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วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําป พ.ศ. 2563

“วารสารเสียงเมืองไผ่ : นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการ
บรรณาธิการอ�านวยการ/ประธานกรรมการบรรณาธกิารบรหิาร, นายปัญญา บวัแสง ประธานสภาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ คณะกรรมการ
บรรณาธิการที่ปรึกษา, นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า  ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน  ประธานกรรมการบรรณาธิการข่าว
และภาพ, นายธนายุทธ โคตรบรรเทา หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  เลขานุการคณะกรรมการบรรณาธิการข่าวและภาพ 
กองบรรณาธิการข่าว นายรพีพงศ์ ปลั่งศิริ  ผู้ช่วยเลขาฯ โทรศัพท์ 0 4327 2642 , 0 4327 2661 ต่อ 54 
โทรสาร 0 4327 2762 , 0 4327 2262

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลาเจาอยูหัว รชักาลที ่10

    รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ สมาชิก
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจ�าปี 2563 ช่วงเช้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ พิธีท�าบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเปนข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ช่วงค�่าพิธีถวายราช
สักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายรุจน์ รังษี นายอ�าเภอบ้านไผ่เปนประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /
องค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานศึกษาและพสกนิกรชาวอ�าเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอ�าเภอบ้านไผ่

   รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ สมาชิกเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้างฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน 
ช่วงเช้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีท�าบุญ
ตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ช่วงค�่า
พิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชยัมงคล โดยมนีายรจุน์ รงัษ ีนายอ�าเภอบ้านไผ่เปน
ประธาน พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
/องค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานศึกษาและ
พสกนิกรชาวอ�าเภอบ ้านไผ ่  เข ้าร ่วมพิธี  ณ 
หอประชุมอ�าเภอบ้านไผ่

วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 25632
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นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ่

3วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563

     สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารเสียงเมืองไผ่ ฉบับนี้เปนฉบับที่ 3 
ปีที ่8 เดอืนกรกฎาคม ถงึเดอืนกนัยายน 2563 ส�าหรบัเนือ้หาสาระของ
วารสารฉบบันี ้เปนไตรมาสที4่ ของปีงบประมาณ 2563 ซึง่เปนช่วงเดอืน
มหามงคล โดยวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และวันที่ 12 สิงหาคม 2563 
เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ�าเภอบ้านไผ่ได้จัดพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ท�าบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล พิธีลงนามถวาย
พระพรชยัมงคล พธิถีวายราชสกัการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคล ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีส่วนราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ/ สถานศึกษา พสกนิกรชาวบ้านไผ่ ร่วมพิธีที่หอประชุม
อ�าเภอบ้านไผ่ ส�าหรับกิจกรรมต่างๆ ในห้วง 3 เดือน ซึ่งเปนช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา เทศบาลได้จดัท�าโครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรม
แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจ�าปี 2563 โดยน�าพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่
เวลา 15:00 - 16:30 น และได้นิมนต์พระครูสุวัฒน ปัญญาคุณ เจ้าคณะ
อ�าเภอบ้านไผ่ฝ่ายธรรมยุต พระอาจารย์กรณ์ ถาวรจิตโต มาแสดง
พระธรรมเทศนา ในโครงการ อกีทัง้กิจกรรมเข้าวดัท�าบญุวนัธรรมสวนะ 
ในเทศกาลเข้าพรรษา ถวายเทียน/ ภัตราหารเช้า และจตุปัจจัย
ไทยธรรมวัดในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กิจกรรมต่อมาก็จะเปนส่วน
ในด้านสิ่ งแวดล ้อม การเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน
ด้านการสาธารณสุขฯ ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประจ�าปี 2563 ซึ่งแต่ละโครงการล้วนมีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่
เปนประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ กิจกรรมต่อมาจะเป นในส ่วนการประชุมองค ์กร
ภาคประชาชน ซึ่งจะมีการประชุมทุกเดือนเพื่อชี้แจงนโยบาย
ในการขับเคลื่อนพัฒนางานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการชุมชน,คณะ
กรรมการกลุม่สตรีแม่บ้าน คณะกรรมการ อสม., คณะกรรมการ อปพร. 

