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  โครงการโครงการปกป9องสถาบันพระมหากษัตริย<เพ่ือแสดงความจงรัก 3 
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ประเพณีตกับาตรเทโว ประจําปี ���� 

 องค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามันได�มอบให�กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดทํา                                         
โครงการจัดงานตักบาตรเทโวประจําป%ตําบลดานแมคํามัน (วัดใหมเจริญสุข) ประจําป% 2559                                                    
โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 ตลุาคม พ.ศ.2559                                                                                                                              
วัตถุประสงค�  1. เพ่ือสงเสริมให�ประชาชนรวมสืบสานอนุรักษ�วัฒนธรรม ประเพณีท�องถ่ิน                                                                    
  2. เพ่ือให�เด็ก เยาวชน กลุมสตรี ผู�สูงอาย ุและประชาชนได�เข�ารวมกิจกรรมทางศาสนา 
      รวมทําบุญตักบาตรเทโว                                                                                                                         
  3. เพ่ือให�เด็ก เยาวชน กลุมสตรี ผู�สูงอาย ุและประชาชน ได�ทํากิจกรรมรวมกัน  
      เสริมสร�างความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ 
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วนัปิยมหาราช 

วันป=ยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกป% เป>นวันคล�ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยูหัวพระองค�ทรงเป>นที่รักใครอยางล�นเหลอืของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 
พระองค�จึงได�รับการถวายพระราชสมัญญานามวา "สมเด็จพระป=ยมหาราช" ซึ่งมีความหมายวา 
"พระมหากษัตริย�ทีท่รงเป>นที่รักยิ่งของปวงชน" ด�วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได�ประกาศ
ให�วันที่ 23 ตลุาคม เป>น "วันป=ยมหาราช" 

นายกองค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน พร�อมด�วยข�าราชการ พนักงาน สมาชิกสภา อบต. 
กํานัน ผู�ใหญบ�าน และหนวยงานราชการตางๆ เข�ารวมกิจกรรมวันป=ยมหาราช วันที่ 23 ตลุาคม พ.ศ. 
2559 ณ บริเวณหน�าที่วาการอําเภอลับแล   
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โครงการปกป้องสถาบนัพระมหากษตัรยิเ์พื(อแสดงความจงรกัภกัดี 

กิจกรรมจดุเทียนนอ้มเกลา้ฯ ถวายความอาลยั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพล อดลุยเดชฯ 

 องค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามันได�จัดกิจกรรมโครงการปกปDองสถาบันพระมหากษัตริย�เพ่ือ
แสดงความจงรักภักดี กิจกรรมจุดเทียนน�อมเกล�าฯถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดลุยเดชฯ เพือ่ให�ประชาชนเข�ารวมพิธีลงนามถวายความอาลยั และจุดเทียนน�อมเกล�าถวายความอาลยั 
เน่ืองในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช สวรรคต ประกอบกบัสงเสริมให�ประชาชนตําบล
ดานแมคํามัน รวมสืบสานอนุรักษ�ประเพณีท�องถ่ิน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559                   
ณ บริเวณลานวัดดานแมคํามัน 

 

 

 

 
นายกเวช  อ�อนวงษ< กล�าวเป8ดพิธี 
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โครงการการจดัการตนเองของเครอืขา่ยตําบลสขุภาพแบบบรูณาการ 
ณ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคอรมุ อําเภอพิชยั จงัหวดัอตุรดิตถ ์

  องค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามันได�จัดทําโครงการการจัดการตนเองของเครือขาย
ตําบลสขุภาพแบบบูรณาการ สูการแลกเปลีย่นเรียนรู� ณ องค�การบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ� โดยมีทานนายกเวช  ออนวงษ� พร�อมด�วยคณะพนักงาน เจ�าหน�าที่ สมาชิกสภา อบต. พร�อมด�วย
คณะกลุม สสส. ตําบลดานแมคํามัน   ได�เข�ารวมกิจกรรม ระหวางวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ณ องค�การบริหารสวนตําบลคอรุม  
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กิจกรรมทางศาสนาและพิธีทําบุญตักบาตร ฌาปนสถานตําบลดานแมคาํมัน  
(เมรุหลงัใหม) 

องค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน โดยสภาองค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ได�มีมติในที่ประชุม 
ดําเนินโครงการกอสร�าง ฌาปนสถานตําบลดานแมคํามัน (เมรุเผาศพ) ซ่ึงได�ดําเนินการแล�วเสร็จเป>นที่
เรียบร�อย ทางองค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน รวมกับกํานัน/ผู�ใหญบ�าน และประชาชนตําบล      
ดานแมคํามัน จึงได�ดําเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนา และทําบุญตักบาตรข้ึนในวันที่ 27 -29 ธันวาคม 
2559 ณ วัดใหมเจริญสขุ และ ฌาปนสถานตําบลดานแมคํามัน (เมรุเผาศพ) หมูที ่4 ตําบลดานแมคํามัน 
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ� 

