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ÊÁเดç¨¾รÐเ·¾รÑµนราªÊØดาÏ 
ÊยาÁºรÁราªกØÁารÕ  เÊดç¨¾รÐราªดำาเนิน   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สามบรมราชกุมารี ทรง
ได้เสด็จพระราชดำาเนินเยีèยม¼สกนิกรชาวอำาเÀอโนน
ดินแดง ในการน้ีทรงได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาโครงการ
อันเน×èองมาจากพระราชดำาริ ³ บริเวณโครงการส่งน้ำา
และบำารุงรักษาลำานางรอง  และทรงเล็งเห็นถึงความ
สำาคัญในความเป็นอยู่ของราษฎร  จึงได้มีดำาริที่จะฟ้ืนฟู
โรงงานËลวง “´ÍÂ¤íÒ”  ที่จะทำาให้ราษฎรมีงานทำา  
สามารถมีรายได้จาก¼ล¼ลิตทางการเกÉตร  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำาเภอโนนดินแดง  น่ันก็คือ  
“àÊÒÇÃÊ”  ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวโนนดินแดง
ได้เป็นอย่างดี  ทั้งน้ีได้ทรงเน้นย้ำาในเรื่องของการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม  เพราะทรงห่วงใยความเป็นอยู่
ของราษฎรในพ้ืนที่  นำามาซึ่งความปราบปล้ืมแก่ผสก
นิกรชาวโนนดินแดงอย่างหาที่สุดมิได้
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ท‹านพลากร สุวรรณรั° องคมนตรี พร้อมคณะ 
à Ố¹·Ò§ÁÒàÂÕèÂÁªÁÈÙ¹Â

พั²นาโครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชดำาริ

เขื่อนลำานางรอง ตำาบลโนนดินแดง อำาเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการต้องรับของ นาย
ทำานอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นาย
สมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 
และนายชวภณ ประชิดวัติ นายอำาเภอโนนดินแดง 
พร้อมทั้งข้าราชการและชาวอำาเภอโนนดินแดง เยี่ยม
ชมโรงงานหลวงสำาเร็จรูป (โรงงานดอยคำา) พร้อมฟัง
บรรยายสรุปภาพรวมผลการดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
ชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการ 

เขื่อนลำานางรอง ตำาบลโนนดินแดง อำาเภอโนน
ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการต้องรับของ นาย
ทำานอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นาย
สมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 
และนายชวภณ ประชิดวัติ นายอำาเภอโนนดินแดง 
พร้อมทั้งข้าราชการและชาวอำาเภอโนนดินแดง เยี่ยม
ชมโรงงานหลวงสำาเร็จรูป (โรงงานดอยคำา) พร้อมฟัง
บรรยายสรุปภาพรวมผลการดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
ชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการ 

บรรยายสรุปภาพรวมผลการดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมา บรรยายสรุปภาพรวมผลการดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมา บรรยายสรุปภาพรวมผลการดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมา 

เ·Èºาลµำาºลâนนดินáดง
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เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ร่วมกับโรงพยาบาล
โนนดินแดง  จัดกิจกรรมรวมพลคนกินนมแม่  ใน
สัปดาห์ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่โลก  เพ่ือเทิด
พระเกียรติเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติและสร้างกระแส
ให้แม่หลังคลอดทุกคนได้เล้ียงลูกด้วยนมแม่  เสริม
สร้างสถาบันครอบครัวให้เกิดความอบอุ่น ตลอดจน
การเล้ียงดูลูกอย่างถูกต้อง  มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่สมวัย    โดยมีกิจกรรมการแข่งขันคลาน
เร็ว รุ่น อายุ ๙, ๑๐ เดือน การแข่งขันเกมส์มหาสนุก 
อายุ / ปี ๖ เดือน และ ๑ ปี ๖ เดือน ถึง ๒ ปี  การ
ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเด่น (อายุ ๒ - ๓ ปี)

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาท่ีมีการแพร่ระบาด
ของโรคอย่างรุนแรงทั่วประเทศ  ในแต่ละปีจะมีผู้
ป่วยเป็นจำานวนมาก  เพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
ของโรคไข้เลือดออก นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก
เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง เร่งควบคุมป้องกันและ
แก้ไขการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุขร่วมกับอสม. ออกพ่นหมอกควันกำาจัด   
ยุงลาย และหยอดทรายอะเบท ควบคุมการวางไข่ของ
ยุงลาย รณรงค์การกำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ตามชุมชน 

