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นางแว่นฟ้า ทองศรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

“สารจากนายก.. อบจ.บึงกาฬ”
 วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2564) ฉบับน้ี
นบัเป็นโอกาสพเิศษทีส่�าคัญยิง่ของปวงชนชาวไทยทีจ่ะได้ร่วมกนัน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคุิณ พระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันชาติ  
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมร�าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณหลายกิจกรรม อาทิ การท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  
พธีิถวายบงัคม และกจิกรรมจติอาสาถวายเป็นพระราชกศุล ณ บรเิวณพืน้ทีข่ององค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ  
ข้างวัดสุดเขตแดนสยาม ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ภายใต้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ยังคงมุ่งมั่นด�าเนินงานตามภารกิจในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข  
ให้กบัพีน้่องประชาชนชาวจงัหวดับงึกาฬอย่างต่อเน่ือง โดยการประสานงานและร่วมมอืกับองค์กรภาครัฐและ 
ภาคเอกชนทกุภาคส่วน รวมท้ังองค์กรปกครองในท้องถิน่ทกุพืน้ที ่โดยค�านึงถึงแผนยทุธศาสตร์จังหวัดบงึกาฬ
มาเป็นกรอบในการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬได้รับประโยชน์สูงสุด
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วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจ�าปีของชาติ” พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึง 
พระกรณุาธิคณุของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีท่ีทรงประกอบพระราชกรณยีกจิอนัเป็นประโยชน์แก่สังคม และอาณา 
ประชาราษฎร์อย่างอเนกอนันต์ต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกและบ�ารุงรักษา
ต้นไม้

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกัน 
ปลกูต้นไม้ บ�ารงุรกัษาต้นไม้ ด้วยการใส่ปุย๋ พรวนดนิ ก�าจัดวชัพชื  
ตัดแต่งกิ่งและรดน�้าต้นไม้ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ สถานี-
ขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจ�าปีของชาติ” พ.ศ. 2564
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 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5 ทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิทีป่ฏบิติัพระราชกรณยีกจิต่างๆ ด้วยพระปรชีา- 
สามารถ เพือ่พฒันาประเทศไทยให้เจรญิก้าวหน้าทกุๆ ด้าน ท้ังด้านการปกครอง การบรหิารราชการแผ่นดิน  การศกึษา การสาธารณสขุ  
ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ท�าให้ประเทศไทยมคีวามเจริญก้าวหน้า และรักษาความเป็นเอกราชมาได้จนถงึทกุวันนี ้และพสกนกิร 
ชาวไทยได้น้อมใจถวายพระราชสมญัญาว่า “พระปิยมหาราช” ซ่ึงมคีวามหมายว่า มหาราชผูท้รงเป็นทีร่กัของปวงชนและรฐับาล  
ได้ก�าหนดให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อร่วมกันน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ 
ข้าราชการ และพนกังานจ้างองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ  
ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและกล่าวค�าถวาย 
ราชสดดีุพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5 
เน่ืองในวนัปิยมหาราช 23 ตลุาคม 2564 เพือ่แสดงความจงรัก 
ภกัด ีและน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์ โดยมี 
นายอ�าเภอเมอืงบึงกาฬ นายกเทศมนตร ีและก�านนั ในเขตพืน้ท่ี 
อ�าเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวาย- 
สักการะด้วย วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564



วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบข้าวสารซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้า และอุปกรณ์

ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ 

 เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด - 19

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ พร้อมคณะผู้บริหาร และหวัหน้าส่วนราชการองค์การบรหิาร 
ส่วนจงัหวัดบงึกาฬ มอบข้าวสาร ซึง่สนบัสนนุโดยบรษิทัโตโยต้า และอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการป้องกันควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด - 19 ณ บ้านหนองนาแซง อ.เมืองบึงกาฬ   
จ.บงึกาฬ บ้านโพธ์ิน้อย ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บงึกาฬ, บ้านสายปัญญา ต.เซกา อ.เซกา จ.บงึกาฬ และเทศบาลต�าบลหนองเลิง 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 วัดบ้านคลองเค็ม ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
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ตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อก�าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564

เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ�าปีส�าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ จดัประชมุตรวจประเมนิประสิทธภิาพ และประสิทธผิลการปฏบิติัราชการ เพือ่ก�าหนด 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ�าปีส�าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบรหิารส่วนจังหวดั พ.ศ. 2564 โดยม ีนายวเิชยีร ธรรมรกัษา ผู้ทรงคุณวฒุ/ิประธาน, นายปรชีา กมุภโิร สมาชกิสภา 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับึงกาฬ/อนกุรรมการ, นายเกรยีงไกร วนัตา เจ้าพนกังานปกครองช�านาญการ/อนกุรรมการ, นายสวาท  
ค�าชนะ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนท่าดอกค�า/อนกุรรมการ, นายกรชิชัย ศลิปรายะ ท้องถิน่จงัหวดับงึกาฬ/อนกุรรมการ และเลขานกุาร  
มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน ตามนัยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก�าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นเงินรางวัลส�าหรับข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
เพือ่ก�าหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณพีเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ�าปีส�าหรบัข้าราชการ ลกูจ้าง และพนกังานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ โดมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ออกติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ของหน่วยงานที่ขอรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นโครงการอุดหนุนที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว

 ดงันี ้ 1) โครงการอดุหนนุเหล่ากาชาดจงัหวดับงึกาฬ ได้อดุหนนุเป็นจ�านวนเงิน 500,000 บาท ณ เหล่ากาชาดจังหวดับึงกาฬ  
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  2) โครงการอุดหนุนการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิกพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด  
ได้อุดหนุนเป็นจ�านวนเงิน 327,500 บาท  3) โครงการอุดหนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจส�าหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง  
ได้อุดหนุนเป็นจ�านวนเงิน 1,397,500 บาท  4) โครงการอุดหนุนการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือด ได้อุดหนุนเป็นจ�านวนเงิน  
397,500 บาท  5) โครงการอดุหนนุการจดัซือ้เครือ่งมอืผ่าตดัล�าไส้ใหญ่ด้วยระบบส่องกล้อง ได้อดุหนนุเป็นจ�านวนเงนิ 197,500 บาท   
6) โครงการอุดหนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดบึงกาฬ ได้อุดหนุนเป็นจ�านวนเงิน 10,000,000 บาท ณ สาธารณสุข
จงัหวดับึงกาฬ อ.เมืองบงึกาฬ จ.บึงกาฬ 7) โครงการอุดหนนุเหล่ากาชาดจังหวดับงึกาฬ ได้อดุหนนุเป็นจ�านวนเงนิ 500,000 บาท  
และ  8) โครงการสนบัสนนุกจิกรรม/ส่งเสรมิอาชพีประชาชนหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง (ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดับงึกาฬ) 
ได้อุดหนุนเป็นจ�านวนเงิน 600,000 บาท ณ บ้านเหล่าหลวง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ, บ้านดอนเสียดเหนือ อ.เซกา จ.บึงกาฬ,  
บ้านนาชาว อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ, บ้านพรสวรรค์ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ มอบหมายให้นายสยาม เพ็งทอง เลขานุการนายก
องค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬ พร้อมคณะผูบ้รหิาร สมาชกิ 
สภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ ออกติดตามผลและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ของหน่วยงานท่ีขอรับเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่  
16-17-18 พฤศจิกายน 2564 
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 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง ปี 2564 วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564  
ณ วดัโพธาราม (วดัท่าไคร้) ต.บงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ  

