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ข่าวประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563

ในวันที่  4  พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์  ประเสริฐ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์  และ 
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดล าพูน พร้อมทั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดล าพูน ได้เข้าร่วม
มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ ว่าราชการจังหวัดล าพูน , นายชัชวาล ฉายบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  และ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ณ ศาลากลางจังหวัดล าพูน.

มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
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ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์.

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
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ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้มอบหมาย ให้
ว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ เป็นตัวแทนรับ ประกาศนียบัตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระดับดี โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร 
ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดล าพูน.

รับประกาศนียบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ทีไ่ด้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระดับดี 
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ในวันที่ 11 - 13  พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้จัด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
อาสาสมัครภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ โดยมี กิจกรรมการอบรมให้
ความรู้ อาทิเช่น การให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จากที่สูง การโรยตัวจากที่สูง การค้นหา
ผู้ได้รับบาดเจ็บ และภาคปฎิบัติการออกเหตุเพลิงไหม้  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาสมัครภัยพิบัติ
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ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ ว่าที่
ร้อยตรี ภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน และนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน
บ้านห้วยแพ่ง

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์
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ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์  ได้เป็นประธานกล่าว
เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้ง 1 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้ง 1 
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ในช่วงเช้าของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เข้ารับ
เกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในระดับดี (A) ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงกานต์ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุดของจังหวัดล าพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าพูนเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดล าพูน.

รับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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