
 

 

 ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลภูผาม่าน โดยนายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน พร้อมด้วย   
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ และ นายชลิต วิเศษศิริ นายอ าเภอภูผาม่าน       
ร่วมต้อนรับ การประชุมสัมมนาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูผาม่าน โดยมี 
นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ และมี ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ 
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการท างาน            
สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่ างเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น เตรียมความพร้อมการประชุมสัมมนาสันนิบาตเทศบาล                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างเสริมความผูกพันและสามัคคีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น          
เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการฯ ในครั้งนี้ ๘๔ แห่ง  

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น.  นายประสิทธิ์  ค าภาพันธ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน เป็นประธานเปิดเวทีประชาคม เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๕๒) สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลต าบลภูผาม่านว่าด้วย
การขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ เทศบาลต าบลภูผาม่าน มีประชาชน      
บ้านภูผาม่านม.๑, บ้านท่ากระบือ ม.๔ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
เข้าร่วมประชาคม 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์      
ค าภาพันธ์  นายกเทศมนตรีต าบลภู ผาม่าน พร้อมด้วย      
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่า
กระบือ พร้อมด้วยประชาชน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากล
ของโลก ประจ าปี ๒๕๕๙ ณ วัดท่ากระบือ เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา จรรโลงพระพุทธศาสนาหลักประจ าชาติ  สืบทอด
เจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้
ด ารงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป 



 

 ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน  เป็นประธานเปิด
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง ในการจัดตั้งศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิล ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านเซินเหนือ         
ต าบลโนนคอม  อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น 

 ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน เป็นประธานเปิดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  บ้านโนนสว่าง  ต าบลภูผาม่าน  อ าเภอภูผาม่าน  
จังหวัดขอนแก่น 

 ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสนั่น ค าพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน มอบอุปกรณ์ ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิล       
ศูนย์ที่ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเซินเหนือ ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น พร้อมร่วมสังเกตการณ์รับซื้อขยะของศูนย์รับซื้อ   
ขยะรีไซเคิล ศูนย์ที่ ๒ ด้วย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เกรด็ความรู”้             
   วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี 
ประวัติความเป็นของวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
       ผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้น
ถึงความส าคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางท่ีผิด และการลักลอบค้ายาเสพติดและเพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลก ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย
การใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and 
llicit Trafficking I) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530                                                   
ที่ประชุมได้เสนอเป็น ข้อมติต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้ก าหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด              
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ  ตามข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2530 
 

 

 ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน ร่วมงานประเพณีบุญเดือนหก      
(บุญบั้งไฟ) ประจ าปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณหนองสมอ ซึ่งเทศบาลต าบลภูผาม่านได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยประชาชน
ร่วมกันประดิษฐ์ และจุดบั้งไฟถวายเจ้านาย เพ่ือขอฝนตามความเชื่อของท้องถิ่น  มีการแห่บั้งไฟ การละเล่นเกี่ยวกับบั้งไฟล้อเลียน
ต่างๆ  เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน สมัยสามัญ 
สมัยที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ วันที่  ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลภูผาม่าน  

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลภูผาม่าน โดยนายสนั่น ค าพิมพ์ 
รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รพสต.โนนคอม โรงพยาบาลภูผาม่าน 
ออกเยี่ยมผู้พิการในเขตเทศบาล ตามโครงการห่วงใยใส่ใจผู้พิการ   
โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เทศบาลต าบลภูผาม่าน 

http://question.dmc.tv/


 


