
 

  

ออกตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง เพือ่เฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ออกฉีดพ่นน้้ายาฆ่าเชื้อป้องกันโรค โควิด -19  

วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม  2564  นายกอบต.
โนนกอก นายศภุกรณ์  วังสระ ปลัดอบต.
โนนกอก ส.ต.ท.อุเทน สถาน ได้ออกตรวจ
เยี่ยมจุดคัดกรอง เพ่ือเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 มอบน ้าดื่ม /
กาแฟให้ก้าลังใจตามจุดเฝ้าระวัง 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม อบต.โนนกอก ออกฉีดพ่น
น ้ายาฆ่าเชื อป้องกันโรค โควิด -19 ณ 
ร้านค้าบ้านสระ ม.10 ที่คาดว่าจะเป็นพื นที่
เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื อลงมาสัมผัส 



วันนี   6  กรกฎาคม  2564  นายกอบต.
โนนกอก นายศภุกรณ์  วังสระ ปลัดอบต.
โนนกอก ส.ต.ท.อุเทน  สถาน ได้น้าพาจิต
อาสา ท้าความสะอาดตัดหญ้า ก้าจัดวัชพืช 
ต้นไม้รอบอาคารตัวฝาย ล้าห้วยหามแห 
(ฝายตัวบน) บ้านนกเจ่า  หมู่ที่ 2  โดย
ได้รับความร่วมมือจากท่านก้านันต้าบลโนน
กอก ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ใหญ่ประมวล ฯ 
หมู่ที่ 2 ท่านสมาชิก อบต. หมูท่ี่ 2  
จิตอาสาทีมงาน อสม.ของบ้านนกเจ่า 
รวมทั งพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.โนนกอก 

 

  

เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดชัยภมูิ ได้ออกตรวจ
เยี่ยมองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่  
กอ.รมน.จงัหวัดชัยภมูิ ไดอ้อกตรวจเยี่ยม
ติดตามแผน 5 ด้าน และรับทราบปัญหา 
ความเดือดร้อน ของต้าบล และท่านนายก
อบต.โนนกอก นายศุภกรณ์  วังสระ  
ปลัดอบต.โนนกอก ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  
ได้น้าพาคณะกอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ ลงพื นที่ 
ถนนหินคลกุ (อ่างภกูระแต) เส้นเชื่อมต่อ
ต้าบลหนองข่า 

โครงการคูคลองสวย น้้าใส  



วันที่ 27 กรกฎาคม 2564   
นายศุภกรณ์  วังสระ นายก อบต.โนนกอก 
เป็นประธาน พร้อมด้วย ปลัดอบต.โนนกอก 
ส.ต.ท.อุเทน  สถาน ผอ.ประจวบ  ใสดี 
ผอ.ร.บ้านเมืองกลางวิทยา ท่านผู้ใหญ่อนุชา  
แก้วเมืองกลาง และท่านผู้ใหญ่สงคราม 
ประสมเพชร และจิตอาสา ได้ช่วยกัน
บ้ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้ว และท้าการ
ปลูกต้นดอกฝ้าย  

 

  

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายกอบต.โนน
กอก นายศุภกรณ์ วังสระ พร้อมด้วย 
ปลัดอบต.โนนกอก ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  
ผอ.รพสต.โนนกอก และพนักงานของ 
อบต.โนนกอก เตรียมการเพ่ือจัดตั ง "ศูนย์
ดูแลผู้ป่วยโควดิในชุมชน Community  
isolation" มูลนิธหิลังเกา่ หมู่ที่ 3   

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดในชุมชน  
(Community  isolation) 

บ้ารุงรักษาต้นไม้ในโครงการวันต้นไม้
แห่งชาต ิ



 

  

อบรมทกัษะเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายควบคุม 

การบริโภคยาสบู 

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 อบต.โนนกอก 
ร่วมกับมูลนธิิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
อบรมทักษะการเฝ้าระวังและการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบโดยกลไก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
ต้นแบบ อปท.ปลอดบุหรี ่แบบผสมผสาน
ออนไลน์และออฟไลน์ (Hybrid  Webinar) 
ณ ห้องประชุม อบต.โนนกอก 

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 น้าโดย 
นายศุภกรณ์ วังสระ นายกอบต.โนนกอก  
ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัดอบต.โนนกอก ร่วม
ต้อนรับท่านนายอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์  
นายสนอง มะลัยขวัญ เปน็ประธานพิธีเปิด
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ร่วมปลูก
สมุนไพรในวัด ณ วัดบุบผาราม บ้านเปือย 
ม.4 ร่วมกับกลุ่มสตรีต้าบลโนนกอก 



 

  

ปลูกไม้ดอกไม้ผล ณ ศูนย์การเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพยีงโคกหนองนาโมเดล 

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายกอบต.โนน
กอก นายศุภกรณ์  วังสระ พร้อมด้วย 
ปลัดอบต.โนนกอก ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  
ผอ.วัชรินทร์  ทองคนทา ผอ.ร.รบุปผาราม 
และนายสุวรรณ  โคตรโนนกอก เลขานุการ 
นายก อบต.โนนกอก พร้อมด้วยจติอาสา  
ท้าความดีด้วยหัวใจ และชาวบ้านเปือย  
หมู่ที่ 4  ได้ร่วมกันปลกูตน้ไม้ดอกไม้ผล ณ  
โคกหนองนาโมเดล ร.ร.บปุผาราม  
บ้านเปือย หมูที่ 4 โดยไดร้ับการสนับสนุน
พันธุ์ต้นไม้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

กิจกรรมปลูกตน้ไม้ประจ้าจังหวัดชัยภูมิ  
(ต้นข้ีเหล็กบา้น) 

วันนี  8 กันยายน 2564 นายกอบต.โนนกอก  
นายศุภกรณ์  วังสระ พร้อมด้วยปลัดอบต.
โนนกอก ส.ต.ท.อุเทน  สถาน ก้านันน้อย 
แสนสระ  และจิตอาสาของต้าบลโนนกอก 
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ้าจังหวัดชัยภมูิ  
(ต้นขี เหล็กบ้าน) เพื่อเฉลมิพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ทางเข้า
ชุมชนบ้านสระ 



 

 

วันพระราชทานธงชาติไทย  
( Thai  National  Plag  Day) 

วันที่ 28 กันยายน 2564   
เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย  
( Thai  National  Plag  Day) 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.โนนกอก 
ร่วมกิจกรรม เข้าแถวร้องเพลงชาติ 
เคารพธงชาติ หน้าเสาธง หน้าที่ท้าการ 
อบต.โนนกอก เวลา 08.00 น. 


