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 (หลวงปู่อ่อนสา ปญญาณวโร)

• กิจกรรมเคารพธงชาติประจ�าเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 
 และมีนาคม 2565

• ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) 

• พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางลีลาประธานพร

• มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
 ชนิดอัตโนมัติ (AED) และเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน
 ในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา

• กิจกรรมฝึกอบรมเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 2019 (COVID-19) 

• โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชน 
 ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• สนับสนุนและให้ก�าลังใจ นักกีฬาเหรียญทองซีเกมส์

• งานวนัผลไม้ บ้ังไฟประเพณ ีของดเีมืองปากคาด ประจ�าปี 2565

• ปากคาดเกษตรเฟสติวัล ประจ�าปี 2565

• พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจ�าแท่นเพื่อประดิษฐาน 

• โครงการก�าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้า

• กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ 2565

• โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ�าปี 2565 

• บุญบั้งไฟ ประจ�าปี 2565

• การส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาและนนัทนาการผูส้งูอาย ุ
 แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “ทุ้งฟ้าเกมส์”
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จัดพิมพ์  : จ�านวน 6,000 เล่ม
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการด�าเนินงานของ อบจ.บึงกาฬ 
              เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ
เจ้าของ   : องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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นางแว่นฟ้า ทองศรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

 วารสารองค์การบรหิารส่วนจังหวัดบงึกาฬฉบบันี ้รวบรวมผลงานและกจิกรรมต่างๆ 

 ทีไ่ด้ด�าเนนิการในระยะ 3 เดือน (เมษายน – มถินุายน 2565) ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัด 

บงึกาฬ ภายใต้การน�าของ นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่าวนจังหวดับงึกาฬ  

ซ่ึงมกีรอบแนวคดิในการด�าเนนิงาน ตามยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดับงึกาฬ เพือ่ร่วมกับ 

จังหวัดบงึกาฬและทกุภาคส่วน ในการบ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสุข ให้กบัพีน้่องประชาชนชาวจังหวดั 

บึงกาฬ

 ขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ผู้บริหาร และบุคลากรของ

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ส่วนราชการ ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน และองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวัดบงึกาฬ ท่ีให้การสนบัสนนุการท�างาน ตลอดจนให้ค�าปรกึษา  

แนะน�าการท�างานให้กบัองค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ท�าให้สามารถด�าเนนิงานต่างๆ  

ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬอย่างแท้จริง
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 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประธานคณะกรรมการพ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัด
บงึกาฬ พร้อมคณะเดนิทางไปมอบบ้านในโครงการปรบัสภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศยั ห้องสขุา และทางเดนิให้กบัคนพกิาร 
ผูส้งูอายุ ผูป่้วยทีอ่ยู่ในระยะกึง่เฉยีบพลนัและผูท้ีอ่ยูใ่นระยะจ�าเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีข่อรบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจากกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบึงกาฬ

 เทศบาลต�าบลหอค�าขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงสภาพท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้พิการในพ้ืนท่ีต�าบลหอค�า 
เพือ่บรรเทาความเดอืนร้อน จ�านวน 4 ราย วงเงนิงบประมาณ 164,100 บาท (หนึง่แสนหกหมืน่สีพั่นหนึง่ร้อยบาทถ้วน)
 1. นายสุนัน นาหอค�า ณ บ้านเลขที่ 110 หมู่ 1 ต.หอค�า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ จ�านวน 29,000 บาท
 2. นางใบ ทองเทพ ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ 2 ต.หอค�า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ จ�านวน 32,300 บาท
 3. นายอนุรักษ์ ศรีบัวบาน ณ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 11 ต.หอค�า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ จ�านวน 42,800 บาท
 4. นางค�าจันทร์ วรรณภา ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ 7 ต.หอค�า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ จ�านวน 60,000 บาท

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ เป็นประธานงานบ�าเพญ็กศุลสรรีะสงัขาร พระครสูริวิรยตุ 

(หลวงปู่อ่อนสา ปญญาณวโร) วนัที ่13 พฤษภาคม 2565 ณ วดัศรบีญุเรือง ต�าบลหนองยอง อ�าเภอปากคาด จังหวดับงึกาฬ 

งานบ�าเพ็ญกุศลสรีระสังขารพระครูสิริวรยุต
(หลวงปู่อ่อนสา ปญญาณวโร)

