
 

  

พิธีมอบวุฒิบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

โครงการบรหิารจัดการขยะแบบบูรณาการ 

วันที่ 2 เมษายน 2564 พิธีมอบเกียรติบัตร 
บัณฑิตน้อยที่จบการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก  
นายศุภกรณ์  วังสระ ได้เป็นประธานเปิด
การอบรมในโครงการบริหารจัดการขยะ
แบบบูรณาการ (น าขยะเปียกเลี้ยงไส้เดือน 
การท าน้ าหมักชีวภาพ จากขยะ ภายใต้ชื่อ 
(ใช้น้อย ลดการการใช้ กลับมาใช้ใหม่) 



 

  

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 

การท าไม้กวาดดอกหญ้า 

วันที่ 7 เมษายน 2564 ท่านนายอ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ นายสนอง มะลัยขวัญ  
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม 
อาชีพการท าไม้กวาดจากดอกหญ้า โดยมี
นางอ านวย วังสระ ประธานกลุ่มพัฒนา
บทบาทสตรีต าบลโนนกอก กล่าวรายงาน  
และมีนายศุภกรณ์ วังสระ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอกพร้อมด้วยปลัด 
ก านันและสมาชิกเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม  

วันที่ 9 เมษายน 2564 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก จัดกจิกรรมสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ผู้สูงอายุ 

ประเพณีสงกรานต์ผู้สูงอาย ุ



 

  

วันที่ 10 เมษายน 2564  นายอ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ นายสนอง มะลัยขวัญ  
เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย ให้กับ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลดั สมาชิกสภา 
คณะของผู้บริหารสถานศึกษา คณะท่าน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ห้อง
ประชุมล าห้วยยาง องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโนนกอก 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก  
นายศุภกรณ์ วังสระ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก ส.ต.ท. อุเทน สถาน 
ได้ส่งมอบเครื่องแสกนอณูหภูมิแบบขาตั้ง 
เสปรย์และเจลแอล กอฮอล์ ให้กับ อสม.
หรือตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเพ่ือน าไปใช้ใน
การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส
โควิด - 19 

ประชุมนโยบาย 

ส่งมอบเครื่องแสกนอูณหภูมิแบบขาตั้ง  
เจลแอลกอฮอล เสปรย์ ให้กับตวัแทนแต่ละหมู่บ้าน 



 

  

โครงการวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 2564 

รณรงค์ลด ละเลิกและไม่สูบบหุรี่  
ในวันงดสูบบุหรี่โลก 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ท่านนายอ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ นายสนอง มะลัยขวัญ ได้ให้
เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ เนื่อง
ในโอกาสวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกร่วมกับ
หน่วยป้องกันแลพัฒนาปา่ไม้เกษตรสมบูรณ์
และโรงเรียนบ้านเมืองกลางพร้อมชาวบ้าน  
ณ ที่ราชพัสดุบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 องค์การ 
บริหารส่วนต าบลโนนกอก น าโดยท่าน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  
นายศุภกรณ์ วังสระ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก ส.ต.ท.อุเทน สถาน  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
สาธารณสุขอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ และ 
ผอ.รพสต.โนนกอก รณรงค์ลด ละเลกิและ 
ไม่สูบบหุรี่ ในวันงดสูบบหุรี่โลก  
(31พฤษภาคม ของทุกป)ี 



 

  

รณรงค์ให้พี่น้องชาวต าบลโนนกอก 
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก น าโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก นายศุภกรณ์  วังสระ ได้
เป็นประธานพร้อมด้วยปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก ท่านสาธารณสุขอ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ และผอ.รพสต.โนนกอก 
รณรงค์ให้พี่น้องชาวต าบลโนนกอก 
ลงทะเบียนฉีดวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 

ออกจัดเก็บภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ค่าเก็บขยะมูลฝอย 

วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564 องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก ออกจัดเกบ็ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ค่าเก็บขยะมูลฝอย 
ตามหมู่บ้านภายในต าบลโนนกอก หมู่ที่ 1  
ถึง หมู่ที่ 10 



