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นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อม

หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ กำานันผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมเป็นเกียรติ

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น  บ้านสวย

เมืองสุข โดยอำาเภอโนนดินแดง  ส่งชุมชนบ้านหนองสะแกกวน

เข้าประกวด  และได้รับการออกตรวจประเมินจากคณะกรรม

การฯ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560  นางสาวสุนันท์       สุขเจริญ 

นายอำาเภอโนนดินแดง ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ  ณ 

ศาลาประชาคมบ้านหนองสะแกกวน

 หมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” ประจำาปี ๒๕๖๐

นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตีตำาบลโนน

ดินแดง  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา

ชุมชน  และวัดในเขตเทศบาลฯ ได้จัดงานประเพณี

แห่เทียนพรรษาเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณี ในวันเข้าพรรษา   เป็นงานประเพณีที่

รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น ได้อนุรักษ์ให้คง

อยู่สืบไป  ประวัติการถวายเทียนพรรษา  เนื่องจาก

สมัยพุทธกาล  พระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้าน

จึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุด

ให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชา

ตลอดเวลา 3 เดือน การนำาเทียนไปถวายชาวบ้าน

มักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและ

ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี  

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำาปี ๒๕๖๐

การฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตีตำาบลโนนดินแดง  เปิด

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ให้กับกลุ่มชมรม

ผู้สูงอายุ  อสม.  นักเรียน และประชาชนทั่วไป  สำาหรับการฝึก

อบรมการดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อแสดงความจงรัก

ภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรม

ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อ

ส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชน  โดยมีวิทยากรจากพัฒนาฝีมือ

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์



 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิก

สภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ผู้บริหาร

สถานศึกษา,ข้าราชการ,ผู้นำาภาคเอกชน,กำานันผู้ ใหญ่บ้าน 

และประชาชน ร่วมพิธีทางศาสนาถวายพระพรชัยมงคล

และถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ทำาบุญตักบาตรเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระ

ราชกุศล ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดย 

นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง เป็น

ประธานในพิธี
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 ตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา 

นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  เปิด

โครงการตรวจคัดกรองผู้มีความผิดปกติทางสายตา เป็นโครงการ

ช่วยเหลือและแก้ ไขปัญหาหาด้านสายตาให้กับประชาชน  

ค้นหาผู้มีปัญหาทางหาสายตา เพื่อตรวจคัดกรองโรคตาโดยผู้

เชี่ยวชาญทางตาด้วยเครื่องตรวจวัดสายตาระบบคอมพิวเตอร์ที่

ทันสมัย และมีโอกาสในการปรึกษาปัญหาด้านสายตารวมถึงการ

ตรวจวัดสายตาอย่างถูกวิธี พร้อมประกอบแว่นให้กับประชาชน

ที่มีสายตายาว สั้น และเอียง เพื่อเป็นการเพิ่มสวัสดิการสังคม

ผู้ประสบปัญหาด้านสายตาและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน มี

ความห่วงใยในสุขภาพตาของตนเอง  ในวันที่ ๒ สิงหาคม 

๒๕๖๐ ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

งานหว่านวันแม่ ประจำาปี ๒๕๖๐
นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง ได้นำาเหล่าข้าราชการ 

พ่อค้า ประชาชน ร่วมประกอบพิธี “หว่านวันแม่” ที่บริเวณแปลงนา

ประณีต อำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

       โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่หว่านในวันนี้จะสุก และสามารถเก็บเกี่ยวได้

ในวันที่ 5 ธันวาคม  ซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติ   ในปีนี้มีกิจกรรม อาหาร

สะอาดรสชาดอร่อย  นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการตามแนวทาง

พระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง

ที่ ๑ ประจำาปี ๒๕๖๐ เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอญัตติร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑  ในวันที่  ๗  

สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวาระขั้นรับหลักการ และประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒   ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑

 ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๑๐



๖

๑๒ สิงหาคม  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

   วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ 

ว่า “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวัน

สำาคัญน้ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่  ๑๒  สิงหาคม อัน

เป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่

ของชาติด้วย     นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา

เทศบาล  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมกันจัดงาน

เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ  เวลา ๐๗.๐๐  น.  ประกอบพิธีทำาบุญตักบาตร

ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร ณ หอประชุม

เทศบาล  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ร่วมลง

นามถวายพระพร  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  พร้อมทั้ง

มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นโดยนางสาวสุนันท์ สุขเจริญ   นาย

อำาเภอโนนดินแดง  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู

กตเวที และชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำาคัญของแม่ต่อครอบครัว

