
 

วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลภูผาม่าน ร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอภูผาม่าน ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ                

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน และควบคุม  โรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์และ ขับเคล่ือนการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน  โดยด าเนินการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน แยกเป็นสุนัขจ านวน 416 ตัว แมว 177 ตัว รวมท้ังส้ิน587 ตัว 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้ด าเนินการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายตามแผนการด าเนินงานโครงการ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยจะฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายช่วงแรกระหว่าง เดือน มีนาคม-เมษายน     

1 ครั้ง และช่วงท่ีสอง ระหว่าง เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 1 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ก่อนเกิดการระบาด

ของโรคและเป็นการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

วันพุธ ท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. นายแสนลาภ เลอยุกต์ ปลัดเทศบาลต าบลภูผาม่าน ปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรี

ต าบลภูผาม่าน เป็นประธานการประชุมประจ าเดือน มีนาคม โดยมี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  เข้าร่วมประชุม             

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้ช้ีแจงข้อราชการต่างๆ ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบเดือนท่ีผ่านมา 



 

 

วันศุกร์ท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2564 นายแสนลาภ เลอยุกต์ ปลัดเทศบาลต าบลภูผาม่าน ปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน   

เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี        

การศึกษา 2563 วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน      

และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาล        

ต าบลภูผาม่านให้ดีขึ้น ผู้ได้รับทุนการศึกษามีจ านวนท้ังหมด 29 คน แบ่งเป็นระดับเด็กเล็ก  ระดับอนุบาล  และระดับประถมศึกษา   

จ านวน 10 คน ทุนการศึกษาละ 1 ,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 8 คน ทุนการศึกษาละ 2 ,000 บาท                 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 9 คน ทุนการศึกษาละ 3 ,000 บาท และระดับ ปวส.-ปริญญาตรี จ านวน 2 คน ทุนการศึกษา     

ไม่เกินปีละ 33 ,000 บาท โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน  ซึ่งในพิธีมอบได้มี                    

ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนโนนคอม ,โนนสว่างท่ากระบือ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน และผู้ปกครองนักเรียน 

พร้อมเป็นเกียรติ ในครั้งนี้  

วันท่ี 15-22 มีนาคม พ.ศ.2564 งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลต าบลภูผาม่านออกให้บริการเคล่ือนท่ีการช าระภาษีอากรท้องถิ่น           

เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประเภทภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบ    

กิจการค้า พร้อมส ารวจและประเมินภาษีส าหรับผู้อยู่ในเกณฑ์ต้องช าระภาษีรายใหม่ท่ีมีการประกอบกิจการ 



 

 

วันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักด์ิ วงศ์ต้ัง นายอ าเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม 

คณะกรรมการประจ าหน่อยเลือกตั้งและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้ง ภายใต้โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

และผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้ง 

ได้ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทหน้าท่ีท่ีตัวเองต้องรับผิดชอบ บริการจัดการตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในหน่วยเลือกตั้ง          

ได้ทุกเรื่อง เพื่อให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ สุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม และป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าท่ี                  

ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง อันจะส่งผลกระทบไปสู่การร้องเรียนว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต และเท่ียงธรรม                    

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวทั้งส้ิน 92 คน  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากวิทยากร ในเรื่องข้อกฎหมาย และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมถึงข้อเน้นย้ าป้องกันการผิดพลาดอย่างถูกต้อง 

วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. นายสุรศักด์ิ วงศ์ต้ัง นายอ าเภอภูผาม่าน เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ      

ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ  เจ้าหน้าท่ี  และเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุกลุ่มชนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ประจ าปี 2564  โดยโครงการดังกล่าวเป็นการด าเนินงานของงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูผาม่าน ร่วมกับ            

ภาคีเครือข่าย ด าเนินการซ้อมแผนดังกล่าว ณ ตลาดกกเกลือ อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 



 

 

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์อ านวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน ได้ท าการ

บรรจุเอกสารส่งมอบหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่านให้กับ

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ท้ัง 6 หน่วย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อไปจัดเตรียมสถานท่ีเลือกตั้งของแต่ละหน่วย เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 

 

วันอาทิตย์ท่ี 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน เริ่มเปิดการลงคะแนนต้ังแต่เวลา 

08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งท้ัง 6 หน่วย ดังนี้ เขตเลือกตั้งท่ี 1 หน่วยที่ 1 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโนนสว่างท่ากระบือ 

หน่วยที่ 2 ศาลาการเปรียญวัดท่ากระบือ หน่วยที่ 3 ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม และเขตเลือกตั้งท่ี 2 หน่วยที่ 1        

อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโนนคอม หน่วยที่ 2 อาคารอเนกประสงค์บ้านเซินเหนือ หน่วยที่ 3 อาคารอเนกประสงค์บ้านเซินใต้ 

หลังจากปิดการลงคะแนน ทุกหน่วยเลือกตั้งได้ท าการเปิดหีบนับคะแนนท่ีหน่วย เสร็จแล้วได้น าผลการเลือกตั้ง พร้อมหีบบัตรและ

อุปกรณ์ส่งคืนท่ีศูนย์อ านวยการเลือกตั้งฯ จากนั้นศูนย์อ านวยการเลือกตั้งได้รวบรวมผลคะแนนการเลือกตั้งท้ังนายกเทศมนตรี        

และสมาชิกสภาเทศบาล ขึ้นป้ายประกาศ ณ หน้าส านักงานเทศบาลต าบลภูผาม่าน บรรยากาศเป็นด้วยความเรียบร้อย 


