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  ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ นายสมชัย กอชัย

ศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง และหัวหน้าหน่วย

งานราชการต่าง ๆ พร้อมชาวอำาเภอโนนดินแดง ร่วมทำาบุญ

ตักบาตรเป็นสิริมงคล ในวันเริ่มต้นพุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้รับ

เกียรติจากท่านนายอำาเภอโนนดินแดง นางสาวสุนันท์  สุขเจริญ  

เป็นประธานจุดธูปเทียนพิธีทำาบุญตักบาตรและมอบพรให้แด่

พ่อแม่พี่น้องชาวโนนดินแดง

 ทำ�บุญตักบ�ตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
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เด็กคือทรัพยากรอันมีค่าต่อชุมชนและประเทศชาติ  

นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง  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

วนัเดก็แหง่ชาต ิ



 

โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดงเปิดโครงการธนาคาร

โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่าง

สม่ำาเสมอรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้องปลูกฝัง

ให้นักเรียนรู้จักการทำางานร่วมกับผู้อื่นเสริมสร้างลักษณะ

นิสัยด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียนปลูกฝังให้นักเรียน

รู้จักใช้เวลาในการทำากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วน

รวม โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธกส.) สาขาโนนดินแดงร่วมจัดตั้ง พร้อมทั้งคณะครู ผู้

ปกครอง ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดในครั้งนี้
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ธนาคารโรงเรียน
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เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ

ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้อง

ถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่ 2 ณ หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง อำาเภอโนน

ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ



๖

ควบคุมโรคไข้เลือดออก

   ไข้เลือกออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะของโรค  

นอกจากจะเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข  ของประเทศไทย   

ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน  วัด  

โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และชอบวางไข่ตามภาชนะ

ที่มีน้ำาขัง  เช่น  ยางรถยนต์  จานรองขาตู้กับข้าว  เป็นต้น

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย

ของสุขภาพประชาชน  จึงได้จัดทำาโครงการรณรงค์ควบคุม

และป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำาปี  2561  ขึ้น  โดย

รณรงค์  ช่วงแรก  วันที่  14 – 16  กุมภาพันธ์  2561  

ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ  โดยให้พนักงาน 

ออกปฏิบัติหน้าที่ในการพ่นเคมีกำาจัดยุงลาย  ร่วมกับ  อสม.  

หยอดทรายอะเบท  และประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สาย

ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ 

ครอบคลุมทุกครัวเรือนเพื่อกำาจัดยุงลาย  ซึ่งเป็นพาหนะนำา

โรคไข้เลือดออกและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค

ไข้เลือดออก  
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การประชุมสภาเทศบาลฯ

   นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง เรียก

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำาปี 2561 เพื่อ

กำาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำาปี 2561 และพิจารณาญัตตินายก

เทศมนตรี เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำานวน 3 โครงการ
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โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๑๓

  นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง นายสมชัย   

กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ชาว

ชุมชนหมู่ที่ 4 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครง

การลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๑๓ โดยชุมชนหมู่ที่ 4 ได้เข้า

ร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือกเพื่อตรวจประเมินชุมชน

๗
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โครงการ Open House

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

คณะผู้บริหาร  ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ Open House 

โรงเรียนเทศบาลฯ เพื่อให้คนภายนอกได้เข้าไปเยี่ยมเยือน 

เข้าไปดู ไปเรียนรู้ ไปชื่นชม ในความมีระเบียบของการเปิด

บ้านทางการศึกษา เป็นกฎเกณฑ์ในการกำาหนดมาตรฐาน

คุณภาพ สามารถแสดงให้ดูได้ด้วยเอกสาร ภาพถ่าย ภาพ

เคลื่อนไหว ชิ้นงาน หรือมีแฟ้มหลักฐานต่าง ๆ ให้ตรวจสอบ

ได้ตลอดเวลาในวัน Open House

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนนดินแดงคัพต้านยาเสพติด  ครั้ง

ที่ 7  ระหว่างวันที่ 21 – 28 มีนาคม 2561  เพื่อพัฒนาเด็ก

และเยาวชนให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา มีร่างกายและ

จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย และมีน้ำาใจเป็นนักกีฬา   

สร้างลักษณะนิสัยในการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบการ

แข่งขัน เพื่อซึมซับและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

สังคม  ช่วยให้รู้จักเคารพในกติกาของกีฬา  รู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำาใจ

นักกีฬา และมักจะไม่หันเหไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลโนนดินแดงคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7
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พิธีมอบวัฒิบัตรบัณฑิตน้อย

 30 มีนาคม 2561 นายสมชัย กอชัยศิริกุล มอบเกียรติบัตร

ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดงและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ณ หอประชุมฯ โดยมีนางสุกันยา กอชัยศิริ

กุล ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร สมา

ชิกสภาฯ และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต

น้อย   การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำาคัญกับผู้เรียน

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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