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หวัขอ้ :: การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร

การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร

เยี�ยมใหก้าํลงัใจและมอบชุดธารนํ �าใจกูช้วีติฝ่าวกิฤตโิควดิ-19 
นายวชิยั  จมูแพง

นายกเทศมนตรตีาํบลภวูง
วนัที� 6 พ.ค. 2564 เวลา 09:00น. นายปิตณัิช นธิศิธาน ีนอภ.หนองสงู ประธาน คก.พชอ.หนองสงู พรอ้มดว้ยผกก.สภ.หนอง

สงู,สว.สภ.หนองสงูใต,้เกษตรอําเภอหนองสงู,พัฒนาการอําเภอหนองสงู,สสอ.หนองสงู,ปลดัอําเภอหนองสงู,นายก อปท.,ปลดั
อปท.,กํานัน,ผญบ.,ผอ.รพ.สต.,อสม. ออกเยี�ยมใหกํ้าลงัใจและมอบชดุธารนํ�าใจกูช้วีติฝ่าวกิฤตโิควดิ-19ของเหลา่กาชาดจังหวดั
มกุดาหาร ใหก้บัผูก้กัตวั 14 วนัในเขตตําบลหนองสงูเหนอื 5คน,ตําบลหนองสงู7คน,ตําบลภวูง 6 คน,ตําบลบา้นเป้า 9 คน,ตําบล

หนองสงูใต ้5 คน รวม32คน

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ท่องเที่ยว

สินค้า Otop ตําบลภูวง

แหล่งท่องเที่ยวในตําบล

ข่าวสาร

กระดานถามตอบ Q&A

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เอกสาร/รายงาน

E-Service

ร้องเรียนทุจริต

ติดต่อ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สํานักงานเทศบาลตําบลภูวง
Phu Wong Subdistrict MunicipalityPhu Wong Subdistrict Municipality
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********************************************************
วนัที� 25 เมษายน ของทกุปี ซึ�งเป็นวนัคลา้ยวนัสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื�อเป็นการระลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ ที�

พระองคท์รงทําคณุประโยชนต์อ่ชาตบิา้นเมอืง ทรงออกรบเพื�อปกป้องผนืแผน่ดนิไทย ทําใหช้าวไทยตา่งนอ้มใจกนัรว่มถายสกั
การะและความจงรักภกัดดีว้ยสํานกึในพระมหากรณุาธคิณุ โดยเทศบาลตําบลภวูงมอบหมายให ้พ.จ.อ.ยทุธพงษ์  อคํุาพันธ ์
หวัหนา้สํานักปลดัฯ และ ส.อ.รัชชานนท ์ แสนสขุ นักจัดการงานทั�วไปฯ รว่มพธิวีางพวงมาลาฯ ณ ที�วา่การอําเภอหนองสงู



*******************************************************************
วนัที� 6 เมษายน 2564 เทศบาลตําบลภวูง โดยนายธรีพงษ์  เพยีรภเูขา  ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ที�นายกเทศมนตรฯี มอบหมาย
ให ้พ.จ.อ.ยทุธพงษ์  อคํุาพันธ ์ หวัหนา้สํานักปลดัฯ และ ส.อ.รัชชานนท ์ แสนสขุ  นักจัดการงานทั�วไปปฏบิตักิาร รว่มพธิถีวาย

สกัการะ เนื�องในวนัจักร ี6 เมษายน 2564 ณ หอประชมุอําเภอหนองสงู

***************************************************************
31 ม.ีค. วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้เจา้อยูห่วั พระมหาเจษฎาราชเจา้ฯ

**************************************************************************************************
#วนัตอ่ตา้นคอรรั์ปชนัสากล (ประเทศไทย) จังหวดัมกุดาหาร

วนัที� 9 ธนัวาคม 2563 จังหวดัมกุดาหารรว่มกบัสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวดัมกุดาหาร จัดงานวนัตอ่ตา้นคอรรั์ปชนัสากล
(ประเทศไทย) จังหวดัมกุดาหาร ภายใตแ้นวคดิ “Zero Tolerance คนไทยไมท่นตอ่การทจุรติ” ณ หอประชมุ 250 ปี อําเภอเมอืง
มกุดาหาร จังหวดัมกุดาหาร ในการนี� นายวรีะชยั นาคมาศ ผูว้า่ราชการจังหวดัมกุดาหาร เป็นประธานในพธิเีปิดงาน นายชยัยา

ยอดสงา่ ผูอํ้านวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวดักลา่วรายงานฯ
ซึ�งในกจิกรรมวนันี�เทศบาลตําบลภวูง โดยนายประยรู จันปุ่ ม นายกเทศมนตร ีมอบหมายให ้นายราตร ีสวุรรณไตรย ์ประธานสภา
นายวฑิรูย ์จําปา รองประธานสภาฯ นายเฉลมิ สรุยิวงค ์เลขานายกฯ และ เจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบ เขา้รับมอบเกยีรตบิตัรจากทา่น
วา่  สําหรับหน่วยงานรัฐที�มผีลการประเมนิ  ITA  ประจําปี  2563 (ประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสใ่นการดําเนนิงานของภาครัฐ)

