
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายศุภกรณ์  วังสระ นายกอบต.โนนกอก พร้อมด้วยก านันน้อย แสนสระ ก านันต าบล 

โนนกอก นายวิลาส นอกสระ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 นายสมควร นอกสระ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 นายเกียรติชัย นอกสระ                
ประธานสภาอบต.โนนกอก สมาชิกอบต.โนนกอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ชุมชนบ้านสระ 4 หมู่บ้าน ไดร้่วมท า
กิจกรรมจิตอาสา ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ ปรับภูมิทัศน์ ลานกีฬา(โคกดินแดง) บ้านสระ หมู่ที่ 10 

 

 

 

  

การประชมุสภา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก 

ครัง้ท่ี 1/2565 

วันที่ 4 มกราคม 2565  ท่านนายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  นายสนอง มะลัยขวัญ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุม
สภาอบต.โนนกอกครั้งแรก โดยมีท่านนายกอบต.โนนกอก ปลัดอบต.โนนกอก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมสภาอบต.โนนกอก  
 

มอบเสื้อกนัหนาวใหก้บัผ ูส้งูอาย ุผ ูพิ้การ ผ ูด้อ้ยโอกาส    

จิตอาสา เราท าความดีดว้ยใจ 

ลานกีฬา(โคกดินแดง) บา้นสระ หม ูท่ี่ 10 

 

วันที่ 21 มกราคม 2565 อบต.โนนกอก น าโดย ท่านนายกอบต.โนนกอก นายศุภกรณ์  วังสระ พร้อมด้วยรองนายก
อบต.โนนกอก นายวศิน กางสูงเนิน รองนายกอบต.โนนกอก นายทวีศักดิ์ บุญเลิศ เลขานุการนายกอบต.โนนกอก 

นายสุวรรณ โคตรโนนกอก ปลัดอบต.โนนกอก ส.ต.ท.อุเทน  สถาน พนักงานเจ้าหนน้าที่ ท่านก านัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน 
ท่านผู้ช่วย ท่านสมาชิกอบต.โนนกอก มอบเสื้อกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส    



 

 

 

  

 

 

 

โครงการจิตอาสาตดัหญา้ เก็บกวาดขยะ ปรบัภมิูทศัน ์

ลานกีฬา (หนา้โรงเรยีนโนนกอกวิทยา) บา้นนกเจ่า หม ูท่ี่ 2 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2565  นายศุภกรณ์  วังสระ  นายกอบต.โนนกอก พร้อมด้วยนางณัฐยา รังกลาง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนโนนกอกวิทยา นายประมวล บัวสระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นายเกียรติชัย  นอกสระ ประธานสภาอบต.โนนกอก 
และท่านสมาชิก อบต โนนกอกทุกคน คณะครู โรงเรียนโนนกอกวิทยา นักศึกษาวิชาทหาร ประชาชน บ้านนกเจ่า ร่วม
กิจกรรมจิตอาสา ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ ปรับภูมิทัศน์ ลานกีฬา (หน้าโรงเรียนโนนกอกวิทยา) บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 

รว่มกิจกรรม RUN  FOR  YOU # 2022  ว่ิงทัง้อ าเภอ  

ต ุม้โฮมเกษตรสมบรูณ ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านนายกอบต.โนนกอก นายศุภกรณ์ วังสระ พร้อมด้วย ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัดอบต. 
โนนกอก ก านันน้อย แสนสระ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกอบต.โนนกอก สถานศึกษา และชาวต าบลโนนกอก  
ร่วมกิจกรรม RUN  FOR  YOU # 2022  วิ่งทั้งอ าเภอ ตุ้มโฮมเกษตรสมบูรณ์ ผู้น าวิ่งโดยท่านนายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
นายสนอง มะลัยขวัญ เริ่มจากเขตพ้ืนที่ต าบลโนนกอก บ้านโนนเห็ดไคล ไปสิ้นสุดเขตต าบลโนนกอกท่ีบ้านเมืองกลาง  
ส่งต่อให้เทศบาลต าบลบ้านเดื่อที่บ้านทุ่งม่อง 

ลงพ้ืนท่ีตรวจเยีย่มโครงการขดุลอกล าหว้ยยาง  /การกอ่

ฝายล าหว้ยยาง พ้ืนท่ีบา้นสระ  หม ูท่ี่ 10 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านนายกอบต.โนนกอก นายศุภกรณ์ วังสระ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอก 
ล าห้วยยาง  /การก่อฝายล าห้วยยาง พื้นที่บ้านสระ  หมู่ที่ 10 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างบล็อคสี่เหลี่ยม 
และการท าผนังกั้นน้ าท่อทางข้าม พื้นที่วังลึก บ้านสระ หมู่ที่ 7 



วันที่ 16,23 มีนาคม 2565 นายสนอง มะลัยขวัญ ท่านนายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม "รวมพล
คนโนนกอกรักสุขภาพ" ลดพุง  ลดโรค โดยมีท่านนายกอบต.โนนกอก นายศุภกรณ์ วังสระ ท่านปลัดอบต.โนนกอก     
ส.ต.ท.อุเทน  สถาน และท่านก านันน้อย แสนสระ น าพาพนักงานอบต.โนนกอก และพ่ีน้องชาวต าบลโนนกอก เข้าร่วม
กิจกรรม  

 

 

 

  

โครงการจิตอาสาตดัหญา้ ดแูล บ ารงุรกัษาตน้ไม ้

ณ  ท่ีราชพสัด ุร.ร.บา้นเมืองกลางวิทยา 

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ท่านนายกอบต.โนนกอก นายศุภกรณ์ วังสระ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเกียรติชัย นอกสระ 
ประธานสภา อบต.โนนกอก นายอนุชา แก้วเมืองกลาง ผู้ใหญ่บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 สมาชิกอบต.โนนกอก พนักงาน 
อบต.โนนกอก พ่ีน้องจิตอาสา บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ร่วมกันด าเนินกิจกรรมจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ ตัดหญ้า 
ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ รวมทั้งการท าแนวกันไฟป่า ณ ที่ราชพัสดุ ร.ร.บ้านเมืองกลางวิทยา บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 

กิจกรรมวนัทอ้งถ่ินไทย  

กิจกรรมรวมพลคนโนนกอกรกัสขุภาพ  

ลดพงุ  ลดโรค 

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ท่านนายกอบต.โนนกอก นายศุภกรณ์  วังสระ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
ร่วมกับกิจกรรมจิตอาสา ในการตัดหญ้า เก็บขยะ ถนนสาธารณะทางเข้าชุมชนบ้านสระ  โดยมีปลัดอบต.โนนกอก  
ส.ต.ท.อุเทน สถาน ก านันน้อย  แสนสระ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.โนนกอก พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.โนนกอก  


