เร�่อง

สารบัญ

หนา

การตอนรับและใหโอวาทขาราชการสายงานบริหาร
3
กิจกรรมถนนคนเดินอางเก็บน้ำหวยจระเขมาก
4
มอบนโยบายโครงการสานฝนสรางอาชีพรายไดเกษตรกร
5
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การสงมอบ
ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส
6
การประชุมสภา อบจ.บุรีรัมย สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 2 ประจำป 2565
7
วันทองถิ่นไทย ประจำป 2565
8
โครงการฝกอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัครชุดเฝาระวังรักษา
ความปลอดภัยและทรัพยสินฯ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย 9
พิธีเปดงานทองเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม
ประจำป 2565
10
การประชุมคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ครั้งที่ 3/2565
11
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ครั้งที่ 1/2565
12
วันคนพิการจังหวัดบุรีรัมย ประจำป 2565
13
งานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ
14
งานนมัสการหลวงพอชำนิจ ประจำป 2565
15
ทำบุญเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต วันปใหมไทย ประจำป 2565
ณ อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง
16
พิธีสวดมนตเจริญพระพุทธมนต ณ พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
17
ลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) การสงมอบชุดตรวจการติดเชือ้ ไวรัส
สำหรับกลุมเสี่ยง 608 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย
18
เขารวมประชุมคณะกรรมการสมาพันธองคการบริหารสวนจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19
องคการบริหารสวนจังหวัดบุรรี มั ย ประกาศนโยบายไมรบั ของขวัญ
(No Gift Policy)
20
ภาพกิจกรรมการสงมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส
สำหรับกลุม 608 จังหวัดบุรีรัมย
21-31
คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหาร
สวนจังหวัดบุรีรัมยออกประเมินความพึงพอใจ ประจำป 2565
32

คณะผูจัดทำ
ที่ปร�กษา

นายภูษิต เล็กอุดากร นายก อบจ.บุรีรัมย
นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายก อบจ.บุรีรัมย
นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายก อบจ.บุรีรัมย
นายยุทธชัย พงศพณิช รองนายก อบจ.บุรีรัมย
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
นายแพ เดชพร
ประธานสภา อบจ.บุรีรัมย
นายสวัสดิ์ บุตรวิชา รองประธานสภา อบจ.บุรีรัมย
นายสงศักดิ์ สุชานิธิกุล รองประธานสภา อบจ.บุรีรัมย
นายโยธิน เรืองสุขศรีวงศ เลขานุการสภา อบจ.บุรีรัมย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย

บรรณาธิการ

นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ ปลัด อบจ.บุรีรัมย
หัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย

กองบรรณาธิการ

นางวันเพ็ญ ศรีศิริโชคชัย ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
นางณมน ทะวาแสน หัวหนาฝายสถิติ ขอมูลและสารสนเทศ
นายสุรเชษ ชนะสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
นางกรรณิการ ชัยสุวรรณ นักประชาสัมพันธชำนาญการ
นางสาวเยาวลักษณ วรรณโกษิตย นักประชาสัมพันธชำนาญการ
นายอธิชัย ธรรมมุสา ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
นายธนภัทร ศรีศิริโชคชัย ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
นายเจนวิทย สระแกว ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร

สำนักงาน :

ฝายสถิติขอมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย เลขที่ 444 หมูที่ 11
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 31000
โทรศัพท/โทรสาร 0 4461 2913
เว็บไซต www.bpao.go.th
เฟซบุก www.facebook.com/bpao2011
FBเพจ/องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

บุรีรัมย์ มอบหมายนายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับและกล่าว
ให้โอวาทกับข้าราชการผู้ผ่านการสรรหาให้ดำารงตำาแหน่งสายงาน
บริหาร จำานวน 9 ราย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายแพ เดชพร ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายโยธิน เรืองสุขศรีวงศ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
นายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต 2 นายภูมิวัฒน์ สวัสดิ์พุทรา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต 3 นายวิทูรย์ เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์เขต 4 และนายธงชัย เนื่องจำานงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต 5 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูเกษมชยานุกูล อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเรไร ณ วัดป่าเรไร
ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565
อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายแพ เดชพร ประธาน

