


	 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่”	วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต  

ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ นางสาวเรณ ูพร้อมพรัง่ รองปลดัเทศบาล 

และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ ท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บ�าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ด้วยการก�าจัดวัชพืช (ผักตบชวา) และพัฒนาภูมิทัศน์ ให้เกิดความสะอาด

และสวยงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 3 มถินุายน 2563 โดยมนีายรจุน์ รงัษ ีนายอ�าเภอบ้านไผ่ เป็นประธาน และมฝ่ีาย

นติบิญัญตัเิทศบาลเมอืงบ้านไผ่ หน่วยงานราชการในเขตอ�าเภอบ้านไผ่ พทุธญาณสมาคมบ้านไผ่ 

ประชาชนจติอาสาพระราชทานในเขตอ�าเภอบ้านไผ่ร่วมกจิกรรมในครัง้นี ้ณ วดัโพธิก์ลางบ้านเกิง้ 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชิน ี

          	“รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่”	วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  

นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกอง ผู้อ�านวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล

และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอ�าเภอบ้านไผ่

ท�าความดี	เพื่อชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการก�าจัดวัชพืช	(ผักตบชวา)	และพัฒนาภูมิทัศน์	ให้เกิดความสะอาดและสวยงาม
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บรรณาธิการวารสารเสียงเมืองไผ่

นายไพทูรย์	เหลืองอิงคะสุต	 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

สวัสดคีรบั  ท่านผูอ่้านวารสารเสียงเมอืงไผ่ ปีที ่8 ฉบบัที ่2 เดอืนเมษายน-มถินุายน 2563 ทกุท่านครบั ฉบับนี้
ถอืเป็นฉบบัทีอ่ยูใ่นช่วงเดอืนมหามงคล โดยในเดือนเมษายน วนัที ่2 เมษายน 2563 เป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในเดือนมิถุนายน  

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชนิ ีโดยจดังานพธิถีวายพระพร ณ หอประชมุอ�าเภอบ้านไผ่ ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุ 
หวัหน้าส่วนการงานและพสกนกิรชาวบ้านไผ่ร่วมพธิใีนวนัมหามงคลนี ้ ส�าหรบัเนือ้หาสาระของวารสาร
เสยีงเมอืงไผ่ฉบบันี ้  กจ็ะเน้นกิจกรรม 8 ภารกจิ ต้านโควดิ-19 ซึง่ทางเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ได้ด�าเนนิการ 
มาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ภัยร้ายจากเชื้อไวรัสเข้ามายังเมืองบ้านไผ่ของเราครับ   
โดยภารกิจท้ัง 8 ประกอบด้วยภารกิจที่ 1 การล้างถนนคร้ังที่ 10-15 ภารกิจที่ 2 เชฟบ้านไผ่
ทีม ประกอบอากหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 
ภารกิจท่ี3 พ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในหน่วยงานและธนาคาร ภารกิจที่ 4 ล้างท�าความ

สะอาด และพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อป้ายรถเมล์ทั้ง 16 แห่ง ภารกิจที่5 พ่นน�้ายาฆ่าเชื้อสถานี
บริการน�้ามัน 9แห่ง ภารกิจที่6 ล้างท�าความสะอาดและพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อเครื่องออกก�าลังกาย 

ทั้ง39 ชุมชน ภารกิจท่ี7 ล้างท�าความสะอาดพร้อมลงน�้ายาฆ่าเช้ือสวนสาธารณะภายในชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่และภารกิจท่ี 8 ตู ้แบ่งปันความสุข เพื่อให้พี่น้องประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ  
ได้มารับสิ่งของที่ทางเทศบาลซ่ึงต้องขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาน�าอาหาร น�้ามัน ข้าวสาร ปลากระป๋อง 
มาใส่ในตู้ ซึ่งผมในฐานะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ร่วมลงพื้นท่ีปฏิบัติการทุกภารกิจ เพื่อให้พี่น้องประชาชน
ได้อุ ่นใจ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพ่ีน้องชาวบ้านไผ่ เราจะต้องผ่านสถานการณ์ โควิด-19 ไปด้วยกัน
ครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารเสียงเมืองไผ่ จะเป็นส่ืออีกหน่ึงช่องทางท่ีให้ความรู ้ ความบันเทิง
และความสุขกับพี่น้องประชาชน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ 
ทกุท่านทีไ่ด้อ่านวารสารเสยีงเมอืงไผ่ ของเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ด้วยดเีสมอมา พบกนัใหม่ฉบบัต่อไป .........สวสัดคีรบั
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						นายแพทย์อดุลย์	บ�ารุง

ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่	

จงัหวดัขอนแก่น “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ”

 ส วัสดีพี่น้องประชาชนชาวเทศบาล

เ มืองบ ้านไผ ่และพี่น ้องอ� า เภอบ ้านไผ ่

ทุกท่าน กระผมนายแพทย์อดุลย์ บ�ารุง อายุ 54 ปี ภูมิล�าเนาเป็น

คนอ�าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ผมจบแพทยศาสตร ์บัณฑิต 

รุ ่นที่  12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2533  เริ่มรับราชการครั้ง 

แรกที่โรงพยาบาลน�้าพอง จ. ขอนแก่น  และเป็นศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาล

บ้านไผ่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540-2559 จากนั้น  ปีพ.ศ. 2559 -พ.ศ. 2560 ไป

รบัต�าแหน่ง ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลซ�าสงู จ.ขอนแก่น และรองนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีโอกาสย้าย

กลบัมาทีอ่�าเภอบ้านไผ่อกีครัง้  ในต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ 

ตลอดระยะเวลาการท�างานเป็นหมอบ้านนอกมา 30 ปี ส่วนใหญ่อยูท่ีอ่�าเภอ

บ้านไผ่ ด้วยเห็นความทุกข์ยาก ล�าบากในการเดินทางและขาดโอกาสของ

พีน้่องประชาชนเวลาเจบ็ป่วยจงึตัง้ใจทีจ่ะกลบัมาพฒันาโรงพยาบาลบ้านไผ่

ให้มศีกัยภาพในการรกัษาใกล้เคยีงกบัโรงพยาบาลจงัหวดั เพือ่ให้ได้รบัการ

รักษาแบบ “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ”

วิสัยทัศน ์

 โรงพยาบาลบ้านไผ่เป็นองค์กร

หลักด ้ านสุขภาพ ที่ รวมพลัง สังคม  

เพื่อประชาชนสุขภาพดี ในฐานะผู้น�า

องค์กร  ต้องสร้างระบบการท�างานที่

มีคุณภาพคู ่คุณธรรม มีความโปร่งใส

ในการบริหารจัดการองค์การ สร ้าง 

ค่านิยมร่วม MOPH (M-Mastery เป็นนายตนเอง, O-Originality  

เร่งสร้างสิ่งใหม่, P-People Centered ใส่ใจประชาชน, H-Humility  

ถ่อมตน อ่อนน้อม) เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนงาน

สาธารณสุขท้ังอ�าเภอ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ขับเคล่ือน

การท�างานเชิงรุก มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็น

สาเหตกุารตายและการป่วยทีส่�าคญัของอ�าเภอบ้านไผ่ จดัให้มรีะบบบรกิาร

แบบประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง  มีความตระหนักรู้ 

ด้านสขุภาพ  ให้ความส�าคญักบัการพฒันาระบบบรกิารแบบไร้รอยต่อ ทัง้การ

ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินและโรคเรื้อรัง สามารถใช้งบประมาณได้อย่าง 

มปีระสิทธภิาพโดยเชือ่มโยงกบัท้องถิน่ เพือ่ “ประชาชน

สุขภาพดี	 เจ้าหน้าที่มีความสุข	ระบบสุขภาพ

ยั่งยืน”	

แนวทางการพัฒนาเมืองบ้านไผ่	ร่วมกับเทศบาลเมือง

บ้านไผ่และหน่วยงานต่างๆ เหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน

สิงหาคม 2562 อ�าเภอบ้านไผ่ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุ

โพดุล น�้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องเราในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ การ

ช่วยเหลือในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย เด็ก ผู ้สูงอายุ ผ่านไปด้วยดี 

และหลังจากน�้าลดได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ใน

การจัดการสิ่งแวดล้อมท�าให้ไม่เกิดโรคระบาดตามมาหลังน�้าท่วม

       ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่

ผ่านมาหลายเดือน อ�าเภอบ้านไผ่ไม่พบผู้ติดเชื้อ เป็นความส�าเร็จ

ของความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนายอ�าเภอบ้านไผ่  ผู ้

บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประธาน

ชุมชน แกนน�า อาสาสมัครสาธารณสุข  พี่น้องประชาชนชาวอ�าเภอ

บ้านไผ่และพี่น้องชาวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทุกท่านในการมีส่วนร่วม 

ป้องกัน ดูแลตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง กินของ

ร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ให้เป็น new normal ส�าหรับคนบ้านไผ่

							ในช่วงฤดูฝนนี้กระผมฝากความห่วงใยขอให้ได้ช่วยกันดูแลคนใน

ครอบครัว ด้วยมาตรการ 3 เก็บ(เก็บบ้าน เก็บน�้า เก็บขยะ) และ 5 ป.

(ปิดฝาภาชนะ เปลี่ยนน�้า ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ปล่อยปลา ปฏิบัติเป็น

ประจ�า) เพื่อให้พ่อ แม่ พี่น้อง ลูก หลานเราปลอดภัยจากไข้เลือดออก

       โรงพยาบาลบ้านไผ่ แห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่บ้านหนองแวงไร่ ได้มีการ

ท�ารั้ว ป้ายโรงพยาบาลบ้านไผ่ด้านหน้า ถนนภายในเสร็จแล้ว ด้วย

เงินบริจาค เงินผ้าป่า  ความเสียสละของพี่น้องประชาชน ขณะนี้บาง

แผนกของโรงพยาบาลได้ย้ายไปปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม 

เช่น แผนกซักฟอก ซัพพลาย คลังพัสดุและคลังยา อีกไม่นานคาดว่า

จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนชาวอ�าเภอบ้านไผ่  และอ�าเภอใกล้เคียง 

        สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ 

ชาวอ�าเภอบ้านไผ่เป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ  เป็น

พลังสังคมดูแลสุขภาพ

ตวัเอง ออกก�าลงักายลด

โรค เพือ่สขุภาพทีด่แีละ

มีความสุข และอย่าลืม

ขับรถคาดเข็มขัดนิรภัย 

ขับมอเตอร ์ ไซด ์สวม

หมวกกนัน็อค เมาไม่ขบั 

เพื่อความปลอดภัยของ 

ทุกคนครับ ❤ ❤ ❤

ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์/ไลน์	043-274141	043-274143
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  ❤ “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ด�าเนิน

การเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในช่วง 3 เดือนนี้ จ�านวน  

2 ครัง้ ด้วยกนั เพือ่ขับเคลือ่นการท�างานการบรกิารสาธารณะในด้าน

ต่างๆได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมีนายปัญญา บวัแสง ประธานสภา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นประธาน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ทั้ง 3 เขต, ผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, ประธาน

คณะกรรมการชุมชนทั้ง 39 ชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จาก

สถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่, กรอ.บ้านไผ่ (ภาคธุรกิจ) 

 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 

3 ประจ�าปีงบประมาณ 2563 วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 ซ่ึงการ

ประชุมสภาเทศบาลฯครั้งนี้จะเป็นการแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนา

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

หน้า P5 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เทศบาลเมืองบ้านไผไ่ด้ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ ่ในช่วง 3 เดือนนี้ จำนวน 2 ครั้งด้วยกัน 

เพื่อขับเคลื่อนการทำงานการบริการสาธารณะในด้านต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ ่เป็นประธาน 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 3 เขต, ผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, ประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง 39 ชุมชน 

และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่, กรอ.บ้านไผ ่(ภาคธุรกิจ)                                                   

                 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปีงบประมาณ  2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 

ซึ่งการประชุมสภาเทศบาลฯครั้งนี้จะเป็นการแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่3 

แจ้งประกาศใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น                        (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 2/2563 ขอรับความเหน็ชอบในการรับมอบโครงการ 

พัฒนาปรับปรงุระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, ขออนมุัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ2563, การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่, ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,และการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปีงบประมาณ  2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

การประชุมสภาเทศบาลฯครั้งนี้เป็นการประชุมขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้างในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน) ณ 

ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

    

     

            

  

                                        

   

                                        

    

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 แจ้งประกาศใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) ครั้งที่ 2/2563 ขอรับความเห็นชอบในการรับมอบโครงการ 

พัฒนาปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ.2563 การคัดเลือกสมาชิกสภา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง

บ้านไผ่ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

บ้านไผ่, ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ (หมวดค่า

ครภัุณฑ์) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,และการประชุมสภาเทศบาลเมอืง

บ้านไผ่    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ�าปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30 

มถินุายน 2563 การประชุมสภาเทศบาลฯครัง้นีเ้ป็นการประชมุขออนมุตัโิอน

งบประมาณไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้างในส่วน

โครงสร้างพื้นฐาน) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ❤ ❤ ❤
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรม	จริยธรรม	แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563		

 ❤ “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตร ี

เมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

โดยนิมนต์ ท่านพระครูสุวัฒนปัญญาคุณ เจ้าคณะอ�าเภอบ้านไผ่ (ฝ่ายธรรมยุต)  เจ้าอาวาสวัดป่าคุ้มจัดสรรค์ เเสดงพระธรรมเทศนา ค�าสอน

ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีฝ่ายนิติบัญญัติ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างฯ เข้าร่วม 

การอบรมในครั้งนี้ โดยการฝึกอบรมจะด�าเนินการในทุกวันพุธ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ ❤ ❤ ❤
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 วันเทศบาล	ประจ�าปี	2563
 ❤ “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”  วันที่ 24 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดงาน	“วันเทศบาล” เพื่อเป็นการ

ระลกึถงึความส�าคญัและความเป็นมาของการก่อก�าเนดิเทศบาล กจิกรรมประกอบไปด้วยการไหว้ศาลพระภมูเิจ้าที ่ศาลตา

ยาย กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมร้องเพลงมาร์ชเทศบาล 

พร้อมทัง้พธิมีอบเกยีรติบตัรให้แก่พนกังานดเีด่น พธิมีอบทนุการศกึษาแก่บตุรของพนกังานเทศบาล และพธิมีอบทนุ

การศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ท่ีมีผลการเรียนดี ณ ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

โดยมีนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธาน ซึ่ง

มีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประธานคณะกรรมการ

ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ❤ ❤ ❤
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ภารกิจที่	1	ปฏิบัติการลงพื้นที่	คลีนนิ่งถนนและพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อไวรัส	โควิด-19	ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 นายไพทรูย์ เหลืององิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สวุจัน์ สมจติต์ ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจภธูรบ้านไผ่  

นายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาล นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล  

หน.ส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ�า พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทุกคน ปลัดอ�าเภอ เจ้าหน้าที่ต�ารวจ

สถานตี�ารวจภูธรบ้านไผ่ เจ้าหน้าทีพ่ทุธญาณสมาคม เจ้าหน้าทีจ่ากเทศบาลต�าบลในเมอืง องค์การบรหิารส่วนต�าบลเมอืงเพยี องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านไผ่ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลหินตั้ง องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านลาน ประธานคณะกรรมการชุมชน พี่น้องประชาชนจิตอาสา/อปพร.ชาวบ้านไผ่ ร่วมท�าความ

สะอาดคลีนนิ่งถนนและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของจังหวัดขอนแก่นและของ

รัฐบาล ปฏิบัติการนี้ได้ด�าเนินการทั้งสิ้น 15 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13,370 เมตร ซึ่งครั้งที่ 1-9 นั้นได้ประชาสัมพันธ์ในวารสารเสียงเมืองไผ่ฉบับที่แล้ว ส�าหรับฉบับ

นี้เป็นครั้งที่ 10-15 ในการท�าภารกิจล้างถนนสู้โควิด -19 

ภารกิจที่	1	ปฏิบัติการครั้งที่	10	วันจันทร์ที่	20	เมษายน	2563	เวลา	17.00	น.	เป็นต้นไป  ปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ ถนนเจนจบทิศ จากหน้า

ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จนถึงหน้าร้านย่งเซ้ง ระยะทางรวม 1,380 เมตร โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางสุภาภรณ์  

สายสุด ปลัดอาวุโส อ�าเภอบ้านไผ่ น.พ.อดุลย์ บ�ารุงษ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ พ.ต.ท.วิชัย ทองค�า รองผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่และหัวหน้า

ส่วนราชการในอ�าเภอบ้านไผ่ ร่วมปฏิบัติการต้านโควิด-19 ในครั้งนี้

ภารกิจที่	1	ปฏิบัติการครั้งที่	11 วันอังคารที่	21	เมษายน	2563	เวลา	17.00	น.	เป็นต้นไป   ปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ ถนนเจนจบทิศ จากหน้า

โรงเรียนบ้านไผ่ ขก5 ถึงหน้าส�านักงานสรรพากร สาขาบ้านไผ่ ระยะทางในการด�าเนินการ 1,200 เมตร 

ภารกิจที่	1	ปฏิบัติการครั้งที ่12	วันพุธที่	22	เมษายน	2563	เวลา	17.00	น.	เป็นต้นไป   ปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ ถนนเจนจบทิศ จากหน้า

โรงเรียนบ้านไผ่ ขก5 ถึงบริเวณร้านรวยรมย์และจากหน้าเทศบาล ถึงบริเวณหน้าร้านมังกรกุ้งกระทะ ระยะทางกว่า 1,300 เมตร 
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❤ ภารกิจที่	1	ปฏิบัติการครั้งที่	13	วันจันทร์ที่	27	เมษายน	2563	เวลา	17.00น.	เป็นต้นไป	

 ปฏิิบัติการครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ ถนนแจ้งสนิทจากหน้าโรงสีเกษตรสินถึงสถานบริการน�้ามันคอสโม่ ไปกลับ ระยะทางรวม 900 เมตร

❤ ภารกิจที่	1	ปฏิบัติการ	ครั้งที่	14	วันอังคารที่	28	เมษายน	2563	เวลา	17.00น.	เป็นต้นไป	

 ปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่  จากสี่แยกบ้านเกิ้งถึงสี่เเยกโรงเรียนบ้านเกิ้ง ระยะทางรวม 750เมตร

❤ ภารกิจที่1	ปฏิบัติการ	ครั้งที่	15	วันพุธที่	29	เมษายน	2563	เวลา	17.00น.	เป็นต้นไป  

 ปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่จากสี่เเยกโรงเรียนบ้านเกิ้งถึงวัดเอี่ยมไพบูลย์ ระยะทางรวม 750 เมตร
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ภารกิจที่	3	ธารน�้าใจพี่น้องชาวบ้านไผ่	ส่งถึงประชาชน	chef	Banphai	รวมใจต้านภัย	COVID-19

  ในห้วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ที่เกิดสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี

เมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด�าเนินกิจกรรม โครงการ chef Banphai รวมใจต้านภัย COVID-19 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงได้

ตัง้โรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ซึง่เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ได้ส�ารวจ

และลงพื้นที่ น�าอาหารแจกจ่ายประชาชนในชุมชนที่ดีรับผลกระทบ 24 ชุมชน จ�านวน 10,099 คน ด้วยธารน�้าใจพี่น้องชาวบ้านไผ่ ส่งถึงประชาชน

1. ที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ ่ 12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. สถานต�ารวจภูธรอ�าเภอบ้านไผ ่ 13. ธนาคารทหารไทย
3. สถานีขนส่งอ�าเภอบ้านไผ ่ 14. ธนาคารกสิกรไทย
4. สถานีรถไฟอ�าเภอบ้านไผ ่ 15. ขนส่งอ�าเภอบ้านไผ่
5. การประปาส่วนภูมิภาค 16. ที่ดินอ�าเภอบ้านไผ่
6. สรรพากรอ�าเภอบ้านไผ ่ 17. ธนาคารธนชาติ สาขาบ้านไผ่
7. ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านไผ่ 18. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบ้านไผ่
8. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านไผ่ 19. ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์สาขาบ้านไผ่
9. หมวดการทางอ�าเภอบ้านไผ ่ 20. ประกันสังคมอ�าเภอบ้านไผ่
10. แขวงการทางอ�าเภอบ้านไผ ่ 21. ไปรษณีย์อ�าเภอบ้านไผ่
11. ธนาคารออมสิน สาขาบ้านไผ่ 22. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านไผ่

ภารกิจที่	2	ฉีดพ่นสารเคมีท�าความสะอาดเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการน�าเชื้อเข้าสู่อ�าเภอบ้านไผ่ในหน่วยงานต่างๆ 

	 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่” ในห้วงเดือนเมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตร ี

เมือง นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต้าน COVID19 พร้อมให้ 

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
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ภารกิจที่	4	ครั้งที่	1	การล้างท�าความสะอาดบริเวณป้ายรถเมล์	ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทั้ง	8	จุด

 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่”	วันที่ 22 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดปฏิบัติการต้านโควิด-19 ภารกิจที่ 4 ครั้งที่ 1 การล้างท�าความสะอาดบริเวณป้ายรถเมล์ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ทั้ง 8 จุด ประกอบไปด้วย 1. ที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ่ 2. สถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่ 3. แขวงการทางอ�าเภอบ้านไผ่ 4. ตรงข้ามร้านนิยมยานยนต์ 

5. ไปรษณีย์อ�าเภอบ้านไผ่ 6. หน้าโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 7. ข้างวัดจันทรประสิทธิ์ 8. หน้าโรงเรียนเอี่ยมไพศาล โดยมีรองประธานสภา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมพิธีเปิดและลงพื้นที่ปฏิบัติการ ณ บริเวณ

หน้าที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ่

ภารกิจที่	4	ครั้งที่	2	การล้างท�าความสะอาดบริเวณป้ายรถเมล์	ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทั้ง	8	จุด

 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่”  วันท่ี 23 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

เมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพร่ัง รองปลัดเทศบาล นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน นางสาว 

ดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศกิจ ลงพ้ืนท่ีตามแผน

ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณ ป้ายรถเมล์ ตามจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2 ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียน

พระกุมารเยซู 2.การประปาส่วนภูมิภาค 3.ซอยแก้วทรานี 4.หน้าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 5.หน้าโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 6.หน้า

โรงเรียนบ้านไผ่ 7.ถนนประชุมธนสาร 8. แยกบ้านเก้ิง เพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจในการใช้พื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
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ภารกิจที่	5	ครั้งที่1	ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	(COVID-19)	ในสถานบริการน�้ามันเชื้อเพลิง

	ภารกิจที่	5	ครั้งที่2	ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	(COVID-19)	ในสถานบริการน�้ามันเชื้อเพลิง	 

	 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 29 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

เมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่เปิดภารกิจ ที่ 5 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานบริการน�้ามันเชื้อเพลิง  

ทัง้ 3 แห่งได้แก่ 1.บจก.บ้านไผ่ปิโตรเลยีม ปตท.ทางไปบรบอื 2.บ.สนิเจรญิบ้านไผ่ จ�ากดั บางจากทางไปบรบอื 3.บ.ปิโตรเลยีมไทยคอร์ปเปอเรชัน่ 

จ�ากัด ปั้ม พีที แจ้งสนิท โดยมีนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ  

และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ในครั้งนี้

 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่”	 วันท่ี 30 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

ลงพื้นที่เปิดปฏิบัติภารกิจท่ี 5 ครั้งท่ี 2 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานบริการน�้ามันเชื้อเพลิง  

ทั้ง 3 แห่งได้แก่ 1.บริษัทพิทวัส ออย์ (SHELL) 2. หจก.เกษมเรืองแสง (COS) 3. บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปเปอเรช่ัน จ�ากัด (PT) โดยมี  

นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ 

ภารกิจที่5	ครั้งที่	3	ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	(COVID-19)	ในสถานบริการน�้ามันเชื้อเพลิง	 

 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่”	 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

เมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ภารกิจท่ี 5 ครั้งที่3 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานบริการน�้ามัน

เชื้อเพลิง ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1. หจก.วงษ์สาระยาน 2. หจก.พรประทานปิโตเลียม 3. บริษัทสถาพรชัยแก๊ส โดยมีนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง  

รองปลัดเทศบาล นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
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	 “รักษ์ถ่ิน	พัฒนาเมืองไผ่”	ภารกิจที่ 6 ในห้วงเดือน พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ น�าทีมโดย นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต  

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพร่ัง รองปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกอง/ฝ่ายและ 

เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ลงพืน้ทีป่ฏิบตักิารล้างท�าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชือ้ไวรสั COVID-19 เครือ่งออกก�าลงักายภายในชมุชน ทัง้ 39 

ชุมชน	#SAVE	BANPHAI	#ANTI	COVID-19	#อยู่บ้าน	หยุดเชื้อ	เพื่อชาติ

ภารกิจที่	6	ปฏิบัติกาล้างท�าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส	COVID-19	เครื่องออกก�าลังกายภายในชุมชน	ทั้ง	39	ชุมชน 

ภารกิจที่	8		(ตู้ปันความสุข	หยิบแต่พอเพียง)	 

ส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	โคโรน่า	2019

 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่” ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมือง

บ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพร่ัง รองปลัดเทศบาล รับมอบตู้จากนางจิตโศภิน เคนจันทึก ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 

พร้อมคณะครู เพื่อใช้ในการเติมน�้าใจ แบ่งปันความสุข ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยม ี

ส่วนราชการ ภาคธุรกิจ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าห้องปฏิบัติงานปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ซึ่งในปัจจุบันเทศบาล

เมืองบ้านไผ่ ได้เกิดแนวคิดในการน�าตู้ปันสุขมาไว้ และได้เติมข้าวสาร อาหารแห้ง น�้าด่ืม น�้ามันพืช ปลากระป๋อง ยาสระผม สบู่ ล้วนแล้วแต่เป็น

สิ่งของที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธา น�าสิ่งของมาใส่ในตู้ปันสุขเทศบาล 

เมืองบ้านไผ่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
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 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
น�าทมีพนกังานเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ โดยมนีางสาวเรณ ูพร้อมพร่ัง รองปลดัเทศบาล ผูอ้�านวยการกอง ผูอ้�านวยการสถานศกึษาในสงักดัเทศบาล พนกังานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ�า พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ภารกิจที่7 ครั้งที่1 ปฏิบัติการ Big Cleaning เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

	ภารกิจที่	7	ครั้งที่1	ปฏิบัติการ	Big	Cleaning	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	สวน
เฉลิมพระเกียรติ	88	พรรษา	เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

ภารกิจที่	7	ครั้งที่2	ปฏิบัติการ	Big	Cleaning	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	60	พรรษา	ชุมชนโนนสว่าง

ภารกิจที่	7	ครั้งที่3		ปฏิบัติการ	Big	Cleaning	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
สวนสาธารณะหนองสวรรค์	ชุมชนโพธิ์สวรรค ์

 “รกัษ์ถิน่	พฒันาเมอืงไผ่” วนัที ่14 พฤษภาคม 2563 นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฎบัิตหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมืองบ้านไผ่ น�าทมีพนกังาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกอง ผู้อ�านวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ�า พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ภารกิจที่7 ครั้งที่2 ปฏิบัติการ Big Cleaning เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชุมชนโนนสว่าง โดยมีนายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ร่วมลงพื้นในครั้งนี้

               	“รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่”	 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ น�า
ทีมพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกอง ผู้อ�านวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ�า พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ภารกิจที่ 7 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 ปฏิบัติการ Big Cleaning เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สวนสาธารณะหนองสวรรค์ (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา) 
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 “รักษ์ถ่ิน	พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ น�าทีมโดย	นายไพทูรย์	 เหลืองอิงคะสุต	ปลัด

เทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู	พร้อมพรั่ง	รองปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกอง ผู้อ�านวยการ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ�า พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมเดิน

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ�าปี2563 ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยเริ่มเดินขบวนจากสถานีรถไฟบ้านไผ่ เข้าสู่ถนน

อ�ามาตย์ ถึงแยกธนาคารธนชาติเลี้ยวขวาสู่ถนนมนตรี ถึงแยกยามาฮ่าเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเจนจบทิศไปยังสี่แยกหอนาฬิกา เล้ียวขวา

เข้าสู่ถนนราชนิกูล ตรงไปสิ้นสุดที่หน้าสถานีรถไฟบ้านไผ่ พร้อมยังมี รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สถานีต�ารวจ

ภูธรบ้านไผ่ ศูนย์สุขภาพชุมชนท้ัง4โซน องค์กรภาคประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ร่วมเดินรณรงค์ในคร้ังนี ้

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ประจ�าปี2563	ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
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วันนี้คุณเก็บขยะและก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำยในบ้ำนแล้วหรือยัง?



โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ	

โครงการประชุมประจ�าเดือนภาคประชาชน

โครงการอบรมธรรมะและการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับ 1. นางเงิน นรินทร์นอก  

2.นางบัวไข แพนดี  3.นางสภี อัศวโกมินทร์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่”	 เช้าวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธาน

เปิดการประชุมประจ�าเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจ�าเดือนมิถุนายน 2563 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรีแม่บ้านเพื่อเป็นขวัญ

ก�าลงัใจในการท�างาน โดยมปีระธานสภาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ รองประธานสภาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ สมาชกิสภาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนการงาน ประธาน

คณะกรรมการชมุชน และประธานกลุม่สตรแีม่บ้าน ร่วมพธิเีปิดการประชมุ และร่วมท�าการคดัเลอืกผูแ้ทนประชาคมท้องถิน่ เพือ่แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการจดัท�า

แผนพัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ ่

มอบหมายให้ นางสาวเรณ ูพร้อมพรัง่ รองปลดัเทศบาล หัวหน้าส�านกัปลัดเทศบาล ผูอ้�านวยการกองสวสัดกิารสงัคม และเจ้าหน้าทีก่องสวสัดิการสงัคมทีเ่กีย่วข้อง

เข้าร่วมโครงการอบรมธรรมะและการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยส�านักงานคุมประพฤติจังหวัด

ขอนแก่น สาขาพล ซึ่งมีนายรุจน์ รังษี นายอ�าเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดคุ้มจัดสรรค์
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มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ	จ�านวน	4	หลัง	

ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า	การก่อสร้างบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 “รกัษ์ถิน่	พฒันาเมืองไผ่”	เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ร่วมกบั ศนูย์การจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายขุอนแก่น ด�าเนนิโครงการปรบัสภาพแวดล้อมและสิง่อ�านวย

ความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�านวน 107,500 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงที่อยู่

อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ 4 ราย ดังนี้ 1. นางสุภี อัศวโกมินทร์ ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา 2. นางบัวไข แพนดี ชุมชนสมประสงค์พัฒนา 3. นางเงิน นรินทร์นอก ชุมชนสม

ประสงค์พัฒนา 4. นายทอน คุ้มสม ชุมชนแสงทองประชาสรรค์ โดยมีนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อม

ด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่มอบในครั้งนี้

 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่” เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบงบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย พร้อมด้วย

อุปกรณ์ใช้สอยภายในบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุ มีรายได้น้อย ด้อยโอกาส นางสมเพียร ประเสริฐสังข์ ชุมชนคลองชลประทาน จ�านวน 55,000 บาท และเช้าวันที่ 25 

พฤษภาคม 2563 นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์ ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า ปัจจุบันมีความ

ก้าวหน้าในการด�าเนินการประมาณร้อยละ 90 

 “รักถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองบ้านไผ่จัดโครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ�าปี 2563 เพื่อให้ความรูต้ามพระราชบัญญัตฌิาปนกจิสงเคราะห์ พ.ศ.2545 และบทบาทอ�านาจหนา้ที่ของนายทะเบียนสมาคม

ฌาปนกิจสงเคาระห์ โดยมีนายกฤษฏ์ ชัยมาตย์ ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมไผ่เงิน
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กองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน

 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นายสถิตย์ พรไตร จ�านวน 5,000 บาท โดยกองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน และมีนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล 

หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ชุมชนศรีหมอนพัฒนา

 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 25 

พฤษภาคม 2563 นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดั

เทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่  

มอบหมายให้ นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์ ผู ้อ�านวย

การกองสวัสดิการสังคม นายประหยัดทรัพย์ 

อาวจ�าปา รักษาการผู ้อ� านวยการกองคลั ง 

และ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพ้ืนที่ 

มอบเงิน สงเคราะห์ครอบครัว นางสาวอุไรวรรณ  

กันเรือน ชุมชนบ้านไผ่เก่า โดยกองทุนคนบ้านไผ่

ไม่ทอดท้ิงกันจ�านวน 3,000 บาท ณ ชุมชน 

บ้านไผ่เก่า ❤ ❤ ❤
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เทศบาลเมืองบ้านไผ่รับการตรวจประเมินองค์กรผ่านระบบ	ZOOM	Application

	โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	จังหวัดขอนแก่น	ประจ�าปีงบประมาณ	2563

 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น

ประธานรับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น พร้อมบุคคลที่ถูกคัดเลือก

เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ�านวน 14 ท่าน ผ่านระบบ ZOOM Application ณ ห้องประชุมไผ่เงิน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่”ช่วงเช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น

ประธานการประชมุคณะท�างานกลัน่กรองตวัช้ีวดัโครงการเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนื จงัหวดัขอนแก่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563 เพือ่พจิารณาการเพิม่รายละเอยีด

การด�าเนินงานแต่ละตัวชี้วัด และการจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการด�าเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมไผ่เงิน
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เปิดถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่
	 “รักษ์ถิ่น	พัฒนาเมืองไผ่”	เย็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น

ประธานเปิดถนนคนเดนิเพลนิเมอืงไผ่ พร้อมลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มผูป้ระกอบการค้า เพือ่เน้นย�า้มาตรการและวธิกีารป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี อ�าเภอบ้านไผ่ สถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่ สาธารณสุขอ�าเภอบ้านไผ่ ฝ่ายนิติบัญญัติ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน 

ร่วมพิธีและลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่
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งานแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาล
	 “รักษ์ถ่ิน	พัฒนาเมืองไผ่”	 เย็นวันที่ 26 มิถุนายน 2563 งานแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาลผู้ที่ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

สายงานผู้บริหารจ�านวน 5 ราย พนักงานเทศบาลโอนย้ายไปด�ารงต�าแหน่งที่เทศบาลอื่นจ�านวน 1 ราย และพนักงานจ้างที่สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและ 

แต่งต้ังเป็นข้าราชการส่วนท้องถิน่ จ�านวน 1 ราย ประกอบไปด้วย 1.	นางสาวเรณ	ูพร้อมพรัง่	รองปลดัเทศบาล	โอนไปแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง	ปลดัเทศบาล	

เทศบาลต�าบลในเมือง อ�าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 2.	นางสาวดาวรรณ์	ภเูหิน	หวัหน้าฝ่ายบรกิารงานสาธารณสุข	โอนไปแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง	ผูอ้�านวยการ 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	เทศบาลต�าบลหนองไผ่ล้อม	อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 3. นางวารณุ	ีนิม่มงคล	หวัหน้าฝ่ายบรหิารงาน	

โอนไปเเต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลเมืองวังสะพุง อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	4.	นางสุดา	ชาติสุวรรณ	

พนักงานเทศบาล	ต�าแหน่ง	นกัวชิาการสขุาภบิาลช�านาญการ	โอนไปแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง	หวังหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุ	เทศบาลต�าบลม่วงหวาน	

อ�าเภอน�า้พอง จังหวัดขอนแก่น 5.	นางสาวนติยา	จนัทร์ศร	ีนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน	แต่งตัง้ย้ายให้ด�ารงต�าแหน่ง	หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	

เทศบาลเมืองบ้านไผ่	อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 6. นางสาวรักษินา	นีละเสน	พนักงานเทศบาล	ต�าแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	โอนย้ายไป 

ด�ารงต�าแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	 เทศบาลต�าบลส�าโรง อ�าเภอส�าโรง จังหวัดอุบลราชธานี	7.	นางสาวมณฑิรา	มูลศรี	พนักงานจ้างทั่วไป	 

ได้สอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถ่ิน	ต�าแหน่ง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	 เทศบาลต�าบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี 

นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานราชการในเขตอ�าเภอบ้านไผ่ พนักงานเทศบาล  

พนักงานจ้างฯ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

หน้า P21  งานแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาล 

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เย็นวันที่ 26 มิถุนายน 2563 งานแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาลผู้ที่ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารจำนวน 5 ราย 

พนักงานเทศบาลโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่เทศบาลอื่นจำนวน 1 ราย และพนักงานจ้างที่สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น จำนวน 1 ราย ประกอบไปด้วย 

1.  นางสาวเรณู  พร้อมพรั่ง  รองปลัดเทศบาล  โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น 2.  นางสาวดาวรรณ์  ภูเหิน  

หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข  โอนไปเต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอเมืองนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา  3.  นางวารุณี  นิ่มมงคล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน โอนไปเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวังสะพุง  

อำเภอว ังสะพ ุง   จ ังหว ัด เลย  4 .   นางส ุดา   ชาต ิส ุวรรณ   พน ักงานเทศบาล   ตำแหน ่ง  น ักว ิชาการส ุขาภ ิบาลชำนาญการ   โอนไปแต ่งต ั ้ ง ให ้ดำรงตำแหน ่ง  

หัวงหน้าฝ ่ายบร ิหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลม่วงหวาน  อำเภอน้ำพอง   จ ังหว ัดขอนแก่น   5.  นางสาวนิตยา  จ ันทร ์ศร ี  นักว ิเคราะห์นโยบายและแผน 

แต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่   อำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น  6.  นางสาวรักษินา  นีละเสน  พนักงานเทศบาล  

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เทศบาลตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  7. นางสาวมณฑิรา  มูลศร ี  

พนักงานจ้างทั่วไป  ได้สอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไพทูรย์ 

เหล ืองอ ิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่นายกเทศมนตรีเม ืองบ ้านไผ ่ ฝ่ายนิต ิบ ัญญัต ิ หน่วยงานราชการในเขตอำเภอบ้านไผ ่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ 

ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ 

    

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 21



 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด�าเนินการอย่างเคร่งครัดภายใต้ 

นโยบายของรัฐบาล ให้ไทยชนะโควิด โดยได้น�า QR-CODE ไทยชนะ 

มาให้บริการพี่น้องประชาชนในการเช็คอิน เพื่อที่จะท�าการส่งข้อมูลต่อ 

ให้กับ กรมควบคุมโรค เพื่อใช้เป็นการป้องกัน และ ระวังเกี่ยวกับการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

    เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมไผ่เงิน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อพิจารณาจัดท�าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

     เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมไผ่เงิน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผน

พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

ไทยชนะ	แพลตฟอร์ม	ที่ใช้ติดตามควบคุม	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	
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หน่วยทันใจ ถึงบ้ำน ถึงใจ 

เดือน

กองช่าง งานป้องกันฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รวม

ซ่อมแซม

ไฟฟ้า

ขุดลอกท่อ

ระบายน�้า

ซ่อมแซม

ถนน
ดับไฟ

ตัดต้นไม้ที่

พาด

เก็บขน

กิ่งไม้
ฉีดพ่น มอบถังขยะ

ฉีดวัคซีน

ป้องกัน

ท�าความ

สะอาด

และติดตั้ง

โคมไฟฟ้า

ซ่อมแซม

ฝาท่อ
ที่ช�ารุด

ใน/นอก

เขต

เสาไฟฟ้า

และบ้าน

เรือน

หมอกควัน พิษสุนัขบ้า
ถนนตัด

หญ้า

สาธารณะ
ระบายน�้า

ที่ช�ารุด
ประชาชน ก�าจัดยุง

เม.ย 63 9 5 4 3 17 55 0 5 253 ตัว 54 152

พ.ค 63 19 3 1 4 13 38 3 4 0 70 155

มิ.ย 63 13 9 2 2 11 48 20 2 0 72 179

รวม 486

สรุปผลปฏิบัติงาน	“หน่วยทันใจ	ถึงบ้าน	ถึงใจ”	ประจ�าเดือน	เม.ย	–	มิ.ย	63

     เพ่ือให้การบรกิารสาธารณะ หรอืการเข้าแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนในเรือ่งต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเรว็ ประชาชน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้าน ซึ่งในช่วง 3 เดือนนี้ จึงขอสรุปผลการด�าเนินงานดังนี้

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 23




