
   วารสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าว
            เทศบาลตำาบล

  ปทีี่ ๖ ฉบับประจำ�เดือน ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๖

ขอแสดงความอาลัยถวายแด่

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



รูป

	 เมื่อวันที่	 7	 ตุลาคม	 2556	 สถานการณ์น้ำาในเขื่อนลำานางรอง	

อำาเภอโนนดินแดง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ล้นสปิลเวย์	 หรือเกินความจุของ

อ่างประมาณ	 7	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 และไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านส้มป่อย	

และบ้านโคกตะคร้อ	 	 ต.ส้มป่อย	 	 อ.โนนดินแดง	 ชาวบ้านอพยพมาอยู่

ที่	 	 	 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ที่ว่าการอำาเภอโนนดินแดง	 	 และ

ศาลาวัดบ้านหนองกก	เกือบ	300	ครอบครัว	เทศบาลตำาบลโนนดินแดง	

โดยนายสมชัย	กอชัยศิริกุล	นายกเทศมนตรี	มอบหมายให้คณะผู้บริหาร	

พนักงานเทศบาล	เข้าดำาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม	พร้อมทั้ง

ออกรับบริจาคส่ิงของเคร่ืองอุปโภคบริโภคจากประชาชนชาวเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง	 นำาไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเยียวยาบรรเทา

ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 ขอบคุณทุกแรงใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม
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  โครงการประสานพลังเครือข่ายท้องถิ่นขับเคลื่อนตำาบลน่าอยู่ที่สุด 

	 นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	 นายกเทศมนตรีตำาบล						

โนนดินแดง	 เปิดโครงการประสานพลังเครือข่ายท้องถิ่นขับ

เคลื่อนตำาบลน่าอยู่ที่สุด	 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 	 เพื่อเรียนรู้แนวคิดและ

ทักษะการพัฒนาระบบข้อมลตำาบล	 (TCNAP	 RECAP)	 ระ

หว่างวันที่	 21	 -	 23	 ตุลาคม	 2556	ณ	 เทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง	 โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ	 ได้แก่	 	 อบต.

ทองหลาง	 อบต.กู่สวนแตง	 อ.บ้านใหม่ชัยพจน์	 	 อบต.โคก

กลาง	 อ.ลำาปลายมาศ	 เทศบาลตำาบลโนนสุวรรณ	 อบต.ดง

อีจาน	 อ.โนนสุวรรณ	 อบต.สะเดา	 อบต.ถนนหัก	 อบต.หน

องโบสถ์	 อ.นางรอง	 เทศบาลตำาบลโนนเจริญ	 อ.บ้านกรวด	

เทศบาลตำาบลเขาคอก	 อบต.ประโคนชัย	 อบต.หนองบอน	

อ.ประโคนชัย	 อบต.สุขไพบูลย์	 อ.เสิงสาง	 อบต.ถลุงเหล็ก	

อ.เมืองบุรีรัมย์	อบต.ศรีสว่าง	อ.นาโพธิ์	อบต.บ้านเป้า	อบต.

หายโศก	อ.พุทไธสง	อบต.โคกมะม่วง	อ.ปะคำา	และเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง																																																							



“วันปิยมหาราช”
“วันปิยมหาราช”	 	 วันที่	 	 23	 	 ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวัน

คล้ายวันสวรรคต	 	ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว		รัชกาลที่	5		ซึ่งรัฐบาลประกาศเป็นวันสำาคัญของชาติ		

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	 ทรงพระราช

สมภพเมื่อวันที่	20	กันยายน	พ.ศ.2396		เป็นพระราชโอรส

พระองค์ที่	 4	 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	4		หลังจากที่รัชกาลที่	4		เสด็จสวรรคต		พระบรม

วงศานุวงศ์และเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ได้พร้อมกันถวายพระราช

สมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์	 กรม

ขุนพินิตประชานาถ	 เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่	 5	 แห่ง

พระบรมราชจักรีวงศ์โดยในวันที่	 	 11	 	 พฤศจิกายน	 	 พ.ศ.

2411	 	 ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นทรงพระนาม

ว่า	 	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 	 พระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	 สวรรคตเมื่อ

วันที่	23	ตุลาคม	พ.ศ.2453	รวมพระชนมายุได้	58	พรรษา	

ครองราชสมบัติมานานถึง	42	ปี		พระราชกรณียกิจที่สำาคัญ

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 อาทิเช่น		

การเลิกทาส	 	การปฏิรูประบบราชการ	 	การสาธารณูปโภค	

การศึกษา		เป็นต้น

ด้วยรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงมีต่อพสก

นิกรชาวไทย	 	 ในวันที่	 	 23	 ตุลาคม	 ของทุกปี	 เทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง	 	 โดย	 นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	 นายก

เทศมนตรี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาเทศบาล	

พนักงาน		หน่วยงานต่างๆ	ทั้งราชการและภาคเอกชน		รวม

ทั้งประชาชนชาวอำาเภอโนนดินแดง	 	 จะมาวางพวงมาลา

ดอกไม้สักการะ	 	 เพื่อเป็นการรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
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รางวัลชนะเลิศตำาบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
	 	 นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	 นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง	 	 ขอแสดงความยินดีกับ

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลโนนดินแดง	 	 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ระดับจังหวัด	 	 จากการส่ง

กิจกรรม	 การดำาเนินงานของชมรมฯ	 เข้าประกวดการประกวดตำาบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว	 	 ของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์	 	 โดยตัวแทน

ชมรมผู้สูงอายุเข้ารับโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
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โครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณปี 2556
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง ได้ดำาเนินการประกาศจัด

ซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างต่างๆ 

ดังนี้  1. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก  ขยายผิวจราจร 

คสล.  ถนนสุขาภิบาล 1201   เป็นเงิน  396,000  บาท

2.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก  ขยายผิวจราจร คสล.  

