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วารสาร

พิธีถวายพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อ่านต่อหน้า 2

อ่านต่อหน้า 2

นางศริญญา วิถีเทพ 
ท้องถิ่นอำาเภอบ้านไผ่

 (รางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจ)



 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ และพสกนิกรชาวอ�าเภอบ้านไผ่ ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม น้อมร�าลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ป ี

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ร่วม
พิธีท�าบญุตักบาตร พิธีวางพานพุ่ม พิธีถวายบงัคมและพิธีจุดเทียนเพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณน้อมร�าลึก เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชการท่ี 9 
เทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
หัวหน้าส่วนการงานในอ�าเภอบ้านไผ่ พนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้างประจ�า พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่และพสกนิกรชาวอ�าเภอบ้านไผ่  
ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมอ�าเภอบ้านไผ่  โดยมีนางสุภาภรณ์ สายสุด ปลัดอ�าเภอ(เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการพิเศษ)   
รักษาราชการแทนนายอ�าเภอบ้านไผ่ เป็นประธาน

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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สวัสดีครับ พบกันอีกคร้ังกับวารสารเสียงเมืองไผ่ ฉบับ
นี้เป็นฉบับท่ี 4 ปีท่ี 8 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 
2563 ส�าหรับเนื้อหาสาระของวารสารฉบับนี้ เป็น
ไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีงานมหา

มงคล เริ่มจากวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันท่ี 
21 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระ

ราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็น

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระ

ปิยมหาราช) วันท่ี 5 ธันวาคม 
2563 เป็นวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่ง
ชาติและวันชาติไทย) ซึ่งทางอ�าเภอบ้านไผ่ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ท�าบญุตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะ ด้วย
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาน
ศึกษา พสกนกิรชาวบ้านไผ่ ร่วมพิธีท่ีหอประชุมอ�าเภอบ้านไผ่ ส�าหรับ
กิจกรรมต่างๆ ในห้วง 3 เดือนนี้ เทศบาลได้ด�าเนินกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�าและพนักงาน
จ้าง ประจ�าปีงบประมาณ 2564 พร้อมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิทุกวัน
พุธของสัปดาห์ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องโครงการปี 2563 กิจกรรม
ถัดมาเป็นโครงการกฐินสามัคคี ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลและพ่ีน้องประชาชนชาวบ้านไผ่ ร่วมกันทอด
ถวายที่วัดป่าสุมนามัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมียอดเงินกฐิน
ทั้งสิ้น 800,959 บาท ถวายเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิ (หลังเก่า) และ
ลานปฏิบัติธรรม กิจกรรมถัดมา เป็นโครงการประเพณีลอยกระทง 
ประจ�าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น มีการประกวดกระทงประดิษฐ์ การประกวด
หนูน้อยนพมาศและนพมาศสูงวัย กิจกรรมถัดมาจะเป็นในส่วนด้าน

การสาธารณสุข ด้านการรักษา
สิง่แวดล้อม ด้านการ
เส ริมสร ้ า งความ
เข ้มแข็งของชุมชน 
ด ้ านการส ่ ง เส ริม

วารสารเสียงเมืองไผ่

พัฒนาการศึกษาและด้านการ
พัฒนาคุณภาพชี วิตซึ่ งแต ่ละ
โครงการ มี วัตถุประสงค์เป ้า
หมายท่ีเป็นประโยชน์แก่พ่ีน้อง
ประชาชนครอบคลุมท้ัง 39 ชุมชน
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตลอด
จนการจัดการประชุมองค์กรภาค
ประชาชนทุกเดือน เพ่ือช้ีแจง
ทบทวนการท�างานของเทศบาล
ในแต่ละส่วน รวมท้ังรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการสตรีแม่บ้าน อสม. อปพร. ให้รับรู้รับทราบและ
น�ามาวางแผนพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และในช่วงไตรมาสนี้เป็นการเริ่มต้นของปีงบประมาณ 2564 ได้มีการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ�าปี 2563 เมื่อวัน
ท่ี 24 ธันวาคม 2563 เพ่ือรับทราบการประกาศใช้แผนด�าเนินงาน 
ประจ�าปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาท้องถิน่ ครัง้ที ่2 ประจ�าปีงบประมาณ 2563 รายงานแสดง
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ี
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจ�า
ปีงบประมาณ 2563 การประกาศ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-
2565) เปลีย่นแปลงฉบบัท่ี 4 และ
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 และการเลือก
เลขานุการสภาเทศบาล แทน
ต�าแหน่งท่ีว่าง รวมท้ังติดตาม
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ในห้วงเดือนตุลาคมถึง
เดือนธันวาคม 2563 ท้ายนี้หวัง
เป็นอย่างยิง่ว่า วารสารเสียงเมอืง
ไผ่จะเป็นส่ืออีกช่องทางหนึ่งท่ี
ให้สาระความรู้และความสุขกับ 

