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พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
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นางแว่นฟ้า ทองศรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

 วารสารรายสามเดือนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 

(กรกฎาคม - กนัยายน 2565) ในไตรมาสท่ี 4 ของปีงบประมาณ 2565 ทีมงานผูบ้รหิารองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ตลอดจน 

บุคลากรทุกคน ได้ร่วมแรงร่วมใจด�าเนินงานตามบทบาทและภารกิจอย่างเต็มก�าลัง 

ความสามารถ ในการบ�าบดัทกุข์บ�ารงุสุขให้กบัพีน้่องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ และ

การพฒันาปัญหาด้านต่างๆ ไม่อาจส�าเรจ็ หากไม่ได้รบัความร่วมมอืจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผู้น�าทุกระดับและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดิฉันจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ

ทกุท่านทีเ่ข้าใจและมส่ีวนร่วมในการพฒันาบงึกาฬบ้านเกดิของพวกเรา ให้ดขีึน้เรือ่ยมา

 ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ดิฉันหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมกับ 

ทุกภาคส่วนสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน  

เพื่อส่งต่อความภาคภูมิใจสู่ลูกหลานของพวกเราอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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 สะพานข้ามล�าห้วยกุดกว้าง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 5 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ แต่เดิมเป็นสะพานไม้ 
ทีไ่ม่มีความแข็งแรง จึงเกดิการช�ารุดเพราะใช้งานมาเป็นเวลานาน ท�าให้ประชาชนทีส่ญัจรไปมาไม่ได้รบัความสะดวกและ 
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกุดกว้าง บ้านหนองบัวน้อย เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนา
และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐานราก (งบกลาง) ประจ�าปี 2564 ซึง่รฐับาลได้อนมุติังบประมาณให้องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ จ�านวน 48 โครงการ วงเงนิงบประมาณทัง้สิน้ 138,589,300 บาท (หนึง่ร้อยสามสบิแปดล้าน
ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬมีความมุ่งหวังเสริมสร้างเศรษฐกิจและ
สงัคมของจงัหวัดบึงกาฬให้เกดิความเช่ือมโยงด้านการค้า การลงทนุ และการท่องเทีย่ว ก่อให้เกดิรายได้ และประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

พิธีเปิดสะพานข้ามห้วยหนิง เชื่อมระหว่างบ้านโนนงาม หมู่ 11 
ต�าบลโสกก่าม อ�าเภอเซกา กับ บ้านโนนสวนปอ หมู่ 6 ต�าบลบึงโขงหลง 

