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     “ย้อนยุควันวาน สงกรานต์โนนดินแดง”                       

เทศกาลสงกรานต์  เป็นวันสำาคัญวันหนึ่งของไทยแต่โบราณ

เป็นวันขึ้นปีใหม่ถือเป็นวันที่ชาวไทยให้ความสำาคัญและร่วม

กันสืบทอดกิจกรรมตามประเพณี นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายก

เทศมนตีตำาบลโนนดินแดง  ได้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์

และการสืบสานประเพณีสงกรานต์อันเป็นวัฒนธรรมอันดี

ของไทย   โดยจัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

บริเวณหอประชุมเทศบาลฯ  เพื่อเป็นสิริมงคล    กิจกรรมวัน

ผู้สูงอายุแห่งชาติ   รดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ   กิจกรรมการละเล่น

พื้นบ้าน  การก่อเจดีย์ทราย  การแข่งเรือพาย  รำาวงย้อนยุค การ

ประกวดเทพีสงกรานต์ ณ บริเวณเขื่อนลำานางรอง 

ย้อนยุควันวาน สงกรานต์โนนดินแดง
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       นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง ร่วมกับชุมชน 12 ชุมชน แข่งขัน

กีฬาต้านยาเสพติดชุมชนเทศบาลฯ  ในวันที่  8 - 11  

เมษายน  2557 ณ  สนามกีฬาหน้าเทศบาลฯและ

สนามหน้าที่ว่าการอำาเภอโนนดินแดง  เพื่อส่งเสริม

ให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำาลังการมีสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรง  ส่งเสริมความรักความสามัคคี

ในชุมชนและเป็นการเพิ่มพูนพัฒนาทักษะด้านกีฬา

ของเยาวชนและประชาชนมีทั้งกีฬาสากลและกีฬา

พื้นบ้าน                   

 นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง  จัดเสวนา

สภากาแฟและเวทีประชาคมท้องถิ่น 

รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความ

ต้องการของประชาชนทั้ง 12 ชุมชน  

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้า

ในให้กับผู้นำาชุมชนและประชาชนภาย

ใต้โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำา

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนพัฒนา

สามปี  เทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

พร้อมทั้งนำาไปแก้ไข ปรับปรุง และจัด

เก็บข้อมูลสู่การพัฒนาเทศบาล โดย

ปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนก็

ดำาเนินการทันที  

การแข่งขันกีฬาชุมชน

สภากาแฟ เวทีประชาคม



ออกเยี่ยมเด็กและมารดาหลังคลอด

นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

ออกเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์  มารดาหลังคลอดและทารกแรก

เกิดในเขตเทศบาลตำาบลโนนดินแดง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

แม่และเด็กสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนอย่าง

ปลอดภัยในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด  ประเมินสุขภาพ

อนามัย ส่งเสริมการได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน  ตลอดจน

สนับสนุนการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา
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นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำาบล

โนนดินแดง  เพื่อชี้แจงทำาความเข้าใจในโครงการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นการสร้างความเข้มแข็ง

ของสมรรถนะด้านการรักการเรียนการสอนโดยประสาน

งานกับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อ

ร่วมเป็นคู่พัฒนา  สนับสนุนในรูปแบบพี่เลี้ยง   โดยเน้น

การพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยให้มีความ

พร้อมในการเรียนรู้ มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและ

ธรรมชาติของผู้เรียน   เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการ

คิดและทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้   โดยผ่าน

การจัดประสบการณ์แบบโครงการ  และผู้เรียนในระดับ

ประถมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา มีทักษะ

กระบวนการคิดและสร้างสรรค์ความรู้ตลอดจนสามารถ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ   

ปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์เด็กฯ รร.เทศบาลฯ
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นายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง 

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจำาปี ๒๕๕๗  เพื่อเป็นการ

อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สำาคัญ

ของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป  ซึ่งนิยมจัดขึ้นในช่วงเดือน

หก  เป็นช่วงที่ชาวไร่ชาวนากำาลังเตรียมทำานา  เป็นการ

ขอฝนจากความเชื่อในสิ่งลี้ลับและเทวดา  ชาวอีสาน

เรียกว่า “พญาแถน”  ที่อยู่บนสรวงสวรรค์จะสามารถ

ดลบันดาลให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาล  จัดขึ้นระหว่างวัน

ที่  ๑ - ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  โดยมีพิธีเจริญพระพุทธ

มนต์เย็น  ทำาบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองหงส์  ขบวนแห่บั้งไฟ และการ

แข่งขันจุดบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำ�ปี ๒๕๕๗
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กิจกรรมไหว้ครู
   “การบูชาครู” หรือ “การไหว้ครู” เป็นประเพณีสำาคัญที่มี

มาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือ

เป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของ

บูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำาให้เราสามารถ

นำาไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง

และครอบครัวได้ในอนาคต      นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ โรงเรียน

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ

ต่อครู  ให้เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้

ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดี

งาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำาสั่งสอนของครูบา

อาจารย์

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
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  นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง  เล็งเห็นถึงปัญหาขยะ

ในเขตเทศบาลฯ ที่นับวันจะมีปริมาณเพิ่ม

มากขึ้น  จึงได้ดำาเนินการรณรงค์แก้ไข

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนคัดแยกขยะ  ทำาปุ๋ย

หมัก เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน นำาขยะ

มา สร้างประโยชน์  เริ่มต้นที่ชุมชน ม. 6 

ตำาบลส้มป่อย ม. 13  และ ม. 4  ต.โนนฯ   

โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันฟุตซอลโนนดินแดงคัพ  ครั้งที่  3
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