
เสียงเมืองไผ่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนเมษำยน - มิถุนำยน พ.ศ. 2564
วารสาร

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำาปี 2564 การแถลงนโยบายของนายก

เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ก่อนเข้ารับหน้าที่...

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน

และในตลาดแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019...
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สวัสดีครับ.....พบกันอีกคร้ังกับวารสาร

เสียงเมืองไผ่ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 9 

ของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 

2564 ในนามของคณะผู ้บริหาร

ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวบ้านไผ่ผู ้ 

มสีทิธ์ิเลือกตัง้ทัง้ 39 ชมุชนทกุท่านทีม่อบความ

ไว้วางใจให้ผมและคณะได้มีโอกาสมาบริหาร

กิจการท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่นับจากนี้

ไปอีก 4 ปีแน่นอนที่สุดผมไม่มีอะไรตอบแทน

ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นศรัทธาที่มีให้

ผมกับคณะได้ดีไปกว่าการท่ีจะพยายามทุ่มเท

ทำางานด้วยสติปัญญากำาลังกายกำาลังใจโดยจะ

ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนการสนับสนุนจากพนักงานเทศบาล 

ทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆท่ีผมได้แถลง

ไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้สำาเร็จเป็นรูปธรรม 

ที่สำาคัญ ในสภาวะประเทศไทยและโลกยังเผชิญกับ

โรคระบาดติดเชื้อ covid-19 ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ท่ี

ยากลำาบาก ในทางกลับกันเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำาหรับ

ทุกคนว่าจะทำาอย่างไรจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไป

ด้วยกันโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเมืองบ้านไผ่

ให้เจริญก้าวหน้ารองรับการเป็นเมือง smart 

city รองจากจังหวัดขอนแก่นและรองรับการ

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมท้ังทางรถยนต์และชุม

ทางรถไฟซึ่งจะมุ่งเน้นพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

บรรณาธิการ
วารสารเสียงเมืองไผ่

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ พัฒนาด้านการสาธารณสุข

และสุขาภิบาล พัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม พัฒนาด้าน

คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน พัฒนาด้านการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอด

จนด ้ านกา ร เ มื อ ง  ก า รบริ ห า รยึ ดห ลั ก 

ธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

ใ ห ้ เ มื อ งบ ้ า น ไ ผ ่ เ ป ็ น เ มื อ ง แห ่ ง ค ว าม

สุขโดยจะดำาเนินการตามนโยบายท่ีให้ไว ้ 

กับพี่น้องประชาชนในการรณรงค์หาเสียงเลือก

ต้ังท่ีผ่านมา ภายใต้กรอบของระเบยีบกฎหมาย

อย่างเคร่งครัดผมและทีมงานพร้อมแล้วท่ีจะ

ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหาและบรรเทา

ความเดือดร้อนต่างๆเพื่อประโยชน์สุข

ของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมือง

บ้านไผ่ทุกคน สุดท้ายนี้ขออัญเชิญอำานาจ

คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ในสากลโลกจงดลบันดาลประทานพรให้ทุก

ท่านผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

covid-19 และมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจ

เข้มแขง็มคีวามสขุความเจรญิคดิประการใดขอให้ 

สมความปรารถนาทุกประการพบกันใหม่ฉบับ 

ต่อไปสวัสดีครับ                       

     

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 

 

นายบัลลังก์ อรรณนพพร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น  

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 25642

“วารสารเสียงเมืองไผ่” นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการบรรณาธิการ บริหาร นายภาณุมาศ หล้ามณี ประธานสภาเทศบาล 
เมืองบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการบรรณาธิการที่ปรึกษา นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการบรรณาธิการอำานวยการ นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า  
ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประธานกรรมการบรรณาธิการข่าวและภาพ นายธนายุทธ โคตรบรรเทา หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เลขานุการ 
คณะกรรมการบรรณาธกิารข่าวและภาพ กองบรรณาธกิารข่าว นายรพพีงศ์ ปลัง่ศริ ิผูช่้วยเลขาฯ โทรศัพท์ 0-4327-2642 , 0-4327-2661 ต่อ 54 โทรสาร 0-4327-2762 , 0-4327-2262



วารสารเสียงเมืองไผ่

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

เกิดเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2506

การศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปศาสตร์) สถาบันราชภัฏเลย