ได้รับรู ้รับทราบ และรับฟัง
ความคิดเห็นปัญหาต่างๆ ใน
ชุมชน เพื่อน�ามาวางแผน
ปรับปรุง พัฒนาอย่างรวดเร็ว
ต่อเน่ืองให้เกิดประสิทธิภาพ
ตลอดจนการประชุมสภา
เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ พิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 งบประมาณทั้งส้ิน 
254,000,000 บาท พิจารณา
อนุมัติใช ้ เงินสะสมเทศบาล 
จ�านวนเงิน 2,457,000 บาท เพื่อสมทบโครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่-บรบือ) ช่วงที่ 1 หมายเลข 23 และพิจารณา
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2563 ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ�านวน 15 
โครงการ เปนเงนิทัง้สิน้ 13,585,300 บาท ซึง่ทางสภาเทศบาลกไ็ด้มติ
อนุมัติให้ด�าเนินการแล้ว ทุกกิจกรรมโครงการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้  
ก็มาจากปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของพี่น้องประชาชน
ในเขตเทศบาล น�ามาสู ่แผนพัฒนาเทศบาล และน�ามาจัดสรร
งบประมาณ เพือ่การพฒันาอย่างต่อเน่ืองต่อไป ในห้วงเดอืนกรกฎาคม-
กันยายน 2563 เทศบาลยินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลในสายงาน
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่และร่วมแสดง
มุฑิตาจิตกับพนักงานที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2563
     สุดท้ายนี้หวังเปนอย่างยิ่งว่า วารสารเสียงเมืองไผ่จะเปนสื่ออีก
ช่องทางหนึง่ทีใ่ห้ความรูแ้ละความสุขกบัพีน้่องประชาชน หน่วยงานภาครฐั 
รฐัวสิาหกจิ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทุกท้องถิน่ ผมขอขอบคณุ
ทกุท่านทีไ่ด้อ่านวารสารเสียงเมอืงไผ่ ของเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ด้วยดี
เสมอมา พบกนัใหม่ฉบบัต่อไป.......สวสัดคีรบั
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ขอมูลส่วนตัว
นางสุภาภรณ์  ค�าภูเงิน  ชื่อเล่น “แปร” 
เกิดวันที่ 7 กันยายน 2507 ภูมิล�าเนาเปนคนจังหวัดมหาสารคาม   
บ้านเขวา ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา   
    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์
    จาก โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ                          
    ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 
    จากวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
    ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
    จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
รางวัลเกียรติยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไดรับ
   1.  จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม)    พ.ศ. 2533     
   2.  จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  (จ.ช)    พ.ศ. 2538      
   3.  ตริตาภรณ์ช้างเผือก    (ต.ช)    พ.ศ. 2551
   4.  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม)    พ.ศ. 2553     
   5.  เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ) พ.ศ. 2553 
   6.  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช)    พ.ศ. 2560
   7.  ได้รับประกาศเกียรติคุณชั้น 2 ประจ�าปี
        พ.ศ.2553 ของกระทรวงมหาดไทย
ประวัติการทํางาน  
    เริ่มรับราชการครั้งแรก ระดับ 1 ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
     ส�านักปลดัเทศบาล เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2527 เทศบาลต�าบลบ้านไผ่ 
     วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549  ได้สอบเลือ่นระดบัใน ต�าแหน่งหวัหน้าฝ่ายอ�านวยการ
     วันที่ 24 กันยายน 2555 ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
     วันที่ 1 กันยายน 2556  ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
วสิยัทศัน์  หลกัในการท�างานการมคีวามอดทนอดกลัน้ เพยีรพยายามในการท�างาน 
เปนพลงัทีจ่ะส่งเสริมให้เราไปสูค่วามส�าเร็จได้ คอื อดทนต่อพฤตกิรรม ค�าพดู อดทน
ต่อความเครียด ความเหนือ่ย “ในการท�างาน” อดทนต่อสถานการณ์ทีเ่ลวร้าย รู้จกั
ปรับตัวและคิดหาทางแก้ไขปัญหาได้ จะสามารถท�าให้เราเผชิญปัญหาต่างๆ ได้
และประสบความส�าเร็จในที่สุดโดยไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาตนเอง

“§Ò¹à»š¹§Ò¹ àÅ‹¹à»š¹àÅ‹¹ 

¶ŒÒ·íÒà»š¹ §Ò¹¡çà»š¹àÅ‹¹ àÅ‹¹¡çà»š¹§Ò¹”

วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 25634

ประวัติส่วนตัว 
นายเฉลิมเกยีรติ อปุจนัทร์สง่า (อุปลา) ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2506 อยู่บ้านเลขที่ 
237/6 หมู่ 2 ต�าบลบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น    โทร 087-9552783
ประวัติการศึกษา 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนบ้านไผ่
     ปีการศึกษา 2519-2523
     ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา พ.ศ.2547 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     ระดับปริญญาโท ปีีการศึกษา พ.ศ. 2553 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
     มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น
ประวัติการทํางาน 
    วันที่ 1 พฤษภาคม 2525-30 มีนาคม2528 ลูกจ้างชั่วคราวกองช่าง
    เทศบาลต�าบลบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
    วันที่ 1 เมษายน 2528-30 กันยายน 2529 เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ระดับ 1 
    เทศบาลเมืองอุดรธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
    วันที่ 1 ตุลาคม 2529-25 มิถุนายน 2543 เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ระดับ 1-4
    เทศบาล ต�าบลบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
    วันที่ 26 มิถุนายน 2543-30 มิถุนายน 2549 เจ้าพนักงานป้องกันฯ
    ระดับ 4-6 ว.  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
    วันที่ 1 กรกฎาคม 2549-13 กุมภาพันธ์ 2540 หัวหน้าฝ่ายปกครอง
    (นกับรหิารงานทัว่ไป ระดับ 6) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น 
    วนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2550  27 ธนัวาคม 2556 หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและรักษาความสงบ  
    (นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบั 6-7) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแก่น 
    วันที่ 28 ธันวาคม 2556-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
    (นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบักลาง) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
การฝกอบรม 
    1. หลกัสตูร “นกับรหิารงานทัว่ไป รุน่ที ่5” สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน พ.ศ.2551
     2. หลกัสูตร “กลยทุธ์นกับรหิารงานท่ัวไปรุน่ที ่10” สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถ่ิน พ.ศ.2560   
    3. หลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชน
    อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.2562
รางวัลเกียรติยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไดรับ   
1. จตุรถาภรณ์มงกฎุไทย (จ.ม) พ.ศ. 2536  2. จัตรุถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช) พ.ศ. 2540  
3. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม) พ.ศ. 2548  4. ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช) พ.ศ. 2552  
5. ทวตียิาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม) พ.ศ. 2555   6. เหรยีญจกัรพรรดมิาลา (ร.จ.พ) พ.ศ. 2555 
7. ทวตียิาภรณ์ช้างเผอืก (ท.ช) พ.ศ. 2560  8. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีมหาดไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2537” กระทรวงมหาดไทย 
9. ได้รับประกาศเกียรติคุณชั้น 3 ประจ�า  ปี พ.ศ. 2543  กระทรวงมหาดไทย
วิสัยทัศน์ในการทํางาน  
        “งานเปนงาน เล่นเปนเล่น ถ้าท�าเปน งานก็เปนเล่น เล่นก็เปนงาน” เปนค�าสอนของคุณครูพยัคฆ์ วงษ์ค�า ที่สอนผมตอนเปนลูกเสือสามัญ ซึ่งผมน�ามาใช้ในการท�างาน
มาตลอด ในห้วงชีวิตที่เกิดมาใฝ่ฝันอยากเข้ามารับราชการตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชอบให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน ชอบความเปนธรรม ชอบ
อาสาท�ากิจกรรมของโรงเรียนโดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เมื่อเข้ามารับราชการในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ก็ได้มีโอกาสในการป้องกัน บรรเทา ช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่
อ�าเภอบ้านไผ่และพื้นท่ีใกล้เคียง ทั้งท�าหน้าที่เปนครูฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตั้งแต่ปี 2537-2545 อาศัยความขยัน 
เข้มแข็ง อดทน ศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้ จนสอบเปลี่ยนสายงานจากสายงานผู้ปฏิบัติมาเปนสายงานผู้บริหาร ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคบับญัชา ตลอดจนพ่ีน้องประชาชน ในเขตพืน้ท่ีเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ในห้วงชวีติราชการทีย่งัเหลืออยูไ่ม่ก่ีปี กจ็ะพยายามทุม่เทแรงกาย แรงใจ ความรู้ความสามารถทีม่อียู่
ท�างานขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ 
ความส�าคัญและความจ�าเปนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ พัฒนาเมืองบ้านไผ่ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป.

¹ÒÂà©ÅÔÁà¡ÕÂÃµÔ ÍØ»¨Ñ¹·ÃÊ§‹Ò
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         รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ด�าเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาล ในห้วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 
ครั้งที่ 1 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 2 ประชุมสภาเทศบาล
เมอืงบ้านไผ่ สมัยสามญั สมยัท่ี 4 ครัง้ที ่2 ประจ�าปี 2563 เมือ่วันที ่25 สงิหาคม 2563 ครัง้ที ่3 การประชมุสภาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ครั้งที่ 4 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 
2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ซ่ึงในการประชุมสภาเปนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เปนเงิน 254,000,000 บาท การขออนุมัติค่าใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล เพื่อสมทบโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจ้งสนิท 
(บ้านไผ่-บรบือ) ส่วนที่ 1 หมายเลข 23 สมทบ 10% เปนเงิน 2,457,000 บาท และ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 
2563 กรณียังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ�านวน 13 รายการ เปนเงิน 13,585,300 บาท และแนะน�าพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาใหม่ โดย
มีนายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เปนประธานด�าเนินการประชุม นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่ ผู้อ�านวยการกอง หวัหน้าฝ่าย/งาน และ
คณะกรรมการชุมชนทั้ง 39 ชุมชน เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานเทศบาลและลูกจาง ประจําป พ.ศ. 2563

   “รกัษ์ถิน่ พฒันาเมอืงไผ่” ในห้วงเดอืน มถินุายนถงึเดอืนกนัยายน 2563 นายไพทรูย์ เหลืององิคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ น�าพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โดยนิมนต์ ท่านพระครูสุวัฒน ปัญญาคุณ เจ้าคณะอ�าเภอบ้านไผ่ เจ้าอาวาสวัดป่าคุ้มจัดสรร(ธรรมยุต) พระอาจารย์กรณ์ ถาวรจิตโต 
เเสดงพระธรรมเทศนา ค�าสอนให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ�า พนักงานจ้าง เข้าร่วมการอบรม โดยการร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ต้ังแต่เวลา 15.00-16.00น.ทุกวันพุธ
ของสัปดาห์ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

กิจกรรมจิตอาสาเราทําความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราท�าความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ถวายเปน
พระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ 
28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้างสรรพสนิค้าบิก๊ซซีปุเปอร์เซน็เตอร์ โดยมนีายรจุน์ รงัษ ีนายอ�าเภอ
บ้านไผ่ เปนประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจและประชาชนจิตอาสา
พระราชทาน ในอ�าเภอบ้านไผ่เข้าร่วมท�าความดีในครั้งนี้

