
 

 

 

 

“บทบรรณาธิการ” 

จดหมายข่าวฉบับนี้  เป็นฉบับที่  ๑๒  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โดยองค์การ

บริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ได้จัดทำโครงการและ

ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น เพ่ือเป็นการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  หน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 

วัตถุประสงค์ของจดหมายข่าว 

 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลลาดหญ้าให้ประชาชน  หน่วยงานราชการต่าง ๆ 

ที่ปรึกษาจดหมายข่าว 

๑. จ่าเอกณรงค์ธร     สวัสดิ์มี   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 

๒. นางสาวพนิตสุภา   หอทอง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 

๓. นางสาวลำพอง    สายคงดี   หัวหน้าสำนักปลัด  

กองบรรณาธิการจดหมายข่าว 

๑.  นางสาวลำพอง   สายคงดี  หัวหน้าสำนักปลัด   ๒.  นางสาวนวิดา  พงศ์วัฒนะเควิน 

 

 

 

[ชื่อบริษัท] | [ท่ีอยู่บริษัท] 

 

ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๑  ฉบบัท่ี ๑๒  ประจ ำเดือนกนัยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



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

นายชูชาติ   เสือส่าน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  
หัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง  “อนาคต  อบต. และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทาง
การเมือง”  ระหว่างวันที่  ๙-๑๑  กันยายน  ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมอัลวาเรซ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๒), พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๒ และการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

    
           

       

 
 

โครงการฝึกอบรม “อนาคต อบต.   และทอ้งถิน่ไทยในบรบิทใหม่ทางการเมอืง 

 



                    

งานไฟฟ้า   กองช่าง  ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที ่  ๖  บ้านท่าหว้า, หมู่ ๕  
บ้านจันอุย,  หมู่ ๔  บ้านท่าหวี,  หมู่ ๓  บ้านทุ่งนานางหรอก  และบริเวณเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                       
 

                    
 

                      

ผลการด าเนินงาน 

การใหบ้รกิารซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะ... ประจ าเดอืน กนัยายน ๒๕๖๒ 



                    

 

สำนักปลัด  ออกให้บริการ  โดยนำรถไถตัดหญ้าริมทางบริเวณในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๓,  หมู่ที่ ๑  
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร  

 

                   

 

                   

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

การใหบ้รกิารก าจดัวชัพชืและปรบัปรุงภมูทิศันบ์รเิวณถนนในพืน้ที ่



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

วันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายจรัญ เสือส่าน ประธานสภา อบต.ลาดหญ้า  
ได้เปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติม  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระที่ ๑  โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติเพ่ิมเติม  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเอกฉันท ์
 

          

            

            
 
 

 
 
 

การประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดหญา้ 



 
 
 

 
  

ปัจจุบนักฎหมายได้ก าหนดพื้นท่ีห้ามสูบบุหรี่ครอบคลุมพื้นท่ีสาธารณะทัง้หมด 
ทัง้ภายใน 

อาคาร ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีหลงัคา ร้านค้า และร้านอาหาร สถานท่ีโล่งท่ีประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกนั 
จ านวนมาก ทัง้น้ี ผู้ฝ่าฝืนสูบในทีส่าธารณะหา้มสบู ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สบูบุหรี ่พ.ศ.
๒๕๓๕  
มโีทษปรบั ๒,๐๐๐ บาท และฝ่าฝืนสบูบนยานพาหนะสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.การขนสง่ทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒  
มโีทษปรบั ๕,๐๐๐ บาท องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  ร่วมรณรงคติ์ดป้ายสต๊ิกเกอร ์ห้าม
สูบบุหร่ี  
ฝ่าฝืนมีโทษปรบัตามกฎหมาย  บริเวณโดยรอบองคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

 

  

  

กองสวสัดกิารสงัคม...ประชาสมัพนัธ ์.... รณรงคง์ดสบูบุหรีใ่นทีส่าธารณะ 

 



 

 

 

 