อ�าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
 การก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหนิง เชื่อมระหว่างบ้านโนนงาม หมู่ 11 ต�าบลโสกก่าม อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
กบับ้านโนนสวนปอ หมู ่6 ต�าบลบงึโขงหลง อ�าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นหนึง่ในโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐานราก (งบกลาง) ประจ�าปี 2564 ซึง่รัฐบาลได้อนมุตังิบประมาณให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
บงึกาฬ จ�านวน 48 โครงการ วงเงินงบประมาณทัง้สิน้ 138,589,300 บาท (หนึง่ร้อยสามสบิแปดล้านห้าแสนแปดหมืน่เก้า
พนัสามร้อยบาทถ้วน) องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬมคีวามมุง่หวังเสรมิสร้างเศรษฐกจิและสังคมของจงัหวดับงึกาฬ
ให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กับ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 5 ต�าบลศรีชมภู อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
พิธีเปิดสะพานข้ามห้วยกุดกว้าง เชื่อมระหว่างบ้านพูนผล หมู่ 5 ต�าบลวังชมภู อ�าเภอพรเจริญ
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1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพัฒนาหมูท่ี ่3 ต�าบลดอนหญ้านาง - บ้านนาทอง หมู ่6 ต�าบลหนองหวัช้าง อ�าเภอพรเจรญิ จังหวดับงึกาฬ  
 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,0550 เมตร 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกสว่าง หมู่ 2 ต�าบลดอนหญ้านาง - บ้านดงเสียดหมู่ 1 ต�าบลศรีชมพู อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ  
 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 
3. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบ้านดอนน้อย หมู ่6 ต�าบลดอนหญ้านาง - บ้านนาสาร หมู ่6 ต�าบลศรชีมภ ูอ�าเภอพรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ  
 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,155 เมตร 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสขุสาคร หมูท่ี ่4 ต�าบลดอนหญ้านาง - บ้านนามงาม หมู ่5 ต�าบลศรสี�าราญ อ�าเภอพรเจรญิ จงัหวดับึงกาฬ  
 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร 
5. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลเดี่ยว หมู่ 4 ต�าบลท่าสะอาด อ�าเภอเซกา - บ้านโคกนิยม หมู่ 2 ต�าบลวังชมภู  
 อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,077 เมตร 
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโชคชัย หมู่ 6 ต�าบลศรีส�าราญ อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาทอง หมู่ 6 ต�าบลหนองหัวช้าง  
 อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาค�า หมู ่1 ต�าบลศรสี�าราญ - ป่าแฝก แยกไปวดัดานศรสี�าราญ บ้านนางาม หมู ่5 ต�าบลศรสี�าราญ อ�าเภอพรเจรญิ  
 จังหวัดบึงกาฬ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 720 เมตร 
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแสนประเสรฐิ หมู ่9 ต�าบลบงึกาฬ - บ้านดอนเจริญ หมู ่11 ต�าบลวศิษิฐ์ อ�าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับงึกาฬ  
 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ต�าบลบึงกาฬ - บ้านโนนสา หมู่ 2 ต�าบลโคกก่อง อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร 
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนจ�าปา หมู ่5 ต�าบลโนนสมบูรณ์ อ�าเภอเมอืงบึงกาฬ - บ้านหนองจนัทร์ หมู่ 5 ต�าบลศรวีไิล อ�าเภอศรวิีไล  
 จังหวัดบึงกาฬ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยสามยอดเทวกลุ หมู ่6 ต�าบลโป่งเปือย - บ้านโนนแพง หมู ่9 ต�าบลไคส ีอ�าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ  
 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,088 เมตร 
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไคส ีหมู ่5 ต�าบลไคส ี- บ้านโนนสว่าง หมู ่1 ต�าบลโนสว่าง อ�าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ กว้าง 5 เมตร 
  ระยะทาง 1,325 เมตร  
13. โครงการต่อเติมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดิน สาย 2147 บ้านบูรพา หมู่ 7 ต�าบลโนนสว่าง - ต�าบลไคสี 
 อ�าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ช่วงที ่1 ผวิจราจร กว้าง 1.5 เมตร ระยะทาง 535  เมตร ช่วงที ่2 ผวิจราจรกว้าง 1 เมตร ระยะทาง 63 เมตร  
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองหม ูหมู่ 5 ต�าบลหนองเลงิ - บ้านดอนปอ หมู ่5 ต�าบลโนนสว่าง อ�าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ  
 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 670 เมตร

นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ออกตรวจติดตามโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2565
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 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ จดัพธิถีวายเคร่ืองราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธถีวายพระพรชยัมงคล เนือ่งใน 
โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพ่ือเป็นการแสดงความจงรกัภักดแีละส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสินทรมหาวชริาลงกรณ มหิศรภูมพิลราชวรางกรู กติสิิรสิมบรูณ 
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังประชาชนร่วมพิธี 
ในครั้งนี้ด้วย

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับึงกาฬ คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
บงึกาฬ หวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนกังานจ้างสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ร่วมพธิถีวายเครือ่งราช 
สกัการะ วางพานพุม่ และพธิถีวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬ  
หวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนกังานจ้างสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ร่วมพธิถีวายเครือ่งราชสกัการะ  
วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 12 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม

จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล

และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
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 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับึงกาฬ ร่วมโครงการสวนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
12 สิงหาคม 2565 ที่จดัโดยเทศบาลบึงกาฬ โดยร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสวนสาธารณะให้สวยงาม 
เหมาะส�าหรบัเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนและบุคคลท่ัวไปในพ้ืนท่ีเทศบาลเมอืงบงึกาฬและพ้ืนทีใ่กล้เคยีง 
ณ บรเิวณสวนสาธารณะ ถนนข้าวเม่ารมิโขง อ�าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ วนัที ่12 สงิหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

 กจิกรรมวิง่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ในงานแข่งขันเรือยาวประเพณไีทย - ลาว - เวยีดนาม ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็
พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีครัง้ที ่22 ประจ�าปี 2565 นอกจากจะเป็น 
การส่งเสรมิ เผยแพร่ประชาสมัพันธ์การจัดงานแข่งขันเรอืยาวประเพณไีทย - ลาว - เวยีดนาม ฯ ยังเป็นการสร้างความร่วมมอื 
ระหว่างภาครฐัและเอกชนในด้านการสร้างเสรมิสุขภาพ ส่งเสรมิให้ประชาชนตระหนกัถงึความส�าคญัในการดแูลสขุภาพ
ของตนเองด้วยการออกก�าลังกายอีกด้วย

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวดับงึกาฬ  
ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย - ลาว - เวียดนาม ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีครัง้ท่ี 22 ประจ�าปี 2565  
ณ บรเิวณถนนข้าวเม่ารมิโขง อ�าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ โดยม ีดร.ทรงศกัดิ ์ทองศร ีรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(มท. 2) เป็นประธานในพิธี วันที่ 9 กันยายน 2565

โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ 
กิจกรรมวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย - ลาว - เวียดนาม 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 ประจ�าปี 2565



วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ8

 วัดเจตยิาราม พระอารามหลวง ได้รบัพระมหากรุณาธคิณุโปรดเกล้าฯ ยกวดัราษฎร์เป็นพระอารามหลวง เนือ่งใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาโภณ วิ. 
เจ้าคณะจงัหวดับงึกาฬ เจ้าอาวาสวดัเซกาเจตยิาราม ในขณะนัน้ได้มาปักกลด บุกเบิกสร้างจากพืน้ท่ีป่าไม้รกร้าง ตัง้แต่ปี  
พ.ศ.2517 จนถงึปัจจบัุน และวันที ่1 สงิหาคม 2565 วัดเซกาตยิาราม มสีถานะเป็นพระอารามหลวง ครบ 10 ปี เพือ่เป็นการ 
น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
รชักาลที ่9 จงึได้มมีตพิร้อมใจกันจดังานสมโภช วัดเซกาตยิาราม พระอารามหลวงครบ 10 ปี ระหว่างวนัท่ี 1 - 3 สงิหาคม 2565  
ทั้งนี้ เพื่อร่วมหาทุน ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ฯ

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธียกเสาเอกเสาโท อาคารศาลา
การเปรียญ ณ วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ ต�าบลบึงกาฬ อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.09 น.

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานสมโภชวดัเซกาเจตยิาราม  
พระอารามหลวง ครบ 10 ปี ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง ต�าบลเซกา อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

งานสมโภชวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง ครบ 10 ปี

ยกเสาเอกเสาโท อาคารศาลาการเปรียญ ณ วัดโพธาราม
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 เทศกาลวนัเข้าพรรษา ถอืเป็นประเพณทีีค่นไทยยดืถอืปฏบิตัสิบืต่อกันมาตัง้แต่คร้ังพทุธกาล โดยในช่วงเข้าพรรษานัน้  

พระภกิษสุงฆ์จะต้องอยูป่ระจ�าวัดแห่งเดยีวตลอดในการปฏบิตัธิรรม การถวายเทยีนพรรษาถอืเป็นกศุลทาน เทยีนเป็นบ่อเกดิ 

แห่งแสงสว่างท�าให้มอีานิสงส์เพิม่พนูด้านสตปัิญญา พระภิกษสุงฆ์ท่ีจ�าพรรษากไ็ด้ใช้ประโยชน์จากเทียนพรรษา เพ่ือใช้ศกึษา 