 พระครูสิริวรยุต (หลวงปู่อ่อนสา ปญญาณวโร) เป็นอดีตท่ีปรึกษาเจ้าคณะต�าบลหนองยอง อดีตเจ้าอาวาส 

วัดศรีบุญเรือง ต�าบลหนองยอง อ�าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ได้มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

สิริอายุ 97 ปี 47 พรรษา คณะสงฆ์อ�าเภอปากคาด และคณะศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนได้พร้อมกันตั้งบ�าเพ็ญกุศล

สรรีะสังขารฯ ระหว่างวนัที ่7 - 15 พฤษภาคม 2565 ณ วดัศรบีญุเรอืง ต�าบลหนองยอง อ�าเภอปากคาด จงัหวัดบงึกาฬ

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส�าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้อยู่ในระยะที่จ�าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
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 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬ และผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬมอบ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 
(Pulse Oximeter) ชนดิพกพา จากองค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ให้กบัสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดบงึกาฬ เพือ่น�าไป 
ใช้ประโยชน์ในกรณีฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน ท่ีเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยจะน�าไปติดต้ัง 
ในสถานทีท่่องเทีย่วทีส่�าคญัของจงัหวดับงึกาฬ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ณ หินสามวาฬ  อ�าเภอเมอืงบึงกาฬ จังหวดับงึกาฬ  
วนัที ่25 พฤษภาคม 2565 ณ  ภทูอก อ�าเภอศรวีไิล จงัหวดับงึกาฬ  วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565 ณ ถ�า้นาคา อ�าเภอบงึโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ

 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬร่วมกบัส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดับงึกาฬ จดัโครงการนีข้ึ้นเพือ่สนบัสนนุส่งเสรมิ 
กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านจังหวัดบึงกาฬ และเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านจงัหวดับงึกาฬ ในการเฝ้าระวงั และควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
การขับเคลื่อนต�าบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19  

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดับึงกาฬ และคณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 
ร่วมกจิกรรม ฝึกอบรมเฝ้าระวงั และควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และการขบัเคลือ่นต�าบลวถิใีหม่  
ปลอดภัยจากโควิด-19 ประจ�าปี 2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ และ 
หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอปากคาด จ.บึงกาฬ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอเมืองบึงกาฬ 
จ.บงึกาฬ และหอประชมุทีว่่าการอ�าเภอบุง่คล้า จ.บึงกาฬ วนัที ่25 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีว่่าการอ�าเภอศรวีไิล  
จ.บึงกาฬ และหอประชุมที่ว่าการอ�าเภอบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอ 
บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ และหอประชุมชมรม อสม. อ�าเภอเซกา จ.บึงกาฬ

มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) 

กิจกรรมฝึกอบรมเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา

และการขับเคลื่อนต�าบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด - 19 ประจ�าปี 2565
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 วัดถ�้าน้อยน�้าทิพย์ อยู่ติดเชิงเขาภูสิงห์ เป็นศูนย์ฝึกกรรมฐานให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทุกวันพระก็มีผู้สนใจไปรับศีล 
อุโบสถ สวดมนต์ ฟังธรรม และฝึกกรรมฐาน ไม่เคยขาด พระอาจารย์ร่วมกบัทายกทายกิา จงึได้เริม่ก่อสร้างพระประธาน
องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตกักว้าง 5.50 เมตร สงู 8.50 เมตร ค่าใช้จ่ายประมาณเก้าแสนบาท จึงได้จดังานบญุทอดผ้าป่าจาก
ผู้มีจิตศรัทธา เพื่อให้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ต่อไป

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ เป็นประธานจดุเทยีนเอกเทฐานหล่อพระ  เพือ่สร้างองค์
สมเดจ็พระปฐมพุทธชนะมาร และเพือ่บรูณปฏสิงัขรณ์กฏุพิระกรรมฐานท่ีทรุดโทรม ณ วดัถ�า้น้อยน�า้ทิพย์ บ้านทรายทอง  
หมู่ 5 ต�าบลนาสิงห์ อ�าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 25 เมษายน 2565

และเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิพระกรรมฐานที่ทรุดโทรม 
ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างองค์สมเด็จพระปฐมพุทธชนะมาร 

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ มอบทนุการศกึษาให้กับนกัเรยีนยากจน ในการประชมุ 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบงึกาฬ จ�านวน  5 ทนุ ทนุละ 1,000 บาท ณ หอประชุม 
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ�านวยศิลป์ อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

มอบทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนยากจน
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 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
บงึกาฬ ร่วมโครงการรวมพลงัสตรจีงัหวดับงึกาฬ ณ หอประชมุโรงเรยีนอนบุาลบงึกาฬวศิษิฐ์อ�านวยศิลป์ อ�าเภอเมอืง
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 ส�านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดับึงกาฬร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาสตรีจงัหวดับงึกาฬ จดัโครงการนีข้ึน้ เพือ่สบืสาน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและวัฒนธรรมด้านการทอผ้าของชาวจงัหวดับงึกาฬ ให้มคีวามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของชาวจงัหวดับึงกาฬ และประชาสัมพนัธ์ชุดผ้าไทยพ้ืนเมอืงของจงัหวดับงึกาฬ ท�าให้เกดิการใช้จ่าย สร้างรายได้ให้กบั 

กลุม่ผูป้ระกอบการ OTOP จงัหวดับงึกาฬ ท�าให้สตรมีคีวามรูค้วามเข้าใจในการใช้สือ่ออนไลน์เพือ่ส่งเสรมิช่องทางการตลาด  

โดยมกีารรวมพลงัสตรจีากทัง้ 8 อ�าเภอ ในเขตจงัหวดับงึกาฬ จ�านวน 250 คน ม ีดร.ทรงศกัดิ ์ทองศร ีรฐัมนตรช่ีวยว่าการ 

กระทรวงมหาดไทย (มท.2)  เป็นประธานในพธีิ พร้อมด้วยนายสนทิ ขาวสอาด  ผู้ว่าราชการจงัหวดับงึกาฬ กล่าวต้อนรบั  

โครงการรวมพลังสตรีจังหวัดบึงกาฬ รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย
ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สนุก” เนื่องในวันสตรีสากล ประจ�าปี 2565

 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬให้การสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือจดัส่งนกักีฬาผู้สูงอายุจงัหวดับงึกาฬ เข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 14 ประจ�าปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 
เมษายน 2565 - 6 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดกระบี่ เป็นจ�านวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ให้การต้อนรับคณะนกักฬีาผู้สูงอายุจงัหวดับงึกาฬ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 28 เมษายน 2565 

ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจ�าปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์”
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
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 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการเกีย่วเนือ่งกบัการส่งเสริม การอนรัุกษ์และการบ�ารงุรกัษาส่ิงแวดล้อม 

และทรพัยากรธรรมชาต ิกจิกรรมปลกูต้นไม้ เนือ่งในวันต้นไม้ประจ�าปีของชาต ิพ.ศ.2565 โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือส่งเสรมิ 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงาน มีความตระหนัก 

ถึงความส�าคัญของการปลูกต้นไม้ และมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างให้ชุมชน

น่าอยู่อย่างยั่งยืน

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬ พร้อมคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ ข้าราชการ และ

พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬร่วมโครงการเกีย่วเนือ่งกบัการส่งเสรมิ การอนรุกัษ์และการบ�ารงุรกัษา 

สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิกจิกรรมปลกูต้นไม้ เนือ่งในวนัต้นไม้ประจ�าปีของชาต ิพ.ศ.2565 ณ พืน้ทีส่าธารณ- 

ประโยชน์หนองบ่อ บ้านดงเกษม ต�าบลนาแสง อ�าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 10 มิถุนายน 2565  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

จัดโครงการเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริม การอนุรักษ์และการบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ พ.ศ.2565

 นายจักรพงษ์ ยมโคตร นักกีฬาเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ลูกหลานชาวจังหวัดบึงกาฬ 
บ.หนองปะต่าง ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บงึกาฬ เข้าเยีย่มคารวะ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ  

 ในการนี ้นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬได้สนบัสนนุเงนิส่วนตัวและให้ก�าลงัใจนกักฬีาและผูฝึ้กสอน พร้อมท้ัง 
ให้การยนืยนัว่าองค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬให้ความส�าคัญในการส่งเสริมให้เดก็และเยาวชนจงัหวดับงึกาฬเล่นกีฬา 
เพือ่ให้มีสขุภาพร่างกายแขง็แรงห่างไกลจากยาเสพตดิ ณ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ วนัที ่27 พฤษภาคม 2565

