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      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา

ผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน (วาตภัย) ที่แจ้งความเสียหายมายัง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ หอประชุมเทศบาลฯ 

  ตามที่ได้เกิดวาตภัยขึ้นภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลโนน

ดินแดงและบริเวณใกล้เคียง ฝนตกลมกระโชกแรง พัดหลังคาบ้าน

เรือนราษฏรได้รับความเสียหาย  เจ้าพนักงานป้องกันฯ และผู้ที่

เกี่ยวข้องร่วมกับผู้นำาชุมชนลงพื้นที่สำารวจความเสียหายบ้านเรือ

นราษฏรตามที่ได้รับรายงาน นายกเทศมนตรีได้ดำาเนินการช่วย

เหลือผู้ประสบวาตภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้น  เพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนและเป็นขวัญกำาลังใจให้แก่ราษฎรต่อไป

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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การป้องกันการระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19

  นายอำาเภอโนนดินแดง นายกเทศมนตรีฯ สาธารณสุขอำาเภอ 

โรงพยาบาลฯ พร้อมตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าร่วมหาแนวทางให้

ผู้ที่จะเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาด รวมทั้งพ่อค้า

แม่ค้าได้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทุกฝ่าย

ควรตระหนักและให้ความร่วมมือไปในทางเดียวกันเพื่อความ

ปลอดภัยของทุกคน จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19
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  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรี ร่วมกับชมรมจักรยานเราสู้โนนดินแดง จัด

กิจกรรม ปั่นสามเขื่อนตามรอยพ่อ เพื่อรำาลึกถึงโครงการแก้

ปัญหาเรื่องน้ำาตามโครงการพระราชดำาริในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

ตามรอยโครงการเขื่อนลำานางรอง เขื่อนลำาจังหัน เขื่อนลำา

ปะเทีย จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุน

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลโนนดินแดงและชมรมรัก

สุขภาพโนนดินแดง 

 

บวงสรวงต้อนรับทับหลังปราสาทหนองหงส์
 นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมด้วยชาวอำาเภอโนนดินแดง  จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ

หนองหงส์ เพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้อนรับทับหลังปราสาทหนองหงส์  

  ทั้งนี้ กระบวนการได้คืนทับหลังปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ ทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว มีที่มา

จากความพยายาม ‘ทวงคืนพระโพธิสัตว์ประโคนชัย’ ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อต้นปี ๒๕๕๙  โดยกลุ่ม ‘สำานึก ๓๐๐ องค์’  พบว่าโบราณ

วัตถุไทยจนถึงทับหลังทั้ง ๒ ชิ้นนี้ ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ  

นายสมชัย กอชัยศิริกุล ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชาวโนนดินแดง  ได้ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนการทวงคืน  กระทั่งเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการตั้งคณะทำางานติดตามทวงคืนโบราณวัตถุอย่างเป็นระบบ โดย

ให้ทำางานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร สำานักงานตำารวจแห่งชาติ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ เร่งประสานไปยัง

สถานทูตไทยในประเทศต่างๆ ช่วยตรวจสอบโบราณวัตถุไทยในต่างแดน  จนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ยอมรับ

ว่าทับหลังทั้ง ๒ รายการ เป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายไทย จนนำามาสู่การส่งมอบและจัดส่งกลับคืนประเทศไทย อย่างปลอดภัยเมื่อ

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ในเบื้องต้น ทับหลังทั้งสองจะถูกจัดแสดงที่ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พระนคร กรุงเทพมหานคร 
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 กรมศิลปากรจัดพิธีบวงสรวงต้อนรับ”ทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้น”หลังรัฐบาลสหรัฐส่งคืน

ประเทศไทยเตรียมจัดแสดงนิทรรศการที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเป็นเวลา ๓ เดือนให้ประชาชนได้ชื่นชม

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม นายอิทธิพล คุณปลี้ม รมว.วัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังปราสาท

หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว กลับสู่ประเทศไทย โดยมี นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรม

ศิลปากร พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวง

วัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

เข้าร่วมในพิธี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ๒ ทับหลัง ได้แก่ ทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว ได้

รับการส่งคืนกลับจากสหรัฐอเมริกามาสู่ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ที่ผ่านมา กระทั่งในวันนี้ นายพนมบุตร จันทร

โชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เดินทางไปรับ ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จากคาร์โก้ สนาม

บินสุวรรณภูมิ จากนั้นได้เดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เจ้าหน้าที่จึงนำาขึ้นแท่นเพื่อทำาพิธีบวงสรวง ณ 

ศาลาสำาราญมุขมาตย์ ต่อมาเวลา ๑๗.๑๕ น. นายอิทธิพล ได้มาเป็นประธานพิธี เปิดหีบห่อบรรจุทับหลัง ๒ รายการ

ทั้งนี้ หลังจากพิธีบวงสรวงจะดำาเนินการตรวจสอบโบราณวัตถุ และนำาทับหลังทั้งสองรายการ เพื่อจัดแสดงในรูปแบบ

นิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ตนได้เรียนเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มา

เป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดให้ชมนิทรรศการ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และ

ปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” ให้ประชาชนเข้าชมเป็นเวลา ๓ เดือน ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พระนคร
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   โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ขอชี้แจงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ใน

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นี้ เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ดังนี้

 ๑. โรงเรียนได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมในการต้อนรับนักเรียนกลับมาเรียนแบบ ON SITE

 ๒. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ แบบเว้นระยะห่าง ทั้งในห้องเรียน การเข้าแถว การรับประทานอาหาร 

 ๓. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ประตูทางเข้า ดังนั้นนักเรียนและผู้ปกครองที่มาส่งบุตร

หลาน ขอความร่วมมือทุกท่านใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

 ๔. โรงเรียนจัดที่ล้างมือ และมีเจลล้างมือในทุกอาคารและทุกห้องเรียน

 ๕. ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมาจากพื้นที่สีแดง หรือนำานักเรียนไปทำาธุระในพื้นที่เสี่ยง ขอความกรุณาแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงกับครู

ประจำาชั้น เพื่อจะได้อยู่บ้านดูอาการก่อนโดยไม่เสียวันลา และใช้การเรียนชดเชยด้วยเอกสาร/เรียนออนไลน์ที่บ้านแทนการมา

เรียนที่โรงเรียน

 ๖. ผู้ปกครองท่านใดมีความเป็นห่วงบุตรหลาน และยังไม่พร้อมให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนในช่วงแรกของการเปิดเทอม ขอ

ความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองแจ้งที่ครูประจำาชั้น เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารให้นักเรียนได้เรียนชดเชยที่บ้าน 

 ๗. เน้นย้ำานักเรียนนำาแก้วน้ำาหรือเครื่องใช้ส่วนตัวมาทุกคน เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคต่างๆ ที่เกิดจากการใช้สิ่งของร่วมกัน

 ๘. กิจกรรมเรียนว่ายน้ำา นักเรียนงดลงสระ ๒ สัปดาห์แรกของการเปิดเรียน เพื่อดูสถานการณ์และให้มั่นใจว่าทุกอย่างปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่นักเรียน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน เฝ้าระวังร่วมกับโรงเรียน เพื่อให้ลูกหลาน

เราชาวโนนดินแดง ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

มาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา
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กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๓

     นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงาน

เทศบาล ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

โรงเรียนเทศบาลฯ เพื่อให้นักเรียนปรับตัว สร้างขวัญกำาลังใจ

และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ความเข้าใจในการใช้ชีวิต พร้อมได้รับฟังการบรรยายธรรม 

ในหัวข้อ”ก้าวผ่านการเรียนรู้ สู่ภูมิพลังวัยแห่งปัญญา” วัน

พฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียน

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษา

๑๔

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี 

ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง เพื่อคัดเลือกประธานและรองประธาน มติที่

ประชุมเห็นชอบให้ ดร.นรินทร์ ลีกระโทก ดำารงตำาแหน่งประธาน

คณะกรรมการการจัดการศึกษา นางสมหมาย วงษ์ชัยเพ็ง เป็น

รองประธานฯ และพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖-

๒๕๗๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี/ประธาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่๑/๒๕๖๔ และ เปลี่ยนแปลง

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลฯ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑๕
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     ๑๔ ก.ค. ๖๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจำาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ต่อนายถาวร 

บุญศรี นายอำาเภอโนนดินแดง ประธานในพิธี การจัดฝึกอบรม

ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาการป้องกัน การเตรียมความพร้อมและสร้าง

ภูมิคุ้มกันในระดับชุมชน ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย 

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ก.ค. ๖๔ ณ หอประชุมเทศบาลฯ

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต

๑๖



วารสารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง                                 www.Nondindaengcity.go.th

การประชมุสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
      การประชุมสภาเทศบาลฯ สามัญวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 

ประจำาปี ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี ขออนุมัติ

จ่ายขาดเงินสะสม จำานวน ๒ โครงการ วันที่ ๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

๑๗
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กองทุน สปสช.เทศบาลตำาบลโนนดินแดง

    นายสมชัย กอชัยศิริกุล ประธานกองทุนสุขภาพเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมปรับปรุงแผน

งาน/โครงการ ฯ กรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตราย มี

อำานาจอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

ด้านสาธารณสุข  ณ ห้องประชุมสภาฯ เวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔
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      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

นายถาวร บุญศรี นายอำาเภอโนนดินแดง พร้อมด้วยคณะลงพื้น

ที่ตรวจเยี่ยมตลาดคลองถม เพื่อสุ่มตรวจ ประเมินมาตรการ

ควบคุมป้องกันโควิด - 19 และมาสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้

กับประชาชน ทั้งนี้มีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ คุมเข้ม

มาตรการการป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งเน้นย้ำา มาตราการการตรวจวัดอุณหภูมิ กำาหนดทางเข้า-

ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาดก่อนเข้าในพื้นที่ และในเรื่องของ

การเว้นระยะห่าง ไม่ให้มีคนแออัดจนเกินไป รวมถึงการทำาความ

สะอาดแผงและร้านค้า เพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชน ผู้เข้ามา

ใช้บริการในตลาด รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสร้าง

ขวัญกำาลังใจให้เจ้าหน้าที่ และผู้กักตัวที่ศูนย์แรกรับฯ

มาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19



 

มอบกรมธรรม์ป้องกันไวรัสโควิด-19

ท่านรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ 

เขต ๘ นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สจ. เขตอำาเภอโนนดินแดง 

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้

บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบกรมธรรม์

ประกันภัยคุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด-๑๙ ส่งเสริมและสนับสนุน

อุปกรณ์ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ใน

การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โค

วิด-๑๙) ตามชุมชน เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติ

งานอย่างเหน็ดเหนื่อยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค

วิด-๑๙ ในขณะนี้
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โรงพยาบาลสนามเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
      เทศบาลตำาบลโนนดินแดง เปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับ

ประชาชนที่มีภูมิลำาเนาในเขตอำาเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ แต่

ทำางานอยู่ต่างจังหวัดและติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีที่รักษากลับมา

รักษาที่บ้าน เพื่อลดความแออัดทั้งเป็นการแก้ปัญหาเตียงของ

โรงพยาบาลไม่เพียงพอ ด้วยความห่วงใยพี่น้องชาวโนนดินแดง 

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจความ

พร้อมในการจัดสถานที่ที่ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรับผู้ป่วย

กลับมารักษายังภูมิลำาเนา เชื่อว่าจะทำาให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบ

การรักษาอย่างครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น พร้อมทั้งมีการจัดระบบ

การดูแลรักษาและควบคุมโรค ไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคม



การจัดการของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง พร้อมด้วย อบต.โนนดินแดง อบต.ลำานางรอง อบต.

