
วนัที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายประสาท พานอ้ย นายกเทศมนตรี พรอ้มคณะบริหารและสมาชิกสภา ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความ

เรียบรอ้ย ของงานซอ่มถนนช ารุด เสน้ชุมชนศรีภูทอง หมู ่15 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู และ

ในการน้ีกไ็ดด้  าเนินการส าเร็จเป็นที่ เรียบรอ้ย

วนัที่ 9 พฤษภาคม 2565 งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน ร่วมกบั ศูนยคุ์ม้ครองคนไรท้ี่ พ่ึงจงัหวดัหนองบวัล าภู ลงพ้ืนที่ส ารวจ

ขอ้มูลผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมเพ่ือขอรับเงินสงเคราะห ์และเงินทุนประกอบอาชพี จ านวน 3 ราย ณ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอ

ศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู



วนัที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. คณะบริหาร,สมาชิกสภา โดย นายประสาท พานอ้ย นายกเทศมนตรี, คณะบริหาร

สมาชิกสภา, ปลกัเทศบาล, ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้ฝ่าย และพนักงานเทศบาล ร่วมประเมิน (Zoom) ผา่นระบบออนไลน์ 

การประกวดบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ีร่วมประเมิน (Zoom) ผา่นระบบออนไลน์ การประกวดบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ี
โดยม ีทา่นสจ ,สภ. ศรีบุญเรือง ,ผอ.โรงเรียน เขา้น่วมรับฟงัการประเมิน ในครั้งน้ี ณ เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอ

ศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู

จดหมายขา่วประชาสมัพนัธ์

วนัที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายประพิศ พลเขต รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด รับมอบหมายภารกิจจาก 

นายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธเีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการใชช้วิีตใหป้ลอดภยั หา่งไกลจากโควิด-19 ภายใตโ้ครงการ

สง่เสริมสุขภาพจิตผูสู้งอายุ เทศบาลบาลต าบลโนนสะอาด ประจ าปีงบประมาณ 2565 พรอ้มทัง้คณะบริหาร สมาชิกสภา 

ขา้ราชการ ร่วมพิธเีปิดโครงการ พรอ้มกบัมอบหนา้กากอนามยั เจลแอลกอร์ฮอร์แกผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และ วิทยากร จาก 

รพสต บา้นโนนคูณ โดย คุณหมอยุพิณ สิงสองคร ต าแหน่งพยาบาลวิชาชพีช านาญการ เป็นเกยีรติมาใหค้วามรูใ้นครั้งน้ี ณ 

ศาลาวดับา้นโนนคูณ โนนทอง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู



วนัที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายค าพอง สุวรรณบล รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด รับมอบหมายภารกิจ

จากนายกเทศมนตรี น าคณะบริหาร สมาชิกสภา ขา้ราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม ภายใต ้

โครงการ รักษ์น ้า รักษ์ป่า รักษ์แผน่ดิน ต าบลโนนสะอาด ณ ป่าสาธารณหนองนกเขยีน ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง 

จงัหวดัหนองบวัล าภู

วนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายประสาท พานอ้ย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด พรอ้มคณะบริหาร สมาชิกสภา และเจา้หน้าที่

ฝ่ายสวสัดิการและพฒันาสงัคม ลงพ้ืนที่มอบสเปรยแ์อลกอฮอลแ์ละหนา้กากอนามยัใหก้บัผูสู้งอายุต าบลโนนสะอาด ภายใต ้

โครงการสง่เสริมสุขภาพจิตผูสู้งอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมตีวัแทนของแตล่ะชุมชนเป็นผูร้ับมอบส่ิงของดงักลา่ว



วนัที่  19-20 พฤษภาคม 2565 นายศราวุธ เชื้อไพบูลย ์ปลดัเทศบาลต าบลโนนสะอาด พรอ้มทมีเจา้หนา้ที่ด  าเนินการในสว่นของ 

นวตักรรม smart terrain และ e smart service น าเสนอขอ้มูลนวตักรรมตอ่ผูบ้ริหารรัฐบาลดิจิทลั (DGA) 
ณ โรงแรม ลกีาร์เดน้พลาซา่หาดใหญ ่จ.สงขลา

วนัที่  24 พฤษภาคม 2565 นายค าพอง สุวรรณบลรองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ร่วมมอบเงินอุดหนุน กลุม่ขา้วฮางงอก

บา้นหว้ยบง จ านวน 10000 บาท เพ่ือเป็นตอ่ยอดและพฒันากลุม่ตอ่ไป



วนัที่  25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ออกประเมิน

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัสุเทพนารามและศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัศิริมงคล ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง 

จงัหวดัหนองบวัล าภู

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 งานจัดเก็บรายได้เทศบาลต าบลโนนสะอาด ลงพื้นท่ีออกบริการประชาชน จัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ชุมชนโนนนาใหม่ หมู่13 และ ชุมชนโต่งโต้น หมู่ท่ี 7 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอ
ศรบีุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู



สมาคมกูภ้ยันเรศวร จงัหวดัหนองบวัภู ไดเ้ขา้ศึกษาดูงาน ป้อ งกนัฯและฝึกอบรมพ้ืนฐานการดบัเพลิง  ในระหวา่งวนัที่   

25-26 พฤษภาคม  2565 เป็นการอบรมภาคทฤษฎ ี และปฏิบตัิ การใชชุ้ดป้องกนัสว่นบุคคลและใชอุ้ปกรณด์บัเพลิง 

โดย จา่เอกคุณากร ภคัดแีขก เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัช านาญงาน เป็นวิทยาการในการ

ฝึกอบรม พรอ้มพนักงานป้องกนักนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลต าบลโนนสะอาดร่วมฝึกปฎิบตัิในครัง้น้ีดว้ย

วนัที่  30 พฤษภาคม 2565 งานควบคุมโรคสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลต าบลโนนสะอาด ลงพ้ืนที่พน่หมอก

ควนัเพ่ือป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ปีงบประมาณ 2565 ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ต าบลโนนสะอาดเพ่ือเตรียมความ

พรอ้มการเปิดภาคเรียนประจ าปี 2565
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