รวมพลคนกินนมแม่ 

กÔ¨กรรÁร³รงค�»‡ÍงกÑ¹

....................................
ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍก
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โครงการ

ทอดผ้าป่า
ขยะรีไซเคิล 

ปีที๓่
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง จัดโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดย
การเชิญชวนประชาชนรวบรวมขยะรีไซเคิลในชุมชน 
นำามาเป็นปัจจัยในการทอดผ้าป่าแทนการใช้เงิน
หรือส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำาวัน เพ่ือเป็นการ
รณรงค์ลดปริมาณขยะท่ีจะนำาไปกำาจัดให้มีปริมาณ
น้อยลง และสามารถนำาขยะมาแปรสภาพเป็นเงิน
เพ่ือสมทบกองทุนธนาคารขยะเทศบาลฯ นอกจาก
น้ี ยังเป็นการกระตุ้นรณรงค์เสริมสร้างจิตสำานึก
และความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในชุมชนและ
นักเรียนได้รู้จักวิธีการคัดแยกขยะ สามารถลด
ปริมาณขยะที่ต้องนำาไปกำาจัดและช่วยลดภาวะโลก

ร้อนอีกทางหน่ึง พร้อมทั้งจัดการประกวด
นางงามรีไซเคิล  โดยให้แต่ละชุมชนนำาขยะมา
ตกแต่งเป็นชุดในการประกวด  การจัดกิจกรรม
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมี
จิตสำานึกในการคัดแยกขยะและรักษาส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน  เป็นการลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้
ให้กับประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม  เป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำาเนินงาน  

อบรมจักสาน 
สร้างงานผู้สูงอายุ

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง จัดโครงการฝึก
อบรมจักสานด้วยไม้ไผ่  โดยมีนายสมชัย  กอชัย
ศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  เป็น
ประธานในพิธีเปิด  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประจำาปีงบประมาณ 
๒๕๕๘   เพ่ือลดปัญหาการว่างงานอันเน่ืองมาจาก
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจหดตัว อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่ผู้
สูงอายุสามารถทำาได้ เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจใน
ระดับฐานรากของชุมชนในสังคมยุคปัจจุบัน 
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สร้างความสุข
ผู้สูงวัย
กิจกรรม
วันผู้สูงอายุ

โครงการฝึกอบรม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพ้ืนเมือง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง เปิดโครงการฝึกอบรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าพ้ืนเมือง ประจำาปี ๒๕๕๘ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้ผลิตผ้าพ้ืนเมืองในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายสู่ผู้บริโภค เพ่ือพัฒนาสีสันให้สอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของ
ตลาดปัจจุบัน พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยใช้ผ้าทอในท้องถิ่นเป็นหลัก 

ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดงมียอดผู้สูงอายุ
เพ่ิมจำานวนมากขึ้น  แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาว
ขึ้นมาจากสุขภาพอนามัยที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งใน
บางครอบครัวประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

บางครอบครัวขาดคนที่จะดูแล  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรี
ตำาบลโนนดินแดง  ได้กำาหนดนโยบายที่สำาคัญประการหน่ึงในอันที่จะส่ง
เสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดี และดำารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างปกติสุข  จึงได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเบี้ยยังชีพให้ผู้สูง
อายุ  จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำาบล
โนนดินแดง  ให้ความสำาคัญมีความห่วงใยโดยผู้สูงอายุถือเป็นปูชนียบุคคล
ท่ีทรงคุณค่าต่อสังคมจำาเป็นท่ีจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ท้ังทางด้าน
สุขภาพอนามัยและการบริการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
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เด็กคือทรัพยากรอันมีค่าต่อชุมชนและประเทศชาติ นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบล
โนนดินแดง  ตระหนักถึงความสำาคัญของเด็กในทุกๆ  ด้าน  ตลอดจนการปลูกฝังให้เด็กกล้าคิด  กล้าทำา  
กล้าแสดงออก  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง8

