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 “โรคพิษสุนัขบ้า”“โรคกลัวน้ำา”หรือ “โรคหมาว้อ”(ในภาษา

อีสาน) เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจาก Rabies virus ซึ่งเป็น 

เชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น 

สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมี หนู 

ค้างคาว รวมถึงคนด้วย ซึ่งในประเทศไทยพบมากที่สุดในสุนัข 

(96% ของจำานวนที่พบเชื้อจากการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ) 

รองลงมา คือ แมว  

 โดยเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ได้ออกบริการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำาเนิดให้กับสุนัขและ

แมว  เพื่อป้องกันและควบคุมโรค  พร้อมทั้งยังได้ฝากเตือนผู้

ที่เลี้ยงสุนัข แมว หนู หรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งสามารถติด

เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ จะต้องนำาสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน

ตามกำาหนดเพื่อป้องกันการระบาดของโรค และหากใครถูก

สุนัข แมว กัด ข่วน หรือสัมผัสสารคัดหลั่ง ก็ควรจะรีบล้างแผล

ให้สะอาด ก่อนจะไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาในทันที

เพื่อความปลอดภัย

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้า

 ประเมินสำ�นักง�นสีเขียว Green Office
    นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ

พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินสำานักงาน

สีเขียว Green Office ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อ

ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้พลังงาน 

ทรัพยากรต่างๆ โดยจะส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในสำานักงาน 

มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก เป็นการยกระดับมาตรฐานสำานักงานให้เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย 

ที่ศูนย์พัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริโนนดินแดง

ส่งชุมชนหมู่ที่ ๔ โนนดินแดง เข้าประกวดหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ และการแสดงผล

งานต่างๆในการดำาเนินชีวิตตามรอยเท้าพ่อ รัชกาล

ที่ ๙  ณ อาคาร ๑๕ กองบัญชาการกองทัพไทย 

กรุงเทพฯ

รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ 
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ประเมินเทศบาลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในโครงการ “สร้าง

ภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่น หยุดยั้งแม่วัยใส ในเขตเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง” ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชน ให้มีความเข้าใจใน

การที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การป้องกันโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์  อันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสังคมที่

เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สร้างภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่น หยุดยั้งแม่วัยใส

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำาเนินการประเมิน

เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ในการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัด

เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้เทศบาล

นำาไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำาหนดทิศทาง และ

มาตรการสู่การพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้กรอบแนวคิด

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ เมือง

อยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่ง

การเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งได้จัด

ประเมินและคัดเลือกเทศบาลที่มีผลงานยอดเยี่ยม

ระดับประเทศ  ประกอบกับการส่งเสริมให้เทศบาลที่

ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศจากการ

ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้เป็นต้นแบบในการ

ขยายแนวคิดเร่ืองการพัฒนาเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืนไป

สู่เทศบาลทั่วประเทศควบคู่ไปด้วย

 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ได้เข้าร่วมโครงการดัง

กล่าว และได้รับการตรวจประเมินผลงานจากคณะ

กรรมการตรวจประเมินฯ 
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ประเมินชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง, 

คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, กลุ่ม อสม. พร้อมชาว

บ้านชุมชนหมู่ที่ ๔ โนนดินแดง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ  

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินชุมชนปลอดขยะ(Zero 

Waste)  ประจำาปี ๒๕๖๑  ณ ชุมชนหมู่ที่ ๔   โดยมี

พันจ่าอากาศเอกชาลี  แจ้งรัมย์  ปลัดอาวุโสรักษาราชการ

แทน นายอำาเภอโนนดินแดงร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ  

โครงการชุมชนปลอดขยะจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือและ

การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การดำาเนินงานสร้างชุมชนต้นแบบ  รวมถึงสร้างจิตสำานึกใน

การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร



๖

ประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าหน่วยงาน

ต่าง ๆ สถานศึกษา และผู้นำาทุกชุมชน ร่วมโครงการ

ประชุมประชาคมระดับตำาบลเพื่อจัดทำาแผนพัฒนาท้อง

ถิ่นสี่ปี ในส่วนของการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ณ 

หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  เพื่อปรับปรุงแผน

พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร

       ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑      นายสมชัย 

กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พ ร้อมคณะผู้ บริหาร ,สมาชิกสภาฯ ,หั วหน้ า

