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โครงการ อบต.สัญจร อบรมให6ความรู6ประชาชน             1 

ด6วยองค�การบริหารส�วนตําบลด�านแม�คํามัน ได6กําหนดจัดทําโครงการอบต.สัญจรเพ่ืออบรม               
ให6ความรู6ประชาชน ประจําป�งบประมาณ 2559 ระหว�างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2559 เพ่ือให6ความรู6
ประชาชนในการรับบริการด6านต�างๆ ในการบริการด6านข6อมูลข�าวสาร การรับชําระภาษีนอกสถานที่                    
การแจกเบี้ยยังชีพผู6สูงอายุ , ผู6พิการ และการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามป� พ.ศ. 2560 – 2562 
เพ่ือรับทราบข6อเท็จจริงของปSญหาในเขตพ้ืนที่ตําบลด�านแม�คํามันอย�างทั่วถงึและถูกต6อง ตลอดจนเผยแพร�
ความรู6ทําความเข6าใจในเร่ืองการบริหารงานของ อบต.ในช�วงตั้งแต�เดือนตลุาคม 2558 – เดือนมีนาคม 
2559  

 

 

 

 

 

ภาพการประชาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การรับชําระภาษีนอกสถานท่ี  

 

 
 

การจ�ายเบ้ียยังชีพผู6สูงอายุ และผู6พิการ 



      โครงการประเพณีสงกรานต�และนํ้าดําหัวผู�สูงอายุ           2 
  ด6วยทางองค�การบริหารส�วนตําบลด�านแม�คํามัน ได6จัดทําโครงการประเพณีสงกรานต�และ  
รดนํ้าดําหัวผู6สูงอายุ ประจําป� 2559 ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ วัดด�านแม�คํามัน เพ่ือให6
ประชาชนตําบลด�านแม�คํามันได6สืบสานประเพณีวัฒนธรรม สร6างความรัก ความสามัคคีในชุมชน และเป[น
การเผยแพร�ประเพณีวัฒนธรรมให6กับคนรุ�นหลงั สบืต�อไป 

 

  

 

 

                                           ท!านนายกเวช  อ!อนวงษ� กล!าวเป$ดงาน 
  

  

 

  
    พิธีการรดนํ้าดําหัวผู�สูงอายุ 

 

 
 

                                               พิธีการมอบของชําร!วยให�ผู�สูงอายุ 

  

  

 

                                             กิจกรรมบนเวทีของผู�สูงอายุแต!ละหมู!บ�าน 

  

 

  

                                  ภาพรวมคณะผู�บริหาร สมาชิกสภา กํานัน ผู�ใหญ! ผู�ช!วยฯ 



                        การช่วยเหลอืผู้ประสบวาตภยั                 3 

ตามท่ีได
เกิดวาตภัยเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2559 (รอบแรก) และ วันท่ี 30 เมษายน 2559 
(รอบสอง) ทําให
บ
านเรือนท่ีอยู(อาศัยของประชาชนตําบลด(านแม(คํามัน เกิดความเสียหาย และองค.การ
บริหารส(วนตําบลด(านแม(คํามันได
ดําเนินการสํารวจความเสียหายจริง เพ่ือให
ความช(วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร
อนในเบ้ืองต
นตามระเบียบของทางราชการ โดยองค.การบริหารส(วนตําบลด(านแม(คํามัน          
ได
ดําเนินการจ(ายเงินช(วยเหลือผู
ท่ีประสบวาตภัย  และมีหน(วยงานของทางราชการต(างๆได
ช(วยเหลือใน
เร่ืองของการจ(ายถุงยังชีพ 

 

  

 

 

 

 

 
ภาพบ6านท่ีประสบวาตภัย 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพการประชุมและการจ�ายเงินช�วยเหลือผู6ประสบวาตภัย 



                     กิจกรรมศนูยซ่์อมสรา้งเพื�อชมุชน                     4 

 ด
วยทางวิทยาลัยสารพัดช(างอุตรดิตถ. มีการจัดกิจกรรมศูนย.ซ(อมสร
างเพ่ือชุมชน เพ่ือช(วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติวาตภัย ซึ่งประชาชนตําบลด(านแม(คํามันสามารถนําอุปกรณ. เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร 
ยานพาหนะ เคร่ืองใช
ไฟฟ<า/เคร่ืองใช
ในครัวเรือนมาซ(อมได
 (ฟรี) นอกจากน้ียังมีการให
ความรู
ในเร่ืองของ
วิธีการใช
 ดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช(างชุมชน กิจกรรมจัดขึ้น ระหว(างวันท่ี 11 – 12 มิถุนายน 2559 ,              
18 – 19 มิถุนายน 2559 , 25 – 26 มิถุนายน 2559 สถานท่ี ณ วัดด(านแม(คํามัน ตําบลด(านแม(คํามัน 
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ. 

