องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา

โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจาปี 2561
องค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าก่อดา ดาเนิ นการโครงการ
ท้องถิ่ นปลอดทุจริ ต ประจาปี งบประมาณ 2561 ในวันที่ 12
กรกฎาคม พ.ศ.2561
องค์การบริ หารส่วนตาบลป่ าก่อดา ตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริ ตและเป็ นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการต่อต้าน

การทุจริ ตของหน่ วยงานภาครัฐ โดยมุ่งหวังให้ประชาชน
เกิ ดความเชื่อมันและศรั
่
ทธาต่อการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตในภาครัฐอันจะส่งผลให้เกิ ดภาพลักษณ์ ที่ดีต่อ
ภาครัฐ และประเทศชาติ จึงจัดทาโครงการท้องถิ่ นปลอด
ทุจริ ต ประจาปี งบประมาณ 2561 ได้รบั เกียรติ จาก นายณ
ภัทร เตโช ผูอ้ านวยการสานักงาน ป.ป.ช ประจาจังหวัด

เชียงราย เป็ นผูบ้ รรยาย ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายอบรมเรื่อง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนในวงราชการ โดย นายนัง้ แสงเพชรไพ
บูรณ์ เจ้าพนักงานป้ องกันการทุจริ ตชานาญการ และ นาย
ภูมิภากร ภูมิวฒ
ั น์ เจ้าพนักงานป้ องกันการทุจริ ต ปฏิ บตั ิ การ
ซึ่งทัง้ 3 ท่านได้ให้ความรู้แก่คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา
พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างองค์การบริ หารส่วนตาบล
ป่ าก่อดา เพื่อเสริ มสร้างความรู้ให้ บคุ ลากรยึดถือและปฏิ บตั ิ
ตนในอันที่จะมุ่งมันปฏิ
่ บตั ิ หน้ าที่ด้วยความซื้อสัตย์สจุ ริ ต
เสมอภาค และเป็ นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมันและศรั
่
ทธา
ต่อประชาชนต่อไป

กรกฎาคม พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
กรกฎาคม พ.ศ.2561

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา

ด้ วยวันที่ 18 กรกฎาคม เป็ นวันคล้ ายวันสวรรคตของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็ นการเฉลิมพระ
เกียรติ

การแสดงความจงรักภักดี

และสานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนตาบลป่ าก่อดาได้ ร่วมกันปลูก
ต้ นพุทธรักษา ทาความสะอาดสถานที่ทางาน ประดับตกแต่ง
ตุงและโคม บริเวณสถานที่ทางาน และการจัดนิทรรศการพระ
เกียติสมเด็จย่า ณ องค์การบริหารส่วนตาบลป่ าก่อดา เพื่อให้
ประชาชนได้ น้อมราลึกถึงพระองค์ทา่ น

โครงการอบรมเพือ่ จัดทาแผนสุขภาพ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
เนื่องจากปัญหาด้านสุ ขภาพส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาด้านพฤติกรรมของบุคคลที่มีสาเหตุมาจากปัจจัย
หลาย ๆ ด้านที่ผสมผสานกันอันได้แก่ ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มาจากพันธุกรรม เจตคติ ความรู ้ และความเข้าใจ
ปัจจัยด้านครอบครัว ชุมชน สังคม ที่มีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ซึ่งการแก้ไข
จะต้องใช้กลวิธีการดาเนินงานในหลายวิธี และใช้ระยะเวลาการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่ วมมือ
ของทุกภาคส่ วนและบุคคลที่เป็ นเจ้าของสุ ขภาพ
ดังนั้น
เพื่อให้การบริ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพองค์การบริ หารส่ วนตาบลป่ าก่อดา
บรรลุวตั ถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดทาข้อมูล มีการจัดทาแผนงาน ที่ใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และกาหนดทิศทางการดาเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริ การ ประชาชน และภาคีที่
เกี่ยวข้อง การจัดทาแผนงานดังกล่าว จึงได้มีการจัดทาโครงการอบรมเพื่อจัดทาแผนสุ ขภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าก่อดา
ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ได้ดาเนินงานตามโครงการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ อบต.ป่ าก่อดา ประธานพิธีเปิ ดโดย นายสุ ทศั น์ ศรี จนั ทร์ นายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลป่ าก่อดา ประธานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพองค์การบริ หารส่ วนตาบลป่ าก่อดา
เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนและอนุกรรมการฯ ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ด้าน
การบริ หารจัดการกองทุน ซึ่งจะได้บริ หารจัดการกองทุนฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดาเนินการให้
ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขทั้งที่บา้ น ในชุมชนหรื อ
หน่วยงานบริ การได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ วิทยากรผูใ้ ห้ความรู ้ในการอบรมครั้งนี้คือ คุณลาเนา วงค์
ใจ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28
กรกฎาคม 2561
- องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน
พุ่มทอง เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ที่ว่าการ
อาเภอแม่ลาว
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบลป่าก่อดา ร่วม
กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในช่วงเย็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตาบล ร่วมพิธถี วายเครื่องราชสักการะและพิธจี ุด
เทียนถวายพระพรชัยมงคล

โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โดยคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลป่ าก่อดา ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้าน
โป่ งมอญ โรงเรียนบ้านแม่ผง และคณะศรัทธา ประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ าก่อดา
ได้จดั กิจกรรมประเพณีแห่
เทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง การแห่เทียน เป็ น
ประเพณีทแี่ สดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเป็ น
การสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธารงอยูต่ อ่ ไป แม้วา่ ปั จจุบนั จะมีการ
ปรับเปลีย่ นเป็ นการซื้อเทียนพรรษาสาเร็จรูป หรือการถวายหลอด
ฟลูออเรสเซนต์แทน แต่ถา้ ทุกคนช่วยกันสืบสานประเพณีอนั ดีงาม
นี้ไว้
ประเพณีการหล่อเทียนและแห่เทียนจานาพรรษาก็จะเป็ น
ประเพณีอยูค่ ปู่ ระเทศไทย ต่อไป

สาระรอบรูเ้ รื่องสุขภาพ

3 ข้อห้ามระหว่างออกกาลังกาย
เรือ่ ง : กัต๊ จัง ภาพ : pixabay.com
การออกกาลังกายเป็ นเรื่องที่ดีแต่ถา้ ออกกาลังกายผิดวิธีหรือไม่รูจ้ กั แนวทางในการ
ออกกาลังอย่างถูกวิธีก็เป็ นอันตรายได้เหมือนกัน
1.ห้ามท้องว่างขณะออกกาลังกาย
มีความคิดในการออกกาลังกายเพื่อลดนา้ หนักอย่างหนึ่งว่าให้ออกกาลังกายตอนเช้า
ขณะท้องว่าง ร่างกายจะดึงไขมันมาในทันทีโดยไม่ตอ้ งใช้พลังงานจากอาหารที่กินไปก่อนหน้า
นี้ แต่ความจริงแล้วระบบการเผาพลาญร่างกายจะดึงพลังงานจากแป้ งและนา้ ตาลมาใช้กอ่ น
หลัง 30 นาทีจงึ ค่อยดึงไขมันสะสม เราจึงควรรับประทานอาหารเช้าก่อนออกกาลังกายอย่าง
น้อย 1 ชัว่ โมง
2.ห้ามวิ่งลงส้นเท้า
การวิง่ ลงส้นเท้าจะทาให้หวั เข่าและข้อต่อต่างๆกระทบกระเทือนมากกว่าการวิง่ เต็ม
เท้าและปลายเท้า แม้จะมีรองเท้าดีแค่ไหนก็ตามเราก็ยงั เห็นผลกระทบระยะยาวจากอาการข้อ
เข่าเสื่อมอยู่ดี ลองเปลี่ยนมาวิง่ แบบลงปลายเท้านอกจากช่วยลดแรงกระแทกแล้วยังช่วยให้
คุณวิง่ เร็วขึ้นอีกด้วย
3.ห้ามอาบนา้ ทันทีหลังออกกาลังกาย
หลังออกกาลังกายเสร็จควรนัง่ พักให้หลายเหนื่อยและหัวใจกลับมาเต้นในจังหวะ
ปรกติ อย่างน้อยประมาณ 10 นาที
หากอาบนา้ เย็นทันที อาจทาให้รา่ งกายเกิดอาการช็อก ไม่สบายได้ แต่ในขณะเดียวกันก็หา้ ม
อาบนา้ อุน่ ในทันทีเพราะจะทาให้หลอดเลือดขยายตัวเพิ่มขึ้นส่งผลในเรื่องความดันและอาการ
หน้ามืดเป็ นลม

ติดต่ อเรา
องค์การบริ หารส่วน
ตาบลป่ าก่อดา
177 หมูท่ ่ี 1 ต.ปา่ ก่อดา
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
57250
(053) 778-011
เยีย่ มชมเว็บของเราที:่
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