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   ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ นายสมชัย กอชัย

ศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง และหัวหน้าหน่วย

งานราชการต่าง ๆ พร้อมชาวอำาเภอโนนดินแดง ร่วมทำาบุญ

ตักบาตรเป็นสิริมงคล ในวันเริ่มต้นพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้รับ

เกียรติจากท่านนายอำาเภอโนนดินแดง นางสาวสุนันท์  สุขเจริญ  

เป็นประธานจุดธูปเทียนพิธีทำาบุญตักบาตรและมอบพรให้แด่

พ่อแม่พี่น้องชาวโนนดินแดง

 ทำ�บุญตักบ�ตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
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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

วนัเดก็แหง่ชาต ิ



 

 27 มกราคม 2560 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ฯ หัวหน้าส่วน 

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเดินทางไกลลูกเสือสำารอง

ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ ณ ค่ายลูกเสือสำารองหน่วย

พิทักษ์ป่าคลองโป่ง อำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  

โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  กำาหนดให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3   กิจกรรม คือ 

กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

และกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพ่ือ

บำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  วัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือ

มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่

และทำางานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม

และในการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา   ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมี

ความสำาคัญต่อผู้เรียนมากจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
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 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯโรงเรียนเทศบาลฯ
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8 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง ได้รับเกียรติจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะตัวแทน

ประเทศไทยที่ประสบผลสำาเร็จในการบริหารจัดการขยะ

และสิ่งแวดล้อม ในการบอกเล่าเรื่องราวและกลยุุทธ ใน

การจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันแก้ไขปัญหาขยะล้น

เมือง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวม

ทั้งเสริมความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายการจัดการสิ่ง

แวดล้อมและพัฒนาเมืองยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน

และนานาชาติ งานสัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออก 

เรื่อง เมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน 

จังหวัดเชียงราย จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ In-

stitute For Globat Environmental Strategies (IGES) ASE-

AN Secretariat และ Japan-ASEAN Integrated Fund โดยมี

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากตัวแทนต่างๆ ของประเทศในอาเซียน 

+8

เวทีสัมมนาเมืองยั่งยืน 



๖

   ไข้เลือกออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะของโรค  

นอกจากจะเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข  ของประเทศไทย   

ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน  วัด  

โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และชอบวางไข่ตามภาชนะ

ที่มีน้ำาขัง  เช่น  ยางรถยนต์  จานรองขาตู้กับข้าว  เป็นต้น

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย

ของสุขภาพประชาชน  จึงได้จัดทำาโครงการรณรงค์ควบคุม

และป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำาปี  2560  ขึ้น  โดย

รณรงค์  ช่วงแรก  วันที่  9  –  10  กุมภาพันธ์  2560  

ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ  โดยให้พนักงาน 

ออกปฏิบัติหน้าที่ในการพ่นเคมีกำาจัดยุงลาย  ร่วมกับ  อสม.  

หยอดทรายอะเบท  และประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สาย

ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ 

ครอบคลุมทุกครัวเรือนเพื่อกำาจัดยุงลาย  ซึ่งเป็นพาหนะนำา

โรคไข้เลือดออกและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค

ไข้เลือดออก  
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การประชุมสภาเทศบาลฯ

   นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง เรียก

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำาปี 2560 เพื่อ

กำาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำาปี 2560 และรายงานผลการกู้

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติการกู้เงินเพื่อดำาเนิน

โครงการต่างๆ จำานวน 12 โครงการ
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โครงก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของชุมชนในก�รคัดแยกขยะที่ต้นท�ง

  น.ส.สุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง นายสมชัย   

กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ร่วม

กิจกรรมทำาความสะอาดชุมชนหมู่ที่ 4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ทั้งการ

ให้ความรู้การคัดแยกขยะ กระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ 

ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะใน

ชุมชน

๗
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โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร  / โครงการเครือข่าย อย.น้อย เข้มแข็ง

  6 มีนาคม 2560 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองผู้

บริโภคด้านอาหาร  โครงการเครือข่าย อย.น้อย เข้มแข็ง 

ประจำาปี 2560    ในเขตอำาเภอโนนดินแดง โดยมีหัวหน้า

ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติ และมีเจ้าหน้าที่จาก โรง

พยาบาลโนนดินแดง สาธารณสุขอำาเภอฯ  เป็นวิทยากรให้

ความรู้กับ อย.น้อย ให้มีความรู้ ความเข้าในในเรื่องผลิตภัณฑ์

สุขภาพ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะ

กรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  เข้าศึกษา

ดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำาบลราชสถิตย์ อำาเภอไชโย 

จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพการดำาเนินงาน

ของชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง   โดยมี       ท่านวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอ่างทอง พันจ่าเอกลิขิต ทองนาท นายอำาเภอโพธิ์ทอง 

ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำาเภอไชโย นายจิรทีป

ต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลราชสถิตย์ พร้อม

ด้วยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลราชสถิตย์ และวิทยากร 

ให้การต้อนรับ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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พิธีมอบวัฒิบัตรบัณฑิตน้อย

 24 มีนาคม 2560 นายสมชัย กอชัยศิริกุล มอบเกียรติบัตร

ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดงและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ณ หอประชุมฯ โดยมี นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ 

นายอำาเภอโนนดินแดง นางสุกันยา กอชัยศิริกุล ประธาน

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
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