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บอกกล่าวเล่าข่าว 

 สวัสดีผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับคอลัมน์บอกกล่าวเล่าข่าว ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เวียงกานต์ เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่ก าลังจะเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวไปเป็นฤดูร้อน ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่
แพร่กระจายของโรคระบาดอย่างที่ทราบกันว่าขณะนี้สถานการณ์ทั่วโลกก าลังตื่นตัวกับโรคไวรัสโคโรน่า นี้ ซึ่งนับวันยิ่งมีผู้คน
เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอย่างไม่หยุด อย่างไรก็ตามเชื้อไวรัสโคโรน่า นั้นยังเป็นปัญหาระดับโลกที่เราต้องเผชิญแต่ว่าวันนี้นั้นเราจะมาบอก
กล่าววิธีการดูแลและป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่านี้กันค่ะ 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.sikarin.com/content/detail/408 
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ในวนัท่ี 3 มกราคม 2563 นายชยัวฒัน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ พร้อมทัง้ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ท ากิจกรรมท าบุญตักบาตร เน่ือง ใน 
วันขึน้ปีใหม่ 2563 เพ่ือเป็นสิ ริมงคลในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม 
องค์การบริหารสว่นต าบลเวียงกานต์. 

ท าบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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กิจกรรมน้อมร าลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

ในวันที่ 3 มกราคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานในพิธีรับ
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อมอบแก่ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียงกานต์ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีสมาชิกสภา พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต.์ 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 

วนัท่ี 11 มกราคม 2563 นายชยัวฒัน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการจดังานวนัเด็ก ประจ าปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ โดยมีกิจกรรมการแสดง เล่นเกมส์
นนัทนาการ การจบัของรางวลั และการมอบทนุการศกึษาให้กบัเดก็ๆนกัเรียน ศนูย์พฒันาเดก็เล็กเวียงกานต ์

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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อบต.ดอนแก้ว เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานธนาคารเวลา อบต.เวียงกานต์ 

วนัท่ี 21 มกราคม 2563 นายชยัวฒัน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ให้การต้อนรับคณะ
ศกึษาดงูานจาก องค์การบริหารสว่นต าบลดอนแก้ว จงัหวดัเชียงใหม่ น าโดย นายยทุธนา บญุสงู รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว พร้อมทัง้ 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ประธานผู้สูงอายุ อสม. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว โดยเข้าศึกษาดูงานแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เร่ืองธนาคารเวลา ขององค์การบริหารสว่นต าบลเวียงกานต.์ 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา พัฒนาพ้ืนที่ห้วยปูค า 

วนัท่ี 22 มกราคม 2563 นายชยัวฒัน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ พร้อมทัง้คณะผู้บริหาร 
พนกังาน เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน และประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราท าความดีด้วยหวัใจ ร่วมพฒันาพืน้ท่ีท าความสะอาดห้วยปคู า บ้าน
ดงห้วยเย็น หมูท่ี่ 14. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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กิจกรรมท าแนวกันไฟ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

วนัท่ี 24 มกราคม 2563 นายชยัวฒัน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ นาย
อภิสิทธ์ิ พรมชยั หวัหน้าส านกัปลดั เป็นประธานจดักิจกรรมท าแนวกนัไฟ เพ่ือเตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควนั โดยบรูณาการร่วมกบัวิทยาลยัการอาชีพบ้านโฮง่ ส านกังานขนสง่จงัหวดัล าพนูสาขาบ้านโฮง่ โดย
ท ากิจกรรมสร้างแนวกนัไฟ บริเวณด้านหลงัส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลเวียงกานต์ และหนว่ยงานใกล้เคียง. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแนวทางด าเนินงานในพ้ืนที่ 

วนัท่ี 24 มกราคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานการ
ประชุม การด าเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ห้อง
ประชมุองค์การบริหารสว่นต าบลเวียงกานต.์ 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการด าเนินงานธนาคารเวลาและ การส่งเสริมความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพโดยชุมชนท้องถิ่น 

วนัท่ี 27 - 28 มกราคม 2563 นายชยัวฒัน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ ว่า
ท่ีร้อยตรี ภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ และนางสาววรัญญา สุคนัธวงศ์ เจ้า
พนกังานธุรการ เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อถอดบทเรียนการด าเนินงานธนาคารเวลาและการส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสขุภาพโดยชมุชนท้องถ่ิน ณ ห้องจปิูเตอร์ 12 ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 



ข่าวประจ าเดือน มกราคม 2563  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีสานพลังสูงวัยสร้างเมือง” 

วนัท่ี 29 - 30 มกราคม 2563 นายชยัวฒัน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ วา่
ท่ีร้อยตรี ภคัภมูิ เสียงออ่น รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลเวียงกานต์ พร้อมทัง้คณะท างาน สสส รพสต. ผู้น า
ชมุชน อสม. ปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารสว่นต าบลเวียงกานต์ เข้าร่วม การประชมุเชิงปฏิบตักิาร "เวทีสานพลงั 
สงูวยัสร้างเมือง" ณ ศนูย์ประชมุนานาชาต ิเอ็มเพลส แกรนด์ฮอล์ จงัหวดัเชียงใหม.่ 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 


