
Journal Provincial Administrative Organization of Bueng Kan



BUENGKAN
PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE  ORGANIZATION

MAGAZINE
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

วารสารรายสามเดือน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

Content สารบัญ

• ที่ปรึกษา 

• บรรณาธิการอ�านวยการ

• กองบรรณาธิการ

นางแว่นฟ้า ทองศรี   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายไตรภพ ร�าเพยพล   รองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ

นางกันยา อนันตทัศน ์  รองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

นายวนาชาติ วงศ์พุทธา   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

นายจักรกฤษณ์ หาญกลับ   หวัหน้าส�านกัปลดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

นายจิรภัทร หัสโนดาต   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสุจิตรา ลุนอุบล   ผู้อ�านวยการกองคลัง

จ่าเอกรุ่งโรจน์ โพธิมาตย์   ผู้อ�านวยการกองช่าง

นายจักรกฤษณ์ หาญกลับ    ผู้อ�านวยกองสาธารณสุข

นางสาววรินทร โคตรพัฒน ์  ผูอ้�านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายชินทัต แก้วกล้า   ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนา 

     และวัฒนธรรม

นางสาวสุกัญญา หาไชย   ผู้อ�านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

จ่าเอกรุ่งโรจน์ โพธิมาตย์   ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวมาลา พรมอาด   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายทศพร รายา 

นายสิทธิมา ดวงสุภา 

นายณัฐภัทร ริ่มไทยสงค์ 

นายยุทธนา ค�า้พันธุ์ 

นางสาวเพ็ญนภา ชางฉิ่ง 

• กิจกรรมเคารพธงชาติเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 4

• เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ภูทอกเกมส์ ครั้งที่ 2” 4

• จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และท�าความสะอาด
 ในสถานที่สาธารณะ ของ อบจ.บึงกาฬ

5

• ร่วมงานเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 6 รอบ 72 ปี
  หลวงปู่เทพา ภูริปญโญ

5

• พิธีตัดช่อดอกกัญชาช่อแรก 6

• TO BE NUMBER ONE 7

• พิธีบวงสรวงเจ้าปู่อือลือนาคราช และเททองหล่อ
 รูปเหมือนเจ้าปู่อือลือนาคราช 

8

• กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 8

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดบึงกาฬ 8

• ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด

9

• จัดโครงการรวบรวมและก�าจัดขยะอันตราย 10

• ร่วมงานวันรวมน�้าใจให้กาชาด ประจ�าปี 2565 11

• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสตรีดีเด่นด้านการบริหาร 
 งานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล 2565

12

• จัดโครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ประจ�าปีงบประมาณ 2565

• พิธีรับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชทาน 
 “สธ. โครงการด้วยรักและห่วงใย” 

• วันท้องถิ่นไทย ประจ�าปี 2565

• งานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 
 “ท่องเที่ยวเริงร่า กัญชาริมโขง”

• ร่วมฉลองจังหวัดบึงกาฬ 11 ปี ในงานวันสถาปนา
 และของดีจังหวัดบึงกาฬ

• ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ลงพื้นที่ติดตามผลการ
 ด�าเนินงานโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” 
 และ กศน.ปักหมุด

• ร่วมงานบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• “ผู้น�าเยาวชนจิตอาสา”

• “การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล”

12

13

14

15

16

16

17

18

19
จัดพิมพ์  : จ�านวน 6,000 เล่ม
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการด�าเนินงานของ อบจ.บึงกาฬ 
              เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ
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“สารจากนายก.. อบจ.บึงกาฬ”

3

รางวัลสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่นฯ เนื่องในวันสตรีสากล ประจ�าปี 2565

นางแว่นฟ้า ทองศรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

 วารสารรายสามเดือนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เดินทางมาถึง

ฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565 แล้ว เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ท�าให้

การด�าเนินงานบ�าบัดทุกข์ สร้างสุข ให้กับพี่น้องชาวบึงกาฬ ประสบความส�าเร็จ 

ตามเป้าหมายหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง

 ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬทุกท่าน เพื่อน

ข้าราชการและบคุลากรขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ ทีต่ัง้ใจท�างาน ท�าให้

องค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬ มผีลงานเป็นทีป่ระจักษ์ ได้รับการยอมรบัจากพีน้่อง 