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายโยธิน เรืองสุขศรีวงศ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ และนายภูมิวัฒน์ สวัสดิพุทราสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์
เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมถนนคนเดินอ่างเก็บนำ้าห้วยจระเข้มาก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน ด้วย
การส่งเสริมท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในการเพิ่มช่องทางทางการตลาด ของผลิตภัณฑ์
OTOP ของดีบุรีรัมย์ โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณ
สวนสาธารณะอ่างเก็บนำ้าห้วยจระเข้มาก ตำาบลบ้านบัว อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้า
สำานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
นายอำาเภอเมืองบุรีรัมย์ ผู้อำานวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้นำาหมู่บ้าน ชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงสื่อมวลชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม
ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

4 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
BURIRAMNEWS

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายเติมเขต กีรติมาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
นายแพ เดชพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายโยธิน เรืองสุขศรีวงศ์ เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายวิทูรย์ เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต 4
และนายธงชัย เนื่องจำานงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต 5 ร่วมต้อนรับ
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมามอบเงินเยียวยาในการดูแลเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลัมปีสกิน พร้อมมอบนโยบายโครงการสานฝันสร้างอาชีพยกระดับรายได้เกษตรกร
ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมเห็ด อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายยุทธชัย พงศ์พณิช
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี มั ย์ เป็นประธาน
เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัครชุดเฝ้าระวัง
รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินและเฝ้าระวัง
ยาเสพติดประจำาหมู่บ้าน ชุมชน ของสถานีตำารวจภูธร
เมืองบุรรี มั ย์ รุน่ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ ตำาบลสวายจีก อำาเภอ
เมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์ โดยมีนายไชยชนก ชิดชอบ
พร้อมด้วย พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ ผกก.สภ.เมือง
บุรีรัมย์ นายเติมเขต กีรติมาศ เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพ เดชพร ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายโยธิน
เรืองสุขศรีวงศ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ นายภูมิวัฒน์ สวัสดิ์พุทรา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์
เขต 3 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่
7 มีนาคม 2565
อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) จำานวน 150,000 ชุด กับนายพิเชษฐ พืดขุนทด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมลงนามฯ ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายพรชัย
ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ นายถิร บุญศักดาพร รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี มั ย์ เป็นประธาน
ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศและอำาลา
สถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
หนองขมารวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองขมารวิทยาคม
ตำาบลหนองขมาร อำาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี
สิบเอกไกรศรี ชิดนอก ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองขมาร
วิทยาคม นางสาวอาทิตยา ศรีดาพันธ์ ผู้อำานวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาจารย์ ผูป้ กครอง
นักเรียน ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565

6 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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นายส่งศักดิ์ สุชานิธิกุล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2
ประจำาปี 2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายภูษิต เล็กอุดากร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เข้าร่วมประชุมและเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อพิจารณา โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในญัตติที่เสนอ

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายยุทธชัย พงศ์พณิช
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน
เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังรักษา
ความปลอดภัยและทรัพย์สนิ และเฝ้าระวังยาเสพติดประจำา
หมู่บ้าน/ชุมชน ของสถานีตำารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
เบญจ ตำาบลสวายจีก อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำาปี 2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี
นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในพิธี

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำาบลเสม็ด
อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำาเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพสุขใจใกล้บ้านหรือศูนย์ปันสุข
2. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การกำาหนดรายการ ราคากลาง
และคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์สำาหรับใช้ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพสุขใจใกล้บ้านหรือศูนย์ปันสุข
3. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ
จัดตั้งศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ ประจำาปี พ.ศ. 2565
4. อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
และค่ากายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ) ไตรมาส1/2565 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564)
5. อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
และค่ากายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ) ไตรมาส1/2565 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564)
8 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย
และทรัพย์สิน และเฝ้าระวังยาเสพติดประจำาหมู่บ้าน/ชุมชน ของสถานีตำารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่
22 – 26 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ ตำาบลสวายจีก อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายเติมเขต
กีรติมาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์
นายแพ เดชพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายโยธิน เรืองสุขศรีวงศ์ เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายวิทูรย์ เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต 4
นายธงชัย เนื่องจำานงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต 5 และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

บุรรี มั ย์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผูบ้ งั คับการตำารวจ
ภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และนายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์
สนับสนุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันนำ้าใจ
ส่งน้องไปเรียน” (Back to School) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กด้อยโอกาสมีสิ่งของที่สนับสนุนการศึกษา พร้อมสำาหรับ
การเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565
ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสาวอาทิตยา ศรีดาพันธ์

