


การทำาความดีนั้น...

โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและ

ความต้องการของมนุษย์ 

จึงทำาได้ยากและเห็นผลช้า...แต่ก็จำาเป็นต้องทำา

เพราะหาไม่...ความชั่วซึ่งทำาได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่

แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว

พระบรมราโชวาท 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระเจริญ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พสกนิกรชาวเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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 พิธีทำ�บุญตักบ�ตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
  ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ นายสมชัย กอชัย

ศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง และหัวหน้าหน่วย

งานราชการต่าง ๆ พร้อมชาวอำาเภอโนนดินแดง ร่วมทำาบุญ

ตักบาตรเป็นสิริมงคล ในวันเริ่มต้นพุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้รับ

เกียรติจากท่านนายอำาเภอโนนดินแดง นางสาวสุนันท์  สุขเจริญ  

เป็นประธานจุดธูปเทียนพิธีทำาบุญตักบาตรและมอบพรให้แด่

พ่อแม่พี่น้องชาวโนนดินแดง

วนัเดก็แหง่ชาต ิ
เด็กคือทรัพยากรอันมีค่าต่อชุมชนและประเทศชาติ  

นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง  ตระหนักถึงความสำาคัญของเด็กในทุกๆ  

ด้าน  ตลอดจนการปลูกฝังให้เด็กกล้าคิด  กล้าทำา  

กล้าแสดงออก  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรม

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  เติบโต

เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  จึงได้จัดงานวันเด็กแห่ง

ชาติเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง

ความสำาคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน

เด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษเพื่อให้

เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระ

มหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ให้เด็กรู้จักหน้าที่

ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี  เพื่อเผยแพร่

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก
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ธนาคารโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดงเปิดโครงการธนาคาร

โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่าง

สม่ำาเสมอรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้องปลูกฝัง

ให้นักเรียนรู้จักการทำางานร่วมกับผู้อื่นเสริมสร้างลักษณะ

นิสัยด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียนปลูกฝังให้นักเรียน

รู้จักใช้เวลาในการทำากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วน

รวม โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธกส.) สาขาโนนดินแดงร่วมจัดตั้ง พร้อมทั้งคณะครู 

ผู้ปกครอง ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดในครั้งนี้

 ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล
เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ

ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้อง

ถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 

โครงการต่างๆ ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

อำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
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โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนา

ทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรม

ของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและ

มีความสำาคัญต่อการดำาเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความ

รู้ ทักษะชีวิตที่จำาเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูง

อายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความ

รู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสาน

ภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน  และได้ต้อนรับคณะ

จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลบ้านกรวด ซึ่งผู้สูง

อายุจากทั้งสองเทศบาลได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง

กันและกันสร้างความสุขให้กับทั้งสองฝ่าย ณ หอ

ประชุมเทศบาลฯ

โรงเรยีนผ ูส้ งูอายุ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก
   เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ได้ตระหนักถึงความ

ปลอดภัยของสุขภาพประชาชน  จึงได้จัดทำาโครงการ

รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำา

ปี    ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ  โดย

ให้พนักงาน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการพ่นเคมีกำาจัด

ยุงลาย  ร่วมกับ  อสม.  หยอดทรายอะเบท  และ

ประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สายความรู้เรื่องโรคไข้เลือด

ออกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ครอบคลุมทุกครัว

เรือนเพื่อกำาจัดยุงลาย  ซึ่งเป็นพาหนะนำาโรคไข้เลือด

ออกและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้

เลือดออก  
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  นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำาปี ๒๕๖๑  

โดยร่วมกันกำาหนดสมัยประชุมสามัญ  และพิจารณา

ญัตตินายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  เรื่องขออนุมัติ

จ่ายขาดเงินสะสม  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำาชี้แจงงบ

ประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง ประจำาปี ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน  

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

และปฏิบัติงานตามอำานาจหน้าที่ของสภาเทศบาลฯ 

การประชุมสภาเทศบาลฯ
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 ประเมินสำ�นักง�นสีเขียว      reen Office
    นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ

พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินสำานักงาน

สีเขียว Green Office ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อ

ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้พลังงาน 

ทรัพยากรต่างๆ โดยจะส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในสำานักงาน 

มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก เป็นการยกระดับมาตรฐานสำานักงานให้เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  โดยเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

ได้รับรางวัลระดับ G เงิน



โครงการ Open House

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

คณะผู้บริหาร  ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการ Open House 