ประชาชน

 พวกเรายังคงมุ่งมั่นท�าหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อพี่น้องชาวบึงกาฬต่อไป



วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เวลา 8 นาฬิกา ในวันจันทร์ที่ 3 ของทุกเดือน 
เดือนละ 1 ครั้ง  เพื่อแสดงความความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 การแข่งขันกีฬา “ภทูอกเกมส์ ครัง้ที ่2” ประจ�าปี 2564 เป็นการจดัการแข่งขันกฬีาภายใน เพือ่ให้นกัเรยีนมโีอกาส 

แสดงความสามารถในการแข่งขนักฬีา ก่อให้เกดิความสมคัรสมานสามคัค ีส่งเสรมิให้นกัเรียนมสุีขภาพร่างกายแข็งแรง 

ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ห่างไกลจากยาเสพติด ท�าให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริม 

ให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางกันยา อนันตทัศน์ รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ภูทอกเกมส์ ครั้งที่ 2”  

ประจ�าปี 2564 ณ โรงเรียนภูทอกวิทยาคม ต�าบลนาแสง อ�าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 18 มกราคม 2565 

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 

พนกังานจ้างองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ เข้าแถวเคารพธงชาตแิละร้องเพลงชาตพิร้อมกนั ณ บรเิวณเสาธงชาติ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ

“ภูทอกเกมส์ ครั้งที่ 2” ประจ�าปี 2564

ประจ�าเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2565

เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน 
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 โครงการนีจ้ดัขึน้โดยส�านักปลดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัด ฝ่ายอ�านวยการ เพ่ือส่งเสรมิให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ  

และพนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ มส่ีวนร่วมในการปรบัปรุงภูมทัิศน์และท�าความสะอาดในสถานที่ 

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เดือนละ 1 ครั้ง  

ครั้งละ 1 วัน ในทุกสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2565 เป็นเวลา 9 เดือน

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

บึงกาฬ ร่วมงานเจรญิอายวุฒันมงคลครบ 6 รอบ 72 ปี พระเดชพระคณุ พระราชภาวนาโสภณ ว.ิ (หลวงปูเ่ทพา ภรูปิญโญ)  

เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ ณ วัดเซกาเจติยาราม ต�าบลเซกา อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 26 มกราคม 2565

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายไตรภพ ร�าเพยพล รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ น�าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

บึงกาฬ ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และท�าความสะอาดในสถานที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 20 มกราคม 2565
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และท�าความสะอาด

พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาโสภณ วิ. (หลวงปู่เทพา ภูริปญโญ)
ร่วมงานเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 6 รอบ 72 ปี 

ในสถานที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ วัดเซกาเจติยาราม



วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ6

 ดร.ทรงศกัดิ ์ทองศร ีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)  เป็นประธานในพิธตัีดช่อดอกกญัชาช่อแรก 
จงัหวดับึงกาฬ ศนูย์การเรยีนรูก้ญัชาทางการแพทย์ สุโรชา รสีอร์ท เป็นวสิาหกจิชมุชนทีเ่ป็นศนูย์การเรียนรูก้ญัชาแห่งแรก 
ในจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้รับการสนับสนุนการด�าเนินงานจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือสนองนโยบาย 
กระทรวงสาธารณสขุในการสนบัสนนุวสิาหกจิชมุชนให้มีรายได้ และส่งเสรมิเศรษฐกจิของประเทศ ผลผลติจากต้นกญัชา 
จะต้องน�าส่งให้กบัโรงพยาบาลในสงักดัของรฐั เพือ่ท�าการศกึษาวจิยัและผลติยากญัชาทางการแพทย์ส�าหรับผู้ป่วยต่อไป 

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ พร้อมด้วยนายสนทิ ขาวสอาด ผูว่้าราชการจงัหวดั
บงึกาฬ คณะผูบ้รหิาร และหวัหน้าส่วนราชการจังหวัดบงึกาฬ ร่วมพธิตีดัช่อดอกกญัชาช่อแรกจงัหวดับงึกาฬ ณ โรงเรอืน 
กัญชา ศูนย์การเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ ณ สุโรชา รีสอร์ท ต�าบลโนนสมบูรณ์ อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
วันที่ 29 มกราคม 2565