9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2564

 ประเพณลีอยกระทงเป็นมรดกทางศลิปวัฒนธรรมทีส่บืทอดกนัมาจนถงึปัจจุบัน เป็นประเพณสี�าคญัในฮตีสบิสองคองสบิสี่  
ที่ชาวอีสานยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยมีความเชื่อว่าลอยกระทงเป็นการขอขมาน�้า เนื่องจากใช้น�้าในการอุปโภคบริโภค 
ในชีวิตประจ�าวัน
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  
ณ ท่าเทียบเรือ วัดโพธาราม (วัดท่าไคร้) ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของประชาชนที่ม ี
วถิชีวีติผกูพนักบัแม่น�า้โขง เพือ่ให้ประชาชนได้ระลกึถึงบญุคณุและขอขมาต่อน�า้ โดยม ีดร.ทรงศกัด์ิ ทองศรี รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (มท.2) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เน้นส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย พิธีบวงสรวง 
พระแม่คงคาบูชาพญานาคบรเิวณริมแม่น�า้โขง, พธิเีวยีนเทยีนรอบพระอโุบสถทีป่ระดษิฐานองค์หลวงพ่อพระใหญ่อันเป็นท่ีรวมใจ
ของชาวบึงกาฬและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากอ�าเภอต่างๆ ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด -19 งดการดื่มและจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และให้ใช้กระทงที่ท�าจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ จดักจิกรรมเคารพธงชาติ เวลา 8 นาฬิกา ในวนัจันทร์ท่ี 3 ของทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง้   
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ คณะผูบ้รหิาร หวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนกังานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน ณ บริเวณเสาธงชาติขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับึงกาฬ ได้รบัมอบเครือ่งหมาย “รกัษาดนิแดนยิง่ชพี” หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะเป็นบคุคลผู้ประกอบคณุประโยชน์ต่อกจิการกองอาสา 
รักษาดินแดน มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้มีชื่อเสียงเสื่อมเสียในทางศีลธรรม และมีผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะบากบั่น 
อดทน จนเกดิผลดต่ีอกจิการกองอาสารกัษาดนิแดน กองบญัชาการกองอาสารกัษาดนิแดน ได้จัดสร้างเครือ่งหมาย “รักษาดนิแดน 
ยิ่งชีพ” ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญ 
พระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” ประดษิฐานบนเครือ่งหมาย “รกัษาดนิแดนยิง่ชีพ” เพือ่มอบให้แก่ผูบ้งัคบับญัชา เจ้าหน้าทีก่องอาสา 
รกัษาดนิแดน และผูป้ระกอบคณุประโยชน์ต่อกจิการกองอาสารกัษาดนิแดน ส�าหรบัเป็นเครือ่งเตอืนใจให้ตระหนกัถงึภารกิจหน้าที่ 
ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  
ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด - 19 ในพื้นที่ต�าบลดงบัง 

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ให้ความอนเุคราะห์ด�าเนนิการฉีดพ่นน�า้ยาฆ่าเชือ้ป้องกันไวรสั 
โควดิ - 19 ตามหนงัสอืขอความอนเุคราะห์จากก�านนัต�าบลดงบงั โดยมอบหมายให้ส�านกัปลดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ฝ่ายป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั เข้าด�าเนนิการฉดีพ่นน�า้ยาฆ่าเชือ้ป้องกนัโรคโควดิ-19 ในพืน้ที ่ต.ดงบงั อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ เพือ่ลด 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าสาวภูไทถ�้าเจริญและพี่น้องบ้านถ�้าเจริญ 
โดยมีนางวรรณภา พลสุข ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านถ�้าเจริญและสมาชิกกลุ่มทอผ้าสาวภูไท ให้การต้อนรับ

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บงึกาฬ พร้อมด้วย นางกนัยา อนนัตทศัน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวดับงึกาฬ หวัหน้าส่วนราชการองค์การบรหิาร 
ส่วนจงัหวัดบงึกาฬ ออกพืน้ทีเ่พือ่ตรวจเยีย่มการด�าเนนิงานและรบัฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกกลุม่ทอผ้าสาวภไูทถ�า้เจรญิ 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ท�าการกลุ่มทอผ้าสาวภูไทถ�้าเจริญ (ชุมชนคุณธรรมบ้านถ�้าเจริญ) บ้านถ�้าเจริญ ต.ถ�้าเจริญ 
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานและรับฟังปัญหา

ความต้องการของสมาชิกกลุ่มทอผ้าสาวภูไทถ�้าเจริญ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

 บทบาทสตรีเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�าอย่างมีประสิทธิภาพ ประจ�าปีงบประมาณ 2565

