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              ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

และหัวหน้าหน่วยงานราชการต่าง ๆ พร้อมชาวอำาเภอ

โนนดินแดง ร่วมทำาบุญตักบาตรเป็นสิริมงคล ในวันเริ่ม

ต้นพุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจากท่านนายอำาเภอ

โนนดินแดง นายเทิดพันธ์  ครอบทอง  เป็นประธานจุด

ธูปเทียนประกอบพิธีทำาบุญตักบาตรและมอบพรให้แด่

พ่อแม่พี่น้องชาวโนนดินแดง

 ทำ�บุญตักบ�ตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๖๒     www.Nondindaengcity.go.th            Annual report 2019
nondindaeng Municipality

๔



เด็กคือทรัพยากรอันมีค่าต่อชุมชนและประเทศชาติ  

นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง  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

วันเดก็แหง่ชาต ิ
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เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรี เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-GREEN ดีมาก

ระดับประเทศ จากท่านวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลฯ ได้ดำาเนิน

งานสำานักงานสีเขียว เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานในสำานักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่ม

กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ ลด

และเลิกใช้สารเคมีอันตราย เป็นต้น

รางวัลสำานักงานสีเขียว Green Office

ประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
   นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำา

ปี ๒๕๖๒ เพื่อกำาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำาปี ๒๕๖๒ 

และพิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี และเรื่องพิจารณาอื่นๆ
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 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง จัดกิจกรรมรณรงค์ตามแผน

ปฏิบัติการ ๖๐ วัน คิดก่อนใช้แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการ

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  โดยดำาเนินการทั้ง ๑๒ ชุมชน

ในเขตเทศบาลฯ มีแนวทางส่งเสริมให้ชาวชุมชนเทศบาลฯ 

ลดขยะ ด้วยการขอความร่วมมือร้านค้าต่าง ๆ สนับสนุน

ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก พร้อมทั้งให้ความรู้การคัดแยกขยะ

ตั้งแต่ต้นทาง ประกอบด้วย ขยะทั่วไป เช่น เศษกระดาษ 

ซองพลาสติก ขยะเปียก ได้แก่เศษอาหาร ใบไม้ ซากพืชซาก

สัตว์ สามารถนำาไปทำาปุ๋ยอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล สามารถนำา

กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ว และขยะอันตราย หลอดไฟ 

แบตเตอรี ต้องกำาจัดอย่างถูกวิธี

แผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง
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   ๑๔ กุมภาพัน ๒๕๖๒ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง, สมาชิกสภาฯ และชาว

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง พร้อมหัวหน้าภาคส่วนต่างๆ 

ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ หอประชุมเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง โดยมีนายเทิดพันธ์ ครอบทอง 

นายอำาเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี และในโอกาส  

วันแห่งความรัก จึงได้ขอเชิญชวนให้ทุกคนรักชุมชน 

รักสิ่งแวดล้อม รักโนนดินแดง

ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำาปี ๒๕๖๒
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รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๑๓

 วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒  นายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมชาวชุมชนหมู่ที ๔ 

ตำาบลโนนดินแดง ปลัดเทศบาล  เข้ารับถ้วยรางวัล

พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชนะเลิศโครงการลด

เมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๑๓ โดยทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

นายอำาพน กิตติอำาพล เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล 

ณ ศูนย์การค้าไอคอน สยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
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โครงการ Open House
  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็น

เกียรติพิธิเปิดโครงการเปิดบ้านทางวิชาการ (Open House) 

โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  โดยมี 

นายสมบูรณ์ สุธีระกูล ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานใน

พิธี   Open House โรงเรียนเทศบาลฯ เป็นกิจกรรมเพื่อให้

คนภายนอกได้เข้าไปเยี่ยมเยือน เข้าไปดู ไปเรียนรู้ ไปชื่นชม ใน

ความมีระเบียบของการเปิดบ้านทางการศึกษา เป็นกฎเกณฑ์

ในการกำาหนดมาตรฐานคุณภาพ สามารถแสดงให้ดูได้ด้วย

เอกสาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ชิ้นงาน หรือมีแฟ้มหลักฐาน