ÇÑ¹รÐÅÖกÍ¹ØÊาÇรÕÂ�àราÊÙŒ
นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง วางพวงมาลา เพ×èอแสดงออก
ถึงความรักและไว้อาลัยแด่วีรชนผู้ เ สียสละ  
ระลึกถึงประวัติและสดุดีวีรกรรมของวีรชนที่
ร่วมต่อสู้ในการสร้างเส้นทางสายละหานทราย 
- ตาพระยา  พร้อมน้ีชาวอำาเภอโนนดินแดงได้
จัดเครื่องบวงสรวงและรำาบวงสรวง  กล่าวสดุดี
วีรกรรมวีรชนเราสู้  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์เราสู้
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        “ย้อนยุควันวานสงกรานต์โนนดินแดง”   
เทศกาลสงกรานต์  เป็นวันสำาคัญวันหน่ึงของไทยแต่
โบราณเป็นวันขึ้นปีใหม่ถือเป็นวันท่ีชาวไทยให้ความ
สำาคัญและร่วมกันสืบทอดกิจกรรมตามประเพณี นายสม
ชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตีตำาบลโนนดินแดง  ได้
ตระหนักในเร่ืองการอนุรักษ์และการสืบสานประเพณี
สงกรานต์อันเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทย  ระหว่างวัน
ที่  ๑๓ – ๑๔  เมษายน  ๒๕๕๘  โดยมุ่งจัดกิจกรรม
ย้อนยุคเพ่ือฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นพ้ืนบ้าน
ต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำาเภอโนน
ดินแดง  พิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  บริเวณ
หอประชุมเทศบาลฯ  เพ่ือเป็นสิริมงคล    กิจกรรมวันผู้
สูงอายุแห่งชาติ   รดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ   ขบวนแห่นาง
สงกรานต์    เปิดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน  การก่อ
เจดีย์ทราย  การแข่งเรือพาย  รำาวงย้อนยุค กลางคืน
ชมการประกวดเทพีสงกรานต์    ณ บริเวณเขื่อนลำา
นางรอง 

วันลอยกระทงเป็นประเพณีไทยท่ีปฏิบัติสืบต่อกัน
มาเป็นเวลานาน  เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู
รู้คุณค่าขอขมาลาโทษต่อพระแม่คงคา  อันสะท้อน
ถึงจิตใจท่ีดีงามของชาวไทยท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อมตลอดจนทำาให้ประชาชนได้สนุกสนานกับ
การลอยกระทง  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายก
เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  ได้เห็นคุณค่าของ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย  จึงร่วมสืบสานประเพณีโดย
ดำาเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำาปี  เพ่ือ
เป็นการสืบทอด  ฟ้ืนฟู  และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม  ตลอดจนให้ประชาชนในเขตเทศ
บาลฯ และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ
สืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำาท่ีมีความสำาคัญกับคน
ไทยมาแต่โบราณให้ดำารงอยู่สืบไป

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีลอยกระทง
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ประเพณีบุÞบ้ังไ¿
นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรี

ตำ า บ ล โ น น ดิ น แ ด ง จั ด ง า น ป ร ะ เ พ ณี บุ ญ
บั้งไฟ  ประจำาปี ๒๕๕๘  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสำาคัญ
ของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป  ซึ่งนิยมจัดขึ้น
ในช่วงเดือนหก  เป็นช่วงที่ชาวไร่ชาวนากำาลัง
เตรียมทำานา  เป็นการขอฝนจากความเชื่อในส่ิง
ล้ีลับและเทวดา  ชาวอีสานเรียกว่า “พญาแถน”  
ที่อยู่บนสรวงสวรรค์จะสามารถดลบันดาลให้ฝน
ตกลงมาตามฤดูกาล  จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑ - ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เย็น  ทำาบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองหงส์  ขบวนแห่บั้งไฟ และ
การแข่งขันจุดบั้งไฟ

ประเพณีแห่เทียนพรรÉา

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง10

         ประเพณีแห่เทียนพรรษาน้ัน เน่ืองจากสมัย
ก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้น
ใหญ่ขึ้น เพ่ือถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการ
ปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน 
การนำาเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่าง
เอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็น
ประเพณี

นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตีตำาบลโนน
ดินแดง  ร่วมกับชุมชนและวัดในเขตเทศบาลฯ ได้จัดงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษาเพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ในวันเข้าพรรษา   เป็นงานประเพณีที่รวม
ความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น ได้อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
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ประกวดสวดมนต�หมู่ทำานองสรภัญญะ
และการจัดโต�ะหมู่บูชา

