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บอกกล่าวเล่าข่าว

Fax : 053 - 980560 ต่อ 116

สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน
กลับมาพบกันอีกครั้งกับคอลัมน์บอก
กล่าวเล่าข่าว เข้าสู่ช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่
ยุ ง แพร่ พั นธุ์ ไ ด้ ดี  และ เป็นช่ ว งที่ มี
การระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็น
ประจ า ส าหรับในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโฮ่ง
นั้นในปี 2563 นั้น มีการแพร่ระบาดของ
โรคไข้ เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา
เป็ น อันดับที่  1  ของจั งหวั ด ล า พูน
มีผู้ป่วยจ านวนมากถึง 496 ราย จึง
อยากน าเสนอวิธีการก าจัดลูกน้ ายุงลาย
ด้วยมาตรการ 3 เก็บ เพ่ือที่เราจะได้
ช่วยลดจ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกและ
ชิ คุ น กุ น ย า ได้  ด้ ว ยก า ร  เ ก็ บ บ้ า น
ให้ปลอดโปร่ง เก็บขยะเศษภาชนะ
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้
เก็บน้ าให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่
ปิดฝาไม่ได้ก็ปล่อยน้ าทิ้งหรือเปลี่ยนน้ า
เป็นประจ าทุกสัปดาห์  หรื อปล่อย
ป ล า ห า ง น ก ยู ง ช นิ ด กิ น ลู ก น้ า
เพ่ือป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก , 
โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า , โรคไข้ปวดข้อ
ยุงลาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค



ข่าวประจ าเดือน พฤษภาคม 2564

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอบ้านโฮ่ ง โดยมีผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
เขตอ าเภอบ้านโฮ่ง ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณา
โครงการท่ีขอประสานแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในปีงบประมาณ 2565
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 16,798,200 บาท ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์.

การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอบ้านโฮ่ง 

Fax : 053 - 980560 ต่อ 116

ภาพ/ข่าว   สิริกรานต์ บุญปาละ



ข่าวประจ าเดือน พฤษภาคม 2564

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์
พร้อมท้ังคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้มอบช่อ ดอกไม้
แสดงความยินดีกับนายกเทศบาลต าบลศรี เตี้ ย  นาวาเอกณัฐพงศ์  คชเสนี  และ ประธานสภา
เทศบาลต าบลศรีเตี้ย และมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายยกเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง นางศรีรัตน์ เขียวสิงห์ และ
ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง.

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลศรีเตี้ย,เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง
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ภาพ/ข่าว   สิริกรานต์ บุญปาละ
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วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์
ได้มอบหมายให้ ว่าท่ีร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ เจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการสังคม และ ประธานสภาองค์กรชุมชน มอบบ้านเพียงพอชนบทให้กับ นายแดง อินต๊ะกอก 
บ้านห้วยแพ่ง หมู่ท่ี 12 และ นางทองเพ็ญ ทิพย์พงษ์ดา บ้านสบล้อง หมู่ท่ี 11 และ นายวังเงิน จันทร์ธง 
บ้านป่าด า หมู่ท่ี 13.

สภาองค์กรชุมชนมอบบ้านเพียงพอชนบทให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.เวียงกานต์

Fax : 053 - 980560 ต่อ 116

ภาพ/ข่าว   สิริกรานต์ บุญปาละ
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วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ พร้อมทั้ง
เจ้าหน้าท่ี งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ออกท าการมอบห้องน้ า ให้กับ
นายบุญช่วย พันวัน โดยร่วมกับ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน ตาม
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2564
ณ บ้านห้วยปางค่า หมู่ท่ี 16

มอบห้องน้ าให้กับ นายบุญช่วย พันวัน โดยร่วมกับ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
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วันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์
ได้ออกท าการมอบแผ่นกระเบื้องหลังคาให้กับบ้านเรือน โรงเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร ท่ีได้รับความ
เสียหายจากเหตุลมกรรโชคแรง จ านวน 15 หลังคาเรือน และ โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร
จ านวน 2 โรง.

มอบแผ่นกระเบื้องหลังคาให้กับบ้านเรือน โรงเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร
ทีไ่ด้รับความเสียหาย
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