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จากนายกอง ค์ก ารบ ริห าร ส่ วน ตําบล ด่ านแ ม่ คํา มันจ ากนายกอง ค์ก ารบ ริห าร ส่ วน ตําบล ด่ านแ ม่ คํา มัน
. . . . . ส วัส ดีค รับ . . . . . . .. . . . . ส วัส ดีค รับ . . . . . . .

        วารสารองคการบริหารสวนตําบลดานเเมคํามัน ปีท่ี 
18 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนกรกฏาคม-กันยายนพ.ศ.2565
ฉบับน้ีไดรวบรวมรายละเอียดท่ีบุคลากรเจาหน าท่ีภายใน 
องคกรไดดําเนินการตามอํานาจหน าท่ีภารกิจโครงการตางๆ 
และกิจกรรมท่ีเก่ียวของซ่ึงเป็นไปตามความตองการของ 
ชุมชนและตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 5 ปี 
พ.ศ. 2561 - 2565 โดยใชงบประมาณ ขององคการบริหาร 
สวนตําบลดานเเมคํามันและเงินอุดหนุนจากหนวยงานอ่ืนท่ี 
ไดประสานโครงการมาใหเเกประชาชนตําบลดานเเมคํามัน 
เป็นการสรางความเจริญรุงเรืองใหแกตําบลดานเเมคํามันตอ 
ไปในอนาคต

 



กิจกรรมโครงการป องกันอุบัติภัยทางถนนผูปกครอง และ 
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานแมคํามัน
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สารบัญสารบัญ
กิจกรรมแหเทียนพรรษาประจําปี พ.ศ.2565
โครงการอนุรักษแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําตําบลดานเเมคํามัน 
ณ บริเวรสระน้ําเเหลงอนุรักษแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําบึงมาย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมหรรษาพระบาสมเด็จพระ 
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมหรรษาพระบาสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

กิจกรรมโครงการ สงเสริมและพัฒนาครอบครัว ชุมชนตําบลดานแมคํามัน

กิจกรรมโครงการ สงเสริมและพัฒนาครอบครัว 
ชุมชนตําบลดานแมคํามัน
กิจกรรมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรกิจกรรมหลักพัฒนาปัจจัย 
พ้ืนฐานในการผลิต กิจกรรมยอยเพ่ือผลผลิตกุงกามกรามในแหลงน้ําจังหวัด 
อุตรดิตถ(งบพัฒนาจังหวัด)ปีงบประมาณ 2565
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กิจกรรมโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรกิจกรรมหลัก 
พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิต กิจกรรมยอยเพ่ือผลผลิตกุง 
กามกรามในแหลงน้ํา

9

กิจกรรมการแขงขันกีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ ครัง้ท่ี 20 
ประจําปี 2565 (หอมแดงเกมส)

10

โครงการนายอําเภอลับแลพาทําบุญตักบาตรวัน 
ธรรมสวนะชวงเขาพรรษา ณ วัดดานแมคํามัน 11
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการ 
บริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

12

สาระนารู โรคมือเทาปาก 13



นายกเวช  อ อนวงษ
นายกองค ก ารบ ริหารส วน ตําบลด านแม คํา มัน
นาย บุญ รัตน  ฝางแดง
รองนายกองค ก ารบ ริหารส วน ตําบลด านแม คํา มัน
นายสมคิด  แสนสิท ธ์ิ
รองนายกองค ก ารบ ริหารส วน ตําบลด านแม คํา มัน
นาย บุญยง  จินา ปัน  
เลขา นุการองค ก ารบ ริหารส วน ตําบลด านแม คํา มัน
นาง  นค ภิญญ   เมฆ ธูป  
บรรณา ธิการ
นายภาณุ วัฒน  ทิพย ปัญญา  
ผู ช วยบรรณา ธิการ
นางนงคราญ อ อนวงษ  
ท่ีป รึกษา
นางสาว ปิยพร  อ อนวงษ  
ท่ีป รึกษา
นางสาว  อา ริมา  ทอง ปิน  ผู จั ด ทํา เ เละรวบรวมข อ มูล
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คณะที�ปรึกษาคณะที�ปรึกษา
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นายเวช ออนวงษ นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ดานเเมคํามันพรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
กํานัน ผูใหญบาน ขาราชการ และพนักงานองคการ 
บริหารสวนตําบลดานเเมคํามัน คณะครู นักเรียน 

