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กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
ตามมาตรการและแนวทางการดาเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม สานักปลัด งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุข
เเละคณะครู ผดด.ทั้ง 3 ศูนย์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยออกพื้นที่ฉดี พ่นยาฆ่าเชือ้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลกุดตุ้มทัง้ 3 ศูนย์ เพื่อเตรียมสถานที่ก่อนการเปิดภาคเรียนในวัน
จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ตาบลกุดตุ้ม เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายบุญชู สากุล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มอบหมายให้นายสีนวน จาพันธุ์ นาย
ประมวล อาสาสู้ รองนายกองค์องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุม้ และนายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

ปฏิบัติหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจร
อปพร.องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุม้ ออกปฏิบัตหิ น้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับคณะครู นักเรียน ผูใ้ ช้ถนนในพืน้ ที่
ตาบลกุดตุม้ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ตารวจและฝ่ายปกครอง

ดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นาโดยท่านนิพนธ์ เหลาเจริญ ผอ.โรงเรียนบ้านผือวิทยายนพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านสระไข่น้าขุนี
วิทยา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลอ้ ม ตาบลกุดตุ้ม อาเภอเมืองชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม บ้านหนองไผ่ลอ้ ม หมู่ที่ 10 ตาบลกุดตุม้ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่ศูนย์เรียนรู้ฯมีการเลีย้ งเป็ด
เลีย้ งไก่ เลีย้ งปลาในบ่อ ปลูกข้าวเลีย้ งปลา นาข้าว ปลูกพืชสวนครัว ผักอินทรีย์ ผลไม้ตา่ งๆมะม่วง มะยงชิด กล้วย มะละกอฯลฯเพื่อ
เป็นภูมปิ ัญญาสามารถมีความรูต้ ดิ ตัวนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัว

กิจกรรมการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน และกาจัดโรคลัมปี สกิน ในโคกระบือ (Lumpy Skin Sisease)
จังหวัดชัยภูมิ
ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกุดตุ้ม อาเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับปศุสัตว์อาเภอเมืองชัยภูมิ ได้จัด
กิจกรรมโครงการรณรงค์ kick off การป้องกันและกาจัดโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์
พระราชา หมูท่ ี่ 10 ตาบลกุดตุม้ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีประชาชนผู้เลีย้ งโค - กระบือ ทั้ง 19 หมูบ่ ้าน ของตาบลกุดตุ้ม
เข้าร่วม โดยกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและกาจัด โรคลัมปี สกิน แจกสมุนไพรป้องกัน กาจัด
แมลง มอบสนับสนุนน้ายาเคมีฆา่ เชือ้ ในการพ่นเพื่อกาจัดสัตว์ ดูดเลือด เช่น ยุง แมลงวันคอก เหลือบ ซึ่งเป็นพาหะนาโรค

เกร็ดความน่ารูใ้ นชีวติ ประจาวัน
ทีค่ ณ
ุ ต้อง......

