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วารสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าว

เทศบาลตำาบล



วารสารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง            www.Nondindaengcity.com๒

  “ย้อนยุควันวาน สงกรานต์โนนดินแดง”เทศกาลสงกรานต์  

เป็นวันสำาคัญวันหนึ่งของไทยแต่โบราณเป็นวันขึ้นปีใหม่ถือ

เป็นวันที่ชาวไทยให้ความสำาคัญและร่วมกันสืบทอดกิจกรรม

ตามประเพณี นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง  ได้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์และการสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์อันเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทย   โดยจัด

กิจกรรมทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  บริเวณหอประชุม

เทศบาลฯ  เพื่อเป็นสิริมงคล    กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ   

รดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ   กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  การก่อเจดีย์

ทราย  การแข่งเรือพาย  รำาวงย้อนยุค การประกวดเทพีสงกรานต์ 

ณ บริเวณเขื่อนลำานางรอง 

  ย้อนยุควันวาน สงกรานต์โนนดินแดง
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 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เดิน

ทางมาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ เขื่อนลำานางรอง ต.โนนดินแดง อ.โนน

ดินแดง จ.บุรีรัมย์ โดยการต้องรับของ นายทำานอง 

ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสมชัย กอ

ชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง และนาย

ชวภณ ประชิดวัติ นายอำาเภอโนนดินแดง พร้อมทั้ง

ข้าราชการและชาวอำาเภอโนนดินแดง เยี่ยมชมโรงงาน

หลวงสำาเร็จรูป (โรงงานดอยคำา) พร้อมฟังบรรยาย

สรุปภาพรวมผลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมา ชมตัว

อย่างผลิตภัณ์ต่างๆของโครงการ 

เยี่ยมชุมชนบ้านหนองสะแกกวน ต.ส้มป่อย อ.โนน

ดินแดง จ.บุรีรัมย์ ชมแปลงเกษตอินทรีย์ อันเนื่องมา

จากพระราชดำาริ โครงการ “เดินตามรอยพ่อ บนความ

พอเพียง” ชมแปลงเกษตรสาธิต จากบ้านของนายเจริญ 

แสนรัมย์ (อดีตผู้ใหญ่บ้านคนแรกของชุมชน) ที่ได้

ดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดินทาง

ไปวางพวงมาลา กราบไหว้สักการะ วีระชน อนุสาวรีย์ 

“เราสู้” 



โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน 

เชิญชวนร่วมสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายพระพร

เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมถวายน้ำาปานะแด่ภิกษุ

สามเณรในวันที่ ๑๙ - ๒๙ เมษายน นี้ ณ วัดโนนดินแดงใต้
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 กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง  กล่าวว่า วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็น

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เทศบาลตำาบลโนนดินแดง

ร่วมกับโรงพยาบาลโนนดินแดง  ชมรมผู้สูงอาย

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  จัดงานวันผู้สูงอายุ

แห่งชาติ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี   เพื่อปลุก

จิตสำานึกประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้เห็นความ

สำาคัญต่อผู้สูงอายุ ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา 

รวมถึงการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของสังคมไทย

อย่างรวดเร็ว และเป็นส่วนหนึ่งในประชาคม

อาเซียน  โดยมีกิจกรรมดูแลสุขภาพ  รดน้ำาขอ

พร และมีการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่

ดี  นอกเหนือจากเป็นการสร้างความสุขให้แก่ผู้

สูงอายุแล้วงานครั้งนี้ยังช่วยให้เกิดความตระหนัก

และให้ความสำาคัญในการใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง

ยังเป็นการรณรงค์สร้างกระแสให้สังคมเห็นความ

สำาคัญของผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 

“สังคมผู้สูงอายุ” และประชาคมอาเซียน ตามคำา

กล่าวที่ว่า “ผู้สูงอายุ คือหลักชัยของสังคม”
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เวทีประชาคม / เวทีชุมชน
       เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  จัดทำาโครงการ

เวทีประชาคมเพื่อจัดทำาแผนพัฒนาสามปี    โดย    

นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง ออกพบปะและเปิดเวทีประชาคมรับ

ฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของ

ประชาชนทั้ง 12 ชุมชน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สร้างความเข้าในให้กับผู้นำาชุมชนและประชาชน 

เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำางบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น พ.ศ.2548 สนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันพิจา

รณาโครงการพัฒนาของตนเองพร้อมทั้งนำามาจัด

ทำาแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำาบลโนนดินแดง อีก

ทั้งนำาปัญหาไปแก้ไข ปรับปรุง และจัดเก็บข้อมูล

สู่การพัฒนาเทศบาล โดยปัญหาที่เป็นความเดือด

ร้อนเร่งด่วนก็ดำาเนินการทันที           

       นายเสรี  ศรีหะไตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมการ

ปฏิบัติราชการพื้นที่อำาเภอโนนดินแดง โดยมีนายชวภณ ประชิดวัติ 

นายอำาเภอโนนดินแดง  นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง กำานัน  ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ให้การ

ต้อนรับและรับนโยบายการดำาเนินงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง           
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สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำาปี ๒๕๕๘

   นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบล

โนนดินแดง จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจำา

ปี ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำาคัญของชาวอีสานให้

คงอยู่สืบไป  ซึ่งนิยมจัดขึ้นในช่วงเดือนหก  เป็นช่วง

ที่ชาวไร่ชาวนากำาลังเตรียมทำานา  เป็นการขอฝน

จากความเชื่อในสิ่งลี้ลับและเทวดา  ชาวอีสานเรียก

ว่า “พญาแถน”  ที่อยู่บนสรวงสวรรค์จะสามารถดล

บันดาลให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาล  จัดขึ้นระหว่าง

วันที่  ๕ - ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  โดยมีพิธีเจริญ

พระพุทธมนต์เย็น  ทำาบุญตักบาตรถวายภัตตาหาร

แด่พระภิกษุสงฆ์พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองหงส์  

ขบวนแห่บั้งไฟ และการแข่งขันจุดบั้งไฟ
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โครงการชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน  LA 21

๗

  นายชวภณ ประชิดวัติ นายอำาเภอโนนดินแดง เป็น

ประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมพหุภาคีเพื่อการ

พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรี จัดให้มีการประชุมเวทีส่งมอบแผน

ชุมชน LA 21 และนำาเสนอเผยแพร่ผลงานชุมชน ที่

จะดำาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายประกอบด้วยแกนนำาชุมชน และภาคี

เครือข่าย   ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่าย

ชุมชนในเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ให้มีความเข้ม

แข็ง มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้และการมีส่วนร่วม

ในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด

แบบองค์กรรวม 3 มิติ  คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ง

แวดล้อมต่อไป

กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้

เด็กนักเรียนได้ระลึกถึงบุญคุณของครู 

ปลูกฝังให้มีกิริยามารยาทมีสัมมาคารวะ

โน้มน้าวจิตใจให้รักษาความดี โดยมี

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี

เจิมหนังสือเรียนพร้อมทั้งให้โอวาทแก่

เด็กนักเรียน
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       โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 

๘๘ พรรษา ๘๘ ชุมชน ปี ๒๕๕๘

         เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา  

๘๘ พรรษา ในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จัดทำาโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 

๘๘ พรรษา ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำาเนินงาน

ด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยเริ่มจากการจัดการขยะจาก

ต้นทางแหล่งกำาเนิดขยะ การลดปริมาณขยะ การนำากลับมาใช้ใหม่ การ

จัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการปลายทางคือ การกำาจัดที่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ  นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของชุมชนหมู่ที่  ๖  บ้านหนอง

สะแกกวน  ด้านการจัดการขยะภายในชุมชน  ผ่านเข้ารอบที่  ๑  ได้รับ

โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลจากนางสาวภาวิณี  ปุณณกันต์  อธิบดีกรมส่งเส

รอมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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    ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา ยาเสพติด มา เป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละ

ยุคได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด ผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้

เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำาคัญของ

การต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบค้ายาเสพติดและเพื่อ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกใน การต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่

ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพ

ติด  ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 

2530 ที่ประชุมได้เสนอเป็นข้อมติต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้กำาหนดวันที่ 

26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตาม ข้อ

เสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2530 

                           วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด สำาหรับปี 2558 นี้ สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ให้คำาขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ว่า “คิดดี ทำาดี ต่อต้านยาเสพติด” เทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

และโรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง นำาโดยผู้อำานวยการโรงเรียนฯ คณะครูนำาเด็กเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้

ประชาชนรับรู้ รับทราบ และเห็นถึงความสำาคัญของโทษ และพิษภัยยาเสพติด
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