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๒๘ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

พนักงานจ้างเทศบาลเมอืงบ้านไผ่และพสกนกิรชาวอ�าเภอบ้านไผ่

เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีันปีหลวง

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดซะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

พนักงานจ้างเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ และพสกนกิรชาวอ�าเภอบ้านไผ่



วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 25642

ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งครัว
พกัคอยและศนูย์รับบรจิาคช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบ ทีเ่ทศบาล
เมืองบ้านไผ่ และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมจัดหาวัคซีน “ซิโน
ฟาร์ม” จ�านวน 5,500 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะ
บาง กลุ่ม 608 เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ร่วมกับโรงพยาบาล
บ้านไผ่และสาธารณสขุอ�าเภอบ้านไผ่ ในด้านการพฒันาต่างๆ ได้
ลงพืน้ทีท่กุชมุชนส�ารวจโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ถนน ท่อระบายน�า้  
ไฟฟ้าแสงสว่าง การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที ่
ออกก�าลังกายที่บริเวณสระสวรรค์ ตลอดจนการลงพื้นที่เปิด
ทางน�้า ก�าจัดวัชพืชและผักตบชวา ตลอดแนวล�าห้วยจิก 
ห้วยทราย ในด้านงบประมาณ สภาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ โดยคณะ
ผู ้บริหาร ได ้พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณทั้งสิ้น 254,000,000 บาท 
งบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) งบประมาณ
ทั้งสิ้น 13,387,200 บาท และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เป็นเงินทั้งสิ้น 9,946,200 บาท ซึ่งจะได้น�างบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรน�ามาพัฒนาแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อน
ต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของพีน้่องประชาชนชาวเทศบาลเมอืงบ้านไผ่
ทุกคน สุดท้ายนี้ขออัญเชิญอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ 
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก สิ่งศักด์ิสิทธิ์ในพื้นที่อ�าเภอ
บ้านไผ่ จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกคน ผ่านพ้นวิกฤตการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid – 19 มีสุขภาพกาย 
แข็งแรง มีความสุขความเจริญ คิดประการใดขอให้สมความ
ปรารถนาทุกประการ พบกันใหม่ฉบับต่อไป สวัสดีครับ

    สวัสดีครับ “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” พบกันอีกครั้ง
กับวารสารเสียงเมืองไผ่ ฉบับที่ 3 ปีที่ 9 ของเดือนกรกฎาคมถึง
เดอืนกนัยายน 2564 ส�าหรบัเนือ้หาสาระของวารสารฉบบันี ้เป็น
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป็นช่วงเดือน
มหามงคล มีวีนส�าคัญวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 และ 
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง “วนัแม่แห่งชาต”ิ เนือ่งจากสถานการณ์ระบาดของโรคตดิ
เชือ้ Covid – 19 จงึไม่ได้มกีารจดัพธิต่ีางๆเหมอืนเช่นทกุปีท่ีผ่าน
มา และวันส�าคัญทางพุทธศาสนา วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 
เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นวันเข้า
พรรษา ซึง่เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ได้จดัขบวนรถเทยีนพรรษา เพือ่
เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้ประชาชนได้
เยี่ยมชมที่บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตลอดจน
มีการจัดโครงการเข้าวัดท�าบุญ ถวายเทียนพรรษาและถวาย
ภัตตาหารเช้า กจิกรรม วดั สขุา สร้างสขุ ท�าความสะอาดห้องน�า้ 
ทุกวันพุธ ทกวัดในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รวมถึงกิจกรรม 
สวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและพนกังานจ้าง ในด้านการรณรงค์ ป้องกนัโรคระบาด
ตดิเชือ้ Covid – 19 คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ได้ปฏิบัติการลงพ้ืนที่ล้างท�าความ
สะอาดถนน พ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ ในเขตเศรษฐกิจของเมือง ตลอด
จนสถานทีร่าชการ ตลาดสดเทศบาล สถานทีป่ระกอบการต่างๆ 
ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยรับประชาชนท่ีเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง

บรรณาธิการ
วารสารเสียงเมืองไผ่

“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน”

