
 

วันพฤหัสบดี ท่ี 14 ตุลาคม 2564 นายแสนลาภ เลอยุกต์ ปลัดเทศบาลต าบลภูผาม่าน เป็นประธานการประชุม               

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)                                                  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

วันพฤหัสบดี ท่ี 21 ตุลาคม 2564 นายชัยยา เรืองเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ   

พัฒนาแผนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

วันอังคาร ท่ี 19 ตุลาคม 2564 นายชินกฤต ราษฎร์เหนือ รองนายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน เป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการกองทุนการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ( LTC) ครั้งท่ี 1/2564 ณ ห้องประชุมสภา              

เทศบาลต าบลภูผาม่าน 



 

 

วันพฤหัสบดี ท่ี 21 ตุลาคม 2564 ชุมชนวัดเฉลียงทองได้จัดงานประเพณีลอยประทีปโคมไฟในวันออกพรรษา ประจ าปี 2564        

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง และ     

ให้ประชาชนได้มีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน พร้อมท้ัง

ประเพณีดังกล่าวยังเป็นการขอขมาแม่น้ าคงคา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต าบลภูผาม่าน จ านวน 30 ,000 บาท 

และได้รับเกียรติจาก นายสิงหภณ ดีนาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่นเขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดงานด าเนินการ      

จัดงานครั้งนี้ ณ วัดเฉลียงทอง ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

วันพุธ ท่ี 27 ตุลาคม 2564 นายชัยยา เรืองเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาล     

พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมกันบ ารุงต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และรดน้ าต้นไม้    

เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สวนสาธารณะโนนฝาง อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

วันเสาร์ ท่ี 23 ตุลาคม 2564 นายมงคล ภักดีสุวรรณ์ นายอ าเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ       

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 “พระปิยมหาราช” เพื่อน้อมร าลึก                    

ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ 

พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ           

ท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ลานพระบรมรูปพระปิยมหาราช(หน้าท่ีว่าการอ าเภอภูผาม่าน) 



 

 

วันท่ี 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒธรรม เทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้ด าเนินโครงการทุนการศึกษา

ส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลต าบลภูผาม่าน พนักงาน

เทศบาลต าบลภูผาม่าน ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้น าชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในการด าเนินโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายชัยยา      

เรืองเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา ส าหรับผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ 

แยกตามประเภทการศึกษา ได้แก่ ระดับเด็กเล็ก อนุบาลและประถมศึกษา จ านวน 10 ทุน ทุนละ 1 ,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น จ านวน 10 ทุน ทุนละ 2 ,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 10 ทุน ทุนละ 3 ,000 บาท และ      

ระดับ ปวส./ปริญญาตรี จ านวน 2 ทุน รวมผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาท้ังส้ิน 32 คน 

วันอังคาร ท่ี 28 กันยายน 2564 นายชัยยา เรืองเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ประจ าปี 2564 เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วันท่ี 27-28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยยา เรืองเจริญ นายกเทศมนตรี

ต าบลภูผาม่าน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน สมาชิกสภาเทศบาล 

เจ้าหน้าท่ีเทศบาล ลงพื้นท่ีมอบถุงยังชีพ แก่ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน       

จากพายุ ”เต้ียนหมู่ ”โดยมีฝนตกหนักและฝนท่ีตกสะสม ซึ่งท าให้เกิด                   

น้ าท่วมเฉียบพลัน เอ่อล้นล าน้ าเชิญ และไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน        

โดยน้ าท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อหมู่ท่ี 1-3 ต าบลโนนคอม และหมู่ท่ี 1 ,6 ,4        

ต าบลภูผาม่าน รวมบ้านเรือนท่ีได้รับผลกระทบท้ังส้ิน 312 หลังคาเรือน 


