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 วันที่  1 มีนาคม 2564 นายอัมพร เหง้ากอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองข่า มอบหมายให้ จ.ส.ท.สมพร เจริญฤทธ์ิ ปลัด อบต.หนองข่า ให้การต้อนรับ         
นายปรัชญากรณ์ ฦาชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โอนย้ายมาจาก เทศบาล
ต าบลอรพิมพ์ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะของเทศบาลต าบลอรพิมพ์ที่ได้ร่วม
เดินทางมาส่ง   



จดหมายข่าว 

งานประชาสัมพันธ์ อบต.หนองข่า ฉบับ ประจ าเดือน มีนาคม 2564 

 วันที่  4 มีนาคม 2564 นายกอบชัย บุญอรนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้น าหัวหน้าส่วนราชการของ

จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งปลัดอาวุโสอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ รองนายก อบต.หนองข่า ปลัด อบต.หนองข่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัครรักษาดินแดน และประชาชนจิตอาสา 904 ท าความดีในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สร้างบ้าน สร้างรั้วให้กับ 
นางสันธิยา บรรลังกุล บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 4 บ้านโจด ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ที่ได้ยื่นฎีกาขอรับ
พระราชทานความช่วยเหลือเก่ียวกับที่อยู่อาศัยและที่ท ากินและได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งได้สร้างความตื้นตันใจและ
ซาบซึ้งต่อครอบครวัของนางสันธิยา บรรลังกุล เป็นยิ่งนัก 
 ทั้งนี้ พ่อเมืองชัยภูมิได้ร่วมลงมือผสมปูน ก่ออิฐ และสร้างรั้วไม้ไผ่ โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุในการ
ก่อสร้างจากผู้ใจดี ทั้งภาครัฐ และ เอกชน 
  



 วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายอัมพร เหง้ากอก นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองข่า พร้อมผู้บริหาร อบต.หนองข่า ได้ไปต้อนรับ นายกอบชัย บุญอร

นะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ออกตรวจเยี่ยมความ

คืบหน้าในการก่อสร้างบ้านที่มอบให้กับ นางสันธิยา บรรลังกุล (ผู้ป่วยเส้นเลือดใน

สมองแตก) บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองข่า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 



 วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม เวลา 16.17 นายอัมพร เหง้ากอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 
ได้รับแจ้งว่าเกิดลมพัดบ้านประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองข่า ออกจ านวน 6 หลังคาเรือน และบ้านฉนวน หมู่ที่ 10 
ออกจ านวน  1 หลังคาเรือน นายกได้สั่งการให้ผอ.กองช่าง นักป้องกันฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 
ออกตรวจสอบโดยด่วนที่สุด  
 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม นายสนอง มะลัยขวัญ นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ฝ่ายปกครองฯ นาย
อัมพร เหง้ากอก นายก อบต.หนองข่า พร้อมด้วยข้าราชการส่วนต่างๆ ได้ออกส ารวจพื้นที่ที่เกิดความเสียหายใน
ครั้งนี้ และรีบเร่งให้มีการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้โดยด่วนที่สุด 
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 วันท่ี 23 มีนาคม 2564 นายอัมพร เหง้ากอก นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองข่า ได้เรยีก

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อรีบเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า โดยน ารายชื่อของประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนที่ส ารวจโดยหน่วยงานของรัฐ และรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองข่า และได้รีบเร่งให้น าถุงยังชีพไปช่วยเหลือ แม่ฉวี บุราณ บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1 จ านวน 
1 ถุง จากองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองข่า เน่ืองด้วยแม่ฉวี บุราณ มีฐานะค่อนข้างล าบาก และได้รับ
ผลกระทบจากวาตภัยในคร้ังน้ีมากที่สุด 



มอบถุงยังชีพจากกาชาดจังหวัดชัยภูม ิแก่ผู้ประสบวาตภัย 

 มอบถุงยังชีพจากกาชาดจังหวัดชัยภูมิ แก่ผู้ประสบวาตภัย – ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเกษตรสมบูรณ์             

นายสนอง มะลัยขวัญ นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้มามอบถุงยังชีพของสภากาชาด ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย โดยนายอัมพร เหง้ากอก นายก

อบต.หนองข่า ได้มอบหมายให้นายเสน่ห์ ชิมสด หัวหน้าส านักปลัด อบต.หนองข่า เป็นตัวแทนไปต้อนรับนายอ าเภอ และมอบถุงยังชีพของ

สภากาชาดให้แก่ผู้ประสบว่าภัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1 และ บ้านฉนวน หมู่ที่ 10 ต าบลหนองข่า อ าเภอเกษตร

สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้  

                            ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ มีจ านวน 7 ครัวเรือน คือ  

                          1.นางฉวี บุราณ  บ้านเลขที่ 150 บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1 

