
 

๑๕ กรกฎาคม 2559 เทศบาลต าบลภูผาม่าน จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปี 2559 โดยมีประชาชน/ชุมชน/
นักเรียน เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา พร้อมมีการประกวดต้นเทียนพรรษา เพ่ือร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้ถ่ายทอด         
ไปสู่ลูกหลาน ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาปี 2559 นายชลิต วิเศษศิริ นายอ าเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธี  และ      
นายสนั่น ค าพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน กล่าวรายงาน ณ วัดราษฎร์ศัทธาธรรม บ้านโนนสว่าง ต าบลภูผาม่าน   
อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

๔ กรกฎาคม 2559 นายชลิต วิเศษศิริ นายอ าเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน  
มอบรางวัลชนะเลิศการประเมิน โครงการส่งเสริมครัวเรือน/ชุมชนพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุมอ าเภอภูผาม่าน 

๘ กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2559 โดยมีผู้สูงอายุ จากบ้านภูผาม่าน และบ้านท่ากระบือ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลภูผาม่าน 



 

25-26 กรกฎาคม 2559 งานสวัสดิการสังคมและการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน โดยมีนายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน เป็นประธาน และนายอาวิรุธ ฤาชาบุตร 
หัวหน้าส านักปลัด กล่าวรายงาน ซึ่งในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ทัศนะศึกษาดูงานสถานที่จริงในการ ท าเกษตรอินทรีย์              
ณ ไร่อธิศพัฒน์ บ้านยาง ต าบลท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  

26 – 27 กรกฎาคม 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2559 โดยมี นายประยุทธ สุบิน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน และ         
จ่าเอวุฒิไกร ช านาญรบ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงาน พร้อ มกันนี้ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559            
นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม พร้อมกล่าวปิดการอบรมโครงการฯ     
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

7 กรกฎาคม ๒๕59 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ 
นายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา ประจ าปี 2559 ณ ห้องประสภาเทศบาล 

11 ก.ค. 59 เวลา 13.30 น. 
นา ย ป ร ะ สิ ท ธิ์  ค า ภ า พั น ธ์ 
นายกเทศมนตรี เป็นประธาน
ประชุมประจ าเดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 พนักงานเทศบาล                 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 

8 กรกฎาคม 2559 เทศบาลต าบลภูผาม่าน มอบเบี้ยยังชีพ          
ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2559         
ทั้ง 6 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล 



 

29 กรกฎาคม 2559 งานสวัสดิการสังคมและการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์     
จากไม้ไผ่ โดยมีนายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน  ร่วมโครงการพร้อมพบปะผู้เข้าร่วมอบรม และมี         
นายสนั่น ค าพิมพ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมด้วย พร้อมกันนี้ นายแสนลาภ เลอยุกต์ ปลัดเทศบาล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้     
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน     
จังหวัดขอนแก่น 

26 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ได้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรงในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน ท าให้บ้านเรือน
ประชาชนได้รับความเสียหาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล โดย นายประสิทธิ์  ค าภาพันธ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน พร้อมด้วย นายประยุทธ  สุบิน รองนายกเทศมนตรี , นางเบญจรินทร์  เดชพุฒ                 
รองปลัดเทศบาล, จ่าเอกวุฒิไกร ช านาญรบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง          
ออกให้ความช่วยเหลือ โดยการมอบวัสดุอุปกรณ์ สังกะสี ไม้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น จ านวน 2 ราย 
ดังนี้ 
-นายป้าย แสนตา บ้านเลขท่ี 51 ม. 4 บ้านท่ากระบือ ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
-นายสวัสดิ์ โสภี บ้านเลขท่ี 97 ม.4 บ้านท่ากระบือ ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  
 



 

29 กรกฎาคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง จัดโครงการลูกรักฟันดีพัฒนาการสมวัย โดยได้รับสนับสนุน
งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน โดยมี นายประสิทธิ์ ค าภาพันธ์ นายกเทศมนตรี    
ต าบลภูผาม่าน เป็นประธาน และมี นายสนั่น ค าพิมพ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล       
วัดเฉลียงทอง ซึ่งเด็กและผู้ปกครองที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 
-ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระบือ 

28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

“เกร็ดความรู้” 
ประวตัวินัแม่แห่งชาติ 
          ประวัติวันแม่แห่งชาติ แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้ก าหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี 
 ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 ซึ่งได้ 
พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของส านักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผูร้ับมอบหมาย 
ให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความส าเร็จด้วยดี 
 ด้วยประชาชนให้การสนับสนุน จนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป   
          มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดค าขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพ่ือให้เกียรติและตระหนัก 
ในความส าคัญของแม่ และเพ่ือเพ่ิมความส าคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจ าปีของชาติ 
ตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวัน แม่ของชาติ   
          ต่อมาถึง พ.ศ. 2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
คือ วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 


