
 

วันเสารท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์ คําภาพันธ นายกเทศนมตรีตําบลภูผามาน พรอมดวย         

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ พนักงานเทศบาลตําบลภูผามาน รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ในรัชการท่ี ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐         

ณ หอประชุมอําเภอภูผามาน โดยมีนายพยุง เหล็กดี นายอําเภอภูผามาน เปนประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

วันเสารท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์ คําภาพันธ นายกเทศนมตรีตําบลภูผามาน พรอมดวยคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ พนักงานเทศบาลตําบลภูผามาน รวมพิธีทําบุญตักบาตร (ขาวสาร อาหารแหง) ถวายพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิต 

พระบรมราชินีนาถ ในรชัการท่ี ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอําเภอภูผามาน 



 

วันเสารท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ คําภาพันธ นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน พรอมดวยคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ พนักงานเทศบาล รวมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง บริเวณรั้วหนาท่ีวาการอําเภอภูผามาน         

สถานีตํารวจภูธรภูผามาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูผามาน โรงพยาบาลภูผามาน โรงเรียนบานโนนสวางทากระบือ          

และกศน. ตําบลโนนคอม 

วันศุกรท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ คําภาพันธ นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน เปนประธานเปดโครงการ

สงเสริมพัฒนาและการเรียนรูในเด็กปฐมวัย พัฒนาการสมวัยใสใจสุขภาพ โดยมี นายสนั่น คําพิมพ รองนายกเทศมนตรี        

กลาวรายงาน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินเทศบาลตําบลภูผามาน โดยมีศูนยพัฒนา    

เด็กเล็กในเขตเทศบาลเขารวมโครงการ ประกอบดวย ๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทากระบือ ๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล          

วัดเฉลียงทอง พรอมดวยผูปกครอง จัดข้ึน ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง 

วั น พุ ธ ท่ี  ๙  สิ งห าคม  ๒๕๖๐  นายสนั่ น  คํ า พิมพ           

รองนายกเทศมนตรี พรอมดวยนางเบญจรินทร เดชพุฒ 

รองปลัดเทศบาล เจาหนาท่ีผู เ ก่ียวของ ศึกษาดูงาน      

การจัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุ ณ เทศบาลตําบลยางคํา             

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ บานภูผามาน

จะมีการรับซื้อขยะจากชุมชน ซึ่งจะรับซื้อ

ทุกวันที่  ๑๐ ของเดือน ตามโครงการ 

KICK OFF ขยะบุญ ธนาคารฌาปนกิจ

สงเคราะห โดยรับซื้อ ณ บานผูใหญบาน 

ม.๑ ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน 

วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายประสิทธ์ิ 

คําภาพันธ นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน  

กลาวพบปะและเปดโครงการฝกอบรม

อา ชีพ  เ พ่ื อสร า ง เ ครื อข า ยคน พิการ       

“ทําดอกไมจันทน” จัดโดย ศูนยบริการ    

ค น พิ ก า ร เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ภู ผ า ม า น                

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลภูผามาน 



 

วันอังคารท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ คําภาพันธ นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน พรอมดวย         

คณะผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ รวมพิธีสงมอบดอกไมจันทนพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ

ดอกไมจันทนพระราชทาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน โดยมี นายพยุง เหล็กดี นายอําเภอภูผามาน เปนประธานรับมอบ    

ณ หองประชุมท่ีวาการอําเภอภูผามาน ชั้น ๒ 

วันพุธท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายประสิทธิ์ คําภาพันธ นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน พรอมดวยคณะผูบริหาร ขาราชการ 

พนักงาน รวมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ หนาสํานักงานเทศบาลตําบลภูผามาน ซ่ึงเปนสีประจําวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใหบานสะพรั่งตั้งแตวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป เพ่ือเปนการ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประดับสถานท่ีราชการ หางราน บานเรือนประชาชนในชวง

วันพระราชพิธีถวายพระบรมศพ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

วันอังคารท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายประสิทธิ์ คําภาพันธ 

นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน พรอมดวยคณะผูบริหาร 

ข าราชการ พนักงานเทศบาล ร วม ทําบุญทอดเ ทียน           

ณ วั ด ทุ ง สว า ง  บ าน เ ซิน ใต  ห มู ท่ี  ๓  ตํ าบล โนนคอม         

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน  

วันอังคารท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เวลา  ๐๙ .๓๐ น .ประชุมสภา

เทศบาลตําบลภูผามานสมัยสามัญ 

ส มั ย ท่ี  ๓  ป ร ะ จํ า ป  ๒ ๕ ๖ ๐         

ณ  หองประชุมสภา เทศบาล    

ตําบลภูผามาน 

วันจันทรท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เวลา  ๐๙ .๓๐ น .ประชุมสภา

เทศบาลตําบลภูผามานสมัยสามัญ 

ส มัย ท่ี  ๓  ครั้ ง ท่ี  ๒  ประจํ าป 

๒๕๖๐  ณ  ห อ งประชุ มสภา

เทศบาลตําบลภูผามาน 

 



0. 

วันท่ี ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตําบลภูผามานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน           

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินโครงการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูของเด็กและเยาวชน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียน         

บานโนนคอม โรงเรียนบานโนนสวางทากระบือ และโรงเรียนภูผามาน รวมเขาคายเยาวชน โดยวันจันทรท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์ คําภาพันธ นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน เปนประธานเปดโครงการ และมีนายแสนลาภ เลอยุกต 

ปลัดเทศบาลกลาวรายงาน เวลา ๑๔.๓๐ น. นายพยุง เหล็กดี นายอําเภอภูผามาน เปนประธานปดการอบรม โครงการพัฒนา

ระบบสงเสริมการเรียนรูของเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

วันพุธท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ คําภาพันธ นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน เปนประธานเปด

โรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลภูผามาน โดยมี นายนิพนธ บุริมาศ ผู อํานวยการโรงเรียนผูสูงอายุ กลาวรายงาน                 

และพระครูนวกรรมกิจจาทร เจาอาวาสวัดเฉลียงทอง เจิมปายโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลภูผามาน ณ โรงเรียนผูสูงอายุ

เทศบาลตําบลภูผามาน ในบริเวณวัดเฉลียงทอง บานเซินเหนือ ตําบลโนนคอม อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน  