พ่ีน้องประชาชน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกท้องถิ่น ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ติดตาม
วารสารเสียงเมืองไผ่ ด้วยดีเสมอมา พบกันใหม่ฉบับต่อไป สวัสดีครับ 
    

บรรณาธิการ

นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
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 “รางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจ” 

 ก ร า บ ส วั ส ดี พ่ี น ้ อ ง 
ชาวเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ทุกท่าน
 ดิฉัน นางศริญญา วิถีเทพ 
ภูมิล�าเนาเป็นคนขอนแก่นโดย
ก�าเนิด จบการศึกษาปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยขอนแก ่น 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
การเมืองการปกครองท้องถิ่น 
เกียรตินิยมอันดับ 1 ปริญญา

โท คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
ท้องถิน่ ด�ารงต�าแหน่งท้องถิน่อ�าเภอคร้ังแรกท่ีอ�าเภอบ้านฝาง, อ�าเภอ
น�า้พอง, อ�าเภอเขาสวนกวาง และปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่งท้องถิน่อ�าเภอ
บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ท�างานเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมา
ตลอดชีวิตราชการ ซึง่เป็นหน่วยงานราชการท่ีใกล้ชิดประชาชนอย่าง
ท่ีสุด รับรู้และทราบความต้องการของพ่ีน้องประชาชน แก้ไขปัญหาได้
อย่างถกูต้องทันใจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่าง
ตรงจุด และเป็นกลไกลหลักในการพัฒนาประเทศ ในฐานะท้องถิ่น
อ�าเภอบ้านไผ่เป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ สงักัด 
ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น จึงท�าหน้าท่ี
ในการประสานการปฏิบัตินโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นมาสู่จังหวัดและอ�าเภอ เพื่อขยายผลการปฏิบัติสู่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักข้าราชการคือผู้ให้บริการ และรู้สึกภาค

ภูมิใจท่ีได ้ รับราชการ
เพราะข ้าราชการคือ
ผู้รับใช้ประชาชน อย่างมี
คุณภาพเท่าท่ีข้าราชการ
คนหนึ่ ง พึงปฏิบั ติต ่อ
ห น ้ า ท่ี ข อ ง ร า ชก า ร 

ก า ร ร ่ ว ม ง า น กั บ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
และองค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตพืน้ที่

อ�าเภอบ้านไผ่ การปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอ�าเภอบ้านไผ่ เปรียบเสมือน
โซ่ข้อกลางของกระทรวงมหาดไทย ในการขบัเคลือ่นงานนโยบายของ
รัฐบาลในระดับอ�าเภอสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การท�างานร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีหลายภารกิจ เช่น 
การจัดท�าแผนพัฒนา การประชุมสภาฯ การบริหารงานบุคคล การ

อ�านวยความเป็นธรรม การเงินการคลัง เบี้ยยังชีพความพิการ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอดส์ เป็นต้น การช่วยเหลือประชาชน

โดยมีศูนย์บริการร่วม เป็นตัวกลางในการประสานเพื่อ

ขอความช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ ของพ่ีน้อง
ประชาชน น�าไปสู่การ
ช่วยเหลือจากเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ไม่ว่าจะ
เป็น วาตภัย อัคคีภัย 
ฯลฯ เมื่อประชาชน
ร ้องขอ นอกจากท่ี
กล่าวมาแล้ว ซึ่งมีภารกิจถ่ายโอน 245 ภารกิจ ท่ีต้องด�าเนินการร่วม
กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอขอบคุณเทศบาลเมืองบ้านไผ่ท่ีเป็นองค์กร
ปกครองขนาดใหญ่ ท่ีเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านไผ่ เป็นองค์กร
ตัวอย่างที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล 3 ปีซ้อน เป็นแบบอย่างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนท่ี และเป็นองค์กรท่ีปฏิบัติภารกิจเพ่ือพ่ี
น้องประชาชนอย่างแท้จริง การท�างานระหว่างท้องถิ่นอ�าเภอบ้านไผ่กับ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพ่ึงพาอาศัยกันแบบ
กัลยาณมิตรในทุกด้าน จุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของพ่ี
น้องประชาชนให้มคุีณภาพชีวิตท่ีดี และได้รับการบริการสาธารณะท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกันอย่างทั่งถึงเป็นธรรม
 ความภูมิใจในการท�างาน จากการท�างานท่ีผ่านมา ส�านักงาน
ท้องถิ่นอ�าเภอบ้านไผ่เป็นเพียงหน่วยงานเล็ก ๆ บุคลากรไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงาน แต่เรามคีวามต้ังใจและมุง่มัน่ในการปฏบิติัหน้าท่ีร่วมกัน ใน
การส�านึกต่อความเป็นข้าราชการและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี พวก
เราจึงสามารถฝ่าฝันอุปสรรคในการท�างานไปได้ด้วยดีจากภารกิจแม้จะ
เหน็ดเหนื่อยเพียงใดเพื่อองค์กรและพี่น้องประชาชน การท�างานจึงเป็น
ไปด้วยความสุขและภาคภูมิใจในการเป็นมืออาชีพ ส่ิงท่ีภูมิใจอีกอย่าง
หนึ่ง คือ ได้เป็นตัวแทนรับเลือกเป็นท้องถิ่นดีเด่นของจังหวัดขอนแก่น 
และได้รับเลือกให้เป็นท้องถิ่นอ�าเภอดีเด่น 12 คน ระดับประเทศ
 ขอขอบคุณทีมงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนท่ีอ�าเภอบ้านไผ่ เป็นอย่างสูง ท่ีได้ร่วมมือร่วมใจกันดูแลพ่ี
น้องประชาชน ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น น�้า
ท่วมจากพายุโพดุลและภัยจากโควิด 19 ซึ่งจากการระบาดครั้งแรกและ
คร้ังท่ีสอง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ด�าเนนิการตามแนวทางของรัฐบาล ใน
การป้องกันภัยโควิด 19 ได้อย่างดีเย่ียม เต็มท่ีเต็มความสามารถ จึงท�าให้
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ของ
เราไม่พบหรือไม่เกิดการ
ระบาดของโควิด 19 และ
ทุกวันนี้เรายังมุ่งมั่นท่ีจะ
ดูแลพ่ีน้องประชาชนให้
รอดพ้นภัยโควิด 19 ไป
ด้วยกันทุกคน

นางศริญญา  วิถีเทพ
ต�าแหน่ง ท้องถิ่นอ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น



การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”  วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายปัญญา  บัวแสง ประธานสภาเทศบาล ได้ท�าการเปิดการประชุมสภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 เพื่อรับทราบการประกาศใช้แผนด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คร้ังท่ี 2 ประจ�าปีงบประมาณ 2563 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 และเพิ่มเติมฉบับที่ 4 และการเลือก
เลขานุการสภาเทศบาล แทนต�าแหน่งที่ว่าง โดยมีนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและประธานคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ในห้วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ น�าโดยนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในเรื่องของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี อาทิ เช่น การต้อนรับนายมนตรี สุพรมอินทร์ พร้อมคณะศึกษางานจากเทศบาลต�าบลบ้านเป็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลต�าบลขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยนายทะนงศักดิ์ ภูมิฐาน รองนายกเทศมนตรีต�าบลขวาวพร้อมคณะ และต้อนรับคณะศึกษา
ดูงาน เทศบาลต�าบลอุบล อ�าเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวีระชัย ค�าล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต�าบล
อุบล น�าคณะผู้สูงอายุเข้าศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล
และประธานคณะกรรมการชุมชนร่วมให้การต้อนรับ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
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ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจ�าปี 2564
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
น�าหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�าและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฝึกอบรมโครงการ อบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจ�าปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทองพูล กาญจโน วัด
ป่าภูกระแต จังหวัดหนองบัวล�าภู และได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัฒน ปัญญาคุณ เจ้าคณะอ�าเภอบ้านไผ่ (ธรรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดคุ้มจัดสรร 
อ�าเภอบ้านไผ่ แสดงธรรมเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรมให้กับพนกังานเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ โดยมนีางวิภาพร ฉตัรวาณิชเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒ ิสมาชิก
สภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ในห้วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมอืงบ้านไผ่ ได้น�าหวัหน้าส่วนการงาน พนกังานเทศบาล ลกูจ้างประจ�า และพนกังานจ้างฯ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ ตามโครงการ
ฝึกอบรมคณุธรรม จรยิธรรม แก่พนกังานและลกูจ้าง ประจ�าปี 2564 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้พฒันาและได้น�าความรูท้ีไ่ด้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการท�างานร่วมกับผู้อื่น มีน�้าใจในการท�างานร่วมกับผู้อื่น ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

ร่วมพิธีพระสงฆ์จีนเจริญพระสูตร สาธยาย มหามนต์ เดินธูปประจ�าวัน ในงานเทศกาลกินเจ
 “รักษ์ถ่ิน พัฒนาเมืองไผ่” วันท่ี 20 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ ่

ร่วมพิธีพระสงฆ์จีนเจริญพระสูตร สาธยาย มหามนต์ เดินธูปประจ�าวัน ในงานเทศกาลกินเจ ประจ�าปี 2563 ณ เทววิหารพุทธญาน 

 จี้เยี้ยงเกาะ อ�าเภอบ้านไผ่
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อบรมคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าที่เลือกตั้ง
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นวิทยากรในการอบรมคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง/เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยประจ�าท่ีเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจ�าอ�าเภอบ้านไผ่ รุ่นที่ 1- 2 เขต หน่วยเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ต�าบลบ้านไผ่และต�าบลในเมือง ณ หอประชุมอ�าเภอบ้านไผ่

ตรวจความเรียบร้อย หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 “รักษ์ถ่ิน พัฒนาเมืองไผ่” วันท่ี 20 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนเมืองบ้านไผ่ 
ให้การต้อนรับนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ังและคณะ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและ 

นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดขอนแก่น ลงพ้ืนท่ีส�ารวจตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย  
หน่วยเลือกต้ังสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ สอบจ. จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกต้ังในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่ ตรวจความเรียบร้อย
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เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมแสดงความยินดี กับนายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
ร่วมแสดงความยินดีกับนายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสที่ท่านย้ายมาด�ารงต�าแหน่งท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกอง  ผู้อ�านวยการสถานศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ 
โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

แสดงความยินดีกับพ.ต.อ.วิชัย ทองค�า รองผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่  
เดินทางไปรับต�าแหน่งผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรสหัสขันธ์ อ�าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
เข้าแสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.วิชัย ทองค�า รองผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่ เดินทางไปรับต�าแหน่งผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรสหัสขันธ์ 
อ�าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจอ�าเภอบ้านไผ่ ร่วมแสดง
ความยินดีในครั้งนี้ ณ สถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่

แสดงความยินดีกับนายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าส�านักงานจังหวัดขอนแก่น
 “รักษ์ถ่ิน พฒันาเมืองไผ่” วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลอืงอิงคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมอืงบ้านไผ่ 
เข้าแสดงความยินดี กับนายรุจติศักดิ์ รังษี นายอ�าเภอบ้านไผ่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส�านักงานจังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/คณะกรรมการร่วมพัฒนาอ�าเภอบ้านไผ่ หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกองเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมเเสดงความยินดี
ในครั้งนี้ ณ บ้านพักนายอ�าเภอบ้านไผ่
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ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
 “รักษ์ถิน่ พัฒนาเมอืงไผ่” วันที ่6 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏบิติัหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หวัหน้า
ส�านักปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกอง ผู้อ�านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายและผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อพิจารณาจัดท�าร่างแผนการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เเละเพื่อพิจารณาจัดท�าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

โครงการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่1
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
เป็นประธานในการประชุม โครงการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่1 การประชุมประชาคมท้อง
ถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี4  ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้เห็นความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมโดยใช้
แบบประชารัฐเพื่อให้เกิดการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลในการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมน�าปัญหาความต้องการของชุมชนไปสู่ประโยชน์สูงสุด 

ของประชาชน โดยมีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา หัวหน้า
ฝ่าย/งาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ/วิสาหกิจ ประธานคณะกรรมการชุมชน ประธานสตรี แม่บ้านและประชาชนในเขตเทศบาล 

เมืองบ้านไผ่ ร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2/2563
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
บ้านไผ่ มอบหมายให้กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้อง
ประชุมไผ่เงิน โดยมีนายสุพจน์ แก้วเจริญ ประธานคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุมใน
ครั้งนี้ และมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม.
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โครงการแอโรบิคเสริมสร้างสุขภาพชุมชน ชมรมแอโรบิคโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบ
หมายให้นางสุภาภรณ์ ค�าภูเงิน หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล เปิดโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ของชมรมแอโรบิค โรงเรียนมูลนิธิ
บ้านไผ่วิทยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ ณ 
โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ โดยชมรมแอโรบิคอ�าเภอบ้านไผ่
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ
หน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมอืงบ้านไผ่ เปิดโครงการแอโรบคิเพ่ือสุขภาพ ของชมรมแอโรบคิอ�าเภอบ้านไผ่ โดยมสีมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมออกก�าลังกาย ณ 
หน้าที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ่ (สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกก�าลังกาย)

โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ชมรมแอโรบิคสถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่
 “รักษ ์ ถ่ิน พัฒนาเมืองไผ ่” วันท่ี 27 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย ์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบั ติหน ้า ท่ีนายก
เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ของชมรมแอโรบิค สถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่ 
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้  
ณ สถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่
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 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานประจ�าปี 2563
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”  วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานประจ�าปี 2563 ของชุมชนจักรยานบ้านข่าศรีบุญเรือง ณ ศาลาชุมชนบ้านข่าพัฒนา โดย
มี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ประธานคณะกรรมการชุมชนและพี่น้องประขาชน โซนบ้านเกิ้ง 
ร่วมกิจกรรมเพื่อสุขาพในครั้งนี้

โครงการสุขภาพดี แบบบาสสโลบโดยกลุ่มบาสโลปชุมชนสมประสงค์พัฒนา ประจ�าปี 2563
 “รักษ์ถ่ิน พฒันาเมืองไผ่” วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลอืงอิงคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฎบิติัหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพดีแบบบาสโลบ ของกลุ่มบาสโลบชุมชนสมประสงค์พัฒนา ประจ�าปี พ.ศ.2563 ณ ศาลาชุมชนสมประสงค์พัฒนา 
โดยมสีมาชิกสภาเทศบาล หวัหน้าส่วนราชการ หวัหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสขุฯร่วมเป็นเกียรติและประชาชนในชุมชน ร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ 

อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน�าสุขภาพเชิงปฏิบัติการ (อสม.) ประจ�าปี 2563
 “รักษ์ถ่ิน พัฒนาเมืองไผ่” วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน�าสุขภาพเชิงปฎิบัติการ ประจ�าปี 2563 ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ โดยมีประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติและอสม.เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้
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กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ�าปี 2563
 “รักษ์ถ่ิน พัฒนาเมืองไผ่” วันท่ี 30 - 31 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมือง
บ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ�าปี 2563 โดยนิมนต์พระครูสุวัฒน ปัญญาคุณ เจ้าคณะ
อ�าเภอบ้านไผ่ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดคุ้มจัดสรรและพระสงฆ์ สวดเจริญพุทธมนต์เย็นในครั้งนี้ ณ ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และในช่วงเช้าของ
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ร่วมแห่กฐินสามัคคีพร้อมน�ากฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทอดถวาย ณ วัดป่าสุมนามัย ชุมชนสุมนามัย ยอดกระฐินท
อดถวายเป็นจ�านวนเงิน 800,959 บาท โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายบัลลังก์ อรรณนพพร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในครั้งนี้

แนะน�าข้าราชการที่โอนย้ายมาด�ารงต�าแหน่ง/ ที่ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
ร่วมงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 นางอัญชิสา วงษ์จันฬา  
ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม

จ่าเอกชัยนาท รัตนทิพย์  
ตำาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)
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ประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ�าปี 2563 สืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย
 “รักษ์ถ่ิน พฒันาเมืองไผ่” วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลอืงอิงคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฎบิติัหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น
ประธานเปิดงานสืบสานประเพณีไทย ในงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ�าปี 2563 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมกับ ขอขมาพระแม่คงคา พิธีมอบรางวัลกระทงประดิษฐ์ การประกวด
หนนู้อยนพมาศ การประกวดนพมาศสงูวัย และการแสดงบนเวที โดยมปีระธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนจากสถานตี�ารวจภูธรบ้านไผ่ 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ�า พนักงานจ้างเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการชุมชนและประชาชนชาวอ�าเภอบ้านไผ่ ร่วมสืบสานประเพณีในครั้งนี้

223 ปี เมืองขอนแก่น นางร�าครึ่งแสนร�าบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องเมือง
 “รักษ์ถ่ิน พฒันาเมืองไผ่” วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลอืงอิงคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฎบิติัหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมอืงบ้านไผ่ 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา น�าคณะนางร�าชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่เข้าร่วมพิธีร�าบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ซึ่งปีนี้
เป็นปีที่ครบรอบ 223 ปี การก่อตั้งเมืองขอนแก่น ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น
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โครงการสูงวัยใส่ใจรักษ์สุขภาพ โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ�าปี 2563
 “รักษ์ถ่ิน พฒันาเมืองไผ่” ในห้วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสตุ ปลัดเทศบาล ปฏบิติัหน้าท่ีนายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ ได้ด�าเนินโครงการสูงวัยใส่ใจรักษ์สุขภาพ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกหลักสูตร ทั้ง 3 เขต เขตละ 5 วิชาหลักเกี่ยวกับการ
ด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ  พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุทั้ง 3 รุ่น โรงเรียนสุขใจ สูงวัย ประจ�าปี 2563 โดยมี ประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน ผู้แทนจากโรงพยาบาลบ้านไผ่ พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน
และนักเรียนผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ออกให้ค�าแนะน�ามาตรการเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 
สถานประกอบการและตลาด

 “รักษ์ถ่ิน พัฒนาเมืองไผ่” ในห้วงเดือนธันวาคม 2563  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมือง
บ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่คัดกรองวัดอุณหภูมิและประชาสัมพันธ์ (โควิด-19)และมอบหน้ากากอนามัยให้
กับผู้ที่มาจับจ่ายที่ตลาดที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 แก่พี่น้องประชาชนและ
ลงพ้ืนท่ีพร้อมด้วยผู้อ�านวยการกอง และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ออกให้ค�าแนะน�าสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 
COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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ทอดผ้าป่าขยะ เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจ�าปีงบประมาณ 2564
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
เป็นประธานเปิดโครงการทอดผ้าป่าขยะ เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจ�าปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอธิการโกมินทร์ กันตสีโล 
เจ้าอาวาสวัดป่าสุมนามัย แสดงธรรมเทศนาให้กับผู้เข้าร่วมในโครงการ โดยมีรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ และจะน�า
สิ่งของที่ประชาชนบริจาค ทอดถวาย ณ วัดสวนแก้ว โดยพระพยอม กัลป์ยาโณ

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจ�าปีงบประมาณ 2564
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ ่