ต่าง ๆ ให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาในวัน Open House
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พิธีมอบวัฒิบัตรบัณฑิตน้อย
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล มอบเกียรติบัตรให้เด็กนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ณ หอประชุมฯ โดยมีนางสุกันยา กอชัยศิริกุล ประธาน

กรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย 

การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำาคัญกับผู้ เรียน

เป็นหลัก โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ 

ศักยภาพ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน การจัด

โครงการบัณฑิตน้อยถือเป็นประสบการณ์สำาคัญที่จะช่วย

พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติ

ปัญญา ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความสำาคัญเป็นพิเศษเนื่องจาก

รากฐานของพัฒนาการก้าวต่อไป ในแต่ละปีการศึกษาจะมี

ผู้เรียนจบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น จึงมีพิธีรับอนุบัตรและ

รางวัลเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย เพื่อให้ผู้เรียนมีขวัญ

และกำาลังใจในความสำาเร็จของตน
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สืบสานประเพณีสงกรานต์
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมหัวหน้าส่วนต่าง ๆ  และชาวอำาเภอ

โนนดินแดง ร่วมทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน

วันขึ้นปีใหม่ไทย  วันสงกรานต์ โดยมีนายเทิดพันธ์ ครอบทอง 

นายอำาเภอโนนดินแดงเป็นประธานในงานประเพณี  พิธีรดน้ำา

ดำาหัว ขอพรผู้สูงอายุ  ขบวนแห่นางสงกรานต์ที่์แสดงให้เห็นถึง

ความรักความสามัคคีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่จะสืบทอด

ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สู่ชนรุ่นหลังต่อไป    

ณ  บริเวณลานหน้าสำานักงานเทศบาลฯ
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การแข่งขันกีฬาโนนดินแดงคัพต้านยาเสพติด
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนนดินแดงคัพ

ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ ๘  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๕ 

เมษายน ๒๕๖๒  ในครั้งนี้ได้เพิ่มกีฬาเซปักตะกร้อ

เข้ามาในการแข่งขันด้วย เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

ให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา มีร่างกายและจิตใจ

ที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย และมีน้ำาใจเป็น

นักกีฬา   สร้างลักษณะนิสัยในการเคารพและปฏิบัติ

ตามระเบียบการแข่งขัน  รู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำาใจนักกีฬา 

และจะไม่หันเหไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
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นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

หัวหน้าหน่วยงานชาชการต่าง ๆ และชาวอำาเภอ

โนนดินแดง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

และทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ใน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโนนดินแดงใต้ 

ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำาเภอฯ โดย

มี นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอโนนดินแดง 

เป็นประธานในพิธี 

ถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอ

โนนดินแดง  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อสม.ทุกชุมชน 

และชาวชุมชนหมู่ที่ ๔ บ้านโนนดินแดง ร่วมเป็นเกียรติพิธี

เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) โดยได้

รับเกียรติจาก นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรม

สง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม    เป็นประธานฯ   และคณะจากกรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ที่ให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

ต้นแบบฯ ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่ ๔ ต.โนนดินแดง

เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ ๔ โนนดินแดง
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมการ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง เพื่อแจ้งแนวทางการบริหารการศึกษา ผลการเรียน 

ความประพฤติ การปรับตัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

หาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้าง

สัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไข

และพัฒนานักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลฯ

ตรวจคัดกรองสายตา
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติ

ทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ ตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพ และหัวหน้าส่วน

ต่าง ๆ  ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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ตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน LA 21
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ประจำาปี ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ได้รับคัด

เลือกจากระดับภาคสู่ระดับประเทศ การดำาเนินงานเมือง   

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประกอบด้วย การสร้างเมืองอยู่ดี คนมีสุข 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  นำาพาเทศบาลสู่การเป็นแหล่ง

เรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี  สร้างสรรค์นวัตกรรมการ

พัฒนาเมือง 
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พิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
  วันไหว้ครู นับเป็นวันที่ศิษย์จะได้แสดงถึงคุณธรรมภายใน

จิตใจ คำาว่า “ไหว้ครู” ถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำาที่แสนธรรมดา

