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องค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าก่อดา

ประจาเดือนกันยายน

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรื อง
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรื อง
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.25 60 องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ได้ร่วมกิจกรรมการ
ปลูกดอกดาวเรือง เป็นรูปหมายเลข ๙ จานวน ๒ รูป เพื่อน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ณ พุทธมลฑลสมโภช ๗๕๐ปี เมืองเชียงราย

ดอกดาวเรื อง
ดอกดาวเรื องดอกดาวเรื องเป็ นดอกที่
เราชาวพุทธใช้กราบไหว้หรื อขอขะมา
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ หรื อบุคคลที่เรานับถือ?
ดาวเรื องเป็ นพืชที่อยูใ่ นสกุล Tagetes
ซึ่งเป็ นชื่อเทพ ของชาว Etruscan ดอก
ดาวเรื องยังใช้ในการประดับในงาน
มงคลได้หลากหลายแบบและ
หลากหลายกรณี แต่ละงานนั้นๆ แต่
ส่วนใหญ่ชาวพุทธจะนิยมใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น ประดับกับ

กระทง เพื่อขอขมาเจ้าแม่คงคา
ประดับเป็ นพวงมาลัยแหวนรถหรื อ
ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ และพิธีกรรมอื่น
มากมาย ดอกดาวเรื อง เป็ นดอกที่หา
ง่ายราคาไม่แพงมาก คนนิยมปลูกกัน
เป็ นจานวนมากพอสมควรเพราะปลูก
ง่ายดูแลง่ายทนความร้อนได้ดี หรื อ
พื้นที่ๆมีฝนดอกไม้ชนิดนี้จะดูสดใส
มาก ดอกจะมีสีเหลืองทองออกส้มเป็ น
บางชนิด ดอกไม้สวยๆ ไม่เพียงแค่ให้

ความงามยามมองเท่านั้นนะคะ เพราะ
สิ่ งที่ธรรมชาติให้เราได้มากกว่านั้นคือ
ลมหายใจ เรามีอากาศอันบริ สุทธิ์ สูด
หายใจเข้าไปได้เพราะได้รับสิ่ ง
บริ สุทธิ์ ที่ธรรมชาติมอบให้เรากลับมา
ฉะนัน่ สิ่ งนี่กค็ ือของขวัญอันแสนพิเศษ
ล้ าค่าที่ธรรมชาติมอบคืนให้เรามาใน
ทุกๆ วันค่ะ

โครงการอบรมให้ความรูเกี
่ วกับการป้องกันควบคุมโรคติดตอ
้ ย
่
ปั จจุบนั มีเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี มากกว่าร้อย
ละ 60 เป็ นเด็กก่อนวัยเรี ยน เด็กก่อนวัย
เรี ยนต้องถูกฝากเลี้ยงไว้ในศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรี ยนอนุบาลซึ่งเป็ นสถานที่ที่เด็ก
อยูร่ วมกันเป็ นจานวนมาก เมื่อเจ็บป่ วยจะ
สามารถแพร่ เชื้อโรคติดต่อสู่กนั ได้ง่ายใน
เด็กเล็กมีภูมิตา้ นทานต่าจะป่ วยได้บ่อย
โรคที่พบบ่อยได้แก่ โรคมือเท้าปาก โรค
อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน โรคไข้เลือดออก
เป็ นต้น ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและ
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สุขภาพโดยรวมของเด็กการระบาดของ
โรคมือเท้า ปากอาจต้องปิ ดโรงเรี ยน/ศูนย์
เด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ผูป้ กครองต้องหยุดงาน เพื่อดูแลเด็กที่บา้ น
ทาให้ขาดรายได้จึงจาเป็ นต้องให้
ความสาคัญกับการดาเนินงานด้านการเฝ้ า
ระวังการป้ องกันและควบคุมโรคในศูนย์
เด็กเล็กให้มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยลดการเกิดโรคติดเชื้อเฉี ยบพลันระบบ
หายใจในเด็ก โรคมือเท้าปากและโรค

อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน โรคไข้เลือดออก
แล้วยังเป็ นการเตรี ยมความพร้อมรับมือกับ
การระบาดของโรคติดเชื้อซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
ในอนาคต ด้วยเหตุน้ ีทางศูนย์เด็กเล็ก
องค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าก่อดา จึงได้จดั
โครงการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
ป้ องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กให้กบั ครู และผูป้ กครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่วนตาบลป่ า
ก่อดา ให้ได้รับความรู ้และช่วยกันป้ องกัน
และแก้ปัญหาต่อไป
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28 ก.ย.ทุกปี “วันพระราชทานธงชาติไทย”
ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา และ
เจ้าหน้าที่องค์าการบริ หารส่ วน
ตาบลปาก่อดา ร่ วมในกิจกรรม
ร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมราลึก
พระมหากรุ ณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ที่ทรง

พระราชทานธงชาติไทย
ครบรอบ 100 ปี ณ ที่ทาการ
องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลป่ าก่อดา

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี
เป็ นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National
Flag Day) และเริ่ มในวันที่ 28 กันยายน 2560
เป็ นวันแรก โดยไม่ถือเป็ นวันหยุดราชการ
รวมทั้งกาหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่า
วด้วย เพื่อเป็ นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
และเป็ นการน้อมราลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเ
กล้าเจ้าอยูห่ ัว (รัชกาลที่ 6)
ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็ นธงชาติไทย

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็ นธงชาติไทย ได้มี
การประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 ตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช
2460 ปั จจุบนั มีประเทศที่กาหนดให้มีวนั ธงชาติ (Flag
Day) จานวน 54 ประเทศ จากจานวนประเทศทัว่ โลก
261 ประเทศ ซึ่ งในจานวนนี้มีประเทศที่กาหนดให้มีวนั ธง
ชาติ เช่น สหรัฐอเมริ กา แคนนาดา สหราชอาณาจักร

รัสเซี ย โปรตุเกส ออสเตรเลีย บราซิ ล อินเดีย ฟิ ลิปปิ นส์
เวียดนาม และ มีประเทศที่ไม่มีการกาหนดวันธงชาติ เช่น
ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซี ย อินโด
นิเซี ย สิ งคโปร์ ลาว
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