 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภบิาลอาหาร ส�าหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ประจ�า
ปีงบประมาณ 2564 โดยมวัีตถปุระสงค์ ให้ผู้ประกอบการท่ีสมัผัสอาหารได้ทราบถงึส่ิงปนเป้ือนในอาหารและหลักการประกอบอาหารท่ีถกูสขุอนามยั 
พร้อมมอบเกียรติบัตร โดยมีรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และผู้
ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
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ประชุมประจ�าเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจ�าปีงบประมาณ 2564
ประจ�าเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

 “รักษ์ถ่ิน พฒันาเมืองไผ่” โครงการประชุมประจ�าเดือนองค์กรภาคประชาชน ในวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563 / วันพฤหสับดีท่ี 12 พฤศจิกายน 
2563 / วันพุทธที่ 9 ธันวาคม 2563 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชน และองค์กรอื่นๆ ในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท�า 
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น รวมไปถึงรับทราบถึงความเคลื่อนไหว และภารกิจ กิจกรรมของเทศบาลอย่างต่อเนื่องทั่วถึง โดยมีประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน ประธานคณะกรรมการชุมชน ประธานกลุ่มสตรี/แม่บ้าน เข้า
ร่วมโครงการ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

ลงพื้นที่ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจ�าปีงบประมาณ 2565
 “รักษ์ถ่ิน พฒันาเมืองไผ่” ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบติัหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมอืงบ้านไผ่  
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคม และกองวิชาการและแผนงาน ลงพ้ืนท่ีรับลงทะเบยีนผู้มสิีทธิรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจ�าปีงบประมาณ 
2565 พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวน ณ ชุมชนทั้ง 39 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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เศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต”
 รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจ�าปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีบ้าน
โสกจาน ต�าบลในเมืองอ�าเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ/ฝ่าย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ประธาน
คณะกรรมการชุมน และเกษตรกร ทั้ง39 ชุมชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

โครงการเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันภัยสังคม ประจ�าปีงบประมาณ 2564
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
เป็นประธานเปิดโครงเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันภยัสังคม ประจ�าปี 2564 โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนกัและรู้ถงึพิษภัยทางสงัคม 
ยาเสพติดและอาชญากรรม โดยมหีวัหน้าส่วนราชการ ผูเ้เทนจากสถานตี�ารวจภูธรบ้านไผ่ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจ 
คณะกรรมการโรงเรียนและเยาวชนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่

ต่อยอด “การให้ 1 ชีวิต กับผลผลิตที่พออยู่พอกิน ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค
 “รักษ์ถ่ิน พัฒนาเมืองไผ่” วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมือง
บ้านไผ่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และประธานคณะกรรมการชุมชน ได้มอบลูกพันธุ์โค จ�านวน 2 ตัว ให้กับ  
นางกัณหา หล้ามณี ชุมชนศรีบุญเรือง และนางสวาท จินดา ชุมชนห้วยทราย และวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 ได้มอบลูกพันธุ์โค จ�านวน 1 ตัว  
ให้กับ นายอรรณพ  สดุดี ชุมชนสมประสงค์พัฒนา ซึง่นโยบายของผู้บริหารของทางเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ จะด�าเนนิการขบัเคลือ่นให้เกษตรกรผูเ้ลีย้งโค  
ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขยายผลผลิตลูกโคอย่างต่อเนื่องเพื่อพี่น้องประชาชนชาวอ�าเภอบ้านไผ่ของเราต่อไป
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วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ และพสกนิกรชาวอ�าเภอบ้านไผ่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ณ ลานประชารัฐ หน้าที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ่

