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นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมหัวหน้าส่วนต่าง ๆ และชาว

อำาเภอโนนดินแดง ร่วมทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่อง

ในวันขึ้นปีใหม่ไทย  วันสงกรานต์ โดยมีนางสาวสุนันท์ สุขเจริญ 

นายอำาเภอโนนดินแดงเป็นประธานในงานประเพณี  พิธีรดน้ำา

ดำาหัว ขอพรผู้สูงอายุ  กิจกรรมการแข่งขันก่อเจย์ดีทรายซึ่งเชื่อ

กันว่าการก่อเจดีย์ทรายเป็นการถวายอุทิศเป็นพุทธบูชา ธรรม

บูชา สังฆบูชา เป็นประเพณีย์ที่อยู่คู่ประเพณีสงกรานต์มาตั้งแต่

โบราณ  ชมขบวนแห่นางสงกรานต์แสดงให้เห็นถึงความรัก

ความสามัคคีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจท่ีจะสืบทอดประเพณี

อันดีงามของไทยให้คงอยู่สู่ชนรุ่นหลังต่อไป  การประกวดเทพี

สงกรานต์  ณ  บริเวณลานหน้าสำานักงานเทศบาลฯ

 ประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี ๒๕๖๑
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     นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ     

ข้าราชการ,พนักงาน ฯ ได้รดน้ำาดำาหัวขอพรจากผู้สูง

อายุในเขตเทศบาล ซึ่งทุกปีในวันนี้เป็นวันผุ้สูงอายุที่

ทุกฝ่ายควรให้ความสำาคัญใส่ใจ   เพื่อให้ท่านได้สุข

กายสุขใจเห็นคุณค่าในตัวเองเพื่อสร้างความสุขใน

สังคม  ซึ่งวันที่  ๑๓ เมษายนของทุกปี  เป็น “วัน

ผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทุก

กลุ่มให้ความสำาคัญกับผู้สูงอายุ เห็นถึงคุณค่าและ

ตระหนักถึงความสำาคัญกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  

ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี 

ส่งเสริมการเรียนรู้และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สูง

อายุ  

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
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รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาล ร่วม

โครงการวันเทศบาล ณ  หอประชุมเทศบาลฯ

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน  เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำาคัญ

และความเป็นมาของการก่อกำาเนิดเทศบาล  เพื่อให้พนักงาน

เทศบาล ได้ตระหนักเห็นถึงความสำาคัญของการปกครองท้อง

ถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอด

จนให้บุคคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำาคัญของการบริการ 

และการอำานวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความ

เสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล เพื่อให้

บุคลากรเทศบาลมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ซึ่ง

จะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น โดย

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี ได้อ่านสารรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำาปี 

๒๕๖๑  มอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการ พนักงาน

จ้าง ผู้ทำาคุณประโยชน์แก่เทศบาล  ถวายเพลพระสงฆ์ และ

กิจกรรมสันทนาการ

วันเทศบาล

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ

สุขภาพประชาชน  จึงได้จัดทำาโครงการรณรงค์ควบคุมและ

ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำาปี  ๒๕๖๑  ขึ้น  โดยรณรงค์ รอบ

ที่ ๒  วันที่  ๒๑ - ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ให้ครอบคลุมทุก

หมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ  โดยให้พนักงาน ออกปฏิบัติหน้าที่

ในการพ่นเคมีกำาจัดยุงลาย  ร่วมกับ  อสม.  หยอดทรายอะเบท  

และประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สายความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ครอบคลุมทุกครัวเรือนเพื่อกำาจัดยุง

ลาย  ซึ่งเป็นพาหนะนำาโรคไข้เลือดออกและเพื่อเป็นการป้องกัน

การระบาดของโรคไข้เลือดออก  
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หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ 

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และนางสาวสุนันท์      

สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ

คณะกรรมการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย

เท้าพ่อ ณ ชุมชนหมู่ที่ ๔ ตำาบลโนนดินแดง เมื่อวันที่ ๓๐ 

เมษายน ๒๕๖๑ 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำารงชีวิตและพึ่งตนเองได้  

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำานา ทำาไร่ผัก มีการรวม

กลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ หลากหลายกลุ่ม โดยคนในหมู่บ้านมี

การร่วมกันเป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนต่าง ๆ



๖

ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามผลการดำาเนินงานของ อปท.
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วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นายธีระชัย  แสนภูวา  

ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมและ

ติดตามผลการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นในเขตพื้นที่อำาเภอโนนดินแดง   

การประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
นายบัวผิน  คึมสูง  ประธานสภาเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำาปี 

๒๕๖๑ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณา

ณัตตินายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง เรื่อง ขอ

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำาชี้แจงงบประมาณ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง ประจำาปี ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ, พร้อมกลุ่ม อสม. ผู้นำาชุมชน 

หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมผ้าป่าขยะ ประจำาปี 

๒๕๖๑  วันที่  ๒๘ พฤษภาคม ณ หอประชุมเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง  เพื่อสร้างจิตสำานึกให้ประชาชน ลดและคัดแยก

ขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือน กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนัก

และรับรู้ถึงความจำาเป็นในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็น

ระบบ

กิจกรรมผ้าป่าขยะรี ไซเคิล ปี ๒๕๖๑

๗
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โครงการชุมชนปลอดขยะ  Zero Waste  ประจำาปี ๒๕๖๑

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง, 

คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, กลุ่ม อสม. พร้อมชาว

ชุมชนหมู่ที่ ๔  โนนดินแดง และหน่วยงานงานราชการต่าง 

ๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินชุมชนปลอดขยะ(Zero 

Waste) ประจำาปี ๒๕๖๑ ระดับภาค  ณ ชุมชนหมู่ที่ ๔  โดย

มีนางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดงร่วมเป็น

เกียรติในการต้อนรับ  โครงการชุมชนปลอดขยะจัดโดย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้

เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำาเนินงานสร้างชุมชนต้นแบบ  

รวมถึงสร้างจิตสำานึกในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
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โครงการหนูน้อยปลอดภัย(ป้องกันเด็กจมน้ำา) 
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา, แกนนำา ฯ ร่วมเปิด

โครงการหนูน้อยปลอดภัย(ป้องกันเด็กจมน้ำา) เพื่อเป็นการ

เสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำา ฯ การช่วยเหลือผู้

อื่น และสร้างแกนนำาภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ เพื่อ

จะเป็นครู ก ต่อไป

 จากสถิติพบว่าจำานวนเด็กที่เสียชีวิตด้วยการจมน้ำา

เฉลี่ยวันละ ๔ คน มีอายุต่ำากว่า ๑๕ ปี ซึ่งการว่ายน้ำาเป็น

กิจกรรมหน้าร้อนท่ีเด็กมักรวมกลุ่มกับเพ่ือนไปเล่นและ

ทำา กิจกรรมยามว่างกัน โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน-

พฤษภาคม มีอัตราการตายของเด็กจมน้ำาสูงที่สุด เนื่องจาก

อยู่ในช่วงปิดเทอม การว่ายน้ำาเป็นทักษะชีวิตหนึ่งของเด็ก 

แม้เด็กไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำาแต่ต้องมีการสอนว่าย

น้ำาแก่เด็กด้วย เพราะเมื่อเด็กเติบโตขึ้น ต้องเดินทาง ทำา

กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องเจอะเจอกับน้ำา จะช่วยลดความเสี่ยง

การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางน้ำา
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พิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

   พิธีไหว้ครูโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

พิธีไหว้ครู  เป็นประเพณีสำาคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือ

เป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณ

ของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ 

ทำาให้เราสามารถนำาไปประกอบวิชาชีพ สร้างความ

เจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต 

โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วย

ถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความ

เฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้

เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของโรงเรียน

เทศบาลตำาบลโนนดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่

ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึง

ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนศิษย์ ส่งเสริม

สนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ ณ 

หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี นำาพานักเรียน

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ประกอบพิธีไหว้

ครู เพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ โดยได้กราบนิมนต์  พระครู

นิเทศก์ธรรมคุณ เจ้าคณะอำาเภอโนนดินแดง และพระครูใน

พื้นที่อำาเภอโนนดินแดง ซึ่งถือเป็นพระผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

มาเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์รับพานดอกไม้ธูปเทียน ณ หอ

ประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง



วารสารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง             www.Nondindaengcity.go.th๑๑

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ

  นายพงศ์เทพ โคนาโล รองนายกเทศมนตรี เปิดโครงการ

ส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกันในโรงเรียน

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล

รักษาฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธี การป้องกันฟันผุ โดยทีมงาน

ทันตกรรมโรงพยาบาลโนนดินแดง ณ หอประชุมเทศบาลฯ

ตัวแทนบริษัทโตโยต้าตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่ ๔ และบ้านหนองสะแกกวนกวน
ผู้บริหารบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด    

Mr. AKITOSHI SATSUKI ประธานผู้ประสานงานสาย

การผลิต นายเอกชัย ฉายศิริพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้

จัดการใหญ่ และผู้บริหารสถานบันสิ่งแวดล้อมไทย  ได้

ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ ๔ โนนดินแดง และชุมชนบ้านหนอง

สะแกกวน เทศบาลตำาบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ

ติดตามกิจกรรมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ภาย

ใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน 

๒๕๖๑ โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชาวบ้านหมู่ที่ 4 และบ้านหนอง

สะแกกวน ให้การต้อนรับ
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