
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวชุติมา กอผจญหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ,นางสาวบุญญาพร ปัญญาเต๋ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ โดย ส.ต.ท. ศราวุธ เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบาล
ต าบลโนนสะอาดเป็นน าเรียนกล่าวเปิดโครงการ โดยมี นายประพิศ พลเขต รองนายกเทศมนตรี รับมอบภารกิจจาก
นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ พร้อมสมาชิกสภา คณะบริหาร ข้าราชการ สืบเนื่องจาก 
เทศบาลต าบลโนนสะอาดได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน และได้มีการรวมกลุ่มอาชีพ อาทิ กลุ่มผักหวานป่า ,
กลุ่มดอกไม้จันทร,์ กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร,กลุ่มทอผ้าไหมผ้าลายน้ าไหล, กลุ่มข้าวฮางงอก,กลุ่มปุ๋ยหมักฯลฯ 
เพ่ือตั้งใจพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวชุมชน ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของ
ชุมชนต าบลโนนสะอาด ต่อไป

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 3 กรมวิชาการเกษตร ได้จัดเวทีวิจัยสัญจร เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี การทดลองและการขยายการผลิตแปลงใหญ่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม พบปะละแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเกษตรกร ณ เทศบาลต าบลโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู



วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายประสาท พาน้อยนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด น าข้าราชการ 
พนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค าปฏิญานตน เพ่ือเป็นการสร้างวินัยให้กับข้าราชการ พนักงาน และ
หารือข้อราชการ ณ ลานหน้าเสาธงเทศบาลต าบลโนนสะอาด ต.โนนสะอาด จ.หนองบัวล าภู

จดหมายขา่วประชาสมัพนัธ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายประสาท พาน้อยนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ให้เกียรติประธานเปิดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด กลุ่มดอกไม้จันทน์ บ้านศรีสง่า พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงาน ณ ศาลาประชาคม บ้านหินตลาด- บ้านศรีสง่า ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จุดประสงค์การจัดกิจกรรม
โครงการขึ้นในครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ประชาชนให้มีรายได้เสริมเพ่ิมข้ึน และใช้เวลาว่างจากการท าไร่ ท านา ซึ่งเป็น
อาชีพหลักของประชาชน ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น สร้างความสามัคคีในชุมชน ไปจนถึงการขับเคลื่อนสินค้าสู่การตลาด
ออนไลน์



วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด พร้องคณะบริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่
ดูแลประชาชน ตรวจสอบงานโครงการ ถนนสายโปร่งกระต่าย และโครงการขุดลอก เพ่ือให้ค าแนะน าและขวัญก าลังใจแก่
ทีมงาน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายคมสินธุ์ ประสมพืช รองปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด ,หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯและพนักงาน 
ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับปลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ นายออน จ ามะอุ  
อยู่บ้านที่ 2 หมู่ 13 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู



วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ทีมอาสาบริบาลเทศบาลต าบลโนนสะอาด ลงพื้นที่ออกเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงป่วยติดเตียง 
ณ ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 บ้านหินตลาด และ หมู่ที่13 บ้านโนนนาใหม่ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนคูณโนนทอง ต าบลโนนสะอาด จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะเรื่องวัน
ลอยกระทง ได้เสริมประสบการณ์ การประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองให้กับเด็กๆ เพ่ือให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง
ของไทย และการประดิฐกระทงจากวัสดุธรรมขาติ



วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลต าบลโนนสะอาดจัดกิจกรรมโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาการให้บริการแนว
ใหม่ตามแนวคิด Smart Govern ment. ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สู่การต่อยอด 8 
นวัตกรรม ดังนี้ 1.Smart EMS. 2.Smart Terrain 3.E-Smart Service 4.Smart Karupan. 5. Smart Pet 6.Smart Care 
7.Smart Kids 8.Smart i pole. ซ่ึงได้รับเกียรติจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประทานพิธีเปิด
กิจกรรมดังกล่าว และท่านนายอ าเภอศรีบุญเรือง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เทศบาลต าบลโนนสะอาด จึงได้
น าแนวทางนโยบาย ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้มอบแก่ อปท.คือหนองบัวล าภู "ODC" แปลงสู่การพัฒนาออนไลน์ผ่าน
แอพพลิเคชั่น Smart ต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู



วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้รับแจ้งเหตเุพลิงไหม้  บ้านเรือน
ประชาชน  บริเวณบ้านวงัโปร่ง  จงึได้น ารถดบัเพลิงทัง้สามคนั  ออกประงบัเหต ุ พร้อมประงานงานขอ ว.7 เทศบาลยางหลอ่  
อ.บ.ต.หนันางาม  และกู้ภยัมงักร  ว4.ร่วม  ใช้เวลาระงบัเหต ุ ประมาณ  30 นาที  เพลิงจงึอยูใ่นการควบคมุ ตรวจสอบเบือ้งต้น  
เป็นบ้านของนางใจ  สอนละ  ซึง่เป็นผู้พิการทางสายตา  มีผู้อยูอ่าศยั  อยู ่ 8 คน  มีผู้พิการทางสายตา  2 คน  งานป้องกนัฯ  
ด าเนินการในเบือ้งต้น  ตัง้ศนูย์อ านวยการ  การชว่ยเหลือผู้ประสบอคัคีภยั  ณ  บ้านท่ีเกิดเหต ุ ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งชัว่คราว  
รายงาน  ผา่นอ าเภอ  ผา่นจงัหวดัในเบือ้งต้น

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู เดินทางมาส านักงานเทศบาลต าบลโนน
สะอาด เพ่ือเยี่ยมชมนวัตกรรม ทั้ง 8 นวัตกรรม ตามแนวคิด Smart Government. แนวทางนโยบาย Digital แปลงสู่การ
ปฏิบัติ ด้วยการพัฒนาช่องทางออนไลน์ผ่านนวัตกรรมแอพพลิเคชั่น Smart ต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้สะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชั้น 2 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู



วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ ลงพื้นที่ให้ก าลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ชุมชนวังโปร่ง หมู่ที่ 3 ต าบลโนนสะอาด ตรวจสอบความเสียหาย และ
หารือช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด พร้อมคณะบริหาร สมาชิดสภา ข้าราชการ 
เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดกลุ่มอาชีพข้าวฮางงอกบ้านห้วยบง เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สู่
ตลาดออนไลน์ เพ่ิมยอดการขายให้ดียิ่งขึ้น มุ่งแปรรูปข้าวให้มีราคาท่ีสูงขึ้น ในภาวะข้าวราคาตกต่ า ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วย
บง ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู



วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
เดินทางมายังบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย วานนี้ ณ บ้านวังโปร่ง ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการพร้อมคณะ มอบ
ถุงยังชีพและการช่วยเหลือพ้ืนฐานให้กับผู้ประสบภัย และให้ก าลังใจผู้ประสบอัคคีภัย และหารือร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเยียวยาใน
ขั้นตอนต่อไป

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าอ้อยสดกลุ่มสวนสองสุวรรณ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
โนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู



วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ส.ต.ท. ศราวุธ เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม
พรีเซ็นนวัตกรรม 8 นวัตกรรม ตามแนวคิด Smart Government ให้กับหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดหนองบัวล าภู ชั้น 4

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ส.ต.ท. ศราวุธ เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมพรเีซ็น
นวัตกรรม 8 นวัตกรรม ตามแนวคิด Smart Government ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ของจังหวัดหนองบัวล าภู 
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู ชั้น 4



วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 นายประพิศ พลเขต รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด รับมอบหมายภารกิจจากยายก
เทศมนตรี น าข้าราชการร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ส.ต.ท. ศราวุธ เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด จัดกิจกรรมให้ความรู้นวัตกรรมท้องถิ่น
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน
นายอ าเภอศรีบุญเรือง นายสุภโชค พนาลิกุล ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ,นายกเทศมนตรี, 
และปลัดเทศบาล อ.บ.ต ที่ร่วมเครือข่ายนวัตกรรม ครั้งนี้ด้วย



วันที่ 16 ธ.ค. 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา เปิดกิจกรรม
โครงการปลูกหลังนา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายสุริยันต์ มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที1่ ประจ าปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชั้น 2 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหวัดหนองบัวล าภู



วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา เปิด
โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาลปีใหม ่ประจ าปี 2564 "ชีวิตวิถีใหม ่ขบัข่ีอยา่งปลอดภยัไร้อบุตัเิหต"ุ 
ในระหวา่งวนัท่ี 29 ธนัวาคม -4 มกราคม 2564 เพื่อดแูลความปลอดภยัของพี่น้องประชาชนต าบลโนนสะอาดในชว่ง
เทศกาลปีใหม ่ทัง้นีน้ายกเทศมนตรีเน้นย า้ความปลอดภยัและอ านวยความสะดวกแก่พ่ีน้องประชนในการสญัจรของ
ประชาชนท่ีมาจากตา่งจงัหวดั และมาตรการการป้องกนัเชือ้ไวรัสโควิด-19 ให้เป็นอยา่งดี

เทศบาลต าบลโนนสะอาด http://www.nonsa-ardlocal.go.th 0-4210-9755


