
   วารสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าว
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รูป
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 วันที่ 2  ธันวาคม  2556 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง เป็นประธาน เปิดโครงการรณรงค์

ป้องกันโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก  ณ หอประชุมเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง  โดยมีกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียนในเขต

เทศบาลฯ

   วันเอดส์โลก  “Getting to Zero” หรือ “เอดส์ ลดให้เหลือศูนย์

ได้” กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งรัดการดำาเนินการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาเอดส์ ภายใต้แนวคิด 3 ต. ข้างต้น คือ

1. ไม่ติด คือ ลดการติดเชื้อรายใหม่ การติดเชื้อจากแม่สู่ลูก จาก

การใช้เข็มฉีดยา เป็นต้น

2. ไม่ตาย คือ ลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์ เนื่องด้วยผู้ที่ติดเชื้อ 

HIV หรือ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพในสถานบริการของ

รัฐอย่างรวดเร็ว ทันเวลา

3. ไม่ตีตรา และเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ทางกฎหมาย ทาง

สังคม การเรียน การทำางาน การใช้ชีวิตประจำาวัน เป็นต้น

     สำาหรับประเทศไทยในปี 2556 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อ AIV และ

ผู้ป่วยโรคเอดส์สะสมประมาณ 1,166,543 คน ยังมีชีวิตอยู่ 

447,640 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,959 คน ประมาณร้อยละ 

62 เป็นการติดเชื้อในกลุ่มชายรักชาย กลุ่มพนักงานบริการหญิง 

และกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

30-34 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป   

 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก
             กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง (สปสช.)
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  กิจกรรมวันผู้พิการ 
 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานจัดกิจกรรมวันผู้พิการ 

ณ    หอประชุมเทศบาลตำาบลโนนดินแดง      เพื่อ

เปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะ  สังสรรค์ แสดงความ 

สามารถในด้านต่างๆ และเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยว

กับการบำาบัด รักษา การป้องกันและฟื้นฟู สมรรถภาพ  

รวมทั้งเพื่อให้คนทั่วไป ได้เห็น ถึงศักยภาพ ศักดิ์ศรีและ

คุณค่าของคนพิการของคนพิการ ให้สามารถดำาเนิน

ชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป                       

 นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา 

รองผู้ ว่ า ราชการจั งห วัด บุรี รั มย์  

เป็นประธานในพิธี ง านเ ก่ียววัน

พ่อ ประจำาปี ๒๕๕๖  ณ แปลงนา

ประณีต อำาเภอโนนดินแดง กิจกรรม

งานเกี่ยววันพ่อ จัดขึ้นในช่วงเดือน

ธันวาคมของทุกปี สืบเนื่องจาก

งานหว่านวันแม่ในเดือนสิงหาคม 

โดยประธานกล่าวเปิดงานและลง

เกี่ยวข้าวในแปลงนาประณีต เปิด

งานรณรงค์ไถกลบตอซังพืชพร้อม

หว่านพืชปุ๋ยสด และเปิดงานกาชาด

อำาเภอโนนดินแดง ประจำาปี ๒๕๕๖                

ณ หน้าที่ว่าการอำาเภอโนนดินแดง                           

  งานเกี่ยววันพ่อ ประจำาปี ๒๕๕๖ 



กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทีฆายุโก  โหตุ  มหาราชา  

  เดือนธันวาคม เป็นเดือนมหามงคลยิ่งสำาหรับพสก

นิกรชาวไทย ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาช้า

นาน  พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ก่อเกิด

ประโยชน์ต่อแผ่นดินเกินจะคณานับได้  ดังนั้นเพื่อเป็นการ

แสดงถึงความจงรักภักดี  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  จึงได้

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่จัดงาน

เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขึ้นในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ในช่วงเช้า พิธีทำาบุญ

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณร จำานวน 

๙๙ รูป  และพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เป็นข้าราชการที่ดี  ในช่วงเย็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 

จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  โดยจัดงานพิธีอย่างสม

พระเกียรติ
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ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ
   วันที่ ๑๑ - ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๖ นายสมชัย กอชัยศิริกุล 

นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง จัดโครงการมหกรรมตรวจ

คัดกรองภาวะสุขภาพเชิงรุก  เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพของ

ประชาชนอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในเขตพื้นที่เทศบาลฯ  โดย

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโนนดินแดง ร่วมกับ            

โรงพยาบาลโนนดินแดง สมาชิก อสม. ทุกชุมชน  ออกดำาเนิน

การให้บริการทั้ง ๑๒ ชุมชน  มีกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเบา

หวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ตรวจคัด

กรองวัณโรค โรคเรื้อน  คัดกรองภาวะซึมเศร้า ตรวจหาสารเคมี

ในเลือดเกษตรกร ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ คัดกรองมะเร็ง