  กองสวสัดิการสังคม ...  ขอเชิญชวนทุกท่าน  

📣📣 มาทำ "ECO BRICKS"  กันเถอะ 😄   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันคัดแยกถุงพลาสติก  
แลว้น าไปอดัใสใ่นขวดน ้าขนาด ๑.๕ ลติร ใหแ้น่น เพือ่น าไปไปใชแ้ทนอฐิบลอ็คก่อสรา้งอาคารเรยีนใหก้บั
โรงเรยีน bamboo school เพื่อเด็กไร้สญัชาติในจงัหวดักาญจนบุรี  หากไม่สะดวกในการอดัพลาสตกิ 
ใส่ขวด สามารถแยกบริจาคเป็นขวดน ้ าขนาด๑.๕ ลิตรหรือถุงพลาสติกก็ได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ 
และอ าสาสมัค รอัด ใส่ ข วด ให้  โ ดยพลาสติ กที่ จ ะ อัด ใ ส่ ข วด ให้ แ ยก เ ป็น  ๒  ประ เภท  คือ 
        ๑) เฉพาะถุงพลาสตกิหิว้ทีส่ะอาด ทุกส ีทุกขนาด 

๒) ซองกาแฟ ถุงขนม ถุงรอ้น หรอืพลาสตกิทุกประเภททีส่ะอาด 
 

โดยบริจาคได้ท่ี กองสวสัดิการสงัคม ชัน้ ๒ อาคารส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลลาด
หญ้า  หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทร. ๐๓๔-๕๑๐๖๒๙ ต่อ ๑๐๓ 
 

                       

 



     

    

 

 

 

 

 วันอังคารที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายชูชาติ  เสือส่าน  นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาดหญ้า  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ LTC เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการสนับสนุนการจัดบริการ
ดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

 

 

 

 

ประชมุคณะอนุกรรมการ LTC 



 

 

 

 

 

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

วันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายจรัญ  เสือส่าน ประธานสภา อบต.ลาดหญ้า  
ได้เปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้โอนเงินงบประมาณ
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

 

 

การประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดหญา้ 



 

 

 

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

วันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายประสาทพร  หิรัญกุล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  ทำหน้าที่ประธานสภาฯ  เปิดการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๔ 
ประจำป ี  ๒๕๖๒  เพ ื ่ ออน ุม ั ติ การก ัน เ ง ิน ไว ้ เบ ิ ก เหล ื ่ อมป ี  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๒  
โดยมีนายชูชาติ  เสือส่าน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  เป็นผู้เสนอญัตติ  และที่ประชุมได้มีมติ
อนุมัตเิสียงเป็นเอกฉันท์  

 

การประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดหญา้ 



 

 

 
 

  

 

      

 
 

 

 

ตอนน้ีฝุ่ นกลบัมาอีกแล้ว แอดมินเลยน า
ข้อมลูการ 

ขา่วสารประชาสมัพนัธ ์ 



ป้องกนัตวัมาฝากนะคะ😘 

 

 

 

                                                      



 อบต.ลาดหญ้า ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์  www.ladya-sao.go.th  เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ

ขอรับบริการ, เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้กับประชาชน ทราบ 

รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนต่างๆ  ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี้ 

   www.ladya-sao.go.th 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้บญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๓ 

และขอ้บญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๒ 

เพ่ิมเติม ฉบบัท่ี ๑ 

http://www.ladya-sao.go.th/
http://www.ladya-sao.go.th/


 อบต.ลาดหญ้า.. ได้จดัท าขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ และข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิม่เติมฉบบัที่ ๑ ซึ่ง
ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น 
ไดล้งนามประกาศใชเ้รยีบรอ้ยแลว้ หากประชาชนผูส้นใจ สามารถขอดูรายละเอยีดไดท้ี่   ศนูยข์้อมูล

ข่าวสาร อบต.ลาดหญ้า ท่ีตัง้ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า โทร ๐ ๓๔๕๑ ๐๖๒๙  
หรือช่องทางต่อไปน้ี 

1. เวบ็ไซด ์http://www.ladya-sao.go.th 
2. เฟสบุค๊ อบต.ลาดหญ้า 

 

 