สถานที่ติดต่อ 132/1 หมู่ท่ี 3 หมู่บ้านไทยสามัคคี ถนนเจนจบทิศ  

 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190 

โทรศัพท์ 043 491 320 โทรสาร 043 491 321

e-Mail:  banlang0999@gmail.com

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

 นักธุรกิจ

ประสบการณ์ที่ส�าคัญ

 - ดำารงตำาแหน่งนายกเทศมนตรีตำาบหนองสองห้อง

  อำาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 2 สมัย                   

 - ดำารงตำาแหน่งอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

  2 สมัย (อ.ก.ค.ศ.สมพ.25)

 - ดำารงตำาแหน่งกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ประวัติการศึกษาอบรม

  - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส. รุ่นที่ 11) พ.ศ. 2544 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 - จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2550

เกิดเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2504

การศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปศาสตร์) สถาบันราชภัฏเลย

อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้  ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สถานที่ติดต่อ 45 ม 22 ถนน มิตรภาพ อำาเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น

ประสบการณ์ที่ส�าคัญ

 - พ.ศ.2544 อดีตนายกเทศมนตรีตำาบลบ้านไผ่

 - พ.ศ2544-2546 อดีตกรรมาธิการสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

 - พ.ศ.2553-2555 อดีต รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

 - พ.ศ.2562-2563 อดตี ผูช้ำานาญการสภาผูแ้ทนราษฎรของ สส บลัลงัก์ อรรณนพพร

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

นายบัลลังก์ อรรณนพพร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น

เขต 10 พรรคเพื่อไทย 

นายบัลลังก์ อรรณนพพร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น  

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 3



ฝ่ายนิติบัญญัติแนะน�าคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

นายศิริพงศ์ อรุณเดชาชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายกฤติธี ปิยพรมดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางสาวยศวดี สิทธิสงวนพันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์
รองนายกเทศมนตรี

นายวรพล ภัคสุขชัย
รองนายกเทศมนตรี

นายมนัส มาซา
รองนายกเทศมนตรี
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นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
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ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายภาณุมาศ หล้ามณี 
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

นางสาวสมมาศ สันค�า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายธัชทร อภิโชติดิลก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายชานล ธนระพีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสุภาภรณ์ ค�าภูเงิน
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

นายเจษฎากร บัวแสง 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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นายละออ บุญส่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1



นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสนธิ ชัดไธสง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเกษม ชวฤทธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายประเสริฐ เอราวัณ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางจงจิต แซ่เหีย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายประสิทธิ์ สันค�า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายจิรนันทร์ เกียรติชัยพัฒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเจษฎากร บัวแสง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
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นายไสว  มัชฌิมา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายบุญเหลือ เรืองลือ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายภานุมาศ หล้ามณี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายนพดล พลภูเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3



ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ครั้งแรก 

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายภาณุมาศ หล้ามณี ประธานสภาเทศบาล ได้ทำาการเปิดการประชุมสภา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2564 การประชุมเพื่อคัดเลือก แต่งตั้งสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่และ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง

บ้านไผ่ และการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยมีนายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการประธานคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจ�าปี 2564

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” ตามประกาศอำาเภอบ้านไผ่เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ครั้งแรก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อแนะนำาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้รับการเลือกตั้งทั้ง 18 คน และแนะนำานายประเสริฐ  

พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลกล่าวคำาปฏิญาณตน การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

ผูท้ีไ่ด้รบัเลอืกคอืนายภาณมุาศ หล้ามณ ีการเลอืกรองประธานสภาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ผูท้ีไ่ด้รบัเลอืกคอื นายเจษฏากร บวัแสง การเลอืกเลขานกุาร

สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผู้ได้รับเลือกคือนางสุภาภรณ์ คำาภูเงิน พร้อมกำาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำาปี 2564 และสมัยประชุม

สภาเทศบาลสมยัแรกประจำาปี 2565 และการแต่งตัง้คณะกรรมการการประชมุฯ โดยมนีายประจกัร์ ไชยกจิ นายอำาเภอบ้านไผ่ ร่วมเป็นเกยีรตเิข้าร่วม

การประชุม พร้อมประดับเครื่องหมายอินทรธนูให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล และกล่าวให้โอวาทในครั้งนี้ โดยมีนายภาณุมาศ หล้ามณี 

สมาชกิสภาเทศบาล อาวโุส ทำาหน้าทีป่ระธานสภาช่ัวคราว และนายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานกุารสภาชัว่คราว ในการประชมุครัง้นี้
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 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำา

ปฏิญาณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณสำานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล 

กิจกรรมวันเทศบาล กล่าวค�าปฎิญาณ อ่านศาลรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตร 