พระธรรมวินัยให้แตกฉาน

 นางแว่นฟ้า ทองศรนีายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ พร้อมคณะผูบ้ริหารองค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬ  

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ 500 วัด เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 

เพือ่สืบสานประเพณทีีป่ฏบัิตต่ิอกันมาอย่างยาวนาน ณ วดัสามคัคอีปุถมัภ์ (วดัภกูระแต) อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมี  

ดร.ทรงศักดิ์  ทรงศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี มีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการ 

จงัหวดับงึกาฬ รวมทัง้ข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ของจงัหวัดบงึกาฬ นายอ�าเภอทกุอ�าเภอ ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

หัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์จากแต่ละอ�าเภอ และพุทธศาสนิกชนร่วมงานกว่า 400 คน วันที่ 10 กรกฎาคม 2565

พิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ 500 วัด 
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2565
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งานประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจ�าปี 2565 

 เทศบาลต�าบลพรเจริญ ร่วมกบั ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ตลอดจนพทุธศาสนิกชนท่ัวไปในเขตเทศบาลพรเจรญิ ร่วมกนัจดั
กจิกรรม โดยการป่ันจกัรยานเพือ่สขุภาพ เพือ่ร่วมท�าบญุถวายปัจจยัไทยธรรม เทยีนพรรษา ผ้าอาบน�า้ฝน และสิง่ของ 
จ�าเป็นอื่นๆ ตามพระธรรมวินัยแด่พระสงฆ์ สามเณร ณ วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลต�าบลพรเจริญทั้ง 9 วัด เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการวันเข้าพรรษา 
ประจ�าปี 2565 ณ เทศบาลต�าบลพรเจริญ อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

 องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาสะแบงก�าหนดจัดงานทอดเทยีนพรรษาตามวดัต่างๆ ในเขตพืน้ทีต่�าบลนาสะแบง ในช่วง 
เดือน กรกฎาคม - กนัยายน 2565 เพือ่เป็นการส่งเสรมิและสร้างจติส�านกึ ให้คนในชมุชนเห็นคุณค่าของประเพณทีอดเทยีน 
พรรษา ทีบ่รรพบรุุษได้สบืทอดกนัมาอย่างยาวนาน ท�าให้คนในชมุชนได้รบัการปลกูฝังค่านิยม วัฒนธรรมประเพณีอนัเป็น 
สิ่งที่ดีงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ เป็นประธานงานประเพณทีอดเทยีนพรรษา ประจ�าปี 2565  
ณ วดัป่าสนัทรายงาม หมูท่ี ่8 บ้านสนัทรายงาม ต�าบลนาสะแบง อ�าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ วนัท่ี 16 กนัยายน 2565 และ 
วนัที ่19 สงิหาคม 2565 มอบหมายให้ นางกนัยา อนันตทัศน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ เป็นประธาน 
งานประเพณทีอดเทยีนพรรษา ประจ�าปี 2565 ณ วดับ้านนาสะแบง หมูท่ี่ 1 บ้านนาสะแบง ต�าบลนาสะแบง อ�าเภอศรีวไิล  
จังหวัดบึงกาฬ 

โครงการวันเข้าพรรษา ประจ�าปี 2565 
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 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ และท่านพงสะหวดั ค�าสกุถาวง รองเจ้าเมอืงปากกระดิง่  
ร่วมเปิดงานประเพณแีข่งเรอืยาวสมัพนัธ์ไทย - ลาว อ�าเภอบุ่งคล้า ประจ�าปี 2565 ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 3 ณ บริเวณริมแม่น�้าโขง 
หน้าวัดปุริมาประดิษฐ์ บ้านบุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ วันที่ 3 กันยายน 2565

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ร่วมพิธปิีดงานประเพณแีข่งเรอืยาวสัมพันธ์ ไทย - ลาว  
อ�าเภอบุ่งคล้า ประจ�าปี 2565 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 3 ณ บริเวณริมแม่น�้าโขง หน้าวัดปุริมาประดิษฐ์ บ้านบุ่งคล้า 
ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี
ปิดงาน วันที่ 4 กันยายน 2565

