
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปา่กอ่ด า 
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  กรกฎาคม พ.ศ.2561  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ด าเนินการโครงการ

ท้องถ่ินปลอดทุจริต ประจ าปี งบประมาณ 2561 ในวนัท่ี 12 

กรกฎาคม พ.ศ.2561  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ตระหนักถึงปัญหาการ

ทุจริตและเป็นการสนับสนุนนโยบายรฐับาลในการต่อต้าน

การทุจริตของหน่วยงานภาครฐั โดยมุ่งหวงัให้ประชาชน

เกิดความเช่ือมัน่และศรทัธาต่อการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครฐัอนัจะส่งผลให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อ

ภาครฐั และประเทศชาติ จึงจดัท าโครงการท้องถ่ินปลอด

ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้รบัเกียรติจาก นายณ

ภทัร เตโช ผูอ้ านวยการส านักงาน ป.ป.ช ประจ าจงัหวดั

เชียงราย เป็นผูบ้รรยาย ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายอบรมเร่ือง

ผลประโยชน์ทบัซ้อนในวงราชการ โดย นายนัง้ แสงเพชรไพ

บรูณ์ เจ้าพนักงานป้องกนัการทุจริตช านาญการ และ นาย

ภมิูภากร ภมิูวฒัน์ เจ้าพนักงานป้องกนัการทุจริต ปฏิบติัการ 

ซ่ึงทัง้ 3 ท่านได้ให้ความรู้แก่คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ป่าก่อด า เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้บคุลากรยึดถือและปฏิบติั

ตนในอนัท่ีจะมุ่งมัน่ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ้ือสตัยส์จุริต 

เสมอภาค และเป็นธรรม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และศรทัธา

ต่อประชาชนต่อไป  

โครงการท้องถ่ินปลอดทจุริต ประจ าปี 2561 



 



องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปา่กอ่ด า 

 

  ด้วยวันที่ 18 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ

เกยีรติ การแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหา

กรุณาธคุิณ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าได้ร่วมกนัปลูก

ต้นพุทธรักษา ท าความสะอาดสถานที่ท างาน ประดับตกแต่ง

ตุงและโคม บริเวณสถานที่ท างาน และการจัดนิทรรศการพระ

เกยีติสมเดจ็ย่า ณ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เพ่ือให้

ประชาชนได้น้อมร าลึกถึงพระองค์ทา่น  

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  กรกฎาคม พ.ศ.2561  



   เน่ืองจากปัญหาดา้นสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปัญหาดา้นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจยั
หลาย  ๆ ดา้นท่ีผสมผสานกนัอนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมาจากพนัธุกรรม เจตคติ ความรู้ และความเขา้ใจ 
ปัจจยัดา้นครอบครัว ชุมชน สังคม ท่ีมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมและวถีิชีวติ ซ่ึงการแกไ้ข
จะตอ้งใชก้ลวธีิการด าเนินงานในหลายวธีิ และใชร้ะยะเวลาการด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง โดยอาศยัความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของสุขภาพ 
        ดงันั้น เพื่อใหก้ารบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
บรรลุวตัถุประสงค ์จึงตอ้งมีระบบการจดัท าขอ้มูล มีการจดัท าแผนงาน  ท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
และก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีท่ี
เก่ียวขอ้ง การจดัท าแผนงานดงักล่าว  จึงไดมี้การจดัท าโครงการอบรมเพื่อจดัท าแผนสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 

โครงการอบรมเพือ่จัดท าแผนสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



  ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561  ไดด้ าเนินงานตามโครงการอบรมโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.ป่าก่อด า  ประธานพิธีเปิดโดย นายสุทศัน ์ ศรีจนัทร์ นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า ประธานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
   เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการกองทุนและอนุกรรมการฯ ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ดา้น
การบริหารจดัการกองทุน ซ่ึงจะไดบ้ริหารจดัการกองทุนฯ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ ด าเนินการให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผดิชอบสามารถเขา้ถึงบริการสาธารณสุขทั้งท่ีบา้น ในชุมชนหรือ
หน่วยงานบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  วทิยากรผูใ้หค้วามรู้ในการอบรมคร้ังน้ีคือ คุณล าเนา วงค์
ใจ ต าแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  

โครงการอบรมพฒันาศักยภาพกองทนุหลักประกันสขุภาพ อบต.ป่าก่อด า 



 

28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 

  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2561 
 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลปา่ก่อด าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน 
พุ่มทอง เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอแม่ลาว 
  - คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงานสว่นต าบลป่าก่อด า ร่วม
กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผ้ึง” เฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
รัชกาลท่ี 10  เพื่อเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

วชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 
   ในชว่งเย็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

สว่นต าบล ร่วมพิธถีวายเครื่องราชสักการะและพิธจีุด

เทียนถวายพระพรชัยมงคล 



เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โดยคณะผูบ้ริหาร สมาชกิสภา 

พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์าร

บริหารสว่นต าบลป่ากอ่ด า รว่มกบั คณะครู นกัเรยีน โรงเรยีนบา้น

โป่งมอญ โรงเรียนบา้นแมผ่ง และคณะศรทัธา ประชาชนในพ้ืนที ่

องคก์ารบริหารสว่นต าบลป่ากอ่ด า ไดจ้ดักิจกรรมประเพณีแห่

เทยีนพรรษา ณ วดัพระธาตุหมอกมุงเมือง  การแหเ่ทยีน เป็น

ประเพณีทีแ่สดงถึงความศรทัธา ความสามคัคขีองชุมชนและเป็น

การสบืทอดพระพุทธศาสนาใหธ้ ารงอยูต่อ่ไป แมว้า่ปัจจบุนัจะมีการ

ปรบัเปล่ียนเป็นการซื้อเทยีนพรรษาส าเร็จรูป หรือการถวายหลอด

ฟลูออเรสเซนตแ์ทน แตถ่า้ทุกคนชว่ยกนัสบืสานประเพณีอนัดงีาม

น้ีไว ้ ประเพณีการหลอ่เทยีนและแหเ่ทยีนจ าน าพรรษาก็จะเป็น

ประเพณีอยูคู่ป่ระเทศไทย ตอ่ไป  

โครงการประเพณแีห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2561 



ตดิต่อเรา 

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลป่าก่อด า 

177 หมูท่ี ่1 ต.ปา่ก่อด า 

อ.แมล่าว จ.เชยีงราย 

57250 

(053) 778-011 

 

เยีย่มชมเวบ็ของเราที:่ 

www.pakordum.go.th 

 

 

3 ขอ้หา้มระหว่างออกก าลงักาย 

เรือ่ง : ก ัต๊จงั ภาพ : pixabay.com 

  การออกก าลงักายเป็นเรื่องที่ดีแตถ่า้ออกก าลงักายผิดวธีิหรือไม่รูจ้กัแนวทางในการ

ออกก าลงัอย่างถูกวธิีก็เป็นอนัตรายไดเ้หมือนกนั 

1.หา้มทอ้งว่างขณะออกก าลงักาย 

  มีความคิดในการออกก าลงักายเพ่ือลดน า้หนกัอย่างหน่ึงวา่ใหอ้อกก าลงักายตอนเชา้

ขณะทอ้งวา่ง รา่งกายจะดึงไขมนัมาในทนัทโีดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานจากอาหารที่กินไปกอ่นหนา้

น้ี แตค่วามจริงแลว้ระบบการเผาพลาญรา่งกายจะดึงพลงังานจากแป้งและน า้ตาลมาใชก้อ่น 

หลงั 30 นาทจีงึคอ่ยดึงไขมนัสะสม เราจึงควรรบัประทานอาหารเชา้กอ่นออกก าลงักายอย่าง

นอ้ย 1 ช ัว่โมง 

2.หา้มว่ิงลงสน้เทา้ 

  การวิง่ลงสน้เทา้จะท าใหห้วัเข่าและขอ้ตอ่ตา่งๆกระทบกระเทอืนมากกวา่การวิง่เต็ม

เทา้และปลายเทา้ แมจ้ะมีรองเทา้ดีแคไ่หนก็ตามเราก็ยงัเห็นผลกระทบระยะยาวจากอาการขอ้

เข่าเส่ือมอยู่ดี ลองเปล่ียนมาวิง่แบบลงปลายเทา้นอกจากช่วยลดแรงกระแทกแลว้ยงัชว่ยให ้

คณุวิง่เร็วข้ึนอีกดว้ย 

3.หา้มอาบน า้ทนัทีหลงัออกก าลงักาย 

  หลงัออกก าลงักายเสร็จควรนัง่พกัใหห้ลายเหน่ือยและหวัใจกลบัมาเตน้ในจงัหวะ

ปรกติ อย่างนอ้ยประมาณ 10 นาที 

หากอาบน า้เย็นทนัท ีอาจท าใหร้า่งกายเกิดอาการช็อก ไม่สบายได ้แตใ่นขณะเดียวกนัก็หา้ม

อาบน า้อุน่ในทนัทเีพราะจะท าใหห้ลอดเลือดขยายตวัเพ่ิมข้ึนสง่ผลในเร่ืองความดนัและอาการ

หนา้มืดเป็นลม 

สาระรอบรูเ้รื่องสุขภาพ 