พิธีบ�าเพ็ญกุศลน้อมร�าลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
ผู้อ�านวยการกอง/ฝ่าย พนกังานเทศบาล และพสกนกิรในอ�าเภอบ้านไผ่ ร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร�าลกึในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอ�าเภอบ้านไผ่
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กิจกรรมเคารพธงชาติ
 “รักษ์ถ่ิน พัฒนาเมืองไผ่” นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ น�าหัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�าและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวค�าปฏิญาณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าท่ีและศาล
ตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทในเร่ืองของการด�าเนินกิจกรรมในทุกๆโครงการ เพ่ืออ�านวยความสะดวก
และบริการพี่น้องประชาชนทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานีรถไฟ
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล
เมอืงบ้านไผ่ และพสกนกิรชาวอ�าเภอบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมทัิศน์บริเวณสถานรีถไฟบ้านไผ่ น้อมร�าลึกเนือ่งในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีรถไฟบ้านไผ่ โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีใน
ครั้งนี้
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ประเมินผู้บริหารองค์กร
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน เข้าร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูลผู้บริหารองค์การ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหาร
องค์กร ระดับจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล 
ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานและคณะท�างานกลั่นกรองผลการประเมิน ผู้บริหารองค์กรในครั้งนี้

ประชุมการด�าเนินการลดขั้นตอน
 “รักษ์ถ่ิน พัฒนาเมืองไผ่” วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมือง
บ้านไผ่ เป็นประธานการประชุมการด�าเนินการในการปฏิบัติราชการตามกระบวนการลดขั้นตอนและวิธีปฎิบัติงานให้บริการประชาชนของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน โดยมี ผู้อ�านวยการกอง/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประชุมประจ�าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล 
ผู้อ�านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย/งาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ�าเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด�าเนิน
กิจกรรมโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน
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เทศบาลต�าบลจอมพระ ศึกษาดูงานโครงการบ่อบ�าบัดน�้าเสีย
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
พร้อมผู้อ�านวยการกองช่าง และเจ้าหน้าท่ีกองช่าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและน�้าเสีย จากเทศบาลต�าบลจอมพระ 
อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ณ ห้องปฏิบัติงานปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง พาคณะศึกษา
ดูงานลงพื้นที่ดูการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน�้าเสีย ณ บ่อขยะเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ศึกษาดูงานโรงงานผลิต ท่อ HDPE ของบริษัท วิค จ�ากัด (มหาชน)
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 16-18 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
น�าคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต ท่อ HDPE ของบริษัท วิค จ�ากัด (มหาชน) WIIK PUBLIC COMPANY LIMITED ณ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และเยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน�้าที่ใช้วัสดุท่อ HDPE ของทางบริษัท วิค จ�ากัด 
(มหาชน) WIIK PUBLIC COMPANY LIMITED เพื่อเป็นการเพิ่มพูลความรู้และเทคนิคการก่อสร้างที่ใช้วัสดุเป็นท่อ HDPE 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)
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ค�าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
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กองทุนคนบ้านไผ่..สู่พลังใจที่ยิ่งใหญ่
มอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือการจัดงานศพ นายบัญญัติ กองสมบัติ
 “รักษ์ถ่ิน พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายก
เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือการจัดงานศพ นายบัญญัติ กองสมบัติ จ�านวนเงิน 3,000 บาท จากกองทุน
คนบ้านไผ่ไม่ทอดทิง้กนั โดยมนีายปัญญา บวัแสง ประธานสภาเทศบาล หวัหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าทีก่องสวสัดกิาร ร่วมลงพืน้
ที่มอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ ณ บ้านไผ่มั่นคงรวมใจพัฒนา

มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบสาธารณภัยจากเหตุเพลิงไหม้
 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายก
เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพ่ือพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นบ้านของ นางบุญมี  
เสรอาด อายุ 75 ปี ประชาชนในชุมชนโนนสวรรค์ท�าให้บ้านเสียหายทั้งหลังและได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ พร้อมลงพื้นที่
มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดท้ิงกัน จ�านวนเงิน 5,000 บาท ให้กับญาติผู้ประสบภัยเบ้ืองต้นเพ่ือใช้จ่ายดูแล 

ผู้ประสบภัยต่อไป ณ ชุมชน โนนสวรรค์

รายการรับเงินเข้ากองทุนคนบ้านไผ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 รับเข้าจ�านวนเงิน 14,860 บาท จากการจ�าหน่ายดอกไม้งานประเพณีลอยกระทง
 รับเข้าจ�านวนเงิน 40,000 บาท จากบริษัทวิจิตรโปรโมชั่น จ�ากัด

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจ�าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 23