ประเพณีแข่งเรือยาวสัมพันธ์ไทย - ลาว อ�าเภอบุ่งคล้า ประจ�าปี 2565 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 3

11
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 งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย - ลาว - เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีครัง้ที ่22 ประจ�าปี 2565 เป็นการอนรุกัษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณอัีนดงีาม 

ที่สืบทอดกันมายาวนาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถ่ินและเชื่อมความสัมพันธ ์

กับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน�้าโขง

 สภาเดก็และเยาวชนจงัหวดับึงกาฬ ร่วมกบั บ้านพักเด็กและครอบครัวจงัหวดับงึกาฬ จดัโครงการเดก็ปลอดภัยไทย

เข้มแขง็ (ค่ายพฒันาศักยภาพเดก็และเยาวชน ในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น) ระหว่างวนัที ่2 - 3 กนัยายน 2565 ณ โรงแรม 

บีเค เพลส อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทักษะในการ 

ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น สามารถช่วยเหลอืตนเอง และบคุคลใกล้ตวัได้อย่างปลอดภัย เป็นการลดความเสีย่งต่อการเสยีชีวติ 

ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการเดก็ปลอดภยั ไทยเข้มแขง็ 

(ค่ายพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน ในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น) ณ โรงแรมบเีค เพลส อ�าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ  

วันที่ 2 กันยายน 2565

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  

ร่วมพธิเีปิดงานแข่งขนัเรอืยาวประเพณไีทย - ลาว - เวยีดนาม ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ครัง้ที ่22 ประจ�าปี 2565 ณ บรเิวณถนนข้าวเม่ารมิโขง อ�าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ  

โดยม ีดร.ทรงศักดิ ์ทองศร ีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท. 2) เป็นประธานในพธิ ีวนัที ่10 กนัยายน 2565

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย - ลาว - เวียดนาม

โครงการเด็กปลอดภัย ไทยเข้มแข็ง

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

(ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น)

สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 ประจ�าปี 2565
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 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการพฒันาคณุภาพชวีติให้กับ 
สตร ีกจิกรรม “การส่งเสรมิสทิธสิตรแีละพฒันาศกัยภาพบทบาทสตรใีนการพฒันาท้องถิน่” ณ หอประชมุทีว่่าการอ�าเภอ 
บงึโขงหลง อ�าเภอบึงโขงหลง จงัหวัดบงึกาฬ โดยมสีตรอี�าเภอบงึโขงหลง จ�านวน 211 คน ร่วมโครงการ วันที ่31 สงิหาคม 
2565

 อ�าเภอบุ่งคล้า โดยส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ�าเภอบุ่งคล้า จัดโครงการ  
“รวมพลังสตรีอ�าเภอบุง่คล้า มหกรรมกฬีาพืน้บ้าน สบืสานภมูปัิญญาท้องถิน่” ขึน้ เพือ่เสรมิสร้างศักยภาพในการพฒันาตนเอง 
ของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม เสริมสร้าง ความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาความเป็นผู้น�าของ
สตรีในการทีจ่ะบรหิารจดัการกลุม่สตรใีห้มปีระสิทธภิาพและเพ่ือให้สตรไีด้แสดงถงึพลงัความรัก ความสามคัค ีเป็นน�า้หนึง่ 
ใจเดียวกัน

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลงัสตร ีอ�าเภอบุง่คล้า  
มหกรรมกีฬาพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอบุ่งคล้า อ�าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
วันที่ 24 สิงหาคม 2565

 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมกบัส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดับงึกาฬ จดัโครงการดังกล่าวขึน้เพ่ือสร้าง 
ให้ชมุชนมคีวามเข้มแขง็ ปรองดอง ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพบทบาทสตรใีห้มคีวามเท่าเทยีม ทนัต่อสถานการณ์แวดล้อม 
และสามารถปรับพฤติกรรม ปรับกระบวนการแนวคิดการพัฒนาตนเอง กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส�าคัญ
ขององค์กรสตรี และส่งเสริมองค์กรสตรีให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรี กิจกรรม 