ส้มป่อย รพ.โนนดินแดง และผู้เกี่ยวข้องในอำาเภอโนนดินแดง ร่วม

ประชุมแนวทางการจัดการของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ณ ห้องประชุมสภาฯ
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พิธีบวงสรวง รำาถวายเจ้าพ่อหนองหงส์

๒๓ ส.ค. ๖๔ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานข้าราชการ 

และพ่อแม่พี่น้องชาวโนนดินแดง ร่วมพิธีทำาบุญถวายภัตตาหาร

เช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบวงสรวงและรำาถวายเจ้าพ่อหนองหงส์ 

ตามความเชื่อที่มีสืบต่อกันมา “การบวงสรวง” คือการบูชาสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในลักษณะการอัญเชิญเพื่อให้เกิดสิริมงคล

กับตัวเอง กิจการงานต่างๆ หรือเป็นการขออนุญาตก่อนจะเริ่ม

ทำาสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งอาจเป็นการบุกรุก รบกวนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

เป็นการแสดงตนว่าไม่ได้มีเจตนาท่ีจะลบหลู่จากการกระทำา

นั้นๆ



 

วันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้
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     ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมพนักงาน

ข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรม

ฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำาลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ ณ สำานักงานเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
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แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
     ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นเทศบาลฯ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนการ

ดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และ

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ 

ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๒
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๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

    ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง สมาชิกสภา ฯ พนักงานข้าราชการเทศบาลฯ 

พร้อมหน่วยราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราช

สักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ

อำาเภอโนนดินแดง
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โรงเรียนฯเตรียมพร้อมเปิดเรียน
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กิจกรรมปั่นร้อยเดียวเที่ยวเขื่อนลำานางรอง ท่องผาแดง
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  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำาบลโนนดินแดง พร้อม

หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ฯ ร่วมกิจกรรม

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ณ หอ

ประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยมีนายอำาเภอถาวร 

บุญศรี เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมทำาบุญตักบาตร 

พระสงฆ์ ๘๙ รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม

๕ ธันวาคม 
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             วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔

   รายรับ         ประมาณการ       รับจริง

หมวดภาษีอากร         ๙๑๒,๐๐๐.๐๐      ๕๖๙,๓๖๒.๑๕

ค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต      ๗๓๐,๕๐๐.๐๐      ๕๐๘,๘๕๑.๘๐

รายได้จากทรัพย์สิน        ๓๐๐,๐๐๐.๐๐                ๒๓๕,๙๑๙.๘๐

รายได้เบ็ดเตล็ด         ๑๗๑,๕๐๐.๐๐                ๔๘,๘๖๐.๒๗   

รายได้จากทุน             ๑,๐๐๐.๐๐            -

ภาษีจัดสรร    ๓๗,๐๘๘,๐๐๐.๐๐   ๓๒,๘๕๓,๖๔๔.๑๖

เงินอุดหนุนทั่วไป    ๔๖,๗๙๗,๐๐๐.๐๐   ๔๓,๕๖๖,๗๓๐.๖๗

                                                             -

         รวมรับ    ๘๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   ๗๗,๗๘๓,๓๖๘.๘๕

        รายรับ-รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

      รายจ่าย    ประมาณการ                                จ่ายจริง

รายจ่ายงบกลาง    ๑๘,๗๒๔,๖๕๗.๐๐          ๑๗,๓๙๙,๓๐๑.๐๒

งบบุคลากร               ๓๓,๗๖๐,๘๕๙.๐๐          ๒๖,๖๒๖,๑๒๕.๙๒

งบดำาเนินงาน    ๒๑,๘๕๐,๗๘๔.๐๐          ๒๐,๖๘๐,๘๕๔.๐๑

งบลงทุน      ๘,๘๓๒,๑๐๐.๐๐   ๗,๕๕๐,๒๗๖.๖๒

งบเงินอุดหนุน      ๒,๘๓๑,๖๐๐.๐๐   ๒,๗๔๕,๖๐๐.๐๐

จ่ายจริงทั้งหมด    ๘๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐          ๗๖,๐๓๓,๕๔๗.๕๗
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โครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