เคล็ดลับ4วิธที ำอำหำรกินไม่อว้ นมำฝำกกันแม้วำ่ จะกินในปริมำณเดียวกัน
1. ดืม่ นำชำขิงหลังจำกทำนอำหำรเสร็จ
ขิงฆ่ำแบคทีเรียที่เป็นอันตรำยในลำไส้ทำให้ลำไส้แข็งแรงทำให้ร่ำงกำยร้อนขึนส่งเสริมกำรเผำผลำญและเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันนอกจำกนีส่วนผสมของขิงยังช่วยในกำรขับนำดีขับคลอเรสเตอรอลออกจำกเลือดและขับปัสสำวะและถ่ำยอุจจำระ
มันเป็นชำที่แนะนำสำหรับผูท้ ี่มีอำกำรปวดประจำเดือนอย่ำงรุนแรงลดควำมอ้วนในร่ำงกำยและมือและเท้ำเย็นปลำย กำร
ทำชำขิงกับขิงสับละเอียดในชำดำร้อนจะช่วยให้กำรไหลเวียนโลหิตและผลขับปัสสำวะเช่นเดียวกับอำหำรและกำรดูแลผิว
หลังอำหำรกลำงวันและอำหำรเย็นดื่มแก้วเป็นเวลำ 15 วันและพัก 1 สัปดำห์และกินต่ออีก 15 วัน! ลองแพทเทิรน์ นีดู
2.กินแบบกลับด้ำนกัน
ควำมจริงที่ว่ำคุณลดนำหนักเพียงแค่ทำนกับข้ำวก่อนกินข้ำว! กำรกินปลำหรือเนือสัตว์ก่อนทำนข้ำวนันจะทำให้มนี ำตำล
ในเลือดลดลงและจำกกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำฮอร์โมนทำงเดินอำหำรทำงำนมำกขึนมันไม่ได้เป็นคำสั่งคำร์โบไฮเดรต
โปรตีนใย แต่คำสั่งใยอำหำรโปรตีนคำร์โบไฮเดรต นอกจำกนีแทนที่จะกินผลไม้เป็นของหวำนควรกินผลไม้และกินข้ำวแทน
ปลำย ควรรับประทำนคำร์โบไฮเดรตในอัตรำส่วน 1: 2 และมืออำหำรต้องกินอย่ำงน้อย 20 นำทีเพื่อป้องกันกำรกินมำก
เกินไปเพรำะศูนย์กลำงควำมอิ่มของสมองต้องกำรเวลำอย่ำงน้อย 15 นำทีเพื่อรับรู้ถึงควำมสมบูรณ์
3. กำรกินนำก่อนอำหำร 1ชม. นันเป็นกำรกินทีช่ ว่ ยลดควำมอยำกอำหำรได้ดที สี่ ดุ
หลำยครังที่สมองสับสนควำมหิวโหยและกระหำยนำหำกคุณหิวคุณอำจรู้สึกหิวดังนันถ้ำคุณหิวลองดื่มนำสักแก้วก่อน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งดื่มนำ 500 มล. ก่อนมืออำหำร กำรกินนำก่อนมืออำหำรทำให้ปริมำณแคลอรี่ลดลง 13%แต่กำรดื่ม
นำในระหว่ำงมืออำหำรจะเพิ่มฮอร์โมนอินซูลนิ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรรับนำหนักขณะที่ท้องว่ำงในตอนเช้ำและดื่มนำหนึง่ แก้ว
ก่อนอำหำรเพิ่มอัตรำกำรเผำผลำญของคุณมำกกว่ำ 24%!เคล็ดลับหำกคุณดื่มนำวันละประมำณ 2 ลิตรร่ำงกำยของคุณ
จะนำออกซิเจนและสำรอำหำรไปยังเซลล์ของคุณและปล่อยของเสียที่ทิงลงในเซลล์ด้วยเหงื่อหรือปัสสำวะเพื่อช่วยกระตุ้น
กำรเผำผลำญของคุณหำกคุณไม่มีอำกำรปวดท้องในขณะท้องว่ำงและไม่มีกำรใช้พลังงำนในระหว่ำงวันมำกไปคุณสำมำรถ
ดื่ม อเมริกำโน่ ในตอนเช้ำแทนก็ได้
4. เติมผักเข้ำไปในเมนูอำหำรของคุณ
ผักอุดมไปด้วยวิตำมินเกลือแร่ควำมชืนใยอำหำรและส่วนผสมของซัลเฟตซึ่งดีต่อสุขภำพมำกกว่ำอำหำร แต่มันยำกที่จะ
กินผักจนกว่ำคุณจะชอบสลัด เป็นควำมคิดที่ดีที่จะบรรจุผกั หลำกสีจำนวน 400 กรัมต่อวัน กำรบดมะเขือเทศแครอทหัว
บดกะหล่ำปลีและบร็อคโคลี่สำมำรถเติมโควต้ำส่วนใหญ่ของคุณในแต่ละวันทำให้คุณรูส้ ึกอิ่มและบรรเทำควำมเหนือ่ ยล้ำ
ปลำย ผสมผักและผลไม้ทมี่ ีสีต่ำงกัน แต่ให้แน่ใจว่ำอัตรำส่วนผักและผลไม้เท่ำกับ 1: 4 เพรำะกำรทำนนำตำลมำกเกินไป
อำจทำให้นำหนักเพิ่มขึนได้.
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