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมพิธีตัดช่อดอกกัญชาช่อแรกจังหวัดบึงกาฬ
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 โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถ 
ที่หลากหลาย จังหวัดบึงกาฬมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 - 24 จ�านวน 108,000 คน มีอ�าเภอ TO BE  
NUMBER ONE ครบทกุอ�าเภอ มชีมรม TO BE NUMBER ONE 666 ชมรม และมศีนูย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  
571 แห่ง

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ คณะผูบ้ริหาร และพสกนิกรชาวบงึกาฬ ร่วมเฝ้ารบัเสดจ็ 
ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริวัิฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในวโรกาสเสดจ็
ติดตามผลการด�าเนนิงาน และทรงเปิดชมรม/ศนูย์เพือ่นใจโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ วทิยาลยัเทคนคิบงึกาฬ  
อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 28 มกราคม 2565

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการด�าเนินงาน และทรงเปิดชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
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 อ�าเภอบึงโขงหลง ได้จัดงานประเพณีบุญเดือนสามเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องเซ่นไหว้
สกัการะศาลเจ้าปู่ออืลอืนาคราช และในปีนีก้�าหนดให้มพิีธเีททองหล่อรปูเหมือนเจ้าปูอื่อลอืนาคราชเป็นครัง้แรก โดยม ี
นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ ร่วมพธิบีวงสรวงเจ้าปูอ่อืลอืนาคราช และเททองหล่อรปูเหมอืนเจ้าปูอ่อืลอืนาคราช 
ประจ�าปี 2565 ณ ต�าหนกัเจ้าปูอ่อืลอืนาคราช บ้านดอนกลาง หมูท่ี่ 1 ต�าบลบงึโขงหลง อ�าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ  
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าปู่อือลือนาคราช 
และเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าปู่อือลือนาคราช ประจ�าปี 2565

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการพฒันาคณุภาพชวีติให้กับ
สตรีจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�าอย่างมีประสิทธิภาพ ประจ�าป ี
งบประมาณ 2565 
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลนาแสง อ�าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  ณ หอประชุมหนองเลิง ต�าบลดอนหญ้านาง อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอเซากา อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอบึงโขงหลง อ�าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอปากคาด อ�าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอบุ่งคล้า อ�าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอเมืองบึงกาฬ อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 การจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบึงกาฬ ได้ทบทวนบทบาทและภารกิจของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับรวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของสตรีในการเป็นผู้น�าในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ของจังหวัดบึงกาฬร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ การจัดกิจกรรมในคร้ังนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดบึงกาฬ 
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�าอย่างมีประสิทธิภาพ
ประจ�าปีงบประมาณ 2565



Journal Provincial Administrative Organization of Bueng Kan 9

 โรงเรยีนเซกา อ�าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ผ่านการประเมนิได้เป็นตวัแทนของจงัหวดับงึกาฬ และได้รับการประเมนิ

จากคณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด (ระดับชาติ)

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา

เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี โรงเรียนเซกา อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมกับส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ และ 

ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการรวบรวมและก�าจัดขยะอันตรายของจังหวัดบึงกาฬ  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การจดักจิกรรมในคร้ังนีส้บืเนือ่งมาจากจงัหวดับงึกาฬไม่มสีถานทีก่�าจดัของเสยีอนัตราย

ชุมชนที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงมีความจ�าเป็นต้องส่งไปก�าจัด ณ สถานที่ที่มีศักยภาพในการก�าจัด 

แบบถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรวบรวมและก�าจัดขยะอันตรายของจังหวัดบึงกาฬ 

ของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือของเสีย

อันตรายจากชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายไตรภพ ร�าเพยพล รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ 

อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จัดโครงการรวบรวมและก�าจัดขยะอันตรายของจังหวัดบึงกาฬ 
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 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานวันรวมน�้าใจให้กาชาด ประจ�าปี 2565  

ณ ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 4 มีนาคม 2565

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมงานวันรวมน�า้ใจให้กาชาด ประจ�าปี 2565
 งานวันรวมน�า้ใจให้กาชาด ประจ�าปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆ เพื่อน�ามา

จดัสรรเป็นรางวัลในการออกร้านนาคากาชาดในการจดังาน “วนัสถาปนาและงานของดจีงัหวดับงึกาฬ ประจ�าปี 2565” 

โดยรายได้จากการออกร้านนาคากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจ�าปี 2565 จะน�าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ของเหล่ากาชาดจงัหวดับงึกาฬในการบรรเทาทกุข์ผูป้ระสบภัยพิบตั ิให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรท่ีประสบความทกุข์ยาก 

และผูด้้อยโอกาสโดยเฉพาะในถ่ินทรุกนัดารรวมทัง้สนับสนนุการบรกิารทางการแพทย์ และกจิกรรมอืน่ๆ ของสภากาชาดไทย 

ในการนี ้องค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้อดุหนนุโครงการสนบัสนนุการปฏบิตัภิารกจิของเหล่ากาชาดจงัหวดับงึกาฬ 

ประจ�าปี 2565 เพือ่ส่งเสรมิสขุภาพอนามยั และเสริมสร้างคณุภาพชวีติของผูด้้อยโอกาสให้มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ทัง้ร่างกาย 

และจิตใจ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส   

เป็นจ�านวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
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 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ ได้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุรางวลัสตรดีเีด่นด้านการ
บรหิารงานปกครองท้องถิน่/ท้องที ่(ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพิเศษ) เนือ่งใน 
วันสตรีสากล ประจ�าปี 2565 จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจ�าปี 2565  
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรุงเทพมหานคร วันที่ 8 มีนาคม 2565

 โครงการอบรมด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประจ�าปีงบประมาณ 2565 จดัขึน้โดยส�านกัปลดัองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั ฝ่ายป้องภยัและบรรเทาสาธารณภัย โดยมกีลุม่เป้าหมายคอื คณะคร ูนกัเรยีน โรงเรียนชมุชนบ้านตมู  
และโรงเรียนบ้านท่าค�าราม รวมทั้งสิ้น 170 คน เพ่ือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ 
โดยการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ซึ่งเด็กๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางกันยา อนันตทัศน์ รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ต�าบลบัวตูม อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
วันที่ 11 มีนาคม 2565

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสตรีดีเด่น

จัดโครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจ�าปี 2565

ประจ�าปีงบประมาณ 2565
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 โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ด�าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารภายใต้ 

พระมหากรุณาธิคุณมาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬ มีโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการ 36 โรงเรียน

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้ารับเข็มที่ระลึก ตราสัญลักษณ์พระราชทาน  

“สธ. โครงการด้วยรักและห่วงใย” หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 14 มีนาคม 2565

พิธีรับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชทาน “สธ. โครงการด้วยรักและห่วงใย” 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย และเพื่อเป็นการน้อมลึก 
ถงึพระมหากรณุาธิคณุ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5 ทีท่รงมพีระบรมราชโองการให้ยกฐานะต�าบล
ท่าฉลอม จงัหวัดสมทุรสาคร ขึน้เป็นสขุาภบิาลท่าฉลอม ซ่ึงถอืเป็นจดุเริม่ต้นของการมอบพระราชอ�านาจการปกครอง 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และถือเป็นการก�าเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรก 
ในประเทศไทย

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
และพนักงานจ้างองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ร่วมกบัส�านกังานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวดับงึกาฬ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวัดบึงกาฬ หวัหน้าส่วนราชการ และประชาชนในจังหวดับงึกาฬ ร่วมพิธวีางพานพุ่มดอกไม้สด  
ถวายราชสกัการะ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5 เนือ่งในวนัท้องถิน่ไทย ในการนี ้นางแว่นฟ้า ทองศรี  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู ้บริหารสตรีดีเด่น ด้านการบริหาร 
งานปกครองท้องถ่ินและองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับเกียรติบัตรในการเร่ืองของการส่งเสริมสนับสนุน 
กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจ�าปี 2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565

วันท้องถิ่นไทย ประจ�าปี 2565
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 งานประชุมวชิาการกญัชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 8 ประกอบด้วย จังหวัดอดุรธาน ีสกลนคร นครพนม หนองคาย 
หนองบวัล�าภ ูและจงัหวัดบงึกาฬ โดยม ีนายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ  
เป็นประธานเปิดงาน ในการน้ี ดร.ทรงศกัดิ ์ทองศร ีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท. 2) นายสนิท ขาวสอาด  
ผูว่้าราชการจงัหวดับงึกาฬ และคณะผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมในพิธเีปิดด้วย งานดงักล่าวจดัข้ึนระหว่างวนัที่  
23 - 25 มีนาคม 2565 ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นโยบายกัญชาทางการแพทย์ของ
กระทรวงสาธารณสขุ เป็นนโยบายทีก่�าหนดขึน้ เพ่ือสร้างรายได้ ให้ประชาชน และประเทศ กญัชาเป็นพืชเศรษฐกจิใหม่ 
เพราะเป็นหน่ึงในพชืทีใ่ช้ประโยชน์น�ามาท�าเป็นยา และอาหารได้ทุกส่วน ท้ัง ราก ต้น ใบ และดอก ท่ีคนไทยใช้กนัมานาน

