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รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำปี 2565 
วันศุกร์ที่  10  มิถุนายน  2565  เวลา 13.0๐ น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

********************************************************************************** 
1. แนะนำพนักงานเทศบาลที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย
นายเอกณัฏฐ์  ตระกูลรัมย์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล         
เมืองบ้านไผ่ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวอวยพรแก่พนักงานเทศบาลที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ 

พนักงานเทศบาลที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ 
1) ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ  ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

ตำแหน่งเดิม รองปลัดเทศบาล  หน่วยงานเดิม เทศบาลตำบลนาแพง  อำเภอโคกโพธิ์ชัย  
จังหวัดขอนแก่น  

2) นางสาวรัชภรณ์  โพธิวิเศษ   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) 
ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการกองการศึกษา  หน่วยงานเดิม เทศบาลเมืองปทุมธานี  อำเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี 

3) นางสาววิไลลักษณ์  ใจดี  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
ตำแหน่งเดิม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หน่วยงานเดิม เทศบาลตำบลม่วงหวาน   
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

2. ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร 
นายประเสร ิฐ พงษ์ธ ีรม ิตร นายกเทศมนตรีเม ืองบ้านไผ ่ พร ้อมด้วยนายกฤษฎ์  ช ัยมาตย์                   

รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี เมืองบ้านไผ่ ได้ชี้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ 
นโยบายของ  จังหวัดขอนแก่นในท่ีประชุม เพ่ือแจ้งใหส้่วนการงาน พนักงานเทศบาล ประธานกรรมการชุมชน 
ทั้ง 39 ชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้รับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 สถานการณ์ Covid-19 ประเทศไทย ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565  
นายประเสริฐ พงษ์ธ ีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี ่ยวกับ 

 สถานการณ์ Covid-19 ระดับประเทศ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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ทั้งนี้ได้รายงานสถานการณ์จังหวัดขอนแก่น โดยอ้างอิงสถิติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น         
ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.2 การจัดตั้งโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็น Clusters site     

ในการกำจัดขยะที่จะล้นเมือง ถือเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ดั้งนั้น การกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและ    
เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั ่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ          
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้  ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ     
และคัดแยกมูลฝอย เพื ่อนํากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู ้และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย                   
ณ แหล่งกําเนิดมูลฝอย รวมตลอดท้ังเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ 

และตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง กลุ่มการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (Clusters) จังหวัดขอนแก่น โดยแบ่งกลุ่ม Clusters ออกเป็น 
๕ กลุ่ม นั้น เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
ทั้งด้านเศรษฐกิจการศึกษาและการสาธารณสุข ส่งผลให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของประซากรเป็นจำนวนมาก 
และได้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับ     
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งใกล้เต็มศักยภาพแล้ว  เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงออกคำสั่งและสั่งการให้ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะ
เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง และในส่วนของเทศบาลเมือง ได้แจ้งใหเ้ทศบาล จำนวน 68 
แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยขอใช้สถานที่ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่ม Cluster ที ่4 และ ๕ ในวันพุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.0๐ น. 
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ณ ห้องประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมานั้น ได้ขอให้สมาชิก
เทศบาลเมืองบ้านไผ่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการประชุมครั้งนี้ด้วย  

ในส่วนรายละเอียดของการประชุม ในส่วนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นช ่วงตอนกลาง         
ระหว่างบ้านแฮด-บ้านไผ่ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งนั้น ยังไม่มีที่กำจัดขยะ ต้องไปหารกร้าง
ว่างเปล่า เพื่อฝังกลบขยะซึ่ง site ขยะหลังมหาวิทยาลับรามคำแหงบ้านไผ่ จะสามารถรองรับและจัดการขยะ
ได ้5-6 ปี เท่านั้น จึงมีโครงการดังกล่าวเกิดข้ึน จึงขอแจ้งให้ประธานกรรมการชุมชนแจ้งให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
มิได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย   

2.3 การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการศูนย์ไตเทียม
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

เมื่อวันที ่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบ้านไผ่นำโดย นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายกฤษฎ์  ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย (รองปิง)         
รองนายกเทศมนตรี นายกฤติธี ปิยะพรมดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายชานล ธนระพีโชติ ประธานสภา
เทศบาล นายปิติ ต ิยาเดชาชัย ประธานกรอ.ภาคธุรกิจ ดร.ส ุพจน์ แก้วเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล               
นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร สมาชิกสภาเทศบาล ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม ลาปราบ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้แทนจากโรงงพยาบาลบ้านไผ่  หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนทั้ง 4 ศูนย์ ประธานอสม.แต่ละโซน 
ประธานคณะกรรมการชุมชนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหาร
จัดการศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ระหว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่กับโรงพยาบาลบ้านไผ่ นำโดยนายแพทย์
อดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการดูแล
ประชาชนที่มีภาวะไตเรื้อรังและเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่เเละใกล้เคียงสามารถเข้าถึงการบริการและ
ช่วยให้ผู ้ป่วยมีคุณภาพชีว ิตที ่ดีขึ ้น โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี               
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ นั้น 

ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้นำร่องในการจัดตั้งศูนย์ฟอกไต
ขึ้นเป็นแห่งแรกโดยได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึงจะจัดบริการ    
รถรับ-ส่ง แก่ผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อีกทั้งให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกเขตด้วย รวมไปถึงส่งเสริมการ
จัดทำโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลด้านโภชนาการในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรคอ่ืน ๆ ด้วย 
โดยโครงการดีๆเหล่านี้ ได้ผ่านมติการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณทางสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 18 ท่านด้วย โดยได้ดำเนินการแก้ไขแบบและงบประมาณใหม่ ให้ได้ในจำนวน     
8 ล้านบาทที่สภาท้องถิ่นได้อนุมัติไว้   

2.4 การปรับปรุง-ซ่อมแซม ผิวจราจร ถนนเจ้าเงาะ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ดำเนินการประกาศ
ประกวดราคาเสร็จสิ ้นเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว ซึ ่งบางบริษัท ได้เสนอราคามาประมาณ 9 แสนบาท ดั ้งนั้น         
หากบริษัทใด ชนะการประกวดราคาครั ้งนี้ จะจะดำเนินการในรายละเอียดต่อไป โดยจะเร่งดำเนินการ
ปรับปรุง-ซ่อมแซมผิวจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเร็วที่สุด 
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2.5 การศึกษาดูงานประธานกรรมการชุมชนและประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชน ทางคณะ
ผู้บริหารได้สอบถามปัญหาและความต้องการของประธานกรรมการชุมชนและประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชน 
ด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งจะมีการจัดดำเนินโครงการเร็ว ๆ นี้ รวมไปถึงกลุ่ม อสม. และกลุ่ม
ผู้สูงอายุด้วย โดยจะเน้นไปศึกษาดูงานในสถานที่เกิดประโยชน์สูงสุด  

2.6 การเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน  นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
ได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับการเลือกตั ้งประธานกรรมการชุมชนว่า ยังไม่มีหนังสือสั ่งการจาก
กระทรวงมหาดไทยในการเลือกตั้งรอบใหม่ โดยให้ประธานกรรมการชุมชนปัจจุบันดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
ไปก่อนมีกำหนดการเลือกตั้งครั้งใหม่  

2.7 การแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   
ตามประกาศสมาคมสันนิบาตเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาต

เทศบาล ซึ่งได้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารเทศบาลแห่งประเทศไทย ปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ขึ้น
โดยนายประสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นปรึกษา
คณะกรรมาธิการบริหารเทศบาลแห่งประเทศไทย และมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาในส่วนของค่าตอบแทนของประธานกรรมการชุมชน ในส่วนการจัดสรร
งบประมาณที่เป็นค่าตอบแทนต่อไป ซึ่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนครจะมีผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานส่วนหนึ่งอยู่ 

ส่วนในความคืบหน้าเพิ่มเติมและประเด็นข้อราชการอ่ืน ๆ นั้น รอเข้าในที่ประชุมในครั้งถัดไป 
 

3. แจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 
ด้วยสำนักปลัดเทศบาล นำโดย นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ไดแ้จ้งกำหนดการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีกำหนดจัดการประชุม      
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ขึ้นในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.      
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  

ในส่วนของรายละเอียดและกำหนดการ สำนักปลัดเทศบาลจะแจ้งเวียนให้ทราบในคราวถัดไป        

4. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน 
ด้วยสำนักปลัดเทศบาล  นำโดยนางสุภาภรณ์   คำภูเง ิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้ง

ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนของฝ่ายปกครอง ทั ้งงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัว
ประชาชน 

มีภาระหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล ตั้งแต่เกิดจนตายและมีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการตามมาตรฐาน เกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายเข้า-ออก โดยสามารถติดต่อ    
เข้ารับบริการได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ในวัน-เวลา ราชการ โดยประชาชนผู้เข้ารับ
บริการ สามารถเตรียมเอกสารได ้ดังรายการต่อไปนี้  
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• งานทะเบียนราษฎร 
การแจ้งเกิด 
1) กรณีแจ้ง ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ท่ีเด็กเกิด ต่อนายทะเบียนท้องที่นั้นภายใน 15 วัน  
โดยนับแต่วันเกิด หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ ดังนี้ 

- ทะเบียนบ้าน บิดา มารดา 
- บัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา 
- ผู้แจ้งและบัตรประจำตัวประชาชน 
- หนังสือรับรองการเกิด 

2)   กรณีแจ้ง ณ สำนักทะเบียนท้องที่อ่ืน ต้องมี พยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน  
และเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท 
การแจ้งตาย 
1) กรณีแจ้ง ณ สำนักทะเบียนท้องที่ ที่ตาย แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย 
หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อดังนี้ 

- ทะเบียนบ้าน 
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ตาย 
- บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน/ผู้แจ้ง 
- หนังสือรับรองการตาย 

2) กรณีแจ้ง ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่อ่ืนต้องมีพยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน  
และเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท 
3) คนตายในบ้าน แจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ ดังนี้ 

- ทะเบียนบ้าน 
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ตาย 
- บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน/ผู้แจ้ง 
- พยานรู้เห็นการตาย 1 คน 

การแจ้งย้ายออก  หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ ดังนี้ 
- ทะเบียนบ้าน 
- บัตรประจำตัวผู้แจ้ง/เจ้าบ้าน 

การแจ้งย้ายเข้า  ภายใน 15 วันนับจากวันได้รับใบแจ้งย้ายแล้ว หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ ดังนี้ 
- ใบแจ้งการย้ายที่อยู ่
- ทะเบียนบ้าน 
- บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน/ผู้แจ้ง 

การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ  หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อดังนี้ 
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า 
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- บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน 
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง 

การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อดังนี้ 
- ทะเบียนบ้าน 
- บัตรประจำตัวผู้แจ้ง 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข 
- พยานบุคคลเพิ่มเติม(กรณีตามความจำเป็น) 

การขอบ้านเลขที่  ให้ขอภายใน 15 วัน นับแต่ปลูกสร้างบ้านเสร็จ หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อดังนี้ 
- ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) 
- สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
- ทะเบียนบ้าน 

• งานบัตรประจำตัวประชาชน   
บุคคลที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน คือ 

- บุคคลสัญชาติไทย 
- อายุ 7 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ 
- มีชื่อในทะเบียนบ้าน 

หลักฐานที่ต้องยื่นในการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 
1) ขอมีบัตรครั้งแรก (อายุ 7 ปีบริบูรณ์) 

- สูติบัตร หรือหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้ 
- ทะเบียนบ้าน 

2) บัตรหมดอายุ 
- บัตรเดิมและทะเบียนบ้าน 

3) บัตรหาย/บัตรชำรุดในสาระสำคัญ 
- แจ้งความบัตรหายหรือบัตรชำรุด (แจ้งได้ที่เทศบาล) 
- บัตรเดิมที่ชำรุด 
- ทะเบียนบ้าน 

4) เปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือ เปลี่ยนชื่อสกุล 
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
- บัตรเดิม 
- ทะเบียนบ้าน 

5) บุคคลได้รับการยกเว้นขอมีบัตร 
- หลักฐานการเป็นบุคคลได้รับยกเว้น 
- ทะเบียนบ้าน 
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6) บุคคลที่ได้สัญชาติไทย/เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน 
- หลักฐานที่แสดงว่าได้สัญชาติไทย/ เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน 
- ทะเบียนบ้าน 

ค่าธรรมเนียมในการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 
เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท เฉพาะการขอมีบัตร กรณีดังต่อ ไปนี้ 

- บัตรหาย 
- เปลี่ยนชื่อตัว และเหรือ ชื่อสกุล 
- เปลี่ยนที่อยู ่
- บัตรชำรุดในสาระสำคัญ 

ค่าปรับในการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน   กรณ ี
- เกินกำหนด 60 วันนับตั้งแต่วันที่บัตรหาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อตัว 

ชื่อสกุล ระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท 
- เกินกำหนด 60 วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ได้รับสัญชาติไทย  
- เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านพ้นจากสภาพการ ได้รับการยกเว้น ระวางโทษปรับไม่เกิน 

100 บาท 
ส่ิงควรรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 

- เมื่อย้ายที่อยู่จะขอเปลี่ยนบัตรฯ ก็ได้ 
- สามารถขอมีบัตรได้ภายใน 60 วัน 
- สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ได้ทุกสำนักทะเบียน ทั่วประเทศไทย

ก่อนวันที่บัตรเดิมจะหมดอายุ 
หากประชาชนท่านใด มีความประสงค์ขอใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตึกอำนวยการ ชั ้นล่างอาคารด้านทิศเหนือของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่                          
โทร. 043-274707  

 

5. การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565  
ด้วยวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยถือเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่ง

ทางพระพุทธศาสนา คือ วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาส โดยไม่ไปค้างแรมที่อ่ืน 
เพื ่อปฏิบัติธรรม อบรมสั ่งสอนประชาชน และให้ประชาชนได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตร เวียนเทียน        
สมาทานศีล ปฏิบัติธรรมและน้อมรำลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี        
อันดีงาม ซึ่งเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่ชาวไทยให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา 

กองการศึกษา ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ ในโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา งบประมาณ ๑๕0,0๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โอนงบประมาณเพิ่ม ๓๕0,๐๐๐ บาท    
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖00,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
และเผยแพร่วัฒนธรรมในการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาของอำเภอบ้านไผ่         
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กองการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและอนุร ักษ์ว ัฒนธรรมประเพณี        
ตลอดจนการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่น จึงได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย ให้คงอยู่สืบไป 
2) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ในการสืบสาน 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
3) เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน ได้เกิดความตระหนัก และสร้างค่านิยมในการรักษาขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีทางพุทธศาสนาให้สืบไป 
4) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

ดังนั ้น กองการศึกษา จึงได้มีกำหนดจัดกิจกรรมขึ ้นในวันพฤหัสบดีที ่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ     
บริเวณลานประชารัฐ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัด
ขอนแก่น เรื ่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

จังหวัดขอนแก่น อย่างเคร่งครัด  
 

6. การโครงการเรารักบ้านไผ่ ประจำปี 2565 
ด้วย กองสวัสดิการสังคม จะจัดดำเนินโครงการเรารักบ้านไผ่ ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความตระหนัก ให้กับนักเรียนเรื่องเพศศึกษาแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ นั้น  

