
(วันที่ 3 สิงหาคม 2565) นายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาฯ ประกาศเรียก
ประชุมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 
ตามท่ีทางนายสุรยิัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าได้ท าการยื่นญัตติต่อ
สภาฯ เพื่อให้ทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระแรก (รับหลักการ) และปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ 
ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า



(3 สิงหาคม 2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า อบต.
ป่าก่อด า ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของเด็กปฐมวัยจึง
ได้ด าเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ถนน
ปลอดภัย เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร)กล่าวรายงานโดยนางธัญลักษณ์ วงกุรุ
ประธานพิธีเปิดโดยนายสุรยิัน ตื้อยศ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด า พร้อมคณะ
ผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ร่วมกับครูและบุคลากรกองการศึกษา
ฯ และงานป้องกันฯ ร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยได้มีความรู้การใช้หมวกนิรภัย
อย่างถูกวิธีให้กับเด็กและครู โดยเน้นให้เด็ก ๆ เป็นศูนย์กลาง และเด็ก ๆ ได้เดินทางไปกลับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างปลอดภัย

https://www.facebook.com/Pkdpakordum?__cft__%5b0%5d=AZVOjUNMEby6_pgPUxlpFtOKgd059eikBRTAOP1GgBUkm_fIby2Q4q9ULYv_msfSFByod5IVHLabvchwkBdabKCoD6OM-5rnpRBIVk57XHCuwKylK6halcC103DBgoS2yK7csY4fDHJtEpG5nXyPBVyqbaIN8cDoEoD8-cqBbbzwsUHcQezp7bAcfi1yc49rR2I&__tn__=-%5dK-R


(4 สิงหาคม 2565) น าโดยนายสุรยิัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่า
ก่อด า คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านหมู่ท่ี 2 บ้านหนองบัว ร่วมกิจกรรม "รวมใจ
ท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดนิ สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนนีพันปีหลวง ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 2 และร่วมกันปลูก
ต้นไม้ทองอุไรในเขตพื้นที่



วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสุรยิัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
พร้อมกับนายชยพล ไพยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เดินทางเข้าร่วมการ
สัมมนาการจัดการขยะท่ีต้นทางชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบท่ี 1 และพิธีมอบ
รางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะและโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565

ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า และชุมชนบ้านหนองบัว ได้รับรางวัล ท้องถิ่น 
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) จากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2565 ซ่ึงผ่านก้าวแรกของการประกวดชุมชนท่ีได้รับ
รางวัลผ่านเข้ารอบท่ี 1 ด้วยพลังสามัคคีของทุกภาคส่วนในพื้นที่ จึงได้มาซ่ึงรางวัลนี้



วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้รับการ
สนับสนุนจากทางนายสุรยิัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า , สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า , นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าก่อด า , นางกาญจนา ค าต่าย ผู้อ านวยการกองคลัง , นางสาวกราญจณา รักษาภักดี 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลป่า
ก่อด า และผู้ใหญ่ใจดทุีกท่าน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เล็งเห็นความส าคัญส าหรับการเรียนรู้เด็กระดับ
ปฐมวัย การเรียนรู้และสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กระดับปฐมวัยสร้างวินัยจราจรบนท้องถนน 
และเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้น าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับกิจกรรม (ถนน
ปลอดภัย เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร) ต่อไป

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070274074778&__cft__%5b0%5d=AZWCQ2SzhWxAsqglnsLrb2t5AsH_yUuFabtKemS-U_SZ3jVaqCpJ0YEpv-fJsCXCHmP20X0n1d7GAW2oOjVY3wgQ0Qm5WBxwYghVZjMAx8vyaRoM9qKBCxlFUe2c502skH8JvHfsBxT7mFYN1LIrT5HSmTwv3M9RbQ--C_XO4eO5afJvqtlZPl1huxgghgovaE3NttllyICAX6kIu_gceMvE&__tn__=-%5dK-y-R


วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสุรยิัน ตื้อยศ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า และงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรมอบรม "โครงการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน (การบริหารการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน Community 
Based on Road Safety Management)" เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในพื้นที่



วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสุรยิัน ตื้อยศ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด า 
เข้ารับเกียรติบัตร เป็นผู้เสียสละต่อสังคม “ครูจิตอาสาดีเด่น” ประจ าปี 2565 จากการเสนอ
ชื่อโดยโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ป่าก่อด า 

งานคร้ังนี้จัดขึ้น ณ วัดหัวฝาย ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 
ได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นประธานในพธีิ
มอบเกียรติบัตรคร้ังนี้



วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้ด าเนินโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนสร้างสุข โดยมีนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เป็นผู้
กล่าวรายงาน โดยมีนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒ ินายอ าเภอแม่ลาว ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดพิธี 
พร้อมด้วย เกษตรอ าเภอแม่ลาว ปศุสัตว์อ าเภอแม่ลาว พัฒนาชุมชนอ าเภอแม่ลาว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ก านันต าบลป่าก่อด า ผู้น าในพื้นท่ี 
สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อด า หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.ป่าก่อด า เข้าร่วม
กิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านสันหนองล้อม หมู่ท่ี 6

กิจกรรมภายในงาน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริการการให้ความรู้และการด าเนิน
กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและการแบ่งปันน้ าใจในคร้ังนี้ อกีทั้ง
ประชาชนในพื้นที่ได้มีการด าเนินกิจกรรมซ่ึงเป็นวิถีชีวิตการด าเนินสืบมาของชาวบ้านในพื้นที่คือ
กิจกรรมพิธีสู่ขวัญข้าว กิจกรรมแข่งขันด านา กิจกรรมแข่งขันจับปลา เพื่อเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมและการด าเนินชีวิตในรูปแบบความพอเพียงสืบไป



วันที่ 12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า น าโดยสุริยัน ตื้อยศ นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนานีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90
พรรษา 12 สิงหาคม 2565

- ร่วมยนิดกีับคุณแม่ดีเด่นประเภทผู้บ าเพ็ญประโยชน์การพัฒนาสตรี (พัฒนาชุมชน) 

กับคุณแม่ในเขตพื้นที่ต าบลป่าก่อด า 
- พิธีมอบใบ ประกาศเกียรติคุณโครงการสุดยอดนักปกครองท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 

อ าเภอแม่ลาว จากนายรุ่งโรจ ตันวุฒ ินายอ าเภอแม่ลาว ณ หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอแม่ลาว



วนัท่ี 14 สงิหาคม 2565 องคก์ารบริหารสว่นต าบลป่าก่อด าไดด้ าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและ
เยาวชน "ทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และขบัขี่ปลอดภยัสวมหมวกนิรภยั" ประธานพิธีเปิดโดยนายสรุิยนั ตือ้
ยศ นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลป่าก่อด า เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนในเขตพืน้ท่ีต าบลป่าก่อด า ไดต้ระหนกัความ
ปลอดภยัในการปฏิบติัตนเมื่อมีการขบัขี่บนทอ้งถนนและมีความรูเ้กี่ยวกบัทกัษะการปฐมพยาบาลท่ีสามารถ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดต่้อไป ณ หอ้งประชมุองคก์ารบริหารสว่นต าบลป่าก่อด า



วนัท่ี 15 สงิหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลป่าก่อด า นาย
สานิต ศรีจมุปา ประธานสภาประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลป่าก่อด า ไดป้ระกาศเรียกเปิดประชุมสภา
องคก์ารบริหารสว่นต าบล สมยัสามญั สมยัที่ 3 ครัง้ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายจ านง วรรณราช ท า
หนา้ที่เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลป่าก่อด า ร่วมดว้ยฝ่ายบริหาร น าโดย นายสรุิยัน ตือ้ยศ นายก
องคก์ารบริหารสว่นต าบลป่า่่ก่อด า และรองนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลป่า่่ก่อด า เลขานกุารนายก
องคก์ารบริหารสว่นต าบลป่าก่อด า สมาชิกสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลป่า่่ก่อด า พรอ้มดว้ยหวัหนา้สว่น
ราชการ ขา้ราชการ ส าหรบัการประชมุสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล สมยัสามญั สมยัที่ 3 ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ในครัง้นี ้มีระเบยีบวาระการประชมุเพื่อใหส้ภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลป่าก่อด าพิจารณา (วาระสอง 
การแปรญัตติ) , (วาระสาม การลงมติ) ร่างขอ้บญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , 
และการหารือขอ้ราชการต่าง ๆ การอภิปรายและการน าเสนอการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ในการบริหารงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพรอ้มกนันีส้ภาฯ ไดร้่วมกนัพิจารณาและมีมติเห็นชอบตราเป็นขอ้บญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทัง้เลม่ เพื่อทางผูบ้ริหารก็จะไดป้ระกาศใชเ้ป็นล าดบัต่อไป 
และทางผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ จะไดน้ าขอ้บญัญัตินีใ้ชเ้ป็นประโยชนต่์อพี่นอ้งประชาชนต่อไป



