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บอกกล่าวเล่าข่าว 

 สวัสดีผู้อ่านท่ีเคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับคอลัมน์บอกกล่าวเล่าข่าว ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เวียงกานต์ ครั้งนี้เรามีเรื่องราวน่าสนใจมาน าเสนอท่านผู้อ่านให้ได้อ่านกันอีกเช่นเคยส าหรับในเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนแรกของ
การเริ่มต้นปีใหม่เราจึงอยากจะน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวันส าคัญในเดือนมกราคมนี้ให้ผู้อ่านให้ผู้อ่านได้รับทราบกันค่ะ ส าหรับ
ครั้งนี้เราของน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ วันการบินแห่งชาติค่ะ ซึ่งวันการบินแห่งชาตินั้น ตรงกับวันท่ี 13 มกราคม ของทุกปี ซึ่งวัน
การบินแห่งชาตินั้น เริ่มต้นมาจากปี พ.ศ. 2454 ท่ี จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ  
ได้น าความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) ถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของ
เครื่องบินที่ต้องมีไว้เพื่อป้องกันประเทศ จึงมีค าส่ังให้นายทหาร 3 นาย คือ พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ, นาวาอากาศเอก 
พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ และนาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต ไปเรียนวิชาการบินท่ีประเทศฝรั่งเศส 
 หลงัส ำเร็จกำรศึกษำนำยทหำร นักบินทัง้ 3 นำย ได้กลบัมำทดลองบินครัง้แรกในประเทศไทยเม่ือวันท่ี  
29 ธันวำคม 2456 ซึง่นำยทหำรนกับินทัง้ 3 นำย สำมำรถขบัเคร่ืองบินและร่อนลงจอดได้เป็นอย่ำงดี ท่ำมกลำงเสียงช่ืนชม
ของผู้ชมจ ำนวนมำกท่ีมำรอชม เน่ืองจำกในสมยันัน้ กำรขึน้บินบนท้องฟ้ำถือเป็นเร่ืองท่ีเสีย่งอนัตรำยอย่ำงยิ่ง ผู้ ท่ีสำมำรถขบั
เค ร่ื อ งบิ น ไ ด้ จึ ง ไ ด้ รั บกำ รยกย่อ ง ว่ำ เ ป็ นผู้ ก ล้ ำ หำญและ ถือ เ ป็ น เ กี ย ร ติป ระวั ติ ท่ี คว ร ไ ด้ รั บกำรสร ร เส ริญ 
 ในเวลำต่อมำ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ เจ้ำอยู่หัว  ได้ทรงสถำปนำแผนกกำรบินขึ น้ใน
กระทรวงกลำโหม เป็นผลให้กิจกำรกำรบินไทยได้รับกำรพัฒนำขึน้มำตำมล ำดับ  จากนัน้ในวันที่  13 มกราคม 2456 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรการบิน โดยมีนายทหารนักบินขึน้แสดงการบิน
ถวายและโปรยกระดาษถวายพระพรชัยมงคล ในกำรนีก็้มีเจ้ำนำยชัน้ผู้ ใหญ่ ข้ำรำชกำร และประชำชนมำร่วมเฝ้ำเสด็จ
และชมกำรแสดงกำรบินในครัง้นีด้้วย ขอบคุณข้อมูลจาก https://hilight.kapook.com/view/96074 
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วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 นายชัยวัฒน ์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ และเจ้าหน้าท่ี งานสวัสดิการ
สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ออกแจกเบ้ียยังชีพประจ าเดือน ธันวาคม 2562 ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ติดเช้ือ ในเขตพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ และได้พบปะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในเขตพื้นท่ี. 

แจกเบี้ยยังชีพประจ าเดอืน ธันวาคม 2562  

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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กิจกรรมน้อมร าลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าท่ี พนักงาน องค์การบริการส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมน้อมร าลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ , พิธีถวาย
พานพุ่มสักการะ และ กิจกรรมท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอบ้านโฮ่ง . 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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ประชุม คณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ งานหลักประกันสุขภาพ 

วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานการประชุม 
คณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ งานหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ณ ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องธนาคารน้ าใต้ดิน 

วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้
เรื่อง ธนาคารน้ าใต้ดิน ให้กับผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลแม่ตืน อ าเภอล้ี ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลแม่ตืน. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร และพิธีท าบุญเปดิใชถ้นน สายบ้านล้อง - สบล้อง 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ ว่าท่ีร้อยตรี
ภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร และพิธีท าบุญเปิดใช้ถนน 
สายบ้านล้อง - สบล้อง ณ บริเวณด้านหน้าวัดบ้านล้อง หมู่ท่ี 9 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานในพิธีการแข่งขัน  
กรีฑา - กีฬา เด็กและเยาวชนต าบลบา้นโฮ่ง 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานเปิดพิธีการ
แข่งขันกรีฑา - กีฬา เด็กและเยาวชนต าบลบ้านโฮ่ง ณ สนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแนวทางด าเนินงานในพื้นที่ 

วันท่ี 18 - 19 ธันวาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้  
ว่าท่ีร้อยตรี ภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ และ นางสาววรัญญา สุคันธวงศ์ เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ เข้าร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และขยายผลแนวทางด าเนินงานในพื้นท่ี เรื่อง การส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุในชุมชน
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างวัย ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด ์คอนเวนช่ัน จ. กรุงเทพมหานคร. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 



ข่าวประจ าเดือน ธันวาคม 2562  

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน คริสต์มาสคัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิด 
พิธีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน คริสต์มาสคัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งท่ี 1 ร่วมกับ ชมรมกีฬาและนันทนาการบ้านโฮ่ง 
พันธสัญญาไทยมิชช่ัน และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 โดยมีกิจกรรมการแจกของขวัญเนื่องในวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านศาสนาคริสต์ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม บ้านห้วยน้ าดิบ หมู่ท่ี 5 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 นายสมาน กองแก้ว นายอ าเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์  
ได้กล่าวรายงานโครงการ ร่วมกับ สมาชิกสภา เจ้าหน้าท่ี พนักงาน ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน สาขาบ้าน โฮ่ง สถานี
ต ารวจภูธรบ้านโฮ่ง ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยแพ่ง 
และผู้น าชุมชน ณ จุดบริการประชาชนบริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ท าการมอบน้ าด่ืมและ 
ผ้าเย็นให้กับผู้ท่ีสัญจรผ่านจุดบริการประชาชน. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 


