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สืบสานประเพณีสงกรานต์

๒

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมหัวหน้าส่วนต่าง ๆ และชาว

อำาเภอโนนดินแดง ร่วมทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่อง

ในวันขึ้นปีใหม่ไทย  วันสงกรานต์ โดยมีนายเทิดพันธ์ ครอบ

ทอง นายอำาเภอโนนดินแดงเป็นประธานในงานประเพณี  พิธี

รดน้ำาดำาหัว ขอพรผู้สูงอายุ  ขบวนแห่นางสงกรานตที่์แสดงให้

เห็นถึงความรักความสามัคคีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่จะ

สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สู่ชนรุ่นหลังต่อไป    

ณ  บริเวณลานหน้าสำานักงานเทศบาลฯ
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การแข่งขนักฬีาโนนดนิแดงคพัต้านยาเสพตดิ

๓

  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

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโนนดินแดงใต้ 

ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำาเภอฯ 

โดยมี นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอโนน

ดินแดง เป็นประธานในพิธี 

ถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอ

โนนดินแดงนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อสม.ทุกชุมชน 

และชาวชุมชนหมู่ที่ ๔ บ้านโนนดินแดง ร่วมเป็นเกียรติพิธี

เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) โดยได้

รับเกียรติจาก นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเส

ริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฯ และคณะจากกรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ที่ให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้น

แบบฯ ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่ ๔ ต.โนนดินแดง

เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ ๔ โนนดินแดง

๕



วารสารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง      ๖  www.Nondindaengcity.go.th

   นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้

บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง เพื่อแจ้งแนวทางการบริหารการศึกษา ผลการเรียน 

ความประพฤติ การปรับตัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

หาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้าง

สัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไข

และพัฒนานักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลฯ

ตรวจคัดกรองสายตา

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติ

ทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร สมา

ชิกสภาฯ ตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพ และหัวหน้า

ส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง
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ตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน LA 21

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ประจำาปี ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ได้รับคัด

เลือกจากระดับภาคสู่ระดับประเทศ การดำาเนินงานเมืองสิ่ง

แวดล้อมยั่งยืน ประกอบด้วย การสร้างเมืองอยู่ดี คนมีสุข 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  นำาพาเทศบาลสู่การเป็นแหล่ง

เรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี  สร้างสรรค์นวัตกรรมการ

พัฒนาเมือง 

๗
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พิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

  วันไหว้ครู นับเป็นวันที่ศิษย์จะได้แสดงถึงคุณธรรมภายใน

จิตใจ คำาว่า “ไหว้ครู” ถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำาที่แสนธรรมดา

สามัญที่ใครหลายๆ คนต่างเข้าใจกันดีอยู่ แต่จริงๆ แล้ว วัน

ไหว้ครู คือวันที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้แสดงความเคารพ

และสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสีย

สละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำานึงถึงความยาก

ลำาบาก โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ได้จัดกิจกรรม

พิธีไหว้ครู โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัย กอชัยศิริกุล เป็น

ประธานเปิดกิจกรรมวันไหว้ครู มี คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ คณะครู ร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

เทศบาล
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รางวัล “ค่าของแผ่นดิน”

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำาคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อ

ความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชนและการพัฒนา

ประเทศ จำาเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ

แก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง โดยโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง และอำาเภอโนนดินแดง ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ 

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่ง

สร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และ

ดำาเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกัน ปราบปราม 

และการบำาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืน

คนดีสู่สังคม 

 รางวัลทรงเกียรติระดับชาติรางวัลหนึ่งคือรางวัล “ค่าของ

แผ่นดิน” นั้น เป็นรางวัลที่รัฐบาลได้จัดทำาขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ

ให้แก่บุคคล องค์กรหรือชุมชนที่ทำาคุณประโยชน์ต่อสังคม

อย่างมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศใจกายด้วยความสมัครใจอย่างไม่

หวังสิ่งตอบแทนใดๆ โดยการมอบรางวัลอันสูงด้วยคุณค่า 

ได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและ

ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานในพิธีที่

หอประชุมอาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

       โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 6 ด้าน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลจาก

หลากหลายภูมิภาคทั่วประเทศ เทศบาลตำาบลโนนดินแดงได้

รับรางวัลด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
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