
 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นและถนนโดยรอบ น าโดย 
นายพยุง เหล็กดี นายอ าเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลภูผาม่าน ที่ท าการปกครองอ าเภอ       
ภูผาม่าน ส่วนราชการทุกภาคส่วน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ชาวอ าเภอภูผาม่าน ร่วมกิจกรรม ร าดอกคูณเสียงแคน ๒๒๐ ปี    
มหานครขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๕๙ 

วันที่ ๑ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ งานจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง เทศบาลต าบลภูผาม่าน ออกให้บริการ    
รับช าระภาษีอากรท้องถิ่น ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม    
และใบอนุญาตต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบล       
ภูผาม่าน ทั้ง ๖ หมู่บ้าน 



 

วันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายพยุง เหล็กดี นายอ าเภอภูผาม่าน ให้เกียรติเป็นประธาน รณรงค์ไถกลบตอซัง ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐ โดยมีนายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน กล่าวรายงาน จัดโดย    
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลต าบลภูผาม่าน ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่  ๖ ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน              
จังหวัดขอนแก่น 

วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายพยุง เหล็กดี นายอ าเภอภูผาม่าน 
พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน     
ผอ.รพ.สต.โนนคอม นางประสงค์ รักษาศิล เลขานุการสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าหน้าที่ปกครองอ าเภอ นางเบญจรินทร์ เดชพุฒ รองปลัดเทศบาล 
พร้อมด้วยคณะ อสม. ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมให้ค าแนะน า
ผู้ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งเพื่อให้ก าลังใจผู้ป่วยพร้อมญาติในเขตเทศบาล        
ต าบลภูผาม่าน 

วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสนั่น 
ค าพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียน
บ้านโนนสว่างท่ากระบือ อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

วันศุกร์  ที่  ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น .          
นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน     
เป็นประธานประชุมประจ า เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐          
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 



 

วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลต าบลภูผาม่าน ร่วมกับอ าเภอภูผาม่าน ด าเนินการจัดเวทีประชาคม    
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัย     
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด และจัดท าระบบการเก็บ     
และขนขยะมูลฝอยของอปท.  ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักการประชารัฐ  ณ บ้ านโนนคอม และบ้านเซิน เหนือ                              
ที่ศาลากลางบ้านโนนคอม โดยมี นายพยุง เหล็กดี นายอ าเภอภูผาม่าน นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน 
หัวหน้าส่วนราชการ ที่ท าการปกครองภูผาม่าน ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลภูผาม่าน เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วย 

วั นศุ กร์  ที่  ๒๔  กุ มภา พันธ์  ๒๕๖๐  เ วลา  ๐๙ .๓๐  น .           
นายประสิทธิ์  ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน    
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน 
พนั ก ง า น เ ท ศ บ าล  ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร บ้ า นส ว ย  เ มื อ ง สุ ข                 
ณ บริเวณหนองสมอ บ้านโนนคอม หมู่ที่ ๑ ต าบลโนนคอม            
อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๔๓ น. งานป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยเทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้รับแจ้ง จากนางสุปราณี        
หาญค าเถื่อน ขอความช่วยเหลือไฟไหม้ป่าอ้อย บ้านห้วยถ้ าเต่า      
ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จ่าเอกวุฒิไกร      
ช านาญรบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย    
ก าลังพล แจ้งขออนุญาตออกพื้นที่ต่อ นายประสิทธิ์  ค าภาพันธ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยใช้เวลา  
ระงับเหตุประมาณ ๔๐ นาที เดินทางกลับถึงส านักงาน เวลา ๑๕.๔๕ น. 

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๐ ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
ร่ วมซ้ อมร าดอกคูณ เสี ย งแคน ๒๒๐ ปี  มหานครขอนแก่น             
ณ  ตลาดกกเกลือ บ้านเซินใต้ เพ่ือร่วมร าหน้าศาลหลักเมืองขอนแก่น 
ในวันท่ี ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐  




