
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  

 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2562 

  วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสานิต  ศรีจุมปา ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลป่าก่อด า โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562  (วาระแรก รับหลักการ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ประจ าเดอืน สงิหาคม ประจ าป ี2562 ฉบบัที ่8 



จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 

ประจ าเดอืน สงิหาคม ประจ าป ี2562 ฉบบัที ่8 



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

 

 

 
 

 

 

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562 

  วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสานิต  ศรีจุมปา ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ

ด า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (วาระสอง การแปรญัตติ)  การพิจารณาอนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า และการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระสาม การลงมติ) ทาง

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

 

 

 
 

 

 

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562 



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

 
 

 

 

 

 

โครงการอบรมกฎหมายทีค่วรรู ้ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

  วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้จัดท า
โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ อบต. ป่าก่อด า โดยมีนายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
  - ในช่วงเช้าได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจากส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย โดยคุณสวพร นุสสติ ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ เป็นผู้บรรยายให้

ความรู้เรื่องกฎหมายที่ควรรู้ให้กับประชาชน  

  - ช่วงบ่าย ได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยคุณ

อรรถณพ กันทะวงค์ ต าแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ บรรยายให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติกองทุน

ยุติธรรม และวิทยากรจากประธานสภาทนายความ โดยคณุอาสา แม่นแย้ม ต าแหน่ง ทนายความ 



จดหมายข่าวองคก์ารบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

 
 

 
 

 

 

โครงการอบรมกฎหมายทีค่วรรู ้ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

 

 

 
 

 

 

โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้ด าเนินการจัดท า

โครงการซักซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่ง

มอญ ได้รับความอนเุคราะห์วิทยาการจากส านักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

โดย นายอุเทน ไชวงค์ บรรยายให้ความรู้การซักซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการ

ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะครู 

บุคลากร เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ และโรงเรยีนบ้านแม่ผงไดม้ีส่วนร่วมในการเตรียมความ

พร้อมรองรับสถานการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ขณะเกิดภัย  



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

 

 

 
 

 

 

โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

โทรศัพท์: 053-778011 

177 หมู่ที่ 1 ต ำบลป่ำก่อด ำ อ ำเภอแม่ลำว 

จังหวัดเชียงรำย 57250 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 บทความโรคไข้เลือดออก 



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

โทรศัพท์: 053-778011 

177 หมู่ที่ 1 ต ำบลป่ำก่อด ำ อ ำเภอแม่ลำว 

จังหวัดเชียงรำย 57250 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

ท าไมเราต้องแยกขยะ!! 
 พฤตกิรรมคนไทยเกีย่วกบัการทิง้ขยะไมเ่ป็นที ่ไมถู่กถงั นัน้ไม่มบีทลงโทษอยา่งจรงิจงัจงึท าใหค้นไทย
ส่วนใหญ่มองขา้มและละเลยไป เพราะหลายคนไมเ่ขา้ใจว่าถา้ท าไปจะไดร้บัประโยชน์อะไรจากการทิง้ขยะลงถงั
แยกขยะ อกีทัง้ไมไ่ดม้กีารปลกูฝงัจนกลายเป็นวฒันธรรมไทยในการทิง้ขยะใหถู้กถงั คนไทยจงึไมค่่อยตระหนกัว่า
เรือ่งทิง้ขยะไมเ่ป็นทีน่ัน้ไมใ่ช่ความน่าละอาย 
 ทัง้ทีค่วามเป็นจรงิ การลดปรมิาณขยะมลูฝอยใหไ้ดผ้ลด ีตอ้งเริม่ทีก่ารคดัแยกขยะมลูฝอยก่อนทิง้ เพื่อ
ไมใ่หเ้กดิการปนเป้ือน ท าใหไ้ดว้สัดุเหลอืใชท้ีม่คีุณภาพสงู สามารถน าไป Reused-Recycle ไดง้่าย รวมทัง้
ปรมิาณขยะมลูฝอยทีจ่ะตอ้งน าไปก าจดักจ็ะมปีรมิาณน้อยลงดว้ย 
  ดงันัน้เราควรมกีารใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัประเภทของขยะและมกีารแจกโปสเตอรป์ระเภทการแยก
ขยะตามบา้นเรอืนและทีส่าธารณะต่างๆ เพื่อใหผู้ค้นไดเ้หน็ภาพและสามารถเขา้ใจไดง้า่ย 

 “ถงัขยะ” ท้ิงให้ถกูสี ถกูประเภท 
 ท าไมเราต้องแยกขยะ!! เหตุทีเ่ราตอ้งแยกขยะเพื่อใหง้า่ยต่อการจดัการในขัน้ตอนต่อไป โดยการจ าแนก
ประเภทขยะมหีลายวธิ ีแต่ทีนิ่ยมในปจัจบุนัคอืการทิง้ตามสขีองถงัขยะ ซึง่สสีากลแบ่งออกเป็น 4 สดีงัน้ี 
 ·       สีเขียว ขยะเปียก 
 ถงัขยะสเีขยีว ส าหรบัขยะทีย่อ่ยสลายไดต้ามธรรมชาต ิมคีวามชืน้มาก ส่งกลิน่เหมน็ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ขยะ
ประเภทน้ีก าจดัและน าไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยการหมกัท าปุ๋ ย ใชใ้นการเกษตรได ้ตวัอยา่งเช่น เศษผกัผลไม ้เปลอืก
ผลไม ้เนื้อสตัว ์เศษอาหาร เศษไม ้เศษใบไม ้

 ·       สีเหลือง ขยะทัว่ไป 
 ถงัขยะสเีหลอืง ส าหรบัขยะทัว่ไป จะถูกน าไปเขา้กระบวนการแปรรปู  เพื่อน าไปท าเชือ้เพลงิหรอืก าจดั
ตามความเหมาะสม  เป็นขยะทีไ่มส่ามารถน ามารไีซเคลิไดแ้ละไมส่ามารถแยกเป็นประเภทต่างๆ เช่น เศษกระจก
แตก เปลอืกลกูอม ซองขนม ซองบะหมีส่ าเรจ็รปู ฯลฯ 
 ·       สีแดง ขยะอนัตราย 
 ถงัขยะสแีดง ส าหรบัขยะอนัตราย ทีต่อ้งน าไปก าจดัดว้ยวธิทีีถู่กตอ้งและดว้ยความระมดัระวงั เช่น 
กระป๋องสเปรย ์หลอดไฟ แบตเตอรี ่ถ่านไฟฉายต่างๆ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆา่แมลง เครือ่งส าอาง น ้ามนัเครือ่ง 
ภาชนะน ้ายาท าความสะอาดสุขภณัฑ ์ถอืเป็นขยะอนัตรายทีจ่ าเป็นตอ้งแยกทิง้ต่างหาก เนื่องจากตดิไฟงา่ย 
ระเบดิได ้มสีารกดักรอ่น ขยะพษิ 
  ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.tnamcot.com/kingrama9/view/5a0d3f41e3f8e40adb8e5131  

http://www.tnamcot.com/kingrama9/view/5a0d3f41e3f8e40adb8e5131


จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
 

สรุปสาระส าคญัพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ.2563 

 



จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

โทรศัพท์: 053-778011 

177 หมู่ที่ 1 ต ำบลป่ำก่อด ำ อ ำเภอแม่ลำว 

จังหวัดเชียงรำย 57250 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

สรุปสาระส าคญัพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ.2563 

 


