
ข่าวประจ าเดือน มีนาคม 2563  

บอกกล่าวเล่าข่าว 

ออกแบบ โดย สิริกรานต์ บุญปาละ 

ภัยแล้งคือ....?? 
ภัยแล้ง (Droughts) ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ เกิดจากการมีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล 

เป็นเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณกว้าง ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขาด

น้ า ท าให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติ เกิดความเสียหาย และความอดอยาก 

ภัยแล้ง 
วิกฤต ิ

โดยธรรมชาติ 

- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก 

- การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเล 

- ความผิดปกติของต าแหน่งร่องมรสุมท าให้ฝนตก 

   ในพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง 

- ความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนท่ี 

   ผ่านประเทศน้อยกว่าปกติ 

โดยการกระท าของมนุษย์ 

- การใช้น้ าสิ้นเปลืองเกินไป 

- การเผาพลาสติก น้ ามัน และถ่านหิน ท าให ้

   อุณหภูมขิองโลกสูงขึ้น 

- การตัดไม้ท าลายป่า 

- ระบบการเพาะปลูก 

- ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักกินน้ า 

สาเหตุ...เกิดจาก 

ผลกระทบ 
- ผลิตผลทางการเกษตรลดลง ไม่เพียงพอต่อการบริโภค 

- เกิดฝุ่นละออง พายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ า 

- เพิ่มโอกาสการเกิดไฟป่าในช่วงเกิดภัยแล้ง 



ข่าวประจ าเดือน มีนาคม 2563 

วันท่ี 3 มีนาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ให้การต้อนรับ  
นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์  เลขาธิ การ  รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม  โดย ท้ังนี้ มี  
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ได้ให้การกล่าวต้อนรับ เลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังคณะ และได้ลงพื้นท่ีสังเหตุผลการด าเนินงานการขุดเจาะน้ าบาดาลใช้เพื่อการเกษตรในพื้นท่ี 
500 ไร่ ณ ศาลาฌาปนสถานบ้านสันเจดีย์ - ยางส้ม หมู่ที่ 4. 

ต้อนรับ เลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 



ข่าวประจ าเดือน มีนาคม 2563  

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ 

วันท่ี 4 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน และประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง
กานต์ ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาพื้นท่ี
ท าความสะอาดวัดบ้านห้วยปางค่า หมู่ท่ี 16. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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แจกเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

วันท่ี 10 มีนาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ พร้อมท้ังนางภัณฑิลา วงค์ธิ
มา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ และเจ้าหน้าท่ี งานสวัสดิการสังคม ได้ออกท าการแจกเบ้ียยังชีพ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือ ในเขตพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ และได้
พบปะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์  

วันท่ี 11 มีนาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ โดยมีกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุในภาวะซึมเศร้า
และการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุติดบ้านให้เข้าสู่ผู้สูงอายุติดสังคม อย่างมีคุณค่า โดยท้ังนี้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้มี
การตรวจวัดไข้และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุก่อนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เพื่อป้องกัน
โรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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การประชุมการจัดกิจกรรมโครงการเวียงกานต์ห่วงใยผู้สูงอายุ 

วันท่ี 12 มีนาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานการประชุม
การจัดกิจกรรมโครงการเวียงกานต์ห่วงใยผู้สูงอายุ (รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ)ประจ าปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียงกานต์. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 



ข่าวประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรน่า2019(Covid19) 
และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 

วันท่ี 13 มีนาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า2019(Covid19)และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด19 และสอน
วิธีการล้างมือ และการท าหน้ากากอนามัยไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวเอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์. 

ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลทาขุมเงิน 

วันท่ี 17 มีนาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ให้การกล่าวต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา เข้าศึกษาดูงานเรื่องธนาคารน้ าใต้ดิน โดยมีว่าท่ีร้อยตรีภัคภูมิ เสียง
อ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธนาคารน้ าใต้ดิน และได้น าคณะ
ศึกษาดูงาน เข้าชมจุดสาธิตบ่อธนาคารน้ าใต้ดินและร่วมท าธนาคารน้ าใต้ดินด้วยกัน ณ องค์การบริหารส่วน ต าบล 
เวียงกานต์. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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วันท้องถิ่นไทย 

วันท่ี 18 มีนาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้  
ว่าท่ีร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ เป็นตัวแทนในการวางพานพุ่มดอกไม้สด
เพื่อถวายสักการระ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าพูน เป็นผู้กล่าวค าถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ลานพระบรม 
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 5 ศาลากลางจังหวัดล าพูน. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 