เต้านม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ต่างๆ 

ในการรักษาพยาบาล  ออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง 

และผู้พิการ
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โครงการสงเคราะห์ซ่อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง เป็นประธานมอบบ้านให้

นางสาวเย็น แสนกล้า  เลขที่ ๓๗๓ หมู่ที่ ๑  

ตำาบลโนนดินแดง โดยเทศบาลฯ  ได้ดำาเนิน

การซ่อมแซมบ้านเพื่อคลายปัญหาความ

เดือดร้อนและยกระดับความเป็นอยู่ให้

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามโครงการสงเคราะห์

ซ่อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัยผู้ยากไร้และผู้

ด้อยโอกาส  

กิจกรรมทำ�บุญตักบ�ตรในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักร�ช ๒๕๕๗



    คณะผู้จัดทำา

    ที่ปรึกษา :  นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง

     นายพงศ์เทพ  โคนาโล  นายวีระ ดำานา  รองนายกเทศมนตรี  นายบุญส่ง โพธิ์ทับไทย  เลขานุการนายกฯ

     นางลมหวล  วรนุช  ที่ปรึกษานายกฯ

    บรรณาธิการ :  นายธำารงค์  ชำานิจศิลป์  ปลัดเทศบาล    

    ผู้ช่วยบรรณาธิการ  :  นายพิพัฒน์  เรืองประโคน  รองปลัดเทศบาล

    กองบรรณาธิการ :   นายไชยา  คงทรัพย์  นางสาววิจิตรา  น้อยนาง  นางสาวนันท์นภัส  ปะตังทะสา  นางอุษณีย์  พวงสวัสดิ์  

    จัดทำาโดย :  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  299  หมู่  5  ถนนราชดำาเนิน  

    อำาเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  31260  โทรศัพท์ 0 4460 6253  โทรสาร 0 4460 6252                             

    www.Nondindaengcity.com  Facebook  :  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  Fanpage

        เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  เตือนฤดูหนาวอากาศแห้ง เสี่ยงเพลิงไหม้ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  สภาพ

อากาศในฤดูหนาวจะแห้งแล้ง มีความชื้นต่ำา และลมกระโชกแรง ทำาให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมากกว่าปกติ เมื่อเกิด

เพลิงไหม้จึงลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง จึงขอ

เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภท ดับไฟ ธูปเทียนให้เรียบร้อย ปิดสวิทซ์

ไฟ ถอดปลั๊กไฟ และปิดวาล์วถังก๊าซหุงต้มให้สนิททุกครั้ง

           นอกจากนี้ยังห้ามเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เช่น เครื่องต้มน้ำาไฟฟ้า เปิดพัดลม เป็นต้น ไม่ปล่อยให้ถ่านในเตาไฟมอด

ดับไปเองอย่างเด็ดขาด ไม่อุ่นอาหารทิ้งไว้ ดับก้นบุหรี่ให้สนิท ไม่โยนก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับลงบนพื้นบ้าน กองหญ้า หรือแหล่ง

เชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด เพราะอาจทำาให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ไม่เผาขยะและหญ้าแห้งในที่โล่งแจ้งบริเวณที่มีลมพัดแรง และดูแล

อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมถังใส่น้ำาไว้ใกล้ๆ เพื่อป้องกันไฟลุกลาม

      ทั้งนี้ควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้อยู่สภาพปลอดภัย หากตรวจสอบพบว่าชำารุดให้รีบซ่อมแซมหรือ

เปลี่ยนใหม่ในทันที ไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดในเต้าเสียบเดียวกัน เพิ่มความระมัดระวังในการก่อกองไฟเพื่อผิง

ไฟให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ห้ามก่อกองไฟบริเวณใกล้บ้าน ที่นอน พงหญ้าแห้ง เพราะสะเก็ดไฟอาจกระเด็นไปติด ทำาให้เกิด

เพลิงไหม้ขึ้นได้ ควรดับไฟให้สนิทก่อนเข้านอน เพราะหากเผลอหลับในขณะที่ไฟยังติดอยู่ อาจถูกไฟคลอกเสียชีวิตได้

           เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่เกิดจากอัคคีภัย ควรติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้ และเครื่องดับเพลิงไว้ประจำาบ้าน 

โดยติดตั้งไว้ในจุดที่สามารถใช้งานได้ง่าย รวมทั้งจัดสภาพบ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย กำาจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง จัดเก็บ

สิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางประตูเส้นทางอพยพหนีไฟ หากเกิดเพลิงไหม้จะได้อพยพหนีไฟได้ทันท่วงที

ด้วยความปรารถนาดีจาก... งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  