โรงเรียนเทศบาลฯ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คนภายนอกได้

เข้าไปเยี่ยมเยือน เข้าไปดู ไปเรียนรู้ ไปชื่นชม ในความมี

ระเบียบของการเปิดบ้านทางการศึกษา เป็นกฎเกณฑ์ในการ

กำาหนดมาตรฐานคุณภาพ สามารถแสดงให้ดูได้ด้วยเอกสาร 

ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ชิ้นงาน หรือมีแฟ้มหลักฐานต่าง ๆ 

ให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาในวัน Open House

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนนดินแดงคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๗
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนนดินแดงคัพต้านยาเสพติด  ครั้ง

ที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  เพื่อพัฒนาเด็ก

และเยาวชนให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา มีร่างกายและ

จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย และมีน้ำาใจเป็นนักกีฬา   

สร้างลักษณะนิสัยในการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบการ

แข่งขัน เพื่อซึมซับและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

สังคม  ช่วยให้รู้จักเคารพในกติกาของกีฬา  รู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำาใจ

นักกีฬา และมักจะไม่หันเหไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
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พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

มอบเกียรติบัตรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ หอประชุมฯ โดยมีคณะ

กรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย   การ

จัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำาคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก 

โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ ศักยภาพ 

ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน การจัดโครงการ

บัณฑิตน้อยถือเป็นประสบการณ์สำาคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้

เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู้

เรียนระดับปฐมวัยมีความสำาคัญเป็นพิเศษเนื่องจากรากฐาน

ของพัฒนาการก้าวต่อไป ในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้เรียน

จบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น จึงมีพิธีรับอนุบัตรและรางวัล

เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย เพื่อให้ผู้เรียนมีขวัญและ

กำาลังใจในความสำาเร็จของตน

กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง จัดการแข่งขันกีฬาสี

ภายในโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  เพื่อ

ให้เด็กในสังกัดได้มีโอกาสแสดงความ

สามารถ ทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูก

ฝังให้มีน้ำาใจนักกีฬา และมีความสามัคคี

ในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เด็กๆได้รับการ

พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

อารมณ์   และสังคม
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 ประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมหัวหน้าส่วนต่าง ๆ และชาว

อำาเภอโนนดินแดง ร่วมทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่อง

ในวันขึ้นปีใหม่ไทย  วันสงกรานต์ โดยมีนางสาวสุนันท์ สุขเจริญ 

นายอำาเภอโนนดินแดงเป็นประธานในงานประเพณี  พิธีรดน้ำา

ดำาหัว ขอพรผู้สูงอายุ  กิจกรรมการแข่งขันก่อเจย์ดีทรายซึ่งเชื่อ

กันว่าการก่อเจดีย์ทรายเป็นการถวายอุทิศเป็นพุทธบูชา ธรรม

บูชา สังฆบูชา เป็นประเพณีย์ที่อยู่คู่ประเพณีสงกรานต์มาตั้งแต่

โบราณ  ชมขบวนแห่นางสงกรานต์แสดงให้เห็นถึงความรัก

ความสามัคคีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจท่ีจะสืบทอดประเพณี

อันดีงามของไทยให้คงอยู่สู่ชนรุ่นหลังต่อไป  การประกวดเทพี

สงกรานต์  ณ  บริเวณลานหน้าสำานักงานเทศบาลฯ
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กิจกรรมวันผู้สูงอายุ      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ    ข้าราชการ,พนักงาน ฯ 

ได้รดน้ำาดำาหัวขอพรจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ซึ่งทุกปีใน

วันนี้เป็นวันผุ้สูงอายุที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำาคัญใส่ใจ   เพื่อ

ให้ท่านได้สุขกายสุขใจเห็นคุณค่าในตัวเองเพื่อสร้างความ

สุขในสังคม  ซึ่งวันที่  ๑๓ เมษายนของทุกปี  เป็น “วันผู้

สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่ม

ให้ความสำาคัญกับผู้สูงอายุ เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึง

ความสำาคัญกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ตามศักยภาพของตนเองอย่าง

มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมการเรียนรู้และการเป็นแบบ

อย่างที่ดีของผู้สูงอายุ  

วันเทศบาล
   นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาล ร่วม

โครงการวันเทศบาล ณ  หอประชุมเทศบาลฯ  วัตถุประสงค์

ของการจัดงาน  เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำาคัญและความ

เป็นมาของการก่อกำาเนิดเทศบาล  เพื่อให้พนักงานเทศบาล 

ได้ตระหนักเห็นถึงความสำาคัญของการปกครองท้องถิ่น โดย

เฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้

บุคคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำาคัญของการบริการ และ

การอำานวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค 

ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล เพื่อให้บุคลากร

เทศบาลมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิด

ผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น โดยนายสมชัย 

กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำาปี ๒๕๖๑  มอบ

ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการ พนักงานจ้าง 

ผู้ทำาคุณประโยชน์แก่เทศบาล  ถวายเพลพระสงฆ์ และกิจกรรม

สันทนาการ
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กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล 
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ, พร้อมกลุ่ม อสม. ผู้นำาชุมชน 

หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมผ้าป่าขยะ ประจำาปี 

๒๕๖๑  ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  เพื่อสร้าง

จิตสำานึกให้ประชาชน ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัว

เรือน กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักและรับรู้ถึงความจำาเป็น

ในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

โครงการหนูน้อยปลอดภัย(ป้องกันเด็กจมน้ำา) 
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, แกนนำาฯ ร่วมเปิด

โครงการหนูน้อยปลอดภัย(ป้องกันเด็กจมน้ำา) เพื่อเป็นการ

เสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำาฯ การช่วยเหลือผู้อื่น 

และสร้างแกนนำาภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ 

จากสถิติพบว่าจำานวนเด็กที่เสียชีวิตด้วยการจมน้ำาเฉลี่ยวัน

ละ ๔ คน โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม มี

อัตราการตายของเด็กจมน้ำาสูงที่สุด เนื่องจากอยู่ในช่วงปิด

เทอม การว่ายน้ำาเป็นทักษะชีวิตหนึ่งของเด็ก แม้เด็กไม่ได้

อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งน้ำาแต่ต้องมีการสอนว่ายน้ำาแก่เด็กด้วย 

เพราะเมื่อเด็กเติบโตขึ้น ต้องเดินทาง ทำากิจกรรมต่างๆ ที่

ต้องเจอะเจอกับน้ำา จะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตด้วย

อุบัติเหตุทางน้ำา
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พิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
  พิธีไหว้ครู  เป็นประเพณีสำาคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือ

เป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณ

ของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ 

ทำาให้เราสามารถนำาไปประกอบวิชาชีพ สร้างความ

เจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต 

โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วย

ถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความ

เฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้

เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ท่ีได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึง

ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนศิษย์ ส่งเสริม

สนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ 

ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

   พิธีไหว้ครูโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี นำาพานักเรียน

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ประกอบพิธีไหว้

ครู เพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ โดยได้กราบนิมนต์  พระครู

นิเทศก์ธรรมคุณ เจ้าคณะอำาเภอโนนดินแดง และพระครูใน

พื้นที่อำาเภอโนนดินแดง ซึ่งถือเป็นพระผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

มาเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์รับพานดอกไม้ธูปเทียน ณ หอ

ประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ
  นายพงศ์เทพ โคนาโล รองนายกเทศมนตรี เปิดโครงการ

ส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล

รักษาฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธี การป้องกันฟันผุ โดยทีมงาน

ทันตกรรมโรงพยาบาลโนนดินแดง ณ หอประชุมเทศบาลฯ

สร้างภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่น หยุดยั้งแม่วัยใส
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในโครงการ “สร้าง

ภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่น หยุดยั้งแม่วัยใส ในเขตเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง” ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชน ให้มีความเข้าใจใน

การที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การป้องกันโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์  อันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสังคมที่

เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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 “โรคพิษสุนัขบ้า”“โรคกลัวน้ำา”หรือ “โรคหมาว้อ”(ในภาษา

อีสาน) เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจาก Rabies virus ซึ่งเป็น 

เชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น 

สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมี หนู 

ค้างคาว รวมถึงคนด้วย ซึ่งในประเทศไทยพบมากที่สุดในสุนัข 

(96% ของจำานวนที่พบเชื้อจากการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ) 

รองลงมา คือ แมว  

 โดยเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ได้ออกบริการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำาเนิดให้กับสุนัขและ

แมว  เพื่อป้องกันและควบคุมโรค  พร้อมทั้งยังได้ฝากเตือนผู้

ที่เลี้ยงสุนัข แมว หนู หรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งสามารถติด

เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ จะต้องนำาสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน

ตามกำาหนดเพื่อป้องกันการระบาดของโรค และหากใครถูก

สุนัข แมว กัด ข่วน หรือสัมผัสสารคัดหลั่ง ก็ควรจะรีบล้างแผล

ให้สะอาด ก่อนจะไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาในทันที

เพื่อความปลอดภัย
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โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๑๓

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้า

  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง เล็งเห็นความสำาคัญใน

การลดภาวะโลก จึงร่วมกับชุมชนหมู่ที่ ๔  ตำาบล

โนนดินแดง  เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือ

เรา ปีที่ ๑๓   โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโย

ต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด และมูลนิธิสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทย  โดยได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งได้

รับการตรวจประเมินพื้นที่  ผลการประกวดชุมชน

หมู่ที่  ๔  โนนดินแดง  ได้รางวัลชนะเลิศระดับ

ประเทศพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 

๑๐  ในประเภทชุมชน



เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนวน
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำาเนินการประเมิน

เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ในการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัด

เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้เทศบาล

นำาไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำาหนดทิศทาง และ

มาตรการสู่การพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้กรอบแนวคิด

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ เมือง

อยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่ง

การเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งได้จัด

ประเมินและคัดเลือกเทศบาลที่มีผลงานยอดเยี่ยม

ระดับประเทศ  ประกอบกับการส่งเสริมให้เทศบาลที่

ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศจากการ

ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้เป็นต้นแบบในการ

ขยายแนวคิดเร่ืองการพัฒนาเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืนไป

สู่เทศบาลทั่วประเทศควบคู่ไปด้วย

 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ได้เข้าร่วมโครงการดัง

กล่าว และได้รับการตรวจประเมินผลงานจากคณะ

กรรมการตรวจประเมินฯ 

ตัวแทนบริษัทโตโยต้าตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่ ๔ และบ้านหนองสะแกกวนกวน
ผู้บริหารบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด    

Mr. AKITOSHI SATSUKI ประธานผู้ประสานงานสาย

การผลิต นายเอกชัย ฉายศิริพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้

จัดการใหญ่ และผู้บริหารสถานบันสิ่งแวดล้อมไทย  ได้

ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ ๔ โนนดินแดง และชุมชนบ้านหนอง

สะแกกวน เทศบาลตำาบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ

ติดตามกิจกรรมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ภาย

ใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน 

๒๕๖๑ โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชาวบ้านหมู่ที่ 4 และบ้านหนอง

สะแกกวน ให้การต้อนรับ
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย 

โดยศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริโนน

ดินแดง ได้ส่งชุมชนหมู่ที่ ๔ โนนดินแดง เข้าประกวด

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ และการ

แสดงผลงานต่างๆในการดำาเนินชีวิตตามรอยเท้าพ่อ 

รัชกาลที่ ๙  ณ อาคาร ๑๕ กองบัญชาการกองทัพ

ไทย กรุงเทพฯ

รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ 
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ประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าหน่วยงาน

ต่าง ๆ สถานศึกษา และผู้นำาทุกชุมชน ร่วมโครงการ

ประชุมประชาคมระดับตำาบลเพ่ือจัดทำาแผนพัฒนาท้อง

ถิ่นสี่ปี ในส่วนของการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ณ 

หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  เพื่อปรับปรุงแผน

พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร

       ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑      นายสมชัย 

กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พ ร้อมคณะผู้ บริหาร ,สมาชิกสภาฯ ,หั วหน้ า

ส่วนราชการ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ผู้บริหาร

สถานศึกษา,ข้าราชการ,ผู้นำาภาคเอกชน,กำานัน       

ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีทางศาสนาถวาย

พระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล พิธีลงนาม

ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทำาบุญตักบาตรเพื่อ

ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล ณ 

หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดย นางสาว

สุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง เป็น

ประธานในพิธี
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  พันจ่าอากาศเอกชาลี  แจ้งรัมย์  ปลัดอาวุโสรักษาราชการ

แทนนายอำาเภอโนนดินแดง ได้นำาเหล่าข้าราชการ พ่อค้า 

ประชาชน ร่วมประกอบพิธี “หว่านวันแม่” ที่บริเวณ

แปลงนาประณีต อำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ 

สิงหามหาราชินี

กิจกรรมวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม

วันแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ได้

แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณและความรักความ

ห่วงใยของแม่ผู้ให้กำาเนิดและให้นักเรียนแสดงความรักท่ีมี

ต่อแม่  เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพัน

ระหว่างแม่กับลูก พร้อมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  

งานหว่านวันแม่ ประจำาปี ๒๕๖๑
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วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๑๒ สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำาคัญนี้ตรง

กับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่  ๑๒  สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จ

พระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย     นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เวลา ๐๗.๐๐  น.  ประกอบพิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร ณ หอประชุม

เทศบาล  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ร่วมลงนามถวาย

พระพร  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และ

ชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำาคัญของแม่ต่อครอบครัวและสังคม สมควรอย่างยิ่งที่สังคมจะยกย่อง นับถือให้เกียรติและรำาลึกถึงผู้เป็น

แม่  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

๒๐



งานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้
  นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง นายสมชัย 

กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง ข้าราชการ 

พนักงาน ทหาร ตำารวจ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาค

ประชาชน ร่วมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ มีพิธีเจริญ

พระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงวีรชนเราสู้ รำาบวงสรวงโดยนักเรียน

โรงเรียนร่มเกล้าฯ พิธีวางพวงมาลา  ได้รับเกียรติจาก

นายอนุรัฐ  ไทยตรง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น

ประธานในพิธีวางพวงมาลา  พร้อมทั้งกล่าวคำาสดุดีวีรชนเรา

สู้ งานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ 

สดุดีวีรกรรมวีรชนเราสู้ท่ีเสียสละชีวิตต่อสู้ผู้ก่อการร้ายในการ

ก่อสร้างถนนสายละหานทราย - ตาพระยา
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รางวัลระดับดีเยี่ยม การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี ๒๕๖๑

 เทศกาลกินปลาหน้าเขื่อน อำาเภอโนนดินแดง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้้จัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืนระดับประเทศ  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๑  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิติ้ จอมเทียน จังหวัด

ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม  เป็นประธานพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ เมือง

สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับภาค ประจำาปี ๒๕๖๑  ระดับดี

เยียม  จำานวน  ๕๗  แห่ง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง ได้เข้ารับรางวัล  การ

ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำาปี ๒๕๖๑ ระดับ

ภาค  และร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังร่วมขับ

เคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  “ลดรับ  ลดให้  ลดใช้

ถุงพลาสติก”

อำาเภอโนนดินแดง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน จัด

กิจกรรมเทศกาลกินปลาหน้าเขื่อน ชวนเพื่อนวิ่ง @โนน

ดินแดง ครั้งที่ ๒ ในงานมีกิจกรรมวิ่งฟันรัน มินิมาราธอน 

กิจกรรมเทศกาลกินปลาหน้าเขื่อน โดยได้รับเกียรติจาก

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น

ประธานเปิดงาน เยี่ยมชมนิทรรศการ ปล่อยปลา ชมการ

แข่งขันเรือพาย มวยทะเล ฯลฯ
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โครงการชุมชนปลอดขยะ  Zero Waste  ระดับประเทศ
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง, 

คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, กลุ่ม อสม. พร้อมชาว

ชุมชนหมู่ที่ ๔  โนนดินแดง และหน่วยงานงานราชการต่าง 

ๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินชุมชนปลอดขยะ(Zero 

Waste) ประจำาปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ  ณ ชุมชนหมู่ที่ ๔  

โดยได้รับเกียรติจากนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ พร้อมด้วย

นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง  โครงการ

ชุมชนปลอดขยะจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ดำาเนินงานสร้างชุมชนต้นแบบ  รวมถึงสร้างจิตสำานึกใน

การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ซึ่งชุมชนหมู่ที่ ๔ ได้

ผ่านเข้ารอบ ระดับประเทศ และผลการประกวด ชุมชนหมู่

ที่  ๔  ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศรับถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   

ประเภท  กลุ่ม L  ชุมชนขนาดใหญ่
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พิธีบำ�เพ็ญกุศลพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร

   ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และ

ลูกจ้าง เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ 

พ่อค้า ประชาชน อำาเภอโนนดินแดง ร่วมวางพวงมาลา เนื่อง

ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม  ณ บริเวณหน้า

พระบรมราชานุสาวรีย์ สนามหน้าที่ว่าการอำาเภอโนนดินแดง 

พระปิยมหาราช

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2560-2561             www.Nondindaengcity.go.th

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง พร้อมหน่วยงานราชการ

ต่าง ๆ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปร

มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยประ

กอบพิธีบำาเพ็ญกุศล วางพวงมาลาถวายบังคม และ

น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดโนนดินแดง

ใต้ 

๒๔



สืบสานประเพณีลอยกระทง
วันลอยกระทงเป็นประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็น