 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

   “วารสารเสียงเมืองไผ่” นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการบรรณาธิการ บริหาร นายภาณุมาศ หล้ามณี ประธานสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการบรรณาธิการที่ปรึกษา นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการบรรณาธิการอ�านวยการ 
นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประธานกรรมการบรรณาธิการข่าวและภาพ นายธนายุทธ โคตรบรรเทา หัวหน้าฝ่าย
บริการและเผยแพร่วิชาการ เลขานุการ คณะกรรมการบรรณาธิการข่าวและภาพ กองบรรณาธิการข่าว นายรพีพงศ์ ปลั่งศิริ ผู้ช่วยเลขาฯ โทรศัพท์ 0-4327-2642  
0-4327-2661 ต่อ 54 โทรสาร 0-4327-2762 , 0-4327-2262



นายกฤษฎ ์ชัยมาตย์
ต�าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
เกิดเมื่อ : 13 ตุลาคม พ.ศ 2502 
ที่อยู่ : 92/10 หมู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศ 
 ต�าบลในเมอืง  อ�าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแก่น
ระดับการศึกษา :
- ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ระดับปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- ระดับปริญญาโท : รฐัศาสตร์มหาบณัฑติ 
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประวัติการท�างาน : 
 อดตีผูอ้�านวยการกองสวสัดกิารสงัคม  เทศบาลเมอืงบ้านไผ่

3วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2564

บรรณาธิการ
วารสารเสียงเมืองไผ่

“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน”

นายวรพล ภัคสุขชัย  
ต�าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
การศึกษา                 : ระดับชั้นมัธยมศึกษา  อัสสัมชัญธนบุรี
                               ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาชีพก่อนรับต�าแหน่ง  : นักธุรกิจ
ประสบการณ์ส�าคัญ    : ต�าแหน่งคณะกรรมการ young printer group
                               เป็นสมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย เป็น กตตร.



นายมนัส มาซา
ต�าแหน่ง รองนายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ 
เกิดวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2502
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
               ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประวัติราชการ : 
ปี พ.ศ. 2525 ครูระดับ 2 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
ปี พ.ศ. 2531 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2536 ครูใหญ่ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
ปี พ.ศ. 2547 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง
ปี พ.ศ. 2549 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
ปี พ.ศ. 2554 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเกิ้ง 
ปี พ.ศ. 2558 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรยีนแสงทองประชาสรรค์ 
รางวัล/ความภูมิใจ : ปี พ.ศ. 2544 ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น 
                          ปี พ.ศ. 2554 รางวัลหนึง่แสนครดู ีรางวลัครุสุดดุี 
ประสบการณ์ : ประธานคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
                   ขอนแก่นเขต 2   , ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา

เครือ่งราชอสิริยาภรณ์  จม.  ต.ม  ท.ม  ทช.  เหรียญจกัรพรรดมิาลา

น.ส.ยศวด ีสิทธิสงวนพันธ์
ต�าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
เกิดวันที่ : 30 ตุลาคม 2534
การศึกษา : ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
               สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
อาชีพก่อนการเลือกตั้ง : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ที่อยู่ : 334/10 ม.20 ถ.สุมนามัย ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

Glory in life is not in never failing, But rising each time we fail.
ความส�าเร็จในชีวิตไม่ใช่การไม่เคยพ่ายแพ้ แต่เป็นการลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มลงต่างหาก

วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 25644



นายมนัส มาซา
ต�าแหน่ง รองนายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ 
เกิดวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2502
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
               ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประวัติราชการ : 
ปี พ.ศ. 2525 ครูระดับ 2 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
ปี พ.ศ. 2531 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2536 ครูใหญ่ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
ปี พ.ศ. 2547 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง
ปี พ.ศ. 2549 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
ปี พ.ศ. 2554 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเกิ้ง 
ปี พ.ศ. 2558 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรยีนแสงทองประชาสรรค์ 
รางวัล/ความภูมิใจ : ปี พ.ศ. 2544 ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น 
                          ปี พ.ศ. 2554 รางวัลหนึง่แสนครดู ีรางวลัครุสุดดุี 
ประสบการณ์ : ประธานคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
                   ขอนแก่นเขต 2   , ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา

เครือ่งราชอสิริยาภรณ์  จม.  ต.ม  ท.ม  ทช.  เหรียญจกัรพรรดมิาลา

นายศิริศักดิ ์อรุณเดชาชัย
ต�าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
เกิดวันที่ :  9 กรกฎาคม 2513   สถานภาพ : โสด
วุฒิการศึกษา : ปรญิญาตร ีคณะนิเทศศาสตร์  การประชาสมัพนัธ์ 
ประวัติการท�างาน  : 
- อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2 สมัย 
   ปี พ.ศ. 2540-2544 และ พ.ศ. 2544-2548
- อดีตเทศมนตรีต�าบลบ้านไผ่ ,อดีตนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านไผ่