สนับสนุน และให้ก�าลังใจ นักกีฬาเหรียญทองซีเกมส์
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 งานบุญเบกิบ้านและพธิบีวงสรวงศาลาหลกับ้าน เป็นงานประเพณท้ีองถ่ินของชาวจงัหวดับงึกาฬ โดยมคีวามเช่ือว่า 

งานบญุเบกิบ้านจะส่งเสรมิความเป็นสริมิงคล และเป็นการรกัษาธรรมเนยีมประเพณท่ีีมมีาแต่เก่าก่อน โดยชาวบ้านจะร่วมกนั 

จดังานบวงสรวงศาลาหลกักลางบ้านทกุปี มกีจิกรรมน่าสนใจได้แก่ การจดัขบวนแห่รอบหมูบ้่าน การร�าบวงสรวงถวาย 

รวมทั้งจุดบั้งไฟบวงสรวงด้วย 

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ร่วมงานบญุกบัพีน้่องชาวบงึกาฬ วนัท่ี 13 พฤษภาคม  

2565 ณ บ้านโคกกลาง ต�าบลศรีชมพ ูอ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบงึกาฬ วนัที ่14 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านห้วยก้านเหลอืง 

ต�าบลปากคาด อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

งานบุญเบิกบ้านและพิธีบวงสรวงศาลาหลักบ้าน 

 หลวงปู่ประสิทธ์ ฉานวโร มรณภาพเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สิริอายุ 79 ปี พรรษา 7

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉาณวโร  

ณ เมรชุัว่คราว วดัภสูงิห์น�า้ทพิย์ หมู ่4 บ้านหนองจกิ ต�าบลนาสะแบง อ�าเภอศรวีไิล จงัหวดับงึกาฬ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2565  

พิธีฌาปนกิจศพหลวงปู่ประสิทธิ์ ฉาณวโร
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเนือ่งในโอกาส 

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

 พระอโุบสถวดัอรญัญวเิวก สร้างขึน้เมือ่ พ.ศ. 2553 หลงัจากนัน้ได้สร้างวหิารคดรอบพระอุโบสถเพ่ือใช้เป็นสถานที่ 
จัดการเรียนการสอนนักธรรมบาลี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาในการก่อนสร้าง 14 ปี  
แต่ยงัไม่แล้วเสรจ็ คณะศษิยานศุษิย์พระครสูนุทรวหิารธรรม (หลวงตาแยง สขุกาโม) เจ้าอาวาสวัดเจตยิาครีวีหิาร (ภูทอก) 
ร่วมกบัคณะสงค์ ข้าราชการ พ่อค้า ผูน้�าชุมชน ทกุหมูเ่หล่าทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกนัทอดผ้าป่าสามคัค ีเพือ่หา 
ปัจจัยน�ามาสร้างวิหารคดให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ร่วมทอดผ้าป่าสามคัค ีณ วัดอรญัญวเิวก ต�าบลศรวีไิล  
อ�าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

(มหานิกาย – ธรรมยุติกนิกาย)
ทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ 
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 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ส�ารวจ และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยง
ทางหลวงหมายเลข 2 - ทางหลวงหมายเลข 222 อดุรธาน ี- บงึกาฬ รวมถงึเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมแสดง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธานการประชมุฯ มีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวต้อนรบั พร้อมคณะผูบ้รหิาร 
ระดับสูง ผู้แทนกรมทางหลวง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมการประชุม 

 พธิอีนัเชญิพระพุทธรปูปางลลีาประธานพร มาประดิษฐานประจ�าหมูบ้่าน ก�าหนดให้มกีารแห่พระพุทธรปูเคลือ่นไป 
ตามเส้นทางในหมู่บ้าน ทัง้น้ี เพือ่เป็นศนูย์รวมศรทัธาและยดึเหนีย่วจติใจของราษฎรในหมูบ้่าน อกีทัง้เพือ่ความเป็นศริมิงคล
และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของราษฎรในหมู่บ้านให้แน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางกนัยา อนนัตทัศน์ รองนายกองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ร่วมพิธอีนัเชญิพระพทุธรปูปางลีลาประธานพร มาประดษิฐานประจ�าหมูบ้่าน ณ วัดอรญัญะคีรี  
บ้านไทรงาม ต�าบลโซ่ อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)  
โครงการจ้างวิศวกรทีป่รกึษาส�ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ เชือ่มโยงทางหลวงหมายเลข 2  
- ทางหลวงหมายเลข 222 อดุรธาน ี– บงึกาฬ วันที ่19 พฤษภาคม 265 ณ ห้องประชมุคอนเวนชัน่ฮอลล์ โรงแรมเดอะวนั  
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางลีลาประธานพร

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาส�ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางหลวงแนวใหม่ 
เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2 - ทางหลวงหมายเลข 222 อุดรธานี - บึงกาฬ 
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 อ�าเภอปากคาด ร่วมกบัเทศบาลต�าบลปากคาด องค์การบริหารส่วนต�าบลท้ัง 6 แห่ง, สนง.เกษตรอ�าเภอปากคาด, สนง.
พฒันาชมุชนอ�าเภอปากคาด, กลุม่ผลไม้และพีน้่องประชาชนชาวอ�าเภอปากคาด ก�าหนดจดังานวนัผลไม้ บัง้ไฟประเพณี  
ของดเีมืองปากคาด ประจ�าปี 2565 ขึน้ในระหว่างวนัที ่10 - 12 มถินุายน 2565 โดยจดัขบวนแห่ในวนัที ่10 มถินุายน 2565  
ท�าพธีิเปิดงานเวลา 17.00 น. โดยม ีดร.ทรงศกัดิ ์ทองศรี รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท 2 เป็นประธานในพธีิ  
ณ เวทีกลางลานพญานาค เทศบาลต�าบลปากคาด และวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
จะท�าการจุดบั้งไฟตามประเพณี ณ บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต�าบลปากคาด ริมโขงลานพญานาค อ�าเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ

 องค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬร่วมกบัองค์การบรหิารต�าบลปากคาด จดัโครงการ  “ปากคาดเกษตรเฟสติวลั 

ประจ�าปี 2565 ” ในระหว่างวนัที ่8 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ ลานหน้าศาลาประชาคมบ้านโนนยาง หมูท่ี ่10 ต�าบลปากคาด  

อ�าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ เพือ่เป็นการส่งเสรมิเกษตรกรและเป็นสถานทีจ่�าหน่ายผลผลติทางการเกษตร ส่งเสรมิ-

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริมกระตุนเศรษฐกิจ โดยมีกิจกรรมการประกวดผลไม้ การจ�าหน่ายสินค้าภาคเกษตร 

และผลิตภัณฑ์ OTOP และกิจกรรมการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในกลุ่มจังหวัดบึงกาฬ

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
บึงกาฬร่วมแถลงข่าวงานโครงการ “ปากคาดเกษตรเฟสติวัล ประจ�าปี 2565” ณ ผลไม้พ่อจรูญ ภาวพินิจ ซอย 97  
บ้านห้วยก้านเหลืองน้อย หมู่ที่ 11 ต�าบลปากคาด อ�าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ ร่วมงานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณีของดีเมืองปากคาด ประจ�าปี 2565  
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ เวทีกลางลานพญานาค เทศบาลต�าบลปากคาด อ�าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

งานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด ประจ�าปี 2565

ปากคาดเกษตรเฟสติวัล ประจ�าปี 2565 แถลงข่าว งานโครงการ 
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 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารองค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ  
ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจ�าแท่นเพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณที่สักการะองค์หลวงพ่อพุทธมงคลวัดเจติยาคีรีวิหาร  
(ภูทอก) บ้านค�าแคน ต�าบลนาแสง อ�าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 11 มิถุนายน 2565

 ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันก�าจัดผับตบชวาและวัชพืช รวมท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้น�ารถแบคโฮ
และเครื่องจักรอื่นๆ เข้าระดมก�าจัดวัชพืชในแหล่งน�้าดังกล่าว เพื่อให้กลับมาใสสะอาดและเป็นแหล่งน�้าท่ีประชาชน 
ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวัดบึงกาฬ  เข้าร่วมโครงการก�าจัดผกัตบชวาและวชัพชืในแหล่งน�า้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ล�าห้วยก้ัง  
หมู่ที่ 5 บ้านศรีมงคล ต�าบลป่าแฝก อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจ�าแท่นเพื่อประดิษฐาน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

จัดโครงการก�าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้า 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬร่วมกบัส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดับงึกาฬ จดัท�าโครงการอบรมสมัมนา

คุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ ประจ�าปี 2565 ในห้วงเดือนมิถุนายน 2565 ทั้ง 8 อ�าเภอ ของจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้

