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วนัท่ี 7 มิถนุายน 2564 ฝ่ายสง่เสริมการเกษตรเทศบาลต าบลโนนสะอาด ประชมุร่วม กลุม่แปรรูปสินค้าเกษตรสวน
สองสวุรรณ หมู ่5 ชมุชนทุง่โพธ์ิเพ่ือหารือการแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรและเพิ่มมลูคา่ผลผลิตทางการเกษตรสู่
การตลาดออนไลน์ และร่วมสงัเกตการณ์อบรมแปรรูปกล้วยน า้หว้าดิบเป็นแป้งกล้วยเพ่ือสขุถาพ
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วนัท่ี 7 มิถนุายน 2564 งานควบคมุโรคสาธารสขุและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลโนนสะอาด ลงพืน้ท่ีออกพน่หมอกควนั 
ณ  ศนูย์พฒันาเดก็เล็กต าบลโนนสะอาด และชมุชน ต าบลโนนสะอาด ตามโครงการรณรงค์ป้องกนัโรคไข้เลือดออก
ประจ าปีงบประมาณ 64 เพ่ือประกนัการแพร่ระบาดและแหลง่เพาะพนัธุ์ของยงุลายในนา่ฝนท่ีจะน าไปสู่การแพร่เชือ้
ของโรคไข้เลือดออก
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วันที่ 11 มิถุนายน 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพและงานป้องกันและควบคุมโรค โดย ส.ต.ท.ศราวุธ เชื้อไพบูลย์ 
ปลัดเทศบาล นายสมเด็จ มุ่งวิชา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางวรนุด มุ่งวิชา หน.ฝ.บริหารงานสาธารณสุข 
ร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต หินตลาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว บ้านศรีภูทอง ม.15 
บ้านวังโพน ม.8 และบ้านโนนสะอาด ม.1 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-19) และช่วยเหลือโดย
ด าเนินการมอบวัสดุ สิ่งของสนับสนุนการป้องกันโรคเพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อพร้อมสิ่งของช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนในช่วงกักตัวตามมาตรการ 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 นาย ประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาดน าข้าราชการ 
พนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค าปฏิญานตน เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับข้าราชการ พนักงาน 
และหารือข้อราชการ ณ ลานหน้าเสาธงเทศบาลต าบลโนนสะอาด ต.โนนสะอาด จ.หนองบัวล าภู
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วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรี น าคณะบริหาร สมาชิกสภา ลงพ้ืนที่ตรวจสอบงานวาง
ท่อ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าที่ท่วมขังในโรงเรียน ณ ชุมชนโต่งโต้น ม.7 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา 
มอบเก้าอ้ีช่วยเดินแก่ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถช่วยตัวเองในการเดิน เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และ
บรรเทาผู้ป่วย ณ ชุมชนโนนสะอาด ม.1 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู

วนัท่ี 15 มิถนุายน 2564 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบตัภิารกิจสง่น า้ด่ืม บ้านหินตลาด  บ้านศรีสง่า
เดนิเคร่ืองโรงผลิตน า้ด่ืมบ้านศรีสง่า และซอ่มไฟแสงสวา่งสาธารณะ  ระบบควมคมุ ทัง้หมูบ้่าน  บ้านโตง่โต้น บ้านวงัโพน 
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู



วนัท่ี 17 มิถนุายน 2564 นายสมเดจ็ มุง่วิชา ผอ.กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม นางวรนดุ มุง่วิชา หน.ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสขุ พร้อมด้วยนายทองเพชร ภเูวียงแก้ว (พขร .) ได้ออกตรวจตดิตาม ตรวจเย่ียม ให้ค าแนะน าการดแูลรักษาและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือลดการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรค รวมถึงการจดัการซากสตัว์หากสตัว์ป่วยล้ม
ตาย ตลอดทัง้การประสานกบัหนว่ยงานปศสุตัว์อ าเภอศรีบญุเรือง ตามมาตรการควบคมุการระบาดของโรค แก่เจ้าของคอก
ววัท่ีรับแจ้งมีสตัว์สงสยัป่วยด้วยโรคลมัปี สกิน พืน้ท่ี ม.5,ม.9 พร้อมทัง้เตรียมความพร้อมในการพ่นยาก าจดัยงุและแมลง
บริเวณรอบๆ คอกเพ่ือลดพาหะน าโรค
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วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลโนนสะอาดรับมอบหมายภารกิจจาก
นายกเทศมนตรี ร่วมกบัสมาคมร่วมใจสงเคราะห์การกศุล อ าเภอนากลาง และสมาคมคนพิการจงัหวดัหนองบวัล าภู มอบ
วีลแชร์ พร้อมเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนัให้กบัคนพิการ นายพฒันา ค าพิทกัษ์ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด 
อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล าภู
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วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบคัดเลือกขยะท่ีต้นทาง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ าเกลี้ยง ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู โดย นายสมเด็จ มุ่งวิชา 
ผอ. กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลโนนสะอาด หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกส่วน จึงจัดโครงการใน
ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิง เรื่องการคักแยกขยะ ให้มีความ
ปลอดภัย เป็นระเบียบ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล ปลูกฝังตั้งแต่ระดับครัวเรือน และ
ขยายผลไปสู่ชุมชนต่อไป

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 (สวพ3)ขอนแก่น เดินทางมามอบปัจจัยการผลิต
ถั่วลิสง ขอนแก่น 6 ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดุฝน ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย ปี 2564 ในช่วงฤดูฝน 
ณ อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบังล าภู
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วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยการน าของ นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด คณะบริหาร 
สมาชิกสภา ร่วมส่งมอบพันธ์กล้าทองอุไร ให้กับตัวแทนชุมชนเพื่อปรับภูมิทัศน์รอบต าบลโนนสะอาดทั้ง 17 หมู่บ้าน
ณ กลุ่มวิสาหกิจเพาะผักหวานป่าบ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวล าภู