วนัที่ 19 สิงหาคม 2565 น าโดยนายชยพล ไพยราช รองนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลป่าก่อด า พรอ้มเจา้หนา้ที่งานป้องกนัฯและเจา้หนา้ที่กองชา่ง ลงพืน้ที่
ส  ารวจตลิ่งล  าเหมืองกลาง ตามแบบค ารอ้งของนางสาวนัฐกานต ์เมืองเสรมิ สมาชิก
สภาฯ หมูท่ี่ 1 บรเิวณที่นาบอ่ปลาของ นายประสิทธ์ ไชยวฒิุ หมูท่ี่ 1 บา้นโป่งมอญ 
เพ่ือตรวจสอบความเสียหายเบือ้งตน้และใหก้ารชว่ยเหลือตอ่ไป



วันที่  20 สิงหาคม 2565 น าโดยนายสุริยัน ตื ้อยศ นายกอบต.ป่าก่อด า ทีมบริหาร ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง อบต .ป่าก่อด า พร้อมด้วย 
ผูใ้หญ่บา้น ผูช้าวยผูใ้หญ่บา้น คณะศรัทธาวัดสนัหนองบวั ร่วมท าบุญวันพระสญัจรตามโครงการคุณธรรมน า
ชีวิต ณ วดัสนัหนองบวั หมู่ที่ 11 โดยมีกิจกรรมท าบญุตกับาตรเชา้ 6.30 น. และฟังธรรม



วันที่ 22 สิงหาคม 2565 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.
เชียงราย เพื่อ มอบวสัดอุปุกรณซ์่อมแซมบา้นผูพ้ิการ น าโดยนายสรุิยัน ตือ้ยศ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ป่าก่อด า ทีมบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส านักปลัด เจ้าหน้าที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า พรอ้มกับ 
ผูใ้หญ่บา้น อสม. ลงพืน้ท่ีมอบวสัดอุปุกรณซ์่อมแซมบา้นผูพ้ิการ รายนางสาวแกว้ตา พลูด้วง หมู่ที่ 6



วันที่ 23 สิงหาคม 2565 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.
เชียงราย จ านวน 40,000 บาท เพื่อสนบัสนนุวสัดอุปุกรณซ์่อมแซมบา้นผูพ้ิการ 

น าโดยนายสรุิยนั ตือ้ยศ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ทีมบริหาร สมาชิกสภา หัวหนา้ส านัก
ปลัด เจ้าหน้าที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า พร้อมกับ ก านันต าบลป่าก่อด า อสม . ลงพืน้ที่มอบวัสดุ
อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านผู้ผู้พิการผู้ยากไร้ หมู่ที่  3 บ้านต้นม่วง ในการด าเนินการซ่อมแซมบ้านเพื่อปรับ
สภาพแวดลอ้มและที่อยู่อาศยัใหแ้ก่คนพิการในมิติเพื่อเพิ่มศกัยภาพและสมรรถนะใหดี้ขึน้ต่อไป



วันที่ 24 สิงหาคม 2565 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.
เชียงราย จ านวน 40,000 บาท เพื่อสนบัสนนุวสัดอุปุกรณซ์่อมแซมบา้นผูพ้ิการ 

น าโดยนางพิมพรรณ์ แก้วศรีนวล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า หัวหนา้ส่วนร าชการ 
เจา้หนา้ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า พรอ้มกับ ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น ลงพืน้ที่มอบวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมบา้นผูผู้พ้ิการผูย้ากไร ้รายนายแกว้มา เครือวงษ ์หมู่ที่ 4 บา้นท่าขีเ้หลก็ และ นายจันทรต์า ประยงค ์หมู่
ที่ 5 บา้นแม่ผง ในการด าเนินการซ่อมแซมบา้นเพื่อปรับสภาพแวดลอ้มและที่อยู่อาศัยใหแ้ก่คนพิการในมิติเพื่อ
เพิ่มศกัยภาพและสมรรถนะใหดี้ขึน้ต่อไป



วนัท่ี 31 สงิหาคม 2565 องคก์ารบริหารสว่นต าบลป่าก่อด า โดยงานสวสัดิการและพฒันาชมุชน ไดด้ าเนินการจัด
โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพกลุม่พฒันาสตรี ประธานพิธีเปิด โดยท่านนายกสรุิยัน ตือ้ยศ นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า และไดร้ับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมจากกลุ่มพัฒนาสตรี ในเขตพื ้นที่ขององคก์าร
บริหารสว่นต าบลป่าก่อด า



27 สงิหาคม 2565 เวลา 13.30 น. องคก์ารบริหารสว่นต าบลป่าก่อด า น าโดย นายก สรุิยัน ตือ้ยศ นายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า นายสิทธิชัย ใจกลมเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  สนับสนุน
รถบรรทกุน า้ช่วยเหลอืฯ พรอ้มเจา้หนา้ที่งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมหมอกแก้ว กรณีเหตุอุทกภัย บ้านท่ามะโอ โดยรับการประสานงานจาก อ าเภอแม่ลาว ผลการ
ปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย