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

บงึกาฬ ร่วมงานประชมุวชิาการกญัชาทางการแพทย์ เขตสขุภาพที ่8 “ท่องเทีย่วเรงิร่า กญัชารมิโขง”  วนัที ่23 มีนาคม 2565 

งานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 
“ท่องเที่ยวเริงร่า กัญชาริมโขง”
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 งาน “วันสถาปนาและของดีจงัหวดับงึกาฬ ประจ�าปี พ.ศ. 2565” จดัขึน้ ระหว่างวันที ่23 - 27 มนีาคม 2565 โดยมี 
ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท. 2) เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่กระตุน้การเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว รวมถงึส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวจากต่างถิน่เดนิทางเข้ามาเท่ียวในจงัหวดับงึกาฬ 
มากขึ้น ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมร�าบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง พิธีสักการะ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (บูชาพญานาค) กิจกรรมร้านนาคากาชาดจังหวัดบึงกาฬ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การเดินแบบ
ชุดผ้าไทย ประกวดนางสาวบึงกาฬ กิจกรรมการจ�าหน่ายสินค้า OTOP และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง  
เป็นต้น ทั้งนี้ ยึดหลักการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (มท. 2) ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ 
เพื่อติดตามผลการเนินงานโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาส�าหรับ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  ณ ศาลา กศน.รวมใจ กศน.อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 25 มีนาคม 2565 

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายก อบจ.บงึกาฬ ร่วมฉลองจังหวัดบึงกาฬ 11 ปี ในงานวันสถาปนาและของด ีจังหวัดบึงกาฬ 
ประจ�าปี 2565 ณ เวทีกลาง ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมฉลองจังหวัดบึงกาฬ 11 ปี

ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการเนินด�างาน โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และ กศน.ปักหมุด 
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาส�าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ในงานวันสถาปนาและของดี จังหวัดบึงกาฬ ประจ�าปี 2565
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 งานบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ มี ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

มหาดไทย (มท.2) เป็นประธาน ซึง่มกีจิกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พธิมีอบโคในโครงการธนาคารโคกระบอืเพือ่เกษตรกร 

ตามพระราชด�าริ การมอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปีสกิน) การมอบหนังสืออนุญาต 

ให้เข้าท�าประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน และการมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่

ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นการร่วมบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดศรีสุพลวนาราม ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  

โดยม ีนายสนทิ ขาวสอาด ผูว่้าราชการจังหวัดบงึกาฬ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้รับผลประโยชน์ ร่วมในพธิี 

 นายทรงศักดิ ์ทองศร ีกล่าวว่า เป็นรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่มาท�างานในนามของกระทรวงเกษตร

ถือเป็นการบูรณาการการท�างานร่วมกันซึ่งเป็นด�าริของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ให้บูรณาการ 

กนัเพือ่ประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน กจิกรรมบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเครือ่งจักรทางการเกษตร 

ในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ มอบโคในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด�าริ มอบเงินเยียวยา

เกษตรกรผูป้ระสบภยัโรคระบาดสตัว์ (โรคลมัปีสกนิ) และมอบหนงัสืออนญุาตให้เข้าท�าประโยชน์ในท่ีดนิเขตปฏริปูทีดิ่น  

สปก.4-01  เป็นการช่วยเหลอืประชาชนของรฐับาลอย่างต่อเนือ่ง เป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยัง่ยนื  

ตามทีรั่ฐบาลก�าหนดเป็นวาระแห่งชาต ิเท่าทีไ่ด้ตดิตามการท�างานถอืว่ามปีระโยชน์มาก และประชาชนต้องให้ความร่วมมอื 

เพราะประชาชนเป็นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้นโยบายต่างๆ ของรัฐประสบความส�าเร็จ