เดิมรูปแบบในการจัดงานได้จัดให้มีการประกวดธิดาดอกลำดวน และการประกวดวงดนตรีสตริง       
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของงาน ซึ่งในปีที่แล้ว โครงการเรารักบ้านไผ่ 
ประจำปี 2564 ได้จัดในรูปแบบของการเดินรณรงค์และแจกสติ๊กเกอร์  

จึงขอนำเรื่องเข้าที่ประชุมประจำเดือน ฯ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม ประจำปี 
2565 นี้ โดยได้มีแนวทางในการส่งประกวดคลิปวีดีโอเยาวชน ในการส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว เพ่ือส่งเสริมดูแลตนเองและครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระยะเวลาประมาณ 3 นาท ี

ทั้งนี้ขอให้ทางประธานชุมชนทุกท่าน นำกลับเป็นโจทย์ไปประชาสัมพันธ์ หารือกันในชุมชน แล้วจึ ง
นำมาหารือในที่ประชุมในคราวถัดไป  

7. การสำรวจข้อมูลครัวเรือนเปราะบางในชุมชน 
ด้วยกองสวัสดิการสังคม จะทำการสำรวจชุมชน ผู้ยากไร้ในชุมชน เพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป เนื่องด้วยจะต้องเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ใน ระบบฐานข้อมูล 
TPMAP ซึ่งปัจจุบันการให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นนั้นจะต้องเป็นผู้มีรายชื่อในฐานข้อมูลก่อนเป็นอันดับแรก 
เพ่ือนำมาวิเคราะห์ให้ความช่วยเหลือต่อไป  
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8. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ด้วย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนารายได้        

ให้กับชุมชน และกลุ ่มต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนา ต่อยอดกลุ ่มอาชีพเดิมให้มีความเข้มแข็งมากยิ ่งขึ้น                      
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้สามารถนำไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว สร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต และมีความรู้ความเข้าใจ             
ในกระบวนการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู ้ที ่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ          
รวมถึงพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้เหมาะสม และทันต่อยุคสมัย 

กองสวัสดิการสังคม จึงได้ออกสำรวจพื้นที่ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่         
มีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับเลี้ยงดูครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ ่มสตรีซึ ่งเป็น        
แม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวเพียงลำพัง ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือ    
กลุ่มสตรีเหล่านี้มีความประสงค์ที่จะรับการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อที่จะนำความรู้ไปต่ อยอด
สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ือเลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ในการนี้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอาชีพระยะสั้นภายในชุมชนให้แก่กลุ่มสตรีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
ทั ้ง 39 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากศูนย์เรียนรู ้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา          
จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นทุนสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีดังกล่าวข้างต้น
โดยได้ร่วมกันฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ ตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั ้นภายในชุมชน ไตรมาสที่ ๒           
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 หลักสูตร ใน ๕ ชุมชน ดังนี้ 

1) ชุมชนสมประสงค์พัฒนา ฝึกอบรม หลักสูตร "มาลัยผ้าขาวม้า"  จำนวน  ๒๐ คน 
ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

2) ชุมชนหนองลุมพุก ฝึกอบรม หลักสูตร "น้ำพริกละลายใจนาง"  จำนวน  ๒๐ คน 
ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

1) ชุมชน บ.ข.ส. ฝึกอบรม หลักสูตร "กล้วยน้ำว้า"    จำนวน  ๒๐ คน 
ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

2) ชุมชนโนนสวรรค์ ฝึกอบรม หลักสูตร "แปรรูปผ้า"   จำนวน  ๒๐ คน 
ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน ๒๕๖๕ 

3) ชุมชนหนองแคน ฝึกอบรม หลักสูตร "อาหารว่าง"   จำนวน ๒๐ คน 
ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน ๒๕๖๕ 