พนักงานดีเด่น ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลยายตาเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจ�าปี 2564 

 “พลงัเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” เช้าวนัที ่24 เมษายน 2564 นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรี

เมืองบ้านไผ่ นำาผู้อำานวยการกอง/ฝ่าย พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำา พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมเนื่อง

ในวันเทศบาล เคารพธงชาติ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมร้องเพลงเทศบาล พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับ

พนังงานดีเด่นและไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเทศบาล ประจำาปี 2564 ณ บริเวณสนามหน้าสำานักงาน

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
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กิจกรรมเข้าวัดท�าบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกเช้าวันพุธ วัดในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

ถวายอาหารเสริม และเงินสมทบทุนซ่อมแซมรั้ววัดป่าชัยวารินทร์ด้านทิศตะวันตก 

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” เช้าวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ พร้อมหวัหน้าส่วนราชการ ลงพืน้ทีถ่วายอาหารเสรมิ และเงนิสมทบทนุซ่อมแซมรัว้วดัป่าชยัวารนิทร์ด้านทิศตะวนั

ตก ถวายให้พระครูพิพัฒนสารคุณ (หลวงปู่แสวง อมโร) เจ้าอาวาสวัดป่าชัยวารินทร์ ณ วัดป่าชัยวารินทร์

 “พลงัเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” ในห้วงเดอืนเมษายน-มถุินายน 2564 นายไพทรูย์ เหลอืงอิงคะสตุ ปลดัเทศบาลฯนำาหวัหน้าส่วนการ

งาน พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจำา และพนกังานจ้างฯ ร่วมกจิกรรมสวดมนต์ไหว้พระทกุบ่ายวนัพธุ ตามโครงการฝึกอบรมคณุธรรม จรยิธรรม  

แก่พนักงานและลูกจ้าง ประจำาปี 2564 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” ในห้วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ พร้อมหัวหน้า 

ส่วนราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมทำาบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารพร้อมถวายหน้ากากอนามัย แด่พระสงฆ์และ

สามเณร เพื่อความเป็นสิริมงคลและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัดในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 12 แห่ง
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การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19 

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” ในห้วงเดือนมิถุนายน 2564  นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมคณะ

ผู้บริหาร ผู้อำานวยการกอง หัวหน้าฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนพี่น้องประชาชนมีด้วยกัน 3 กิจกรรม 1.กิจกรรมในเรื่องเชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัยแบบ 100% 2.กิจกรรมในเรื่อง 

การนำาหน้ากากอนามัยท่ีใช้แล้วมาแลกหน้ากากอนามัยใหม่ (ให้ท่านนำาหน้ากากอนามัยของท่านยัดใส่ขวดแล้วปิดให้มิดชิด) และ 3.กิจกรรม 

ในเรื่องของการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ภายในตลาดงดการสูบบุหรี่ทุกชนิด ณ บริเวณตลาดไนท์บาซ่าร์

 “พลังเมืองไผ ่ ก ้าวไกลไปด้วยกัน” เช ้าวันจันทร ์ที่  7 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตร ี

เมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล เยี่ยมให้กำาลังใจประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งได้

ร่วมฉีดวัคซีนร่วมกับ นายบัลลังก์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นของวัคซีน ซึ่งต้องขอ

ขอบพระคุณ นายแพทย์อดุลย์ บำารุง ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ในการฉีดวัคซีน โครงการในครั้งนี ้

โดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลสารกิจ เจ้าคณะอำาเภอบ้านไผ่ (มหานิกาย), พระครูสุวัฒนปัญญาคุณ เจ้าคณะอำาเภอบ้านไผ่ (ธรรมยุต) 

พร้อมทัง้ได้รับเกยีรติจากนายบลัลงัก์ อรรณนพพร สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร นายประจักร์ ไชยกจิ นายอำาเภอบ้านไผ่ ผู้ทรงคุณวฒุใินอำาเภอบ้านไผ่ 

และส่วนราชการภายในอำาเภอบ้านไผ่ ที่มาร่วมพิธีเปิดในวันนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
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ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่เสี่ยงภายในอ�าเภอบ้านไผ่

 “พลงัเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” ในห้วงเดอืน เมษายน 2564 นายไพทรูย์ เหลืององิคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรี

เมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯเทศกิจ ลงพื้นที่ดำาเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการดำาเนิน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนภายในอำาเภอบ้านไผ่ ณ สถานีบริการนำ้ามันภายในอำาเภอบ้านไผ่,ธนาคาร,พื้นที่ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมือง

บ้านไผ่

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 16 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

เมอืงบ้านไผ่ ลงพืน้ทีด่ำาเนนิการฉดีพ่นยาฆ่าเชือ้โรค เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพือ่เป็นการดำาเนนิ 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในวัดในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนภายใน

อำาเภอบ้านไผ่
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ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจ�าปี 2563

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน”  วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร  

ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำานวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการชุมชน ประธานกลุ่มสตรี  

อาสาสมคัรสาธารณสขุฯ และประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงบ้านไผ่  พร้อมได้รบัความเมตตาจากท่านพระครปูรยิตัสิารวสุิทธิ ์เจ้าอาวาสวดัศรบีญุเรอืง 

ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมย่ังยืน ระดับพื้นที่ ประจำาปี 2563 พร้อมลงพื้นที่ชมการนำาเสนอข้อมูลเชิงประจักร์ด้านเมืองอยู่ดี  

คนมีสุข สิ่งเเวดล้อมยั่งยืน ณ สถานีรถไฟบ้านไผ่ วัดศรีบุญเรืองและบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจพัฒนา
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ศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ฟอกไต เทศบาลเมืองชัยภูมิ

 “พลงัเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บรหิาร ผู้อำานวยการกองสาธารณสขุ

และสิง่แวดล้อม และเจ้าหน้าทีก่องสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม ศกึษาดงูานการจดัตัง้ศูนย์ฟอกไต เทศบาลเมอืงชยัภมู ิเพือ่ศกึษาแนวทางในการจดัตัง้

ศูนย์ฟอกไตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นโดยมีนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อม

คณะให้การต้อนรับ ณ สำานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
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ลงพื้นที่ผู้ประสบภัยทางสังคม

 “พลงัเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชมุประจำาเดอืนองค์กร

ภาคประชาชน เพื่อดำาเนินการพัฒนาเมือง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนพร้อมดำาเนินการแก้ไขเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พร้อมคัดเลือกผู้

แทนประชาคมท้องถิ่นเพ่ือเเต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้า

ส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน ประธานคณะกรรมการชุมชนร่วมประชุมในครั้ง ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

โครงการประชุมประจ�าเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจ�าปี 2564

ประจ�าเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้นางอัญชิสา วงษ์จันฬา  

ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยทางสังคม ณ ชุมชนยิ่งยง ชุมชนจัดสรร และชุมชนโพธิ์สวรรค์
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โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ�าปีงบประมาณ 2564

โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” โดยการนำาของนายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้เล็งเห็น 

ความสำาคัญโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

และให้ความรูแ้ก่กลุ่มสมาชิกผูเ้ล้ียงโคเกีย่วกบัวธีิการเลีย้งโคทีม่คีณุภาพและการเพิม่ผลผลติ เพือ่เป็นการอนรุกัษ์และขยายพนัธุโ์คให้คงอยู่ 

และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงโคในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่งได้ดำาเนินการอบรมให้แก่สมาชิก 

ผู้เลี้ยงโค จำานวน 2 รุ่นๆละ 50 คน รุ่นที่1 อบรมในวันที่  24  มิถุนายน พ.ศ.2564  รุ่นที่ 2 อบรมในวันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ.2564 

ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่  เทศบาลเมืองบ้านไผ่

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธาน

สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำานวยการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  

และพนักงานเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมโครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง การพัฒนาทักษะการ

อ่าน การเขียน ของนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อให้พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เจ้าหน้าท่ีแต่ผู ้ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการศึกษา ให้มีความรู ้เจตคติและทักษะกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู ้เทคนิควิธีต่างๆ  

เพือ่ให้นกัเรียนอ่านออกเขยีนได้ตามความสามารถของนกัเรยีนท่ีจบในแต่ละช้ันปี และนำาความรูค้วามเข้าใจจากการฝึกอบรม มาพฒันาการจดัการเรยีนการ

สอนของสถานศึกษาต่อไปโดยมีนายบัลลังก์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอนแก่น เขต10 เป็นประธานในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่
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ประชุมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก�าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 89) 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้ 

นางสาวพทัธวรรณ ปรุติา ผูอ้ำานวยการกองคลงั เป็นประธานในการประชมุแนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงกำาหนดพสัดแุละวธิกีารจดัซือ้จดัจ้างพสัดุ

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 89) ณ ห้องประชุมไผ่เงิน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อ