โครงการ 

การส่งเสริมสิทธิสตรีและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
ในการพัฒนาท้องถิ่น

รวมพลังสตรีอ�าเภอบุ่งคล้า มหกรรมกีฬาพื้นบ้าน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 ส�านกังานพฒันาชุมชนอ�าเภอเซกา ร่วมกบั คณะกรรมการพฒันาสตรอี�าเภอเซกา (กพสอ.) ได้เลง็เหน็ความส�าคญั 

ในบทบาทของสตร ีจงึจดัโครงการ “รวมพลงัสตรีตามวถิคีวามปกตใิหม่ New normal” ขึน้ เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ  

และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสตรี และส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรีต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ท�าให้องค์กรสตรีเกิดการรวมพลัง มีกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ เกิดความรัก 

ความสามัคคีในชุมชน ท�าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและส�านึกรักในบ้านเกิด

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ ต�ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงิน

สนบัสนุนโครงการบึงกาฬเซฟตีโ้ซน 4.0 (Buengkan Safety Zone 4.0) ให้ ต�ารวจภูธรจงัหวดับงึกาฬ วนัจนัทร์ท่ี 8 สิงหาคม  

2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ต�ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยการน�าของนางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ในการดแูลความปลอดภยัให้กับพีน้่องประชาชนชาวจังหวดับงึกาฬ ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าท่ีมอีปุกรณ์เทคโนโลยีทีทั่นสมยัมา
ช่วยในการปฏิบัติงาน เสรมิสร้างขวญัและก�าลงัใจให้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน จงึได้สนบัสนนุงบประมาณให้กบัต�ารวจภธูร
จังหวัดบึงกาฬ เป็นจ�านวนเงนิ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ส�าหรับติดตัง้กล้องวงจรปิด CCTV ในบริเวณ
จุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่อ�าเภอเมืองบึงกาฬ โดยมีความคาดหวังว่าประชาชนจะได้รับความปลอดภัยจากอาชญากรรม 
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดบึงกาฬ

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลังสตรีตามวิถี 
ความปกตใิหม่ New normal” และพบปะสตรเีพือ่ให้แนวทางการท�างานกบัสตรีอ�าเภอเซกา ณ หอประชมุท่ีว่าการอ�าเภอเซกา  
อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

โครงการ  รวมพลังสตรีตามวิถีความปกติใหม่ New normal

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงินสนับสนุน
โครงการบึงกาฬเซฟตี้โซน 4.0 (Buengkan Safety Zone 4.0)
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 วนัที ่7 สงิหาคมของทุกปี เป็นวนัคล้ายวนัสิน้พระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพพีฒันศักดิ ์กรมหลวง
ราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ผูท้รงได้รบัการยกย่องให้เป็น “พระบดิาแห่งกฎหมายไทย” เนือ่งจากพระองค์ทรงเป็นนกันติศิาสตร์ และ
ทรงวางระบบแบบแผน ศาลยตุธิรรม รวมถงึทรงจัดตัง้โรงเรียนกฎหมายข้ึนเป็นครัง้แรกในประเทศไทยอนัเป็นประโยชน์ 
ยิง่ใหญ่แก่ประเทศชาต ิศาลจงัหวดับงึกาฬและศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดับงึกาฬ จงึได้จดังานวนัร�าลกึพระบดิา 
แห่งกฎหมายไทย (วันรพี) ประจ�าปี 2565 เพือ่น้อมร�าลึกและแสดงกตเวทติาแด่องค์พระบดิาแห่งกฎหมายไทย โดยมกิีจกรรมต่างๆ  
ดังน้ี พิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลัยข้อพระกร วางพวงมาลา และการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาในพืน้ทีแ่ละการพฒันาจงัหวดับงึกาฬ 
ตามยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ ประจ�าปีงบประมาณ 2565 ม ีดร. ทรงศกัดิ ์ทองศร ีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธาน โครงการดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ปลดัอ�าเภอ และ
เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผิดชอบงานปกครองท้องทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมูบ้่าน (ก.ม.)  
ในการแก้ไขปัญหาความเดอืนร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีและการพัฒนาพ้ืนท่ีตามยุทธศาสตร์จงัหวัดบงึกาฬในการนีม้กีาร 
มอบรางวัลก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจ�าปี 2565 ให้กับก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 16 ราย