นายกฤติธ ีปิยะพรมดี
ต�าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
เกิดวันที่ : 10 เดือนพฤษภาคม 2534                                                                                                                         
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 32 ม.7 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
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   วันที่ 17 สิงหาคม 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 วันที่ 20 กันยายน 2564 และวันที่ 28 กันยายน 2564  นายภาณุมาศ หล้ามณี ประธานสภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 และครั้งที่2 ประจ�าปีงบประมาณ 2564 การเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2565 การก�าหนดภารกจิ/งานบริการท่ีจะประเมนิผลความพึงพอใจของประชากร การขอรับความเหน็ชอบผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2564 กรณีก่อหนี้ผูกผัน และยังไม่ก่อหนี้ผูกผัน โดยมีนายประเสริฐ พงศ์ธีรมิตร นายก
เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประธานคณะกรรมการชุมชนร่วมประชุมในครั้งนี้ 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ และห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 และ คร้ังที่ 2 ประจ�าปี 2564

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 และ คร้ังที่ 2 ประจ�าปี 2564

  “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” 
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พิธีเปิดงานวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา ประจ�าปี 2564
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน “วันที่ 23 กรกฎาคม 2564” นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรี 
เมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา ประจ�าปี 2564 โดยมีนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ 
รองนายเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี นายกฤติธี  
ปิยะพรมดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายเถลิงศักดิ์ ชุมฝาง ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี นางสาวยศวดี สิทธิสงวนพันธ ์
เลขานุการนายก นายภานุมาส หล้ามณี ประธานสภาเทศบาล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต  
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ 
ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมชมความงดงามของเทียนพรรษาได้ที่ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อ
เป็นการร่วมอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณอีนัดงีามให้คงอยูต่่อไป เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ขอให้ประชาชนผูส้นใจมาร่วมชม 
ได้ปฏิบัติตามหลักมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
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     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” ในห้วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
2564 นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ พร้อมด้วย
นายกฤษฎ์ ชยัมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภคัสขุชยั รองนายก
เทศมนตร ีนายมนสั มาซา รองนายกเทศมนตร ีนายไพทรูย์ เหลืององิคะสตุ  
ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายและ
พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและ
ภตัตาหารเนือ่งในเทศกาลเข้าพรรษา ประจ�าปี 2564 ทกุเช้าวนัพธุ ทกุวดั
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กิจกรรมเข้าวัดท�าบุญในเทศกาลเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา
และ ถวายภัตตาหารเช้าทุกวันพุธทุกวัดในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่



     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 25 กันยายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดงานประเพณีทอดเทียนรวมและการประกวด
สรภัญญะ ประจ�าปี 2564 โดยมี นายภานุมาศ หล้ามณี ประธานสภาเทศบาล นายกฤษฎ์ ชัยมาตย ์
รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายก
เทศมนตรี นายไสว มัชฌิมา สมาชิกสภาเทศบาล นายนพดล พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล 
นายประสิทธิ์ สันค�า สมาชิกสภาเทศบาล นายจิรนันทร เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสนธิ ชัดไธสง สมาชิกสภาเทศบาล นายสุพจน์ แก้วเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษนายกฯ และ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้สนับสนุนโครงการจ�านวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสืบสานประเพณีใน
ครั้งนี้ พร้อมท้ังได้รับเกียรติจาก นางสาวเบญจวรรณ ศิริพรรณ สมาชิกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น อ�าเภอบ้านไผ่ เขต 1 ประธานคณะกรรมการชุมชนและประชาชน ร่วม
โครงการในครั้งนี้ ณ วัดเอี่ยมไพบูลย์ ชุมชนปอบิด