1.  ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารอาคารเรียนและอาคารประกอบ       

2.  โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำา        

3.  โครงการก่อสร้างห้องน้ำาสระว่ายน้ำา       

4.  โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน        

5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมคลองชลประทาน 5     

6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมคลองชลประทาน 2     

7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านน้อยสะแกกวน 6   

8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านน้อยสะแกกวน 6 เชื่อมทางหลวง 348

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 2401/1    

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 1404    

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 1704    

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 24 ไปโรงเรียนร่มเกล้าซอย 1

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 26    

14. โครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ ถนนเชื่อมคลองชลประทาน 5 หมู่ที่ 4   

15. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนนบ้านน้อยสะแกกวน 1 และ 3   

16. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนนบ้านหนองสะแกกวน2    

17. โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงรางระบายน้ำารูปตัวยู ถนนหน้าอาคารป้องกัน   

18. โครงการวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 101    

19. โครงการวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 4 (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)  

20. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 5 (กันเงินจากปี 63)

21. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 501-701-901

      -1102-1302-1502 (กันเงินจากปี 63)       

22. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 9 (กันเงินจากปี 63)

23. โครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่3-6 ต.ส้มป่อย (จ่ายขาดเงินสะสม)

24. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 401  
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เทศบาลตำาบลโนนดินแดง สนับสนุนงบประมาณในการดำาเนิน Local Quarantine (LQ) : สถานกักกันโรคท้องที่

สำาหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด ได้รับเมตตาจากท่านพระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะอำาเภอโนนดินแดง อนุเคราะห์

อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโนนดินแดงใต้ ให้เป็นสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยง ในการจัดการของการแพร่ระบาดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง สนับสนุนงบประมาณการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19
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    เทศบาลตำาบลโนนดินแดง สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อตู้แรงดันบวก ให้กับโรงพยาบาลโนนดินแดง ตรวจหาเชื้อ    

โควิดแรงดันบวก Swab Unit Positive Pressure Room เป็นห้องตรวจขนาดกะทัดรัดที่มีระบบปรับอากาศเป็นแรงดัน

บวก เพื่อทำาการเก็บตัวอย่าง (Swab) โดยแรงดันบวกในห้องทำาหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในห้อง จึงทำาให้ปลอดภัยต่อ

บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน 

จัดทำาห้องน้ำา ศูนย์ LQ
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   คณะผู้จัดทำา

    ที่ปรึกษา :  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

     นายพงศ์เทพ  โคนาโล  นายวีระ ดำานา  รองนายกเทศมนตรี  

     นายบุญส่ง โพธิ์ทับไทย  เลขานุการนายกฯ   นายสมัย  บุญมี  ที่ปรึกษานายกฯ

    บรรณาธิการ :  นายจำานงค์  เลขะวัฒนะ  ปลัดเทศบาล    

    ผู้ช่วยบรรณาธิการ  :  ว่าที่ร้อยเอกปริญญา ไชยพัฒน์  ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

    กองบรรณาธิการ :   นางวัฒชิรา  นิจสุชัด  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  นายไชยา  คงทรัพย์  นางอุษณีย์  พวงสวัสดิ์  

    จัดทำาโดย :  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  299  หมู่  5  ถนนราชดำาเนิน  

    อำาเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  31260  โทรศัพท์ 0 4460 6253  โทรสาร 0 4460 6252                             

    www.Nondindaengcity.go.th  Facebook  :  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  Fanpage