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ทุกวันจันทร์แรก
ของเดือน นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมอืงบ้านไผ่ หวัหน้าส่วนราชการ ผูอ้�านวยการ
สถานศึกษาในสังกดัเทศบาล พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ�า/พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม
เคารพธงชาต ิกล่าวค�าปฎิญาณ ไหว้สกัการะ
ศาลพระภมูเิจ้าทีแ่ละศาลตายาย เพือ่ความ
เปนสริมิงคลในการปฎบิติังาน ณ ส�านกังาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคําปฎิญาณ ไหวสักการะศาลพระภูมิเจาที่ฯ
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ตอนรับ นายปติภณ โพธิ์ใต ผูตรวจราชการกรมสงเสริมการปกครอง

ลงพื้นที่ทําบัตรประจําตัวประชาชนนอกสถานที่ กรณีผูปวยติดเตียงคนชรา

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน ร่วมต้อนรับนายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 15 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์งานบัตรประจ�าตัวประชาชน ลงพื้นที่ท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนนอกสถานที่ กรณี
ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ คุณยายตี วรรณศรี โดยมีนายยุทธชัย ค�าภู หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 4 สาขา
จังหวัดขอนแก่น พร ้อมคณะ ร ่วมลงพ้ืนที่ ในครั้งนี้  ณ บ้านเลขที่  147 ม.21 ถ.โพธิ์กลาง ต.บ ้านไผ ่ อ.บ ้านไผ ่ จ.ขอนแก่น

7วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563



“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมต้อนรับ นายสุรพล เวียงวงษ์ นายกเทศมนตรีต�าบลแวงใหญ่พร้อม
คณะเทศบาลต�าบลเเวงใหญ่ อ�าเภอเเวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานด้านภาวะโรคร้อนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พร้อม
ต ้อนรับนายสัญญา โม ้อ ้อน ย ้ายมาด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล ้อม ณ ห ้องประชุมไผ ่ เ งิน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 14 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมต้อนรับนางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านจั่นพร้อม
คณะ มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี ณ ห้องประชุมไผ่เงิน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ตอนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตําบลเเวงใหญ

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมต้อนรับนายภพกฤต สุทธิบากสกุล นายกเทศมนตรีต�าบลศรีสมเด็จ 
พร้อมคณะจากเทศบาลต�าบลศรีสมเด็จ อ�าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พร้อมต้อนรับ
นางสาวพัทธวรรณ  ปุริตา  ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองคลัง  ณ  ห้องประชุมไผ่เงิน โดยมีนายปัญญา บัวแสง ประธานสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

ตอนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตําบลศรีสมเด็จ

ตอนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตําบลบานจั่น

วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 25638



“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
เปนประธานการประชมุซกัซ้อมการตรวจประเมิน (รอบสุดท้าย) ในการสมัครเข้ารบัการคัดเลอืกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีม่กีารบรหิาร
จัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันท่ี 18 สิงหาคม 25563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประชุมคณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ่ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมการซักซอมการตรวจประเมิน GG (รอบสุดทาย)

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (LPA)

จัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมไผ่เงินประชุม ณ ห้องประชุมไผ่เงินประชุม ณ ห้องประชุมไผ่เงินประชุม ณ ห้องประชุมไผ่เงินประชุม ณ ห้องประชุมไผ่เงินประชุม ณ ห้องประชุมไผ่เงินประชุม ณ ห้องประชุมไผ่เงินประชุม ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
มอบหมายให้นายเฉลิมเกียรติ อปุจันทรสง่า ผูอ้�านวยการกองวิชาการและแผนงาน ด�าเนนิการประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ครัง้ที1่/2563 เพ่ือพจิารณา คดัเลอืกประธานคณะกรรมการฯและเลขานกุารฯ โดยท่ีประชุมมมีตพิจิารณา
คัดเลือกนายสุพจน์ แก้วเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เปนประธานฯ และนายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
เปนเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

9วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563



วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 256310

แนะนําขาราชการที่โอนยายมาดํารงตําแหน่ง/ ที่สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ่ 

ร่วมงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ดูแลพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ่

กิจกรรมเขาวัดทําบุญวันธรรมสวนะในช่วงเทศกาลเขาพรรษา ประจําป พ.ศ. 2563

นางสาวปุณิกา จุลวงค์ 
ต�าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ

นางกานดา สิงห์ธาณี
 ต�าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร

งานสาธารณสุข

นายสัญญา โม้อ้อน 
ต�าแหน่ง ผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุ

และสิ่งแวดล้อม

นายจักรวุฒิ พุทธิศักดิ์แสง
 ต�าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพัทธวรรณ ปุริตา
 ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการกองคลัง

นางสาวสุวัชรา ภูจอมดาว
 ต�าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายพิชัย  แก้วกระจ่าง
 ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจ�าปี 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�า พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้า
วัดท�าบุญวันธรรมสวนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจ�าปี 2563 ถวายเทียนพรรษา ภัตตาหารเช้า และจตุปัจจัยไทยธรรมวัดในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  เพื่อความเปนสิริมงคลและน�าหลักการทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�ารงชีวิต ได้แก่ วัดคุ้มจัดสรร วัด
สะอาดโนนงาม วัดเอี่ยมไพบูลย์ วัดป่าสุมนามัย วัดศรีบุญเรือง วัดนันทพิมพาราม วัดโพธิ์กลาง วัดโพธิ์ศิริโสภณ วัดโพธิ์ชัย วัดป่าชัยวารินทร์ 
วัดป่าปทุมธรรมาวรารามและวัดจันทรประสิทธิ์ 



  โครงการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ 
เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
บ้านไผ่ ร่วมกล่าวต้อนรบัในพธีิเปิดการอบรมสมันา เร่ือง “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกับการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ” 
ตามโครงการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ตาม พรบ.
ก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ระหว่างวันท่ี 6-7 สิงหาคม 2563  โดยมี
นายรุจน์ รังษี นายอ�าเภอบ้านไผ่ เปนประธาน และผู้อ�านวยการ 
กองการศึกษา  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
ณ โรงแรมอนิภาวา อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมือง
บ้านไผ่  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ�านวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย/งานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เปิดโครงการสานสัมพันธ์สายใยแห่งรัก (วันแม่แห่งชาติ) ประจ�าปี 2563 โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ พร้อมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ร่วมชมการแสดงและการอ่านบทความของลูกหลานชาวบ้านไผ่ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

11วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563

โครงการสานสัมพันธสายใยแหงรัก (วันแมแหงชาติ) ประจําป พ.ศ. 2563



รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หกแสนบาท)

รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบานไผ “รอยดวงใจ รวมใจลดโลกรอน” ประจําป พ.ศ. 2563

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”  วันท่ี 23 กันยายน 2563 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมคณะ เข้าร ่วมพิธี
มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จดัการทีด่ ีประจ�าปีงบประมาณ 2563 ซึง่เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 
ได้รับรางวัลประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ
รางวลัเข้าสู่รอบการประเมนิในรอบสดุท้าย (ประเภทโดดเด่น) 
ได้รับเงินรางวัล 600,000 บาท พร้อมเยี่ยมชมนทิรรศการ
ภายในงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 16 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
มอบหมายให้นางสาวสุปราณี เสถียรมงคลกิจ นักวิชาการสุขาภิบาลช�านาญการพิเศษ  รับมอบใบประกาศเกียรติคุณภายใต้โครงการ LESS 
จากองค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับผู้ประกอบการ
และภาคส่วนต่าง ๆ  ที่เปนตัวอย่างท่ีดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยกาซเรือนกระจกภายในประเทศได้ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ให้เกียรติมาเปนประธานในพิธี ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้า กรุงเทพมหานคร

วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 256312

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 7 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ ่ มอบหมายให้ 
นายพชิยั แก้วกระจ่าง ผูอ้�านวยการกองการศกึษา นายสมศักด์ิ ศิรหิล้า ผูอ้�านวยการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่และคณะครเูทศบาล เข้ารบัรางวลัการพัฒนาผลสมัฤทธิ์
ทางการศกึษาดเีด่น ประจ�าปี 2563  ได้แก่
1. โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
    (Moral development school:MDS) 
2. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
3. โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ 
4. โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)
5. รางวลัส�าหรบัสถานศกึษา ส�านกั/กองการศกึษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
    ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น  ปีการศึกษา 2562 

    ณ โรงแรมรเิวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยม ีนายทว ีเสรมิภกัดกีลุ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น เปนประธานในพิธี
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“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ในห้วงวันที่ 18-22 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 
เจ้าหน้าทีข่องเทศบาลเมอืงบ้านไผ่จากทกุกอง/ฝ่าย ลงพืน้ทีส่�ารวจปรมิาณน�า้ พร้อมได้ก�าจดั
สิง่กดีขวางทางน�า้เพือ่เปิดทางและตดิตัง้เตน็ท์อ�านวยความสะดวกให้พีน้่องประชาชนได้ขนย้าย
สิ่งของข้ึนมาจากจุดเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์น�้าท่วมพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

ขนย้ายสิง่ของขึน้ทีสู่งโดยด่วนผ่านระบบหอกระจายข่าวไร้สาย(The Voice of Banphai) รถประชาสมัพนัธ์เคลือ่นที ่ลงพืน้ทีส่�ารวจปรมิาณน�า้ ก�าจดั
ผกัตบชวากดีขวางทางน�า้เพือ่เปิดทางน�า้ให้ไหลผ่านได้สะดวก ณ สะพานล�าห้วยจกิ ชมุชนโพธ์ิสวรรค์พร้อมกนันีไ้ด้ลงพืน้ทีม่อบถงุยงัชพีให้กบัประชาชน
ผูท้ีป่ระสบอุทกภยัจากพายโุนอลึ ทัง้หมด 6 ชมุชน 263 ครวัเรอืน และร่วมกบัมลูนธิเิพือ่นพึง่(ภาฯ)ยามยากโดยคณุศภุมงคล รตันจติร ผูจ้ดัการแผนก
ปฏิบัติการ สายงานปฏิบัติการภัยพิบัติ มูลนิธิ “ฮุก 31 นครราชสีมา”และหน่วยกู ้ภัยพุทธญาณ สมาคม บ้านไผ่ มอบถุงยังชีพ จากมูลนิธิ
เพื่อนพึ่ง(ภาฯ )ยามยาก ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโนอึล ทั้งนี้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมจัดก�าลังพลเจ้าหน้าที่
ประจ�าจุดเสี่ยงทุกจุดอย่างใกล้ชิด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะอยู่เปนก�าลังใจ พร้อมเคียงข้างและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ไปด้วยกัน    #แจงเหตุด่วนเหตุราย/ขอความช่วยเหลือ โทร. 1132 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือผ่านเพจ “เทศบาลเมืองบานไผ่”