 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับึงกาฬ ร่วมพิธเีปิดโครงการพัฒนาคณุภาพชวีติให้กบัสตรีจงัหวดับงึกาฬ กจิกรรมส่งเสรมิพฒันา 
ศกัยภาพบทบาทสตรเีพือ่ก้าวสูก่ารเป็นผูน้�าอย่างมปีระสทิธภิาพ ซ่ึงมนีายกฤษฎา โพธิช์ยั นายอ�าเภอโซ่พิสัย เป็นประธานในพธิี  
พร้อมด้วยนางกันยา อนันตทัศน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ�าเภอโซ่พิสัย 
และคณะกรรมการพฒันาสตรตี�าบลโซ่พิสยัร่วมพธิเีปิดโครงการ โครงการนีจ้ดัขึน้โดยองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬร่วมกบั 
ส�านักงานพฒันาชมุชนจงัหวดับงึกาฬ เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพในการพฒันาตนเองของสตรใีห้เป็นทีย่อมรบัต่อสงัคม เสรมิสร้างความรู้  
ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้สตรีได้มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายพลังสตรี ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ในทุกมิติ 

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร หวัหน้าส่วนราชการองค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ  
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

 องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกจิกรรมเนือ่งในวนัชาติ  
และวนัพ่อแห่งชาต ิซึง่มกีจิกรรมต่างๆ อาทิ การท�าบุญตกับาตรถวายพระราชกศุล ณ ศาลาอเนกประสงค์รมิแม่น�า้โขง ถนนข้าวเม่า 
รมิโขง อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บึงกาฬ พธิวีางพานพุม่ดอกไม้และพธิถีวายบงัคม ณ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ อ.เมอืงบึงกาฬ 
จ.บงึกาฬ และกิจกรรมจติอาสาถวายเป็นพระราชกศุล บรเิวณพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ ข้างวดัสดุเขตแดนสยาม  
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ น�าคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ หวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 
และพนกังานจ้างองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับึงกาฬ จดักจิกรรมเนือ่งในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ส�ารวจสถานประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท เปิดกิจการใหม่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค้างช�าระ หยุดกิจการชั่วคราว และปิดกิจการ ในเขตจังหวัดบึงกาฬ  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับึงกาฬ จดัโครงการประชมุสมัมนาการจดัท�าแผนพฒันาการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น 
ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประสาน 
แผนด�าเนนิโครงการ และบูรณาการแผนพฒันาการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดับงึกาฬ เพือ่จดัท�าแผนพฒันา 
การศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ในเขตจงัหวดับงึกาฬ ให้กบับคุลากรทางการศกึษาทีไ่ด้รบัผดิชอบ 
การจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ เป็นประธานพธิเีปิด วนัที ่8 ธนัวาคม 2564 ณ ห้องบเีคแกรนด์ 1  
โรงแรมบีเคเพลส อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางธนารักษ์ วิเศษยา หัวหน้าฝ่ายนิติการ  
หวัหน้าคณะท�างานพร้อมเจ้าหน้าที ่ออกส�ารวจสถานประกอบการโรงแรม/รสีอร์ท เปิดกจิการใหม่ ค้างช�าระ หยดุกจิการช่ัวคราว 
และปิดกิจการ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ส�ารวจสถานประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท  ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมงานพิธีพระราชทานรถไฟฟ้าแด่พระครูอุดมศีลวัฒน์ (อุดม ญาณรโต)