และสังคม สมควรอย่างยิ่งที่สังคมจะยกย่อง นับถือให้เกียรติ

และรำาลึกถึงผู้เป็นแม่  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พิธีจุดเทียนชัย

ถวายพระพรชัยมงคล
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พิธีบวงสรวงปราสาทหนองหงส์ 23 สิงหาคม 2560 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบาลฯ พร้อมหน่วยงานราชการต่าง ๆ พ่อค้า 

ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงปราสาท

หนองหงส์ และทำาบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 

เพื่อแสดงความเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำาอำาเภอโนน

ดินแดง ณ บริเวณปราสาทหนองหงส์ โดยมี พล.ต.เดชอุดม 

นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 เป็นประธานเปิด

งาน และนางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดงเป็น

เกียรติในพิธี พร้อมแถลงข่าวติดตามทวงคืนทับหลังปราสาท

หนองหงส์  ครบ 1 ปี จากการที่ชาวโนนดินแดงได้ร่วมลงชื่อ

ในการแสดงพลังทวงคืนทับหลังที่สูญหาย และพบไปโผล่อยู่

ที่สหรัฐอเมริกา 

๗

นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง นายสมชัย 

กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง ข้าราชการ 

พนักงาน ทหาร ตำารวจ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาค

ประชาชน ร่วมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ มีพิธีเจริญ

พระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงวีรชนเราสู้ รำาบวงสรวงโดย

นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าฯ พิธีวางพวงมาลา ได้รับเกียรติจาก

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น

ประธานในพิธีวางพวงมาลา คล้องพวงมาลัยรูปปั้น พร้อม

ทั้งกล่าวคำาสดุดีวีรชนเราสู้ งานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้จัด

ขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ สดุดีวีรกรรมวีรชนเราสู้ที่เสียสละ

ชีวิตต่อสู้ผู้ก่อการร้ายในการก่อสร้างถนนสายละหานทราย - 

ตาพระยา

งานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ 
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หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ

การแข่งขันกีฬาโนนดินแดงคัพต้านยาเสพติด  

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โครงการทำาดีเพื่อพ่อ ร.9 

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง รับ

มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ที่ศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริโนนดินแดงส่งบ้านหนองสะแกกวนเข้าประกวด

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ และการเสวนา

เรื่องความภูมิใจในการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ อาคาร ๑๕ 

กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ หอประชุม

โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยมีคณะผู้บริหาร และ

ผู้ปกครองร่วมชมแสดงความสามารถของเด็ก ๆ พร้อมทั้งมี

กิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออก

นายวีระ ดำานา รองนายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมมอบถ้วยรางวัลให้กับทีม

นักกีฬา(ฟุตซอล)โนนดินแดงคัพต้านยาเสพติด ณ ลานกีฬา

หน้าเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ซึ่งทำาการแข่งขั้นระหว่างวันที่ 

๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

ทำาความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9  โดย นายสมชัย กอชัยศิริ

กุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมพนักงานฯ และ

พี่น้องในชุมชน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการช่วยกันทำา

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำาความสะอาดตามชุมชนในเขต

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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เทศกาลกินปลาหน้าเขื่อน ชวนเพื่อนปั่นการกุศล เด็กไทยดูดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

มอบเตียงสำาหรับผู้ป่วยในชุมชน

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

และ คณะผู้บริหารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง,ร่วมกับกิ่ง

กาชาดอำาเภอโนนดินแดง, โรงพยาบาลโนนดินแดง, และ 

ชมรมจักรยานเราสู้โนนดินแดงทีม ร่วมจัดกิจกรรมปั่น

จักรยานการกุศล “เทศกาลกินปลาหน้าเขื่อน ชวนเพื่อน

ปั่นการกุศล” ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ รายได้ทั้งหมดสมทบ

ทุนในการก่อสร้างอาคารคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดิน

หายใจโรงพยาบาลโนนดินแดง โดยมี นายอนุสรณ์ แก้ว

กังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน และ 

นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดงกล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เด็กไทยดูดี มี

พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ประจำาปี ๒๕๖๐” ซึ่งโครงการ

ดังกล่าว เทศบาลตำาบลโนนดินแดงร่วมกับกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ได้ตระหนักและให้

ความสำาคัญกับปัญหาการบริโภคของเด็กและเยาวชน เป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาโภชนาการทั้งที่ขาดและเกินของ

เด็กและเยาวชน

แสดงเจตจำานงสุจริตในการบริหารงาน 
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