
 

 

             

          องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดหญา้ 

ประจ าเดอืน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ ปทีี่ ๑  ฉบบัที่  ๙  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
        “บทบรรณาธิการ” 

จดหมายข่าวฉบับนี้  เป็นฉบับที่  ๙  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า   

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ได้จัดท าโครงการและร่วม

กิ จ ก ร ร ม กั บ ห น่ ว ย ง า น อื่ น  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร เ ผ ย แ พร่

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้

ทราบ 

วตัถุประสงคข์องจดหมายข่าว 
 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารและการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าให้
ประชาชน  หน่วยงานราชการต่าง ๆ 

ที่ปรึกษาจดหมายข่าว 

๑. จ่าเอกณรงค์ธร     สวัสดิ์มี   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
๒. นางสาวพนิตสุภา  หอทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
๓. นางสาวล าพอง    สายคงดี   หัวหน้าส านักปลัด  

กองบรรณาธิการจดหมายข่าว 

๑.  นางสาวล าพอง   สายคงดี  หัวหน้าส านักปลัด    ๒.  นางสาวนวิดา  พงศ์วัฒนะเควิน 

 



 

 

วันท่ี  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชูชาติ  เสือส่าน  นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดหญ้า และพนักงานส่วนท้องถิ่น  ท าความสะอาดบริเวณศูนย์ออกก าลังกาย 

(ฟิตเน็ต) , ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย และบริเวณรอบๆ บ้านพักพนักงาน ตามโครงการ 5 ส.  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมการท างานเป็นทีม  

 

   

 

  
 

   

กิจกรรม Big  Cleaning  Day 



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลาดหญ้า ด าเนินการพ่นหมอกควัน และ 

แจกทรายอะเบท  ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1-7  ต าบลลาดหญ้า ระหว่างวันท่ี ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  

ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ ระยะที่ ๒ 

          

        

 



วันท่ี สถานท่ีด าเนินการ

4 - 5 มิถุนายน 2562 หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งนานางหรอก ต.ลาดหญ้า อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี

6 - 7 มิถุนายน 2562 หมู่ท่ี 6 บ้านท่าหว้า ต.ลาดหญ้า อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี

10 มิถุนายน 2562 หมู่ท่ี 2 บ้านท่าเสา ต.ลาดหญ้า อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี

11 - 14 , 17-18 มิถุนายน 2562 หมู่ท่ี 1 บ้านลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี

19 - 21 มิถุนายน 2562 หมู่ท่ี 4 บ้านท่าหวี ต.ลาดหญ้า อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี

24 - 25 มิถุนายน 2562 หมู่ท่ี 5 บ้านจันอุย ต.ลาดหญ้า อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี

26 - 27 มิถุนายน 2562 หมู่ท่ี 7 บ้านหนองแก ต.ลาดหญ้า อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี

ก ำหนดกำรพ่นหมอกควันและแจกทรำยอะเบท

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำ

****************************************

ระหว่ำงวันท่ี 4 - 27 มิถุนำยน 2562

 

 

 



วันท่ี  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดหญ้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณีแหล่งการเรียนรู้และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยความร่วมมือ

ทางด้านวิชาการระหว่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า กับ  กศน.ต าบลลาดหญ้า  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนในต าบลเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ณ  ห้องประขุมชั้น 1  อบต.ลาดหญ้า 

       

       

    



 วันที่   ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนต าบล 

ลาดหญ้าจัดให้มีการประชาคมต าบล เพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนา อบต.

ลาดหญ้า ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ณ  ห้องประชุมชั้น 1 อบต.ลาดหญ้า 

       

        

วันท่ี  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาในช่วงเช้าและจัดประชุม
คณะกรรมการแผนพัฒนา อบต.ลาดหญ้าในช่วงบ่าย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นร่างแผนพัฒนา 
อบต.ลาดหญ้า ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 

             

          



วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  นายประสาทพร  หิรัญกุล  รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  รักษาราชการแทนประธานสภาฯ  เปิดประชุมสภาวิสามัญ  

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ลาดหญ้า  (ชั้น ๒)  

    
 

    
 

     



วันที่  ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๑ นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  

สั่งการให้พนักงานจ้างน ารถไถตดิตั้งใบมีดตัดหญ้าพ่วงท้ายออกตัดหญ้า และพัฒนาพื้นท่ีบ้านท่าหวี 

หมู่ท่ี ๔ ต าบลลาดหญ้า 

 
 

กองช่าง  งานไฟฟ้าสาธารณะ  พร้อมรถกระเช้าออกปฏิบัติหน้าท่ีตัดแต่งกิ่งไม้ 
ริมถนนบริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ท่ี ๖ ต าบลลาดหญ้า 
 

    

    



วันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดหญ้า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ  
ปันยิ้มสร้างสุข ผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้  
พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  (ชั้น ๑) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 



วันที่  ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การ
บริหารส่ วนต าบลลาดหญ้ า เป็นประธานในพิ ธี เปิ ด โครงการ  รั กน้ า  รั กป่ า  รั กแผ่นดิน  
โดยการปลูกหญ้าแฝก   จ านวน ๓ ,๐๐๐  ต้น ณ พื้น ท่ีริมน้ า โรงเรียนบ้านท่าหวี  หมู่ ท่ี  ๔  
ต าบลลาดหญ้า โดยได้รับความร่วมมือจากพลังจิตอาสาต่าง ๆ คณะผู้บริหาร ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน  
คณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการ 

              

          

                         

           

 



วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.  เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าท่ีฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านท่าหวี  

หมู่ท่ี ๔ ต าบลลาดหญ้า 

     

 

วันที่  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางสาวสุภากร   เสือส่าน รองนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพส าหรับประชาชน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนายสัณหโชติ เทียนชัย รองนายก อบต.สมาชิกสภาฯ ก านันและ

ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วม ณ  ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าหวี หมู่ท่ี ๔ ต าบลลาดหญ้า  มีการสอนท าขนม

กุยช่าย,  จีบไทย,  ช่อม่วง, กระหรี่พัฟ, ขนม 

 

  

   

 



ขนมช่อม่วง,  ขนมจีบไทย (ที่เป็นรูปนกสีขาว) 

 

        

     

 

 

ขนมกระหรี่พัฟ 

 

 

 



ขนมกุยช่าย 

 

      

 

ขนมชั้น      

 

   

            



วันที่  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๒ นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาด

หญ้า มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด อบต.ลาดหญ้า จัดท า

โครงการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนให้กับครูและนักเรียน  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก,  บ้าน

จันอุย,  บ้านท่าหวี,  และบ้านหนองแก  ในวันท่ี ๒๕-๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

   

 

 

 
 

  
 

     

 



  

 

   

 

   

 

 

 



วันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒  นายชูชาติ  เสือส่าน  นายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลลาดหญ้า  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการชีวิตขั้นพื้นฐาน  

ประจ าปี ๒๕๖๒  ให้แก่  อสม.  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลพี่น้องประชาชน  ในต าบลลาดหญ้า  

ระหว่างวันท่ี  ๒๘-๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า   

(ชั้น ๑)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

 

 