 นางแว่นฟ้าทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาในพืน้ทีแ่ละการพัฒนาจงัหวดับงึกาฬ ตามยทุธศาสตร์จงัหวดับงึกาฬ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ร่วมงานวนัร�าลึกพระบดิาแห่งกฎหมายไทย (วนัรพ)ี 
ประจ�าปี 2565 โดยมี นายประพนัธ์ กลบีบัว ผูพิ้พากษาหวัหน้าศาลจงัหวดับงึกาฬ เป็นประธานพธิ ีณ ห้องประชุมชัน้ 2  
อาคารศาลจงัหวดับงึกาฬ ศนูย์ราชการจงัหวดับงึกาฬ ต�าบลบงึกาฬ อ�าเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ วนัที ่5 สิงหาคม 2565 

งานวันร�าลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย (วันรพี) ประจ�าปี 2565

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 
ตามยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ ประจ�าปีงบประมาณ 2565
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 กองทนุพืน้ฟสูมรรถภาพจงัหวดับงึกาฬ ได้สนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิโครงการปรบัสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 

ให้กับกลุ่มเปราะบาง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และอ�านวยความสะดวกให้สามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้ดียิ่งขึ้น  

โดยได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ 1) นายพรมมา สุวรรณไตร ณ บ้านเลขที่ 47 หมู่ 4 บ้านห้วยลึกสันติสุข  

ต�าบลชมุภพูร อ�าเภอศรวีไิล จังหวดับงึกาฬ 2) นายศกัดิด์า มงัก้อน บ้านเลขท่ี 106 หมู ่2 ต�าบลชยัพร อ�าเภอเมอืงบึงกาฬ  

จังหวัดบึงกาฬ 3) นางสาวรัศมี รัดสีทา บ้านเลขที่ 168 หมู่ 13 ต�าบลชัยพร อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

4) นาวสาวแหลมทอง เคนภาละ บ้านเลขที่ 149 หมู่ 6 ต�าบลชัยพร อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบบ้านในโครงการการปรับสภาพแวดล้อม 

ที่อยู่อาศัยส�าหรับคนพิการ - ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้อยู่ในระยะที่จ�าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพ และได้ให้ก�าลังใจในการด�ารงชีวิตต่อไป

มอบบ้านในโครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส�าหรับคนพิการ - ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้อยู่ในระยะที่จ�าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดการฝึกอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเทคนคิการจดัท�าทบทวน และแก้ไขเพ่ิมเตมิ  
เปลีย่นแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน การก�าหนดตวัชีว้ดั และการจดัท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดับงึกาฬ ประจ�าปีงบประมาณ 2565 โครงการนีจั้ดข้ึนโดยกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ระหว่างวนัที ่29 - 30 สงิหาคม 2565 ณ ห้องประชมุสรินิธารา 1 โรงแรมเดอะวนั อ�าเภอเมอืงบึงกาฬ  จงัหวดับึงกาฬ  

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจคณะท�างานและผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรมซึ่งเป็นบุคลกรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดท�าทบทวน และแก้ไขเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น การก�าหนดตัวชี้วัด และการจัดท�างบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ประจ�าปีงบประมาณ 2565
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 เพือ่เป็นการแสดงกตเวทติา ตอบแทนคณุความด ีเชดิชเูกยีรตท่ิานผูบ้งัคับการกองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดับงึกาฬ 

ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดห้วงระยะเวลาในการรับราชการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข 

