
   วารสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าว
            เทศบาลตำาบล

  ปทีี่ ๖ ฉบับประจำ�เดือน พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๕๖

สืบสานประเพณีลอยกระทง



รูป

	 วันที่	 ๑๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๖	 เทศบาลตำาบลโนนดินแดง	

โดย	 	นายสมชัย	กอชัยศิริกุล	นายกเทศมนตรี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	

พนักงานเทศบาล	 พี่น้องประชาชนชาวอำาเภอโนนดินแดง	 และอำาเภอ	

จังหวัดใกล้เคียง	 เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี	 ประจำาปี	 ๒๕๕๖	 ทอด

ถวาย	ณ	 วัดส้มป่อย	 ตำาบลส้มป่อย	 อำาเภอโนนดินแดง	 	 จังหวัดบุรีรัมย์				

เพื่อส่งเสริมทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป		

 กฐินสามัคคีเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
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	 นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	 นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง	 เป็น

ประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	 เทศบาลตำาบล

โนนดินแดง	 (สปสช.)	 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	 มีภารกิจ

หลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด	 รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพได้มาตรฐานและด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	 และเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชน	 ดำาเนินงานร่วมกับสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ	 โรงพยาบาล																													

โนนดินแดง	 	 ทั้งนี้เพื่อก้าวไปให้ถึงจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร	 คือ	 มี

ระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจและผู้ให้บริการมี

ความสุข                            

 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง (สปสช.)
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  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
 นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	 นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง	 เป็นประธานประชุมคณะ

กรรมการพัฒนาเทศบาล	 เพื่อพิจารณาร่างแผนการ

ดำาเนินงาน	 ประจำาปี	 ๒๕๕๗	 	 และพิจารณาแผน

พัฒนาสามปี	พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙	(เพิ่มเติมครั้งที่	๑)	

ในวันที่	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	ณ	หอประชุมสภา

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง																									

 นายสมชัย	 กอชัยศิริกุล	 นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง	เปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน	และโครงการ	

ชมรม	 อสม.ร่วมใจ	 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	 โดยมีสมาชิก

สภาเทศบาล	 กำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้นำาชุมชน	 ตัวแทน

จากส่วนราชการโรงพยาบาล	 โรงเรียน	 	 กลุ่ม	 อสม.	

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า	ประชาชน		ร่วมกันเดินหน้าลดและ

คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน		เพื่อทำาให้

โนนดินแดง	เป็นเมืองปลอดขยะ			                         

  โครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

  โครงการชมรม อสม. ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม



ถวายอภิสัมมานสักการะสมเด็จพระสังฆราช
	 พุทธศาสนิกชนชาวอำาเภอโนนดินแดงร่วมพิธี

ถวายอภิสัมมานสักการะ	 สมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จ

พระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก	 หลังการสิ้นพระชนม์	

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงเป็นผู้แผ่พระ

ธรรมคำาสอนของพระพุทธศาสนา	 และแบบอย่างที่ดีต่อ

พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำาไปปฎิบัติตน	 	 เทศบาลตำาบล				

โนนดินแดง	 โดยนายสมชัย	 	 กอชัยศิริกุล	 นายกเทศมนตรี	

คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	พนักงานเจ้าหน้าที่	และ

ประชาชนชาวอำาเภอโนนดินแดงร่วมพิธีถวายอภิสัมมาน		

สักการะและทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	 แด่พระ

ภิกษุสามเณร	 จำานวน	 ๑๐๐	 รูป	 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆ

ปริณายก	ในวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	
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ประเพณีลอยกระทง ประจำาปี ๒๕๕๖
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชน

ชาวเทศบาลตำาบลโนนดินแดง  จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง       

ประจำาปี ๒๕๕๖  เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณี  ขอขมาพระแม่คงคา 

ประเพณีลอยกระทง  เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ 

งานลอยกระทงเริ่มทำาตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็น

ฤดูน้ำาหลาก น้ำาจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำา ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 

เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำาให้แม่น้ำาใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลาง

คืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง

 เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย

โคม ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร 

พระนารายณ์ และพระพรหม ครั้นคนไทยรับนับถือพระพุทธศาสนา ก็ทำา

พิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

ลอยโคมบูชาพระพุทธบาท ณ หาดทรายแม่น้ำานัมมทานที ประเทศอินเดีย 

การลอยกระทง ตามสายน้ำานี้ นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุง

สุโขทัย คิดทำากระทงรูปดอกบัว และรูปต่างๆถวาย พระร่วงทรงให้ลอย

กระทงตามสายน้ำาไหล ในหนังสือ ตำารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า 

“แต่นี่สืบไปเบื้องหน้า โดยลำาดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกำาหนด

นักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำาโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชา

พระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน”

    ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเป็น

งานประจำาปีที่สำาคัญ โดยเฉพาะ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดขบวนแห่

กระทงใหญ่ กระทงเล็ก มีการประกวดกระทง และประกวดธิดางามประจำา

กระทงด้วย
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โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
 วันที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	นายสมชัย	กอชัยศิริกุล	

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง	 จัดโครงการทอดผ้าป่าขยะ

รีไซเคิล	โดยการเชิญชวนประชาชนรวบรวมขยะรีไซเคิลในชุมชน	

นำามาเป็นปัจจัยในการทอดผ้าป่าแทนการใช้เงินหรือสิ่งของ

เครื่องใช้ในชีวิตประจำาวัน	 เพื่อเป็นการรณรงค์ลดปริมาณขยะที่

จะนำาไปกำาจัดให้มีปริมาณน้อยลง	 และสามารถนำาขยะมาแปร

สภาพเป็นเงินเพื่อสมทบกองทุนธนาคารขยะเทศบาลฯ	นอกจาก

นี้	ยังเป็นการกระตุ้นรณรงค์เสริมสร้างจิตสำานึกและความรู้ความ

เข้าใจให้ประชาชนในชุมชนและนักเรียนได้รู้จักวิธีการคัดแยก

ขยะ	 สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนำาไปกำาจัดและช่วยลดภาวะ

โลกร้อนอีกทางหนึ่ง	

	 	 	 	 	 	 	 	 การจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ประชาชนมีจิตสำานึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

ในชุมชน	 	 เป็นการลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้ให้กับ

ประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม		

เป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนในการดำาเนินงาน



๗

	 นายบัวผิน	 คึมสูง	 ประธาน

สภาเทศบาลฯ	 เรียกประชุมสภา

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง	 สมัย

สามัญ	สมัยที่	๔	ครั้งที่	๑	ประจำาปี	

พ.ศ.๒๕๕๖	ในวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	

๒๕๕๖	เวลา	10.00	น.				

ณ		ห้องประชุมสภาเทศบาลตำาบล

โนนดินแดงดินแดง		

วารสารเทศบาลตำาบลโนนดินแดง														www.Nondindaengcity.com

การประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง

ธนาคารขยะ(รีไซเคิล)เทศบาลตำาบลโนนดินแดง
		นายสมชัย	กอชัยศิริกุล	นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง		

เปิดธนาคารขยะ	 	 ซึ่งดำาเนิน

การบริหารโดย	 กลุ่มสมาชิก	

อสม.	 ของชุมชนเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง	 เปิดรับฝาก/รับ

ซื้อขยะทุกวันพุธแรกของเดือน



    คณะผู้จัดทำา

				ที่ปรึกษา	 :		นายสมชัย		กอชัยศิริกุล		นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

	 	 			นายพงศ์เทพ		โคนาโล		นายวีระ	ดำานา		รองนายกเทศมนตรี		นายบุญส่ง	โพธิ์ทับไทย		เลขานุการนายกฯ

	 	 			นางลมหวล		วรนุช		ที่ปรึกษานายกฯ

				บรรณาธิการ	 :		นายธำารงค์		ชำานิจศิลป์		ปลัดเทศบาล		นายพิพัฒน์		เรืองประโคน		รองปลัดเทศบาล		

	 	 			พันจ่าเอกภิญโญ		สุโข		ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน

				ผู้ช่วยบรรณาธิการ	:			นายไชยา		คงทรัพย์		จพง.ประชาสัมพันธ์		นางสาววิจิตรา		น้อยนาง		จนท.ประชาสัมพันธ์	

				จัดทำาโดย	 :		กองวิชาการและแผนงาน		เทศบาลตำาบลโนนดินแดง		299		หมู่		5		ถนนราชดำาเนิน		

	 	 		อำาเภอโนนดินแดง		จังหวัดบุรีรัมย์		31260		โทรศัพท์	0	4460	6253		โทรสาร	0	4460	6252																													

   	www.Nondindaengcity.com		Facebook		:		เทศบาลตำาบลโนนดินแดง		Fanpage