ผู้อำานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์และพิธีเปิดงานท่องเที่ยวปราสาทเมืองตำ่า
ตามรอยอารยธรรมขอม ประจำาปี 2565 “ตำานานศรัทธา ธาราชีวี” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ปราสาทเมืองตำ่า
บ้านโคกเมือง ตำาบลจรเข้มาก อำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำาเภอประโคนชัย และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และ
ประชาชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งภายในงาน จะมีการเปิดตลาดอาหารโบราณ โฮปบายละเงียจ การเดินแบบผ้าไหม
แฟชั่นโชว์อัปสราภูษาไหม การแสดงแสงสีเสียง ชุดปราสาทเมืองตำ่า ตำานานศรัทธา ธาราชีวี เดอะมิวสิคัล นอกจากนี้
ภายในงานยังมีการจัดถนนคนเดินเมืองตำ่าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าคุณภาพจากคนในพื้นที่
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามและสร้างรายได้ให้กับประชาชน

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

มอบหมายนางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์ ผู้อำานวยการกองสวัสดิการ
สังคม (รักษาราชการแทนผู้อำานวยการกองสาธารณสุข)
จัดเตรียมเจ้าหน้าทีก่ องสาธารณสุข ให้บริการตรวจ ATK สำาหรับ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ของการติดเชือ้ โรคระบาดโควิด-19 จำานวน 93 ราย ณ สำานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
ซึ่งผลการตรวจไม่พบเชื้อ
10 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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นายดำารงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
มอบหมายนายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์
ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม (รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข ตรวจ ATK สำาหรับบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการ
ติดเชื้อโรคระบาดโควิด-19 จำานวน 36 ราย ณ สำานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2565 ซึ่งผลการตรวจไม่พบเชื้อ
อบจ.บุรีรัมย์นิวส์ 11
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นายไพศาล แก้วบุตรดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

(ประธานคณะกรรมการฯ) เป็นประธานเปิดการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรรี มั ย์ เพือ่ พิจารณาเค้าโครงรูปแบบการรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี มั ย์ ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

นายภูษติ เล็กอุดากร นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานทอดผ้าไตรบังสุกุล
และวางดอกไม้จันทน์ในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อวัน
ที่รัก พร้อมด้วยนายอดิศา จันทร์มณี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี มั ย์ อำาเภอโนนสุวรรณ
นางพุทธชาติ ศรีสุริยันโยธิน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอนางรอง เขต 1
นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอนางรอง เขต 2
นายกิตติพงศ์ วงศ์แฝด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอนางรอง เขต 3 นางสาวศิริรัตน์
บุญชัยสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ อำาเภอหนองกี่ เขต 1 และนายประมวล บ่อไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอชำานิ
ร่วมทอดผ้าไตรบังสุกุลและวางดอกไม้จันทน์ในพิธี
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

12 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์ ผู้อำานวยการ
กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจำาปี 2565 “คนพิการร่วมนำาการเปลี่ยนแปลง
เพื่อการเข้าถึง โดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิค-19
อย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมโดมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบชุดผ้าห่ม
นวมและผ้าขนหนูแก่คนพิการที่มาร่วมงาน โดยมีนางนัฏญา
จิต รเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีบำาเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ

คุณแม่โสภาพิลักษณ์ อุดมกาญจน์สิน (อาม่าโสภา) ร้านอุดมโอชา ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเติมเขต กีรติมาศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และประชาชนร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
อบจ.บุรีรัมย์นิวส์ 13
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำาถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในงาน
รัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในวันจักรี
6 เมษายนของทุกปี โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเอกชน จิตอาสาฯ และประชาชนเข้าร่วมในพิธีและร่วมพิธีปิดทองเบิกฟ้า สักการะบูชา
มหาราชรัชกาลที่ 1 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่1) ตำาบลอิสาณ อำาเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายยุทธชัย
พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี “กองบุญ
สุขภาพประจำาครอบครัวสู้ภัยโควิด 19” ณ สถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
ตำาบลหนองใหญ่ อำาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี
นางบุญเลียน ธนสุนทรสุทธิ์ ทีป่ รึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรรี มั ย์ นายแพ เดชพร ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายวิทูรย์
เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต 4 นายธงชัย
เนือ่ งจำานงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต 5 นายศรายุทธ
ลิมาภิรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ อำาเภอสตึก เขต 3 นายจิระนันท์ วงศ์จันทร์
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
เขตอำาเภอแคนดง ร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฯ
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565
14 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายโยธิน
เรื อ งสุ ข ศรี ว งศ์ เลขานุ ก ารสภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายประมวล บ่อไทย
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
อำาเภอชำานิ ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อชำานิจ
ประจำาปี 2565 และรับมอบใบประกาศเกียรติบัตร
หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนฯ ณ วัดชนะตาราม
ตำาบลชำานิ อำาเภอชำานิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี
นายชาญชัย คมานิคม นายอำาเภอชำานิ เป็นประธาน
เปิดงาน และในการนีไ้ ด้รบั เกียรติจาก นายไชยชนก
ชิดชอบ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้นำาชุมชน ประชาชน ร่วมในพิธีเปิดงานประเพณี
“นมัสการหลวงพ่อชำานิจ” ประจำาปี 2565 ระหว่าง
วันที่ 7 – 9 เมษายน 2565 และเยี่ยมชมบูธกิจกรรม
ภายในงานขององค์การบริหารส่วนตำาบลทัง้ 6 ตำาบล
ในอำาเภอชำานิ

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสาวดวงชีวัน เพ็ญสุข เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางจันทรา ศิริมาศกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
อำาเภอบ้านกรวด เขต 1 นายชูศักดิ์ เทียนศิริวงศากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอบ้านกรวด
เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด ครั้งที่ 30 ประจำาปี 2565 และงานกาชาดอำาเภอบ้านกรวด
ในระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2565 ณ หน้าที่ว่าการอำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ สนับสนุนงบประมาณจำานวน 100,000 บาท
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายยุทธชัย
พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเติมเขต กีรติมาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ นายแพ เดชพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุรีรัมย์
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำาบุญถวายสังฆทาน ถวายเพลพระสงฆ์
จำานวน 110 รูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ประจำาปี 2565 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำาบลตาเป๊ก อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

16 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเติมเขต กีรติมาศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพ เดชพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมพิธีสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระสงฆ์ จำานวน 110 รูป ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่1) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความเป็นสิริมงคล ความเจริญ
รุ่งเรืองในชีวิตเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดบุรรี มั ย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ส่งมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจ
หาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) จำานวน
200,000 ชุด สำาหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 608 ในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมกับ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายพิเชษฐ
พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายโสมนัส
โกยรัมย์ ประธานชมรมผู้อำานวยการโรงพยาบาลชุมชน และ
นายสนัน่ คะรัมย์ ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมลงนามฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรรี มั ย์ โดยมีนายเศรษฐพร เบญจศรีรกั ษ์ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

18 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
BURIRAMNEWS

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางลำาใย ภาษี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี มั ย์ อำาเภอหนองหงส์ ร่วมงาน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราช
ชนนี (พอ.สว) พร้อมเจ้าหน้าที่สำานักช่าง นำารถสุขาเคลื่อนที่
ออกให้บริการประชาชนทีม่ าร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
ตำาบลเสาเดียว อำาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย
ในพื้นที่ห่างไกล อาทิ ให้บริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด - 19 บริการทันตกรรม
แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก บริการเวชกรรมฟื้นฟู
และมอบกายอุปกรณ์ บริการทำาแขนขาเทียมให้ผู้พิการ
ซ่อมกายอุปกรณ์ บริการให้คาำ แนะนำา คำาปรึกษาด้านสุขภาพ
และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่
21 เมษายน 2565

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต 2
พร้อมด้วยนายวิทูรย์ เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต 4 และ
นายธงชัย เนื่องจำ านงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ เขต 5 ร่วมวางผ้าไตร
บังสุกุลและวางดอกไม้จันทน์ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระครูโสภณธรรมโฆสิต (กันตพล หิริธฺมโม/พานแก่น ป.ธ.4
พธ.บ.ศศ.ม.) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่น้อย อดีตเจ้าคณะ
อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ และอดีตประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณ
สงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ณ เมรุชั่วคราววัดหนองไผ่น้อย
ตำาบลชุมเห็ด อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่
21 เมษายน 2565

