
พิธีรับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ปฏิบัติการลงพื้นที่ล้างถนน พ่นน้ำายาฆ่าเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ในเขตชุมชนเมือง

13,14,15,16 อ่านต่อหน้า.....

2 อ่านต่อหน้า.....

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2563



	 วนัที	่3	กมุภาพนัธ์	2563		นายไพทรูย์	เหลืององิคะสตุ	ปลัดเทศบาล	ปฏิบตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่	คณะผูบ้รหิารเทศบาลเมอืงบ้านไผ่	แสดงความจงรกัภกัดี	 

จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	 	กระทรวงมหาดไทย	โดยกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น		ได้ด�าเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์			พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินี		ไป

จัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด	8.25	x	11.75		นิ้ว	ให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน	ที่ท�าการองค์กรปกครองท้องถิ่น	โรงเรียน		และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		ในสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ			เพื่อให้ประชาชนหน่วยงาน		และองค์กรต่าง	ๆ		ได้น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้		และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	2562	ณ	หอประชุมประชาเมืองไผ่	เทศบาลเมืองบ้านไผ่

	 วันที่	17	มกราคม	2563	นายไพทูรย์	เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	มอบหมายให้	นางสาวเรณู	พร้อมพร่ัง	รองปลัดเทศบาล	 

นางสภุาภรณ์	ค�าภเูงนิ	หวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาลและ	เจ้าหน้าทีข่องเทศบาลเมอืงบ้านไผ่	

เป็นตัวแทนร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามค�าแหง

มหาราช		ประจ�าปี		2563		ณ	บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น	(อ�าเภอบ้านไผ่)		

โดยม	ีนายสุเทพ	มณีโชติ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	เป็นประธานในพิธี

วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ประจ�าปี 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.25632

“วารสารเสียงเมืองไผ ่ : นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการบรรณาธิการอำานวยการ/ประธานกรรมการบรรณาธิการบริหาร, นายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

คณะกรรมการบรรณาธิการที่ปรึกษา, นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า  ผุ้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ประธานกรรมการบรรณาธิการข่าวและภาพ, นายธนายุทธ โคตรบรรเทา หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  เลขานุการคณะกรรมการ

บรรณาธิการข่าวและภาพ กองบรรณาธิการข่าว นายรพีพงศ์ ปลั่งศิริ  ผู้ช่วยเลขาฯ โทรศัพท์ 0 4327 2642 , 0 4327 2661 ต่อ 54  โทรสาร 0 4327 2762 , 0 4327 2762



บรรณาธิการวารสารเสียงเมืองไผ่
สวสัดีครบั		ท่านผูอ้า่นวารสารเสยีงเมอืงไผ่ทุกท่านครบั	ฉบับนีถ้อืเป็นฉบบัแรกของป	ี2563			ปีที่	8	ฉบับที	่1	เดอืน	มกราคม-

มีนาคม	2563		ส�าหรับเนื้อหาสาระของวารสารเสียงเมืองไผ่ฉบับนี้			ก็จะเน้นเนื้อหากิจกรรมของทางเทศบาลเมือง

บ้านไผ่	ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ	์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา

ลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู	รัชกาลที	่10	และสมเดจ็พระราชนิ	ีเพือ่มอบให้กบัประชาชนในเขตเทศบาลเมอืง

บ้านไผ่ทกุครวัเรอืนและในช่วงน้ีเป็นช่วงทีพ่ีน้่องประชาชนต้องได้รบัผลกระทบจากการเกดิโรคตดิต่อระบาด	

โควิด-19	จึงท�าให้กระทบกับเศรษฐกิจรากฐานทางสังคม	จนถึงการกักตัว	เพื่อที่จะให้โรคร้ายนี้ผ่านพ้นไป	

ซึ่งผมในฐานะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ	่ ไม่

ได้น่ิงนอนใจ	ได้ลงพ้ืนที่ปฏิบัติการคลีนนิ่งล้างท�าความสะอาดและลงน�้ายาฆ่าเชื้อโควิด-19ถนนในเขต

เทศบาลเมืองบ้านไผ่	ที่เป็นจุดเสี่ยง	รวมปฏิบัติการคลีนนิ่ง	9ครั้ง	เป็นระยะทาง	รวม	6,243เมตร	และ

ลงน�า้ยาฆ่าเชือ้ในหน่วยงานภาครฐั	รฐัวสิาหกจิและภาคเอกชน	เพือ่ให้พีน้่องประชาชนได้อุน่ใจและจะ

ท�าการลงพื้นที่อย่างต่อเน่ืองให้ครบท้ัง39	ชุมชน	พร้อมท้ังการประกอบอาหารแจกจ่ายพี่น้องประชาชน

ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์	 โควิด-19	อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้บริจาค

ทรัพย์	สิ่งของเพื่อน�ามาใช้ประกอบอาหารโดยทีมงานเชฟบ้านไผ่	ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวบ้านไผ	่

เราจะต้องผ่านสถานการณ์	โควดิ-19	ไปด้วยกนัครบั	ในส่วนกจิกรรมข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์กบัพีน้่องประชาชน	ผมได้คดัสรรลงในวารสารฉบบันีเ้ป็นทีเ่รยีบร้อย		

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	วารสารเสียงเมืองไผ	่จะเป็นสื่ออีกหนึ่งช่องทางที่ให้ความรู	้ความบันเทิงและความสุขกับพี่น้องประชาชน	หน่วยงานภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ

และภาคเอกชน	สุดท้ายนี้	ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อ่านวารสารเสียงเมืองไผ	่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ด้วยดีเสมอมา	พบกันใหม่ฉบับต่อไป	..........สวัสดีครับ

นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต  

ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ข้อมูลส่วนตัว  

นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์ 
เกิดเมื่อ	วันที่	13	ตุลาคม	พ.ศ.2502	

ที่อยู่	922/10	หมู่ที่	3	ถนนเจนจบทิศ		

ต.ในเมือง	อ.บ้านไผ่		จ.ขอนแก่น			

โทร.	081-4714065
 

“การทำางาน ทำาให้ผู้อื่นรักไม่ได้ แต่ก็อย่าทำาให้เขาเกลียด” 

ประวัติการท�างาน
-	 22	มีนาคม	2528	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ระดับ	1

	 ส�านักงานแรงงาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	กระทรวงแรงงาน

-	 1	ตุลาคม	2540	เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี	ระดับ	6	

	 ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น		กระทรวงแรงงาน

-	 1	มีนาคม	2544	นักวิชาการแรงงาน	ระดับ	6	

	 ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี		กระทรวงแรงงาน

-	 1	มิถุนายน	2544		เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี	ระดับ	6	

	 ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม		กระทรวงแรงงาน

-	 16	มิถุนายน	2549	โอนมารับราชการ	ต�าแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	

	 ระดับ	6	กองคลัง	เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ปัจจุบัน ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม	เทศบาลเมืองบ้านไผ่	

วิสัยทัศน์การท�างาน
	 “ท�าหน้าทีข่องตนให้เกดิประโยชน์สงูสดุเพือ่ประชาชนและประเทศชาติ”	

“ไม่ต้องยนืให้สงู	ไม่ต้องยนืให้เด่น	ขอแค่ยืนให้เป็น	แล้วไม่ล้มกพ็อ”	“ชวีติมนษุย์นัน้	มี

ขึ้นมีลง	วันนี้สูงส่ง	พรุ่งนี้อาจตกต�่า	ไม่มีสิ่งใดแน่นอน	หรือยั่งยืนได้เลย	หมั่นท�าความ

ดีหรือสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มวลประชาที่ล�าบากยากจนไว้ให้มาก	แม้ยามที่ชีวิต

ตกต�่าก็จะมีก�าลังใจหนุนน�าช่วยให้พ้นจากความมืดมิดได้อย่างแน่นอน	บุคคลที่เป็น

คนดีน้ัน	ย่อมเป็นท่ีรักไปท้ังสามโลก”	“ข้าพเจ้าโชคดท่ีีได้เกิดมาเป็นคนบ้านไผ่และได้

รับราชการมาช่วยเหลือและได้พัฒนาบ้านตนเอง	เสมือนหนึ่งได้เป็นข้าพระบาท	เป็น

ตวัแทนของพ่ีน้องประชาชนในการมาพัฒนาชมุชน	โดยมส่ีวนร่วมกบัทกุภาคส่วน	ทัง้

คณะผูบ้รหิาร	สภาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่	ในการพัฒนาเมอืงบ้านไผ่ให้เป็นเมอืงทีน่่าอยู่

เป็นศนูย์กลางการคมนาคมทางบก	การสร้างชมุชนให้เข้มแขง็และสรรหา

สิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่ชุมชนให้มี	คุณภาพที่ดี	ภายใต้การบริหาร

งานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีสู่คนบ้านไผ่”

นายกฤษฏ์  ชัยมาตย์  

ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับกลาง)

ประวัติการศึกษา
-	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่	4 - 5		โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา	ขก.5

-	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)	การบัญช	ีโรงเรียนกรุณาศึกษา		

	 (พณิชยการบ้านไผ่)

-	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	การบัญช	ีโรงเรียนพณิชยการ	

	 ขอนแก่น

-	 ระดับปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-	 ระดับปริญญาตรี		นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-	 ระดับปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563 3



	 วันที่ 	22 มกราคม	2563 นายไพทูรย์	 

เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายก

เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	 มอบหมายให้	 นางสาวเรณู	

พร้อมพร่ัง	รองปลัดเทศบาล	นางสุภาภรณ์	ค�าภูเงิน	

หัวส�านักปลัดเทศบาล	เข้าร่วมการประชุมการเตรียม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	

ครั้งที่	1 / 2563 ณ	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น

   	 	 	 	 	นายปัญญา	บัวแสง	ประธานสภาเทศบาล	ได้ท�าการเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่	สมัยสามัญ	สมัยแรก		ประจ�าปี	2563	เมื่อวันที่	27	

มกราคม	2563	และเปิดประชุมสภาเทศบาล	สมัยสามัญ	สมัยที่	2	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2563		โดยมีนายไพทูรย์	เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ	่	สมาชิกสภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการและประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง	39	ชุมชนเข้าร่วมในการประชุม	ณ	ห้องประชุม

สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่และหอประชุมประชาเมืองไผ่

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ�าปี 2563

 ประชุมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งที่1/2563

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.25634



	 วนัที	่3	กมุภาพนัธ์	2563	นายไพทูรย์	เหลืองอิงคะสตุ	ปลดัเทศบาล	ปฏิบตัหิน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมอืงบ้านไผ่	

คณะผูบ้รหิาร	ประธานสภาเทศบาล	รองประธานสภาเทศบาล	สมาชกิสภาเทศบาล	ผูอ้�านวยการกองและพนกังานเทศบาล

เมืองบ้านไผ่	ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน	พร้อมทั้งไหว้

ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล	ณ	ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

	 วันที่	 5-8	กุมภาพันธ์	 2563	นายไพทูรย์	 เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	น�าคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรม 

เพิม่พนูความรู	้พฒันาทกัษะและประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของคณะผูบ้รหิาร	สมาชกิสภาเทศบาล	พนกังานเทศบาล	ลกูจ้างประจ�าและพนกังานจ้าง	ประจ�าปีงบประมาณ	

2563	ระหว่างวันที่	5-8	กุมภาพันธ์	2563	โดยได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	และเยี่ยมชมตลาดแม่สาย	ณ	เทศบาลต�าบลเวียงพางค�า	อ�าเภอแม่สาย	

จังหวัดเชียงราย	ศึกษาดูงาน	การพัฒนาเพาะเลี้ยงกบ	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร	้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่และศึกษาดูงาน 

การท�าร่ม	เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	ณ	ศูนย์อุตสาหกรรมท�าร่ม	เทศบาลเมืองต้นเปา	อ�าเภอสันก�าแพง	จังหวัดเชียงใหม่

เคารพธงชาติและจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563 5



โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ “หลักสูตรจัดตั้ง” รุ่นที่ 11

	 วันท่ี	4	 มีนาคม	2563	นายไพทูรย์	 เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง

บ้านไผ่	นางสาวเรณู	พร้อมพรั่ง	รองปลัดเทศบาล	ร่วมกับอ�าเภอบ้านไผ่และอปท.ในอ�าเภอบ้านไผ่	ได้ด�าเนินการ

ตามนโยบาย	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	(ดร.สมศักดิ์	จังตระกูล)ระดมรถน�้า	และรถดับเพลิง

ในอ�าเภอบ้านไผ	่ฉีดน�้าขึ้นบนอากาศเพื่อลดค่าฝุ่นละอองPM2.5

 วนัที	่24-28	กมุภาพนัธ์	2563	นายไพทรูย์	เหลอืงองิคะสตุ	ปลดัเทศบาล	ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่	ผูอ้�านวยการศนูย์	อปพร.	เทศบาลเมอืง

บ้านไผ่	เปน็ประธานในโครงการอบรมอาสาสมคัรป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)	“หลกัสูตรจัดตัง้	รุ่นที	่11”	ประจ�าปี	2563	ณ	หอประชมุประชาเมืองไผ่	 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก	อปพร.	 	มีความรู้ความเข้าใจในอ�านาจหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับงาน	อปพร.และมีความรู้ความเข้าใจ	 ในเรื่องการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่าง	ๆ	 	ตามที่ก�าหนดในหลักสูตรฝึกอบรม	 	ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไป 

ช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนเป็นการขยายเครือข่ายและพัฒนาศูนย์	อปพร.	อย่างต่อเนื่อง	 	 	การฝึกอบรมในคร้ังนี้	ศูนย์	อปพร.	

เทศบาลเมืองบ้านไผ	่		ได้ก�าหนดเป้าหมายไว้	จ�านวน	50	คน	โดยคัดเลือกจากพี่น้องประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล	ทั้ง		39	ชุมชน		และระหว่าง

การฝึกอบรมผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ระดมรถน�้าและรถดับเพลิง ฉีดน�า้ขึ้นบนอากาศลดค่าฝุ่นละอองPM2.5

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.25636



	 วันที่	26	กุมภาพันธ์	2563	นายไพทูรย์	เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ	่เป็นประธานมอบเกียรติ

บัตร	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	ปี	2562	โดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ทั้ง	39	ชุมชน	ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	เพื่อรณรงค์ให้มีการก�าจัดลูกน�้ายุงลาย	ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ทุกสัปดาห	์และให้มีการน�าข้อมูลเฝ้าระวัง

ควบคุมโรค	แก่แกนน�าชุมชน		ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	ณ	หอประชุมประชาเมืองไผ่

	 วันที่	19	กุมภาพันธ์	2563	นายไพทูรย์	เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ	่กล่าวต้อนรับ

หวัหน้าส่วนราชการและพีน้่องประชาชน	พร้อมมอบเงนิสนบัสนนุโครงการ”คดักรองมะเรง็เต้านมด้วยเครือ่งเอกซเรย์เต้านมเคลือ่นที	่

ในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส	ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	2562		ณ	ห้องประชุมประชา 

เมืองไผ่

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส  

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2562

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563 7



 วนัที	่4	กมุภาพนัธ์	2563	นายไพทูรย์	เหลอืงองิคะสุต	ปลดัเทศบาล	ปฏิบติัหน้าทีน่ายกเทศมนตรีเมอืงบ้านไผ่	เป็นประธานเปิด

โครงการเรารกับ้านไผ่รกัษ์ส่ิงแวดล้อม	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	เพือ่ให้

นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ	่เกิด

ความตระหนกัถึงความส�าคญัในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	รวมถงึการใช้ทรพัยากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสดุ	เพือ่การอนรุกัษ์พลังงาน	เทศบาลเมอืง

บ้านไผ่จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น	และได้รับเกียรติจาก	นาย

มนตรี	 เบ้าศรี	รองผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านไผ่	 ให้การ

ต้อนรับ	และวิทยากรจากส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	จังหวัดขอนแก่น	 ให้ความรู้แก่น้องๆ

นักเรียน	ณ	โรงเรียนบ้านไผ่	(ข.ก.5)

	 วันที่	17	มีนาคม	2563	นายไพทูรย์	เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม	

โครงการตลาดสะอาด	อาหารปลอดภัย	 	 ใส่ใจส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดข้ึนเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้	และเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการในเรื่อง

สุขาภิบาลอาหาร	 เป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน		ร้านอาหาร		แผงลอยจ�าหน่ายอาหาร		ตลาดสด	ให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัยในสถานประกอบการด้าน

อาหารในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ	่ณ	หอประชุมประชาเมืองไผ่

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โครงการเรารักบ้านไผ่รักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจ�าปีงบประมาณ 2563

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.25638



	 นายไพทูรย์	 เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่	ลงพื้นท่ี

ท�ากิจกรรมพัฒนาความสะอาดภายในวัดในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	ร่วมกับพระสงฆ์และชุมชน	เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพระสงฆ์		น�ามาซึ่ง

ความ	“สุขกาย	สบายใจ”	และเป็นการปลูกฝังวินัย	ความรักสามัคคีในแบบที่ยั่งยืน	พร้อมน�าหลัก	5	ส	ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	ครอบครัว	ชุมชน	

และองค์กร	โครงการน้ีไม่ใช่แต่วัดหรือพระสงฆ์ท่ีได้ประโยชน์	แต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตอาสา	รู้จักให้	แบ่งปัน	รู้รักสามัคคี	และเป็นจุดเริ่มต้น 

ของการสร้างวินัยของคนในชาติ

กิจกรรมท�าความดี โครงการวัดสุขา สร้างสุข  โครงการรณรงค์พัฒนาท�าความสะอาดภายในวัด

	 12	มีนาคม	2563		เทศบาลเมืองบ้านไผ่	 จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	จัดอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและ

ป้องกันตนเอง	ฝึกสอนการท�าหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชน	คณะกรรมการชุมชน	กลุ่มสตรี	อาสาสมัครสาธารณสุข	และประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ	 โดยมีทีม

วิทยากร	หรือครู	ก.	เผยแพร่การจัดท�าหน้ากากอนามัยมาจากโรงพยาบาลบ้านไผ่	เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง	

และลดภาระค่าใช้จ่าย	โดยมีนางสาวเรณ	ูพร้อมพรั่ง	รองปลัดเทศบาล	เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้	ณ	หอประชุมประชาเมืองไผ่

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563 9



	 วันท่ี	12	กุมภาพันธ์	2563	นายไพทูรย์	 เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่นางสาวเรณู	พร้อมพร่ัง	รองปลัดเทศบาล	 

ผู้อ�านวยการกอง	หัวหน้าฝ่าย	จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสาระสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลากรในสังกัดเทศบาล

เมืองบ้านไผ่	ประจ�าปี	2563	เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่น	มาประยุกต์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ

การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร	์ชั้น3	โรงเรียนเทศบาล	2	อนุบาลสาธิต	โดยมีนางสาวจิรวดี	 เจริญศิลป์	รองประธานสภา

เทศบาล	ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

	 วันที่	27	กุมภาพันธ์	2563	นายไพทูรย์	เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมโครงการ

กฎหมายควรรู้	หลักสูตรส�าหรับประชาชนทั่วไป	ประจ�าป	ี2563	ณ	หอประชุมประชาเมืองไผ่	โดยมี	รองประธานสภาเทศบาล	สมาชิกสภาเทศบาล	นางสาวเรณ	ู

พร้อมพรั่ง	รองปลัดเทศบาล	ผู้อ�านวยการกอง/ฝ่าย	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่	และประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	เข้าร่วมในครั้งนี้

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสาระสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลากร

อบรมโครงการกฎหมายควรรู้ หลักสูตรส�าหรับประชาชนทั่วไป ประจ�าปี 2563
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วันที่	20	กุมภาพันธ์	2563	นายไพทูรย์	เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่	นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	คณะผู้บริหาร	ประธานสภาเทศบาล	รองประธาน

สภาเทศบาล	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานคณะกรรมการชุมชน	ประธานสตรีเข้าร่วมโครงการอบรมทิศทางการพัฒนาและกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น	

ประจ�าปี	2563	ระหว่างวันที่	20-21	กุมภาพันธ	์2563	ณ	โรงเเรมสวนเจ็ดพี่น้อง	อ�าเภออุบลรัตน์	จังหวัดขอนแก่น	โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพันธ์	เตชะอธิก	

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้	พร้อมเข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู	้เศรษฐกิจพอเพียงไร่แม่ส�าราญ	

ทองโคตร	อ�าเภออุบลรัตน์	จังหวัดขอนแก่น

อบรมทิศทางการพัฒนาและกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563
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จัดการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ เพื่อเยาวชนและประชาชน ประจ�าปี 2563
	 วันที่	17	มกราคม	2563	เทศบาลเมืองบ้านไผ	่จัดการแข่งขันกีฬา	เซปักตะกร้อ	เพื่อเยาวชนและประชาชน	ประจ�าปี	2563	โดยมีนายไพทูรย	์เหลืองอิงคะสุต	 

ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	 เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมพบปะให้ก�าลังใจนักกีฬา	และมีสมาชิกสภาเทศบาล	นางสาวเรณู	พร้อมพรั่ง	 

รองปลัดเทศบาล	พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่	ประธานชุมชน	และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในคร้ังนี้	 ณ	สนามกีฬา 

ต้านยาเสพติดสถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ	่

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อเยาวชนและประชาชน ประจ�าปี 2563
	 วันที่	21	มกราคม	2563	นางสาวเรณ	ูพร้อมพรั่ง	รองปลัดเทศบาล	เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ	เพื่อเยาวชนและประชาชน	ประจ�าปี	2563		

และมอบรางวัลการให้กับผู้ชนะการแข่งขัน	ประกอบไปด้วยรางวัลชนะเลิศ		คือ		ทีมไก่ชนมีต�าหนิ	A		ได้รับรางวัลเงินสด	10,000.-บาท	พร้อมถ้วยรางวัล	รางวัล 

รองชนะเลิศ	อันดับ	1	 	 คือ	 	ทีมไก่ชนมีต�าหนิ	B	 	 ได้รับรางวัลเงินสด	7,000.-	บาท	พร้อมถ้วยรางวัล	และรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	2	 	คือ	 	ทีมเพชรนครา		 

ได้รับรางวัลเงินสด	4,000.-บาท	พร้อมถ้วยรางวัล	ณ	สนามกีฬาต้านยาเสพติด	สถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่
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ปฏิบัติการลงพื้นที่ คลีนนิ่งถนนและพ่นน�า้ยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 นายไพทรูย์	เหลอืงองิคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายรจุษ์	รังษ	ีนายอ�าเภอบ้านไผ่		พ.ต.อ.สวุจัน์	สมจติต์	ผู้ก�ากบัการ

สถานตี�ารวจภธูรบ้านไผ่	นายปัญญา	บวัแสง ประธานสภาเทศบาล	นางสาวจริวด	ีเจริญศลิป์		รองประธานสภาเทศบาล	สมาชกิสภาเทศบาล	นางสาวเรณ	ูพร้อมพรัง่	รองปลัด

เทศบาล	หน.ส่วนราชการ/หน.ฝ่าย/หน.งาน	และพนกังานเทศบาลเมอืงบ้านไผ่	พนกังานครเูทศบาลลกูจ้างประจ�า	พนกังานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทกุคน	ปลดัอ�าเภอ	เจ้า

หน้าทีต่�ารวจสถานตี�ารวจภูธรบ้านไผ่	เจ้าหน้าทีพ่ทุธญาณสมาคม	เจ้าหน้าทีจ่าก	เทศบาลต�าบลในเมอืง	องค์การบรหิารส่วนต�าบลเมอืงเพีย	องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านไผ่	

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนิต้ัง	องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านลาน	ประธานคณะกรรมการชุมชน	พีน้่องประชาชนจติอาสา/อปพร.ชาวบ้านไผ่	ร่วมท�าความสะอาดคลนีนิง่

ถนนและพ่นยาฆ่าเชือ้ไวรสัโควิด-19	เพือ่ป้องกันและควบคมุการแพร่ระบาด	ของเชือ้ไวรสัโควดิ-19	ตามนโยบายของ	ดร.สมศกัดิ	์จงัตระกลุ	ผูว่้าราชการจงัหวัดขอนแก่น 

และของรัฐบาล

ปฏิบัติการครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 บริเวณถนนประพันธ์บ�ารุงตลอดสาย	ถนนราษฏร์ธุรกิจจากแยกร้านขายยาถึงร้านอาหารบ้านไผ่เก่า	ถนนสมาสบ�ารุงจากแยกร้านอาหารบ้านไผ่เก่า	ถึงแยก

โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา	ระยะทาง	600	เมตร

  

ปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 บริเวณถนนเจนจบทิศจากแยกยามาฮ่าถึงวงเวียนหอนาฬิกา	ถนนสุขาภิบาล2	จากวงเวียนหอนาฬิกาถึงแยกกรุณาศึกษา	และถนนจันทร์ประสิทธิ์ตลอดสาย	

ระยะทาง	880	เมตร	

ปฏิบัติการลงพื้นที่ ครั้งที ่3 วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 บรเิวณถนนสขุาภบิาล1ตลอดสายและถนนประพทัธ์พฒันาตลอดสายและถนนอ�ามาตย์จากแยกวงเวยีนน�า้พุถึงแยกร้านน�า้แข็งทิพย์	ระยะทาง	850	เมตร	โดย

ได้รับเกียรติจากดร.สมศักดิ	์จังตระกูล	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจในการปฏิบัติรงานในครั้งนี	้ 
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ปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
	 บริเวณถนนแจ้งสนิท	จากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีบริการน�า้มันเชลล์	รวมระยะทาง	680	เมตร	

 

 

ปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป
 บริเวณถนนสมาสบ�ารุงจากแยกที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ่	ถึงแยกร้านอาหารบ้านไผ	่ถนนราษฏร์ธุรกิจจากแยกร้านอาหารบ้านไผ่เก่าถึงแยกปิรามิด	รวมระยะทาง	295	เมตร

ปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
	 บริเวณถนนราชนิกูลตลอดสายและถนนอ�ามาตย์จากแยกวงเวียนน�า้พุถึงสามแยกธนชาติ	ระยะทาง	680	เมตร	

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำาเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.256314



ปฏิบัติการ ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น.  เป็นต้นไป

 บริเวณถนนเจนจบทิศจากแยกสรรพากรถึงแยกยามาฮ่า	ถนนมนตรีแยกยามาฮ่าถึงสามแยกธนชาติ	ระยะทาง	625	เมตร	

.