โรงเรียนดานแมคํามัน โรงเรียนบานหวยทราย ไดนํา 
เทียนพรรษาถวายเเดพระสงฆ ณ วัดชําผักหนาม 
ชัยมงคล วัดดานเเมคํามัน และวัดใหมเจริญสุข

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจําป� 
พ.ศ.2565
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นายกเวช ออนวงษ นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ดานเเมคํามันพรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
กํานันผูใหญบานและพนักงานองคการบริหารสวน 
ตําบลดานเเมคํามัน ไดดําเนินการปลอยปลาตาม 

โครงการอนุรักษแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําตําบลดานเเม 
คํามัน ณ บริเวรสระน้ําเเหลงอนุรักษแหลงเพาะพันธ ุ

สัตวน้ําบึงมาย

โครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์ 
นํ�าตําบลด่านเเม่คํามัน ณ บริเวรสระนํ�า 
เเหล่งอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นํ�า 

บึงมาย
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นายกเวช ออนวงษ นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ดานเเมคํามันพรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
กํานันผูใหญบานและพนักงานองคการบริหารสวน 
ตําบลดานเเมคํามัน ไดดําเนินการปลูกตนไมตาม 
โครงกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเน่ืองในวันเฉลิมพระชน 
มหรรษาพระบาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี 
สินรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื�องในวัน 
เฉลิมพระชนมหรรษาพระบาสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินรมหาวชิ 
ราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
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วันท่ี11 สิงหาคม 2565 นายกเวช ออนวงษ นายก 
องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ไดมอบหมายให 
กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม จัดกิจกรรม 
โครงการป องกันอุบัติภัยทางถนนผูปกครอง และนักเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานแมคํามัน ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลดานแมคํามัน โดยมีทานนายกเวช ออนวงษ นายก 
องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน พรอมดวย คณะผ ู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํา 
มัน พนักงานเจาหน าท่ีผูปกครองเเละนักเรียนศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กดานแมคํามัน ไดเขารวมกิจกรรมดังกลา

กิจกรรมโครงการป�องกันอุบัติภัย 
ทางถนนผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กด่านแม่คํามัน
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วันท่ี11 สิงหาคม 2565 นายกเวช ออนวงษ นายก 
องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน พรอมดวย 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจาหนาท่ี 
องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันเขารวม 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเน่ืองในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรม 
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเเมเเหง 
ชาติ ณ วัดมอนใหญ ตําบลฝายหลวง อําเภอลับเเล 
จังหวัดอุตรดิตถ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื�องในวันกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื�องในวัน  
เฉลิมพระชนมหรรษาพระบาสมเด็จเฉลิมพระชนมหรรษาพระบาสมเด็จ  

พระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันป�หลวงพระบรมราชชนนีพันป�หลวง  



องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ไดเขารวมกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นําโดยทาน 
นายกเวช ออนวงษ นายกองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํา 
มัน พรอมดวยคณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน เจาหน าท่ี 
องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ไดเขารวมกิจกรรมดัง 
กลาว ในวันศุกร ท่ี 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอําเภอ 
ลับแลบานน้ําใส หมูท่ี 1 ตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล จังหวัด 
อุตรดิตถ
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรม 

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป� 
หลวง เนื�องในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 
พรรษา 12 สิงหาคม 2565



นายกเวช ออนวงษ นายกองคการบริหารสวนตําบลดานเเมคํา 
มันไดมอบหมายใหกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวน 
ตําบลดานเเมคํามัน จัดกิจกรรมโครงการ สงเสริมและพัฒนา 
ครอบครัว ชุมชนตําบลดานแมคํามัน โดยองคการบริหารสวน 
ตําบลดานเเมคํามันและศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน รวมกับ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัด 
อุตรดิตถ ระหวางวันท่ี 17-18 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบัว 
บานดานแมคํามัน
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กิจกรรมโครงการ ส่งเสริมและ 
พัฒนาครอบครัว ชุมชนตําบล 