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายส่งศักดิ์
สุชานิธิกุล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม
สกลแกรนด์ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2565
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเติมเขต
กีรติมาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวดวงชีวัน เพ็ญสุข เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ดาบตำารวจควง อาภรณ์พงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นางบุญเลียน
ธนสุนทรสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) “งดรับของขวัญ ของกำานัล รวมทั้งประโยชน์อื่นใด” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำางานอย่างโปร่งใส ณ บริเวณหน้าสำานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

20 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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การส่งมอบชุดตรวจการติดเชือ้ ไวรัส SARS-COV-2
ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit)
สำ�หรับกลุ่ม 608(ผู้สูงอ�ยุ ผู้มีโรคประจำ�ตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์)

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางศิริรัตน์ วิชาเลิศเรืองเดช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอนาโพธิ์
ร่วมมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิด
ตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit)
ณ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

นายภูษติ เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี มั ย์

มอบหมายนายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายบุญชัย จบสัญจร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์อำาเภอปะคำา และนางสาวจิตรวี เล็กอุดากร
ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข ร่วมมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test
Kit) ณ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปะคำา อำาเภอปะคำา จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
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อำ�เภอปะคำ�
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อำ�เภอน�โพธิ์
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อำ�เภอแคนดง
นายภูษิต เล็กอุดากร นายก

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
มอบหมายนายจิ ร ะนั น ท์ วงศ์ จั น ทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ อำาเภอแคนดง และนางสาวจิตรวี
เล็กอุดากร ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข
ร่วมมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARSCoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARSCoV-2 Ag Rapid Test Kit) ณ สำานักงาน
สาธารณสุขอำาเภอแคนดง อำาเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2565

อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

บุรีรัมย์ มอบหมายนายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรรี มั ย์ พร้อมด้วยนายแพ เดชพร ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายโยธิน เรืองสุขศรีวงศ์ เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี มั ย์ นายนายธงชัย เนือ่ งจำานงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี มั ย์ อำาเภอเมืองบุรรี มั ย์
เขต 5 และนางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข
ร่วมมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหา
แอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) ณ สำานักงาน
สาธารณสุขอำาเภอเมืองบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

22 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
BURIRAMNEWS

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

บุรีรัมย์ มอบหมายนายอนุวัตร จริยากุลวงศ์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอคูเมือง เขต 1 พร้อมด้วยนายศุภชัย
ศรีตะวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอคูเมือง
เขต 2 และนางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข
ร่ ว มมอบชุ ด ตรวจการติ ด เชื้ อ ไวรั ส SARS-CoV-2 ชนิ ด ตรวจหา
แอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

นายภูษติ เล็กอุดากร นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายยุทธชัย พงศ์พณิช
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงการจัดสรรชุดตรวจหาแอนติเจน SARSCoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag
Rapid Test Kit) ณ ห้องประชุมลีล้ อย ชัน้ 3 สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
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อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์
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อำ�เภอคูเมือง
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อำ�เภอโนนสุวรรณ

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายอดิศา จันทร์มณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำาเภอโนนสุวรรณ นายกิตติพงศ์ วงศ์แฝด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
อำาเภอนางรอง เขต 3 และนางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผู้อำานายการกองสาธารณสุข ร่วมมอบชุดตรวจ
การติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) ในพื้นที่อำาเภอ
โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

อำ�เภอละห�นทร�ย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี มั ย์ มอบหมาย

นายส่งศักดิ์ สุชานิธิกุล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางนันทนา สาละ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอละหานทราย เขต 2
และนางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข
ร่วมมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหา
แอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) ในพื้นที่
อำาเภอละหานทราย จังหวัดบุรรี มั ย์ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2565

24 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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อำ�เภอบ้�นกรวด

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสาวดวงชีวัน เพ็ญสุข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย
นายชูศักดิ์ เทียนศิริวงศากุล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอบ้านกรวด เขต 2 และนางสาวจิตรวี
เล็กอุดากร ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข ร่วมมอบชุดตรวจ
การติดเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARSCoV-2 Ag Rapid Test Kit) ณ ที่ว่าการอำาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายอภิชาติ เจริญรัมย์

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางบุญเลียน ธนสุนทรสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายกฤษณศักดิ์ ศาลางาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
อำาเภอสตึก เขต 1 นางสายเพชร ผาเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอสตึก เขต 2
นายศรายุทธ ลิมาภิรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอสตึก เขต 3 และนางสาวจิตรวี
เล็กอุดากร ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข ร่วมมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหา
แอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) ณ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่
27 เมษายน 2565
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อำ�เภอสตึก
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อำ�เภอโนนดินแดง