ถนนสุขาภิบาล 503   เป็นเงิน  428,000  บาท

3.ก่อสร้างถนน  คสล. วางท่อระบายน้ำา  ถนนบ้านหนองสะแก

กวน 4  ถึงคลองธรรมชาติ   เป็นเงิน  190,000  บาท

4.ก่อสร้างถนน คสล.   ถนนบ้านหนองสะแกกวนเชื่อมคลอง

ชลประทาน   เป็นเงิน  662,000  บาท

5.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก  ขยายผิวจราจร คสล.  

ถนนสุขาภิบาล 703   เป็นเงิน  300,000  บาท(อยู่ระหว่าง

ดำาเนินการ)

6.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก  ขยายผิวจราจร 

คสล.  ถนนราชดำาเนิน (ช่วงที่ 2)   เป็นเงิน  966,000  บาท                 

(อยู่ระหว่างดำาเนินการ)

7.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำาพร้อมบ่อพัก  ขยายผิวจราจร คสล.  

ถนนสุขาภิบาล 16   เป็นเงิน  1,296,000  บาท (อยู่ระหว่าง 

ดำาเนินการ)

8.ก่อสร้างถนน  คสล.  บริเวณวัดโนนดินแดงเหนือ   เป็นเงิน  

878,000  บาท (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)

9.ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อทางหลวง 348  เป็น

เงิน  400,000  บาท (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)

10.โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  2 ชั้น  4 ห้องเรียน 

( ใต้ถุนโล่ง ) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำาบลโนนดินแดง                                            

เป็นเงิน  3,772,000  บาท



๗

	 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง	 ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุ	 59	 ปี	 และจะมีอายุครบ	 60	 ปี	 บริบูรณ์	 นับจนถึงวันที่	 30	

กันยายน	2557		หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่	1	ตุลาคม	2497	หรือผู้ที่มีอายุครบ	60	ปี	บริบูรณ์แล้วมีภูมิลำาเนาในเขตพื้นที่เทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง	แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายใน

เดือนพฤศจิกายน	2556	และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือ	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	(ตุลาคม	2557	ถึง	กันยายน	2558)	

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำานงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่	1-30	พฤศจิกายน	2556	ด้วยตนเอง	หรือมอบ

หมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำาหนด	ณ	เทศบาลตำาบลโนนดินแดง	

เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	(1	ตุลาคม	2557	เป็นต้นไป)	โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

										1.บัตรประจำาตัวประชาชน	หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำาเนา

	 2.ทะเบียนบ้าน	(ที่เป็นปัจจุบัน)พร้อมสำาเนา

	 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำาเนา	สำาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้

สูงอายุผ่านธนาคาร
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ลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ

				 ผู้พิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน	 หรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้าน

มาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน	 2556	 ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง	

หรือ	 มอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำาขอแทน	 โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว	 โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคน

พิการ	แต่ต้องนำาหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย	ได้ตั้งแต่วันที่	1-30	พฤศจิกายน	2556

	 โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำาหนด	 ณ	 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง	 เพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	(1	ตุลาคม	2557	เป็นต้นไป)

	 โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

	 -บัตรประจำาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

	 -ทะเบียนบ้าน	(ที่เป็นปัจจุบัน)

	 -สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	สำาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร

พร้อมสำาเนา



    คณะผู้จัดทำา

				ที่ปรึกษา	 :		นายสมชัย		กอชัยศิริกุล		นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

	 	 			นายพงศ์เทพ		โคนาโล		นายวีระ	ดำานา		รองนายกเทศมนตรี		นายบุญส่ง	โพธิ์ทับไทย		เลขานุการนายกฯ

	 	 			นางลมหวล		วรนุช		ที่ปรึกษานายกฯ

				บรรณาธิการ	 :		นายธำารงค์		ชำานิจศิลป์		ปลัดเทศบาล		นายพิพัฒน์		เรืองประโคน		รองปลัดเทศบาล		

	 	 			พันจ่าเอกภิญโญ		สุโข		ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน

				ผู้ช่วยบรรณาธิการ	:			นายไชยา		คงทรัพย์		จพง.ประชาสัมพันธ์		นางสาววิจิตรา		น้อยนาง		จนท.ประชาสัมพันธ์	

				จัดทำาโดย	 :		กองวิชาการและแผนงาน		เทศบาลตำาบลโนนดินแดง		299		หมู่		5		ถนนราชดำาเนิน		

	 	 		อำาเภอโนนดินแดง		จังหวัดบุรีรัมย์		31260		โทรศัพท์	0	4460	6253		โทรสาร	0	4460	6252																													

   	www.Nondindaengcity.com		Facebook		:		เทศบาลตำาบลโนนดินแดง		Fanpage