ด่านแม่คํามัน



นายอําเภอลับแลและเหลากาชาดอําเภอลับแล รวม 
กับ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลดานแมคํามัน รวมตอนรับผูวาราชการจังหวัด 
อุตรดิตถและเหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ในพิธี 
มอบบานตามโครงการสรางหรือซอมแซมบานผ ู
ยากไรของเหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปี 
2565 ใหกับนางพวน เกิดปลัง่ หมูท่ี 4 ตําบลดาน 
แมคํามัน ในวันพฤหัสบดี ท่ี 18 สิงหาคม 2565

องค ก ารบ ริหารส วน ตําบลด าน เ เม คํา มัน
 อํา เภอ ลับ เ เล  จั งห วัด อุตร ดิตถ

 โทร.055 - 816222 โทรสาร.055 - 816131

พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง 
หรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของ 
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประจําป� 2565



นายอําเภอลับแล และสํานักงานประมงจังหวัด 
อุตรดิตถ รวมกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลดานแมคํามัน จัดกิจกรรมโครงการ 
พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรกิจกรรมหลักพัฒนา 
ปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิต กิจกรรมยอยเพ่ือผลผลิตกุง 
กามกรามในแหลงน้ําจังหวัดอุตรดิตถ(งบพัฒนา 
จังหวัด)ปีงบประมาณ 2565ในพ้ืนท่ีตําบลดานแมคํา 
มัน วันพฤหัสบดี ท่ี 18 สิงหาคม 2565

องค ก ารบ ริหารส วน ตําบลด าน เ เม คํา มัน
 อํา เภอ ลับ เ เล  จั งห วัด อุตร ดิตถ
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กิจกรรมโครงการพัฒนาการเกษตร 
แบบครบวงจรกิจกรรมหลักพัฒนา 

ป�จจัยพื�นฐานในการผลิต กิจกรรมย่อย 
เพื�อผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งนํ�า 

จังหวัดอุตรดิตถ์(งบพัฒนา 
จังหวัด)ป�งบประมาณ 2565



องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันไดเขารวมกิจกรรมการ 
แขงขันกีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ ครัง้ท่ี 20 ประจําปี 2565 
(หอมแดงเกมส) นําโดยนายกเวช ออนวงษ นายกองคการบริหาร 
สวนตําบลดานแมคํามัน พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ พนักงาน เจาหน าท่ี องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํา 
มัน ไดเขารวมกิจกรรมพิธีเปิดการแขงขันกีฬา และเขารวมแขงขัน 
กีฬาประเภทตางๆ อาทิ กีฬาพ้ืนบาน เปตอง ฟุตบอล ฯ ในวันท่ี 2 
กันยายน พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาตําบลชัยจุมพล หมูท่ี 1 บานน้ํา 
ใส อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

องค ก ารบ ริหารส วน ตําบลด าน เ เม คํา มัน
 อํา เภอ ลับ เ เล  จั งห วัด อุตร ดิตถ
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กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแลกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแล  
สัมพันธ์ ครั�งที� 20 ประจําป� 2565สัมพันธ์ ครั�งที� 20 ประจําป� 2565  

(หอมแดงเกมส์)(หอมแดงเกมส์)



วันท่ี 3 สิงหาคม 2565 นายกเวช ออนวงษ นายก 
องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน พรอมดวยคณะผ ู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํา 
มัน กํานัน ผูใหญบาน และประชาชนตําบลดานแมคํามัน 
รวมตอนรับนายอําเภอลับแล ตามโครงการนายอําเภอ 
ลับแลพาทําบุญตักบาตรวันธรรมสวนะชวงเขาพรรษา ณ 
วัดดานแมคํามัน

องค ก ารบ ริหารส วน ตําบลด าน เ เม คํา มัน
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โครงการนายอําเภอลับแลพาทําบุญโครงการนายอําเภอลับแลพาทําบุญ  
ตักบาตรวันธรรมสวนะช่วงเข้าพรรษาตักบาตรวันธรรมสวนะช่วงเข้าพรรษา  