 1. วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ วัดสุวรรณาราม อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 2. วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ วัดบึงสาราษฎร์ อ�าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

 3. วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ วัดสว่างอารมณ์ อ�าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

 4. วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ วัดเทพนิมิต อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

 5. วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ วัดมงคลสามัคคีธรรม อ�าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

 6. วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ วัดอรัญวิเวก อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 7. วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ วัดศรีโสภณธรรมทาน อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 8. วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ วัดศิริมงคลวราราม อ�าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 ทัง้นี ้นางแว่นฟ้า ทองศร ีเลง็เหน็ความส�าคญัในการพฒันาคน จงึได้สนับสนนุงบประมาณในการจดักจิกรรมดงักล่าว  

กจิกรรมประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏบิตัโิดยมพีระวทิยากรบรรยายธรรมะ หลกัธรรมในชวีติประจ�าวนั เพือ่เสรมิสร้าง 

คุณธรรมจริยธรรมและหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน  

อันจะน�าไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมต่อไป

โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ ประจ�าปี 2565 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ  
สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
บึงกาฬ ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬต่อไป

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางกันยา อนันตทัศน์ รองนายก
องค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วจงัหวดับงึกาฬ ณ ห้องคอนเวนช่ันฮอล์  
โรงแรมเดอะวัน อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวนัที ่4 พฤษภาคม- 2 มถินุายน 2565 กิจกรรม
ประกอบด้วยการฝึกอบรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการฝึกปฏบัิตกิารท�าเกษตรแบบอินทรย์ี
ลดการใช้สารเคม ีและมกีารสาธติการท�าสตูรน�า้หมกัเพ่ือให้ความรูก้ารท�าการเกษตรเพือ่ใช้ในก�าจดัศตัรพูชืและบ�ารงุดนิ  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้น�าเกษตรกรจากอ�าเภอต่างๆ
 วนัที ่4-6 พฤษภาคม 2565 ณ ศนูย์เกษตรกรต้นแบบตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง อ�าเภอศรวีไิล จงัหวดับงึกาฬ 
 วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เกษตรกรต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ�าเภอโซ่พิสัย  
จังหวัดบึงกาฬ
 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เกษตรกรต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ�าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ
 วันที ่25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศนูย์เกษตรกรต้นแบบตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง อ�าเภอบงึโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ
 วันที ่31 พฤษภาคม – 2 มถุินายน 2565 ณ ศูนย์เกษตรกรต้นแบบตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง อ�าเภอปากคาด  
จังหวัดบึงกาฬ

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดับึงกาฬ และคณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 
เป็นประธานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชน 
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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บุญบั้งไฟ ประจ�าปี 2565
 บุญบ้ังไฟถือเป็นคติความเช่ือทางสังคมของชาวจังหวัดบึงกาฬและภาคอีสานทั่วไปที่วิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ 

เนื่องจากชาวบ้านต้องท�าการเกษตรกรรมเลี้ยงชีพเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องการน�้าจากธรรมชาติเพ่ือเพาะปลูกพืชผล 

ของตนเองจงึได้มคีวามเชือ่สบืต่อกนัมาว่า เทพเจ้าทีป่ระทานน�า้ให้แก่มนษุย์คอื “แถน” บญุบัง้ไฟ เป็นความเชือ่ของคนอสีาน 

ในการขอฝนสบืมา จากเรือ่งพญาคันคาก ผูร้บชนะพญาแถนและขอให้พญาแถนบนัดาลให้ฝนตกต้องตามฤดกูาล พญาแถน 

จึงบอกให้พญาคนัคาก ว่าต้องการฝนเมือ่ใด ให้ส่งสญัญาณไปบอกด้วยการจดุบัง้ไฟข้ึนฟ้าไป พญาแถนกจ็ะส่ังฝนลงมาให้  

เมื่อถึงฤดูท�านาก็จะขอฝนมาท�านา ก็ส่งสัญญาณบอกพญาแถนด้วยการจุดบั้งไฟ การจุดบั้งไฟจะท�ากันในเดือนหก 

และจะท�าหลังจากที่ท�าพิธีเลี้ยงบ้านไปแล้ว 

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมงานประเพณีบุญบ้ังไฟกบัพ่ีน้องชาวบึงกาฬ 