â¹ÍÖÅ

13วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563



โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดลอมประจําป พ.ศ. 2563
“รกัษ์ถิน่ พฒันาเมอืงไผ่” วนัที ่15 กนัยายน 2563 นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบัิตหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ 
เปิดการอบรมพร้อมมอบเกียรติบัตร หลักสูตรการสุขาภิบาลส�าหรับผู้สัมผัสอาหารตามโครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่ง
แวดล้อมประจ�าปี 2563 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเปนเกียรติ และผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

โครงการปองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจําป พ.ศ. 2563
“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมอืงบ้านไผ่ มอบหมายให้นายสญัญา โม้อ้อน ผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีเกีย่วข้อง เปิดอบรมโครงการป้องกนั
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจ�าปี 2563 ณ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา โดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพ สมณะ,นายไทยวัฒน์ วงศ์ภูมี 
วิทยากรจากโรงพยาบาลบ้านไผ่ มาให้ความรู้ และนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 256314



“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 15 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประธานคณะกรรมการชุมชน ร่วมเปนเกียรติในพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนประจ�าปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ น�าทีม
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ปรับภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนบริเวณวัดจันทรประสิทธิ์ ชุมชนพระธรรมสาร 
โดยมีนายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน ร่วมลงพื้นที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในครั้งนี้

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 15 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อม
ด้วยนายสญัญา โม้อ้อน ผู้อ�านวยการกองสาธารณสขุ เข้าร่วมการสมัมนารวมพลงัเครอืข่ายลุม่น�า้ชตีอนบน สานความร่วมมอืสูส่งัคมสเีขยีว และ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเครือข่ายเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green city) ปี 2563 ที่ผ่านการ
ประเมินระดับพื้นที่ด้านเอกสาร โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่เปนประธาน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ตแอนด์โฮเทล 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมฯ

การสัมมนารวมพลังเครือขายลุมนํ้าชีตอนบน สานความรวมมือสูสังคมสีเขียว

15วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563



    “รกัษ์ถิน่ พัฒนาเมอืงไผ่” วนัท่ี 18 สิงหาคม 25563 นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลัดเทศบาลปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมืองบ้านไผ่ มอบหมาย
ให้ นางสุภาภรณ์ ค�าภูเงิน หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เปิดการ
อบรมตามโครงการใส่ใจเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเชิงรุก ประจ�าปี 2563 ณ วัดสะอาดโนนงามชุมชนหนองลุมพุก โดยมีวิทยากร 
นางกัญนภิศา สิงห์เดช พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ จากโรงพยาบาลบ้านไผ่ ผู้มาให้ความรู้ในครั้งนี้

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาลปฏิบตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ มอบหมายให้นายสญัญา โม้อ้อน 
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ เปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กสมวัย 
ประจ�าปี 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีผู้อ�านวยการ 
กองการศกึษา หวัหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าทีก่องสาธารณสขุ ประธานคณะกรรมการชมุชน 
และประชาชนเข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจากนางศุภานันท์ ยอดแคล้ว วิทยากร
จากโรงพยาบาลบ้านไผ่ มาให้ความรู้ในครั้งนี้

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบ
หมายให้นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ เปนประธานเปิดการอบรมตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลด
โรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ตลาด4) โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ
สมาชิก อสม. เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

â¤Ã§¡ÒÃãÊ‹ã¨à½‡ÒÃÐÇÑ§ÁÐàÃç§»Ò¡Á´ÅÙ¡áÅÐÁÐàÃç§àµŒÒ¹ÁàªÔ§ÃØ¡ »ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2563

โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กสมวัย ประจําป พ.ศ. 2563

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ประจําป พ.ศ. 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบ
หมายให้นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ เปนประธานเปิดการอบรมตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลด

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบ
หมายให้นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ เปนประธานเปิดการอบรมตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลด

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบ

โรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ตลาด4) โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ
หมายให้นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ เปนประธานเปิดการอบรมตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลด
โรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ตลาด4) โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ
หมายให้นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ เปนประธานเปิดการอบรมตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลด

สมาชิก อสม. เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
โรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ตลาด4) โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ
สมาชิก อสม. เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
โรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ตลาด4) โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ

วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 256316



ส่งมอบบานตามโครงการสราง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผูดอยโอกาส พ.ศ. 2563

โครงการอนุรักษและขยายพันธโค ในเขตเทศบาล ประจําป พ.ศ. 2563

â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ Œ́Ò¹ÍÒªÕ¾áÅÐ¾Ñ²¹ÒÃÒÂä Œ́
»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2563

“รกัษ์ถิน่ พฒันาเมอืงไผ่” วนัที ่14 กรกฎาคม 2563 นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาลปฏบัิตหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ ประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและประธานคณะกรรมการชุมชนร่วมกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส่งมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจ�าปี 2563 ให้กับ
นางสาวสมเพียร ประเสริฐสังข์ ประชาชนชุมชนคลองชลประธาน

