
จดหมายขา่วประชาสมัพนัธ์

วนัที่ 1 กนัยายน 2563 นายอดุมศกัด์ิ นาอดุม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ลงพื้นท่ี พรอ้มทีมงาน 

สวสัด์ิการและพฒันาชุมชนไดม้อบป้ายบา้น นายสนุนั พฒันาสูนย์ โครงการปรบัสภาพแวดลอ้มและสิ่ง

อ านวยความสะอาดของผูสู้งอาย ุณ ชุมชุนวงัโพน หมูท่ี่ 8ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล าภู

วนัที่ 3 ก.ย. 2563 เวลา 08.30 น. นายค าพอง สวุรรณบล รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด รบั

มอบหมายภารกจิจาก นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา ขา้ราชการ เปิด

กจิกรรมโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาโรคเอดส ์ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมเทศบาล

ต าบลโนนสะอาด  ต. โนนสะอาด อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล าภู
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วันท่ี 8 กันยายน 2563 นายอุดมศักด์ิ นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธี
เปิด โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 
พร้อมท้ัง ปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด,รองปลัดเทศบาลผู้อ านวยการสาธารณะสุขฯ ร่วมโครงการครั้งน้ีด้วย 
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนคูณวิทยา ต. โนนสะอาด อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวล าภู

วนัที่ 9 กนัยายน 2563 นายอดุมศกัด์ิ นาอดุม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด เป็นประธานพธีเีปิด 

โครงการการอบรมเยาวชนช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัทางน ้า เพื่อเรียนรูว้ิธีเอาตวัรอดและช่วยเหลอืผูอ้ื่นเม่ือเกดิ

เหตกุารณ์ไม่คาดคิด พรอ้มท ัง้คณะบริหาร สมาชิกสภา ขา้ราชการ คณุครู และนกัเรียน ร่วมอบรมโครงการ

คร ัง้น้ีดว้ย ณ หอประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญุเรือง จ. หนองบวัล าภู
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วนัที่ 11 กนัยายน 2563 นายสุริยนัต์ มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด รบัมอบหมายภารกจิจาก นายกเทศมนตรี 

เป็นประธานพธีิเปิดกจิกรรมโครงการสง่เสริมการปศุุสตัวเ์พื่อเศรษฐกจิพอเพยีง (การเลี้ยงไข่ไก)่ ปี 2563 งานสง่เสริมการเกษตร

เทศบาลต าบลโนนสะอาด พรอ้มคณะบริหาร สมาชิกสภา ขา้ราชการ ร่วมเปิดงานกจิกรรมดงักล่าวดว้ยในครัง้น้ี ณ หอ้งประชุม

เทศบาลต าบลโนนสะอาด ชัน้ 2 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบวัล าภู

วนัที่ 14 กนัยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายศราวธุ เช้ือไพบูลยป์ลดัเทศบาลต าบลโนนสะอาด รบัมอบหมายภารกจิ จาก

นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา ขา้ราชการ พนักงาน เขา้แถวเคารพธงชาติ สวดมนตไ์หวพ้ระ 

กล่าวค าปฏญิานตน เพื่อเป็นการสรา้งวนิัยใหก้บัขา้ราชการ พนักงาน และหารือขอ้ราชการประจ าสปัดาห ์
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วนัท่ี 15 กนัยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. นายอุดมศกัด์ิ นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด น าคณะ
บริหาร สมาชิกสภา ขา้ราชการ เปิดกิจกรรมโครงการ CSR เราอาสาท าความดี ต  าบลโนนสะอาด พร้อมทัง้ 
ผูน้  าชุมชน ผูอ้  านวยการโรงเรียน นกัเรียน และประชาชน ร่วมท ากิจกรรมและบ าเพญ็ประโยชน์ ณ วดัป่าหว้ย
บง ต าบลโนนสะอาด อ  าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล  าภู

วันท่ี 16 กันยายน 2563 นายอุดมศักด์ิ นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ เปิดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชั้น 2 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญ
เรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

+40

วันท่ี 15 ก.ย 63 นายค าพอง สุวรรณบล รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด รับมอบหมายภารกิจ จาก
นายกเทศมนตรีเทศบาลโนนสะอาด ร่วมสัมมนาเครือข่ายลุ่มน้ าชีตอนบน&ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการขยะกับ สิ่งแวดล้อมภาค 10 ณ Rachawadee resort &hotel 
khonkaen
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วันท่ี 17 กันยายน 2563 นายอุดมศักดิ์ นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด เป็นประธานเปิดอบรม
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใวรัสโคโรนา 2019 การอบรมในครั้งน้ีเพ่ือเป็นการให้
ความรู้ค าแนะน า การเฝ้าระวังและป้องกันตัวเองให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ประชาชนในพิ้นท่ี ณ โรงเรียน
บ้านวังโพนค้ึมน้ าเกลี้ยง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

วันท่ี 23 กันยายน 2563 นายอุดมศักดิ์ นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ เปิดงานกิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดย เทศบาล
ต าบลโนนสะอาด ร่วมกับ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 กรมวิชาการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง
กิจกรรมครั้งน้ีเป็นการเสวนาของกลุ่มเกษตรกรพืชหลังนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหลังจากเกษตรกร
ประสบผลส าเร็จ ณ หอประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

วันท่ี 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น นายสมเด็จ มุ่งวิชา ผอ.สาธารณสุขฯ จัดประชุม คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (LTC) ได้รับเกียรติจากนายอุดมศักด์ิ นาอุดม 
นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด เข้าร่วมประชุมหารือและเปิดการประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (LTC) พร้อมท้ัง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านโนนคูณและคณะ ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชั้น 2
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วันท่ี 24 กันยายน 2563 นายอุดมศักด์ิ นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสมา 
ข้าราชการและพนักงาน เปิดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข ประจ าปี 2563 วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การจัดการอารมณ์ของตนเอง เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาส
พบปะพูดคุยกัน น ามาซึ่งคุณภาพชีวิตท่ีดี ณ หอประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู

วันท่ี 25 กันยายน 2563 นายค าพอง สุวรรณบล รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด รับมอบหมายภารกิจจาก
นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลและการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล โดยได้เชิญ วิทยากรจาก
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู โดย นางสาวโกสุมา ดอนวิรัตน์ 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ซึ่งมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมายการบริหารงานบุคคลและการ
ป้องกันการทุจริต เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และ นายศราวุธ เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด เป็นวิทยากรให้
ความรู้เรื่องกฎหมายความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และวินัยของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในครั้งน้ี 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชั้น 2 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู
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วันท่ี 28 กันยายน 2563 (วานน้ี) นายอุดมศักด์ิ นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงาน เปิดโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลโนนสะอาด ชั้น 2 เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

วันท่ี 29 กันยายน 2563 นายอุดมศักด์ิ นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
ส าหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 40 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
ชั้น 2 เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

วันท่ี 29 กันยายน 2563 นายค าพอง สุวรรณบล รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด รับมอบหมายภารกิจจาก
นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวินัยและการ
ด าเนินการทางวินัยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยวิทยากร 
นายคมสินธิ์ ประสมพืช ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญความรู้กฎหมาย
เกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ได้บรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งน้ี ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชั้น 2 เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู
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