
 

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายพยุง เหล็กดี นายอ าเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีการจัดงาน “รวมพลังแห่งความ
ภักดี” โดยนายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน 
ลูกจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลภูผาม่าน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและร่วมร าลึกถึง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสคล้ายพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ        
ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายประสิทธิ์    
ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน พร้อมด้วย 
นายแสนลาภ เลอยุกต์ ปลัดเทศบาล นางเบญจรินทร์ 
เดชพุฒ รองปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับ นายพยุง เหล็กดี 
นายอ าเภอภูผาม่าน เนื่องในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่ง
นายอ าเภอภูผาม่าน ณ หอประชุมอ าเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลต าบลภูผาม่านจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์  รณรงค์ท าความสะอาดบริ เวณตลาดกกเกลือ           
และตามถนนสายหนองเขียด – วังสวาบ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี       
และร่วมร าลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        
ในโอกาสคล้ายพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ 



 

๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้บริหารเทศบาลต าบลภูผาม่าน หัวหน้า
ส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลต าบลภูผาม่าน ร่วมงานกฐินสามัคคี
อ าเภอภูผาม่าน ประจ าปี ๒๕๕๙ น าไปทอดถวาย ณ วัดสามัคคีธรรม 
บ้านป่ากล้วย ม. ๕ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายประสิทธ์ิ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบล
ภูผาม่าน เป็นประธานประชุมประชาคมเพื่อให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์
ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “หนองโน” ได้แสดงความคิดเห็น และมี
มติในการขอใช้และถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์แปลง “หนองโน”    
ทั้งแปลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสนั่น ค าพิมพ์           
รองนายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬา จัดโดย โรงเรียน
บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๙          
ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายประสิทธิ์           
ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นอ าเภอภูผาม่าน ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน 
เป็นประธานประชุมประจ าเดือน พฤศจิกายน พนักงาน
เทศบาลต าบลภูผาม่าน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลภูผาม่าน  



 

 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสนั่น ค าพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน พร้อมด้วย นางจินตนา อินทรสงเคราะห์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนคอม นางสุภาวดี นามรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.โนนคอม 
และ อสม. ในพ้ืนที่ลงพ้ืนที่ตามโครงการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพ่ึงพิง และมอบเครื่องใช้จ าเป็น ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลภูผาม่าน 

๑๔ พฤศจิ กายน  ๒๕๕๙ นายประสิทธิ์  ค าภา พันธ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน ร่วมโครงการประชุม
ประชาคมท้ องถิ่ น เ พ่ือจั ดท าแผน พัฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี          
(พ . ศ .  ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔ )  จั ด โ ดย  องค์ ก า รบริ ห า ร             
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ขอนแก่น 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมสภา
เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ภู ผ า ม่ า น  ส มั ย ส า มั ญ  ส มั ย ที่  ๔             
ประจ าปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

“เกร็ดความรู้” 
กิจกรรมที่ชาวไทยส่วนใหมใญ่มักจะยึดถือปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ ได้แก่ 
1. การท าบุญตักบาตร โดยอาจตักบาตรที่บ้าน หรือไปที่วัดหรือตามสถานที่ต่างๆที่ทางราชการเชิญชวนไปร่วมท าบุญ 
2. การกราบขอพรจากผู้ใหญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญ การมอบช่อดอกไม้ หรือการส่งบัตรอวยพร 
3. การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงในหมู่เพ่ือนฝูง ญาติพ่ีน้องหรือตามหน่วยงานต่างๆ วันขึ้นปีใหม่นับเป็นโอกาสดีที่จะท าให้เราได้
ทบทวนถึงการด าเนินชีวิตในอดีต เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้ดี 
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