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบุรรี มั ย์ มอบหมายนางสุกนั ยา กอชัยศิรกิ ลุ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอโนนดินแดง
พร้อมด้วยนางสาวอาทิตยา ศรีดาพันธ์ ผูอ้ าำ นวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมมอบชุดตรวจการติดเชื้อ
ไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2
Ag Rapid Test Kit) ณ เทศบาลตำาบลโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

อำ�เภอกระสัง

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

บุรรี มั ย์ มอบหมายนายอรรครินทร์ ปิน่ มณี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอกระสัง เขต 1 พร้อมด้วยนายเทือง โกยรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอกระสัง เขต 2
นายสว่าง ชูช่วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอ
กระสัง เขต 3 นางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์ ผู้อำานวยการกองสวัสดิการ
สังคม และนางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข ร่วมมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2
ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) ณ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

26 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางจุฑาทิพ เล็กอุดากร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอพลับพลาชัย นางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์ ผู้อำานวยการ
กองสวัสดิการสังคม นางประทุม วันทนาพิทักษ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนางสาวจิตรวี
เล็กอุดากร ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข ส่งมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหา
แอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) ณ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายพูนศักดิ์ ทองศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอประโคนชัย เขต 1 พร้อมด้วยนายวัฒน์สกล เสงี่ยมศักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอประโคนชัย เขต 2 นางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์ ผู้อำานวย
การกองสวัสดิการสังคม นางประทุม วันทนาพิทักษ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนางสาวจิตรวี
เล็กอุดากร ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข ร่วมมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหา
แอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) ณ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
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อำ�เภอประโคนชัย
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อำ�เภอพลับพล�ชัย
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อำ�เภอน�งรอง

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมาย

นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย
นางพุทธชาติ ศรีสุริยันโยธิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
อำาเภอนางรอง เขต 1 นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอนางรอง เขต 2 นายกิตติพงศ์ วงศ์แฝด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอนางรอง เขต 3 นายอดิศา จันทร์มณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำาเภอโนนสุวรรณ นางปิยรัตน์
ประทุมสินธุ์ ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาวอาทิตยา ศรีดาพันธ์
ผู้อำานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนางสาวจิตรวี เล็กอุดากร
ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข ร่วมมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2
ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) ณ หอประชุมอำาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ

น ายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางปริญญาพร เคนนำ้าเที่ยง สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ
นางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์ ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม และ
นางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข ส่งมอบ
ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน
(SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) ณ สำานักงานสาธารณสุข
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

28 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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อำ�เภอบ้�นด่�น

อำ�เภอหนองกี่
นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์
บุญชัยสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรี มั ย์ อำาเภอ
หนองกี่ เขต 1 นายอดิศา จันทร์มณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรรี มั ย์ เขตอำาเภอโนนสุวรรณ นางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์
ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม และนางสาวจิตรวี เล็กอุดากร
ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข ร่วมมอบชุดตรวจการติดเชื้อ
ไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2
Ag Rapid Test Kit) ณ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
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นพรัตน์ติกานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอบ้านด่าน พร้อมด้วยนางประทุม
วันทนาพิทักษ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2
ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) ณ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายอนุวัฒน์
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นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางลำาใย ภาษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำาเภอหนองหงส์ นางประทุม วันทนาพิทักษ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข ร่วมมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2
ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit) ณ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

อำ�เภอชำ�นิ
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อำ�เภอหนองหงส์

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดบุรรี มั ย์ มอบหมายนายพรชัย ศรีสรุ ยิ นั โยธิน รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายประมวล
บ่ อ ไทย สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
เขตอำาเภอชำานิ นางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์ ผู้อำานวยการกอง
สวัสดิการสังคม และนางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผู้อำานวยการ
กองสาธารณสุข ร่วมมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARSCoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid
Test Kit) ณ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอชำานิ จังหวัดบุรรี มั ย์
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