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี
ตำาบลโนนดินแดง  จัดการประกวดแข่งขัน
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำานอง
สรภัญญะและการจัดโต�ะหมู่บูชา  ปี ๒๕๕๘ 
ณ  วัดโนนดินแดงใต้  ภายใต้โครงการเสริม
สร้างคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 
โดยได้รับเกียรติจากท่านเสรี  ศรีหะไตร ผู้
ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นประธาน
พร้อมท้ังมอบนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้นำาชุมชนในเขตอำาเภอ  ในการประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  ทำานอง
สรภัญญะ  แบ่งออกเป็น  รุ่นประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  เยาวชน  ๑๘  ปี ขึ้นไป  และรุ่นประชาชน
ทั่วไป  สำาหรับการประกวดจัดโต�ะหมู่บูชา  แบ่งออกเป็น รุ่นประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และประชาชน
ทั่วไป  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนทุกแห่งในเขตอำาเภอโนนดินแดง  วัดทุกวัดในอำาเภอโนนดินแดง

การแ¢่ง¢ันกีÌาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

และการแข่งขันฟุตซอลโนนดินแดงคัพ  ครั้งที่  ๓   เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำาลัง
การมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  ส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนและเป็นการเพ่ิมพูนพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาของเยาวชนและประชาชนมีทั้งกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน  

ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ 
  - ฟุตบอลชาย ๗ คน 
  - ฟุตบอลหญิง ๗ คน 
  - วอลเล่ย์บอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง 
  - เซปักตะกร้อชาย เซปักตะกร้อหญิง 
  - เปตองชาย เปตองหญิง เปตองคู่ผสม
และประเภทกีฬาพ้ืนบ้าน     

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล โนนดินแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  



เทศบาลตำาบลโนนดินแดง12

สร้างภูมิคุ้มกัน

ÇÑÂÃØ‹¹  
หยุดยั้งคุณแม‹วัยãส

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่น หยุดยั้งคุณแม่วัยใส ประจำาปี ๒๕๕๘  
ณ โรงเรียนเทศบาลโนนดินแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างความ
ตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/
หญิงในสังคม  พัฒนาการทางเพศ  การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพ
ทางเพศ  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่น   การเสริมสร้างสุขภาพ
วัยรุ่น เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะใน
การปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เส่ียงต่อการดำารงชีวิต โดยมีกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น   

พิ¸ีไหว้ครู
“การบูชาครู” หรือ “การไหว้ครู” เป็นประเพณี

สำาคัญที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขา
อาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความ
เคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครู
อาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำาให้เราสามารถ
นำาไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้
แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต นายสมชัย 
กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง จัด
กิจกรรมวันไหว้ครู ณ โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนน
ดินแดง  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครู  
ให้เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เพ่ือเป็นส่ิงเตือน
สติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะ
ประพฤติแต่ในส่ิงที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้ง
ตนอยู่ในโอวาทคำาส่ังสอนของครูบาอาจารย์
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การแข‹งขันกีÌาสี
Èูนย์พั²นาเดçกเลçกและโรงเรียนเทÈบาลÏ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล  โนนดินแดง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำาเภอโนนดินแดง เพ่ือเสริม
สร้างกิจกรรม พัฒนาทักษะ เพ่ิมพัฒนาการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เพลิดเพลิน สนุกสนาน ได้เล่นได้ประกอบ
กิจกรรมด้านกีฬา มีกิจกรรม เช่น ปิดตาแต่งหน้า แข่งตักลูกบอลส่งให้เพ่ือน แข่งชักเย่อ วิ่งอุ้มลูกโป่ง 
เตะฟุตบอล ฯลฯ 
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พิ¸ีมอบวุ²ิบัตรบัณฑิตน้อย
นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  เป็นประธานในพิธี

มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1,2  และระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1,2  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ประจำา
ปีการศึกษา 2558   พร้อมด้วย น ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้า
ร่วม  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่ง
กับบัณฑิตน้อยทุกคน เน่ืองจากการศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดี ที่ถูกต้องให้ตัวบุคคล
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นนโยบายของเทศบาล
ตำาบลโนนดินแดง  ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนมาโดยตลอด เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิด
คุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป ในการน้ี จึงขออำานวยพรให้บัณฑิตน้อยทุกคนและแขก
ผู้มีเกียรติทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถทำาหน้าที่ให้เกิด
ความม่ันคง และความก้าวหน้าต่อตนเอง ส่วนรวมและประเทศชาติ ให้สมความตั้งใจทุก
ประการ
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โครงการประกวดชุมชนปลอด¢ยะ(Zero Waste) 
เ©ลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรÉา ๘๘ ชุมชน ปี ๒๕๕๘