ณ วัดด่านแม่คํามันณ วัดด่านแม่คํามัน



นายกเวช ออนวงษ นายกองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน 
ไดมอบหมายใหสํานักปลัด จัดทําโครงการอบรมคุณธรรมและ 
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการ 
บริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในวันท่ี 13 กันยายน 2565 ณ อาคารหอประชุมองคการบริหาร 
สวนตําบลดานแมคํามัน นําโดยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลดานแมคํามัน พรอมดวยขาราชการ พนักงาน 
องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ไดเขารวมกิจกรรมโครง 
การฯ ดังกลาว

องค ก ารบ ริหารส วน ตําบลด าน เ เม คํา มัน
 อํา เภอ ลับ เ เล  จั งห วัด อุตร ดิตถ
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โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  
เพื�อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื�อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่คําขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่คํา  

มัน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565มัน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565  



องค ก ารบ ริหารส วน ตําบลด าน เ เม คํา มัน
 อํา เภอ ลับ เ เล  จั งห วัด อุตร ดิตถ
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โรคมือเท้าปากโรคมือเท้าปาก

โรคมือเทาปาก Hand Foot Mouth Disease
หน่ึงในโรคที่สรางความปวดเศียรเวียนเกลาให 
กับทัง้คุณครูที่โรงเรียน และทัง้คุณพอคุณแม 

เพราะมีการระบาดที่รวดเร็ว เด็กที่เจ็บปวดจาก 
โรคน้ีจะตองทรมานกับภาวะไข เจ็บในปาก 

เน่ืองจากเยื่อบุชองปากเต็มไปดวยแผล มือเทาก ็
ขึ้นตุมน้ําหรือผื่นแดง ทัง้คันทัง้เจ็บ ใชแลวคะ 

เรากําลังพูดถึง โรคมือเทาปาก นัน่เอง

การติดตอ
เช้ือจากผูปวยสามารถออกมาทาง 
เสมหะ น้ํามูก น้ําลาย อุจจาระและตุม 
น้ําใสของผูปวย โดยสวนใหญจะรับ 
เช้ือเขาทางปากเป็นหลัก สวนนอยท่ี 
รับเช้ือเขาทางการหายใจ เม่ือไดรับ 
เช้ือโรคเขาไป อีกบุคคลหน่ึงจะแสดง 
อาการเจ็บปวยภายใน 3-6 วัน

 มีไข 1-2 วัน
ตอมามีจุดแดง ตุมพุพอง และแตกออกเป็นแผล 
ตืน้ๆ ในปาก กระพุงแกม เหงือก เพดานออน ลิน้ 
ไก
หลังจากมีรอยโรคในชองปาก 1-2 วัน จะมีผ่ืน 
แดงนูนและหรือมีตุมน้ําใส ตาม มือ เทา กน 
อวัยวะเพศ เขา ขอศอก ของผูป วยได
สวนมากจะหายป วยภายในหน่ึงสัปดาหโดยการ 
รักษาตามอาการสวนนอยท่ีมีอาการรุนแรง (โดย 
พบในผูป วยท่ีติดเชือ้ชนิด Enterovirus 71) มัก 
เป็นเด็กเล็กโดยเฉพาะอายุต่ํากวา 5 ปี

อาการ
1.
2.

3.

4.

 
ไขมากกวา 39 องศาเซลเซียส นานตัง้แต 48 
ชัว่โมงขึ้นไป
อาเจียนหลายครัง้
ซึมกระสับกระสาย
แขนขาออนแรง
เซ ขณะยืน เดิน นัง่
ตากลอกไปมาไมหยุดน่ิง

การรักษา
ปัจจุบันยังไมมียาตานไวรัสเพื่อฆาเชื้อโรคโดย 
เฉพาะ ผูปวยสวนมากหายไดเองภายใน 7-10 วัน 
โดยระหวางน้ีใหรักษาตามอาการ เฝ าระวังภาวะ 
ขาดน้ําจากการมีแผลรุนแรงในชองปาก หรือการ 
ติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน

1.

2.
3.
4.
5.
6.

 