โครงการอนุรักษและขยายพันธโค ในเขตเทศบาล ประจําป พ.ศ. 2563

   “รักถิน่ พัฒนาเมอืงไผ่” วนัที ่3 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืององิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดการอบรมตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และพัฒนารายได้ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการท�าแซนวิชห่มผ้า ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาศักยภาพและน�าความรู้ความสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ สามารถ เลี้ยงตนเองและครอบครัวและสร้างรายได้เสริม เพื่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันให้ดีขึ้น โดยมีกลุ่ม
สต รีแม ่บ ้ าน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมอบรมในครั้งนี้

   “รักถิน่ พัฒนาเมอืงไผ่” วนัที ่3 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืององิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดการอบรมตามโครงการ
   “รักถิน่ พัฒนาเมอืงไผ่” วนัที ่3 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืององิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดการอบรมตามโครงการ
   “รักถิน่ พัฒนาเมอืงไผ่” วนัที ่3 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืององิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ ประธานสภาเทศบาล 

ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และพัฒนารายได้ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการท�าแซนวิชห่มผ้า ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาศักยภาพและน�าความรู้ความสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาศักยภาพและน�าความรู้ความสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้าง

และพัฒนารายได้ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการท�าแซนวิชห่มผ้า ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาศักยภาพและน�าความรู้ความสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้าง

และพัฒนารายได้ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการท�าแซนวิชห่มผ้า ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ 

รายได้ สามารถ เลี้ยงตนเองและครอบครัวและสร้างรายได้เสริม เพื่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันให้ดีข้ึน โดยมีกลุ่ม
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาศักยภาพและน�าความรู้ความสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้าง

เลี้ยงตนเองและครอบครัวและสร้างรายได้เสริม เพื่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันให้ดีข้ึน โดยมีกลุ่ม
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาศักยภาพและน�าความรู้ความสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้าง

สต รีแม ่บ ้ าน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมอบรมในครั้งนี้
เลี้ยงตนเองและครอบครัวและสร้างรายได้เสริม เพื่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันให้ดีข้ึน โดยมีกลุ่ม
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมอบรมในครั้งนี้
เลี้ยงตนเองและครอบครัวและสร้างรายได้เสริม เพื่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันให้ดีข้ึน โดยมีกลุ่ม

17วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563

     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดการอบรมตามโครงการอนุรักษ์และ
ขยายพันธ์โค ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ�าปี 2563 พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ โดยมี 
ประธานคณะกรรมการชุมชนและประชาชน ร่วมอบรมในครั้งนี้
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วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 256318

   โครงการประชุมประจ�าเดือนองค์กรภาคประชาชน ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 / วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 / วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชน และองค์กรอื่นๆ ในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท�า ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น รวมไป
ถึง รับทราบถึงความเคลื่อนไหว และภารกิจ กิจกรรมของเทศบาลอย่างต่อเนื่องทั่วถึง โดยมีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน ประธานคณะกรรมการชุมชน ประธานกลุ่มสตรี/แม่บ้าน เข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียด
กิจกรรม ดังนี้  ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สุวัฒน์ สมจิตต์ ผู้ก�ากับการ สภ.บ้านไผ่พร้อม กต.ตร.บ้านไผ่ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ขอเข้าดูข้อมูลหรือขอส�าเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) , การร่วมมอบข้าวสารจากสถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่ จ�านวน 180 ห่อ 
1,800 กิโลกรัม , พิธีมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยให้กับชุมชน ทั้ง 39 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ , การท�าบนัทกึขอตกลงความร่วมมือในการจดัให้ผูถ้กูคมุความประพฤตทิ�างานบรกิารสงัคมหรอื
สาธารณะประโยชน์ เพื่อการแก้ไขฟนฟูผู้กระท�าผิด ระหว่าง ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และส�านักงาน
คุมประพฤติขอนแก่น สาขาพล กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม , พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ผลการ
พฒันา O-net แก่พนกังานครเูทศบาล, พธีิส่งมอบถุงยงัชพีแก่กลุม่เปราะบางในเขตเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ จ�านวน 73 
ราย , พิธีส่งมอบทะเบยีนบ้าน ธอส. แก่ผูด้้อยโอกาส ผูย้ากไร้ (บ้านสีส้ม) จ�านวน 20 หลังคาเรอืน , พธิส่ีงมอบ
บ้านแก่คนพิการที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ�านวน 17 หลังคาเรือน , พิธีส่งมอบ
เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยแก่ผู้ยากไร้ จ�านวน 28 ราย ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่



         “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าฝ่าย/งาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน และ
กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ร่วมเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการส่งเสริมบทบาทการพัฒนาสตรี ประจ�าปี  2563 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ และวันที่ 26-27 ศึกษาดงูานด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี และการสร้างแกนน�า จิตอาสาและการช่วยเหลือสังคม 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้รับเกียรติจากนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ 
ให้การต้อนรบั ณ ศนูย์เรียนรูแ้ละภมูปัิญญาท้องถิน่ เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ ์และศึกษาดงูานศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เทศบาลต�าบลบ้านเชยีง 
และชุมชนบ้านเชียง อ�าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และได้รับเกียรติจากนายชุมพร สุทธิบุญ รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านเชียง พร้อมคณะ
ให้การต้อนรับให้การต้อนรับ

โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
การสงเสริมบทบาทการพัฒนาสตรี ประจําป พ.ศ. 2563

19วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563



    “รักษ์ถ่ิน พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 10 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ สมาชกิสภาเทศบาล หวัหน้าส่วนราชการ  
หัวหน้าฝ่าย/งาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวอ�าเภอบ้านไผ่ 
ร่วมเปิดงานโครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสรภัญญ์ น�าพาเสวนาธรรมน�าทาง รู้ศาสนพิธี 
มจีติอาสา พัฒนาด้วย 5 ส โดยพระเทพวสิทุธคิณุ เจ้าคณะจงัหวดัขอนแก่น เปนประธานฝ่ายสงฆ์ 
ณ วัดศรีบุญเรือง ชุมชนศรีบุญเรือง ต�าบลบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

    “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 8 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
มอบหมายให้หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับส�านักคุม
ประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาท�างานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 
MOU กิจกรรม : ท�าความสะอาดวัด บริเวณรอบวัดและชุมชน ณ วัดศรีบุญเรือง ชุมชนศรีบุญเรือง

โครงการเผยแพรพระพุทธศาสนาสรภัญญ นําพาเสวนาธรรมนําทาง
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     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 8 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการชุมชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร ่วมเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข ้าร ่วมอบรมในครั้งนี้
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ลงพื้นที่สํารวจทางนํ้าไหล เพื่อปองกันและแกไขปญหานํ้ารอการระบาย

     “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน จากวิจิตร โปรโมชั่น จ�านวนเงิน 30,000 บาท และ
ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล 
ผู ้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู ้ด ้อยโอกาสทางสังคมจากกองทุน
คนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน จ�านวนเงิน 3,000 บาท โดยมอบให้กับนางแดง สวยกลาง ณ หมู่บ้านมั่นคง ร่วมใจ ชุมชนโนนสวรรค์ ต�าบลบ้านไผ่ 
อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

    “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศกิจ และเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่
ส�ารวจทางน�้าไหล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้ารอการระบายเนื่องจากฝนตกหนักให้กับประชาชนชาวบ้านไผ่ บริเวณเเยก
ถนนราษฎร์ธุรกิจ ถนนอ�ามาตย์ และถนนเอี่ยมประเสริฐตลอดสายยาวไปถึงบริเวณทางรถไฟ (โรงงานกระเทียมดอง)

21วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563



   “รกัษ์ถิน่ พฒันาเมอืงไผ่” วนัที ่31 สงิหาคม 2563 นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบัิตหิน้าทีน่ายกเทศมนตรี
เมอืงบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ หวัหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าทีท่ีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง ร่วมเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ประจ�าปีงบประมาณ 2563 “กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” 
ณ หอประชมุประชาเมอืงไผ่ และในช่วงบ่ายได้มอบหมายให้หวัหน้าส่วนราชการ หวัหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง 
ร่วมการฝึกซ ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในอาคาร ณ ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และได้รับเกียรติ
จากนายพัฒนชาติ ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ ร่วมชมการซ้อมแผนในครั้งนี้

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ส�านักปลัดเทศบาล ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 256322

เหตุสาธรณะภัย โทร. 199 และ 043-272000



  “รักษ�¶Ôèน ¾ั²นาเมืองไผ่” วันทÕè 25 กันยายน 2563 นายไ¾ทÙรย� เหลืองอÔงคะสØµ ปลัดเทศบาล ป®ÔบัµÔหน้าทÕèนายกเทศมนµรÕ
เมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราªการหัวหน้าฝ่ายและ¾นักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมแสดงมØ±ÔµาจÔµ ข้าราªการทÕèเกษÕย³อายØราªการ 
ทัéง 3 ท่าน ได้แก่   1. นายกÄษ®� ªัยมาµย� ผÙ้อ�านวยการกองสวัสดÔการสังคม 
    2. นายประหยัดทรั¾ย� อาวจ�าปา หัวหน้าฝ่ายบรÔหารงานทัèวไป 
    3. นายอภÔªาµÔ สมÕนาง ลÙกจ้างประจ�า 
  «ÖèงเกษÕย³อายØราªการ ãนวันทÕè 30 กันยายน 2563 âดยมÕประ¸านสภาเทศบาล รองประ¸านสภาเทศบาล สมาªÔกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราªการãนอ�าเภอบ้านไผ่ ประ¸านค³ะกรรมการªØมªนและประªาªนร่วมกÔจกรรมãนครัéงนÕé หอประªØมประªาเมืองไผ่ 

¨Ò¡ÇÑ¹ÇÒ¹·Õè¾Ò¡à¾ÕÂÃ
      ÊÙ ‹ÇÑÂà¡ÉÕÂ³·ÕèÀÒ¤ÀÙÁÔ 

งานแสดงมØ±ÔµาจÔµ
ข้าราªการทÕèเกษÕย³อายØราªการ ประจ�าป‚ ¾.ศ. 2563

23วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563
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