
วันที่ 7 กันยายน 2564 ส.ต.ท. ศราวุธ เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด ประชุม ข้าราชการ พนักงาน เทศบาล
ต าบลโนนสะอาด ประชุมแต่งตั้งคณะท างานพิธีเปิดศูนย์พักคอย ( Community lsolation) ต าบลโนนสะอาด ที่จะมี
ก าหนดการเปิด ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เพ่ือเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแต่ละฝ่ายงานที่ได้รับ
มอบหมาย ณ หอประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชั้น 2

วนัท่ี 6 สิงหาคม 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด พร้อมทัง้คณะบริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ ประชมุหารือเตรียมการเปิดศนูย์พกัคอย ณ ห้องประชมุเทศบาลต าบลโนนสะอาด ชัน้ 2 ต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู



วนัท่ี 8 กนัยายน 2564 เทศบาลต าบลโนนสะอาด โดย นายคมสินธุ์ ประสมพืช รองปลดัเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
รับหมอบหมายภารกิจจาก นายกเทศมนตรี พร้อมทัง้คณะบริหาร สมาชิกสภา ฝ่ายงานสาธารสขุฯ โดย นายสมเด็จ 
มุง่วิชา ผอ.กองสาธารณสขุฯ ,ฝ่ายงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดย จา่เอก คณุากร ภคัดีแขก หวัหน้างาน
ป้องกนัฯ, พร้อมทัง้หวัหน้าสว่นราชการทกุกองงาน ได้ต้อนรับคณะส านกังานสาธารณสขุอ าเภอศรีบุญเรือง 
คณะกรรมการควบคมุโรคตดิตอ่จงัหวดัหนองบวัล าภโูดยมีทา่นผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน ได้มอบหมายให้ 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัหนองบวัล าภ ูออกตรวจรับรองมาตรฐานศนูย์พกัคอย เพ่ือให้สามารถเปิดด าเนินการ
ให้บริการประชาชนผู้ตดิเชือ้ในพืน้ท่ีต าบลโนนสะอาด ได้อยา่งถกูต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์พกัคอยเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู

จดหมายขา่วประชาสมัพนัธ์



วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลต าบลโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยการน าของ นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด กล่าวพิธีเปิดเปิดศูนย์พักคอยต าบลโนนสะอาด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คงศิลา
ปลัดอาวุโสอ าเภอศรีบุญเรืองรักษาราชการแทนนายอ าเภอศรีบุญเรืองให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยพิธีในในครั้งนี้
ส.ต.ท. ศราวุธ เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้นิมนต์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระอุดมคุณาภรณ์ (นิคมนิมุมโล)
(รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวล าภู) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ได้สวดมนต์และพรมน้ ามนต์ เพ่ือเป็นศริิมงคลและขวัญก าลังใจ

แก่บุคลากรที่มาร่วมพิธีเปิดดังกล่าว โดยมี หน่วยงานสาธารสุขอ าเภอศรีบุญเรือง , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู, 
ผอ. รพสต.บ้านโนนคูณ,ผอ.รพสต. บ้านหินตลาด,ผอ.โรงเรียน, ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน และ อ.ส.ม. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระรอกใหม่ในพ้ืนที่หลายจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนทีต่ าบลโนนสะอาด
ที่เดินทางไปท างานจังหวัดต่างๆได้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ประชาชนติดเชื้อเพ่ิมข้ึนทุกวัน เทศบาลต าบลโนนสะอาดจึงได้

จัดเตรียมพ้ืนที่ศูนย์พักคอยชุมชน (Community lsolation) ต าบลโนนสะอาดขึ้น เพ่ือรองรับผู้ป่วยที่อยู่ในระดับสีเขียวกลับมา
ดูแลฟ้ืนฟูร่างกายที่ศูนย์พักคอยต าบลโนนสะอาด



วันที่ 13 กันยายน 2564 ส.ต.ท ศราวุธ เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด และ นายสมเด็จ มุ่งวิชา ผอ.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงาน ลงพ้ืนที่เยี่ยมด่านคัดกรองโควิด-19 ณ ชุมชนวังแคน ต าบลโนนสะอาด อ าเภอ
ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

วนัท่ี 13 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายประสาท พาน้อยนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโนนสะอาด น าข้าราชการ 
พนกังาน เข้าแถวเคารพธงชาต ิสวดมนต์ไหว้พระ กลา่วค าปฏิญานตน เพ่ือเป็นการสร้างวินยัให้กบัข้าราชการ พนกังาน และ
หารือข้อราชการ ณ ลานหน้าเสาธงเทศบาลต าบลโนนสะอาด ต.โนนสะอาด จ.หนองบวัล าภู



วันที่ 16 กันยายน 2564 นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด น าคณะบริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่ตรวจ
เหตุร้องเรียน ร่องระบายน้ าชุมชนทุ่งโพธิ์ หมู่ 5 ต าบลโนนสะอาด พร้อมน ารถตักหน้าขุดหลัง เพ่ือลงแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ให้ประชาชนเบื้องต้น

วันที่ 20 กันยายน ณ CI ทต.โนนสะอาด ได้รับผู้ป่วยโควิด19 กลับมาพักฟ้ืน 14 วัน จ านวน 2 รายและได้ส่งผู้ติดเชื้อโควิดราย
ใหม่ เข้าตรวจร่างกายที่ รพ.ศรีบุญเรือง และ รพ.สนาม จ านวน 4 ราย พร้อมท้ังเข้าไปด าเนินการพ่นยาก าจัดเชื้อในเต็นท์ผู้ติด
เชื้อ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ พร้อมทั้งด าเนินการน าขยะติดเชื้อไปท าลาย ณ ที่ท าลายขยะติดเชื้อของศูนย์
พักคอย



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