 

 

 

 

 

 

        กิจกรรมทางศาสนา                                                                พิธีทําบุญตักบาตร 
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เคล็ดลับดูแลสุขภาพ หลังปาร<ต้ีฉลองป�ใหม� 

 เทศกาลสงท�ายป%เกาต�อนรับป%ใหม มักจะควบคูกับงานปาร�ตี้ การเฉลิมฉลองกินเล้ียง ซึ่งหนีไมพ�นเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล� หลายคนสนุกสนานกับงานปาร�ตี้ กินดื่ม จนขาดสติทําให�ได�รับความทุกข�มาแทนความสุข 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จึงรณรงค� "ให�เหล�าเทากับแชง" เพื่อให�ประชาชนได�ตระหนัก
วาแอลกอฮอล�สร�างปNญหาให�กับสังคมอยางมาก นอกจากแอลกอฮอล�แล�ว สสส. ยังแนะนําการเลือกบริโภคอาหารอยาง
เหมาะสม ที่เป>นอีกหน่ึงของการสงความสุขให�แกกันในชวงป%ใหมได� 

 อาหารเป>นส่ิงที่ไมควรมองข�ามในชวงป%ใหมและควรหลีกเล่ียงเพราะเส่ียงตอสุขภาพมากที่สุด คือ กลุมอาหาร
โปรตีนจําพวก ป=Oงยาง รวมไปถึงอาหารไขมันสูง ผัดๆ ทอดๆอาหารรสหวาน เค�ก ขนมหวาน สําหรับเครื่องดื่มที่นิยมชวง
เทศกาลป%ใหมหนีไมพ�น "กลุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�" พบวาเป>นเครื่องด่ืมที่นิยมนํามาเฉลิมฉลองมากที่สุดในทุกชวง
เทศกาล หรือแม�แตภาวะปกติ แม�จะไมสงผลดีตอสุขภาพเลยก็ตาม จริงๆ สามารถใช�เครื่องดื่มชนิดอ่ืนได� อยางนํ้าหวาน 
นํ้าสมุนไพรเป>นต�น 

 สําหรับคนที่ดื่มก็ควรดื่มอยางมีสติ ควรด่ืมแบบพอดี หากเริ่มรู�สึกหน�าตึง พูดวกวน ครองสติไมได� แบบน้ีถือวาเกิน
ขอบเขต โดยเฉพาะหากต�องขับรถยนต�กลับบ�านก็ไมควรอยางยิ่งเพราะจะสงผลร�ายตอทั้งตัวเองและคนข�างเคียง รวมไป
ถึงบุคคลอ่ืนๆ แตหากเกิดอาการ "เมาค�าง" หรือดื่มแล�ววันรุงข้ึนมีการปวดศีรษะ แนะนําวา บางคนเข�าใจเม่ือเมาค�างแล�ว
ต�องไปถอนโดยการดื่มใหม จริงๆ ไมใช การถอนแบบน้ีไมมี เรียกวาเป>นการด่ืมอีกรอบมากกวา สําหรับการชวยอาการเมา
ค�างน้ัน ควรนอนพักผอนมากๆ ดื่มนํ้าเยอะๆสัก 3-4 แก�ว หรือดื่มเครื่องด่ืมอุนๆ เชนนมอุนๆ นํ้าสมุนไพร หรือจะเป>นนํ้า
ผลไม�ที่มีรสเปรี้ยว เพราะวิตามินซีจะชวยอาการเมาค�างได� เพราะจะชวยไปทําให�เปอร�เซ็นต�แอลกอฮอล�เจือจาง และถูก
ขับออกมาจากปNสสาวะ โดยปกติรางกายคนเราจะสร�างแอลกอฮอล�เองในการทําให�รางกายสมดุล ชวยในการเผาผลาญ 
แตเม่ือมีการด่ืมแอลกอฮอล�เข�าไปอีก จะกลายเป>นวาเป>นสวนเกินของรางกาย ทําให�เกิดอาการเมา ตับจะทําหน�าที่ขับ
ออกมา แตหากดื่มมากๆ จนตับหยุดทํางานก็จะเกิดอาการอาเจียนออกมา และสุดท�ายรางกายจะเพลียและหลับไป และ
หากพอตื่นข้ึนมาจะดื่มอีกก็จะเป>นการซ้ําเติมรางกาย สุดท�ายทําซ้ําไปเรื่อยๆ รางกายไมไหว กลายเป>นตับแข็ง มะเร็งตับใน
ที่สุด 

 

 

 


