
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  

 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ด าเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยช่วงเช้า

ได้รับความอนุเคราะห์จากทางเกษตรอ าเภอแม่ลาว โดย นางสาวเบญจวรรณ 

ใจจันทรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บรรยาย เรื่อง "การให้

ความรู้การก าจัดและป้องกันศัตรูในนาข้าว" และวิทยากรช่วงบ่าย วิทยากร

จากปศุสัตว์อ าเภอแม่ลาว โดย นายสัตวแพทย์ภัทรพงษ์ จักรทอง บรรยาย 

เรื่อง โรคติดต่อชนิดต่าง ๆ ในสัตว์ (โค ,กระบือ ,สุกร ,สัตว์ปีก" และ "การ

ป้องกันโรคติดต่อในสัตว์"  

ประจ าเดอืน กนัยายน ประจ าป ี2562 ฉบบัที ่9 
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โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ประจ าเดอืน กนัยายน ประจ าป ี2562 ฉบบัที ่9 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดท า/ปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  

  ในวนัที ่5 กนัยายน พ.ศ.2562 งานจดัเก็บรายได ้กองคลงั องคก์าร

บรหิารส่วนต าบลป่าก่อด า ไดจ้ดัโครงการพฒันาประสทิธภิาพการจดัเก็บรายได ้

และการจดัท า/ปรบัปรุงขอ้มลูแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ โดยจดัอบรมให ้

ความรูเ้กี่ยวกบัพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 วทิยากร 

โดย นางกาญจนา ค าต่าย ผูอ้  านวยการกองคลงั นกับรหิารงานการคลงั ระดบัตน้ 

บรรยาย “พระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิ และสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562” เพือ่ให ้คณะ

ผูบ้รหิาร ,สมาชกิสภา ,พนกังานส่วนต าบล ,พนกังานจา้ง ,ผูป้ระกอบการรา้นคา้

ในพื้นทีไ่ดเ้ขา้ใจ พ.ร.บ.ภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ.2562  
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โครงการอบรมการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

  ในวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ.2562 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปา่กอ่ด า ไดจ้ดัท าโครงการอบรมการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัสาธารณภยัรปูแบบ ตา่งๆและสามารถชว่ยเหลอืในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมี
ความเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องอาสาสมคัรป้องกนั ภยัฝา่ยพลเรอืน (อปพร.) และ
ระเบยีบกฎหมายเกีย่วขอ้งกบั อปพร. โดยไดร้บัความอนุเคราะหว์ทิยากรจาก
ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชยีงราย สาขาเวยีงปา่เป้า มา
บรรยายใหค้วามรู ้ 
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"คนเชียงราย รว่มมือร่วมใจ ต้านภยัไข้เลือดออก"  
อ าเภอแม่ลาว  

  จากสถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออกจงัหวดัเชยีงรายพบผูป้ว่ย

ทัง้สิน้ 2,866 ราย อตัราปว่ย 223.02 ต่อแสนประชากรและอ าเภอแมล่าว 

พบผูป้ว่ยทัง้สิน้ 26 ราย เพือ่เรง่รดัการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก กองทุน

หลกัประกนัสขุภาพระดบัพืน้ทีห่รอืทอ้งถิน่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปา่ก่อ

ด า กบั อสม.ระดบัต าบล เขา้รว่มกจิกรรม "คนเชยีงราย รว่มมอืรว่มใจ ตา้น

ภยัไขเ้ลอืดออก" ในวนัที ่ 9 กนัยายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ เทศบาล

ต าบลปา่ก่อด า  
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"คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก"  
อ าเภอแม่ลาว  
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วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายสานิต  ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลป่าก่อด า สมัย

ประชุมสามัญวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลป่าก่อด า โดยมีการพิจารณาดา้นการบริหารงานตา่ง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ป่าก่อด า 
 

 

 

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
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โทรศัพท์: 053-779011 

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/5a0d3f41e3f9e40adb9e5131  

http://www.tnamcot.com/kingrama9/view/5a0d3f41e3f8e40adb8e5131
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ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสรา้ง พ.ศ.2563 

 


