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  ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ นายสมชัย กอ

ชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง และหัวหน้า

หน่วยงานราชการต่าง ๆ พร้อมชาวอำาเภอโนนดินแดง 

ร่วมทำาบุญตักบาตรเป็นสิริมงคล ในวันเริ่มต้นพุทธศักราช 

๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจากท่านนายอำาเภอโนนดินแดง นาย

เทิดพันธ์  ครอบทอง  เป็นประธานจุดธูปเทียนพิธีทำาบุญ

ตักบาตรและมอบพรให้แด่พ่อแม่พี่น้องชาวโนนดินแดง

 ทำ�บุญตักบ�ตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

๒
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เด็กคือทรัพยากรอันมีค่าต่อชุมชนและประเทศชาติ  

นายสมชัย  กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำาบลโนน

ดินแดง  ตระหนักถึงความสำาคัญของเด็กในทุกๆ  

ด้าน  ตลอดจนการปลูกฝังให้เด็กกล้าคิด  กล้าทำา  

กล้าแสดงออก  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรม

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  เติบโต

เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  จึงได้จัดงานวันเด็กแห่ง

ชาติเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง

ความสำาคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน

เด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษเพื่อให้

เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระ

มหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ให้เด็กรู้จักหน้าที่

ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี  เพื่อเผยแพร่

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

วนัเดก็แหง่ชาต ิ

๓



 

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรี เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-GREEN ดีมาก

ระดับประเทศ จากท่านวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลฯได้ดำาเนิน

งานสำานักงานสีเขียว เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานในสำานักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่ม

กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ ลด

และเลิกใช้สารเคมีอันตราย เป็นต้น
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รางวัลสำานักงานสีเขียว Green Office

ประชุมสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง
   นายบัวผิน คึมสูง ประธานสภาเทศบาลตำาบลโนนดินแดง 

เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำา

ปี ๒๕๖๒ เพื่อกำาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำาปี ๒๕๖๒ 

และพิจารณาญัตตินายกเทศมนตรี และเรื่องพิจารณาอื่นๆ

๔
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เทศบาลตำาบลโนนดินแดง จัดกิจกรรมรณรงค์ตามแผน

ปฏิบัติการ ๖๐ วัน คิดก่อนใช้แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อน

การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  โดยดำาเนินการทั้ง ๑๒ 

ชุมชนในเขตเทศบาลฯ มีแนวทางส่งเสริมให้ชาวชุมชน

เทศบาลฯ ลดขยะ ด้วยการ ขอความร่วมมือร้านค้าต่าง ๆ 

สนับสนุนถุงผ้าแทนถุงพลาสติก พร้อมทั้งให้ความรู้การคัด

แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ประกอบด้วย ขยะทั่วไป เช่น เศษ

กระดาษ ซองพลาสติก ขยะเปียก ได้แก่เศษอาหาร ใบไม้ 

ซากพืชซากสัตว์ สามารถนำาไปทำาปุ๋ยอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 

สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ว และขยะอันตราย 

หลอดไฟ แบตเตอรี ต้องกำาจัดอย่างถูกวิธี

แผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง

๕
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   ๑๔ กุมภาพัน ๒๕๖๒ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายก

เทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง, สมาชิกสภาฯ และชาว

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง พร้อมหัวหน้าภาคส่วนต่าง ๆ 

ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ หอประชุมเทศบาล

ตำาบลโนนดินแดง โดยมีนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นาย

อำาเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี และในโอกาสวัน

แห่งความรัก จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนรักชุมชน รักสิ่ง

แวดล้อม รักโนนดินแดง

ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำาปี ๒๕๖๒
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รางวัลชนะเลิศระดับประเทศลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๑๓
  วันอาทิตย์ที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสมชัย กอชัยศิริ

กุล นายกเทศมนตรีตำาบลโนนดินแดง พร้อมชาวชุมชนหมู่

ที ๔ ตำาบลโนนดินแดง ปลัดเทศบาล  เข้ารับถ้วยรางวัล

พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชนะเลิศโครงการ

ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๑๓ โดยทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ นายอำาพน กิตติอำาพล เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล ณ 

ศูนย์การค้าไอคอน สยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

๗
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โครงการ Open House

  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี

ตำาบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็น

เกียรติพิธิเปิดโครงการเปิดบ้านทางวิชาการ(Open House) 

โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดง โดยมี นายสมบูรณ์ สุธี

ระกูล ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี   Open 

House โรงเรียนเทศบาลฯ เป็นกิจกรรมเพื่อให้คนภายนอก

ได้เข้าไปเยี่ยมเยือน เข้าไปดู ไปเรียนรู้ ไปชื่นชม ในความมี

ระเบียบของการเปิดบ้านทางการศึกษา เป็นกฎเกณฑ์ในการ

กำาหนดมาตรฐานคุณภาพ สามารถแสดงให้ดูได้ด้วยเอกสาร 

ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ชิ้นงาน หรือมีแฟ้มหลักฐานต่าง ๆ 

ให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาในวัน Open House
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พิธีมอบวัฒิบัตรบัณฑิตน้อย

 นายสมชัย กอชัยศิริกุล มอบเกียรติบัตรให้เด็กนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลตำาบลโนนดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ณ หอประชุมฯ โดยมีนางสุกันยา กอชัยศิริกุล ประธาน

กรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย   การ

จัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำาคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก 

โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ ศักยภาพ 

ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน การจัดโครงการ

บัณฑิตน้อยถือเป็นประสบการณ์สำาคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้

เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู้

เรียนระดับปฐมวัยมีความสำาคัญเป็นพิเศษเนื่องจากรากฐาน

ของพัฒนาการก้าวต่อไป ในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้เรียน

จบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น จึงมีพิธีรับอนุบัตรและรางวัล

เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย เพื่อให้ผู้เรียนมีขวัญและ

กำาลังใจในความสำาเร็จของตน
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