 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 โครงการนี้จัดขึ้นโดยส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสิ้น 80 คน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อคณะ 
ผูบ้รหิาร ข้าราชการ และพนกังานจ้างองค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬ ในเร่ืองการมส่ีวนร่วมในการป้องกันอคัคภียัและการอพยพ 
หนีไฟ รวมถึงมีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับึงกาฬ มอบหมายให้ นายไตรภพ ร�าเพยพล รองนายกองค์การบรหิาร 
ส่วนจงัหวดับงึกาฬ เป็นประธานในพธีิเปิดโครงการอบรมด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ท. ปณต แสงเทยีน รองอธบิดีกรมบงัคบัการพระราชวงั 
เชญิรถไฟฟ้าพระราชทานถวาย แด่ พระครอุูดมศลีวัฒน์ (อุดม ญาณรโต) เจ้าอาวาสวดัป่าสถติย์ธรรมาราม ต.ศรชีมภ ูอ.พรเจรญิ  
จ.บึงกาฬ เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมค�าสอนและท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา โดย พระครูอุดมศีลวัฒน ์
(อุดม ญาณรโต) เป็นพระสงฆ์ทีเ่คร่งครดั เป่ียมด้วยคณุธรรมและเมตตา เป็นทีพ่ึง่ของชาวบ้าน ซึง่ปัจจบุนัสริอิายไุด้ 95 ปี 72 พรรษา  

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ พร้อมข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬ ร่วมพธิ ี
พระราชทานรถไฟฟ้า แด่ พระครูอุดมศีลวัฒน์ (อุดม ญาณรโต) วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม ต.ศรีชมภู 
อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดพระธาตุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

“ธรรมรตนมหามงคล”

 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระเดชพระคุณหลวงปู่ทุย หรือ พระอาจารย์ปรีดา ฉนฺทกโร (ทุย) ได้เป็นผู้ก�าหนดจัดพิธีขึ้น  
หลวงปูท่ยุเป็นพระป่าทีย่งัคงรกัษาข้อวตัร ปฏปิทา และธรรมเนยีมของพระป่าได้เป็นอย่างด ีท่านจงึเป็นทีเ่ลือ่มใสศรทัธาของลูกศิษย์ 
ลูกหาทั่วประเทศ

 ดร.ทรงศกัดิ ์ทองศร ีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท 2) พร้อมด้วยนางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวดับงึกาฬ และคณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิวีางศลิาฤกษ์ และบรรจสุิง่ศักดิส์ทิธิ์
บนยอดพระธาตุ “ธรรมรตนมหามงคล” วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ วัดป่าดานวิเวก ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

 เพ่ือน้อมร�าลึกในพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย และทรงค�านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส�าคัญ ทรงมี 
พระราชปณิธานแน่วแน่ทีจ่ะท�าให้ประเทศชาตมิัน่คงประชาชนมีความผาสุกร่มเยน็ ซ่ึงการจัดกจิกรรมในคร้ังนีเ้ป็นไปตามมาตรการ 
ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ มอบหมายให้หวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนกังานจ้าง 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับึงกาฬ ร่วมกจิกรรมจติอาสาถวายพระราชกศุล เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมฝั่งโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมส่งมอบเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ 
ด้วยเกษตรสมยัใหม่และเชือ่มโยงตลาดภายใต้แผนงาน/โครงการทีม่วีตัถุประสงค์เพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ และสงัคมตามบญัชแีนบท้าย  
พ.ร.ก. ให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่แก้ไขปัญหา เยยีวยาและฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 โดยมี ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(มท 2) ประธานในพธิ ีส่งมอบเครือ่งจกัรกลทางการเกษตรให้กบักลุม่นาแปลงใหญ่ต�าบลศรวีไิล ซ่ึงโครงการยกระดับแปลงใหญ่ 
ด้วยเกษตรสมยัใหม่และเชือ่มโยงตลาด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุง่หวงัให้เกษตรกรมกีารน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ทีม่คีวามหลากหลายมาประยกุต์ใช้ในการพฒันาศกัยภาพความเข้มแขง็ บรหิารจดัการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยนีวตักรรมสมัย
ใหม่ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต  
การลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บงึกาฬ ร่วมงานส่งมอบเครือ่งจกัรกลทางการเกษตร โครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ฯ ณ หอประชุม 
ทีว่่าการอ�าเภอปากคาด อ.ปากคาด จ.บงึกาฬ และหอประชมุ
ที่ว่าการอ�าเภอบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ

องค์บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมส่งมอบและรณรงค์ฉีดวัคซีนลัมปีสกินป้องกันโรคโคกระบือ

