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บอกกล่าวเล่าข่าว 

 สวัสดีผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับคอลัมน์บอกกล่าวเล่าข่าว ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เวียงกานต์ เนื่องในวัน ที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เราจึงขอน าเสนอเรื่องราวสุดแสนประทับใจของพระองค์ท่านเมื่อครั้งพระองค์ท่าน
ยังมีชีวิตอยู่และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ต่างๆทั่วประเทศ วันนี้จึงขอน าเสนอเรื่อง พระองค์ทรงไม่ปรพิระโอษฐ์บ่นอะไรเลย 
 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทั้งหลายต่างมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของพวกเราประชาชนชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การศึกษา 
การแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลให้พระองค์ต้องเสด็จประพาสภูมิภาคต่างๆ เสมอ “เมื่อสมัยเกือบ 70 ปี
ก่อน ต้องบอกว่าล าบากมาก ไม่มีความสะดวกทั้งเรื่องถนน การสื่อสาร ไฟฟ้า ประปา ไม่มีอะไรเลย การเข้าไปยังพ้ืนที่ห่างไกล
ความเจริญนั้น กลางวันว่าล าบากแล้ว ลองคิดถึงกลางคืนสิครับ ผมบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งทั้งหมดนี้พระองค์ไม่ทรงปริพระ
โอษฐ์บ่นอะไรเลยแม้แต่น้อย ขณะที่เสด็จฯ แปรพระราชฐานได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จและ
กราบบังคมทูลถึงปัญหาต่างๆ ซึ่งพระองค์รับฟังเอง และทรงเข้าไปแก้ปัญหาด้วยพระองค์เองโดยไม่เคยวางเฉย”   
 จะเห็นได้ว่าจากเรื่องราวของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร จากข้างต้นนั้นเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ แต่พระองค์ทรงเลือกอยู่
เคียงข้างประชาชนเสมอ คอยแก้ไขปัญหา บรรเทาความทุกร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ไหนที่ยากล าบาก หรือแม้พ้ืนที่
ห่างไกลไม่มีใครเข้าถึงพระองค์ท่านทรงเลือกที่จะเข้าไปพบปะและพูดคุยกับประชาชนด้วยตัวของพระองค์ท่านเอง โดยพระองค์
ท่านทรงไม่ปริพระโอษฐ์บ่นอะไรเลย ท าให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความอดทน ต่อสิ่งที่ยากล าบาก  ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พสกนิกรชาว
ไทย รัก และ ยกย่อง พระองค์ท่านเสมอมา. 
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วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 นายชยัวฒัน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ พร้อมทัง้เจ้าหน้าท่ี งาน
สวสัดิการสงัคม องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ออกแจกเบีย้ยงัชีพประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 ให้กับ 
ผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ตดิเชือ้ ในเขตพืน้ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ และได้พบปะพดูคยุเก่ียวกบัปัญหาตา่งๆ
ในเขตพืน้ท่ีและประชาสมัพนัธ์กิจกรรมงานวนัแคห่ลวง ประจ าปี 2562. 

แจกเบี้ยยังชีพประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562  

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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งานประเพณีแห่แค่หลวง ประจ าปี 2562 

วนัท่ี 6 - 7 พฤศจิกายน 2562 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ พร้อมทัง้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนกังาน ลูกจ้าง ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้สูงอาย ุผู้น ากลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนและ
นกัเรียนในเขต องค์การบริหารสว่นต าบลเวียงกานต์ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่แคห่ลวง ประจ าปี 2562 ณ สนาม
ท่ีวา่การอ าเภอบ้านโฮง่. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์  
สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้จัดการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเวียงกานต์ สมยัสามญั สมยัท่ี 4 ครัง้ท่ี 1  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต ์

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการท างาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2562 นายชยัวฒัน์ ประเสริฐ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัล าพนู พร้อมด้วย 
ว่าท่ีร้อยตรีภคัภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เข้าร่วมการประชมุเพื่อปรึกษาหารือ
แนวทางการขบัเคล่ือนกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล ณ ห้องประชมุอาเซียน วิทยาลยัเทคนิคแม่
สอด โดยมีนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 17 จงัหวดัภาคเหนือเข้าร่วมประชมุด้วย. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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ประชุมชี้แจงการด าเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย 

วนัท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 นายชยัวฒัน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริการส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ 
นางสาววรัญญา สคุนัธวงศ์ เจ้าพนกังานธุรการ และ นางสาวสิริกรานต์ บญุปาละ พนกังานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วม
ประชุมชีแ้จงการด าเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย ในพืน้ท่ีภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
อบรมการใช้ระบบปฏิบตักิารซอร์ฟแวร์ธนาคารเวลา โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวธั รองอธิบดีกรมกิจการผู้สงูอาย ุเป็น
ประธานกลา่วเปิดการประชมุ และทัง้นีอ้งค์การบริหารสว่นต าบลเวียงกานต์ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างพืน้ท่ีในเร่ือง
ของการด าเนินงานโครงการธนาคารเวลา เพ่ือน ามาปรับใช้กบัพืน้ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ณ โรงแรม
มิราเคลิแกรนด ์คอนเวนชัน่ จ.กรุงเทพมหานคร. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดล าพูน 

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 นายชยัวฒัน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ร่วมลงนามบนัทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินจงัหวดัล าพูน โดยมี ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมทัง้ได้ท าการส่งมอบรถปฏิบตัิการแพทย์ฉุกเฉินให้กับ 
องค์การบริหารสว่นต าบลเวียงกานต์ ณ องค์การบริหารสว่นต าบลเวียงกานต.์ 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 