วนัที ่17 พฤษภาคม 2565 ณ ต�าบลโนนสมบูรณ์ อ�าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวัดบงึกาฬ วนัที ่20 พฤษภาคม 2565 ณ เวทกีลาง  

ศาลาเอนกประสงค์รมิโขง หน้าวดัภมูบิาลวฒันา (วดัเหนอื) อ�าเภอเมอืงบึงกาฬ จังหวดับงึกาฬ วนัที ่23 พฤษภาคม 2565  

ณ ต�าบลนาสวรรค์ อ�าเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ วนัที ่27 พฤษภาคม 2565 ณ เทศบาลต�าบลพรเจรญิ อ�าเภอพรเจรญิ  

จังหวัดบึงกาฬ

 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬจดักจิกรรมเคารพธงชาต ิเวลา 8 นาฬิกา ในวนัจนัทร์ที ่3 ของทกุเดือน เดอืนละ  

1 ครั้ง เพื่อแสดงความความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 

พนกังานจ้างองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ เข้าแถวเคารพธงชาตแิละร้องเพลงชาตพิร้อมกนั ณ บรเิวณเสาธงชาติ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ
ประจ�าเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2565
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 องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ โดยส�านกัปลดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

จดัโครงการจดัต้ังศนูย์อ�านวยการป้องกนัและช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ประจ�าปีงบประมาณ 2565 เพือ่ให้ประชาชนทีไ่ด้รบั 

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส�าคัญได้รบัการช่วยเหลอือย่างทนัท่วงท ีลดการสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน 

ในเขตพืน้ทีจ่งัหวัดบึงกาฬ ตลอดจนให้การอ�านวยความสะดวก ให้ค�าแนะน�ากบัประชาชนทีเ่ดนิทางสญัจร ในช่วงเทศกาล- 

สงกรานต์ที่มาใช้บริการสถานีขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ มอบหมายให้ นายไตรภพ ร�าเพยพล รองนายกองค์การ

บรหิารส่วนจังหวัดบงึกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการจัดตัง้ศูนย์อ�านวยการป้องกันและชว่ยเหลือผู้ประสบภัย ประจ�าปี 

งบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ อ�าเภอเมืองบึงกาฬ  

จังหวัดบึงกาฬ

โครงการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการป้องกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ประจ�าปีงบประมาณ 2565
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 โครงการนีจ้ดัขึน้โดยส�านักปลดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัด ฝ่ายอ�านวยการ เพ่ือส่งเสรมิให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และท�าความสะอาด 
ในสถานทีส่าธารณะขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬให้มคีวามสะอาด เป็นระเบยีบเรียบร้อยและสวยงาม เดอืนละ  
1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ในทุกสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2565 เป็นเวลา 9 เดือน

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายไตรภพ ร�าเพยพล รองนายก

องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ น�าคณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ  

ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และท�าความสะอาดในสถานที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  

วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  

ณ สถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวัดบงึกาฬ อ�าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ วนัที ่22 มถินุายน 2565 ณ บรเิวณสวนสาธารณะ 

หนองบึงกาฬ อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และท�าความสะอาด
ในสถานที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
เลขที่ 198 หมู่ 8 ต�าบลบึงกาฬ

อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

ที่ บก 51007/

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 68/2554
ไปรษณีย์บึงกาฬ

http://buengkanpao.go.th/

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

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042-492475, 042-492755

 ต้ังอยูภ่ายในเขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าภวูวั เป็นหนึง่ในน�า้ตกสวยๆ ของบงึกาฬทีเ่ป็น 

ที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งยังมีจุดให้นักท่องเที่ยวเล่นน�้าด้วยกันหลายจุด ทั้งยังมีสิ่ง

อ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเทีย่ว ทัง้ส่วนของร้านค้าและเครือ่งด่ืมมากมาย หากแต่ 

นกัท่องเทีย่วควรเพิม่ความระมดัระวงั เพราะเส้นทางเดนิค่อนข้างชนั บางช่วงทางเดนิ 

ค่อนข้างลืน่ ดังน้ันอย่าได้ประมาทเวลาเดินเด็ดขาด โดยช่วงทีเ่หมาะส�าหรบัการมาเทีย่ว 

น�้าตกเจ็ดสี จะอยู่ในช่วงฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว รับรองว่าคุณจะได้ชมน�้าตกสวยๆ  

อย่างแน่นอนเลยค่ะ