สามัญที่ใครหลายๆ คนต่างเข้าใจกันดีอยู่ แต่จริงๆ แล้ว        

วันไหว้ครู คือวันที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้แสดงความ

เคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้

เสียสละช้ีทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำานึงถึงความ

ยากลำาบาก โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ได้จัดกิจกรรม

พิธีไหว้ครู โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัย กอชัยศิริกุล เป็น

ประธานเปิดกิจกรรมวันไหว้ครู มี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

คณะครู ร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลฯ
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รางวัล “ค่าของแผ่นดิน”

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำาคัญของชาติ ส่งผลกระทบ

ต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชนและการ

พัฒนาประเทศ จำาเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง โดยโรงเรียนเทศบาลตำาบล          

โนนดินแดง และอำาเภอโนนดินแดง ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ 

เพื่อขับเคล่ือนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

มุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้า

มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และ

ดำาเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกัน ปราบปราม 

และการบำาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืน

คนดีสู่สังคม 

 รางวัลทรงเกียรติระดับชาติรางวัลหนึ่งคือรางวัล “ค่าของ

แผ่นดิน” นั้น เป็นรางวัลที่รัฐบาลได้จัดทำาขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ

ให้แก่บุคคล องค์กรหรือชุมชนที่ทำาคุณประโยชน์ต่อสังคม

อย่างมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศใจกายด้วยความสมัครใจอย่างไม่

หวังสิ่งตอบแทนใดๆ โดยการมอบรางวัลอันสูงด้วยคุณค่า 

ได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและ

ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานในพิธี     

ที่หอประชุมอาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

       โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ๖ ด้าน เทศบาลตำาบล

โนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล เข้ารับรางวัลด้าน

การรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
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วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในวัน

สถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

เป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุก

วันนี้ ทางราชการจึงกำาหนดให้ทุกวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี 

เป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ 

“วันลูกเสือ”

     นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล     

โนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพ

และคุณภาพชีวิตฯ พัฒนาภูมิปัญญาวัฒนธรรมสู่

การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๖ ณ ศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ศพอส.)

พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
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nondindaeng Municipality

๒๐



ประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล  ประธานคณะกรรมการ

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนายก

เทศมนตรี,ปลัดเทศบาล ฯลฯ ในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาต

เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒   

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

บุรีรัมย์  โดยนายพิจิตร บุญทัน  รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ร่วม

ประชุมฯ
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการ

สร้างภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่นหยุดยั้งแม่วัยใส โดยมี

วัตถุประสงค์ให้เยาวชนนำาความรู้ไปใช้ป้องกัน

ตนเอง โดยทีมวิทยากรจาก รพ.โนนดินแดง 

และ รพ.ละหานทราย นางสัมฤทธิ์ พวงสวัสดิ์ 

กรรมการกองทุนฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ของโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่มเกล้า 

บุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔

สร้างภูมิคุ้มกัน หยุดยั้งแม่วัยใส

                ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลฯนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

กำานันผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน ฯลฯ ร่วม

ประชุมประชาคมท้องถ่ินเพื่อพิจารณาร่างแผน

พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   ณ 

หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อม

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธิ

เปิดโครงการหนูปลอดภัย (ป้องกันเด็กจมน้ำา) สร้างทีมเครือข่าย 

ครู ก ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง และปฏิบัติจริงที่

สระว่ายน้ำา ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โครงการหนูน้อยปลอดภัย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง พสกนิกรชาว

อำาเภอโนนดินแดงร่วมกิจกรรมเนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ พิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์

และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีลง

นามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

โดยมีนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอ

โนนดินแดง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม

อำาเภอโนนดินแดง 
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ

ชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพิ่อลดความเหลือมล้ำาทางสังคมจังหวัด

บุรีรัมย์ และสรุปบทเรียนแสดงผลงานของผู้เข้าอบรม ณ หอ

ประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

    นายสมาน พิมพ์ภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ โนนดินแดง เข้ารับ

รางวัลชมเชย ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง การประกวด

ผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย 

ประจำาปี ๒๕๖๒  จากพลเอกพรพิพัฒน์  เบญญศรี   

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ต่างๆ 

เข้าร่วมพิธี ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ผลจาก

การการประกวดในครั้งนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมให้หน่วยงานและ

