
 

  งาน “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙” นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,ข้าราชการ,พนักงาน 
ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกมะลิ ณ หอประชุมอ าเภอภูผาม่าน  

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลภูผาม่าน จัดกิจกรรม “รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 
ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเทพระราชกรณียกิจนานัปการ 
ด้วยความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยถ้วนหน้า โดยมีนายชลิต วิเศษศิริ นายอ าเภอภูผาม่าน,  นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วย      
คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,สมาชิสภาเทศบาล,ข้าราชการ,พนักงานเทศบาล และประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ ณ ตลาดสดเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางเบญจรินทร์ เดชพุฒ รองปลัดเทศบาล, นางสาวพัฐธญพร ดวงปัญญา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ร่วมกับกรรมการคัดแยกขยะและกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลบ้านเซินเหนือ  ด าเนินกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล 
เพ่ือจ าหน่ายไปยังผู้ประกอบการต่อไป ณ ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลบ้านเซินเหนือ ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 



 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน พร้อมด้วย นายประยุทธ สุบิน รองนายกเทศมนตรี, นายสนั่น 
ค าพิมพ์ รองนายกเทศมนตรี, นายชินกฤต ราษฎร์เหนือ ประธานสภาเทศบาล, นายแสนลาภ เลอยุกต์ ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วน,ข้าราชการ,
พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินภาคสนามเพื่อคัดเลือก อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางแสงแข เลอยุกต์ 
ปลัดอ าเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย น.ส.นพมาศ เดชโยธิน เจ้าหน้าที่
เทศบาล น าผู้พิการ/ผู้ดูแลผู้พิการ รับมอบรถโยกรถเข็นตาม
โครงการรถกาชาดเอ้ือเฟื้อผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ประจ าปี ๒๕๕๙ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  ณ ศาลาประชาคม         
จังหวัดขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมสภา
เทศบาลต าบลภูผาม่าน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙      
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๙ เขตพื้นที่ เทศบาลต าบลภูผาม่าน        
เกิดฝนตกหนักท าให้มีน้ าท่วมขังในบริ เวณวัดท่ากระบือ      
อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน และพระสงฆ์   นายประสิทธิ์          
ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน มอบหมายให้        
จ่าเอกวุฒิไกร ช านาญรบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลต าบลภูผาม่าน เร่งด าเนินการสูบน้ าท่วมขัง          
บริเวณดังกล่าวโดยด่วน 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลภูผาม่าน สมัยสามัญ สมัยที่  ๓/๒๕๕๙ ครั้ งที่  ๒          
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
 



 

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายชลิต วิเศษศิริ นายอ าเภอภูผาม่าน  นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน      
พร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
นักเรียน นักศึกษา พ่ีน้องประชาชน ร่วมกิจกรรม “รวมพลคนขอนแก่น แน่นแฟ้น ไปออกเสียงประชามติ” (BIG DAY) ภายใต้
โครงการประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนการด าเนินงานการออกเสียงประชามติของประชาชน จัดโดย ที่ท าการปกครองอ าเภอภูผาม่าน  

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน พร้อมด้วย นายสนั่น ค าพิมพ์ รองนายกเทศมนตรี 
นางอมรรัตน์ เทพช่วย เลขานุการนายกเทศมนตรี, น.ส. พิชญา เต็มวงษ์ นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมมอบ
อุปกรณ์แปรงสีฟันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล 

“เกร็ดความรู้” 
ประวัติความเป็นมาความส าคัญของวันเยาวชนแห่งชาติ 
        วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้ปี    
พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล  ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติก าหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี
เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพ                                         
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพ  เมื่อวันที่ 20 กันยายน          
พ.ศ. 2468  และพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ ขณะยังทรงพระเยาว์ 
 เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2528 เยาวชนของชาติ ได้รับการส่งเสริม       
และพัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
 


