
จดหมายข่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายสานิต  ศรีจุมปา ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลป่าก่อด า โดนมีการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่าง  ๆ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลป่าก่อด า 

ประจ าเดอืน กรกฎาคม ประจ าป ี2562 ฉบบัที ่7 
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กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2562 

  ในวันศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้จัดโครงการ

สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาโดยได้ด าเนินการหล่อเทียนแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 8 

กรกฎาคม 2562 นั้น และจะได้น าไปถวายวัดในเขตพื้นท่ี อบต.ป่าก่อด า ซึ่งปีนี้ ณ วัดสันต้นม่วง 

หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าก่อด า เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีรับการถวายเทียนพรรษา 
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ด าเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 

จ านวน 1 ราย ซอย 6 บ้านเลขที่ 113 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 กองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้องที่หรือท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลป่า

ก่อด า และร่วมกับคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ที่ 2 ได้ด าเนินการ

ควบคุมป้องกันโรค และท าการส่งแบบผลการส ารวจ ให้ประธาน อสม. 

ของหมู่บ้านรวบรวมส่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโป่ง

มอญต่อไป 
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โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและไม่
ติดต่อชนิดตา่ง  ๆ ประจ าปี 2562 

  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า น าโดยนายสุทัศน์ 

ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ร่วมกับ ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งมอญ  

ผู้อ านวยการส่งเสริมสุขภาพบ้านโป่งมอญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า อาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ ได้จัดท าโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อชนิดต่าง ๆ  

ประจ าปี 2562 โดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลอืดออกและโรคไม่ติดตอ่

ชนิดดต่าง ๆ ให้ประชาชนท าลายแหล่งเพาะพันธุ์และก าจัดยุงลาย กระตุ้นการน าหลัก 5 ป. ไปใช้ ผ่าน

ทางเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า "หลัก 5 ป. – ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ 

คือ วิธีการง่ายๆ ในการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายและปอ้งกันโรคไขเ้ลือดออกด้วยตนเอง ปิด 

คือ ปิดฝาภาชนะ เช่น โอ่งน้ า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย เปลี่ยน คือ เปลี่ยนน้ าในภาชนะ

กันไม่ให้ยุงลายไปวางไข่ ปล่อย คือ ปล่อยปลาให้กินลูกน้ ายุงลาย ปรับ คือ ปรับปรุงสิ่งแวดลอ้มไม่ให้

เอื้อตอ่การเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย โดยเน้นการก าจัดขยะและเศษวัสดุต่างๆ ทีจ่ะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์

รอบๆ บ้าน ปฏิบัติ คอื ส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจ าทุกสัปดาห์  
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การฉีดพ่นหมอกควัน 
ป้องกันไข้เลอืดออก 
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กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง 
เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่ลาว 
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลป่าก่อ
ด า และร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพื่อถวายวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก และรักษาระบบนิเวศน์ปรับความสมดุลให้ธรรมชาติและ
อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ลดภาวะโลกร้อน สร้างสามัญส านึกให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติ 
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โทรศัพท์: 053-778011 

177 หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย 57250 
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 บทความโรคไข้เลือดออก 
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โทรศัพท์: 053-778011 
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 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