เท็จจริง ครุภัณฑ์เพื่อจำาหน่าย เพื่อร่วมพิจารณาตรวจสอบให้การจำาหน่ายครุภัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ
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ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้กับชุมชนสุมนามัย (หนองงิ้ว) หลังน�้ากัดเซาะพังทลาย

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  

ผูอ้ำานวยการกองช่าง และเจ้าหน้าทีก่องสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม ลงพืน้ทีป่รบัปรงุซ่อมแซมถนนให้กบัชมุชนสุมมานามยั (หนองงิว้) หลงันำา้กดัเซาะ

พังทลาย โดยลงหินคลุกบริเวณผิวจราจร ทั้งนี ้เพือ่ให้พี่น้องประชาชนบรเิวณดงักล่าวสามารถสัญจรผา่นได้โดยสะดวกต่อไป โดยดำาเนินการปรบัปรงุ

ทางเข้าด้านถนนมิตรภาพตลอดแนวถนนบริเวณรอบหนองงิ้ว
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ลงพื้นที่ดูดโคลนท่อระบายน�้าในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้อำานวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำานักปลัดเทศบาล นำารถดูดโคลนลงพื้นที่ดูดโคลน

ที่อุดตันภายในท่อระบายนำ้าและลำารางสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่สะสมจากเศษดิน หิน ทราย และเศษวัสดุต่างๆ รวมกันก่อให้เกิดการปิดกั้น

ทางระบายนำ้าภายในท่อระบายนำ้าในเขตจากการตรวจสอบ พบว่าปริมาณดินโคลนจำานวนมาก เจ้าหน้าที่ดำาเนินการดูดโคลนและทำาความสะอาด 

ท่อระบายนำ้าพร้อมเปิดทางระบายนำ้า ทั้งนี้เพื่อให้การระบายนำ้าในฤดูฝนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการลดปัญหานำ้าท่วมต่อไป  
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ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผู้อำานวยการกองช่าง 

ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ของนางบุญมี เสรอาด ณ ชุมชนโนนสวรรค์ 

 “พลังเมืองไผ่ ก ้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่  25 พฤษภาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมือง

บ ้ านไผ ่  ดำ า เนินกิจกรรม รักษ ์สิ่ งแวดล ้อมด ้ วยการปลูกต ้นไม ้และปลูกป ่ า เฉลิมพระเกียร ติ  เนื่ อ ง ในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู ่ 100 ล้านต้น” พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายปิติพน  

โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำาเภอบ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู ้แทนจากสถานีตำารวจภูธรบ้านไผ่  

ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำา พนักงานจ้าง ประธานคณะกรรมการชุมชน ประธานกุล่มสตรี และประชาชนจิตอาสาในเขตเทศบาล 

เมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ของนางบุญมี เสรอาด
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การประเมินภายใน  (Self Assessment Report : SAR) 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 

 ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง

บ้านไผ่ มอบหมายให้ นายพชิยั แก้วกระจ่าง ผูอ้ำานวยการกองการศึกษา ร่วมสังเกตการณ์ การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของ โรงเรยีนเทศบาล

บ้านไผ่ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2,3 ซึ่งการประเมินภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการพัฒนาคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เป็นการส่งเสริม สนับสนุน กำากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพตามที่

มาตรฐานกำาหนดไว้ และในการดำาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

เปิดเผยต่อสาธารณะชน รวมท้ังเสนอต่อสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เพื่อรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก

 วันที่ 9 เมษายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีมอบ 

ใบประกาศนยีบตัรและปัจฉมินเิทศนกัเรียนโรงเรยีนเทศบาลบ้านไผ่ ประจำาปีการศกึษา 2563 โดยมนีายสมศกัดิ ์ศริหิล้า ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนเทศบาล

บ้านไผ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน สำาหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำาลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน

ที่จบการศึกษาที่จะก้าวสู่อนาคตใหม่ข้างหน้า พร้อมทั้งเป็นการประสานความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทรระหว่างคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

ชมุชนและผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องให้มคีวามรกัใคร่กลมเกลยีว มัน่คงเป็นนำา้หนึง่ใจเดยีวกนัตลอดไป โดยมนัีกเรยีนสำาเรจ็การศกึษา จำานวน 148 คน ได้แก่ 

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 3 จำานวน 33 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 41 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 68 คน   

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 6 คน  ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
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ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 “พลงัเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” วนัที ่21 พฤษภาคม 2564  นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาล รกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

เมอืงบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทำาแผนพฒันาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ เพือ่พจิารณาจัดทำาร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล

 พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำานวยการกอง หัวหน้าส่วนการงานในอำาเภอบ้านไผ่ประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6  

ณ ห้องประชุมไผ่เงิน 
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ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เนื่องในโอกาสเปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรก

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ�าปี 2564 

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให ้

นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ซ่ึงดูแลด้านการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ผู ้อำานวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ 

กองการศกึษา ลงพ้ืนทีต่รวจเยีย่มโรงเรยีนเทศบาลบ้านไผ่ โรงเรยีนเทศบาล 2 อนบุาลสาธติ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 1,2,3 เนือ่งในโอกาสเปิดการเรยีนการสอน 

เป็นวันแรก และสำารวจความต้องการของคณะครูในสถานศึกษา พร้อมทั้งมอบมาตรการป้องกันโควิด 19 

 “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให ้

นายมนสั มาซา รองนายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ เปิดการฝึกอบรมคณุธรรม จรยิธรรม ประจำาปี 2564 นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านเกิง้ ซึง่เทศบาลเมอืงบ้านไผ่

สนับสนนุการจดักจิกรรมเป็นจำานวนเงนิ 35,000 บาท โดยมคีณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล คณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนบ้านเกิง้  

ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง อนุเคราะห์ สถานท่ีในการจัดกิจกรรม  

ณ วัดศรีบุญเรือง ชุมชนบ้านข่าพัฒนา
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ล�าดับ

ที่
ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ

1 โครงการก่อสร้างห้องนำ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเกิ้ง)  100,000 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการก่อสร้างห้องนำ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2  100,000 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  200,000 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

4 ติดตั้งตาข่ายเหล็กด้านหน้า - หลัง อาคารเรียน 2 และอาคารเรียนอเนกประสงค์  544,000 กำาหนดราคากลาง

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยมหาโชค ซอย 5 (ชุมชนโนนสวรรค์)  376,000 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนโพธิ์ชัย ซอย 1 (ชุมชนบ้านไผ่เก่า)  136,000 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/10 (ชุมชนประปาบ้านไผ่)  460,000 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสุมนามัย 2 (ชุมชนสุมนามัย)  1,690,000 ประมาณราคา

9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนคุ้มโรงสูบ ซอย 3 (ช่วงที่ 2)(ชุมชนสุมนามัย)  571,000 ประมาณราคา

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยเจริญสุข 4 (ชุมชนโนนสว่าง)  2,280,000 ประมาณราคา

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประปา 2/3 (ชุมชนประปาบ้านไผ่)  288,000 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยพรกุณา 2 (ชุมชนอุตรนคร)  946,000 ประมาณราคา

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนผังเมืองบ้านเกิ้ง (แยกที่ 1)(ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)  1,025,000 ประมาณราคา

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมประสงค์ 5 (ชุมชนสมประสงค์)  811,000 ประมาณราคา

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแสงทองคำา (ชุมชนแสงทองประชาสรรค์)  696,000 ประมาณราคา

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนทองประเสริฐ ซอย 1 (ชุมชนจัดสรร)  924,000 ประมาณราคา

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 19/1 ฝั่งทิศตะวันออก (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา)  250,000 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

18 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ทองประเสริฐ ซอย 13 (ช่วงที่ 2)(ชุมชนคุ้มจัดสรร)  560,000 ประมาณราคา

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนข้างศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านเกิ้ง (ชุมชนโพธิ์สวรรค์)  425,600 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสมมาตรบำารุง (ชุมชนโนนสะอาด)  1,008,000 ประมาณราคา

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสมหวัง - สังวาลย์ช่วงที่ 2 (ชุมชนสมหวัง - สังวาลย์)  1,545,000 ประมาณราคา

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย 11 (ฝั่งทิศตะวันออก) (ชุมชนหนองลุมพุก) 720,000 ประมาณราคา

23 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K 700,000 ประมาณราคา

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนยิ่งยง - หนองลุมพุก (ชุมชนยิ่งยง)  1,092,000 ประมาณราคา

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลาดยางถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย 10 (ชุมชนหนองลุมพุก)  348,000 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลาดยางถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก - หนองแวงไร่ (ชุมชนหนองลุมพุก)  313,000 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

27 โครงการซ่อมแซมรั้วด้านหลังอาคารเรียน 2 และอาคารเรียนอนุบาล  374,000 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

28 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเสาธงและสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ  500,000 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

29 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคา ฝ้า เพดานอาคารสำานักงานกองช่าง  436,000 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

30 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม หลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน 2 และห้องนำ้า อาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  305,000 ดำาเนินการแล้วเสร็จ

 รวม 19,723,600  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 23




