
  วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 งานด้านสาธารณสุข ส านัก
ปลัด ลงพื้นท่ีโรงเรียนบ้านสนามชัย ต.กุดแห่ อ.นากลาง เข้า
ร่วมกิจกรรม”โครงการมาคัดแยกขยะกันเถอะ เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม”  เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการบริหารจัดการ
ขยะ และโรคท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย 

  วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 ศพด.วัดศิลาพัฒนาราม  
กองการศึกษา อบต.กุดแห่ จัดกิจกรรม 5ส.ภายใน
โรงเรียนเพื่อ ท าความสะอาดในพื้นท่ีโรงเรียนและสร้าง
วินัยให้แก่นักเรียนในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในพื้นท่ีของโรงเรียน 



หน้า 2 

  วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ศพด. วัดศิลาพัฒนาราม งาน
ด้านกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ร่วมท าบุญอาคารหลังใหม่  
ศพด.วัดศิลาพัฒนาราม โดยมีพิธีเล้ียงเพลพระสงฆ์เพื่อความ
เป็นศิริมงคล 

   วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลร่วมด้วย กลุ่มสตรีทอผ้าขิดไหมบ้าน
ฝายแดง ต าบลกุดแห่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ลงพื้นท่ีจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญา
ชาวบ้านให้แก่ประชาชนเพื่อได้ศึกษาและเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากฝีมือชาวบ้านโดยภายในงาน ได้รับ
เกียรติจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู เดินทางมาร่วมชมผลงานและ
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านฝายแดง ณ ท่ีว่าการอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 



หน้า 3 

   วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
ลงพื้นท่ีร่วมกับผู้น าชุมชนและชาวบ้าน  หมู่ท่ี 5 บ.ป่าแดงงาม ต.
กุดแห่ อ.นากลาง สร้างบ้านแก่ผู้สูงอายุราย นางทองอินทร์ สมสอง 
โดยมีนายรักชัย เลิศสุบิน นายอ าเภอนากลาง ให้เกียรติมาร่วมพิธี
ลงเสาเอกเสาโท                                  

 
  กองช่าง ลงพื้นท่ีซ่อมแซมไฟฟ้า 
เนื่ อ ง จ าก มี ไ ฟฟ้ า ขั ดข้ อ ง ตาม
เส้นทางจราจรของชาวบ้านภายใน
หมู่บ้านหมูท่ี่ 8 บ้านพรสวรรค์  
ต.กุดแห่ อ.นากลาง  
 



  วันที่  1  ธันวาคม 2563 พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่อง
ในวันสถาปนาเมืองหนองบัวล าภูครบรอบ 27 ปี ภายในงานมีพิธีร าบวงสรวง ณ สนามสมเด็จพระ
นเรศวร อ.เมือง จ.หนองบัวล าภ ู

  วันท่ี 5 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนเข้า
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอ าเภอนากลาง อ.นากลาง จ.
หนองบัวล าภู 



หน้า  2 

   วันท่ี 8 ธันวาคม 2563  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบลร่วมด้วย ศพด.วัดศิลาพัฒนาราม ได้จัดกิจกรรม  
“ 5 ส.” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและได้มีการท าความสะอาด
และเก็บขยะพื้นท่ี อบต.กุดแห่จนไปถึงหน้า ศพด. วัดศิลา
พัฒนาราม 

   วันท่ี 8 ธันวาคม 2563 นายวีระ สีมี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่ ไ ด้เป็นตัวแทนมอบผ้าห่มแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 
มหาชน จ ากัด (มหาชน) ได้เป็นผู้จัด “โครงการไทเบฟ.....ร่วม
ใจต้านภัยหนาว” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุด
แห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู 

จิตอาสา  
เราท าความดี

ด้วยหัวใจ 



  

หน้า 3  

   วันท่ี 15  ธันวาคม 2563  ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลงพื้นท่ีร่วมด้วย บริษัท น้ าตาล เอราวัณ 
จ ากัด จัดกิจกรรมท าความสะอาดพื้นท่ีหน้าโรงงาน น้ าตาล เอราวัณและ พื้นท่ีถนนเส้น อุดร-เลย เพื่อลด
ปัญหาฝุ่นละอองตามบนท้องถนน  

  วันท่ี 14 ธันวาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ จัดกิจกรรม“โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคเอดส์”ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียน
บ้ านสนาม ชัย  ต าบลกุ ดแห่  อ า เภอนากลาง  จั งหวั ด
หนองบัวล าภู 



                                           

หน้า 4                                                                      

  วันท่ี 29 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลร่วมด้วย อปพร. ลงพื้นท่ีเข้าร่วม “โครงการปอ้งกนั
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564” และได้ใช้ช่ือในการรณรงค์ว่า”ชีวิตวิถีใหม่ ขับข่ีอย่าง
ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เน่ืองจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจ านวนมากเพื่อเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาซึ่งท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติจึงได้มีการจัดต้ังจุดตรวจและจุดบริการ
ประชาชน ณ หน้าโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู  
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