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วนัท่ี 3 สิงหาคม 2564 เทศบาลต าบลโนนสะอาด โดยการน าของ นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา ลงพืน้ท่ีเร่งด าเนินการจดัท าศนูย์พกัคอยต าบล ในส่วนของคณะ
บริหารได้น ารถไถสว่นตวัมาชว่ยไถปรับพืน้ท่ีเพ่ือเร่งด าเนินการให้เสร็จโดยเร็วเพ่ือรองผู้ ป่วย และในสว่นการ
ด าเนินการด้านงบประมาณ ได้ลงพืน้ท่ีตรวจและประเมินงาน โดย นายศราวธุ เชือ้ไพบลูย์ ปลดัเทศบาลต าบลโนน
สะอาด ร่วมกบั กองชา่ง โดยหวัหน้าฝ่ายโยธาพร้อมทีมงาน ในสว่นของการเจาะบอ่น า้บาดาลได้รับความ
อนเุคราะห์จากองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ซึง่ ทา่น สจ. บญุลือ ศรีภวูงษ์ ได้ด าเนินประสานรถขดุเจาะบาดาล และ
ควบคมุงาน จา่เอกคณุากร ภกัดีแขก เจ้าพนกังานบรรเทาและสาธารณภยั ด้านงานสาธารสขุและสิ่งแวดล้อม โดย 
นายสมเดจ็ มุง่วิชา ผอ.กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมและคณะทีมงาน ก็แบง่การบริหารจดัการในสว่นของการ
ส ารวจจ านวนผู้ ป่วยและลงพืน้ท่ีเย่ียมผู้ ป่วยท่ีกกัตวัพร้อมทัง้เตรียมแผนรองรับการให้ความชว่ยเหลือผู้ ป่วย
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วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 นายศราวธุ เชือ้ไพบลูย์ ปลดัเทศบาลต าบลโนนสะอาด รับมอบหมายภารกิจจาก
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด น าข้าราชการ พนกังาน เข้าแถวเคารพธงชาต ิสวดมนต์ไหว้พระ กลา่วค า
ปฏิญานตน เพ่ือเป็นการสร้างวินยัให้กบัข้าราชการ พนกังาน และหารือข้อราชการ ณ ลานหน้าเสาธงเทศบาลต าบล
โนนสะอาด ต.โนนสะอาด จ.หนองบวัล าภู
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วันที่ 4 สิงหาคม 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลโนนสะอาด น าโดย นางวรนุด มุ่งวิชา หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารสุขฯ รับมอบหมายภารกิจจากนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด น าทีมงาน ออกเยี่ยมผู้กักตัว 
ร่วมกับ ทีมกู้ชีพ อาสาบริบาล ผู้น าชุมชนและ อ.ส.ม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้ก าลังใจผู้กักตัว และท้ังมอบถุงยังชีพให้
เป็นขวัญและก าลังใจ พร้อมทั้งแนะน าวิธีปฏิบัติตัวและดูแลตนเองในระหว่างกักตัว ณ ชุมชน ม.5 ม.6 ม.17ม.11ต าบล
โนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนกังาน ร่วมกิจกรรมโครงการปลอ่ยปลาเฉลิมพระเกียรตฯิ สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม2564 และได้สง่มอบพนัธ์ปลาแก่
ชมุชน ณ สระน า้หินตลาด-ศรีสง่า ม.12 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู
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วนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09. 00 น. นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด เข้าร่วม
ประชมุสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด สมยัสามญั สมยัท่ี 2 ครัง้ท่ี1 /2564 ประจ าปี 2564 โดยมีนายสริุยนัต์ มุง่แสง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เป็นประธานการประชมุ ส.ต.ท. ศราวธุ เชือ้ไพบลูย์ ปลดัเทศบาลต าบล
โนนสะอาด เป็นเลขานกุารสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ณ ห้องประชมุเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชัน้ 2 ต าบล
โนนสะอาด อ าเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู

วนัท่ี 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการแปรญตัตเิทศบาลต าบลโนนสะอาด ประชมุคณะกรรมการแปร
ญตัตร่ิางเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564 เพ่ือให้การพิจารณาร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และถกูต้องตามระเบียบของทางราชการตามท่ีสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ณ ห้องประชมุเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด ชัน้ 2 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู
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วนัท่ี 20 สิงหาคม 2564 งานกองช่างเทศบาลต าบลโนนสะอาด ลงพืน้ท่ีแก้ไขปัญหาความเดือกร้อนของเกษตรกร น ารถ
เกรดเดอร์ ลงหินลูกลังถนนเพื่อการเกษตร ชุมชนโนนหวันา ชุมชนวงัโป่รง โดยมีคณะบริหารและสมาชิก ร่วมลงพืน้ท่ี
ส ารวจและสงัเกตการณ์

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด พร้อมด้วย ส.ต.ท. ศราวุธ เชื้อไพบูลย์ 
ปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด ,นายสมเด็จ มุ่งวิชา ผอ.กองสาธารณสุขฯ น าคณะผู้อ านวยการโรงเรียน ทั้ง 10 แห่ง เยี่ยมชม
บริเวณรอบๆศูนย์พักคอยต าบลโนนสะอาด พร้อมทั้งให้ก าลังใจในการปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักคอย ร่วมหารือและ
เสนอแนะโครงการร่วมด้วย
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วนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการสง่เสริมการประกอบอาชีพสภาเดก็และเยาวชนจงัหวดัหนองบวัล าภปีูงบประมาณ 2564 กิจกรรมท า
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ต้านโควิด ทัง้หมดจ านวน 20 คน เป็นเยาวชนจากโรงเรียนโนนคณูวิทยาอีกด้วย การฝึกอบรมการ
เจลแอลกอฮอร์ในครัง้นี ้สืบเน่ืองจากสถานการณ์โรคตดิเชือ้โควิด-19 ท่ีก าลงัระบาด จงึจดัท ากิจกรรมท าเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือส าหรับให้เยาวชนได้ท าใว้ใช้ได้เองและสง่เสริมการสร้างอาชีพในอนาคตตอ่ไป ณ ห้องประชมุเทศบาลต าบลโนน
สะอาด ชัน้ 2 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู

วนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.วฒุิพงษ์ ศริิสถิตย์ นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัหนองบวัล าภ ูพร้อมหวัหน้า
สว่นราชการฯ เดนิทางมา"มอบถงุยงัชีพ" น า้ด่ืม ส าหรับผู้ ท่ีกกัตวั ณ ศนูย์พกัคอยต าบลโนนสะอาดตามโครงการสงเคราะห์
ชว่ยเหลือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด-19 โดยมี นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด 
พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ร่วมรับมอบ ณ ส านกังานเทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบญุเรือง 
จงัหวดัหนองบวัล าภู



จดหมายขา่วประชาสมัพนัธ์
ฉบับที่ 89 เดือน สิงหาคม 2564
โทร /โทรสาร 0-4210-9755
www. Nonsaardlocal.go.th

วนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ร่วมประชมุโครงการเสริมสร้างและ
พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (อพม.)  จงัหวดัหนองบวัล าภ ูณ ห้องประชมุ
ส านกังานเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชัน้ 2 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบงัล าภู

วนัท่ี 30 สิงหาคม 2564 นายสริุยนัต์ มุง่แสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เรียกประชมุสภาเทศบาลต าบล
โนนสะอาด สมยัสามญัสมยัท่ี 2 ครัง้ท่ี 2 /2564 โดยมี ส.ต.ท. ศราวธุ เชือ้ไพบลูย์ ปลดัเทศบาลต าบลโนนสะอาด ด ารง
ต าแหนง่เลขานกุารสภาเทศบาล รวมถึงข้าราชการแตล่ะฝ่าย เข้าร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จงโครงการและงบประมาณให้สภา
ทราบเพ่ือลงมต ิและในสว่นของสภาได้แตง่คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน จ านวน 3 คน และคณะกรรมการตดิตาม
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน จ านวน 3 คน ณ ห้องประชมุเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชัน้ 2 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอ
ศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู



จัดท ำโดย  เทศบำลต ำบลโนนสะอำด
บรรณำธิกำร   นำยประสำท พำน้อย นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด

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


