
 

 

 

 

 
          

PR. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลลาดหญา้                                             

ประจ าเดอืน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ปีท่ี ๑  ฉบบัท่ี ๑๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ 
พรรษา 

วันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง 

กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลาดหญ้า  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 



 

 

 

งานไฟฟ้า   กองช่าง  ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่  ๓  บ้านทุ่งนานางหรอก,  

หมู่ที่ ๔  บ้านท่าหวี, หมู่ที่ ๕  บ้านจันอุย,  และหมู่ที่ ๗ บ้านหนองแก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

         

                                  

 

                                      

                                    

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562 



 

ผลการด าเนินงาน ....... ส านกัปลัด…. 
  

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส านักปลัด และกองช่าง  ด ำเนินกำรซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็ก

กลำงแจ้ง  เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมมำรำม หมู่ 4 ต.ลำดหญ้ำ  

                                
 

                         

 

                                               

 

 



 

โครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแบบบูรณาการ 

 

วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  นายชูชาติ  เสือส่าน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า   

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ดับเพลิง  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัย 

แบบบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี  ประจ าปี  ๒๕๖๒  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในการฝึก   

ณ บริเวณสถานการณ์จ าลองกองพลทหารราบที่ ๙  ค่ายสุรสีห์  ต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

                

                

                 

 

 



ประมวลภาพ  การฝึกซอ้มแผนการป้องกนัภยัแบบบูรณาการ จงัหวดักาญจนบุร ี  

        

             

     

        



โครงการแห่เทยีนพรรษา  
********************************************************************************************* 

วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ลาดหญ้า น าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า,  พนักงานและลูกจ้างร่วมกิจกรรมแห่เทียน

จ าน าพรรษา  เพ่ือน าไปถวายยังวัดต่าง ๆ ในเขตต าบลลาดหญ้า ร่วมกับเทศบาลต าบลลาดหญ้า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล และโรงเรียนในเขตต าบลลาดหญ้า โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และประชาสัมพันธ์  

การป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

             

 

              

 

               

 

 



 

 

 

 

นายชูชาติ  เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  รับมอบใบประกาศนียบัตร  รางวัลที่ ๒  

หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐดีเด่น ระดับประเทศ   จากส านักงาน กศน.   ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม 

การจัดกิจกรรมของ กศน. ด้วยดีเสมอมา  

 

 

 

รางวัลหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐดีเด่น

ระดับประเทศ 

 



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

วันที่  ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายชูชาต ิเสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลลาดหญ้าพร้อมด้วยพนักงาน  และลูกจ้างโดยส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า (งานส่งเสริม

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) เข้าร่วมจัดท าโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขด้วย 5 ส. ร่วมกันท าความสะอาด

และบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ สวนปฏิบัติธรรมพุโพธิ์ หมู่ 4 ต าบลลาดหญ้า  อ าเมืองกาญจนบุรี  จังหวัด

กาญจนบุรี 

          

          

           

 

โครงการ วัด ประชา  รัฐ  สร้างสุข  

 



แถลงข่าว  การจัดงาน“ต านานขุนแผน  แดงสมรภมูิ ย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุร”ี  

………………………………………………………………………. 
วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๗.๐๐ น. นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลลาดหญ้า น าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้าง อบต.ลาดหญ้า ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าว 

จัดงาน ย้อนรอยกรุงเก่า ณ  กาญจนบุรี ครั้งที่ ๒  ที่บริเวณวัดขุนแผนเก่าต าบลลาดหญ้า โดยมีท่านผู้ว่าราชการ

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการแถลงข่าว 
 

           

           

           

           



ผลการด าเนินงาน ....... ส านักปลัด…. 

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย... 
  

วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ลาดหญ้า  ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านลาดหญ้า ชมรม อสม.ด าเนินการ

สอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด.ช.คุณากร อ่ิมวงศ์ อายุ ๑๒ ปี บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ ๓  บ้านทุ่งนานางหรอก  

ต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

              

                                                     

วันที่  ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าโดยงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด อบต.และงานสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองแก  

สมาชิก อสม.ในพื้นที่ออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควันและแจกจ่ายทรายอะ

เบสบริเวณพ้ืนที่บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ ต าบลลาดหญ้า 

 

       
 



วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ได้มอบหมายให้พนักงานและลูกจ้างของ 

อบต.ลาดหญ้าออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพ่ือให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย  

ณ บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔  ต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

    

     

       วันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ งานไฟฟ้าฯ พร้อมรถกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง อบต.ลาดหญ้า ออก

ด าเนินการ ซ่อมแซม แก้ไข ระบบเสียงตามสาย ณ. โป่งกระต่าย หมู่ที่ ๖  และงานสวนสาธารณะน ารถไถ ออกตัด

หญ้าบริเวณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ ๑,   ต าบลลาดหญ้า 

    

 

 

 

 



ผลการด าเนินงาน ....... ส านักปลัด…. 

