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ทกัทายจากนายก อบต. 

.....สวสัดีครบั..... 

 วารสาร อบต.ด�านแม�คํามัน ป�ที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2560                   
ฉบับน้ี เราได3รวบรวมเร่ืองราว บทบาท ภารกิจ โครงการ กิจกรรมต�างๆทีไ่ด3ดําเนินการในป�งบประมาณ 
2559 ตลอดจนบุคลากรของ อบต.ด�านแม�คํามัน และสาระน�ารู3มาฝากท�านผู3อ�าน และเราพร3อมยินดีน3อม
รับคําติชม แนะนํา จากท�านผู3อ�านทุกท�านครับ 

 

สารบญั 

   เร่ือง                      หน3า 

  วันเด็กแห�งชาติ ประจําป�งบประมาณ 2560     1 
  งานนมัสการพระแท�นศิลาอาสน� ประจําป�งบประมาณ 2560 2 
  ประชาสัมพันธ�เร่ืองการชําระภาษี ประจําป�งบประมาณ 2560 3 
  โครงการซ�อมแซมถนนลกูรัง      4 
  สาระน�ารู3        5 
  

คณะท่ีปรึกษา 

  นายเวช  อ�อนวงษ� นายกองค�การบริหารส�วนตําบลด�านแม�คํามัน   
  นายบัญญัต ิ  แย3งจันทร� รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลด�านแม�คํามัน 
  นายบุญรัตน�  ฝางแดง  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลด�านแม�คํามัน 
  นายบุญยง  จินะปEน เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลด�านแม�คํามัน 
  นางนคภิญญ�  เมฆธูป  บรรณาธิการ 
  นายภานุวัฒน�  ทิพย�ปEญญา ผู3ช�วยบรรณาธิการ 
  นางนงคราญ  อ�อนวงษ� ที่ปรึกษา 
  น.ส.ปHยพร  อ�อนวงษ� ที่ปรึกษา 
  น.ส.วิเศษลักษณ� ตันติรัตน� ผู3จัดทําและรวบรวมข3อมลู 
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     วนัเด็กแห่งชาติ 

 องค�การบริหารส�วนตําบลด�านแม�คํามัน จัดงานวันเด็กขึ้นเพ่ือให"เด็กได"มีพัฒนาการทางด"านร�างกาย 
สติป)ญญา อารมณ� และสังคม จึงได"จัดกิจกรรมท่ีเสริมสร"างประสบการณ�ต�างๆ นอกเหนือจากเน้ือหาทางวิชาการ 
โดยท�านนายกเวช  อ�อนวงษ� นายกองค�การบริหารส�วนตําบลด�านแม�คํามันได"เป1นประธานในการเป3ดงานวันเด็ก          
ซึ่งตรงกับวันเสาร�ท่ี 14 มกราคม 2560 และได"มอบเงินอุดหนุนงบประมาณสําหรับการจัดงานวันเด็กแห�งชาต ิ
ประจําป;งบประมาณ 2560  
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งานนมัสการพระแทนศิลาอาสน� 

  องค�การบริหารส�วนตําบลด�านแม�คํามันได"เข"าร�วมกิจกรรมเดินขบวนเป3ดงานนมัสการพระแท�น 
ศิลาอาสน� ประจําป; 2560 ในวันท่ี 31  มกราคม  พ.ศ. 2560 นําโดยท�านนายกเวช  อ�อนวงษ�                                
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลด�านแม�คํามัน พร"อมด"วยคณะผู"บริหาร สมาชิกสภาฯ กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน              
พนักงานเจ"าหน"าท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลด�านแม�คํามัน  และกลุ�มแม�บ"านตําบลด�านแม�คํามัน 
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ประชาสัมพันธ�การย่ืนแบบและการชําระภาษี ประจําป� 2560  

การชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป�าย  และภาษีบํารุงท�องที่ 

 

-        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

-        ภาษีป�าย 

-        ภาษีบํารุงท�องที่ 

                      องค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน  ขอเชิญชวนผู�มีหน�าท่ีต�องชําระภาษี  ในเขตองค�การบริหารสวน
ตําบลดานแมคํามัน ติดตอยื่นแบบแสดงรายการ เพ่ือชําระภาษี 

        ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ยื่นแบบแสดงรายการ  ต้ังแตเดือน มกราคม  -  กุมภาพันธ�  พ.ศ. 2560 

        ภาษีป�าย                   ยื่นแบบแสดงรายการ  ต้ังแตเดือน มกราคม  -  มีนาคม   พ.ศ. 2560 

        ภาษีบํารุงท�องท่ี           ยื่นแบบแสดงรายการ  ต้ังแตเดือน มกราคม  -   เมษายน  พ.ศ. 2560 

เพ่ือเป3นการพัฒนาพ้ืนท่ี ในเขตองค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน  จึงขอให�ผู�มีทรัพย�สิน อันเข�าขายเสียภาษีตาม
กฎหมาย  ได�ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีประจําป9 2560  ตามกําหนดระยะเวลาดังกลาว  หากพ�นกําหนดจะต�องเสีย
คาปรับและเงินเพ่ิมตามกฎหมาย 

 

 

  

 

 

 

 

