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วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 นายอดุมศกัดิ ์นาอดุมนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด น า คณะบรหิาร สมาชิกสภาเปิดโครงการ
ปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยจดัใหมี้กิจกรรมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงาน และพฒันาทกัษะการ
ฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ในสนุขัและแมว ใหก้บัอาสาสมคัรปศสุตัวป์ระจ าหมูบ่า้น เพ่ือเป็นการพฒันาและทบทวน
ความรูข้องอาสาปศสุตัวก์่อนการด าเนินการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ ณ หอ้งประชมุเทศบาลต าบลโนนสะอาด

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 งานไฟฟ้า รบัแจง้เหตุไฟฟ้าส่องสว่างช ารุด ณ ชมุชนโนนคณู และ ชมุชนโนนทอง ต. โนนสะอาด 
และไดด้  าเนินการแลว้เสรจ็เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลต าบลโนนสะอาด รว่มกบั ส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนยุษ์
จ. หนองบวัล าภ ูเขา้ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้นพกัคนพิการ ของ นายทองบอ่ จ าปาเพ็ง หมู ่6 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญุเเรือง 
จ.หนองบวัล าภ ูเพ่ืออ านวยความสะดวกและปลอดภยัในการด ารงชีพมากยิ่งขึน้



วนัท่ี 13 พ.ค.2563 นายสมเดจ็มุง่วิชา ผูอ้  านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม นางวรนดุ มุง่วิชา หวัหนา้ฝ่าย
บรหิารงานสาธารณสขุฯ และพนกังาน ออกตรวจเย่ียมจดุบรกิารฉีดวกัซีนปอ้งกนัพิษสนุขับา้ ในพืน้ท่ีต  าบลโนนสะอาด ทัง้17 
ชมุชนในพืน้ท่ี  ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญุเเรือง จ.หนองบวัล าภู

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 นายอดุมศกัดิ์ นาอดุม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา เจ้าหนา้ท่ี
ลงพืน้ท่ีมอบบา้นโครงการปรบัสภาพท่ีอยูอ่าศยั บา้นผูส้งูอาย ุแก่ นางบวัหลนั เพศพนัธ ์บา้นเลขท่ี 161 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด 
อ. ศรบีญุเเรือง จ.หนองบวัล าภ ูรว่มกบัส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์จ. หนองบวัล าภู



วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 นายศราวธุเชือ้ไพบลูย ์ปลดัเทศบาลต าบลโนนสะอาด รบัมอบหมายภารกิจจาก นายกเทศมนตรี
ต  าบลโนนสะอาด ลงพืน้ท่ีตดิตามงานโครงการปรบัภาพท่ีอยูอ่าศยับา้นผูพ้ิการ นายทองบอ่ จ าปาเพ็ง หมู่ 6 ชมุชนวงัแคน 
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบญุเ จงัหวดัหนองบวัล าภู

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางสาวชุติมา กอผจญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตรเทศบาลต าบลโนนสะอาด พร้อมเจ้าหน้าที่ 
ลงพ้ืนทีป่ระชุมหารือคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักหวานป่าบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ต.โนนสะอาด อ.ศรบีุญเรือง 
จ.หนองบัวล าภู เพ่ือส่งเสริมการน าของดีในชุมชนมาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพเสริมต่อไป

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จ่าเอกคุณากร ภัคดีแขก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน สรุปรายงาน
ปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ พร้อมมอบหมายงานสัปดาห์หน้า งานไฟฟ้าสาธารณะ งานส่งน้ าดื่ม บ ารุงโรงกรองน้ าดื่ม ทั้ง 4 แห่ง 
เวลา09.00.น ทุกวันพฤหัส ของทุกๆสัปดาห์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงการปฎิบัติงานที่ดียิ่งข้ึน



วันที่ 18 พฤษภาคม 63 เวลา 08.00 น.นายศราวุธ เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด รับมอบหมายภารกิจ จาก
นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด น าข้าราชการ พนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค าปฏิญานตน และ
หารือข้อราชการประจ าสัปดาห์ ณ ลานหน้าเสาธงเทศบาลต าบลโนนสะอาด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายอุดมศักดิ์ นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด น าข้าราชการ พนักงาน จัดตั้งตู้ปันสุข 
สู้โควิต 19 โดยการสมทบทุนส่วนตัวของข้าราชการ พนักงานซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค มาวาง ใว้ในตู้ ให้กับประชาชาที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติ ประชาชนตกงาน การท ามาหากินล าบาก และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมปันสุขร่วมกัน 
ณ หน้าส านักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด

วนัท่ี  18 พฤษภาคม  2563 เวลา  14.00 น.  จา่เอกคณุากร ภคัดีแขก เจา้หนา้ท่ีปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัช านาญเงาน 
พรอ้มพนกังาน ลงพืน้ท่ีส  ารวจเหตวุาตภยับรเิวณ ม.13 และ  ม.16 ต  าบลโนนสะอาด ประชาชนไดร้บัผลกระทบ  ประมาณ  10
ครวัเรือน เพ่ือท าการชว่ยเหลือในขัน้ตอนตอ่ไป



วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายอุดมศักดิ์ นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาดน าคณะบริหาร ข้าราชการ ร่วมกับ 
รพสต.บ้านโนนคูณ และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองบัวล าภู มอบเตียงผู้ป่วยและเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าอ้อม
อนามัย จากโครงการวิ่งด้วยใจให้ผู้ป่วยติดเตียง มอบให้ผู้ป่วยติดเตียง ให้นายสมบัติ กองแก้ว หมู่ 4 ต าบลโนนสะอาด และ 
นายสุธี นามวงษา หมู่ 1 ต.โนนสะอาด และยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์นายกองค์การบริการส่วนจังหวัด 
เดินทางมาร่วมมอบเตียงผู้ป่วยและเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับให้ก าลังใจแด่ผู้ป่วยอีกด้วย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563เวลา 13.30-15.00 น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู และคณะ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู เกษตรอ าเภอศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด ออกติดตามแปลงปลูก
ข้าวโพดหวาน ณ บ้านโต่งโต้น ม.7 ต าบลโนนสะอาด และเยี่ยมชมให้ก าลังใจแปลงเกษตรผสมผสานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตและจ าหนา่ยผลิตผลทางการเกษตร (บุญกว้างฟาร์ม )



วนัท่ี  22 พ.ค.63 นางสาวอรญัเญเา โนรี หวัหนา้ฝ่ายบรหิารงานคลงัเทศบาลต าบลโนนสะอาด ลงพืน้ท่ีพรอ้มเจา้หนา้ท่ี ออก
ใหบ้รกิารประชาชนพืน้ท่ีต  าบลโนนสะอาด พรอ้มทัง้ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีท่ีดนิและสิ่งปลกูสรา้ง และเก็บ
รวบรวม ขอ้มลูสิ่งปลกูสรา้งเพิ่มเตมิ ณ รา้นคา้บา้นทุง่โพธ์ิ   ม.5 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญุเเรือง จ.หนองบวัล าภู

วันนี้ 27 พ.ค.63 นายอุดมศักดิ์ นาอุดม นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด นายสมเด็จ มุ่งวิชา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลโนนสะอาด นางวรนุด มุ่งวิชา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และทีมงาน เข้าร่วมประชุมต้อนรับ
การตรวจเยี่ยมการควบคุมโรคไข้เลือดออก และ COVID -19 กับคณะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู และ รพ.สต.
หินตลาด เพ่ือหารือแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่อไป



วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 งานควบคมุโรคสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้มเทศบาลต าบลโนนสะอาดออกพ่นหมอกควนัรว่มกับ 
รพ.สต.หินตลาด และ อ.ส.ม.หมู1่ บา้นโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด และไดห้ารือวางแผนการก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุลาย 
สาเหตขุองไขเ้ลือดออกไมใ่หเ้กิดขึน้อีกรายตอ่ไป

วนัท่ี 29 พ.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายอดุมศกัดิ ์นาอดุม นายกเทศมนตรีต  าบลโนนสะอาด นายศราวธุ เชือ้ไพบลูย์
ปลดัเทศบาลต าบลโนนสะอาด รบัมอบหนา้กากทางเลือก(หนา้กากผา้) จาก ส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ
มนษุยจ์งัหวดัหนองบวัล าภ ูเพ่ือแจกจา่ยใหก้ลุม่เปา้หมาย เดก็และเยาวชน ผูส้งูอาย ุคนพิการ ผูด้อ้ยโอกาสและครอบครวั 
ในพืน้ท่ี เพ่ือใชป้อ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จ านวน 442 ชิน้

จัดท ำโดย  เทศบำลต ำบลโนนสะอำด
บรรณำธิกำร   นำยอุดมศักดิ์ นำอุดม นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด

ข่ำวโดย   สิบต ำรวจโทศรำวุธ เช้ือไพบูลย์ และเจ้ำหน้ำที่ เทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
พิมพ์และเรียบเรียง  นำงสำวพิมพ์ใจ วงษ์ชมภู ประชำสัมพันธ์เทศบำลต ำบลโนนสะอำด



ผา้ลายน า้ไหลผา้ฝา้ยลายอตัลกัษณป์ระจ า ต.โนนสะอาด


