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   นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมหัวหน้าส่วนต่าง ๆ และ

ชาวอำาเภอโนนดินแดง ร่วมทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย  วันสงกรานต์ โดยมีนางสาวสุนันท์ สุข

เจริญ นายอำาเภอโนนดินแดงเป็นประธานในงานประเพณี  พิธี

รดน้ำาดำาหัว ขอพรผู้สูงอายุ  กิจกรรมการแข่งขันก่อเจย์ดีทราย

ซ่ึงเชื่อกันว่าการก่อเจดีย์ทรายเป็นการถวายอุทิศเป็นพุทธบูชา 

ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นประเพณีย์ที่อยู่คู่ประเพณีสงกรานต์

มาตั้งแต่โบราณ  การประกวดขบวนแห่อันสวยงามของแต่ละ

ชุมชนแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีความร่วมมือร่วม

แรงร่วมใจที่จะสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สู่ชน

รุ่นหลังต่อไป  การประกวดเทพีสงกรานต์  ณ  บริเวณลานหน้า

สำานักงานเทศบาลฯ

 ประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี ๒๕๖๐
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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



 

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

,สมาชิกสภาฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็น

เกียรติเปิดโครงการถนนคนเดิน ผักพื้นบ้าน อาหารพื้น

เมือง ที่บริเวณตลาดสดโนนดินแดง โดยมี นางสาวสุนันท์ 

สุขเจริญ นายอำาเภอโนนดินแดง เป็นประธานเปิดโครงการ

ตลาดนัดชุมชนภายใต้ชื่อ “ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง” ส่ง

เสริมการใช้ถุงผ้า ตะกร้า ลดการนำาเข้าขยะ ฯ ตอบสนอง

นโยบาย “จังหวัดสะอาด” เป็นการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม

ของอำาเภอโนนดินแดงให้เป็นเมืองน่าอยู่ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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 โครงการทัศนศึกษาดูงาน กลุ่ม อสม.  

  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) เป็นอีกรูปแบบ

หนึ่งขององค์กรชุมชนที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ซึ่งผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในระดับ

หมู่บ้าน ซึ่งการดำาเนินงานในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหลัก จน

ทำาให้ปัญหาสาธารณสุขได้ลดลง  เช่น จำานวนผู้ป่วยไข้เลือด

ออก การสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กตลอดถึงกลุ่มอายุต่างๆ ได้

รับการแก้ไขไประดับหนึ่ง แต่ในปัจจุบันและอนาคตปัญหา

สาธารณสุขจะมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน มีความเกี่ยวข้องและ

สัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ มากขึ้น การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

จึงต้องแก้ไขด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งบทบาทของอาสา

สมัครสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ  บทบาทของ 

อสม. มีความก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง คือ การพัฒนาสังคม  

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ

ปัญหาสาธารณสุข  จึงได้ทำาโครงการอบรมและทัศนศึกษาดู

งาน  อสม.  ประจำาปีงบประมาณ  2560  เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงานของ  อสม.  ให้มีความรู้ และสามารถถ่ายทอด

ความรู้ ให้กับ ประชาชนในชุมชนได้ 

ตลาดถนนคนเดิน  “ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง”



 

วารสารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง            www.Nondindaengcity.com๕

โครงการฝ กึทบทวน อปพร.  
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง  และเพื่อเป็นการ

เพิ่มทักษะและการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันในการ

ปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นข้างเคียง ร่วมมือเตรียมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  และ

พร้อมที่จะเข้าระงับเหตุ  สาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ได้

อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ   

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง  ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในเขตรับผิด

ชอบ จึงได้จัดทำาโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่ม

ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 

วันเทศบาล 

นนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาล ร่วม

โครงการวันเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน  เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำาคัญ

และความเป็นมาของการก่อกำาเนิดเทศบาล  เพื่อให้พนักงาน

เทศบาล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครู

เทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล พนักงานจ้างตามภาระ

กิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้ตระหนักเห็นถึงความสำาคัญของ

การปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

เทศบาล ตลอดจนให้บุคคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำาคัญ

ของการบริการ และการอำานวยความสะดวก สร้างความเป็น

ธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของ

เทศบาล เพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรัก ความผูกพัน ความ

สามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมาก

ยิ่งขึ้น โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี ได้อ่าน

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล 

ประจำาปี 2560  มอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการ 

พนักงานจ้าง ผู้ทำาคุณประโยชน์แก่เทศบาล  ถวายเพลพระสงฆ์ 

และกิจกรรมปลูกต้นไม้



๖

วันต้นไม้แห่งชาติ 
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง คณะผู้บริหาร  พร้อมสมาชิกสภาฯ หัวหน้า

ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวัน

ต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวสุนันท์ 

สุขเจริญ  นายอำาเภอโนนดินแดง ร่วมปลูกต้นไม้ใน

ครั้งนี้ด้วย

 วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 

ค่ำาเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำาคัญของชาติที่

ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้

เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อัน

เป็นการบำาเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ   เหตุ

ที่ต้องกำาหนดให้มี “วันต้นไม้แห่งชาติ” ก็เพื่อ

ส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนัก และ

หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำา

ไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้

ลูกหลานต่อไปในอนาคต

เปิดอาคารโรงเรียนเทศบาลฯ
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นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้ปกครองฯ ร่วม

ทำาบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในพิธี

เปิดอาคารเรียนใหม่ ศิริอัมรินทร์ ๒ เพื่อเป็นศิริมงคล โดยมี

พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ เจ้าคณะอำาเภอโนนดินแดงเจิมป้าย

อาคารเรียนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง



วารสารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง              www.Nondindaengcity.com

  นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

มอบหมายให้นายวีระ  ดำานา  รองนายกฯ  สมาชิกสภาเทศ

บาลฯ และสมาชิก อสม. ออกเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์  มารดา

หลังคลอดและทารกแรกเกิดในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในระยะตั้งครรภ์และหลังค

ลอด  ประเมินสุขภาพอนามัย ส่งเสริมการได้รับวัคซีนอย่าง

ครบถ้วน  ตลอดจนสนับสนุนการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา  

มอบของชำาร่วยเป็นขวัญกำาลังใจต้อนรับสมาชิกใหม่ของ

ครอบครัวพร้อมมอบต้นไม้ให้ปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

ออกเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด

๗

พิธีบวงสรวงปราสาทหนองหงส์ 
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ 

และพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำาเภอโนนดินแดง  จัดพิธี

บวงสรวงปราสาทหนองหงส์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาว

อำาเภอโนนดินแดง  มีพิธีทำาบุญตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์  

บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามพิธีของศาสนาพาหมณ์ฮินดู มีการ

จัดเครื่องเซ่นไหว้และการรำาบวงสรวง จุดบั้งไฟเสี่ยงทาย โดย

มีนางสาวสุนันท์  สุขเจริญ  นายอำาเภอโนนดินแดง  เป็น

ประธานในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล  พิธีบวงสรวงสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ในปราสาทหนองหงส์ เป็นประเพณีที่ชาวบ้านโนน

ดินแดงได้จัดทำาเป็นประจำาในช่วงเดือน 6 ของทุกปี
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เทศบาลตำาบลโนนดินแดงและชุมชนหมู่ที่ 4 รับรางวัลจากกรมส่งเสริมฯ
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

และ นายคำามูล แสนเจ๊ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 พร้อมชาวชุม

ชนฯ ร่วมรับรางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) 

ปี 2560 ผ่านเข้ารอบที่ 1 และรางวัลการประกวดเมือง

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี 2559  โดยนายสากล ฐินะกุล อธิบดี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การค้าสยามพา

รากอน กทม. โดยเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  ได้ดำาเนิน

การโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยต่อเนื่องจากชุมชน

บ้านหนองสะแกกวนขยายผลลงสู่ชุมชนหมู่ที่  4  ตำาบล

โนนดินแดง และเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero 

Waste) ปี 2560
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นายบัวผิน  คึมสูง  ประธานสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 

2560 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโนน

ดินแดง โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน  และการประชุมสมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2560 วันที่ 28 มิถุนายน 

2560 เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมดำาเนินการโครงการ

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังส่วนราชการ 

ถนนสุขาภิบาล 4, 10, ถนนราชดำาเนินและสุขาภิบาล 1401 

ถึง 2001

การประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ ,ผู้นำาชุมชน, อสม,กลุ่มผู้

สูงอายุ ฯลฯ ร่วมประชุมและพิจารณาร่างแผนพัฒนาสาม

ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมครั้งที่๓  และแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง

ฉบับที่๑/๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง  

ในการประชุมประชาคมได้มีการเสนอโครงการที่เป็นปัญหา

ความเร่งด่วนให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ พิจารณา

นำาเข้าสู่สภาเทศบาลฯ และปัญหาความเดือดร้อนของ

ชุมชนให้ได้รับการแก้ไขโดยทันที
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พิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

   ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ชุมชนหมู่ 4

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 

หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการคัดแยกขยะ

ตั้งแต่ต้นทาง ให้กับเยาวชน อสม. และแกนนำาชุมชน ที่เป็น

ชุมชนต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง  สถานการณ์ขยะในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  

ในปัจจุบันเริ่มเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ สืบเนื่องจากจำานวน

ขยะที่มีมากขึ้น สาเหตุประการหนึ่ง คือ ประชาชนยังไม่มี

การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง   ทำาให้เทศบาลเสียงบประมาณ

เพื่อจัดการขยะจำานวนมาก ซึ่งน่าเสียดายว่าเงินงบประมาณ

ที่นำาไปใช้มาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชน ทั้งสิ้น จาก

ปัญหาดังกล่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง ได้ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนบ้านหนอง

สะแกกวนจนประสบความสำาเร็จในการบริหารจัดการขยะ

ครัวเรือนแล้ว  จึงขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ในเขตเทศบาลฯ  

ด้วยการเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันลดปริมาณขยะ

ด้วยวิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่ง

ท่ีประชาชนสามารถมีส่วนในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ขยะ
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หน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.)ออกให้บริการชาวอำาเภอโนนดินแดง

  ส่วนราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกให้

บริการแก่ประชาชนพื้นที่ห่างไกลที่ ตำาบลส้มป่อย  อำาเภอ

โนนดินแดง  พร้อมนำาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้

บริการรักษาฟรี  เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้

ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำาส่วนราชการออกหน่วยบริการ

เคลื่อนที่ “บำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

ที่บริเวณโรงเรียนบ้านส้มป่อย  เพื่อลดขั้นตอนและลดภาระ

ค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการกับหน่วย

งานระดับจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการ

ต่างๆได้เข้าศึกษาสภาพปัญหา และรับรู้ความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยนางสาวสุนันท์ สุขเจริญ  

นายอำาเภอโนนดินแดง นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่

ร่วมต้อนรับ  ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ไป

เยี่ยมชมบริเวณปราสาทหนองหงส์ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ที่เคารพบูชาของชาวบ้านโนนดินแดง  สอบถามเรื่องการ

ติดตามทวงคืนทับหลังประตูปราสาทท่ีชาวโนนดินแดงเรียก

ร้องติดตามกลับคืนมาอยู่ในตอนนี้
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