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น งานนวัตกรรม smart care เทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้ประชุมให้
ความรู้ในการใช้แอพพลิเคชั่นเบื้องต้น ก่อนการลงพ้ืนที่เพื่อแจก ริสแบรนด์ ใหผู้้ป่วยในแต่ละชุมชน โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชั่น2 และในช่วง(บ่าย) คณะวิทยากร, นายสมเด็จ มุ่งวิชา ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ นางวรนุช มุ่งวิชา หน.ฝ. บริหารงานสาธารณสุขฯ, หน.ฝ. บริหารงานคลัง และเจ้าหน้าที่ เบื้องต้นได้ลง
พื้นที่ ม.7, ม.4, ม.13 เพื่อติด ลิสแบร์น ส าหรับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง และแนะน าการใช้งานให้ความรู้เกี่ยวกับ สมาร์ทแคร์
ให้กับ อ.ส.ม. (CG) ต าบลโนนสะอาด ต.โนนสะอาด จ.หนองบัวล าภู
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วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแอพพลิเคชั่น E-Smart Service Nonsa-ard โดยส่วนเจ้าหน้าที่ส านัก
ปลัดได้ลงพ้ืนที่ ชุมชนคึมน้ าเกลี้ยง บ้านวังโพน บ้านศรีสง่า บ้านหินตลาด ประชาสัมพันธ์ การใช้งานแอพพลิเคชั่น 
ให้กับ ผู้น าชุมชน ประชาชนและร้านค้าภายในหมู่บ้าน ให้ใช้งานได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสมเด็จ มุ่งวิชา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลต าบลโนนสะอาด จัดกิจกรรม
โครงการ Big cleaning bay ณ ชุมชนวังโพน หมู่ที่ 8 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด น ารถตักหน้าขุดหลัง ลงขุด
ลอกคลองน้ าเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนคลองน้ าขุดตันท าให้น้ าเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็น 
ณ ชุมชนโนนคูณ หมู่ที่ 4 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู
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วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด (ประธานกรรมการกองทุนฯ) 
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในการจัดระบบสุขภาพชุมชน ต าบลโนนสะอาด 
ประเภทท่ีสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ต าบลโนน
สะอาด ให้มีประสิทธิภาพ ร่วมกับคณะกรรมการ 15 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก รพสต, ผู้อ านวยการโรงเรียน,ผู้น าชุมชน, 
อ.ส.ม. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชั้น 2 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู

วนันี ้ 11 กรกฎาคม เวลา 09.10 น.งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้รับแจ้งจาก  
ผู้ใหญ่บ้านหมู ่ 9 เกิดเหตเุพลิงไหม้ บ้านซึง่เป็นผู้น าชมุชน งานป้องกนัฯ ออกระงบัเหตทุนัที  ขอ  ว.7 จาก  อ.บ.ต.ศรีบญุเรือง  
และ  อ.บ.ต.นากอก  ในทนัที  เม่ือถึงท่ีเกิดเหต ุ ชาวบ้านได้ชว่ยระงบัเหตไุด้ทนัทว่งที  ก่อนท่ีจะตดิต่อลกุลามเป็นไฟขนาด
ใหญ่  จงึได้ส ารวจความเสียหายเบือ้งต้น  ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย  และจะด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป
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วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจ าปีงบประมาณ 2564 วัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินให้ต่อเนื่องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชั้น 2 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู

วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 งานควบคุมโรคสาธารณสุขเทศบาลต าบลโนนสะอาด ลงพ้ืนที่ออกพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการ
ป้องกัน และจัดโรคลัมปีสกินที่ก าลังระบาดในเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ณ ชุมชนโนนสะอาด หมู่1 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอ
ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู
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วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ต.โนนสะอาด ส.ต.ท.ศราวุธ เชื้อไพบูลย์ 
ปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้รับมอบหมายจากท่านประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีฯและประธานคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พร้อมด้วยนายสมเด็จ มุ่งวิชา ผอ.กองสาธารณสุขฯ นางวรนุด มุ่งวิชา หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข ทีมงานท่านผู้น าชุมชนและ อ.ส.ม. พร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น พนักงานเทศบาลกองสา
ธาธารณสุขฯ ได้ออกเยี่ยมติดตามและให้ก าลังใจแก่ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและเข้ารับมาตรการการกักตัวตามค าสั่ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวล าภู

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 นายสมเดจ็ มุ่งวิชา ผอ.กองสาธารณสุขฯ จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(ต้นแบบ) การบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ณ 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู
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วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ ร่วม ปลูกต้นไม้ ณ ชุมชนคึมน้ าเกลี้ยง หมู่ 11 ต าบลโนนสะอาด โดยงานส่งเสริมการเกษตรเทศบาลต าบล
โนนสะอาด โดย นางสาวชุติมา กอผจญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้จัด
กิจกรรมโครงการ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนประชาชนในพื้นที่รวมถึง
คณะครูและนักเรียนร่วมช่วยกันปลูกต้นไม้ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างป่าอาการให้ชุมชน
อนุรักษ์ดิน น้ า และการฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าให้ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา 
ต าบลโนนสะอาด ร่วมกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนคูณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหิน
ตลาด ผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้น าชุมชน ร่วมประชุมหาแนวทางการจัดหาสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อ ณ ห้องประชุม 
สภาชั้น 2 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู


