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จดหมายข่าว งานประชาสัมพันธ์ อบต.หนองข่า ฉบับ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 



 Big Cleaning Day ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ โดยท่านอัมพร เหง้า

กอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า พร้อมกับพนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้างทุกส่วน ได้ร่วมกันท ากิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อท าความ

สะอาด ตกแต่ง บริเวณรอบๆขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า เพื่อความ

สะอาด สวยงาม และน่าอยู่ ซึ่งกิจกรรมนี้ ท่านนายกอัมพร เหง้ากอก จะให้

ความส าคัญมาก และจะมีกิจกรรม Big Cleaning Day ของทุกๆเดือน 



      “ท่านอมัพร  เหง้ากอก นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองขา่ 
ได้มีความห่วงใยและใสใ่จกบัเรือ่งของ เชื้อไวรสัโคโรนา่ (Covid – 19) 
จึงไดส้ัง่ใหผู้้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ติดตั้งเครือ่งวดั
อุณหภูมิ เพื่อวดัอณุหภมูิของรา่งกายก่อนเขา้พืน้ที ่โดยทั่วไป อุณหภูมิ
เฉลี่ยของรา่งกายมนษุยป์กติ จะอยู่ระหวา่ง 36.5 – 37.5 องศา
เซลเซยีส หรือ 97.7 – 99.5 องศาฟาเรนไฮต ์หากคนเรามอีุณหภมูสิูง
เกินกวา่ 37.5 ขึ้นไป (หรือสงูกวา่ 99.5 องศาฟาเรนไฮต์) แสดงวา่มไีข ้
ไม่สบาย ทั้งนี้เพือ่ความปลอดภยัของพนกังานทกุๆคนในองคก์ร 



                    เวลา 09.00 น. ท่านอัมพร เหง้ากอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า และเจ้าหน้าที่ เดินทาง
ไปมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบอัคคีภัย กรณีนางเจียม นาจะหมื่น บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแดง ต าบลหนองข่า อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นเงิน 32,431 บาท เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ในครั้งนี้  



ไฟไหม้วัดบ้านเมืองเก่า 
 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 15.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิวัดแจ้งบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 12 

ต าบลบ้านยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ส่งผลท าให้กุฏิวัดแจ้งบ้านเมืองเก่าได้รับความเสียหาย จ านวน 1 หลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยางได้ด าเนินการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ าและบุคลากรจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ 



 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธาน

ในพิธีมอบบ้าน น้ าใจคืนความสุข สู่ลูก สพฐ. ปี 6 หลังที่ 28 ซึ่งมอบให้กับ พ.อ.อ.กิตติพงษ์ ยอดไชยเพชร ปลัดอ าเภอ

รักษาราชการแทนนายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อส่งมอบต่อให้กับเด็กชายสุทินา เทียนชัย นักเรียนโรงเรียนบ้านนา

สมบูรณ์ โดยมี นายจ าเริญ ข้ึนทันตา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ กล่าวรายงาน          

นายโกศล เดชโนนสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ กล่าวขอบคุณ และมี ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาใน

สังกัด บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้น าชุมชน ท่านอัมพร เหง้ากอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า พร้อม

ด้วยบุคลากรจากกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติ

และมอบสิ่งของให้กับครอบครัวนักเรียน ทั้งน้ี เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และ

สร้างความเข้มแข็ง ให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป  



 ภารกิจการซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตพ้ืนท่ีดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 
การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชน ถือเป็นภารกิจหน้าท่ีส าคัญประการหนึ่งของกองช่าง ซึ่งจะต้องดูแลและคอย
ให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชน รวมทั้งให้ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน จึงต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างบริการแก่ประชาชน หากเกิดปัญหาไฟฟ้าสาธารณะดับ ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ ผู้ใช้
ถนนและทางเดินเท้าในการสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน และเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ท าให้เกิดอันตรายแก่
ผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน จึงเป็นหน้าที่ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุภาพและเป็นมิตร รวดเร็ว ฉับไว และปลอดภัย มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนใน
เขตพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า จ านวน 12 หมู่บ้าน 

จดหมายข่าว 
                งานประชาสัมพันธ์ อบต.หนองข่า ฉบับ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

 



จดหมายขา่ว งานประชาสัมพนัธ์ อบต.หนองขา่ ฉบับ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

 ตามท่ีรัฐบาลได้มีการจัดท าโครงการ “เราชนะ”  
เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียน เพ่ือขอรับสิทธิ มาก่อนหน้านี้ ปรากฏว่า 
ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมจ านวนมาก จนธนาคารท่ีรับ
ลงทะเบียน ให้บริการไม่ทันต่อความต้องการ จึงได้จัดให้มีการลงพื้นที่
ในเขต ต าบล เพ่ือขยายการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น จึงได้ขอความ
กรุณา จากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า เพ่ือเตรียมสถานที่
ให้บริการ การรับลงทะเบียน การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีและวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนการท างาน ตามท่ีได้รับการประสานงาน 



. 2564

พิธียกเสาเอก 
             วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 น าโดยท่านอัมพร เหง้ากอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 

พนักงาน ลูกจ้าง ได้ไปร่วมต้อนรับนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มาร่วมงานพิธียกเสาเอก ที่

บ้านโจด หมู่ที่ 4 ต าบลหนองข่า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นบ้านของนายสง่า บรรลังกุล อายุ 57 ปี 

ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง เป็นการค านึงถึงความจ าเป็นแก่ผู้ป่วยหรือผู้ยากไร้ที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งน้ียังให้เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ สร้างพ้ืนฐานความเป็นอยู่ที่ดีให้ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ใน

เบื้องต้นอีกด้วย ท่านผู้ว่าได้เดินทางไปดูโรงงานพลอย บ้านท่าคร้อ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองข่า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นก าลังให้ผู้ประกอบกิจการและลูกจ้าง 

 




