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พิธีบำ�เพ็ญกุศล พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศรฯ

๒

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต น้อมสำานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ

และปวงชนชาวอำาเภอโนนดินแดง ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศล ทำาบุญ

ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหอประชุม

อำาเภอโนนดินแดง โดยนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอโนน

ดินแดงเป็นประธานในพิธี ครบรอบ ๓ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต

ของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กษัตริย์ผู้

เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
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พระปิยมหาราช

๓

 วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง นำาคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างฯ เทศบาลตำาบลโนน

ดินแดง ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำาลึกในวัน

คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว โดยมีนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นาย

อำาเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี



 

ประเพณีลอยกระทง ประจำ�ปี ๒๕๖๒
   เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยการนำาของ นายสมชัย 

กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง ได้จัดงาน

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำาปี ๒๕๖๒ ณ หาดลำา

นางรอง ได้รับเกียรติจาก นายเทิดพันธ์ ครอบทอง     

นายอำาเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง และพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเกียรติใน

พิธีเปิดงานเป็นจำานวนมาก วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ในคร้ังนี้เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณีอันดีงามของ

ไทยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบทอดให้คงอยู่สืบไป กิจกรรม

ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำาปี ๒๕๖๒ เริ่ม

จากขบวนแห่กระทงและการรำาจากตัวแทนชุมชนในเขต

เทศบาล พิธีขอขมาพระแม่คงคา การประกวดนางนพมาศ

สูงวัย การประกวดนางนพมาศ การแสดงจากโรงเรียน

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์
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โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลโนนดินแดง เปิดการเรียน

สอนในสัปดาห์นี้ด้วยให้กำาลังใจจากเพื่อนสู่เพื่อน สำาหรับ

เพื่อนที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน

ทุกคนได้ห่อข้าวมารับประทานร่วมกัน กิจกรรมบายศรีสู่

ขวัญ และนักเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดฯ และผู้มีอุปการะ

คุณได้นำาขนมจีน ผัดหมี่ ส้มตำา จัดเลี้ยงเพื่อนๆ ใน

โรงเรียน “อิ่มท้อง อิ่มใจ นี่คือหัวใจของโรงเรียนเราจ้า”

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

๕
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    วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  คณะผู้บริหาร พนักงาน 

ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ร่วมต้อนรับ 

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน ได้เสนอข้อมูล ปัญหา อุปสรรค

ต่างๆ ต่อคณะสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง พร้อมทั้งรับฟังความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาโดย

กลไกของวุฒิสภา ณ โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาเขื่อนลำา

นางรอง อำาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น

ประธานในการต้อนรับ ซึ่งมีนายอำาเภอโนนดินแดง หัวหน้า

ส่วนราชการ ผู้นำาชุมชน และประชาชนร่วมต้อนรับในครั้งนี้

ด้วย

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
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กีฬาสี “แสดขาวเกมส์”

๗

 ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานในพิธิเปิดการ

แข่งขันกีฬาโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง แสดขาว

เกมส์ โดยมีที่ปรึกษานายกฯ,ปลัดเทศบาล,ผู้อำานวยการ

โรงเรียน,หัวหน้าส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นเกีรยติในพิธี ณ สนาม

กีฬาโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง



วารสารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง             www.Nondindaengcity.go.th๘

โครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน สะอาดบุรี ปี ๒
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมด้วยชาวชุมชนหมู่ที่ ๕ โนนดินแดง และ ชุมชนบ้าน

หนองสะแกกวน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากกรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตัวแทนสถานีโทรทัศน์ไทยพี

บีเอส   ที่ลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชน ตามโครงการชุมชน

ปลอดขยะสู่ความยั่งยืน สะอาดบุรี ปี ๒ โดยมีชุมชนพี่

เลื้ยงคือชุมชนบ้านหนองสะแกกวน และชุมชนน้องใหม่คือ

ชุมชนหมู่ที่ ๕ โนนดินแดง กับภารกิจครั้งสำาคัญ “ชุมชน

พี่ สอน ชุมชนน้องใหม่” ในเรื่องของการจัดการขยะ ให้มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เเละสร้างความเเข็งเเรงให้กับ

ชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน หลังจากคณะกรรมการลงพื้น

ที่ตรวจประเมินชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจน

เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ผลปรากฎว่า ชุมชนน้องหมู่ที่ 

๕ โนนดินแดง - ชุมชนพี่บ้านหนองสะแกกวน ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ ๑    โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง    มอบหมายให้นายธำารงค์     

ชำานิจศิลป์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายสมาน พิมพ์ภา 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ และตัวแทนจากทั้ง ๒ ชุมชน เข้ารับรางวัล 

ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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๕ ธันวาคม น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานข้าราชการฯ และพสกนิกรชาวโนนดินแดง ร่วมพิธี

ทำาบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่อง

ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

โดยมีนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำาเภอโนนดินแดง เป็น

ประธาน ณ บริเวณหอประชุมอำาเภอฯ
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จัดทำ�แผนหลักประกันสุขภ�พ
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เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดพิธีมอบ

รางวัล เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ 

ประจำาปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนายพลากร สุวรรณรัฐ 

องคมนตรี เป็นประธาน มอบถ้วยเชิดชูเกียรติรางวัลรองชนะ

เลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และ

รางวัลรองชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม

ระดับประเทศ เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย  

กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยปลัดเทศบาล  เข้ารับ

ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเทศบาลตำาบล
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