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ทักทายจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน
...สวัสดีครับ...

วำรสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนแม่ค ำมัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 
ประจ ำเดือนตุลำคม -เดือนธันวำคม พ.ศ. 2564 ฉบับน้ี ได้รวบรวม
รำยละเอียดที่บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ภำรกิจ โครงกำรต่ำงๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของชุมชน และตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 5 ปี 
พ .ศ .2561-2565 โดยใช้ งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วน            
ต ำบลด่ำนแม่ค ำมันและเงินอุดหนุนจำกหน่วยงำนอื่นที่ได้ประสำนโครงกำร
มำให้แก่ประชำชนต ำบลด่ำนแม่ค ำมัน เป็นกำรสร้ำงควำมเจริญรุ่งเรือง
ให้แก่ต ำบลด่ำนแม่ค ำมันต่อไปในอนำคต



สารบัญ
เร่ือง หน้า

- เลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
- ประเพณีงำนลอยกระทง
- พิธีเน่ืองในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมพิลอดุลย
เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติและวันพ่อแห่งชำติ 
5 ธันวำคม 2564
- โครงกำรสร้ำงรอยย้ิมให้ผู้สูงอำยุ
- กิจกรรมวันกีฬำแห่งชำติ ประจ ำปี 2564
- สำระน่ำรู้ เรื่อง วิตำมินซี
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คณะที่ปรึกษา

นำงนคภิญญ์ เมฆธูป บรรณำธิกำร
นำยภำณุวัฒน์ ทิพย์ปัญญำ ผู้ช่วยบรรณำธิกำร
นำงนงครำญ อ่อนวงษ์ ที่ปรึกษำ
นำงสำวปิยพร อ่อนวงษ์ ที่ปรึกษำ
นำงสำวเบญจมำศ แย้มชื่น ผู้จัดท ำและรวบรวมข้อมูล



เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ประธานคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งพร้อมด้วยคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังและนายอ าเภอ
ลับแลลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกต้ังที่ 1- 8 เพ่ือให้การเลือกต้ัง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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ประเพณีงานลอยกระทง ประจ าปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน 
ร่วมงานย้อนวันวานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เพ่ือเป็น
การสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้อง์ิ่น ณ ท่าน้ าลาน
พญานาค วัดด่านแม่ค ามัน
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พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5

ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวำคม 2564 ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน    
ต ำบลด่ำนแม่ค ำมัน ก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำน เข้ำร่วมพิธีเน่ืองในวันคล้ำยวันพระบรม
รำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช   
บรมนำถบพิตร วันชำติและวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2564 ณ หอประชุม  
อ ำเภอลับแล หมู่ 1 บ้ำนน้ ำใส ต ำบลชัยจุมพล  อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
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โครงการสร้างรอยย้ิมให้ผู้สูงอายุ

วันท่ี 14 ธันวำคม 2564 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนแม่ค ำมันร่วมกับ
มูลนิธิส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุโรงพยำบำลอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงกำรสร้ำง
รอยยิ้มให้ผู้สูงอำยุโดยมีกิจกรรมมอบข้ำวสำรอำหำรแห้งและสิ่งของเครื่องใช้
จ ำเป็นแก่ผู้สูงอำยุท่ียำกไร้และผู้ด้อยโอกำสในเขตพ้ืนท่ีต ำบลด่ำนแม่ค ำมัน 
อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
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กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 2564

วันที่  16 ธันวำคม 2564 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนแม่ค ำมัน     
เข้ำร่วมกิจกรรมวันกีฬำแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 โดยองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลด่ำนแม่ค ำมันส่งตัวแทนเข้ำร่วมโปรแกรมแข่งขันกีฬำพ้ืนบ้ำน
วิ่งผลัดสำมัคคี ณ สนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
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สาระน่ารู้
เรื่อง วิตามินซี

วิตำมินซี ดูแลคุณตลอดวัน “วิตำมินซี” เป็นวิตมินท่ีละลำยน้ ำร่ำงกำยไม่สำมำรถสร้ำงเองได้ แต่มี
ควำมจ ำเป็นต่อร่ำงกำย จึงจ ำเป็นต้องได้รับจำกกำรบริโภคอำหำร วิตมิ นซีมีประโยนช์มำกมำย        
ต่อสุขภำพที่ส ำคัญคือ ช่วยเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน ลดอำกำรภูมิแพ้และต้ำนเช้ือโรคต่ำงๆต้ำนอนุมูลอิสระ
และชลอกำรเสื่อมของเซล ช่วยสร้ำงคลอลำเจนให้ผิวลดร้ิวรอยและท ำให้ผิวกระจ่ำงใสข้ึน ทรำบกันดี
ว่ำท่ีเรำจะบริโภควิตำมินซีให้ได้ 500มิลลิกรัมตำมควำมต้องกำรของร่ำงกำยใน1วัน กำรบริโภค
วิตำมินซีให้ได้ 500มิลลิกรัมนั้น เท่ำกับเรำต้องทำนส้มท่ีมีคุณภำพให้ได้วันละ7ผล

ดังนั้น จึงเกิดกำรคิดค้นและพัฒนำวิตำมินซีให้อยู่ในรูปของเม็ดยำเพื่อง่ำยต่อกำรบริโภค       
ซึ้งปัจจุบันผลิตพันธ์ วิตำมินซีมีอยู่2ชนิดคือ ชนิดออกฤทธิ์สั้นและชนิดออกฤทธิ์นำน วิตำมิน         
ชนิดออกฤทธิ์สั้นสำรส ำคัญจะถูกปล่อยในปริมำณสูงทันทีและคงอยู่ในร่ำงกำยเพียง 2 ช่ัวโมง        
ขณะท่ีวิตำมินชนิดออกฤทธิ์นำน สำรส ำคัญจะถูกปล่อยออกมำช้ำๆและคงท่ีนำนถึง8ช่ัวโมงชนิดออก
ฤทธิ์สั้นร่ำงกำยจะขับออกทำงปัสสำวะ25% นั้นคือร่ำงกำยจะน ำไปใช้ได้เพียง25%เท่ำนั้น
ส่วนชนิดออกฤทธิ์นำน ร่ำงกำยจะดูดซึมและน ำไปใช้ได้ถึง73%โดยขับออกทำงปัสสำวะเพียงเล็กน้อย 
จึงช่วยลดกำรสูญเสียวิตำมิน อีกท้ังยังปลอดภัยเนื่องจำกกำรรับวิตำมินในปริมำณคงท่ีอย่ำงช้ำๆ     
ช่วยท ำให้ไม่ระคำยเคืองกระเพำะอำหำรอีกด้วย ข้อเสียส ำหรับคนท่ีขำดวิตำมินซี จะท ำให้ร่ำงกำยไม่
สดช่ืนเหนื่อยง่ำย อ่อนเพลียเร้ือรัง ปวดตำมจุดต่ำงๆของร่ำงกำย มีเลือดออกในช่องปำกหรือตำมไรฟัน 
และท ำให้ร่ำงกำยขำดภูมิต้ำนทำนต่อโรคต่ำงๆพร้อมปัญหำสุขภำพหลำยอย่ำงตำมมำ เพรำะฉะนั้นเรำ
ควรทำนวิตำมินให้เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของแต่ละคนให้เพียงพอในแต่ละวันเพื่อสุขภำพท่ีดี

6


