
ข่าวประจ าเดือน มกราคม  2562 

บอกกล่าว  เล่าเรื่อง 
สวัสดีผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์ปัญหามลพิษหมอก

ควันที่เกิดข้ึน และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้น ท าให้ประชาชนมีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจและสุขภาพได้ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จึงเป็นห่วงสุขภาพของ
ทุกท่านจึงได้น าความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตน เพ่ือรับมือกับปัญหาหมอกควันที่
เกิดข้ึนในขณะนี้มาให้ทุกท่านได้อ่านว่าต้องท าอย่างไรบ้าง 

1. ใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูกและปาก ถ้าอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหนา
มาก ให้เปลี่ยนหน้ากากทุก 4 ชั่วโมง 
2. ส าหรับอาคารบ้านเรือน ให้ปิดประตูหน้าต่างหรือป้องกันฝุ่นเข้ามา
สะสม หรือกรณีที่ไม่สามารถปิดประตูหน้าตาได้ ให้ใช้ผ้าชุบน้ า ท าเป็น
ม่านปิดประตูหน้าต่าง เพ่ือเป็นแนวกั้นฝุ่น ลดการกวาดบ้านลง เพ่ือไม่ให้
ฝุ่นละอองกระจาย และเปลี่ยนมาเป็นการถูบ้านแทน 
3. หลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานานๆ การออกก าลังกาย และ
การท างานหนัก ที่ต้องออกแรงมาก เพราะการหายใจเร็ว ท าให้ได้รับ
ปริมาณฝุ่นละอองเข้าร่างกายเพ่ิมมากข้ึน 

4. ให้ดื่มน้ ามากๆ งดเว้นการสูบบุหรี่ เพ่ือป้องกันการเจ็บคอ 
5. ผู้สูงอายุ ที่มักมีปัญหาโรคหัวใจ ปอด หอบหืด รวมถึงเด็กเล็ก ควรงดออกไปท ากิจกรรมนอกอาคารที่มีฝุ่นละอองมาก 
6. ส าหรับเด็ก คนชรา ผู้ป่วยภูมิแพ้ หอบ หืด โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอด และโรคหัวใจ จะต้องดูแลรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง 
และต้องระวังเป็นพิเศษ ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์อย่างเคร่งครัด 
7. ผู้ที่มีอาการผิดปกติเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด แน่นหน้าออก ไอออกมาเป็นเลือด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที 
8. งดการรองรับน้ าฝน ไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
9. งดการเผาหรือกระท าการใดที่จะท าให้เกิดฝุ่นละออง ควันไฟ หรือปัญหาที่ซ้ าเติมท าให้คุณภาพอากาศแย่ลง 
10. ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 

       ขอบคุณเรื่องราวจาก มูลนิธโิรงพยาบาลสงขลานครินทร ์
ภาพ / ข่าว : สิริกรานต์ บุญปาละ 

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ 

https://hilight.kapook.com/


ข่าวประจ าเดือน มกราคม 2562 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ไดท้ าการแจกเบี้ยยังชีพและมอบปฏทินิปี 2562 ให้แก่ประชาชน
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต ์

 
วันที่ 4 มกราคม 2562 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเวียงกานต์ พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ช านาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงกานต์ และ งานสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ท าการ
แจกเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือนมกราคม 2562 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยเกี่ยวกับงานและ
กิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่และติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ
หมู่บ้าน พร้อมทั้งมอบปฏิทินให้กับประชาชนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี 2562 . 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพ / ข่าว : สิริกรานต์ บุญปาละ 

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เข้าร่วมกจิกรรม Kick Off แผนรณรงค์“แยกก่อนทิง้” อ าเภอบ้านโฮ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์“แยกก่อนทิ้ง” 
อ าเภอบ้านโฮ่ง และกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะของอ าเภอบ้านโฮ่ง ร่วมกับ เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลศรีเตี้ย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าพลู องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาสวาย และ ส่วนราชการ อ าเภอบ้านโฮ่ง โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอ าเภอ
บ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธี ร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” และร่วม
ประชาสัมพันธ์เดินขบวน รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ณ ลานกิจกรรมเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง 

 
 
ภาพ / ข่าว : สิริกรานต์ บุญปาละ 

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ 



ข่าวประจ าเดือน มกราคม  2562 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลต าบลหว้ยหม้าย  
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

 
วันที่ 10 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ น า

โดยนายชัยวัฒน์ ประเสริฐ พร้อมทั้ ง คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้น าชุมชน ประธานผู้สูงอายุ ให้การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลต าบลห้วยหม้าย น าโดย นายเทียนชัย พลายกลาง 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลห้วยหม้าย พร้อมทั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ 
โครงการสร้างสุขภาวะสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพโดยชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพ / ข่าว : สิริกรานต์ บุญป่าละ 

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ 
 

  



ข่าวประจ าเดือน มกราคม 2562 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการฯกลั่นกรองการใช้ที่ดินอันเป็น 

สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน  

 
ในวันที่ 11 มกราคม 2562 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้น า
ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการฯ
กลั่นกรองการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน พร้อม
ทั้งลงพ้ืนที่ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์. 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพ / ข่าว : สิริกรานต์ บุญปาละ 

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ 
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กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จดังานวันเด็ก 
ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวียงกานต ์

 

 
วันที่ 12 มกราคม 2562 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ

บริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เวียงกานต์ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ / ข่าว : สิริกรานต์ บุญปาละ 

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต ์
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องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ได้ให้การต้อนรับ ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
วันที่ 15 มกราคม 2562 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ให้การต้อนรับผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมคณะ และผู้สนับสนุนโครงการ
บ้านห้วยแพ่ง ชุมชนสุข สุขภาพดีด้วยวิถี บวร.ร. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านห้วยแพ่ง. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ / ข่าว : สิริกรานต์ บุญปาละ 

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต ์


