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วารสาร

วนัน้อมร�ำลกึในพระมหำกรณุำธคุิณพ่อขนุรำมค�ำแหงมหำรำช 17 มกรำคม 2564  ณ มหำวทิยำลยั
รำมค�ำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น

 

กิจกรรมเข้ำวัดท�ำบุญถวำยภัตตำหำรเช้ำและจตุปัจจัยไทยทำนแด่พระภิกษุสงฆ์และสำมเณร  
วัดในเขตเทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ทุกเช้ำวันพุธ ช่วงเทศกำลปีใหม่และมำฆบูชำ

นายอำาเภอบ้านไผ่

“ทำ�จริงและจริงใจ”

นายประจักร์ ไชยกิจ 



ว�รส�รเสียงเมืองไผ ่
ของเทศบาล นัน่คือการเลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศก�าหนดให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 1 

กมุภาพนัธ์ 2564 มผีลให้สมาชกิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สิน้สดุ

ลง และจะจดัให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ของเทศบาลทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 

08:00 - 17:00 น. กระผมนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ในฐานะผู้อ�านวยการการ

เลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ประจ�าเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ เพือ่ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ฯ 

แต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วย นายสมใจ มณีวงษ์ 

ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา เป็นประธาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ นายสุรพล  

สุวรรณชาติ ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่ และ พ.ต.อ  

พิชัยภูษิต จารุพงศ์ ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่ เป็นกรรมการ

การเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ส�าหรับการเลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ แบ่งจ�านวนเขตการ 

เลือกตั้งเป็น 3 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาลได้เขตละ 6 คน มีนายก

เทศมนตรีจ�านวน 1 คน ผลการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ดังนี้ ผู ้สมัครรับเลือกตั้งนายก

เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จ�านวน 3 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 จ�านวน 23 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 

จ�านวน 16 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 จ�านวน 18 คน จ�านวนประชากรทั้ง

สิ้น 27,369 คน จ�านวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จ�านวน 22,300 คน 

การก�าหนดหน่วยเลือกตั้งทั้ง 3 เขตมีทั้งหมด 39 หน่วยเลือกตั้ง และ

เทศบาลได้ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์รณรงค์เพือ่ให้ประชาชนไปใช้สทิธิ์

เลือกตั้งจ�านวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันพุธ ที่ 5 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 ใน

วนัศกุร์ ที ่26 มนีาคม 2564 พร้อมเชญิชวนพีน้่องประชาชนชาวบ้านไผ่ 

ไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง ซ่ึงเทศบาลจะด�าเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม 

เพื่อให้ได้บุคคลเข้ามาเป็นตัวแทนในการท�างานบริหารพัฒนาท้องถิ่น

ให้เจริญก้าวหน้า เข้ามาพัฒนาเมืองบ้านไผ่ “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกัน

ใช้สิทธ์ิ อย่างสุจริตโปร่งใส” ท้ายน้ี หวังเป็นอย่างย่ิงว่า วารสารเสียง

เมืองไผ่ จะเป็นสื่อช่องทางหนึ่งที่ให้สาระความรู้และความสุขกับพี่น้อง

ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรปกครองท้อง

ถิ่นทุกท้องถิ่น ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามวารสารเสียงเมืองไผ่  

ด้วยดีเสมอมา พบกันใหม่ฉบับต่อไป สวัสดีครับ 

นำยไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต

ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

สวสัดคีรับ พบกนัอกีครัง้กบัวารสารเสยีงเมอืงไผ่ ฉบบันีเ้ป็น

ฉบับที่ 9 ปีที่ 1 ของเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 

ฉบับนี้ขอสวัสดีปีใหม่ 2564 ส�าหรับเนื้อหาสาระของ

วารสารฉบับนี้ เป็นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เร่ิมต้นการท�างานโดยน�าหวัหน้าส่วนราชการเข้ามอบกระเช้าของ

ขวญัปฏทินิปีใหม่ 2564 ให้ท่านผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น ดร.สมศกัดิ์ 

จังตระกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ และ 

นายวรทัศน์ ชุลีจันทร์ เพื่อขอพรปีใหม่เป็นขวัญก�าลังใจในการท�างาน 

เมือ่วนัที ่5 มกราคม 2564 ทีศ่าลากลางจงัหวดัขอนแก่น กจิกรรมเข้าวดั

ท�าบญุถวายภัตตาหารเช้าและจตปัุจจัย ทกุเช้าวนัพธุทีว่ดัในเขตเทศบาล

เมอืงบ้านไผ่และกิจกรรมสวดมนต์ทกุบ่ายวนัพธุ สานต่อกจิกรรมอบรม

จริยธรรมคุณธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ประจ�าปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรมถัดมาจะเป็นการจัดเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันพ่อขุนรามค�าแหง

มหาราช ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดขอนแก่น การร่วมประชุมหารือข้อราชการ ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต web Contercnce ในส่วนขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น การประชุมการด�าเนินงานประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจ�าปีงบประมาณ 2564 การประชมุคณะท�างานโครงการเมอืง 

สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นท่ี ประจ�าปีงบประมาณ 2564 การเข้ารับ

การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรมใน

ห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการ

แพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ย�้าเตือนให้พี่น้องประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

และป้องกันโรค หลีกเลี่ยงพื้นท่ีเสี่ยง รักษาระยะห่าง เดินทางไปไหน

ให้สวมหน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือเป็นประจ�า และ

ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของจังหวัดและ

ของส่วนกลาง และในห้วงไตรมาสนี้มีกิจกรรมที่ส�าคัญ

บรรณ�ธิก�ร
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ว�รส�รเสียงเมืองไผ ่
ประวัติก�รศึกษ�อบรม

-หลักสูตรนายอ�าเภอ รุ่นที่ 61 ปี (2549)

-หลักสูตรผู้บังคับกองร้อย กองอาสา

รักษาแผ่นดิน รุ่นที่ 36 (ปี 2549)

-หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 70 

(ปี 2561)

 วิสัยทัศน์ในการท�างาน 

 บูรณาการการท�างานกับทุกภาคส่วน 

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ธุรกิจ และภาคประชาชน เพื่อพัฒนา

อ�าเภอบ้านไผ่ ให้เจริญก้าวหน้า เป็นเมือง 

Smart City ที่ประชาชนมีความมั่นคง มีความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และมีความสุข 

การท�างานร ่วมกับเทศบาลเมืองบ ้านไผ ่  

        พร้อมท่ีจะร่วมเคียงข้างท�างาน

ไปด้วยกัน และช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกัน

และกัน ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก

ในการพัฒนาเมืองบ้านไผ่ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น ก�าหนดให้อ�าเภอบ้านไผ่ เป็น

อ�าเภอเป้าหมายเมือง Smart City  เมืองอัจฉริยะเฟส 2 ของจังหวัด

ขอนแก่น ดังนั้น เบื้องต้นจึงฝากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน  

ทั้งในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และนอกเขตฯ ได้ร่วมมือกันรักษาความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของบ้านเมือง เช่นท้ิงขยะลง

ในภาชนะรองรับ และจัดวางส่ิงของที่ค้าขาย ริมถนนให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย และเป็นเจ้าบ้านที่ดีเมื่อมีแขกต่างพื้นที่มาเยือน  

  

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ นายประจักร์ ไชยกิจ ต�าแหน่ง นำยอ�ำเภอบ้ำนไผ่ เกิด

วันที่ 2 สิงหาคม 2508 ปัจจุบันอายุ 56 ปี

จบกำรศกึษำสงูสดุ ปรญิญาโท รฐัศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัราม

ค�าแหง ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 17 (บ้านหนองกุง) ต�าบลศิลา 

อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติก�รทำ�ง�น
- พ.ศ. 2538 - 2546 ปลัดอ�าเภอพล และอ�าเภอเมืองขอนแก่น 

  จังหวัดขอนแก่น 

- พ.ศ.2547  ปลัดอ�าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

- พ.ศ.2548  ปลัดอ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น       

- พ.ศ.2549  ผู้ช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. 2550 - 2557 ปลัดอาวุโส อ�าเภอมัญจาคีรี อ�าเภอน�้าพอง 

  และอ�าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ.2558  นายอ�าเภอแวงใหญ่ 

  (ผู้อ�านวยการต้น) จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ.2559 - 2561 นายอ�าเภอแวงน้อย (ผู้อ�านวยการสูง) 

  จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ.2561 - 2564  นายอ�าเภอภูเวียง (ผู้อ�านวยการสูง) 

  จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ.2564  นายอ�าเภอบ้านไผ่ (ผู้อ�านวยการสูง) 

  จังหวัดขอนแก่น (8 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน)
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ข้อมูลประวัต ิ ดร.สมใจ  มณีวงษ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่

คติในกำรปฎิบัติงำน (บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล น�าพาองค์การสู่ความเป็นเลิศ)

ชื่อ   ดร.สมใจ  มณีวงษ์

ที่อยู่  233 หมู่ 6 ต�าบลโคกส�าราญ อ�าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110 โทร. 0956701795 

คุณวุฒิ ประกำศนียบัตรกำรศึกษำชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูเทพสตรี

 ปริญญำตรี  การศึกษาบัณฑิต  วิชาเอก คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม

 ปริญญำโท  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ปริญญำเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ต�ำแหน่งสำยงำนกำรบริหำร พ.ศ.2539 – 2540 ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนตะโก อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น/พ.ศ.2540 – 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าการ

ประถมศึกษาอ�าเภอบ้านแฮด,อ�าเภออุบลรัตน์, อ�าเภอเขาสวนกวาง, อ�าเภอน�้าพอง   จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2546 – 2547 /รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  

เขต 4/พ.ศ.2547 – 2558 ผู้อ�านวยการโรงเรียนคูค�าพิทยาสรรพ์ อ�าเภอซ�าสูง จังหวัดขอนแก่น  ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่นเขต 2

 การท�างานร่วมกบัเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ในช่วงเวลาการมาด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ได้ท�างานประสานความร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆกับเทศบาล

เมอืงบ้านไผ่อยูเ่สมอ ทัง้การเข้าร่วมประชมุ การส่งครแูละนกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมกฬีานักเรียนอขงเทศบาล การเข้าร่วมประชมุการจัดท�าแผนพัฒนาฯ และเป็นให้ความร่วมมอืในการ

ส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติงานการด�าเนินการเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการด�าเนินการ

 ฝากประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้เปิดท�าการเรียนการสอน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้เพิ่มทักษะด้านภาษาเพื่อการ

สื่อสาร ภาษาญี่ปุ่น ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 เรียนทุกคน โดยจัดเป็นกลุ่มสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากวิชาเรียนปกติ และในปีการศึกษา 2564 จะมีวิชาการสื่อสารภาษาจีน 

เพิ่มอีก 1 วิชา โดยนักเรียนทุกคนจะได้เรียน 4 ภาษา ฟรี ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ทางโรงเรียนได้เน้นให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสในการ

เรียนอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ โดยนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งความความรู้ ทักษะชีวิต และพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน ทั้งด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ และทักษะอาชีพ 
 

ข้อมูลประวัติ พ.ต.อ.พิชัยภูษิต จำรุพงศ์ กรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่

คติในกำรปฎิบัติงำน (อ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนด้วยความเสมอภาค)

เกิดวันที่ 23 สิงหาคม 2505 ภูมิล�าเนา เป็นคนฉะเชิงเทรา จบการศึกษาโรงเรียนนายร้อยต�ารวจรุ่น 39 สมรสมีบุตรชาย 3 คน

ประวัติกำรท�ำงำน 

 รับราชการครั้งแรก พ.ศ.2529/รอง สวส.สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ศ. 2541/สว.สส.สน. พระราชวัง รอง ผกก.ปสส.1 พ.ศ. 2547/ พ.ศ.2554 ด�ารง

ต�าแหน่งผู้ก�ากับการจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 การท�างานร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

       ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขณะนี้มีการหลอกลวงเกี่ยวกับการออมเงินทางออนไลน์เป็นจ�านวนมาก ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อจะตกเป็นเหยื่อ

พวกมิจฉาชีพ 

ข้อมูลประวัติ นำยสุรพล สุวรรณชำติ กรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ภูมิล�าเนา จังหวัดเลย 

กำรศึกษำ มศ.5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 

ปริญญำตรี วิทยาลัยครูเลย เอกสังคมศึกษา, ปริญญำโท มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ประวัติกำรท�ำงำน พ.ศ.2529 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งพิทยาคาร อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี / พ.ศ.2533 อาจารย์ 1 โรงเรียนหนองสองห้อง

วิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น / พ.ศ.2546 ครูใหญ่ โรงเรียนท่ามะกาปุญศิริวิทยา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี / พ.ศ.2548-2563 

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนพลพฒันศกึษา, ผูอ้�านวยการโรงเรียนไตรคามวทิยา, ผูอ้�านวยการโรงเรียนเบญจมติรวทิยา, ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านไผ่พทิยาคม, 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนพล/พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านไผ่

 วสิัยทศัน์ในกำรท�ำงำน มุ่งพฒันาสถานศกึษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พฒันานักเรียนให้มีความรูค้วามสามารถควบคูก่ับการส่งเสริมการมีวินยั และส่งเสรมินักเรยีนใหม้ีความ

เป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

 การท�างานร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ปี 2564/เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

เมืองบ้านไผ่ในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โรงเรียนบ้านไผ่ หรือที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักในชื่อ “ข.ก.5” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจ�า

อ�าเภอ มีความมุง่มัน่ในการพฒันานกัเรยีนซ่ึงเป็นบุตรหลานของท่านให้ได้รบัการพฒันาความรู้อย่างรอบด้านและปลกูฝังคณุธรรมโดยมุง่เน้นการเป็นบคุคลทีม่วิีนยั นอกจาก

น้ันยังให้ความส�าคญัต่อการพฒันานกัเรยีนทีม่คีวามสนใจเฉพาะทางโดยการปรบัปรงุหลกัสตูรให้ตอบสนองความต้องการของผูเ้รยีน ได้แก่ นกัเรียนทีม่คีวามสนใจ

ด้านต�ารวจ-ทหาร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านพลศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ และ

หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพตามกลุ่มความสนใจ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 26 มกราคม 2564 นายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาล ได้ท�าการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

สมยัสามญั สมยัแรก ประจ�าปี 2564 โดยมีนายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ สมาชกิสภาเทศบาล ผู้

แทนจาก สภ.บ้านไผ่ หวัหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการชมุชนพร้อมด้วยผูส้งัเกตการณ์ เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ณ ห้องประชมุสภาเทศบาล

เมืองบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  

มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ ค�าภูเงิน หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล ต้อนรับ จ่าเอกชัยนาท รัตนทิพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลังพร้อมคณะ

น�าโดยนายอุทัย กรีเทพ รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

เมืองบ้านไผ่ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

 รกัษ์ถิน่ พฒันำเมอืงไผ่ วนัที ่30 มนีาคม 2564 นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฎบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ มอบหมาย

ให้นางสุภาภรณ์ ค�าภูเงิน หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนต�าบลอุบลรัตน์ 

ในเรือ่งของการจดัการขยะต้นทาง น�าโดยนางพรพมิล รุง่เรอืง ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลอบุลรตัน์และคณะ โดยมหีน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/

งาน พนักงานเทศบาลและประชาชนในชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลาชุมชนบ้านข่าพัฒนา

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญสมัยแรกประจ�าปี 2564

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
พร้อมต้อนรับ จ่าเอกชัยนาท รัตนทิพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองคลัง 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนต�าบลอุบลรัตน์ อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
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 ในห้วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วย

หัวหน้าส่วนราชการ ท�าบุญถวายภัตตาหารเช้า จตุปัจจัยไทยทาน แด่ท่านพระครูสุวัฒนปัญญาคุณ เจ้าคณะอ�าเภอบ้านไผ่ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาส

วัดคุ้มจัดสรร, แด่พระวิโรจน์ ถาวรจิตโต หรือพระอาจารย์กรณ์ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่ากู่แก้วมิ่งมงคล แด่เจ้าอธิการโกมินทร์ กนตสีโล  

เจ้าคณะต�าบลบ้านไผ่ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุมนามัย, พระครูพิพัฒนสารคุณ (หลวงปู่แสวง อมโร) เจ้าอาวาสวัดป่าชัยวารินทร์ แด่พระ

ภิกษุสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ  วัดในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่และเทศกาลวันมาฆบูชา