ส่วนราชการ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ผู้บริหาร

สถานศึกษา,ข้าราชการ,ผู้นำาภาคเอกชน,กำานัน       

ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีทางศาสนาถวาย

พระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล พิธีลงนาม

ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทำาบุญตักบาตรเพื่อ

ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล ณ 

หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดย นางสาว

สุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง เป็น

ประธานในพิธี
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  พันจ่าอากาศเอกชาลี  แจ้งรัมย์  ปลัดอาวุโสรักษาราชการ

แทนนายอำาเภอโนนดินแดง ได้นำาเหล่าข้าราชการ พ่อค้า 

ประชาชน ร่วมประกอบพิธี “หว่านวันแม่” ที่บริเวณ

แปลงนาประณีต อำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ 

สิงหามหาราชินี

งานหว่านวันแม่ ประจำาปี ๒๕๖๑

๗

กิจกรรมวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม

วันแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ได้

แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณและความรักความ

ห่วงใยของแม่ผู้ให้กำาเนิดและให้นักเรียนแสดงความรักท่ีมี

ต่อแม่  เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพัน

ระหว่างแม่กับลูก พร้อมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  
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วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๑๒ สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำาคัญนี้ตรง

กับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่  ๑๒  สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จ

พระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย     นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เวลา ๐๗.๐๐  น.  ประกอบพิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร ณ หอประชุม

เทศบาล  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ร่วมลงนามถวาย

พระพร  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และ

ชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำาคัญของแม่ต่อครอบครัวและสังคม สมควรอย่างยิ่งที่สังคมจะยกย่อง นับถือให้เกียรติและรำาลึกถึงผู้เป็น

แม่  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
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งานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้
นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง นายสมชัย 

กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง ข้าราชการ 

พนักงาน ทหาร ตำารวจ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาค

ประชาชน ร่วมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ มีพิธีเจริญ

พระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงวีรชนเราสู้ รำาบวงสรวงโดยนักเรียน

โรงเรียนร่มเกล้าฯ พิธีวางพวงมาลาได้รับเกียรติจาก

นายอนุรัฐ  ไทยตรง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น

ประธานในพิธีวางพวงมาลา คล้องพวงมาลัยรูปปั้น พร้อม

ทั้งกล่าวคำาสดุดีวีรชนเราสู้ งานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้จัด

ขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ สดุดีวีรกรรมวีรชนเราสู้ที่เสียสละ

ชีวิตต่อสู้ผู้ก่อการร้ายในการก่อสร้างถนนสายละหานทราย - 

ตาพระยา
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รางวัลระดับดีเยี่ยม การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี ๒๕๖๑

 เทศกาลกินปลาหน้าเขื่อน อำาเภอโนนดินแดง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้้จัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืนระดับประเทศ  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๑  ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ซิติ้ จอมเทียน จังหวัด

ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม  เป็นประธานพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ เมือง

สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับภาค ประจำาปี ๒๕๖๑  ระดับดี

เยียม  จำานวน  ๕๗  แห่ง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง ได้เข้ารับรางวัล  การ

ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำาปี ๒๕๖๑ ระดับ

ภาค  และร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังร่วมขับ

เคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  “ลดรับ  ลดให้  ลดใช้

ถุงพลาสติก”

อำาเภอโนนดินแดง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน จัด

กิจกรรมเทศกาลกินปลาหน้าเขื่อน ชวนเพื่อนวิ่ง @โนน

ดินแดง ครั้งที่ ๒ ในงานมีกิจกรรมวิ่งฟันรัน มินิมาราธอน 

กิจกรรมเทศกาลกินปลาหน้าเขื่อน โดยได้รับเกียรติจาก

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น

ประธานเปิดงาน เยี่ยมชมนิทรรศการ ปล่อยปลา ชมการ

แข่งขันเรือพาย มวยทะเล ฯลฯ
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โครงการชุมชนปลอดขยะ  Zero Waste  ระดับประเทศ
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง, 

คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, กลุ่ม อสม. พร้อมชาว

ชุมชนหมู่ที่ ๔  โนนดินแดง และหน่วยงานงานราชการต่าง 

ๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินชุมชนปลอดขยะ(Zero 

Waste) ประจำาปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ  ณ ชุมชนหมู่ที่ 

๔  โดยได้รับเกียรติจากนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการ

จังกหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ พร้อมด้วย

นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง  โครงการ

ชุมชนปลอดขยะจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำาเนิน

งานสร้างชุมชนต้นแบบ  รวมถึงสร้างจิตสำานึกในการจัดการ

ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ซึ่งชุมชนหมู่ที่ ๔ ได้ผ่านเข้ารอบ 

ระดับประเทศ
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