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💡 งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง💡   
 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
ได้มอบหมายให้พนักงาน คนงานทั่วไป ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดที่ช ารุด เสียหายใช้งานไม่ได้ เพื่อให้
ถนนตามจุดต่างๆส่องสว่าง ประชาชนจะได้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย ณ บ้านโนนหมากเดือย หมู่ที่ 2 

 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:30 นายช่างโยธา และคณะกรรมการตรวจรับลงพื้นที่ ดูงาน
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) เส้นทางวัดป่าโนนสวนไปวังดวน บ้านโนนสวน และ เส้นทางไปหนองติ้ว 
บ้านโนนสวน หมู่ที่ 8  
            **การใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลานี้โปรดระวัดระวังความปลอดภัยด้วยนะคะ** 

💡 งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง💡  
                    2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
ได้มอบหมายให้พนักงานกองช่าง คนงานทั่วไป ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดที่ช ารุด เสียหายใช้งานไม่ได้ 
เพื่อให้ถนนตามจุดต่างๆส่องสว่าง ประชาชนจะได้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 



  3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:30 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนต าบล ร่วมประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อปรึกษาหาหรือ
รับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารจัดการงานในองค์กร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนค้อ 

 วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 น. นานค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล พร้อมนายธงชัย สุโยธา รองนายกองการกบริหารส่วนต าบล และนายจันทร์ กัญจะนา เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ร่วมเปิดหมูบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ณ หอประชุมอ าเภอบุณฑริก 

 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลทุกคน เข้าแถวหน้าเสาธงเคารพธงชาติเพื่อได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ช่วงต้นสัปดาห์  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 



 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:30 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
ได้มีค าสั่งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง นายช่างโยธา พนักงานกองช่าง ออกตรวจรับงานจ้าง จ านวน 3 
เส้นทาง ดังนี้ 
1.โครงการซ่อมแชมถนนลูกรังเส้นทางบ้านโนนสวนเจริญธรรมไปบ้านหนองยู  
2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางหนองคิ้วไปบ้านโนนสวน หมู่ที่8 
3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางวัดป่าโนนสวนไปวังดวน  
    ผลปรากฏว่าถนนเส้นทางดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อย สามมารถเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น 

💡 💡 บริการน้ าอุปโภคบริโภค💡 💡  
     7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
ได้มอบหมายให้นายวิทวัส วังแสง พนักงานขับรถดับเพลิง และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ออกให้บริการ
น้ าอุปโภคบริโภคท่ีหอถังเก็บน้ าประจ าหมู่บ้าน ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 



💦 💡 ตรวจสอบระบบน้ าประปา💡 💡  
 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
ได้น าทีมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ออกตรวจสอบระบบน้ าประปาหมู่บ้านเนื่องจาก
น้ าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค ณ บ้านหนองเม็ก  หมู่ที่ 7 

💦 💦 บริการน ้าอุปโภคบริโภค💦 💦  
  9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
ได้มอบหมายให้นายวิทวัส วังแสง พนักงานขับรถดับเพลิง และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ออกให้บริการ
น้ าอุปโภคบริโภคตามครัวเรือนประชาชน เน่ืองจากน้ าประปาไม่เพียงพอต่อการบริโภค ณ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7 

 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลทุกคน เข้าแถวหน้าเสาธงเคารพธงชาติเพื่อได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ช่วงต้นสัปดาห์  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 



💡 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ💡  
 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ค้อ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1 ประจ าปี 2566 เพื่อปรึกษาหาหรือแนวทางการการ
พัฒนาต าบลโนนค้อ ตามระเบียบ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 

 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ค้อ ได้มอบหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลออกซ่อมแซมระบบน้ าประปาหมู่บ้านเนื่องจากช ารุดไม่สาม
รถใช้งานได้ จึงเร่งให้ด าเนินการซ่อมแซมทันที ณ บ้านโนนค าดูล หมู่ที่ 5 

 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ค้อ ได้น าทีมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ลงพื้นที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้อ านวยการโรงเรียน ,
ผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันจากกรณีน้ าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอในเขต
พื้นที่ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7 และ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 



 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้รับแจ้ง   
เหตุวาตภัยในพื้นที่ อบต.โนนค้อ จึงมอบหมายให้งานป้องกันฯและกองช่าง อบต.โนนค้อ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ความเสียหาย เบื้องต้นจากการตรวจสอบ พบบ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจ านวน 3 หลังคา โรงเรือน 1 
หลังคา 