 

 
 

                     

ซ!อมแซมอุปกรณ�ต!างๆ 

   

 

   

 

                   ซ!อมแซมรถจักรยานยนต�  ผู�ท่ีมาใช�บริการ 

 

 

 

 

 

ซ!อมแซมไฟฟ6าตามบ�านท่ีประสบภัยพิบัติวาตภัย 

 



                         โครงการอําเภอ...ยิ"ม เคลื�อนที�                       5 

(Amphoeyim Mobile Service) 

  ท(านนายกเวช  อ(อนวงษ. นายกองค.การบริหารส(วนตําบลด(านแม(คํามันพร
อมด
วยคณะผู
บริหาร
และสมาชิกสภาองค.การบริหารส(วนตําบลด(านแม(คํามัน กํานัน ผู
ใหญ(บ
าน และประชาชนตําบลด(านแม(คํามัน  
ได
เข
าร(วมกันต
อนรับคณะนายอําเภอและเจ
าหน
าท่ีหน(วยงานต(างๆท่ีมาออกหน(วยบริการโครงการอําเภอ.....ย้ิม
เคล่ือนท่ี (Amphoeyim Mobile Service) ในวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 สถานท่ี                   
ศาลากลางบ1าน หมู4ท่ี 8 ตําบลด4านแม4คํามัน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ> 

 

 

   

 

 

 
พิธีเปXดงานโครงการ อําเภอ...ย้ิมเคล่ือนท่ี 

 

 

 

 

  

 

พิธีมอบของให6กับประชาชน 

 

 

 

 

  
 

จุดบริการหน�วยงานต�างๆ 



                                                 สาระน!ารู�                                              6 

                                           เร่ือง  สมนุไพรใกล�ตัว 

กระเทียม 
สรรพคุณ : ฆ(าพยาธิ ลดอาการอักเสบบวมแดง บํารุงกระเพาะอาหาร ขับลม รักษาโรคบิด ท
องร(วง ไส
ติ่งอักเสบ
เฉียบพลัน ไอกรน ปอดบวม วัณโรคปอด แก
หวัด มาเลเรีย ช(องคลอดอักเสบเน่ืองจากเช้ือรา ขี้กลากท่ีหัว 
แผลเปIนหนอง แก
อาการปวดฟJน ป<องกันโรคเส
นเลือดหัวใจตีบตัน ความดันโลหิตสูง ขับพยาธิเข็มหมุด 

ขมิ้น 
สรรพคุณ : ทําให
ถุงนํ้าดีบีบตัวขึ้น รักษาอาการน่ิวในถุงนํ้าดี ลดความดันเลือด ต
านเช้ือแบคทีเรีย เปIนยา
กระจายเลือด กระจายลม แก
ปวด รักษาอาการปวดท
อง ท
องอืด ท
องเฟ<อ ประจําเดือนขาด ปวดท
องหลังคลอด
บุตร ฟกชํ้าเน่ืองจากถูกตี ฝMหนอง ปวดบริเวณหัวใจ แก
โรคกระเพาะ ปวดฟJน 

คื่นช�าย 
สรรพคุณ : ปรับประจําเดือนให
เปIนปกติ แก
อักเสบ ลดความดันเลือด ทําให
สงบ ดับร
อน แก
ไอ บํารุงกระเพาะ 
ขับปJสสาวะ รักษาตับอักเสบ ติดเช้ือในทางเดินปJสสาวะ เพ่ิมความแข็งแรงให
กระดูกและฟJน ป<องกันการแข็งตัว
ของเส
นเลือด ช(วยบํารุงครรภ. บํารุงสมอง ช(วยความจํา 

ต6นหอม 
สรรพคุณ : ขับเหง่ือ แก
อักเสบบวมแดง ป<องกันโรคหวัดเย็น ปวดศีรษะ คัดจมูก ฝMหนองบวมปวด รักษาอาการ
ฟกชํ้าเน่ืองจากถูกตี รักษาอาการปวดท
องเน่ืองจากความเย็น ปJสสาวะ อุจจาระขัด บิด เปIนยาบํารุงไต บํารุง
สายตา เสริมสมรรถภาพทางเพศ กระจายเลือดค่ัง ขับพยาธิ รักษาอาการเลือดกําเดาไหล ทําให
ร(างกายอบอุ(น 
เพ่ิมอุณหภูมิร(างกาย บํารุงสมอง ขับพยาธิเข็มหมุด เด็กท
องอืด ท
องเฟ<อ อาหารไม(ย(อย กระตุ
นให
หล่ังนํ้านม 
เพ่ิมนํ้านม จมูกอักเสบ พยาธิตัวกลมในเด็ก                                      

ตะไคร6                     
สรรพคุณ : ต
านเช้ือรา แก
หวัดลมเย็น ปวดศีรษะ ปวดท
อง ท
องอืด ท
องเฟ<อ ไขข
ออักเสบ ฟกชํ้าเน่ืองจากถูกตี
ไอ ร(างกายอ(อนเพลีย  

แตงกวา 
สรรพคุณ : เพ่ิมวิตามินซึ่งช(วยเสริมการทํางานของระบบประสาท ช(วยความจํา ลดอาการนอนไม(หลับ                     
แก
กระหายนํ้า ต
านมะเร็ง ขับปJสสาวะ ทําให
ผิวหน
าแจ(มใส ลดอาการเห่ียวย(นของใบหน
า เด็กพุงโลเน่ืองจาก
ขาดอาหารหรือมีพยาธิ 

กะเพรา 
สรรพคุณ : รักษาโรคหวัด ปวดหัว ปวดเอว ปวดฟJน หล่ังนํ้ากามโดยไม(รู
ตัวเปIนประจํา ป<องกันยุงกัด รักษาบิด
ไทฟอยต. เปIนยาถ(ายขับลมในเด็กอ(อน กระตุ
นการหล่ังของนํ้านม 


