
 

วันท่ี 16 เมษายน พ.ศ.2564 นายแสนลาภ เลอยุกต์ ปลัดเทศบาลต าบลภูผาม่าน ปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน        

ได้ประชุม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ซึ่งในปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) เป็นอย่างมาก จึงได้

ก าชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เน้นงานบริการประชาชนท่ีอยู่ภายนอก รวมถึงการคัดกรองอย่าง

เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะท่ีตลาดสดเทศบาล ให้ด าเนินการตามมาตรการของ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30น. นายแสนลาภ เลอยุกต์ ปลัดเทศบาลต าบลภูผาม่าน ปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรี           

ต าบลภูผาม่าน เป็นประธานในการประชุมการจัดงานประเพณีสรงน้ าถ้ าพระ และต่อชะตาถ้ า น้ า (ถ้ าอ่าง) ประจ าปี 2564 เพื่อ

ปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีปรึกษาภาคประชาชนประจ าเทศบาลต าบลภูผาม่าน ผู้แทนประชาคม และ

ผู้น าชุมชน  อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของ ประชาชน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจ             

ในการจัดงานโดยเฉพาะส่วนท่ีมีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



 

 

วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2564 นายแสนลาภ เลอยุกต์ ปลัดเทศบาลต าบลภูผาม่าน ปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน      

พร้อมด้วย ตัวแทน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้น าชุมชน และ ตัวแทนในพื้นท่ี ท าพิธีสรงน้ าถ้ าพระและต่อชะตาถ้ า น้ า(ถ้ าอ่าง) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมองเห็นคุณค่าของประเพณีสรงน้ าถ้ าพระและต่อชะตาถ้ าน้ า พร้อมท้ังเป็น         

การอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ส าหรับการจัดงานประเพณีในครั้งนี้ จัดเฉพาะในส่วนพิธีทางศาสนาเนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความจ าเป็นต้องจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน และ

ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข คือ สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2564 นายแสนลาภ เลอยุกต์ ปลัดเทศบาลต าบลภูผาม่าน ปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน     

พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมกันท าพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ ,ศาลตายาย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลภูผาม่าน และ          

มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละด้าน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ขวัญและก าลังใจให้บุคลากรเทศบาลมีความภาคภูมิใจในบทบาทภารกิจหน้าท่ีและมีความรักความผูกพัน ความสามัคคี ส าหรับ        

การจัดงานวันเทศบาล ประจ าปี 2564 นี้ จัดเฉพาะการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรและกิจกรรมเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2563 เท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) มีความจ าเป็นต้อง

จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด 



 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ท่ีกระจายออกไปในหลายพื้นท่ีอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลให้มีผู้ติดเช้ือสะสมและผู้ติดเช้ือรายใหม่ในประเทศเพิ่มจ านวนมากขึ้น กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้

ให้ความส าคัญกับการเกิดโรคระบาดดังกล่าว จึงให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือ เพื่อป้องกันโรคดังกล่าวในพื้นท่ีท่ีมีประชาชน

เข้าใช้บริการเป็นจ านวนมาก เช่น โรงพยาบาลภูผาม่าน ท่ีว่าการอ าเภอภูผาม่าน และตลาดสดอย่างต่อเนื่อง 

ประชาสัมพันธ์  แหล่งท่องเท่ียวใหม่ ปัจจุบันเทศบาลต าบลภูผาม่านได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองสมอ (ทาม)        

เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอภูผาม่าน จัดให้มีสะพาน เทอร์เรซ ส าหรับให้นักท่องเท่ียวถ่ายภาพ และจัดพื้นท่ีบางส่วน

ปลูกบัวแดง จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าเท่ียวชม และถ่ายภาพได้ ณ บริเวณหนองสมอ 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 


