
 

สารจากนายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน 
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ 
  สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลต าบลภูผาม่านที่เคารพทุกท่าน ในรอบปีที่ผ่านมาเราได้สูญเสียพ่อหลวงของแผ่นดิน          
คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ท่ีพระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ ท าให้พสกนิกรชาวไทยทกุหมู่เหลา่รู้สกึ
สญูเสยีบคุคลอนัเป็นท่ีเคารพรัก และศรัทธาไป ทกุคนรู้สกึเสียดาย เศร้าโศกเสียใจ และได้แสดงออกถึงความอาลยั โดยจิตส านึกของตนเองนบั ว่า
เป็นความศรัทธาที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้  อย่างไรก็ตามถึงแม้พระองค์จะจากพวกเราไปแต่สิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้ได้ฝากไว้ให้            
แก่พสกนิกรชาวไทยมากมาย ไมว่า่จะเป็นการพฒันาแหลง่น า้ พฒันาอาชีพ พฒันางาน พฒันาด้านเศรษฐกิจพอเพียง และอีกหลายอยา่งนานปัการ 
สิง่เหลา่นีท้ี่พระองค์ได้ฝากไว้ให้พสกนิกรชาวไทยได้น าไปใช้ น าไปปฏิบตัิ จะท าให้พวกเราสามารถเอาชนะอปุสรรคต่างไได้ ขอให้คงุงามความดี    
ที่พระองค์ได้กระท าไว้จงน าดวงวิญญางของพระองค์ทา่นสูส่วรรคาลยัด้วยเทอญ 

  พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลต าบลภูผาม่านที่เคารพรักทุกท่านครับ ในรอบปีที่ผ่านมาทางเทศบาลต าบลภูผาม่านได้พัฒนา            
ไม่ว่าจะเป็น  แหล่งน า้ ถนน ไฟฟ้า การประปา และพฒันาอาชีพต่างไ ตลอดทัง้ดูแลผู้สงูอายุ  ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาส ผู้ ป่วยเอดส์ ผู้ ป่วยติดเตียง       
หรือนมุตัิจากเหตฉุกุเฉิน โดนทีมงานก็ชีพกู้ภยัและงานป้องกนั การแก้ไขปัญหาน า้ท่วมขงั การด าเนินการปัจจยัพืน้ฐานที่พ่อแม่พี่น้องไ ด้มาติดต่อ
ราชการซึ่งจะได้รับความสะดวก และได้รับแนะน าจากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนดูแลงานต่างไเพื่อเป็นการบ าบดัทุกข์บ ารุงสขุ แก่พี่น้องประชาชน      
และงานทกุอยา่งที่ทางเทศบาลได้กระท า ก็ได้รับความร่วมมือจากทกุภาคสว่นไมว่า่จะเป็นสว่นข้าราชการ หนว่ยงานเอกชน พี่น้องประชาชน กระผม
ในนามของผู้บริหารของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ต้องขอกราบขอบพระคุงทุกท่านทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อพฒันา
ท้องถ่ินของตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้ไป 

  เนื่องในวโรกาสวันขึน้ปีใหม่ ๒๕๖๐ ได้เวียนบรรจบครบรอบมาอีกวาระหนึ่ง กระผมขออาราธนาคุงพระศรีรัตนตรัย              
และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทัง้หลายในสากลวิภพ และท่ีพ่อแม่พ่ีน้องเคารพนับถือ จงมาอภิบาลให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญปรารถนาสิ่งใด             
ก็ขอให้ประสบความส าเร็จทกุทา่นทกุคนด้วยเทอญ  
  ด้วยความเคารพรักและความปรารถนาดีตอ่ทกุทา่นด้วยความจริงใจครับ 

                นายประสทิธ์ิ  ค าภาพนัธ์ 

           นายกเทศมนตรีต าบลภผูามา่น 
 

          



 

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายพยุง เหล็กดี นายอ าเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบล   
ภูผาม่าน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลต าบลภูผาม่าน ประชาชนชาวอ าเภอภูผาม่าน ร่วมพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบปัญญาสมวาร โดยมี พระครูอมรสารคุณ เจ้าคณะอ าเภอ   
ภูผาม่าน เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ เป็นประธานสงค์ ณ วัดท่ากระบือ ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ซุ้มเทศบาลต าบล       
ภูผาม่าน ตามโครงการจัดนิทรรศการในงานวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล
แห่งประเทศไทย (จังหวัดขอนแก่น) พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิด            
ณ หอประชุมอ าเภอเมืองขอนแก่น ในโอกาสนี้ นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลภู ผาม่ าน พร้ อมด้ วยนายสนั่น  ค าพิมพ์            
รองนายก เทศมนตรี  นายแสนลาภ  เลอยุ กต์  ปลั ด เทศบาล              
และข้าราชการ พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลต าบลภูผาม่านร่วมงาน  

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายพยุง เหล็กดี 
นายอ าเภอภูผาม่าน เป็นประธานเปิดโครงการออกก าลังกายเพื่อ
สุ ข ภ า พ  อ า เ ภ อ ภู ผ า ม่ า น  อ อ ก ก า ลั ง ก า ย วั น ล ะ นิ ด                
พิชิตโรคภัย ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ในโอกาสนี้ นายประสิทธิ์     
ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน พร้อมด้วย หัวหน้า
ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลต าบล        
ภูผาม่ านร่ วมกิจกรรม ณ ที่ ว่ าการอ า เภอภูผาม่านและ          
ปั่นจักรยานตามถนนจนถึงหน้าถ้ าค้างคาว จัดโดยปกครอง
อ าเภอภูผาม่าน 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพยุง เหล็กดี นายอ าเภอ       
ภูผาม่าน พร้อมด้วยส่วนราชการ ออกตรวจนิเทศและมอบนโยบายการ
ปฏิบัติราชการ โดยมี นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบล      
ภูผาม่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนคอม ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และประธาน อสม. ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลภูผาม่าน       
ให้การต้อนรับ พร้อมรับการตรวจนิเทศและรับมอบนโยบายการปฏิบัติ
ราชการจากนายอ าเภอภูผาม่าน ทั้งนี้ นายอ าเภอภูผาม่าน ได้ออก     
ตรวจเยี่ยมศูนย์รับซื้อขยะของบ้านเซินเหนือ และปลูกต้นไม้ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลภูผาม่าน 



 

 

 

 

 

 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสนั่น ค าพิมพ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายแสนลาภ เลอยุกต์ ปลัดเทศบาล 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมโครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ อ าเภอภูผาม่าน ออกก าลังกายวันละนิด พิชิตโรคพิชิตภัย ร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง ณ ตลาดสดเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลภูผาม่าน น าผู้พิการในเขต
เทศบาลต าบลภูผาม่าน เข้าร่วมวันคนพิการสากล จังหวัด
ขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคม อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลต าบล     
ภูผาม่าน ได้ท าการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการเทศบาลต าบล      
ภูผาม่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (โดยวิธี Balance 
Scorecard) โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานราชการใน
อ าเภอภูผาม่าน และผู้แทนชุมชนเป็นคณะกรรมการ ในการประเมิน
หัวหน้ากองพร้อมข้าราชการ,ลูกจ้างของแต่ละส านัก,กอง   เป็นผู้รับ
การประเมิน และในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ นาย
ประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน เป็นประธาน ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 