ในการนี้ กองสวัสดิการสังคม จึงมีแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพให้แก่ชุมชน พัฒนาทักษะอาชีพภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
พร้อมทั้งเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจภาคครัวเรือนในชุมชน ให้พออยู่พอกินสามารถพึ่งพ า
ตนเองได้ในชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งนั้น  โดยให้ชุมชนจัดเตรียมเอกสาร 
ดังนี้ 
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1) ใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
2) คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
3) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มอาชีพ 
4) ทะเบียนคุมหุ้นกลุ่มอาชีพ 
5) รูปถ่ายผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์  
6) รูปถ่าย/ แผนที่สถานที่ตั้งกลุ่มอาชีพ 
7) แบบบันทึกรายงานการประชุม 
8) ระเบียบกลุ่ม 
ดังนั้น หากชุมชนใดสนใจจะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โทร. 043-272642 
 

9. แจ้งผลการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 
ด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รับแจ้งจากกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว ให้พิจารณาคัดเลือกสตรีตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ทั้งนี้ต้องมีผลงานดีเด่น
ด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ ่น/ท้องที ่ พร้อมส่งแบบเสนอประวัติและผลงานดี เด่นของผู ้ถูกเสนอชื่อ           
เพ่ือขอรับพิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติและรับโล่รางวัลเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565  

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้เสนอและนำแจ้งในที่ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ให้ที่ประชุมทราบ
และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามกำหนดหรือประชาสัมพันธ์ให้ประธานชุมชุน ทั้ง 39 ชุมชนทราบ เพ่ือเสนอชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติ ให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกต่อไป นั้น  

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้เสนอประวัติและผลงานของ นางสาวสมมาศ สันคำ เพ่ือสมัครคัดเลือกเป็นสตรีไทย
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  

ในการนี ้ คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกด้วยวิธีให้คะแนนและลงมติผลการ
คัดเลือก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา  โดยมีผลการการคัดเลือก ดังนี้  

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา มิลินทวิสมัย เป็นสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ 
มอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เป็นสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ 

2) นางสาวสมมาศ  สันคำ  (สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่) 
3) นางกฤษณา  เสมหิรัญ 

 สำหรับพิธีการมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เป็นสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕        
ทางพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

10.   ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดขอนแก่น 
กองสวัสดิการสังคม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัด

ขอนแก่นและยุติธรรมพบประชาชน โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น 
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ด้วย รัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
แก้ปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด สิ่งสำคัญคือการให้ประชาชน
เข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้กำหนดให้ “ปี ๒๕๖๕ เป็นปี
แห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” และประกาศให้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน ๕ ด้าน กระทรวงยุติธรรม     
โดยนายสมศักดิ ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล             
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีกลไกที่สามารถ
ดำเนินการได้จำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อ การศึกษา หนี ้เช่าซื ้อรถยนต์          
และรถจักรยานยนต์ หนี ้บัตรเครดิตและสินเชื ่อส่วนบุคคลและการปรับปรุงขั ้นตอนกระบวนการยุติธรรม         
โดยมอบให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดี ร่วมบูรณาการกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) และสถาบันการเงิน เพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท          
ทั้งก่อนฟ้อง และภายหลังคำพิพากษาคดี ด้วยการจัดโครงการ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรม
พบประชาชน" ทั่วประเทศ  

โดยจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน       
ในวันที ่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ถนนมิตรภาพ          
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ในการนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นธรรม        
ทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ลดการฟ้องคดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 
จึงให้อำเภอประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี ่ยหนี ้ส ินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน          
จังหวัดขอนแก่น” ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน และแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหาร      
ส่วนตำบลในพ้ืนที่ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบอย่างทั่วถึง  

โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ตาม QR code ด้านล่างและให้ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัด  
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แสกนเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
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ดังนั้น จังหวัดขอนแก่น มีกำหนดจัด “งานมหกรรมไกล่เกลี ่ยหนี ้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบ
ประชาชน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) 
ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นธรรม เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ลดการฟ้องคดี 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ   
อย่างทั่วถึง        
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11. เรื่องอ่ืน ๆ   
11.1 กีฬาชุมชน  

นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดกีฬาชุมชน      
เทศบาลเมืองบ้านไผ่จะดำเนินการปลดล๊อคหลังจากเป็นโรคประจำถิ่นเรียบร้อยแล้ว  

มอบหมายให้กองการศึกษาและกองสวัสดิการสังคม ช่วยคัดช่วงอายุประเภทกีฬา และให้ค้นหา
นักกีฬาดาวรุ่งประจำชุมชน เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน กระชับมิตรและความสามัคคีในชุมชน ทั้งนี้จะจัดตั้ง
เป็นทีมนักกีฬาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพ่ือเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป  

11.2 สรุปประเด็นปัญหาของชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
11.2.1   ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข : อาคารศาลาชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  
นายธนดล  กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข สอบถามในที่ประชุมเก่ียวกับแบบต่อเติมอาคาร

ศาลาชุมชน ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รบกวนขอให้ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ช่วยเร่งดำเนินการให้ด้วย  
นายอิทธิพล  พวกเมืองพล ผู้อำนวยการกองช่าง แจ้งในที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว    

ภายในเวลา 2 สัปดาห์และได้ติดต่อให้มารับแล้ว ขอให้ทางประธานชุมชน ติดต่อรับได้ที่กองช่างด้วย 
ไฟฟ้าของครัวเรือนหลังสุดท้ายในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ต้องขยายเขตเพิ่มอีก 1 เสาไฟ ซึ่งอยู่ติดกับ    

พ้ืนทีป่่ารก ให้ช่วยดำเนินการให้ด้วย 
กองช่าง รับทราบเรื่องและจะดำเนินการต่อไป   
11.2.2   การมอบท่ีดินจากทางรถไฟ 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้รับมอบที่ดินจากทางรถไฟไปถึงบริเวณโรงน้ำปลาบ้านไผ่ เป็นลำรางในการ

ระบายน้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างการรังวัดที่ดิน ต้องขอขอบคุณ นายไสว มัชฌิมา สมาชิกสภาเทศบาล ดร.สุพจน์     
แก้วเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล นายนพดล พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล และคุณจงจิต แซ่เหีย ขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้  

11.2.3   ชุมชนบ้านไผ่เก่า   
นายเสงี่ยม พรมมี ประธานกรรมการชุมชนบ้านไผ่เก่า ขอแจ้ง 2-3 รายการ ดังนี้    

- ขอเสาไฟส่องสว่าง  บริเวณห้วยนาทรายและซอยแม่ปราณี  
รวมทั้งหมด 4 ต้น  

- ป้ายบอกซอย ขอไปเมื่อปี 2564  
นายอิทธิพล  พวกเมืองพล ผู้อำนวยการกองช่าง แจ้งในที่ประชุมว่ายังไม่เห็นใบคำร้องดังกล่าว        

ให้ทางชุมชนเขียนคำร้องขึ้นมาใหม่ แล้วจะทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสำรวจ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เช่น ชุมชนประปาได้ดำเนินการแล้ว ล่าสุดเป็นซอยข้างวัดหนองลุมพุก   

 ซึ่งได้ดำเนินการส่งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับมา/ภายในอาทิตย์หน้าจะ
ติดตามให้อีกครั้ง 
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(นางวรินทร  สุทธิประภา) 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
เดือนมิถุนายน 2565 

นายอิทธิพล  พวกเมืองพล ผู้อำนวยการกองช่าง ได้แจ้งเพิ่มเติมในส่วนป้ายชื่อซอย มีหลายชุมชน     
ที่ชำรุด สืบเนื่องจากเมื่อวาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน ฯ ทางกองช่างได้นำโครงการจัดทำ
ป้ายชื่อถนนบรรจุไว้ในแผนแล้ว เพ่ือติดตั้งให้ถนนและซอยต่าง ๆ แล้ว  