 

  

ฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายและฉีดพ่นน้ ายา 

ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 

วันนี้ 7 - 11 มิถุนายน  2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ออกฉีด
พ่นหมอกควันเพื่อป้องกนัโรคไข้เลือดออก
และฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคไวรัสโควิด - 19 ก่อนที่โรงเรียน
เปิดภาคเรียน 

ร่วมส่งเสริมเอกลกัษณ์ความเป็นไทย  

แต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันศุกร์และวันพระ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  
นายศุภกรณ์  วังสระ ปลดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก ส.ต.ท.อุเทน สถาน 
น าพาพนักงานท้องถิ่น สนับสนุนนโยบาย
ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  
นายวิเชียร จันทรโณทัย ในการแต่งกายด้วย
ผ้าไทย ทุกวันศุกร์และวันพระ 



 

  

รับการตรวจเยีย่ม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ทา่นนายอ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ นายสนอง มะลัยขวัญ  
ได้เป็นหัวหน้าคณะตรวจติดตามงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ห้องประชุม 
ล าห้วยหามแห องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก  

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
โคกหนองนาบปุผารามโมเดล 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายอ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ นายสนอง มะลยัขวัญ ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดโครงการโคกหนองนาบุปผาราม
โมเดล ณ ที่ราชพัสดุ โรงเรียนบุปผาราม 
บ้านเปือย หมูที่ 4 โดยมนีายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก นายศุภกรณ์  
วังสระ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
กอก ส.ต.ท. อุเทน สถาน ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบุปผาราม นายวัชรินทร์ ทองคนทา 
รวมทั้งท่านผู้บริหารสถานศึกษา ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
และชาวบ้านให้การต้อนรับ 



 

  

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก ได้น าเจลแอลกอฮอล ์
ล้างมือ หน้ากากอนามัย มอบให้โรงเรียน 
ในเขตต าบลโนนกอก ทั้ง 7 แห่ง รวมทั้งน า 
ป้ายรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  
ไปรณรงค์ตามโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย 

มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย  
และป้ายรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

 

อบรมการเฝ้าระวงัปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมยาสูบ  

และการสร้างแรงจูงใจให้คนลดและเลิกบุหรี่ 

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอกได้พบปะกับ อสม.และ
ร้านค้าผู้ประกอบการ เข้าร่วมอบรมการเฝ้า
ระวังปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมยาสูบ  
และการสร้างแรงจูงใจให้คนลดและเลิกบหุรี่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพ่ือ
การไม่สูบบุหรี ่



 

  

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก ร่วมมือกันท าความ
สะอาดตัดหญ้า ก าจัดวัชพืช ต้นไม้รอบตัว
ฝาย ล าห้วยหามแห (วังลึก) “โครงการคู 
คลองสวย น้ าใส” โดยไดร้ับความร่วมมือ
จากท่านก านันต าบลโนนกอก ท่าน
ผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ใหญ่สายยันฯ หมู่ที่ 3  
ท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 รวมทัง้จิตอาสา
ของหมู่ที่ 3 และจิตอาสาชุมชนบ้านสระ 

โครงการคู คลองสวย น้ าใส 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 

วันที่ 30 มถิุนายน 2564 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก น าโดยนายศุภกรณ์ วัง
สระ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้
ความรู้แก่นักเรียน และมกีารให้ความรู้
เกี่ยวกับ การป้องกนัโรคไข้เลือดออก  
โรคโควดิ -19 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
การช่วยเหลือคนจมน้ า การคัดแยกขยะ 
โรงเรียนบุบผาราม / โรงเรียนบ้านโนนเห็ด
ไคล และ โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่า
พัฒนา ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค 



 

  

ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชือ้และท าความสะอาด 
ลานหน้าเสาธง โรงเรียนโนนกอกวทิยา 

วันที่ 30 มถิุนายน 2564 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก ได้ออกฉีดพ่นน้ ายาฆ่า
เช้ือและท าความสะอาดลานหน้าเสาธง 
โรงเรียนโนนกอกวิทยา เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคไวรัสโควิด -19 



 