                          2.นางสาววัฒนา สวัสดิ์รักษ์    บ้านเลขที่ 72  บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1 

                          3.นายเปรียญ ภูมิมะนาว                      บ้านเลขที่ 57  บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1  

                          4.นางค าหมุน ศิริรัตนไพบูรณ์ บ้านเลขที่ 124 บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1  

                          5.นางนุจรี บุญเสนา                   บ้านเลขที่ 107 บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1 

                          6.นางประนอม สัจจสังข์                   บ้านเลขที่ 11   บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1 

                          7.นายทองด า ครองเคหา                   บ้านเลขที่ 161/1 บ้านฉนวน  หมู่ที่ 10                
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 วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสนอง มะลัยขวัญ นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

พร้อมด้วยแพทย์หญงิสมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.หนองข่า ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมมอบไม้เท้าเลเซอร ์
พระราชทานส าหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองข่า จ านวน 2 ราย  



 



 วันเสารท์ี่ 27 มีนาคม 2564  

ท่านอัมพร เหง้ากอก นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองข่า และนายทวิช ดีอินทร ์

ผู้อ านวยการกองช่าง พร้อมคณะบางส่วน ได้ให้

การ ต้อนรับ นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์พร้อมคณะ

ปั่นจักรยาน ชมรมปั่นเพื่อสุขภาพต าบลบ้านบัว ที่ 

อบต.หนองข่า เป็นอย่างดี  
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 วันที่ 9 มีนาคม 2564 พนักงานจัดเก็บรายได้ งานจัดเก็บกองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองข่า ได้ออกพื้นที่ตามหมู่บ้าน เพื่อตรวจวัดภาษีป้ายที่แสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ใน
การประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนและแกะสลัก จารึก
หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เพื่อค านวณพื้นที่การเสียภาษีป้ายให้แก่ประชาชน ภายในวันเวลาที่ก าหนด 

ภาษีป้าย 



จดหมายขา่ว 
งานประชาสมัพนัธ ์อบต.หนองขา่ ฉบับ ประจ าเดอืน มีนาคม 2564 

 

วัคซีน 
หมา แมว 

  
     เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข– แมว)                                                 
ในพื้น ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 
มีประชาชนในพื้นที่ได้น าสัตว์เลี้ยงมาเล้ียงไว้เป็นจ านวนมาก และมีการ
ขยายพันธุ์ ท าให้เกิดการเติบโตของจ านวนสุนัข-แมว และในปัจจุบันยังพบปัญหา
สุนัขจรจัดจ านวนมากที่ถูกน ามาปล่อยทิ้งในชุมชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองข่า จึงได้ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน หมา-
แมว เพื่อป้องกันการเกดิเชื้อไวรัสในสัตว์เล้ียง และเพื่อป้องกันอันตรายจากสุนัข
กัด โดยมีประชาชนในพื้นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าให้ความ
ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี 
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 ทีมงานกองช่าง   

      ภารกิจการซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตพื้นที่ดูแลขององคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองขา่ 

การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชน ถือเป็นภารกิจหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของกองชา่ง ซึ่งจะต้อง

ดูแลและคอยใหบ้ริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชน รวมทั้งให้

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างบริการแก่ประชาชน หากเกิดปัญหาไฟฟ้า

สาธารณะดับ ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ ผู้ใช้ถนนและทางเดินเท้าในการสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน 

และเกิดความไม่ปลอดภยัในการใชเ้ส้นทาง ท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลา           

กลางคืน จึงเป็นหน้าที่ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ซ่อมแซม                

ไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสภุาพและเป็นมิตร รวดเร็ว ฉับไว และ               

ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อประชาชนในเขตพื้นที่                    

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า จ านวน 12 หมู่บ้าน 



โรงเรียนผู้สูงอายุ 

 โรงเรียนผู้สูงอายุ (งานกองสวัสดิการสังคม อบต.หนองขา่) เป็นรูปแบบ

หนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกิจกรรมของโรงเรียนผูสู้งอายุจะเป็นเร่ืองที่
ผู้สูงอายุสนใจและมีความส าคัญต่อการด าเนนิชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิต
ที่จ าเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เปน็
พื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่
สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปญัญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน 





Website : www.nongkha.go.th 

บรรณาธิการ จ.ส.ท.สมพร   เจริญฤทธิ์ ปลัด อบต.หนองข่า 
     นางสาวธิมาพร   หอมบุญ      รองปลัด อบต.หนองข่า 

 
  ผู้ช่วยบรรณาธิการ     นายเสน่ห์   ชิมสด            หัวหน้าส านักปลัด 
           นางสาวคณิตฐา   เทินชัยภูมิ     ช่วยงานราชการส านักปลัด 
 
  จัดท าโดย     งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 

 
 