ประเมินเทศบาลด้าน สิ่งแวดล้อมย่ังยืน 

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง14

นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลฯ และชาวเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  รับการตรวจประเมิน
ด้านส่ิงแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม สมาคมสันนิบาต
แห่งประเทศไทย และสถาบันส่ิงแวดล้อมไทยดำาเนินโครงการประเมิน
เทศบาลด้านส่ิงแวดล้อมยั่งยืน ประจำาปี 2558  ซึ่งมีการประเมินด้าน

การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ แหล่งเรียนรู้ โดย
เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการ  และออกพ้ืนที่
ต่างๆคือ แปลงนาประณีต กลุ่มบริหาร
จัดการน้ำา  กลุ่มทอผ้า กลุ่มธนาคารขยะ 
กลุ่มเล้ียงไส้เดือน  ชุมชนหมู่ที่  13  
ชุมชนหมู่ที่  4  ชุมชนบ้านหนองสะแก
กวน หมู่ที่  6  วัดหนองสะแกกวน ผล
การประเมินเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  
เทศบาลขนาดกลาง 
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เวทีประชาคมและทบทวนแผนชุมชน
เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  จัดทำาโครงการเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำาแผนพัฒนาสามปี    โดย   

นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง ออกพบปะและเปิดเวทีประชาคมรับฟัง

ปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนทั้ง 12 ชุมชน  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างความเข้า
ในให้กับผู้นำาชุมชนและประชาชน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 สนับสนุนให้
ประชาชนร่วมกันพิจารณาโครงการพัฒนาของตนเองพร้อมท้ังนำามาจัดทำาแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำาบล
โนนดินแดง อีกทั้งนำาปัญหาไปแก้ไข ปรับปรุง และจัดเก็บข้อมูลสู่การพัฒนาเทศบาล โดยปัญหาที่เป็นความ
เดือดร้อนเร่งด่วนก็ดำาเนินการทันที          
งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  อำาเภอโนนดินแดง หน่วยงานภาครัฐและประชาชน จัดพิธีถวายดอกไม้
จันทน์   เน่ืองในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก  ณ  วัดโนนดินแดงใต้ อำาเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์
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รางวัล “ÇÑ²¹¤Ø³Ò¸Ã”
       นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 
ในนามเทศบาลตำาบลโนนดินแดง เข้ารับรางวัล 
"วัฒนคุณาธร" ประเภท "องค์กรที่ทำาคุณประโยชน์ด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม" เน่ืองในวันครบรอบ ๑๒ ปี กระทรวง
วัฒนธรรม จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้จัดพิธีมอบ
รางวัลอย่างยิ่งใหญ่
รางวัลดังกล่าวมาจากการคัดเลือกจากบุคลและ¬องค์กรต่างๆ ทั่ว
ประเทศ ซึ่งเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ได้รับรางวัลประเภทองค์กร 
เป็นอีกหน่ึงของเกียรติประวัติที่มาจาก ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วม
ทำา และรางวัลดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ได้รับ¬ความร่วมมือของ
พี่น้องประชาชนในการร่วมกัน-พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำาบลโนน
ดินแดง
พ่ีน้องประชาชนในการร่วมกัน-พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำาบลโนน

วัน 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
“วันปิยมหาราช”  วันที่  23  ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวัน
คล้ายวันสวรรคต  ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  ซึ่งรัฐบาลประกาศเป็นวัน
สำาคัญของชาติ  ด้วยรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
นานัปการที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  ในวันที่  23 
ตุลาคม ของทุกปี เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  โดย นาย
สมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน  หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน  รวมทั้งประชาชน
ชาวอำาเÀอโนนดินแดง  จะมาวางพวงมาลาดอกไม้สัก
การะ  เพ่ือเป็นการรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั
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โครงการ กล้องวงจรปิด CCTVติดต้ัง
เทศบาลตำาบลโนนดินแดง   ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ทำาหน้าที่ในการบำาบัดทุกข์บำารุงสุขในการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  นายสม
ชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  ได้มีน
โยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานการติดต้ังกล้อง 
วงจรปิด CCTV   ในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง    ทั้งน้ี
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ที่อยู่
ในความดูแลของเทศบาลฯ  เพ่ือการป้องปรามเหตุการณ์อัน
ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือช่วยในการ
ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  สร้าง
ความอุ่นใจให้แก่พลเมืองและสร้างเมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
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นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี
ตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานเปิด
โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดู
ร้อน เชิญชวนร่วมสาธยายพระไตรปิฎก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารีถวายพระพร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมายุ ๖๐ พรรษา    ณ วัดโนน
ดินแดงใต้  
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ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา  
ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาช้า