ทั้งนี ้ให ้ทางประธานชุมชนสำรวจในชุมชนของตนเองเบื ้องต้นก่อน แล้วจะมีการนัดประชุม
ปรึกษาหารือกันอีกครั้ง   

11.2.4   ชุมชนห้วยทราย 
นางพัชรา ใสจูง ประธานกรรมการชุมชนห้วยทราย แจ้งในที่ประชุมว่า ถนนบริเวณเลียบคลอง

ชลประทานต่อจากซอยปฏิพงษ์ มีเวลาฝนตกการสัญจรไป-มาลำบาก สัญจรได้เฉพาะรถใหญ่ แต่รถเล็กสัญจร
ลำบาก มีหลุม บ่อ โคลน ช่วงฝนตกน้ำเซาะผิวถนน 

นายอิทธิพล  พวกเมืองพล ผู้อำนวยการกองช่าง แจ้งในที่ประชุมว่า  เป็นถนนอยู่ในเขตเทศบาล     
เมืองบ้านไผ่ แต่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ไม่สามารถนำมาบรรจุในแผน เพื่อพัฒนาเป็นถนน
คอนกรีตหรือลาดยางถาวรได้ ซึ้งต้องได้รับการอนุญาตจากทางกรมชลประทานก่อน โดยจะทำได้ในส่วนของ
การเทหินคลุก/ลูกรังได้เท่านั้น   

นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามเพิ่มเติม เรื่ อง การทำหนังสือประสาน      
ขอความอนุเคราะห์ไปที่กรมชลประทาน ซึ่งขอให้เร่งดำเนินการประสาน เพ่ือจัดทำถนนให้กับประชาชนต่อไป 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายอิทธิพล พวกเมืองพล 
ผู้อำนวยการกองช่าง รับเรื่องเพ่ือดำเนินการต่อไป โดยแจ้งเพิ่มเติมว่าได้ดำเนินการไปส่วนนึงแล้ว แต่น่าจะอยู่
ในช่วงการขออุทธรณ์-ฟ้องร้องอยู่แต่ไม่ทราบว่าเรื่องใด จึงไม่สามารถขอพัฒนาได้ แต่จะรีบติดตามให้อีกครั้ง  

11.2.5 ชุมชน บ.ข.ส. 
นายวันชัย  สอนอินทร์ ประธานชุมชน บ.ข.ส. เครื่องออกกำลังกายในชุมชนชำรุด ซ่ึงได้มีเจ้าหน้าที่ไป

ตรวจสอบและถ่ายรูปแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา มีทั้งหมด 6 เครื่อง ใช้งานได้ 1 เครื่อง
เท่านั้น ซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณหน้าเสาธง บ.ข.ส. บา้นไผ่ 

นางอุไรวรรณ  แก้วคำ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ กองการศึกษา แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบเครื่องออกกำลังกายที่ชำรุด จำนวนทั้ง 39 ชุมชน เพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุง -ซ่อมแซม       
ให้ทั่วถึงทุกชุมชนในคราวเดียวกันต่อไป  

ถนนคนเดิน เพลินเมืองไผ่ ขอเสนอให้เช้าที่ดินใต้สถานีรถไฟ ซึ่งมีพื้นที่กว้างและทำกิจกรรมได้หลาย
อย่าง มีที่จอดรถยนต์และไม่ได้รับผลกระทบเวลาฝนตก 

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ แจ้งว่า หากเป็น ถนนคนเดิน/OTOP จะไม่ได้
รับการอนุมัติ แต่หากเป็นการเสริมสร้างพ้ืนที่สีเขียว สวนสุขภาพและการออกกำลังกายจะดำเนินการได้ 
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ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำปี 2565 
วันศุกร์ที่  10  มิถุนายน  2565 เวลา 13.00 น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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