 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลทุกคน เข้าแถวหน้าเสาธงเคารพธงชาติเพื่อได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ช่วงต้นสัปดาห์  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 

  20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ค้อ ได้มอบหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดที่ช ารุด เสียหายใช้งาน
ไม่ได้ เพื่อให้ถนนตามจุดต่างๆส่องสว่าง ประชาชนจะได้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย ณ บ้านโนนสว่าง หมู่
ท่ี 3 เเละ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 



  20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ค้อ ได้มอบหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลออกซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้านเนื่องจากช ารุดไม่สามรถใช้
งานได้ จึงเร่งให้ด าเนินการซ่อมแซมทันที ณ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7 

 21 กุมภาพันธ ์2566 เวลา 08:30 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ค้อ พร้อมทั้งนายประเสริฐ สายงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้ร่วมตอ้นรับนายชลธี ยังตรง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ส่วนราชการ/ นายกและปลัด อปท/ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ณ หอประชุม (สระบัวขาว) อ าเภอบุณฑริก 

ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตกับสถานีต ารวจภูธรห้วยข่า 
 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:30 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ค้อ ร่วมกับผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรห้วยข่า ต าบลโนนค้อ อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเจตนารมณ์
ที่จะแจ้งมาตรฐานด้านความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบผลที่เกิดจากการกระท า สร้างองค์กรให้ปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของคนใน
สังคม มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความก้าวหน้าให้เกิดแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่
มากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว มีการสื่อสารงานถายในหน่วยงานที่ชัดเจนทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าทีภ่ายในองค์กร ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 



 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30 น. นายค้าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนค้อ 
พร้อมทั งนายประเสริฐ สายงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนค้อ นายพีรศักดิ์ กองแก้ว หัวหน้าส้านักปลัด 
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบล
โนนค้อเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยในพื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนค้อจ้านวน 4 หลังคา
เรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนค้อ 

 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:40 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ค้อ ได้มอบหมายให้นายวิทวัส วังแสง พนักงานขับรถดับเพลิง และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ออก
ให้บริการล้างท าความสะอาดศาลาวัดบ้านโนนสว่าง ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 

 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ค้อ และคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพต าบลโนนค้อ ได้ร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโนนค้อ 
ปี2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 



💡 💡 ซ่อมแซมระบบน้ าประปา💡 💡  
     24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้
มอบหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลออกซ่อมแซม รื้อถอนปั้มซัมเมอร์สช ารุดพร้อมติดตั้งปั้มซัมเมอร์สใหม่เนื่องจาก
ช ารุดไม่สามรถใช้งานได้ ณ บ้านหนองศิลา หมู่ที่ 4 

 24 กุมภาพันธ์ 2566  นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้มอบหมาย
ให้ นางสาวณัฐณิดา ประเสริฐสิน ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายนิรันดร์ สิทธิวงค์ น าส่งขยะอันตรายเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้มในชุมชน ณ สนามกีฬาทุ่งบูรพา อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

💡 ประชุมประจ าเดือน💡  
    24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:30 น. นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ค้อ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนต าบล ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหาหรือรับฟังปัญหาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารจัดการงานในองค์กร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 



 วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายค าพูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ ได้
มอบหมายให้นายชัชฤทธิ์ ฤทธิมาศ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบการเจาะน้ าบาดาลพร้อม
ตรวจสอบชั้นหินตะกอนเพื่อใส่ท่อคลุมตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าบาดาลความลึก84เมตร ณ บ้านโนน
สว่าง หมู่3 

27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 น. นายค้าพูล พันพุฒ 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต้าบลทุกคน เข้าแถวหน้าเสาธงเคารพธงชาติเพื่อได้พบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วงต้นสัปดาห์  ณ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลโนนค้อ 

28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:40 น. นายค า
พูล พันพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ 
ได้รับแจ้งจากประชาชนเกิดเหตุรถยนต์เก่ียวสายไฟ
ขาดท าให้ได้รับความเดือดร้อนจึงมอบหมายให้งาน
บรรเทาสาธารณภัยออกซ่อมบ ารุ ง โดยทันที                   
ณ บ้านโนนสวน หมู่ที่ 8 

จดัท ำโดย 

งำนประชำสมัพนัธ์ 