ข้าราชการ ทหาร ตำารวจ และครอบครัว รวมทั้งประชาชน

ทั่วไป ได้น้อมนำาแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียง ที่รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทาน ไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานและการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียง มีความสุข

อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ
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โครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน สะอาดบุรี ปี ๒

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมด้วยชาวชุมชนหมู่ที่ ๕ โนนดินแดง และ ชุมชนบ้าน

หนองสะแกกวน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตัวแทนสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่ลงพื้น

ที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ตามโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน 

สะอาดบุรี ปี ๒ โดยมีชุมชนพี่เลื้ยงคือชุมชนบ้านหนอง

สะแกกวน  และชุมชนน้องใหม่คือชุมชนหมู่ที่ ๕      โนนดินแดง 

กับภารกิจครั้งสำาคัญ “ชุมชนพี่ สอน ชุมชนน้องใหม่” ในเรื่อง

ของการจัดการขยะ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เเละสร้าง

ความเเข็งเเรงให้กับชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ปกครองนักเรียนร่วม

เป็นเกียรติในกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง  ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลฯ 
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วันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ พนักงาน

เทศบาลหน่วยงานต่าง ๆ ของอำาเภอโนนดินแดง ร่วมงานวัน

ที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่วีรชนคน

กล้าและพิธีวางพวงมาลา การแสดงของหน่วยงานต่าง ๆ ณ 

บริเวณอนุสาวรีย์เราสู้

รางวัล “อปท.ดีเด่นทางวัฒนธรรม”
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมปลัดเทศบาลฯ ภาคีเครือข่ายจาก อปท. ร่วมงาน

ประกาศข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิธี

ยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม พร้อม

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรม 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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การประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาร่างงบประมาณ

สัมมนาจัดการสิ่งแวดล้อม
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง, 

คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ , ปลัดเทศบาล,ผอ.กอง ฯลฯ ร่วม

ต้อนรับคณะจากสำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ิงแวดล้อม ในการจัดสัมมนาการกำาหนดกรอบทิศทาง

การปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ 

ศึกษาการดำาเนินงานการฯ 

-เยี่ยมชมสำานักงานเทศบาล

-เยี่ยมชมการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนาประณีต

-เยี่ยมชมผลการดำาเนินงานชุมชนหมุ่่๕

-เยี่ยมชมผลการดำาเนินงานของชุมชนหมุ่ที่๔

-เยี่ยมชมการปลูกป่านิเวศน์

-เยี่ยมชมชุมชนหมู่๖บ้านหนองสะแกกวน

 การประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง สมัยสามัญ สมัย

ที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และ ๒ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ขั้นรับหลักการ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และ

วาระที่ ๓ ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ  ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๒
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จัดระเบียบสายสื่อสารในเขตเทศบาลฯ

จัดทำ�แผนหลักประกันสุขภ�พ

      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล           

โนนดินแดง,คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล, พร้อมหัวหน้าส่วน

ราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร

โทรคมนาคม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ หน่วยงาน

ด้านการสื่อสารต่าง ๆ จัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในเขตอำาเภอโนนดินแดง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ต่าง ๆ เสนอโครงการฯเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดทำาโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การส่งเสริมสุข

ภาพ การป้องกันโรค ฯลฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง 
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เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
         กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดพิธีมอบ

รางวัล เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ 

ประจำาปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนายพลากร สุวรรณรัฐ 

องคมนตรี เป็นประธาน มอบถ้วยเชิดชูเกียรติรางวัลรองชนะ

เลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และ

รางวัลรองชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม

ระดับประเทศ เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย  

กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยปลัดเทศบาล  เข้ารับ

ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเทศบาลตำาบล
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พิธีบำ�เพ็ญกุศล พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศรฯ
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต น้อมสำานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ

และปวงชนชาวอำาเภอโนนดินแดง ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศล ทำาบุญ

ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหอประชุม

อำาเภอโนนดินแดง โดยนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอ

โนนดินแดง เป็นประธานในพิธี ครบรอบ ๓ ปี แห่งการเสด็จ

สวรรคตของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ในหลวงรัชกาล

ที่ ๙  กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
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พระปิยมหาราช
 วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง นำาคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างฯ เทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำาลึกในวัน

คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว  โดยมีนายเทิดพันธ์ ครอบทอง 

นายอำาเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี
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ประเพณีลอยกระทง ประจำ�ปี ๒๕๖๒
   เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง ได้จัดงานสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง ประจำาปี ๒๕๖๒ ณ หาดลำานางรอง 

ได้รับเกียรติจาก นายเทิดพันธ์ ครอบทอง   

นายอำาเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง และพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเกียรติใน

พิธีเปิดงานเป็นจำานวนมาก วัตถุประสงค์ของการจัดงานใน

คร้ังนี้เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณีอันดีงามของไทย

ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบทอดให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมใน

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำาปี ๒๕๖๒ เริ่มจาก

ขบวนแห่กระทงและการรำาแห่ จากตัวแทนชุมชนในเขต

เทศบาล พิธีขอขมาพระแม่คงคา การประกวดนางนพมาศ

สูงวัย การประกวดนางนพมาศ การแสดงจากโรงเรียน

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์
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กีฬาสี “แสดขาวเกมส์”
 ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานในพิธิเปิดการ

แข่งขันกีฬาโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง แสดขาว

เกมส์ โดยมีที่ปรึกษานายกฯ,ปลัดเทศบาล, ผู้อำานวยการ

โรงเรียน,หัวหน้าส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นเกีรยติในพิธี ณ สนาม

กีฬาโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง



โครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน สะอาดบุรี ปี ๒
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมด้วยชาวชุมชนหมู่ที่ ๕ โนนดินแดง และ ชุมชนบ้าน

หนองสะแกกวน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากกรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตัวแทนสถานีโทรทัศน์ไทย

พีบีเอส   ที่ลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชน ตามโครงการชุมชน

ปลอดขยะสู่ความยั่งยืน สะอาดบุรี ปี ๒ โดยมีชุมชนพี่

เลื้ยงคือชุมชนบ้านหนองสะแกกวน และชุมชนน้องใหม่คือ

ชุมชนหมู่ที่ ๕ โนนดินแดง กับภารกิจครั้งสำาคัญ “ชุมชน

พี่ สอน ชุมชนน้องใหม่” ในเรื่องของการจัดการขยะ ให้มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เเละสร้างความเเข็งเเรงให้กับ

ชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน หลังจากคณะกรรมการลงพื้น

ที่ตรวจประเมินชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจน

เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ผลปรากฎว่า ชุมชนน้องหมู่ที่ 

๕ โนนดินแดง - ชุมชนพี่บ้านหนองสะแกกวน ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ ๑    โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง    มอบหมายให้นายธำารงค์     

ชำานิจศิลป์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายสมาน พิมพ์ภา 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ และตัวแทนจากทั้ง ๒ ชุมชน เข้ารับรางวัล 

ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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    คณะผู้จัดทำา

    ที่ปรึกษา :  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

     นายพงศ์เทพ  โคนาโล  นายวีระ ดำานา  รองนายกเทศมนตรี  

     นายบุญส่ง โพธิ์ทับไทย  เลขานุการนายกฯ   นางลมหวล  วรนุช  ที่ปรึกษานายกฯ

    บรรณาธิการ :  นายธำารงค์  ชำานิจศิลป์  ปลัดเทศบาล    

    ผู้ช่วยบรรณาธิการ  :  นางสาวนภาพร จันทาโลก  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

    กองบรรณาธิการ :   นางสาวนภาพร จันทาโลก  นายไชยา  คงทรัพย์  นางอุษณีย์  พวงสวัสดิ์  นางบรรเทิง โหน่งที

    จัดทำาโดย :  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  299  หมู่  5  ถนนราชดำาเนิน  

    อำาเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  31260  โทรศัพท์ 0 4460 6253  โทรสาร 0 4460 6252                             

    www.Nondindaengcity.go.th  Facebook  :  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  Fanpage


