
 

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน กล่าวพบปะพร้อมเปิด
โครงการผู้สูงวัยสุขภาพจิตดีชีวีสดใส โดยงานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล 
ภูผาม่าน ณ ศาลาการเปรียญวัดเฉลียงทอง 

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสนั่น ค าพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน ร่วมเป็นประธานกรรมการ
การประกวด พร้อมด้วย นางประสงค์ รักษาศีล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน ร่วมเป็นกรรมการ การประกอบข้าวหมาก 
ในงานเทศกาลสงกรานต์อนุรักษ์ไทยนิยม ประจ าปี 2561 ณ บริเวณวัดเฉลียงทอง บ้านเซินเหนือ หมู่ 2 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน 
จ.ขอนแก่น 

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 จ่าเอกวุฒิไกร ช านาญรบ เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยทีมกู้ชีพเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชน ภาคีเครือข่ายอ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2561 โดยมี     

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการทุกภาคส่วน ในเขตอ าเภอภูผาม่าน ร่วมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชน ซึ่งมีนายพยุง เหล็กดี นายอ าเภอ

ภูผาม่านเป็นประธานเปิดโครงการ 



 

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบล
ภูผาม่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และส่วน
ราชการทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชน ร่วมรดน  าขอพรนายอ าเภอภูผาม่าน 
นายพยุง เหล็กดี พร้อมด้วย นางพัชรา เหล็กดี เนื่องในโอกาสเทศกาล
สงกรานต์ และวันขึ นปีใหม่ไทย ณ บ้านพักนายอ าเภอภูผาม่าน 

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์  
ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน เป็นประธานเปิดงาน
เทศกาลสงกรานต์อนุรักษ์ไทยนิยม และงานส่งเสริมสัปดาห์ผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ประจ าปี 2561 โดยมี นายสนั่น ค าพิมพ์  
รองนายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน กล่าวรายงาน ณ วัดเฉลียงทอง 
อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ 
ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน ร่วมพิธียกช่อฟ้า
วิหารหลวงปู่ลี ณ วัดเฉลียงทอง อ าเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น  

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ตัดสินการ

ประกวดการท าข้าวหมาก ณ วัดเฉลียงทอง  

อ าเภอภูผาม่น จังหวัดขอนแก่น 



 

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. พิธีแห่พระและสรง
น ้าพระประธานตามเส้นทางที่ก้าหนดและร่วมเล่นน ้าสงกรานต์  
ณ ถนนข้าวหมาก วัดเฉลียงทอง อ้าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 นายประสิทธิ์ ค้าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต้าบลภูผาม่าน 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และส่วนราชการในเขต
อ้าเภอภูผาม่าน ได้ร่วมงานวัน เทศบาล ประจ้าปี 2561 โดยมี นายพยุง เหล็กดี นายอ้าเภอ 
ภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเทศบาล โดยภายในงานมีกิจกรรมเปิดศูนย์บริการคน
พิการเทศบาลต้าบลภูผาม่าน ถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยทานแด่
พระภิกษุ พร้อมทั งมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละด้าน เพื่อเป็นขวัญก้าลังใจแก่พนักงานเทศบาลอ้าเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

วันท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการ

จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  

นวัตวิถี ชุมชนวัดเฉลียงทอง บ้านเซินเหนือ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.

ขอนแก่น โดยมีนายพยุง เหล็กดี นายอ้าเภอภูผาม่าน นายประสิทธ์ิ ค้าภาพันธ์ 

นายกเทศมนตรี ต้าบลภูผาม่าน นางพศิมัย สุพะก้า พัฒนาการอ้าเภอภูผาม่าน 

พร้อมผู้น้าชุมชนและกลุ่มอาชีพให้การต้อนรับ 

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 นายประสิทธิ์ ค้าภาพันธ์ นายกเทศมนตรี

ต้าบลภูผาม่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน

เทศบาล และส่วนราชการในเขตอ้าเภอภูผาม่าน พ่อค้าประชาชน ร่วม

ประเพณีสรงน ้าพระ คารวะเจ้าถ ้า อ้าเภอภูผาม่าน ครั งท่ี 1 ประจ้าปี 2561 

โดยมี นายพยุง เหล็กดี นายอ้าเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธี ณ ถ ้าพระ ,

ถ ้าอ่าง ,ถ ้าหมูบ อ้าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

27-28  เมษายน 2561 นายประจวบ  จิตคุ่ม 

ปลัดอ้าเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ประธานในพิ ธี  พร้ อมด้ วยประสิทธิ์  ค้ าภาพันธ์ 

นายกเทศมนตรีต้าบลภูผาม่าน คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล ร่วมงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั งไฟ) 

ประจ้าปี 2561 ณ บริเวณหนองสมอ อ้าเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น 