    “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 11 กันยายน 2564 นายประเสริฐ 
พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายก
เทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายก
เทศมนตรี นายกฤติธี ปิยพรมดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาวยศวดี สิทธิ
สงวนพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายเถลิงศักดิ์ ชุมฝาง ที่ปรึกษาพิเศษ 
นายกฯ นายสพุจน์ ทีป่รกึษาพเิศษนายกฯ นายไสว มฌัชมิา สมาชกิสภาเทศบาล 
นายประสิทธ์ิ สันค�า สมาชิกสภาเทศบาล นายนพดล พลภูเขียว สมาชิกสภา
เทศบาล นางสาวสมมาศ สนัค�า สมาชกิสภาเทศบาล นายพงษด์นยั ไผ่เบญจพร 
สมาชิกสภาเทศบาล นายละออ บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท เพ่ือสร้างศาลาบ�าเบ็ญกุศลของวัดศรีบุญเรือง โดย
ได้รับเกียรติจากนายบัลลังก์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอนแก่น 
เขต 10 เป็นประธานในพิธี พร้อมท้ังได้รับเกียรติจากนายจิรายุ โชติศิลากุล  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นางสาวเบญวรรณ  
ศิริพรรณ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ�าเภอบ้านไผ่ เขต 1 
ประธานคณะกรรมการชุมชน และประชาชนชาวอ�าเภอบ้านไผ่ ร่วมงานในครั้งนี้ 
ณ บริเวณเมรุ วัดศรีบุญเรือง 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ร่วมสืบสานสนับสนุน
งานประเพณีทอดเทียนรวมและการประกวดสรภัญญะ

ประจ�าปี 2564 จ�านวน 50,000 บาท
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กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” ในห้วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล น�าหัวหน้า
ส่วนราชการ พนกังานเทศบาล ลกูจ้างประจ�า และพนกังานจ้างฯ ร่วมกจิกรรมสวดมนต์ไหว้พระทกุบ่ายวนัพธุ ตามโครงการฝึกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง ประจ�าปี 2564 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

พิธียกเสาเอก-เสาโท ศาลาบ�าเพ็ญกุศล วัดศรีบุญเรือง



เปิดจุดพักคอยประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงฯ ที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

    “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 30  กรกฏาคม 2564  นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ตรวจความ
เรยีบร้อยและท�าความสะอาด เพือ่เปิดศนูย์พกัคอยประชาชนทีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่ง เพ่ือท�าการคดักรองและป้องการการเเพร่เชือ้ต่อประชาชน
ร่วมกับนายประจักร ไชยกิจ นายอ�าเภอบ้านไผ่ นายแพทย์อดุลย์ บ�ารุง ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่  โดยมีนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายก
เทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี นายกฤติธี ปิยพรมดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายศิริศักดิ์ อรุณเดชาชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายเถลิงศักดิ์ ชุมฝาง ที่ปรึกษาพิเศษนายก นายสุพจน์ แก้วเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษนายก 
นายสนธิ ชัดไธสง สมาชิกสภาเทศบาล นายละออ บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล นายจิรนันทร์ เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล นางสาว
เบญจวรรณ ศิริพรรณ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ�าเภอบ้านไผ่ เขต 1 นายจิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์ สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ�าเภอบ้านไผ่ เขต 2 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดศูนย์พักคอยฯ 
โดยได้รับเกียรติจากนายบัลลังก์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอนแก่นเขต 10 เป็นประธาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
จังหวัดขอนแก่น

     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 8-9 ตุลาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้่านไผ่ ด�าเนินการและอ�านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นวันแรกโดยเร่งระดมฉีดให้พี่น้องประชาชนกว่า 1,300 คน เพื่อ
เป็นการสร้างภมูคิุม้กนัหมูใ่ห้กบัพีน้่องประชาชนชาวบ้านไผ่ โดยได้รับความร่วมมอืจากโรงพยาบาลบ้านไผ่ นายแพทย์อดลุย์ บ�ารงุ ผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลบ้านไผ่ หมออารย์ี ดวงด ีนายแพทย์เชีย่วชาญ โรงพยาบาลบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าทีจ่ากศูนย์บริการสาธารณสขุฯ ท้ัง 4 ศนูย์ บรกิาร
ฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รอง
นายกเทศมนตรี นายศิริศักดิ์ อรุณเดชาชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกฤษติธี ปิยพรมดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายชานล ธนรพีโชติ 
สมาชิกสภาเทศบาล นายละออ บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวสมมาศ สันค�า สมาชิกสภาเทศบาล นายสนธิ ชัดไธสง สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร สมาชิกสภาเทศบาล นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล นายไสว มัชฌิมา สมาชิกสภาเทศบาล  
นายประสิทธิ์ สันค�า สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลเมืองบ้านไผ่ คอยอ�านวยความสะดวกและดูแล
พี่น้องประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ และได้รับการสนับสนุนน�้าดื่ม จ�านวน 3,000 ขวด จากนายบัลลังก์ 
อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอนแก่น เขต 10 

คนบ้านไผ่เฮ!!! ซิโนฟาร์มมาแล้ว

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จัดระดมฉีดวัคซีน
กว่า 5,500 โด๊ส เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน
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      นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
พร้อมด้วย  นายกฤษฎ์  ชัยมาตย์  รองนายกเทศมนตรี  
นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี  นายมนัส มาซา 
รองนายกเทศมนตร ีนายภาณุมาศ  หล้ามณ ีประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลดัเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนกังาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด�าเนินกิจกรรม
ประกอบอาหาร เพื่อน�าส่งต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น  ขอขอบพระคณุผูม้จีติศรทัธาทีไ่ด้ร่วมบรจิาคทนุทรพัย์ 
ข้าวสารอาหารแห้ง น�า้ดืม่ ผกัสด ผลไม้น�ามาประกอบอาหารเพือ่
ช่วยเหลือประชาชนในอ�าเภอบ้านไผ่ 

ครัว พักคอยดูแล ห่วงใย 
ใส่ใจประชาชน

“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน”
ในห้วง เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564
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เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

ปฏิบัติการ Big Cleanning
  ล้างท�าความสะอาดถนน พ่นน�้ายาฆ่าเชื้อสถานที่ราชการ   

    และสถานที่เสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

     “พลงัเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” วนัที ่29 กรกฎาคม 2564 นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมติร 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ลงพื้นที่ปฏิบัติการ Big Cleanning ล้าง
ท�าความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดจากโรคติดเชือ้ 
COVID-19 โดยมนีายบลัลังก์ อรรณนพพร สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ขอนแก่น เขต 10 
เป็นประธาน และมนีายประจักร์ ไชยกจิ นายอ�าเภอบ้านไผ่ นางสาวเบญจวรรณ ศิริพรรณ

สมาชกิองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น อ�าเภอบ้านไผ่ 
เขต 1 นายจติรายทุธ ฉัตรชัยพลรัตน์ สมาชกิองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ�าเภอบ้านไผ่ เขต 2 
ผูแ้ทนจากโรงพยาบาลบ้านไผ่ ผู้แทนจากสถานีต�ารวจ
ภูธรบ้านไผ่ และพี่น ้องประชาชาวอ�าเภอบ้านไผ่ 
ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

ลงพื้นที่เดินรณรงค์ตรวจเฝ้าระวังสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
และ สถานประกอบการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

       “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564 
นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ นายกฤษฎ์ ชยัมาตย์ 
รองนายกเทศมนตร ีนายวรพล ภัคสขุชยั รองนายกเทศมนตร ีนายมนสั มาซา 
รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะ
กรรมการชมุชน ปลดัเทศบาล หวัหน้าส่วนราชการ ผูอ้�านวยการสถานศกึษา 
และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกับ อ�าเภอบ้านไผ่ โรงพยาบาล
บ้านไผ่ ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอบ้านไผ่ และสถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่ 
ลงพื้นที่เดินรณรงค์ตรวจสถานที่จ�าหน่ายอาหาร และสถานประกอบการ
รณรงค์เชิญชวนสแกนคิวอาโค้ด ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อ
เป็นการเฝ้าระวงั ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้เป็นไปตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
ในทุกด้าน โดยมี นายประจักร์ ไชยกิจ นายอ�าเภอบ้านไผ่ เป็นประธาน
ในพิธี



“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน”  วันที่ 6 กันยายน 2564 นายประเสริฐ 
พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ นายกฤษฎ์ ชยัมาตย์ รองนายก
เทศมนตรี นายวรพล ภัคสุชชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา 
รองนายกเทศมนตรี นายกฤติธี ปิยะพรมดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายสุพจน์ แก้วเจริญ ท่ีปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี นายจิรนันทร์ 
เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล นายละออ บุญส่ง สมาชิกสภา
เทศบาล นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
ร่วมรบัมอบเตยีงกระดาษจากบริษทั ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเทอร์จ�ากัด 
โดยดร.สุพจน์ เตชะวิบูลย์ อุปนายกและกรรมการเหรัญญิก สมาคม 
เผยแพร่คุณธรรม เต็กก่า”จีจินเกาะ” โดยได้รับการประสานจัดหาเตียง
จากมูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย 
โควดิ-19 ในอ�าเภอบ้านไผ่ ณ หอประชมุประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 

      นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
พร้อมด้วยนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี 
นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา 
รองนายกเทศมนตรี นายศิริศักดิ์ อรุณเดชาชัย ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกฤติธี ปิยะพรมดี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นางสาวยศวดี สิทธิสงวนพันธ์ เลขานุการนายก
เทศมนตร ีนายเถลงิศกัดิ ์ชมุฝาง ทีป่รึกษาพเิศษนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลดัเทศบาล ผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุ
และส่ิงแวดล้อม ประธานคณะกรรมการชมุชน ร่วมกบักิง่กาชาด
อ�าเภอบ้านไผ่ โรงพยาบาลบ้านไผ่ อสม.ในชมุชม ลงพืน้ทีม่อบ
ถงุยงัชพีเพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วย/ผูไ้ด้รบัผลกระทบจาก COVID-19 
ณ ชุมชนในเขตอ�าเภอบ้านไผ่ โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ 
นายอ�าเภอบ้านไผ่ เป็นประธาน

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน”  ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564

มูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ประสานเตียงกระดาษ
จาก บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเทอร์จ�ากัด ส่งมอบเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 จ�านวน 50 เตียง

วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 256412



      “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” กิ่งกาชาด
อ�าเภอบ้านไผ่ โดย นายประจักร์ ไชยกิจ นายอ�าเภอบ้านไผ่ 
นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
นายกฤษฎ์ ชยัมาตย์ รองนายกเทศมนตร ีนายวรพล ภคัสขุชยั 
รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี 
นายกฤติธี  ป ิยะพรมดี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายพงษ ์ดนัย ไผ ่ เบญจพร สมาชิกสภาเทศบาล 
นายจิรนันทร์ เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสุภาภรณ์ ค�าภูเ งิน หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล 
นางอญัชสิา วงษ์จนัฬา ผูอ้�านวยการกองสวสัดกิารสงัคม 
ร ่วมมอบสิ่งของและเงินช ่วยเหลือ ครอบครัวของ
นางลักขณา รัตนเมธาวี ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เป็นจ�านวน 
10,000 บาท พร้อมด้วยถุงยังชีพผ้าห่มกันหนาว ณ 
ชุมชนแสงทองประชาสรรค์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

ลงพื้นที่ชุมชนโนนสว่าง
พร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาเบ้ืองต้นแก่

ผู้ประสบอัคคีภัย
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน”

     นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
พร้อมด้วยนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี  
นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา 
รองนายกเทศมนตรี นายศิริศักดิ์ อรุณเดชาชัย ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ชุมชนโนนสว่าง พร้อมให้ความช่วย
เหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ นายวัชระ รองศักดิ์ ประชาชน 
ผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

ก่ิงกาชาดอ�าเภอบ้านไผ่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมคณะ
มอบเงินช่วยเหลอืพร้อมสิง่ของช่วยเหลือครอบครัว ผูป้ระสบอคัคภียั ชมุชนแสงทองประชาสรรค์
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    “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน”วันที่ 14 
กันยายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายก
เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อ
พจิารณาวสัิยทศัน์ พนัธกจิ ยทุธศาสตร์การพฒันา 
แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ และก�าหนด
แนวทางการพัฒนา ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อ
จัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดย
มี นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี  
นายวรพล ภคัสขุชยั รองนายกเทศมนตร ีนายมนัส 
มาซา รองนายกเทศมนตร ีนายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ 
ปลัดเทศบาล หวัหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะ
กรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่เมืองบ้านไผ่

     “พลังเมืองไผ่ ก้่าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรี 
เมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี  
นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจ�าปี2564 จากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่



     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 28 กันยายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมือง
บ้านไผ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย พร้อมด้วยยนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายเทศมนตรี 
นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัด
เทศบาล นายจิรนันทร เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ธงชาติไทย
วันพระราชทาน

กิจกรรมเคารพธงชาติ
ไหว้พระภูมิเจ้าที่ และศาลยายตา
เพื่อความเป็นสิริมงคล
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     “พลังเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” นายประเสรฐิ 
พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อม
ด้วยนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตร ีนาย
วรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส 
มาซา รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ 
ไหว้พระภูมิเจ้าท่ี และศาลยายตาเพื่อความเป็นสิริ
มงคลในการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์แรกของเดือน 
ณ ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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  “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร 
นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ ร่วมกจิกรรมโรงเรยีนสวยด้วยใจเรา พฒันาปรบัปรงุบริเวณ
และทาสีรั้วรอบโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อให้มีความ
สวยงาม แข็งแรง ปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดี น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน โดยมีนายมนัส มาซา 
รองนายกเทศมนตรี นางสาวยศวดี สิทธิสงวนพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี  
นายสุพจน์ แก้วเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี นายเถลิงศักดิ์ ชุมฝาง ที่ปรึกษา
พิเศษนายกเทศมนตรี นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล นายพงศ์ดนัย ไผ่เบญจพร 
สมาชิกสภาเทศบาล นายละออ บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล นางจิตโศภิณ เคนจันทึก  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ และคณะครู ร่วมกิจกรรมพัฒนาในครั้งนี้