หากมีข�อสงสัยประการใด กรุณาติดต&อสอบถาม 

กองคลัง โทร. 055-816222 โทรสาร. 055-816131 

เงินภาษีมีค&า  เพ่ือพัฒนาท�องถิ่น 
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โครงการซ�อมแซมถนนลกูรัง 
 องค�การบริหารส�วนตําบลด�านแม�คํามันร�วมกับองค�การบริหารส�วนจังหวัดอุตรดิตถ�ได"ร�วมมือกัน จัดทํา
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง ในพ้ืนท่ีตําบลด�านแม�คํามัน เพ่ือเป1นการพัฒนาหมู�บ"าน โดยทางองค�การบริหารส�วน
จังหวัดอุตรดิตถ�ได"นํารถเกรดและรถบด พร"อมด"วยบุคลากรในการดําเนินการโครงการซ�อมแซมถนนลูกรัง และ
ทางองค�การบริหารส�วนตําบลด�านแม�คํามันน้ันก็ได"มีการดําเนินการในเร่ืองของค�านํ้ามันเช้ือเพลิง และค�าเบ้ียเล้ียง 
โดยมีการดําเนินการซ�อมแซมถนนลูกรัง 3 แห�ง ด"วยกัน 

 1. งานซ�อมแซมถนนลูกรัง สายชําผักหนาม หมู�ท่ี 2 – บ"านห"วยทราย หมู�ท่ี 3 ขนาดถนนกว"าง 4-5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร โดยทําการร้ือผิวจราจรเดิมพร"อมปรับเกรดบดอัดเรียบ 

 2. งานซ�อมแซมถนนลูกรัง สายบ"านนายคว"าง  เลิศจันทร� – บึงมาย หมู�ท่ี 3 หมู� 5 ตําบลด�านแม�คํามัน 
ขนาดกว"าง 4-5 เมตรยาว 1,800 เมตร โดยทําการร้ือผิวจราจรเดิมพร"อมปรับเกรดบดอัดเรียบ 

 3. งานซ�อมแซมถนนลูกรัง สายพระทุ�งย้ัง หมู�ท่ี 5 ตําบลด�านแม�คํามัน โดยทําการร้ือผิวจราจรเดิมและลง
ดินลูกรังเสริมผิวจราจรในส�วนท่ีชํารุด จํานวน 1,200 ลบม. พร"อมปรับเกรดบดอัดเรียบ กว"าง 6 เมตร ยาว 
2,300 เมตร 

  

 

 

  

 

 

เติมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

 

    

 

 

 

 

ร้ือผิวจราจรเดิมพร3อมปรับเกรดบดอัดเรียบ 
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เกร็ดความรู3 

เร่ือง  'งาดํา' เคล็ดลับสู3โรคข3อเข�าเสื่อม 

 ไม�มีใครอยากเข�าทรุดหรอกเชื่อไหม ก�อนท่ีจะถึงวันนั้น วันท่ีอายุเยอะข้ึนเรื่อยๆ ร�างกายก็ไม�เหมือนเดิม รวมท้ัง เข�า 
อวัยวะสําคัญของร�างกาย ก็จะเสื่อมสภาพตามไปด"วย อาการเข�าเสื่อมเป1นป)ญหาใหญ�สําหรับผู"สูงวัยในป)จจุบัน เม่ือเราเห็นแบบนี้
แล"ว เราควรเริ่มต"นดูแลเข�าต้ังแต�วันนี้นะคะ ตัวช�วยท่ีสําคัญท่ีน�าสนใจและไม�ควรมองข"ามเป1นอย�างยิ่งเลย นั่นคือ งาดํา เรามาทํา
ความรู"จักงาดําและประโยชน�ของงาดํากันดีกว�านะคะ 

กินงาดําไม�ยาก 

 ป)จจุบันการกินงาดําเป1นเรื่องง�ายๆ ด"วยการกินร�วมกับอาหารอ่ืนๆ เช�น นมถ่ัวเหลือง สลัดผัก ไม�จําเป1นต"องกินเพียวๆ
เพราะกลิ่นและรสชาตินั้น ทําให"ทรมานใจเสียจริง รวมท้ังราคาท่ีไม�แพงมากยิ่งทําให"เรากินงาดําได"ง�ายข้ึน ณ ตอนนี้หากจะเลือก
อาหารบํารุงสุขภาพ งาดําควรจะเป1นตัวเลือกแรกๆนะคะ 

สายแข็งมาเอง 

 ในเม่ืองาดําเต็มไปด"วยประโยชน�จากเซซามีน ท่ีช�วยบํารุงกระดูกให"ยังอยู�ในสภาพดี ดังนั้นผู"ท่ีรักสุขภาพคงไม�รอช"า ท่ีจะ
ซ้ืออาหารเสริมสกัดจากงาดํามารับประทาน เพ่ือเน"นดูแลกระดูก รวมท้ังข"อเข�า อีกด"วย แต�ข"อเสียคือ ยังมีราคาค�อนข"างสูง แต�
สะดวกในการรับประทานเหมาะสําหรับคนท่ีมีเวลาน"อยและมีงบประมาณเพียงพอ 

ทางสายกลางดีท่ีสุด 

 ถึงแม"งาดําจะมีประโยชน�มากๆ แต�ปริมาณแคลอรี่ก็สูงมากตามไปด"วย เราจึงควรรับประทานในปริมาณท่ีพอเหมาะพอดี
นะคะ 

 

 

 

 

 

 
 

ขอบคุณข"อมูลจาก http://lovesesamin.com 

 