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จังหวัดบึงกาฬ ณ วัดศรีสุพลวนาราม ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วันที่  24 มีนาคม 2565

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมงานบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ
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 โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต “ผู้น�าเยาวชนจิตอาสา” องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดย 
กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดขึน้เพือ่พฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชน ทัง้ด้านร่างกาย จติใจ และสตปัิญญา  
ให้มีความรูท้กัษะความสามารถในด้านต่างๆ สามารถน�าไปใช้พัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างท่ีดขีองชมุชน รู้จกัภาระหน้าที ่
ของตนเองต่อสงัคม ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ส�านึกรักบ้านเกดิ และประเทศชาต ิโดยจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 30 มนีาคม  
- 1 เมษายน 2565 ณ ห้องบีเค แกรนด์ บอลรูม (BK 1) โรงแรม บีเค เพลส อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางกันยา อนันตทัศน์ รองนายก 

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการพฒันาเยาวชนสูก่ารเรียนรูต้ลอดชวีติ “ผูน้�าเยาวชนจติอาสา”  

ณ ห้องบีเค แกรนด์ บอลรูม (BK 1) โรงแรมบีเค เพลส อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  วันที่ 30 มีนาคม 2565

การพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต “ผู้น�าเยาวชนจิตอาสา”
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬสนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีต�าบลๆ 10,000 บาท 
จ�านวน 53 ต�าบล รวมเป็นเงนิ 530,000 บาท  เพ่ือให้จดักจิกรรมเนือ่งในวนัสตรสีากลประจ�าปี 2565 อันเป็นการส่งเสรมิ 
สทิธแิละพฒันาศกัยภาพบทบาทของสตรใีห้มส่ีวนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ทุกมิต ิเสริมสร้างรากฐานแก่สถาบันครอบครวั  
ให้เกิดความเข้มแขง็ภายใต้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และส่งเสรมิให้สตรจัีงหวดับงึกาฬ ได้มโีอกาสพบปะแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
 ในการนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ�าเภอต่างๆ ได้ใช้งบประมาณจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ดังนี้ 
  วันที่ 26 มีนาคม 2565 - ณ ลานพญานาค อ�าเภอปากคาด จัดโดย กพสอ. ปากคาด 
  วันที่ 29 มีนาคม 2565 - ณ สนามที่ว่าการอ�าเภอศรีวิไล อ�าเภอศรีวิไล จัดโดย กพสอ. ศรีวิไล 
  วันที่ 30 มีนาคม 2565 - ณ สนามที่ว่าการอ�าเภอพรเจริญ อ�าเภอพรเจริญ จัดโดย กพสอ. พรเจริญ 
   - ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอโซ่พิสัย อ�าเภอโซ่พิสัย จัดโดย กพสอ. โซ่พิสัย 
    - ณ สนามทีว่่าการอ�าเภอเมอืงบึงกาฬ อ�าเภอเมอืงบงึกาฬ จดัโดย กพสอ. เมอืงบงึกาฬ

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางกันยา อนันตทัศน์ รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และนายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมแสดง
ความยินดี และร่วมกิจกรรมพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรม “การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล”
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 หาดค�าสมบูรณ์ หรือบางแสนอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวทั้ง

เชิงศาสนาและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ในพ้ืนที่ต�าบล 

บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ

มีร้านค้าร้านอาหารอร่อยริมชายหาดมากมาย จุดเด่นของหาด 

ค�าสมบูรณ์ คือ การมีธรรมชาติป่าไม้โอบล้อมแหล่งน�้าขนาดใหญ่  

อดุมไปด้วยความสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิมีภเูขาขนาดกลางอยูด้่านหน้า 

นอกจากนั้น ยังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ทางน�้าให้สนุกสนานได ้

ตลอดทั้งวันไม่มีเบื่อ ไม่ว่าจะเป็นห่วงยางเรือกล้วย เก้าอี้น�้า เจ็ทสกี  

และอีกมากมาย และหาดค�าสมบูรณ์ยังเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าล�าดับที่ 2  

ของประเทศไทย เป็นพื้นที่ชุ ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับนานาชาติ  

(Ramsar Site อันดับที่ 1098) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสองอ�าเภอคือเซกา

และบึงโขงหลง