30 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
BURIRAMNEWS

นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วน

นายดำารงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่
4/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยนายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ มอบหมายนายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่
26 เมษายน 2565
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จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางสาววลัยลักษณ์ แสมรัมย์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอปลายมาศ
เขต 3 พร้อมด้วยนางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์ ผู้อำานวยการ
กองสวัสดิการสังคม และนางสาวจิตรวี เล็กอุดากร ผูอ้ าำ นวยการ
กองสาธารณสุข ร่วมมอบชุดตรวจการติดเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2
ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit)
ณ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลำาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
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การตอนรับและใหโอวาทขาราชการสายงานบริหาร
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ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึนายแพ
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องค์การบริหารส่วนตำาบลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอโครงการขอรั
นฟื้นฟูอบจ.บุ
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งหวัดบุรีรัมย์ จำานวนทั้งสิ้น 18 หลังคาเรือน
นายสงศักดิ์ สุชานิธิกุล รองประธานสภา อบจ.บุรีรัมย
ความปลอดภัยและทรัพยสินฯ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย 9
นายโยธิน เรืองสุขศรีวงศ เลขานุการสภา อบจ.บุรีรัมย
พิธีเปดงานทองเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
ประจำป 2565
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บรรณาธิการ
การประชุมคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ ปลัด อบจ.บุรีรัมย
ครั้งที่ 3/2565
11
หัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
กองบรรณาธิการ
องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ครั้งที่ 1/2565
12
นางวันเพ็ญ ศรีศิริโชคชัย ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
วันคนพิการจังหวัดบุรีรัมย ประจำป 2565
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นางกรรณิการจชักรรม
ยสุวรรณ
นักประชาสั
ธชำนาญการ
ประชาชนในแผนงาน/โครงการ/กิ
ขององค์
การบริมพัหนารส่
วนจังหวัด
งานนมัสการหลวงพอชำนิจ ประจำป 2565
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นางสาวเยาวลั
กษณ
วรรณโกษิ
ตยดนับุกรประชาสั
มพันธชำนาญการ
บุรรี มั 2565
ย์ ทีไ่ ด้ดาำ เนินการแล้
วเสร็จไปแล้
วในพื
น้ ทีจ่ งั หวั
รี มั ย์ ตามโครงการ
ทำบุญเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต วันปใหมไทย ประจำป
นายอธิชัย ธรรมมุสา ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
ติดตามและประเมิ
ณ อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง
16 นผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โครงการ
ิโชคชัยดตามและประเมิ
ผูชวยนักจัดการงานทั
่วไป าปี
เบิยก ตัดปีและโครงการทีนายธนภั
ย่ งั ไม่ได้ทดราำ ศรี
เนิศนิรการติ
นผล ประจำ
พิธีสวดมนตเจริญพระพุทธมนต ณ พระบรมราชานุสาวรี
นายเจนวิทย สระแกว ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช งบประมาณ 17พ.ศ.2564 (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ขององค์การบริหาร
งหวัส ดบุรีรัมย์ ประจำาปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) การสงมอบชุดตรวจการติส่ดวเชืนจัอ้ ไวรั
20 พฤษภาคม
สำหรับกลุมเสี่ยง 608 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย
18 2565
เขารวมประชุมคณะกรรมการสมาพันธองคการบริหารสวนจังหวัด
สำนักงาน :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19
ฝายสถิติขอมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัง�นด้
ดบุรรี มั ย�นก�รพั
ประกาศนโยบายไม
รบั ของขวัญดห�พัสดุ องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย เลขที่ 444 หมูที่ 11
สดุ และก�รจั
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 31000
(No Gift Policy)
20
1. วิธีเฉพาะเจาะจง
โทรศัพท/โทรสาร
4461 2913
ใช้ทะเบี0ยนรถบุ
รีรัมย์ เสียภาษีให้บุรีรัมย์
ภาพกิจกรรมการสงมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส
จำานวน 19 รายการ เป็นเงิน 5,358,468.50 บาทเว็บไซต www.bpao.go.th
พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับกลุม 608 จังหวัดบุรีรัมย
21-31
2. ประกวดราคา
เฟซบุก www.facebook.com/bpao2011
คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหาร
จำานวน 5 รายการ เป็นเงิน 25,100,444 บาทFBเพจ/องคการบริหารสวนจัขอขอบคุ
งหวัดบุรีรณ
ัมย
สวนจังหวัดบุรีรัมยออกประเมินความพึงพอใจ ประจำป 2565 32
ผู้ประกอบการโรงแรม ที่ชำาระค่าธรรมเนียม
ทุกวันที่ 10 ของเดือน
32 อบจ.บุรีรัมย์นิวส์
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