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย... 
  

วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ลาดหญ้า ร่วมกับ 

รพ.สต.บ้านลาดหญ้า ชมรม อสม. รพ.สต.บ้านลาดหญ้า  ด าเนินการสอบสวนและควบคุมโรค Case DHF หมู่ที่ ๒ 

(หมู่บ้านทหารพราน) ต าบลลาดหญ้าและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายฉีดพ่นหมอกควัน บ้านพัก จ านวน ๓๐ 

หลัง 

          

                                       

 

      

           

                     

 

 

     



วันที่  ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง

และส านักงานปลัด อบต.  ออกปฏิบัติหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓  บ้านทุ่งนานางหรอก  พร้อมประดับตกแต่ง

ซุ้มและประดับไฟเทิดพระเกียรติ ร.๑๐ บริเวณหน้าส านักงาน อบต.และรถไถตัดหญ้าในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑ ต าบลลาดหญ้า 

            

              

 

                                   



 

 

 

วันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิ

พลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการ

ที่ ๑๐  ณ  กองพลทหารราบที่ ๙ 

                           

            

             

 

กจิกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว   ประจ าปพีทุธศกัราช  ๒๕๖๒ 

 



 

 

 
วันที่  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายชูชาติ  เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ลาดหญ้า น าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง อบต .ลาดหญ้า ร่วมกันท ากิจกรรมบ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ โดยท าความสะอาด ดัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน อบต.ลาดหญ้า  

เพ่ือเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล

ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชการที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

        

       

              
 

กจิกรรมเน่ืองในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

28  กรกฎาคม  2562 



กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว   ประจ าปพีทุธศกัราช  ๒๕๖๒ 
นายสมศักดิ์  ชัยธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  หมู่ที่ ๓  ต าบลลาดหญ้า  อ าเภอ

เมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  ได้น าเด็กและเยาวชนท ากิจกรรม  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๒  โดยการซ่อมแซมผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพ่ือให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย  และน ากระสอบ

ทรายวางแนวป้องกันน้ า  เพ่ือป้องกันน้ าท่วม 

 

      

      

      

      

 

 

 



การควบคุมและฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 

----------------------------------------- 
วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลลาดหญ้า, รพ.สต.บ้านหนองแก, อสม.บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ เข้าด าเนินการควบคุมและฉีดพ่นหมอกควันเพ่ือ

ระงับโรคไข้เลือดออก กรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๕  ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

จ านวน ๔ ราย 

    

   

       



พิธีถวายเครือ่งราชสกัการะและพิธจีดุเทียนถวายพระพรชัยมงคล   

เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั   

ประจ าปพุีทธศกัราช  ๒๕๖๒ 

 
 
วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๑๘.๐๐ น. นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลลาดหญ้า น าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้าง อบต.ลาดหญ้าเข้าร่วมในพิธีถวาย 
เครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

             
 

                 
 

                  
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=669904853477273&set=pcb.669905240143901&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCe8d0bt9p4JDEYGAZiAmZ4NpBmN5R9qUkfp31gEovga8z-uYaebz2YiXAlgAFuPUUaow6OjJPEszpE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=669904853477273&set=pcb.669905240143901&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCe8d0bt9p4JDEYGAZiAmZ4NpBmN5R9qUkfp31gEovga8z-uYaebz2YiXAlgAFuPUUaow6OjJPEszpE


โครงการปันยิ้มสร้างสุข  ผู้สูงอายุตามรอยวิถี  แห่งความพอเพียง 

 
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐ น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  

จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ ตามโครงการปันยิ้มสร้างสุขฯ กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปและถนอมอาหารจากปลา 

ได้แก่ ปลาส้ม, ปลาแดดเดียว, ปลาคลุกฝุ่น  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าหวี หมู่ ๔ ต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 

 

     

     

                           



สาระน่ารู้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