ปัญหายาเสพตดิ การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา - 2019 การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม การช่วยเหลือพีน้่องประชาชนทีป่ระสบภยัต่างๆ การแก้ปัญหาความยากจน การส่งเสรมิเศรษฐกจิ เพือ่สร้าง 

รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นท่ียอมรับ และเกิดประโยชน์

อย่างยิ่งต่อจังหวัดบึงกาฬ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดท�าโครงการฝึกอบรมควบคุมภายในขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการจัดวางระบบการควบคมุภายในและการประเมนิผล

การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับ

หน่วยงานของรฐั พ.ศ.2561 โดยก�าหนดจดัฝึกอบรม ในวนัที ่5 - 6 สงิหาคม 2565 ณ ห้องหนิสามวาฬ โรงแรมบเีคเพลส  

อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

 วันที่  5  สิงหาคม 2565 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายไตรภพ 

ร�าเพยพล รองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการฝึกอบรมควบคมุภายใน ประจ�าปี 

งบประมาณ 2565 ณ  ห้องหินสามวาฬ โรงแรมบีเคเพลส อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬร่วมพิธเีทิดเกยีรตแิละอ�าลาชวีติราชการผู้บงัคบัการ

กองอาสารกัษาดนิแดนจังหวดับงึกาฬ ณ บรเิวณหน้าศาลากลางจงัหวดับงึกาฬ อ�าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ วนัท่ี 26  

กันยายน 2565

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอ�าลาชีวิตราชการผู้บังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการฝึกอบรมควบคุมภายใน ประจ�าปีงบประมาณ 2565
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กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา 
(ส�าหรับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

“รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”
 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬจดัโครงการเกีย่วเนือ่งกบัการส่งเสริม การอนรัุกษ์ การบ�ารงุรกัษาสิง่แวดล้อม

และทรพัยากรธรรมชาต ิกจิกรรมปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี 

พนัปีหลวง “รวมใจท้องถิน่ ปลกูต้นไม้เพือ่แผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”  เพ่ือเฉลมิพระเกยีรตแิละแสดงออกถงึความจงรกัภกัดี  

เนือ่งในโอกาส มหามงคลวันเฉลมิพระชนพรรษา 90 พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี

พนัปีหลวง และเพ่ือสนองพระราชด�ารด้ิานการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศไทย  

ตามนโยบายของรัฐบาล

 นางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ มอบหมายให้ นายสยาม เพ็งทอง เลขานกุารนายก

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ เป็นประธานในพธิ ีพร้อมคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ ข้าราชการ และพนกังานจ้าง

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประชาชน นักเรยีน ร่วมโครงการ ณ หนองทามใหญ่ บ้านดอนปอ หมูท่ี ่5 ต�าบลโนนสว่าง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

 โครงการส่งเสรมิกจิกรรมทางการศกึษา(ส�าหรบัการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั) มเีป้าหมาย 

เป็นเดก็ เยาวชนและประชาชนในเขตพืน้ทีอ่�าเภอบงึโขงหลง และอ�าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ ในระหว่างวนัที ่6 - 9 กันยายน  

2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงได้ท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้

และเพิ่มทักษะให้เกิดความช�านาญต่อการส่งเสริมอาชีพสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

และชุมชน

 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายไตรภพ ร�าเพยพล รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาส�าหรับการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อ�าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

วันที่ 7 กันยายน 2565



วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

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

 ปู่อือลือ นาคราชบนพื้นที่ชุ่มน�้าโลก เป็นที่เล่าขานของชาวจังหวัดบึงกาฬ 

มีต�าหนักองค์เจ้าปู่สุริยะวงศ์ชัยนาคราชา (ปู่อือถือ) ตั้งอยู่ใกล้กับวัดสว่างวารี 

ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง นอกจากจะเป็นที่เคารพบูชาของคนในพื้นที่แล้ว 

นักท่องเที่ยวก็ยังนิยมมากราบไหว้ขอพรอีกด้วย เนื่องด้วยความศรัทธา

ในเรื่องพญานาค

ปู่ อือลือ นาคราชปู่ อือลือ นาคราช