 

ปฏิบัติการลงพื้นที่ ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

 ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารและถนนราษฏร์ธุรกิจจากประตูทางเข้าวัดจันทร์ประสิทธิ์ถึงสี่แยกร้านสอิ้งโอชา	รวมระยะทาง	817เมตร	

  

ปฏิบัติการลงพื้นที่ ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 บริเวณถนนเจ้าเงาะ	จากสี่แยกยามาฮ่าถึงสามแยกสถานีบริการน�า้มันเชลล์	รวมระยะทาง	813เมตร		

การปฏิบัติการรวม 9 ครั้ง ระยะทางในการล้างท�าความสะอาดรวมทั้งสิ้น 6,243 เมตร
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วันที่ 28 มีนาคม 2563  คลีนนิ่ง ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ สู้ภัย COVID19 ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่
	 นายไพทูรย์	เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ	่นางสาวเรณู	พร้อมพรั่ง	รองปลัดเทศบาล	ผู้อ�านวยการกอง	พนักงานเทศบาล

พนักงานครูเทศบาล	และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทุกคน	ร่วมล้างท�าความสะอาดถนนและส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่	ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ	 เพื่อป้องกันและจ�ากัดการ

แพร่ระบาดของเชื้อ	COVID19		บริเวณอาคาร	ห้องท�างาน	ถนนรอบส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 

 

 

 

Chef Banphai รวมใจต้านภัย COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

	 ในช่วงเกิดการแพร่ระบาด	ของเชื้อไวรัสโควิด-19	 เทศบาลเมืองบ้านไผ่	ด�าเนินการลงพื้นที่มอบข้าวให้ประชาชน		 	 ในชุมชนทั้ง	39	ชุมชน	ตามโครงการ	Chef	 

Banphai	รวมใจต้านภยั	COVID-19	เพือ่ส่งต่อให้กับพีน้่องประชาชน	ในเขตเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ทีไ่ด้รับความเดอืดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	โควดิ-19	

ให้กับประชาชนในชุมชน	ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ	่และขอรับการสนับสนุนจากท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลที่จะร่วมแบ่งปันความสุขแก่พี่น้องที่ประสบความเดือดร้อน	จาก

สถานการณ์	โควิด-19	ตามโครงการ	Chef	Banphai	Team	ครัวบ้านไผ่	รวมน�้าใจ	ต้านภัย	COVID-19	สามารถบริจาคได้ที่	นายไพทูรย	์เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติ

หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	โทร	084-9555959	หรือ	นางสาวเรณ	ูพร้อมพรั่ง	รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่	081-8716011

ด�าเนิน มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  ถนนทุกสายทุกชุมชน 
ทั้ง  39 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

	 ในห้วงวันที่	9	 -13	เมษายน	2563		นายไพทูรย์	 เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	ด�าเนินการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ 

พ่นยาฆ่าเชือ้ไวรสัโควดิ	-19		ถนนทกุสายภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	ตามมาตรการป้องกนัและควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19	ส�าหรับประชาชนในชมุชน	โดยมรีองปลดั

เทศบาล	หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล	ผู้อ�านวยการกอง	หัวหน้าฝ่าย	และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่	ร่วมลงพื้นที่ด�าเนินมาตรการควบคุม	ทั้ง3	เขต	39	ชุมชน
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	 วันที่	11	มกราคม	2563	เทศบาลเมืองบ้านไผ่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.2563	โดยมี

นายไพทูรย์	เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	

เพือ่ให้เดก็และเยาวชนได้แสดงความสามารถ	และประชาชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของเดก็	และได้ตระหนกั

ยดึมัน่ในสถาบันชาต	ิศาสนา	พระมหากษัตริย์	และการปกครองระบอบประชาธปิไตย	อันมพีระมหากษตัรย์ิเป็น

ประมุข	โดยมีประธานสภาเทศบาล	รองประธานสภาเทศบาล	สมาชิกสภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ	และ

ประชาชนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมากมาย	ณ	ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

	 วนัที	่28	กมุภาพนัธ์	2563	นายไพทรูย์	เหลอืงอิงคะสตุ	ปลดัเทศบาล	ปฎิบตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรี

เมืองบ้านไผ	่เป็นประธาน	เปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์	ครั้งที	่10	เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ระหว่างนกัเรียนระดบัการศกึษาก่อนวยัเรียน	(ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็)	และระดบัอนุบาลในเขตเทศบาลเมอืง

บ้านไผ่	โดยมีรองประธานสภาเทศบาล	สมาชิกสภาเทศบาล	และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	เข้า

ร่วมในครั้งนี	้ณ	สนามหน้าส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ประจำาปี พ.ศ.2563 

การแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ 

คร้ังที่ 10 ประจำาปี 2563
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	 เทศบาลเมืองบ้านไผ่	 โดยการน�าของนายไพทูรย์	 เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	 ร่วมเป็นเกียรติและมอบเงิน

สนับสนุนบุญประเพณีบุญมหาชาติ	(พระเวสสันดร)	ณ	วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่	ชุมชนบ้านไผ่เก่า	ระหว่างวันที่	6	–	7	มีนาคม	2563	จ�านวน	20,000	บาท	วัดศรีบุญเรือง	

ชุมชนบ้านข่าพัฒนา	ระหว่างวันที่	7-	8	มีนาคม	2563	และวัดสะอาดโนนงาม	ชุมชนหนองลุมพุก	ระหว่างวันที่	13	-	14	มีนาคม	2563	จ�านวน	50,000	บาท	เพื่อ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

มอบเงินสนับสนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ (พระเวสสันดร) ประจ�าปี 2563
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	 นายไพทูรย์	 เหลืออิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าท่ีนายก

เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	 น�าคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น�า	คณะกรรมการ

ชุมชน	และองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ	่ประจ�าปีงบประมาณ	2563	

ระหว่างวันที่	 15-17	มกราคม	2563	 ศึกษาดูงานด้านชุมชนตัวอย่างใน

การจัดการสิ่งแวดล้อม	และการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพท่ีเป็น

รูปธรรม	ปัจจุบันเทศบาลเมืองบ้านไผ่	 มีชุมชนหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ	ที่

ร่วมพัฒนาควบคู่กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่	 จ�านวน	39	 ชุมชน	 ซ่ึงแต่ละ

ชุมชนหรือกลุ่มองค์กรจะมีคณะกรรมการท่ีเป็นตัวแทนมาจากการเลือก

ต้ังของสมาชิกหรือประชาชนในชุมชนและกลุ่มนั้น	ๆ	 	ซึ่งคณะกรรมการ

เหล่านี้เป็นผู ้น�าในการท�าหน้าที่บริหารจัดการชุมชนหรือกลุ่มองค์กร

เพื่อให้ชุมชนองค์กรเกิดการพัฒนาและมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการ

บริหารจัดการตลอดจนการก�าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนตลอดจนภาคอื่น	ๆ	 	 ในสังคมเทศบาล

เมืองบ้านไผ่	 	 เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล	สร้างความ

เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	 ในแต่ละด้าน	 เช่น	 	 ด้านการส่งเสริมอาชีพ	 

ด้านความเข้มแข็งภาคประชาชน	ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น	เป็นต้น

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ

	 วนัที	่13-14	กมุภาพันธ์	2563	นายไพทรูย์	เหลอืงองิคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่	เป็นประธานในพิธเีปิดโครงการวนัเรารกับ้านไผ่	

พร้อมจัดกิจกรรมการประกวดธดิาดอกล�าดวนและการประกวดวงดนตรจีากน้องๆเยาวชน	ในเขตเทศบาลเมอืงบ้านไผ่และกจิกรรมความบนัเทงิเวทดีนตรีในสวน	ณ	บริเวณ

ลานสุขภาพ	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	88	พรรษา	เทศบาลเมืองบ้านไผ	่โดยมีนายปัญญา	บัวแสง	ประธานสภาเทศบาล	นางสาวจิรวดี	เจริญศิลป์	รองประธานสภา

เทศบาล	สมาชิกสภาเทศบาล		ประธานคณะกรรมการชุมชน	และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ร่วมชมกิจกรรมภายในงานเป็นจ�านวนมากในกิจกรรมนี้

โครงการวันเรารักบ้านไผ่ ประจำาปี 2563
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โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจ ห่างไกลจากภัยทางสังคม ประจ�าปี 2563 
	 วันที่	18	กุมภาพันธ์	2563	นายไพทูรย์	เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	คณะผู้บริหาร	รองประธานสภาเทศบาล	สมาชิก

สภาเทศบาล	ผู้อ�านวยการกอง	หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่	ร่วมกับนายสุธี	ศรสวรรค์	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	จังหวัดขอนแก่นและ

คณะพร้อมด้วยแขกผูม้เีกียรต	ิจดักิจกรรมโครงการเดก็และเยาวชนร่วมใจ	ห่างไกลจากภัยทางสงัคม	ประจ�าปี	2563	มวีตัถปุระสงค์	เพือ่สร้างทศันคตทิีถู่กต้องโดยเฉพาะ

การปลกูฝังให้เดก็	เยาวชน	ได้รูจั้กการเคารพในสิทธแิละเสรภีาพของผูอ้ืน่เสมอืนเป็นของตนเองมส่ีวนร่วมในกระบวนการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกระท�าความรนุแรง	

ต่อเด็กและเยาวชน	โดยมีนายวรทัศน์	ธุลีจันทร์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	เป็นประธาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ�าปี พ.ศ.2563 
 วันที่	23	มกราคม	2563	นายไพทูรย์	 เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	นางสาวเรณ	ูพร้อมพรั่ง	รองปลัดเทศบาล	 

ผู้อ�านวยการกอง	 เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	คนพิการ	 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	ประจ�าปี	พ.ศ.2563	มีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้ความรู้ 

เก่ียวกบัสวสัดกิารทีผู่ส้งูอายแุละคนพกิารควรได้รบัการดูและจากหน่วยงานของรัฐ	ได้รบัสทิธปิระโยชน์ในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ	โดยมนีางจริวดี	เจรญิศลิป์	

รองประธานสภาเทศบาล	สมาชกิสภาเทศบาล	ประธานคณะกรรมการชมุชน	ร่วมโครงการในคร้ังนีแ้ละขอบขอบคณุวทิยากรจากพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์

จังหวัดขอนแก่นและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น	ให้เกียรติมาให้ความรู้ในครั้งนี้	ณ	หอประชุมประชาเมืองไผ่
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รับการตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 วันท่ี	28	มกราคม	2563	นายไพทูรย์	 เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	มอบหมายให้	นางสาวเรณ	ู 

พร้อมพรั่ง	 รองปลัดเทศบาล	รับการตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ประจ�าปี2563	พร้อม 

ลงพื้นที่ตรวจบ่อขยะ	จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	และศูนย์อนามัยท่ี	7	จังหวัดขอนแก่น	โดยมี	นางสาวดาวรรณ์	ภูเหิน	รักษาการ 

ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ	่และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านไผ่	เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน	ในครั้งนี้

การประชุมหารือและตรวจสอบพื้นท่ีเพื่อเร่งรัดการด�าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบ

รวบรวมและบ�าบดัน�า้เสียชุมชนและโครงการปรับปรงุศนูย์จดัการมลูฝอยรวมแบบครบวงจรของเทศบาลเมอืงบ้านไผ่

	 ตามที่	เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ	คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	เพื่อด�าเนิน

การโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน�า้เสีย	ชุมชน	และโครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองบ้านไผ่	

จังหวัดขอนแก่น	ในวันที่	12	กุมภาพันธ	์2563	ทางส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ	สิ่งแวดล้อม	มีก�าหนดลงพื้นที่เพื่อเร่งรัด

การด�าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ	โครงการก่อสร้างระบบ	รวบรวมและบ้าบัดน�้าเสียชุมชนและโครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอย

รวมแบบครบวงจรของเทศบาล	เมืองบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	โดยมีก�าหนดการดังนี้	การประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการด�าเนินการและการ

เบกิจ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม	และบ�าบดัน�า้เสยีชมุชน	และโครงการปรับปรงุศนูย์จดัการมลูฝอยรวมแบบครบวงจร

ของเทศบาล	เมอืงบ้านไผ่	จงัหวดัขอนแก่นและตรวจสอบพืน้ทีโ่ครงการก่อสร้างระบบ

รวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยีชมุชน	และโครงการปรบัปรุง	ศนูย์จดัการมลูฝอยรวมแบบ

ครบวงจรของเทศบาลเมืองบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น
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กองทุนคนบ้านไผ่...ไม่ทอดทิ้งกัน 
น้ำาใจของท่าน...

ช่วยต่อเติมพลังใจ
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

-	 มอบเงินจำ�นวน	5,000	บ�ท	
	 ช่วยเหลือครอบครัวน�ยสุช�ติ	ชื่นกมล	
	 ซึ่งประสบอุบัติเหตุท�งรถยนต์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
-	 มอบเงินจำ�นวน	5,000	บ�ท	
	 ให้แก่มูลนิธิก�ญจนบ�รมี

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
-	 มอบเงินจำ�นวน	3,000	บ�ท	
	 เพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อน
	 ให้แก่ครอบครัว	น�งสุภ�พร	คำ�เขียว

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
-	 มอบเงินจำ�นวน	3,000	บ�ท	
	 เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจให้แก่	
	 น�ยธน�ยุทธ	โคตรบรรเท�

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563
-	 มอบเงินจำ�นวน	2,000	บ�ท	
	 เพื่อช่วยเหลือ	น�งน้อย	วรสิงห์

 

เมื่อได้รับเอกสาร ภ.ด.ส.3 แล้วควรท�าอย่างไร!!!
ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1.	 ในส่วนของที่ดินเช็ครายละเอียดเอกสารสิทธิ์,จ�านวนเนื้อที่และลักษณะการใช้ประโยชน์

2.	 ในส่วนของสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบบ้านเลขที่พร้อมทั้งเนื้อที่ของสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งลักษณะการใช้ประโยชน์

3.	 ในกรณีที่ที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของทรัพย์สินถือเอกสารสิทธิ์มาติดต่อที่

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	เทศบาลเมืองบ้านไผ่
**หมายเหตุ**	โปรดตรวจสอบรายการทรัพย์สินให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

รายงานโดย หมูชมพูค่ะ

กองทุนคนบ้านไผ่

ไม่ทอดทิ้งกันช่วยเหลือสังคม

รายนามผู้บริจาคร่วมสมทบ

กองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
-		บริษัทอดัมส์อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด

	 	 มอบเงินจำ�นวน	2,000	บ�ท	

	 	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงก�ร

	 	 เร�รักบ้�นไผ่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
	 -		 ชมรมแอโรบิกตล�ด	4	

	 	 มอบเงินจำ�นวน	1,500	บ�ท

	 	 เพื่อสมทบกองทุนคนบ้�นไผ่
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อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังการพัสดุและการจัดเก็บรายได้
	 วันที่	10	มกราคม	2563	นายไพทูรย์	เหลืองอิงคะสุต	ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	เปิดการอบรม	การจัดเก็บภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง	ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน	การคลังการพัสดุและการจัดเก็บ 

รายได้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2563	โดยได้รับเกียรติจากนายสุกฤต	สายจันทคาม	ผู้อ�านวยการส�านักการคลังเทศบาลนครอุดรธานี	วิทยากรผู้ให้

ความรู้	ณ	หอประชุมประชาเมืองไผ่	โดยมีคณะผู้บริหาร	ประธานสภาเทศบาล	รองประธานสภาเทศบาล	สมาชิกสภาเทศบาล	ผู้อ�านวยการกอง	

หน่วยงานภาครัฐ,	ภาคเอกชน	รวมถึงผู้ประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองไผ่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้

	 วนัที	่10	มกราคม	2563	การอบรมในช่วงบ่ายโครงการอบรมเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิ

งานด้านการเงิน	การคลังการพัสดุและการจัดเก็บรายได	้ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2563	โดยได้

รับเกียรตจิากนายสกุฤต	สายจนัทคาม	ผูอ้�านวยการส�านกัการคลังเทศบาลนครอดุรธาน	ีวิทยากร

ผู้ให้ความรู้	ณ	ห้องประชุมไผ่เงิน	โดยมีผู้อ�านวยการกอง	หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่	ที่เกี่ยวข้อง	

ร่วมอบรมในครั้งนี้

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน ประจ�าปี 2563
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