     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
มอบหมายให้ นายมนสั มาซา รองนายกเทศมนตร ีนายศริิศกัดิ ์อรณุเดชาชยั ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีนายเถลงิศกัดิ์ 
ชุมฝาง ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี นายพิชัย แก้วกระจ่าง ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะ
ครูที่ท�าการเรียนการสอนออนไลน์ และออนแฮนด์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ และ
โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

โรงเรียนสวย ด้วยใจเรา

กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง
ทาสีรั้วโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
ออนไลน์ และ ออนแฮนด์



       “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ 
พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยผู้อ�านวยการกองสวัสดิการ
สังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบโค ตามโครงการอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มอบให้แก่สมาชิกผู้เลี้ยงโค จ�านวน 2 ราย 
ได้แก่ นายคมสันต์ ถาโคตร และ นางบุญมี ปัญญะ ณ ชุมชนหนองลุมพุก

ิ         “พลังเมืองไผ่  ก้าวไกลไปด้วยกัน”   วันที่  10  
กันยายน  2564   นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายก
เทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุมประจ�า
เดือนองค์กรภาคประชาชนเดือนกันยายน เพือ่ด�าเนนิ
การพัฒนาเมือง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พร้อมด�าเนินการแก้ไขเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการหัวหน้าฝ่าย/งาน ประธานคณะกรรมการ
ชุมชนร่วมประชุมในครั้ง ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

ลงพื้นที่มอบโค
ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประชุมประจ�าเดือนกันยายน

องค์กรภาคประชาชน

ปรับผิวถนนด้วยหินคลุก
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” นายประเสริฐ นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
มอบหมายให้ นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายศิริศักดิ์ อรุณเดชาชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกฤติธี ปิยะพรมดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาวยศดี สิทธิสงวนพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล นายอิทธิพล พลเมืองพล ผู้อ�านวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพ้ืนที่น�าหินคลุก
ไปปรับถนนที่ช�ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อให้พี่น้องสัญจรไปมาได้สะดวก ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 256418

ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
  และด�าเนินการเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วย นาย 
กฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัสมาซา รองนายกเทศมนตรี 
นายศิริศักดิ์ อรุณเดชาชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกฤติธี ปิยะพรมดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายจิรนันทร 
เกียติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร สมาชิกสภาเทศบาล นายสนธิ ชัดไธสง สมาชิกสภา
เทศบาล นายละออ บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล นายอิทธิพล พลเมืองพล ผู้อ�านวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ 
งานไฟฟ้า ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และด�าเนินการเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยง

ประชาคมด�าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สระสวรรค์โมเดล
ชุมชนท้ัง 4 ชุมชนโซนบ้านเกิ้ง

     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันท่ี 30 กันยายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรี 
เมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายกฤติธี ปิยพรมดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายสุพจน์ แก้วเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษนายก นายไสว มัชฌิมา สมาชิกสภาเทศบาล นายนพดล พลภูเขียว สมาชิก
สภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ลงพืน้ทีป่ระชาคม การด�าเนนิการปรบัปรงุพืน้ทีส่ระสวรรค์ เพือ่ให้เป็นสวนสขุภาพ
ส�าหรบัให้ประชาชนได้มาใช้ในการ ออกก�าลงักาย 
พกัผ่อนหย่อนใจ เป็นสระสวรรค์โมเดลของพ่ีน้อง
ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน โซนบ้านเกิ้ง



ลงพื้นที่เชิงรุก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สุนัขจรจัดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

    “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วย
หวัหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ท�าความ
สะอาดห้องน�้าและบริเวณโดยรอบวัด ทุกเช้าวันพุธ ตามโครงการ วัด สุขาสร้างสุข ประจ�าปี 
2564 ทุกวัดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

วัด สุขา สร้างสุข 
ลงพื้นที่ท�าความสะอาดห้องน�้า ทุกวัดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