ที�ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ  ในระดบั   A  88.53 คะแนน ซึ�งจังหวดัมกุดาหารผา่นเกณฑ ์ อยู ่ 3  ที� ไดแ้ก ่1.อบต.ป่าขามดงหม ู 2.อบต.ช
โนดนอ้ย  3.ทต.ภวูง
เครดสิ:เพจ ปปช.มห

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5?__eep__=6&__cft__[0]=AZVRHpTpLgF-xtY6t0T8x7eSrhtKMOZGUTWLeyoK1HKi89lKnZjPzqg79LuOXB511dwVuJ1LspAAu-W0AbuQTqZxMMyOnOR8ckbd1JgGBZtV2w&__tn__=*NK-R


******************************************************************
วนัที� 27 ตลุาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายปิตณัิช นธิศิธาน ีนายอําเภอหนองสงู พรอ้มดว้ยคณะกรรมการประเมนิผูบ้รหิาร

องคก์าร (ผูบ้รหิารทอ้งถิ�น) ประจําปี 2563 ตรวจประเมนิผลการดําเนนิงานของ นายประยรู  จันปุ่ ม นายกเทศมนตรตํีาบลภวูง โด
มคีณะผูบ้รหิาร ปลดัฯ หวัหนา้สว่นราชการ รว่มตอ้นรับ ณ หอ้งประชมุสภาเทศบาลตําบลภวูง



***************************************************
 13 ตลุาคม 2563 เทศบาลตําบลภวูง มอบหมายใหน้ายสอีมัพร จําปา รองนายกฯ นําขา้ราชการ เจา้หนา้ที�รว่มกจิกรรมในวนั

คลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เพื�อนอ้มรําลกึในพระ
มหากรณุาธคิณุอนัหาที�สดุมไิด ้ในชว่งเชา้เป็นพธิวีางพวงมาลาถวายบงัคมหนา้พระบรมฯ และ พธิจีดุเทยีนเพื�อนอ้มรําลกึในพร
มหากรณุาธคิณุเนื�องในโอกาสวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ

บพติร 13 ตลุาคม 2563 ฯ หอประชมุอําเภอหนองสงู



***********************************************************
วนัที� 28 ตลุาคม 2563 งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะหเ์ทศบาลตําบลภวูง ไดจั้ดโครงการสง่เสรมิกจิกรรมของผูส้งูอาย

ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาศ และผูป่้วยเอดส ์ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยมนีายประยรู  จันปุ่ ม  นายกเทศมนตรตํีาบลภวูง เป็น
ประธานเปิดโครงการดงักลา่ว ณ เทศบาลตําบลภวูง



***************************************************************************
สง่เสรมิการดําเนนิงาน พชอ.หนองสงู นายปิตณัิฐ นธิศิธาน ีนายอําเภอหนองสงู รว่มกบัหวัหนา้สว่นราชการ มอบป้ายสนับสนุด

โครงการตามแนวทาง พชอ.หนองสงู โดยนายประยรู  จันปุ่ ม นายกเทศมนตรตํีาบลภวูง ในนามประธาน พชต.ภวูง สนับสนุนป้า
ประชาสมัพันธ ์"งานดําจานเดยีว ไมเ่กี�ยวแอลกอฮอ ไมข่อหรดีดอกไม ้โยกยา้ยยนิด ีไมม่ดีอกไมพ้ลาสตกิ" ใหก้บัผูนํ้าชมุชนใน

พื�นที� ทั �ง 7 หมูบ่า้นในตําบลภวูง

*************************************************************
วนัที� 2 กรกฎาคม 2563 งานสวสัดกิารและสงัคมสงเคราะหเ์ทศบาลตําบลภวูง จัดโครงการสง่เสรมิกจิกรรมผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผู ้

ป่วยเอดส ์ประจําปี 2563 "การพัฒนาศ่กัยภาพในการดแูลตนเองของผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร" โดยมนีายประยรู จันปุ่ ม นายกเทศมนตรี
�



เป็นประธาน พรอ้มคณะผูบ้รหิาร หวัหนา้สว่นราชการ เจา้หนา้ที� เทศบาลตําบลภวูงรว่มเป็นเกยีรต ิซึ�งไดรั้บเกยีรตจิากวทิยากร
จาก รพสต.บา้นบุง่ โดย นางอานุร ีวงัคะฮาต เป็นวทิยากรใหค้วามรูแ้กผู่ส้งูในตําบลภวูงที�รว่มกจิกรรมในวนันี�

 

วนัที� : 13 พฤษภาคม 64   View : 178 แกไ้ข

เว็บมาส
สํานักงานเทศบาลตําบลภูวง
เลขที่ 139 หมู่ที่ 1 ตําบลภูวง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042-664959 สํานักปลัด

หน้าแรก อัลบั้มกิจกรรม เอกสาร/รายงาน ติดต่อ จัดการระบบ
การแสดงผลหนา้เว็บไซตจ์ะสมบรูณท์ี�สดุสําหรับ Google Chrome และ Firefox สงวนลขิสทิธิ� 2560 โดย Design By www.esanwebdesign.com
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