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 นายไพทูยร์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง

บ้านไผ่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพาย (ป.ม.) ประจ�าปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

28 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ  

อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมท�าบุญถวายภัตตาหารเช้า จตุปัจจัยไทยทาน
แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ วัดในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ป.ม.)
ประจ�าปี 2563

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 25646



 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” ในห้วงการประชุมคณระกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1-4 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ

หน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่/ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาล

เมืองบ้านไผ่ ประชุมคัดเลือกผู้ท่ีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแจ้งผลการ 

คดัเลอืกให้ผูอ้�านวยการการเลือกต้ังประจ�าจงัหวดัขอนแก่นทราบและการก�าหนดอตัราค่าตอบแทนและค่าพาหนะของประธานกรรมการการเลอืก

ตัง้และกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และเรือ่งอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องโดยการคดัเลอืกประธานคณะกรรมการ  ทีป่ระชมุได้ม ี

มติเลือกนายสมใจ มณีวงค์ เป็นประธานคณะกรรมการประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่โดยมี  พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจ

ภูธรบ้านไผ่ นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นกรรมการการเลือกตั้งฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันท่ี 3และ26 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

เมืองบ้านไผ่/ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ น�าหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยมีนาย

สมใจ มณีวงค์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่,พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ ผู้ก�ากับการสภ.บ้านไผ่และนายสุรพล สุวรรณ

ชาติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านไผ่/กรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่,ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น, นักเรียนโรงเรียนใน

เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ โดยมีนายอภินันทร์ จันทร์อุปละ ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

ในการเปิดรณรงค์ในครั้งนี้

การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่
ในการด�าเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบ้านไผ่

รณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
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 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 5 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อม

ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ พร้อมปฏิทิน วารสารเสียงเมืองไผ่ บทสวดมนต์ และขอพร ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ

จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลาง

จังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

 วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เข้าแสดงความยินด ี

กับนายประจักร์ ไชยกิจ เน่ืองในโอกาสท่ีได้ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอบ้านไผ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมแสดงความยินดีในคร้ังนี้  

ณ ห้องท�างานนายอ�าเภอบ้านไผ่ ที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  

เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ ผ่านระบบประชุมทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Web conference โดยมีนางศริญญา วิถีเทพ ท้องถิ่นอ�าเภอบ้านไผ่ 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ�าเภอบ้านไผ่ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีนายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ประชุมหารือข้อราชการ ผ่านระบบประชุมทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Web conference 

เข้าแสดงความยินดีและต้อนรับนายอ�าเภอบ้านไผ่คนใหม ่
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 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 19 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น

ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะ

กรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

 “รกัษ์ถิน่ พฒันำเมอืงไผ่” วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2564 นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมืองบ้านไผ่ เป็น

ประธานการประชุมการด�าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ�าปีงบประมาณ 2564 

ครั้งที่ 1/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

(ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่) มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ ค�าภูเงิน หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะท�างาน

โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ประจ�าปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล video conference โดย application zoom โดยมี 

ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1/2564 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประชุมคณะท�างานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ประจ�าปี 2564 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล video conference 
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ลงพื้นที่สร้างการรับรู้เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 

โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และมาตรการ COVID-19

รับการตรวจประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่”  วันที่ 11 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

เทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้นายสญัญา โม้อ้อน ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสขุฯ

ลงพื้นที่ ร่วมกับอ�าเภอบ้านไผ่ สถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่ โรงพยาบาลบ้านไผ่และสาธารณสุขอ�าเภอบ้านไผ่ สร้างการรับรู้เรื่อง

มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ให้กับสถานประกอบการ ร้านอาหาร 

ร้านสะดวกซื้อ ตลอดจนประชาชนชาวอ�าเภอบ้านไผ่ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โควดิ-19 โดยมนีางสุภาภรณ์ สายสดุ ปลดัอ�าเภอ (เจ้าพนกังานปกครองช�านาญการพเิศษ รักษาราชการแทนนายอ�าเภอบ้านไผ่) 

เป็นผู้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้กับประชาชน

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” ช่วงเช้าวันที่ 29 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และมาตรการป้องกันและควบคุม 

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีนายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านไผ่  

กล่าวต้อนรบั และมปีระธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล หวัหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนบ้านไผ่ พนกังานเทศบาล

เมืองบ้านไผ่ และนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ (ขก5) เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

เทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าทีก่องสาธารสุขและส่ิงแวดล้อมเข้ารับการตรวจประเมนิมาตรฐาน คณุภาพระบบบรกิาร

อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมไผ่เงิน
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โครงการเรารักบ้านไผ่รักสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติก ประจ�าปี 2564 

อบรมโครงการชุมชนรวมพลังลดโลกร้อน ประจ�าปีงบประมาณ 2564 

วัด สุขา สร้างสุข ลงพื้นที่ท�าความสะอาดห้องน�้าวัด
ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 12 แห่ง 

 “รักษ์ถ่ิน พัฒนำเมืองไผ่” วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ ค�าภูเงิน หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล เปิดอบรมโครงการเรารัก

บ้านไผ่รักสิ่งแวดล้อม”การขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติก” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล  

ประธานคณะกรรมการชมุชนและประชาชนเข้าร่วมอบรม โดยได้รบัเกยีรติจากนายกฤตภาส ปรงุศรปัีญญา ผู้ใหญ่บ้านหวัถนน 

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

 “รกัษ์ถิน่ พฒันำเมอืงไผ่” วนัที ่4 มนีาคม 2564 นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบัิตหิน้าทีน่ายกเทศมนตรี

เมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ ค�าภูเงิน หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการชุมชนรวม

พลังลดโลกร้อน ประจ�าปีงบประมาณ 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน หัวหน้าฝ่าย/งาน และประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

บ้านไผ่ เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

 “รกัษ์ถิน่ พฒันำเมอืงไผ่” ในห้วงเดอืนกมุภาพนัธ์-มนีาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืององิคะสุต ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด�าเนิน

การลงพื้นที่ท�าความสะอาดห้องน�้าและบริเวณโดยรอบวัด ของวัดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 12 แห่ง ตามโครงการ 

วัด สุขาสร้างสุข ประจ�าปี 2564
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การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงเป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  

ของเทศบาลเมืองบ ้านไผ ่ โดยมีนายสมใจ มณีวงษ ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ ้านไผ ่ นายสุรพล  

สุวรรณชาติ และ พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ กรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ผู้อ�านวยการ 

การเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ท่ีคอยอ�านวยความสะดวกในการรับสมัคร  

ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผลการรับสมัคร นายกเทศมนตรี จ�านวน 3 คน สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งท่ี 1 จ�านวน  

23 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จ�านวน 16 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 จ�านวน 18 คน

อบรมเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

 รักษ์ถ่ิน พัฒนำเมืองไผ่  ในห้วงวันท่ี 23-25 มีนาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เปิดการอบรม 

เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ทั้ง3เขต  โดยมีนางสุภาภรณ์ ค�าภูเงิน 

หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ผู้อ�านวยการ 

การเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พบปะพร้อมให้โอวาทกับผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งต้อนรับนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ประจ�าจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมการอบรม โดยได้รับเกียรติจากนางสุภาภรณ์ สายสุด ปลัดอ�าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ

พิเศษ) และคณะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรม ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
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ต้อนรับกรรมการการเลือกตั้งและผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดขอนแก่น 
ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 28 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่/ 

ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายสมใจ มณีวงษ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่, 

พ.ต.อ.พชิยัภษูสิ จารพุงศ์ ผูก้�ากบัสภ.บ้านไผ่  นายสรุพล สวุรรณชาต ิผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านไผ่/กรรมการการเลอืกต้ังประจ�าเทศบาลเมอืงบ้านไผ่

ให้การต้อนรับ ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ�าจังหวัดขอนแก่นพร้อม ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่โดยได้รับเกียรติจาก 

นายประจักร์ ไชยกิจ นายอ�าเภอบ้านไผ่ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งน้ี พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ณ สถานที่เลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

การรับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ในวันเลือกตั้ง

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 28 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่/ 

ผู ้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ นายสมใจ มณีวงษ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่,  

พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่ นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านไผ่/กรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ�าเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะท�างาน ด�าเนนิการรบัหบีบตัรเลอืกตัง้ วสัดุอุปกรณ์ และหลักฐานเกีย่วกบัการเลอืกต้ังสมาชกิสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรีเมอืงบ้านไผ่ โดยได้รับเกียรตจิาก นางสภุาพร สายสดุ (ปลดัอ�าเภอช�านาญการพเิศษ) พร้อมคณะท�างาน ได้ให้เกยีรตมิาช่วยเหลอื

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ณ ห้องประชุมประชาเมืองไผ่
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งานบุญมหาชาดพระเวชสันดรชาดก ประจ�าปี 2564 
ชุมชนบ้านข่าพัฒนา,ชุมชนศรีบุญเรือง

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 7 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง

บ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ ค�าภูเงิน หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดงานบุญมหาชาดพระเวชสันดรชาดกประจ�าปี 2564  

ชุมชนบ้านข่าพัฒนา, ชุมชนศรีบุญเรือง โดยมีประธานคณะกรรมชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้  

ณ วัดศรีบุญเรือง ต�าบลบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ จ�านวน 50,000 บาท

งานบุญมหาชาด(บุญผะเหวด) ชุมชนหนองลุมพุก ประจ�าปี2564

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 20 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ ค�าภูเงิน หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล  พร้อมด้วยนางจิตโศภิณ เคนจันทึก ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิตฯ  

เปิดงานบุญมหาชาด(บุญผะเหวด) ชุมชนหนองลุมพุก ประจ�าปี2564 ซึ่งทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มอบเงินสนับสนุนงานบุญในครั้งนี้ จ�านวนเงิน 

50,000 บาท ณ วันสะอาดโนนงาม ชุมชนหนองลุมพุก ต�าบลในเมือง อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
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โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัตินายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบ

หมายให้ นายสมศักดิ์ ศิริหล้า ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจ�าปี

การศึกษา 2563 โดยมี พนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ เข้ากิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญเนตรนารี และกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือส�ารอง 
ประจ�าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 19 มีนาคม 2564  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัตินายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบ

หมายให้ ดร.จติโศภนิ เคนจนัทกึ ผูอ้�านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 อนบุาลสาธติ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพกัแรมลกูเสอืสามญัเนตรนาร ีและ

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือส�ารอง ประจ�าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต โดยมี พนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 

อนุบาลสาธิต เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
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การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ (ท.1)
“เขียว-เหลือง” ครั้งที่ 19

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2564  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัตินายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

มอบหมายให้ นายพิชัย แก้วกระจ่าง ผู้อ�านวยการกองการศึกษา  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 

2563 “เขียว-เหลือง” ครั้งที่ 19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามศูนย์

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัตินายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  

มอบหมายให้ นายพิชยั แก้วกระจ่าง ผูอ้�านวยการกองการศกึษา เป็นประธานเปิดโครงการกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 

เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ  สนามหน้าส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและให้ก�าลังใจพนักงานเทศบาลที่ประสบอัคคีภัย

ร่วมท�าบุญบริจาคลอตเตอรี่เก่า ต่อบุญ ลุ้นโชค

 “รกัษ์ถิน่ พฒันำเมอืงไผ่” วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2564 นายไพทรูย์ เหลอืงอิงคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรี

เมืองบ้านไผ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและให้ก�าลังใจ

แก่นางสาวจารุมาศ เสนาสนิท นักจัดการงานทั่วไป ผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

    

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมท�าบุญบริจาคลอตเตอร่ีเก่า ต่อบุญ ลุ้นโชค  

เพียงแค่ท่านน�าลอตเตอรี่เก่าท่ีไม่ถูกรางวัล มาส่งต่อเพื่อแต้มบุญ ที่จะน�าลอตเตอรี่เก่าเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

หลายอย่าง สามารถบริจาคได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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โครงการประชุมประจ�าเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจ�าปี 2564
ประจ�าเดือนมกราคม-มีนาคม 2564

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ร่วมเป็นเกียรติเป็น

ประธานการประชุมประจ�าเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจ�าเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ตามโครงการจัดประชุมประจ�า

เดือนองค์กรภาคประชาชน ประจ�าปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยนางสุภาภรณ์ ค�าภูเงิน หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อ�านวยการสถานศึกษา,หัวหน้าฝ่าย/งาน และพนักงานเทศบาล โดยมีประธานกรรมการ

ชุมชน และประธานกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชน, คณะกรรมการเครือข่าย อสม., คณะกรรมการศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  

แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุมตามโครงการดังกล่าว

 - ประจ�ำเดือนมกรำคม 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกรำคม 2564

   ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

 - ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภำพันธ์ 2564

   ณ ห้องประชุมไผ่เงิน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านไผ่

 - ประจ�ำเดือนมีนำคม 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนำคม 2564

   ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

 ซึ่งทางกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีก�าหนดจัดการ

ประชุมขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อสนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งของ

คณะกรรมการชุมชน และองค์กรอื่นๆ ในชุมชน ให้มีส่วนในการร่วมคิด 

ร่วมท�า ร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ และชี้แจงให้ชุมชนได้รับทราบภารกิจ และกิจกรรมของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง 

ทั่วถึง และเท่าเทียม 
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และพัฒนารายได้ชุมชน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ�าปีงบประมาณ 2564 

มอบโคตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เทศบาลเมืองบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 21 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตร ี

เมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

ประจ�าปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร การท�าเจลล้างมือ, ยากันยุงสมุนไพร, น�้ายาล้างจาน, น�้ายาซักผ้า และหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยมี

ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

 “รกัษ์ถิน่ พฒันำเมอืงไผ่” วนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2564 นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลัดเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ 

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุคนพกิาร ในเขตเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ประจ�าปีงบประมาณ 2564 โดยมหีวัหน้า

ส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

 ต่อยอด “การให้ 1 ชีวิต กับผลผลิตท่ีพออยู่พอกิน ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ ์โค เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยการน�า 

ของนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้เล็งเห็นความส�าคัญ โครงการที่ดีและมีการขยาย

ผลผลิตที่ให้ความคุ้มค่า กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งทางตรง

และทางอ้อมจากสัตว์เหล่านี้ ให้เป็นรายได้เสริมและเป็นรายได้หลักในการประกอบอาชีพ เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งนี้

ยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ คู่กับวิถีชีวิตของชุมชนให้ยั่งยืนอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน สืบไป
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โครงการก่อสร้างถนนและสะพาน ถนนแจ้งสนิท

“รกัษ์ถิน่พฒันำเมอืงไผ่” นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ หวัหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าฝ่าย/งานและเจ้าหน้าท่ีกองช่าง ลงพื้นท่ีตรวจความคืบหน้าตั้งแต่ต้นจนจบโครงการก่อสร้างถนนและสะพานขนาดสี่ช่อง

จราจร ถนนแจ้งสนิท
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 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่”วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

เมืองบ้านไผ่ (ผู้อ�านวยการศูนย์ อปพร.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมอ่านสารจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

กล่าวค�าปฏิญาน เนื่องในวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน

และ อปพร.เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ถนนหน้าส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันท่ี 22 มีนาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมท�าการล้างท�าความสะอาดถนน 

เจนจบทิศ ช่วงบริเวณแยกหอนาฬิกาถึงบริเวณแยกโอเปงฮง (สาขายามาฮ่า) ซึ่งเป็นถนนสายเศรษฐกิจ ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

วันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
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รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอการรักษา

 “รักษ์ถิ่น พัฒนำเมืองไผ่” วันที่ 21 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

เมืองบ้านไผ่ อ�านวยความสะดวกในการรับบริจาคโลหิตเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวอ�าเภอบ้านไผ่ผู้ท่ีมีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้  

โดยมนีายปิตพิล โพธ์ิใต้ ท้องถ่ินจงัหวดัขอนแก่น นางศิรญิญา วถิเีทพ ท้องถิน่อ�าเภอบ้านไผ่ หวัหน้าส่วนราชการเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ เหล่ากาชาด

จังหวัดขอนแก่น กิ่งกาชาดอ�าเภอบ้านไผ่ เข้าเยี่ยมให้ก�าลัง พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารว่างและน�้าดื่มเพื่อให้ผู้ที่มาบริจาคได้รับประทานหลังจาก 

การบริจาคเลือดเเล้วเสร็จ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564 23




