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  ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นายสมชัย 

กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมด้วยคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ พ่อค้า ประชาชน 

อำาเภอโนนดินแดง ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวัน

สวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 

5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาว

รีย์ สนามหน้าที่ว่าการอำาเภอโนนดินแดง โดยมีนายอำาเภอโนน

ดินแดง นางสาวสุนันท์  สุขเจริญ เป็นประธานในพิธี

พระปิยมหาราช

พธิ ถีวายดอกไมจ้นัทน ์ งานพระราชพ ธิ ถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็

พระปรม นิทรมหาภมู พิลอดลุยเดช  ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ 
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พธิ ถีวายดอกไมจ้นัทน ์ งานพระราชพ ธิ ถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็

พระปรม นิทรมหาภมู พิลอดลุยเดช  ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ 



 

วันลอยกระทงเป็นประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็น

เวลานาน  เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณค่าขอ

ขมาลาโทษต่อพระแม่คงคา  อันสะท้อนถึงจิตใจที่ดีงาม

ของชาวไทยที่มีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตลอดจนทำาให้

ประชาชนได้สนุกสนานกับการลอยกระทง  นายสมชัย  กอ

ชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  ได้เห็นคุณค่า

ของประเพณีวัฒนธรรมไทย  จึงร่วมสืบสานประเพณีโดย

เชิญชวนชาวอำาเภอโนนดินแดงร่วมลอยกระทง ณ บริเวณ

เขื่อนลำานางรอง  เพื่อเป็นการสืบทอด  ฟื้นฟู  และอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ตลอดจนให้ประชาชน

ในเขตเทศบาลฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำาที่มีความ

สำาคัญกับคนไทยมาแต่โบราณให้ดำารงอยู่สืบไป
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สืบสานประเพณีลอยกระทง
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ทอดผ้ากฐินพระราชทาน
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย              

วรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระ

กฐิน ให้บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด นำาถวาย

พระสงฆ์จำาพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดโนนดินแดงใต้ วัน

พฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยนายสมชัย กอชัยศิริ

กุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง , สมาชิกสภาฯ พร้อม

หน่วยราชการต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชนชาวอำาเภอโนน

ดินแดง เข้าร่วมทอดผ้าพระกฐิน

ชุมชนหมู่ที่ 4 รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ 
        ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชุมชนหมู่ที ๔ ร่วมกับเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง โดย นายพงษ์เทพ โคนาโล รองนายกเทศมนตรี        นาย

คำามูล แสนเจ๊ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ เข้ารับถ้วยรางวัลชมเชยการ

ประกวดชุมชนปลอดขยะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ ภายใต้แนวคิด 

“สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ประชาชน

เห็นคุณค่าของการทำาความดี ด้วยการน้อมนำาแนวพระราชดำาริ

ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ        บดินทรเทพย

วรางกูร เรื่องจิตอาสาและการทำาความดีด้วยหัวใจ ให้ประชาชน

ร่วมทำาความดีเพื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ป่าและ

น้ำาที่มีความสำาคัญต่อการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คง

ความสมบูรณ์



๖

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง พร้อมด้วย

ชาวอำาเภอโนนดินแดง ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรถวายพระ

ราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ 

บริเวณถนนคู่ขนาน ตลาดประชารัฐ โดยได้รับเกียรติจาก 

นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น

ประธานเปิดตลาดประชารัฐของอำาเภอโนนดินแดง
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๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
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  นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

เป็นประธาน พิธีเกี่ยววันพ่อ โดยมี นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ 

นายอำาเภอโนนแดง กล่าวรายงาน ณ แปลงนาประณีต 

อำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง เกษตรอำาเภอโนนดินแดง คณะ

เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการในพื้นที่ และพี่น้องประชาชน ร่วม

กิจกรรม เพื่อน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด

มิได้ เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการวิจัยและพัฒนา

ข้าวไทย และเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีลงแขกเกี่ยว

ข้าวของชาวนาไทย ภายในงานมีนิทรรศการตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง การประกวดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

มหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 

๗

พิธีเกี่ยววันพ่อ ประจำ�ปี 2560 

เดิน-วิ่งปันน้ำ�ใจ  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

และ นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง จัด

กิจกรรมเดิน วิ่งปันน้ำาใจ  การวิ่งเพื่อสุขภาพและนำารายได้

มอบให้โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี  พร้อมทั้งร่วม

มอบถ้วยและเหรียญรางวัลแก่ผู้ร่วมวิ่งในครั้งนี้  ณ  บริเวณ

เขื่อนลำานางรอง
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กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลฯ 
การกีฬาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่ มีสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมท่ีจะต่อสู้กับอุปสรรค

ได้   การกีฬาทำาให้คน   รู้จักแพ้   รู้จักชนะ  และรู้จักการให้

อภัยสามารถทำาให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้  ทาง

โรงเรียนเทศบาลฯ  จึงจัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้น  โดยได้รับ

เกียรติจากนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล 

โนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสีโรงเรียนเทศ

บาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ และผู้ปกครอง 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนาม

หน้าที่ว่าการอำาเภอโนนดินแดง
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กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ประจำาปี 2560 
 นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง  ประจำาปี  ๒๕60  ระหว่างวันที่  20 – 22  ธันวาคม  

๒๕60  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำาลัง

การมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  ส่งเสริมความรักความ

สามัคคีในชุมชนและเป็นการเพิ่มพูนพัฒนาทักษะด้านกีฬา

ของเยาวชนและประชาชนมีท้ังกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน  

ณ  บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำาเภอโนนดินแดงและสนาม

หน้าอาคารเทศบาลฯ
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