เวลานาน  เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณค่า ขอ

ขมาลาโทษต่อพระแม่คงคา  อันสะท้อนถึงจิตใจที่ดีงาม

ของชาวไทยที่มีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตลอดจนทำาให้

ประชาชนได้สนุกสนานกับการลอยกระทง   นายสมชัย 

กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  ได้เห็น

คุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย  จึงร่วมสืบสานประเพณี

โดยเชิญชวนชาวอำาเภอโนนดินแดงร่วมลอยกระทง 

ณ บริเวณเขื่อนลำานางรอง  เพื่อเป็นการสืบทอด  ฟื้นฟู  

และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ตลอดจน

ให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแห่ง

สายน้ำาที่มีความสำาคัญกับคนไทยมาแต่โบราณให้ดำารงอยู่
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โครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

1.  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนหลังศูนย์ราชการ    จำานวนเงิน  109,500  บาท

2.  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 4,5,6,7  ถนนสุขาภิบาล 10 ถนนราชดำาเนิน

           และถนนสุขาภิบาล 1401 ถึงถนนสุขาภิบาล 2001                       จำานวนเงิน  1,432,000  บาท

3. โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 1101 ถึงถนนสุขาภิบาล 1703 หมู่ 8 

           และ หมู่ 13  ต.โนนดินแดง                 จำานวนเงิน  607,000  บาท

4. โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพักถนนสุขาภิบาล 502

                                                                                              จำานวนเงิน  566,000  บาท

5.  โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล.ถนนเชื่อมคลองชลประทาน 4  หมู่ 4 ตำาบลโนนดินแดง

                                                                                             จำานวนเงิน  691,500  บาท

6. โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก  ถนนสุขาภิบาล 1103

                                                                                             จำานวนเงิน  1,852,000  บาท

โครงการดำาเนินการโดยกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.)

1. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำา คสล. ถนนราชดำาเนิน ม.4   

                                                                                            จำานวนเงิน  1,150,000  บาท

2. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำา คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 402  

                                                                                            จำานวนเงิน  1,780,000  บาท

3. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำา คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 11  

                                                                                            จำานวนเงิน  1,352,000  บาท

4. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำา คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 24  

                                                                                            จำานวนเงิน  685,900  บาท

5. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำา คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 22  

                                                                                            จำานวนเงิน  927,000  บาท

6. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำา คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 18  

                                                                                            จำานวนเงิน  723,000  บาท

7. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำา คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 9  

                                                                                            จำานวนเงิน  2,084,000  บาท

8. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำา คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 12  

                                                                                            จำานวนเงิน  1,485,000  บาท

9. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำา คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 7  

                                                                                            จำานวนเงิน  1,937,000  บาท

10. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำา คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 5  

                                                                                            จำานวนเงิน  1,495,000  บาท

11. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำา คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 10  

                                                                                            จำานวนเงิน  1,615,800  บาท

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านน้อยสะแกกวน 7 เชื่อมทางหลวง 348

                                                                                            

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2560-2561             www.Nondindaengcity.go.th
๒๖



รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2560-2561             www.Nondindaengcity.go.th ๒๗



รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2560-2561             www.Nondindaengcity.go.th๒๘



รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2560-2561             www.Nondindaengcity.go.th ๒๙



  คณะผู้จัดทำ�

    ที่ปรึกษา :  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

     นายพงศ์เทพ  โคนาโล  นายวีระ ดำานา  รองนายกเทศมนตรี  นายบุญส่ง โพธิ์ทับไทย  เลขานุการนายกฯ

     นางลมหวล  วรนุช  ที่ปรึกษานายกฯ

    บรรณาธิการ :  นายธำารงค์  ชำานิจศิลป์  ปลัดเทศบาล    

    ผู้ช่วยบรรณาธิการ  :  นายศราวุธ  บุบผารัตน์  ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน

    กองบรรณาธิการ :   นายไชยา  คงทรัพย์  นางสาววิจิตรตา  น้อยนาง    นางอุษณีย์  พวงสวัสดิ์  

    จัดทำาโดย :  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ๒๙๙  หมู่  ๕  ถนนราชดำาเนิน  

    อำาเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๒๖๐  โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๐ ๖๒๕๓  โทรสาร ๐ ๔๔๖๐ ๖๒๕๒                             

    www.Nondindaengcity.go.th  Facebook  :  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  Fanpage