นาน  ด้วยพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินเกินจะคณานับได้  ดังน้ัน
เพ่ือเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  พร้อม
ทั้งประชาชนในพ้ืนที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้นในวันที่  ๕  
ธันวาคม  ของทุกๆ ปี  โดยจัดงานพิธีอย่างสมพระเกียรติ  เวลา ๐๗.๐๐  น.  ประกอบพิธีทำาบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร ณ หอประชุมเทศบาล  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล   
เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ร่วมลงนามถวายพระพร  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  เวลา  ๑๙.๐๐ น.  พิธีจุด
เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
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ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียก

กันส้ัน ๆ ว่า “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและ
ซาบซึ้งกันดี เน่ืองจากวันสำาคัญน้ีตรงกับวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถคือ วันที่  ๑๒  สิงหาคม 
อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและ
ถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย  นายสมชัย  กอ
ชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมกันจัดงาน
เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  เวลา ๐๗.๐๐  น.  ประกอบ

พิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 
สามเณร ณ หอประชุมเทศบาล  เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ร่วมลงนามถวาย
พระพร  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  พร้อมทั้ง
มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นโดยนายชวภณ  ประชิตวัติ   
นายอำาเภอโนนดินแดง  เพ่ือเป็นการแสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวที และชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำาคัญ
ของแม่ต่อครอบครัวและสังคม สมควรอย่างยิ่งที่
สังคมจะยกย่อง นับถือให้เกียรติและรำาลึกถึงผู้เป็น
แม่  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล
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ป่ันเพ่ือพ่อ
นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดงพร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิก

สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ร่วมกับ  ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ  “เรา
สู้  โนนดินแดงทีม”  เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพ่ือพ่อ  เพ่ือถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  ณ  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  และพ่ีน้องชาวบุรีรัมย์ร่วม
กันปั่นบนเส้นทางมหามงคล  สักการะพระบรมราชาสุสาวรีสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลที่ ๑  ศาลเจ้าพ่อหักเมือง  และพระสุภัทรบพิตร  ส่ิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมย์
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โครงการก่อสร้าง 
งบประมาณปี 2558

1. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำา  ถนนสุขาภิบาล 801  เป็นเงิน  286,000  บาท
2. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำา  ถนนสุขาภิบาล 1602  เป็นเงิน  699,000  บาท
3. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำา  ถนนเลียบคลองชลประทานหน้าวัดเหนือ 
  เป็นเงิน  605,000  บาท
4. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำา  ถนนสุขาภิบาล 1001 
  เป็นเงิน  289,000  บาท
5. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำา  ถนนสุขาภิบาล  17 
  เป็นเงิน  729,000  บาท
6. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.  และวางท่อระบายน้ำา  ถนนสุขาภิบาล 601 
  เป็นเงิน  319,000  บาท
7.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำา  ถนนสุขาภิบาล 702
  เป็นเงิน  362,000  บาท
8.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำา  ถนนสุขาภิบาล  1601
 เป็นเงิน  507,000  บาท 
9. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมข้ามคลองมะนาว  ถนนสุขาภิบาล 17  เป็นเงิน  222,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำาโรงเรียนเทศบาลฯ  เป็นเงิน  404,000  บาท
11. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวง 348 หมู่ที่  9  เป็นเงิน  178,000  บาท
12. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำา  ถนนสุขาภิบาล  301
เป็นเงิน  319,000  บาท 
13. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำา  ถนนสุขาภิบาล  9
เป็นเงิน  155,000  บาท 
14. โครงการก่อสร้างห้องน้ำาโรงเรียนเทศบาลฯ  เป็นเงิน  640,000  บาท 
15. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกโรงเรียนเทศบาลฯ  เป็นเงิน  338,000  บาท
เป็นเงิน  507,000  บาท 
16. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โรงเรียนเทศบาลฯ   เป็นเงิน  198,000  บาท
17. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  ชุมชนเทศบาลฯ  เป็นเงิน  890,000  บาท
18. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  3  ชั้น  12  ห้องเรียน  โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 
เป็นเงิน  7,099,000  บาท
19. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
เป็นเงิน  7,030,000  บาท
20. โครงการก่อสร้างถนนผิวลูกรัง  ถนนข้างวัดหนองสะแกกวน  เป็นเงิน  215,000  บาท
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รายรับรายจ่าย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
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รายรับรายจ่าย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
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