
โครงการกีฬาสีสมัพนัธแ์ละกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ รูห้นา้ท่ี มีวินัย ใฝ่ความดี "ของศูนย์

พฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารสว่นต าบลป่ากอ่ด า เพ่ือใหเ้ด็กไดพ้ฒันากลา้มเน้ือมดัเล็กและการออกก าลงักาย 

การท ากิจกรรมเช่ือมสายใยรกักบัผูป้กครอง ผูก้ลา่วรายงานโดยนางธญัลกัษณ ์วงุรุ ครูช านาญการพิเศษ 

และประธานพิธีเปิดโครงการโดยนายสุริยนั ต้ือยศ นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลป่ากอ่ด า พรอ้มกบั

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หวัหนา้สว่นราชการ พนักงานสว่นต าบล บุคลากรของ ศพด อบต.ป่ากอ่ด า

และพนักงานจา้งร่วมงานในครัง้น้ี

ในการน้ีทาง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารสว่นต าบลป่ากอ่ด าขอขอบคุณคณะผูป้กครองและ ผูใ้หญใ่จดี

ท่ีน าขนมและของรางวลัตา่ง ๆ มอบใหก้บัเด็กในครัง้น้ี

วันที่ 13 

ม.ค. 2566



....ศพด.อบต.ป่าก่อด า 

ได้รับรางวัล ดีเด่น ด้าน

โภชนาการ (D-Diet)

น าเสนอ/แข่งขัน ผ่าน

ระบบออนไลน์ วัน

พฤหัสบดี ที่ 29

ธันวาคม 2565

จัดโดย ศูนย์อนามัยท่ี 1 

เชียงใหม่ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมแสดงความยินดี

จากท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า

เข้าร่วมการประกวด “คัดเลือก

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน

สุขภาพ 4D” เขตสุขภาพที่ 1

https://www.facebook.com/Pkdpakordum?__cft__%5b0%5d=AZUyiR5tWX9pJWdceCgiLKEiZqV9UPPU7aIUYwjSkKKmpERCnUnJrjfP8dSsmADwV4Rvf1x71F5foP0-jfCL-EcJPzgW8Mp40jvKWD8yDLXEvnlDTsHfqZYB-0lxYo3QoRwsX7Dka1IL708esxdl7r07kKg2E7cR2ozlTBs4poaUO8tNdFhMan17Bl_vQnNyqsjEatIwdCaYKvN9GxsN8yi6&__tn__=-%5dK-R


วนัท่ี 16 มกราคม 2566 เน่ืองในวนัครู

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า บุคลากร

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม พรอ้ม

คณะครู ผูด้แูลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ร่วม

กิจกรรมวนัครูทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงราย 

ประจ าปี พ.ศ. 2566 ณ ลานโดมโรงเรียน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย

ร่วมแสดงยินดีส าหรบัไดร้บั

คดัเลือก1 อ าเภอ 1 ศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กตน้แบบการบริหารจดัการท่ี

ดี 

และขอแสดงความยินดีกบัครู 

อุทุมพร เข่ือนค า ไดร้บัรางวลัผูด้แูล

เด็กดีเด่น

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070274074778&__cft__%5b0%5d=AZUsiKvoUbU7MuDQF9704DttU0lCnx9NkSLxPM93px2yUOY1U03Ev2cFeRsCRTUbCveVbgxgpO7J2TJ9eUkSth_6OqH4qS1MbGmg-cYCbpSBbsfcajxEDxgzY-22IW7S5vBSLNwa651Fh8tdzl9AKciXBi2DoCHSm7Z6aZrQIkBByOW8k60U0jxUaKtx9NF68OsMY9c7uiot7UaXvuGyx_R0&__tn__=-%5dK-y-R


วันที่ 20 

มกราคม 

2566

นายสุริยัน ตื้อยศ นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลป่า

ก่อด า ได้ร่วมประชุมและ

พบปะกับพี่น้อง อสม. ใน

เขตพื้นที่ อบต.ป่าก่อด า ณ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านโป่งมอญ



วนัท่ี 24 มกราคม 2566 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า น าโดยนายสุริยนั ต้ือยศ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
นายณฐัชนสินี แสนใจ เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ร่วมกบัก่ิงกาชาดอ าเภอและแม่บา้นมหาดไทย ร่วม
ปลูกผกัเพื่อด าเนินตามวถีิชีวติเศรษฐกิจพอเพียง ณ ท่ีวา่การอ าเภอแม่ลาว และร่วมลงพื้นท่ีน าโดยท่านนายอ าเภอแม่ลาว นาย
รุ่งโรจน์ ตนัวฒิุ พร้อมกบัก่ิงกาชาดอ าเภอและแม่บา้นมหาดไทยออกหน่วยเยีย่มใหก้ าลงัใจพร้อมมอบของช่วยเหลือผูป่้วยติด
เตียง ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสและยากจนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าและรับฟังปัญหา ความตอ้งการใหค้วาม

ช่วยเหลือ จ านวน 4 หลงัคาเรือน ดงัน้ี

1. นายมา ไพยราช หมู่ท่ี 6 บา้นสันหนองลอ้ม

2. นายสวา่ง รัดเร็ว หมู่ท่ี 6 บา้นสันหนองลอ้ม

3. นางสาวศรีพรรณ ศรีจนัทร์ หมู่ท่ี 2 บา้นหนองบวั 

4. นายมนตรี ธรรมขนัทา หมู่ท่ี 2 บา้นหนองบวั

เพื่อมอบถุงยงัชีพ และของใชอุ้ปโภคบริโภคใหก้บัผูป่้วยติดเตียง ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสและยากจน ไดใ้ชใ้นชีวติประจ าวนัต่อไป



วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุรยิัน ตื้อยศ นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปา่กอ่ด า 

ร่วมงานประชมุใหญส่ามญัประจ าป ี2565 และไดพ้บปะกบัผูน้ าสหกรณ ์ชุมนมุ

สหกรณโ์คนม ณ สหกรณโ์คนมแมล่าว จ ากัด



กิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการบริหารจัดการขยะต าบล

ป่าก่อด า ประธานในพิธีเปิดโดยนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอ าเภอแม่ลาว ผู้กล่าวรายงานโดยนาย

สุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า กล่าวรายงานถึงการให้ความส าคัญการบริหาร

จัดการขยะ โดยเฉพาะขยะเปียกจนเกิดการขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือการจัดกิจกรรม BIG 

CLEANING DAY ของอ าเภอแม่ลาว องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า และเทศบาลต าบลป่าก่อ

ด า โดยมีกิจกรรม 

1. จัดท าเสวียน ส าหรับจัดการขยะเปียก เช่น เศษไม้

2. ตัดหญ้า เก็บขยะ รดน้ าต้นไม้ บริเวณถนนสายหลักเข้าส่วนราชการอ าเภอแม่ลาว ซึ่งเป็นเขต

เทศบาลต าบลป่าก่อด า เชื่อมต่อเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

ฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลป่าก่อด า ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน จ านวน 100 คน

ทั้งนี้ นอกจากเป้าหมายวัตถุประสงค์เรื่องการจัดการขยะแล้ว ความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยแล้ว ยังหวังผลเรื่องการกระตุ้น สร้างกระแส และตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาขยะที่

ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายจึงจะบรรลุผล จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ ลานสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล

ป่าก่อด า