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ ประจ�าปีงบประมาณ 2565

 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับึงกาฬ ร่วมกบัส�านกังานสาธารณสุขจังหวดับงึกาฬ จดัโครงการส่งเสริมและสนบัสนนุกจิกรรม  
TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ ประจ�าปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม 
ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพตดิให้กบัสมาชกิชมรม TO BE NUMBER ONE สนบัสนนุการประกวดแข่งขนัให้กับชมรม  
TO BE NUMBER ONE เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม  
TO BE NUMBER ONE  เพือ่ส่งเสรมิการแสดงความสามารถ กล้าคดิ กล้าท�า กล้าแสดงออก และช่วยสร้างเสริมความภาคภมูใิจ 
ให้กับเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ

 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ระสบปัญหาโคกระบอื เจ็บป่วยล้มตาย จากโรคลมัปี สกิน   
ผ่านทางส�านกังานปศสัุตว์จงัหวดับงึกาฬ ในวงเงนิ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือจัดซ้ือเวชภณัฑ์ส�าหรับควบคมุป้องกนัโรค 
และแมลงดดูเลอืดซึง่เป็นพาหะน�าโรคลมัปี สกิน พร้อมส่งมอบวคัซีนป้องกันโรคโคกระบือ จ�านวน 5,000 โดส ให้กับปศสุตัว์อ�าเภอ  
และร่วมรณรงค์สร้างความตระหนกัรูแ้ก่ประชาชนให้น�าโคกระบอื เข้ารบัการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคลัมปี สกนิ โดยม ีดร.ทรงศักด์ิ ทองศรี  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี 

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดบงึกาฬ พร้อมด้วย สจ.เขต อ�าเภอเซกา ร่วมส่งมอบวคัซีนป้องกนัโรค 
โคกระบือ จ�านวน 5,000 โดส ให้กับปศุสัตว์อ�าเภอ และร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้น�าโคกระบือ 
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรม  
TO BE NUMBER ONE จงัหวัดบงึกาฬ ประจ�าปีงบประมาณ 2565 กจิกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 
 2022 ระดับจังหวัด วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจ�าปี พ.ศ. 2564

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับึงกาฬ พร้อมคณะผูบ้รหิาร ร่วมเป็นเกยีรติในพธิเีปิดสอบบาลสีนามหลวง  
ครัง้ที ่2 ประจ�าปี พ.ศ. 2564 โดยมพีระราชเมธ ีรองเจ้าคณะภาค 8 ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธเีปิดสอบ, พระครูสุตวิริยาลงัการ  
โฆษกคณะสงฆ์จงัหวัดบงึกาฬ อ่านก�าหนดการสอบบาลสีนามหลวงและรายนามกรรมการด�าเนนิการสอบบาลสีนามหลวง, พระมหาสุเทพ  
สปุณฑโิต ป.ธ.7 วดัราชบุรณราชวรวหิาร ผูแ้ทนแม่กองบาลสีนามหลวง และผูน้�าประโยคบาลีสนามหลวง อ่านโอวาทแม่กองบาลี 
สนามหลวง มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบทั้งสิ้นจ�านวน 696 รูป

 นายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ, ดร.ทรงศกัด์ิ ทองศร ีรฐัมนตรช่ีวยว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย  พร้อมด้วย หลวงปู่ปรดีา ฉนทฺกโร (หลวงปูท่ยุ) เจ้าอาวาสวดัป่าดานวเิวก อ.โซ่พสิยั จ.บงึกาฬ เป็นประธานพธิ ี
วางศิลาฤกษ์อาคารพกัผูป่้วย 10 ชัน้ “ฐิตธมโฺม เมตตา”  โดยม ีผูว่้าราชการจงัหวดับงึกาฬ ผูบ้รหิารจากกระทรวงสาธารณสขุ หวัหน้า- 
ส่วนราชการจงัหวดับงึกาฬ แพทย์ พยาบาล ข้าราชการ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธ ีอาคารพกัผูป่้วย  
10 ชั้น “ฐิตธมฺโม เมตตา” นี้ ได้รับบริจาคเงินในการก่อสร้างพร้อมสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท 
จากหลวงปูป่รดีา ฉนทฺกโร (หลวงปูท่ยุ) เจ้าอาวาสวดัป่าดานวเิวก เพือ่รองรบัผูป่้วยและบรกิารประชาชนทัว่ไปได้อย่างเพียงพอ 
จากทั้ง 8 อ�าเภอของจังหวัดบึงกาฬ และประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงจ�าเป็นต้องมีการขยายทั้งการให้บริการและด้าน
อาคารสถานที ่ให้ประชาชนมคีวามสะดวกและรวดเรว็ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล และสร้างประโยชน์ท้ังทางด้านเศรษฐกจิ
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวบึงกาฬโดยรวมสืบไป

 นางแว่นฟ้าทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพักผู้ป่วย 10 ชั้น “ฐิตธมฺโม เมตตา” วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ ต.บึงกาฬ 
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ พร้อมคณะผู้บรหิาร ร่วมพธิเีปิดสอบบาลสีนามหลวง ครัง้ที ่2  
ประจ�าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามสอบวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพักผู้ป่วย 10 ชั้น “ฐิตธมฺโม เมตตา”
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคนบึงกาฬร่วมใจ ต้านภัยโควิด - 19 

 ด้วยการฉีดวัคซีน 10,000 โดส 

 งานมหกรรมคนบึงกาฬร่วมใจ ต้านภัยโควดิ-19 มกีารจบัแจกของรางวลัต่างๆ มากมาย เพือ่สร้างแรงจงูใจในการฉดีวัคซนี 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้สนับสนุน ตู้เย็นจ�านวน 1 ตู้, รถจักรยาน จ�านวน 6 คัน และอื่นๆ

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคนบงึกาฬร่วมใจ ต้านภัยโควดิ -19  
ด้วยการฉีดวัคซีน 10,000 โดส วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ และโรงพยาบาลโซ่พิสัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน “ บุญข้าวคูณลานประจ�าปี 2564 ” อ�าเภอโซ่พิสัย

 ชมรมก�านันผู้ใหญ่บ้านอ�าเภอโซ่พิสัยจัดงานน้ีข้ึนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี “บุญข้าวคูณลาน” และเพื่อ
เป็นทุนในการบริหารงานชมรมฯ เช่น สวัสดิการ/สงเคราะห์แก่สมาชิกของชมรมฯ เป็นทุนในการซ่อมแซมบูรณะปรับปรุง 
ทรพัย์สนิของทางราชการท่ีได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัและยงัได้ช่วยเหลอืส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ ของทางราชการก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กับชมรมก�านันผู้ใหญ่บ้านอ�าเภอโซ่พิสัยได้อย่างยั่งยืน

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน “บุญข้าวคูณลานประจ�าปี 2564” 
อ�าเภอโซ่พิสัย วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอ�าเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
เลขที่ 198 หมู่ 8 ต�าบลบึงกาฬ

อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

ที่ บก 51007/

 เป็นถ�า้ทีต่ัง้อยูใ่นเขตพ้ืนทีอ่ทุยานแห่งชาติภูลงักา อ�าเภอบงึโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ และตั้งอยู่ใกล้กับวัดถ�้าชัยมงคล ความสวมงามแปลกตา 
ของท่ีนี่ก็คือ รูปทรงของหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างเหมือนงูยักษ์ หรือ 
พญานาคนั่นเอง ท�าให้ถ�้าแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งส�าหรับคนที่
ชอบธรรมชาต ิและเรือ่งลกึลบั ภายในถ�า้จะพบกบัหนิทีม่รีปูร่างคล้ายกบั 
ล�าตวัของพญานาค ซึง่ถ้ามองไปจะคล้ายๆกบัเกล็ดของงขูนาดใหญ่ และ
ปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียว ดูสวยงาม แต่ก็น่าพิศวงด้วยเช่นกัน ...

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 68/2554
ไปรษณีย์บึงกาฬ

http://buengkanpao.go.th/

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
Website : https://buengkanpao.go.th/

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042-492475, 042-492755


