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พิธีบ าเพ็ญกศุลและพิธีนอ้มร าลึกเน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดช

 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ

ด า น าโดยท่านนายกสุทัศน์ ศรีจันทร์ 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ร่วม

พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่อง

ในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 

ตุลาคม 2562 เพื่อร่วมพิธีวางพวง

มาลาและพิธีถวายบังคม และพิธีจุด

เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ 

หอประชุมอ าเภอแม่ลาว   

ประจ าเดอืน ตลุาคม ประจ าป ี2562 ฉบบัที ่10 



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  

ขอขอบคุณธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
สาขาแมล่าว  

  วันท่ี 17 ตุลาคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า โดย

การน าของท่านนายกสุทัศน์  ศรี

จันทร์  ขอขอบพระคุณ ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

แม่ลาว ท่ีน าของท่ีระลึก ในโอกาสนี้  ทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า

ขอขอบพระคุณทาง ธกส.สาขาแม่ลาว 

เป็นอย่างสูง 

ประจ าเดอืน ตลุาคม ประจ าป ี2562 ฉบบัที ่10 



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

 
 

 
 

พิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดดีุเน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระ

ราชสมภพปีท่ี 119 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ
ด า  ได้เข้าร่วมในพิธีเดินเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ปีที่ 119 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ประจ าปี 2562 ของจังหวัดเชียงราย 
เมื่อวันเช้าวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่
บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ พระ
ต าหนักดอยตงุ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย 
             ได้จัดใหม้ีขบวนเครื่องราช

สักการะ ประกอบด้วย พานพุ่มดอกไม้สด 

ต้นเทียน ต้นผึ้งฯ ตามแบบฉบับล้านนา เร่ิม

เคลื่อนขบวนตั้งแตบ่ริเวณสามแยกบ้านพัก

รับรอง ขึ้นสู่บริเวณพิธี (หน้าอาคาร

อเนกประสงค์ โครงการพัฒนาดอยตุง)  



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

 
 

 
 

 

 

พิธีบ าเพ็ญกศุลและนอ้มร าลึก เน่ืองในวนัคลา้ยวนั

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั  
    ในวนัพุธท่ี 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวนัคลา้ยวนั
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระปิยมหาราช 
พระผูท้รงมีพระมหากรุณาธิคุณอนัยิง่ใหญ่ต่ออาณา
ประชาราษฎร์ เพื่อแสดงความจงรักภกัดีและความ
สามคัคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าน าโดยท่านนาย

สุทศัน์ ศรีจนัทร์ คณะผูบ้ริหาร ประธานสภาฯ สมาชิก

สภาฯ พนกังานส่วนต าบลองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่า

ก่อด า เขา้ร่วมพิธีท าบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ เวลา 

07.00 น. ณ บริเวณหนา้ท่ีวา่การอ าเภอแม่ลาว และเวลา 

08.00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเป็นเคร่ืองสักการะ

ในพิธีถวายบงัคมฯ  และพิธีจุดเทียนชยัเพื่อนอ้มร าลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้

ยอยูห่วั 



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  

ประชุมสภาสมยัวิสามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี 2562 

ประจ าเดอืน ตลุาคม ประจ าป ี2562 ฉบบัที ่10 

ในวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2562  องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลปา่ก่อด า ประชุมสภา

สมยัวสิามญั สมยัที ่3 ณ หอ้งประชุม

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปา่ก่อด า โดย

มฝีา่ยบรหิาร องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ปา่ก่อด า และ หวัหน้าสว่นราชการเขา้

รว่ม ประชุมเพือ่หารอืเกีย่วกบั 

งบประมาณ โครงการต่างๆ  



จดหมายข่าวองคก์ารบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

 
 

 
 

 

 

กิจกรรมวนัรกัตน้ไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ.2562  
ในวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลป่าก่อด าไดร่้วมกนัท ากิจกรรมบ ารุงรักษา

ตน้ไม ้ดว้ยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ก าจดัวชัพืช โรค 

แมลง ตดัแต่งก่ิงตน้ไมแ้ละรดน ้าตน้ไมแ้ละรดน ้า

ตน้ไมใ้นพื้นท่ีไดป้ลูกตตน้ไมต้ามโครงการและ

กิจกรรมปลูกตน้ไมโ้ครงการ 1 อปท. 1 ถนนเฉลิม

พระเกียรติ   



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

 

ประชาสมัพนัธก์ารงดใชถ้งุพลาสติก 



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

 

 

 
 

 

 

การจดัการขยะในครวัเรือน 



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

โทรศัพท์: 053-778011 

177 หมู่ท่ี 1 ต ำบลป่ำก่อด ำ อ ำเภอแม่ลำว 

จังหวัดเชียงรำย 57250 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

การจดัการขยะในครวัเรือน 



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
 

สรุปสาระส าคญัพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสรา้ง พ.ศ.2563 

 



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

โทรศัพท์: 053-778011 

177 หมู่ท่ี 1 ต ำบลป่ำก่อด ำ อ ำเภอแม่ลำว 

จังหวัดเชียงรำย 57250 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

สรุปสาระส าคญัพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสรา้ง พ.ศ.2563 

 