    “พลงัเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” วนัที ่14 กันยายน 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรี
เมอืงบ้านไผ่ มอบหมายให้นายวรพล ภคัสขุชยั รองนายกเทศมนตร ีพร้อมด้วยนายละออ บญุส่ง สมาชกิ
สภาเทศบาล นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร สมาชิกสภาเทศบาล นายจิรนันทร เกียรติชัยพัฒน สมาชิก
สภาเทศบาล นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลง 

พ้ืนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขจรจัด
ภายในชมุชนและวัด ภายในเขตเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 
ซึ่งได้ด�าเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขจรจัดไปแล้ว
จ�านวน 62 ตัว
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นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่เปิดทางน�้า 
ก�าจัดวัชพืช และผักตบชวา ตลอดแนวล�าห้วยจิก
      “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” ประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ 
รองนายกเทศมนตร ีนายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตร ีนายมนสัมาซา รองนายกเทศมนตร ีนายศริศิกัดิ ์อรุณเดชาชยั 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกฤติธี ปิยพรมดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสุพจน์ แก้วเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษนายกฯ 
นายไสว มัชฌิมา สมาชิกสภาเทศบาล นายจิรนันทร เกียติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร สมาชิก
สภาเทศบาล นายสนธิ ชัดไธสง สมาชิกสภาเทศบาล 
นายละออ บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล นายไพทูรย์  
เหลืององิคะสตุ ปลดัเทศบาล หวัหน้าส่วนราชการ 
และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ 
ด�าเนินการก�าจัดวัชพืช และผักตบชวาเพื่อ
เปิดทางน�้าให้ระบายผ่านได้สะดวก ตลอด
แนวล� า ห ้ วยจิ ก  โ ดยมี  น า งสาว
เบญจวรรณ ศิริพรรณ สมาชิก
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
อ�าเภอบ้านไผ่ เขต 1 เข้าร่วม 
ในครั้งนี้ 
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    “พลังเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” วันที ่19 กรกฏาคม 2564 นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมิตร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ 
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและหน้าที่คณะกรรมการตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ว 89 โดยมีนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี,นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายก
เทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี นายสุพจน์ แก้วเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี นายไพทูรย์ 
เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุ 
และหน้าที่คณะกรรมการตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ว 89

อบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้

พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
    “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายกฤษฎ์ 
ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตร ีนายวรพล ภัคสขุชยั รองนายกเทศมนตรี นายมนสั มาซา รองนายกเทศมนตร ีสมาชกิ
สภาเทศบาล นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเพิม่พนูความรู ้พฒันาทกัษะและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ�า และพนกังานจ้าง ประจ�าปีงบประมาณ 2564 
ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่



แสดงมุทิตาจิตกับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ�ที่เกษียณอายุราชการประจ�ปี 

จากวันที่มุ่งมั่นและพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
 “พลงัเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” วนัที ่23 กนัยายน 2564 นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้างเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ�าที่เกษียณอายุราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 
2564 ที่ หอประชุมประชาเมืองไผ่

     1. นายสุวะ ตุงชีพ เจ้าพนักงานธุรการ ช�านาญงาน  2. นายประดิษฐ์ ไสยาสน์ เจ้าพนักงานธุรการ ช�านาญงาน
     3. นายเสวียน รวดทรง ลูกจ้างประจ�า                  4. นายอ�าพร วงษ์สุดตา ลูกจ้างประจ�า
     5. นายถาวร มาลาศรี ลูกจ้างประจ�า
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นางสุกัญญา จันทร์ภักดี          
ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

นายดนัย ละมุลตรี 
เจ้าหน้าทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภัยปฏบิตังิาน

นางสาวจริยา  สิถิละวรรณ
ครู ค.ศ. 1

นางสาวศรัญญา รสโสดา
ครู ค.ศ. 2



   “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 23 กันยายน 2564 นายประเสริฐ 
พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรีเมอืงบ้านไผ่ เป็นประธานเเปิดโครงการเรารกับ้านไผ่ 
พร้อมด้วยยนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย 
รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี นายศิริศักดิ์  
อรุณเดชาชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกฤติธี ปิยะพรมดี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 เขต  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัด
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุมชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาชุมชนแก้วทราน ี
ศาลาชุมชนสมประสงค์พัฒนา ศาลาชุมชนบ้านข่าพัฒนา

โครงการ เรารกับ้านไผ่ ประจ�ปี 2564
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