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เทศบาลเมืองบานไผ



วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 25652

     สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งกับวารสารเสียงเมืองไผ่ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1  ปีที่ 10  ประจ�า
เดอืนมกราคมถงึเดอืนมนีาคม 2565 ส�าหรบัเนือ้หาสาระของฉบับนี ้เป็นห้วงของไตรมาสที ่2 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มต้นจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการ ตลอดจนท่านนายอ�าเภอบ้านไผ่ ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจภธูรบ้านไผ่ ร่วมพธิี
ท�าบุญตักบาตร และกล่าวอวยพรปีใหม่ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายบัลลังก์ 
อรรณนพพร สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัขอนแก่น เขต 10 เป็นประธานในพธิทีีล่านประชารัฐ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   เข้าอวยพรปีใหม่ 2565 นายพงศกร อรรณนพพร 
อดตีรฐัมนตรช่ีวยกระทรวงศกึษาธกิาร ทีบ้่านพกั และเข้าอวยพรปีใหม่ 2565 นายบลัลงัก์ 
อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 10 ที่ส�านักงานฯ กิจกรรม
เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายาย ทุกวันจันทร์แรกของ
ทุกเดอืน กจิกรรมท�าบญุใส่บาตรทกุเช้าวนัศกุร์ทีบ่รเิวณหน้าส�านกังานเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 
กิจกรรมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 
ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น กิจกรรม
ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจ�าจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2565 
ทีต่�ารวจทางหลวงบ้านไผ่ กิจกรรมร่วมต้อนรบั ถวายน�า้ หลวงตาบญุชืน่ ทีธ่ดุงด์ผ่านพืน้ที่
เขตเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ กจิกรรมพธิบีวงสรวงพระแม่โพสพ งานประเพณบีญุกุม้ข้าวใหญ่ 
ประจ�าปี 2565 ทีล่านประชารฐั กจิกรรมต้อนรบัคณะกรรมการประเมนิสถานศกึษาเพือ่รับ
รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีการศึกษา 2564 
ท่ีโรงเรยีนกรณุาศกึษา และโรงเรยีนมหาไถ่ศกึษา กจิกรรมทอดผ้าป่าขยะเปลีย่นขยะเป็นกองบญุ 
ลดภาวะโลกร้อน ประจ�าปี 2565 กิจกรรมกินข้าวปุ้นเอาบุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ 
ประจ�าปี 2565 ที่วัดสะอาดโนนงาม บ้านหนองลุมพุกและวัดศรีบุญเรืองบ้านข่าพัฒนา
กจิกรรมกองทุนส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารในเขตเทศบาล การอนรัุกษ์และขยายพนัธุโ์คในเขตเทศบาล ตลอดจน
กจิกรรมมอบอปุกรณ์กฬีาให้กบัเยาวชนในเขตเทศบาล กจิกรรมการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลแทนต�าแหน่งทีว่่าง ตลอดจน
การปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ การล้างท�าความสะอาด
และพ่นน�า้ยาฆ่าเชือ้ ตลาดไนท์บาซ่า ตลาดสดเทศบาลทกุแห่ง สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ และกจิกรรมบรกิาร
สาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท้ายนี้หวังอย่างยิ่งว่าวารสารเสียงเมืองไผ่ จะเป็นสื่อ
ช่องทางหนึง่ทีใ่ห้สาระความรูค้วามสขุกบัพีน้่องประชาชน หน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ ภาคเอกชนตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่น ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อ่านวารสารเสียงเมืองไผ่ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด้วยดีเสมอมา พบกัน
ใหม่ฉบับต่อไป......สวัสดีครับ

บรรณาธิการ
วารสารเสียงเมืองไผ่

 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

   “วารสารเสียงเมืองไผ่” นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการบรรณาธิการ บริหาร นายชานล ธนระพีโชติ 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
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วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 25 ธันวาคม 2485  ปัจจุบัน อายุ 80 ปี 

ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง - ประธาน กรอ.ภาคธุรกิจอ�าเภอบ้านไผ่ 
 - ประธานบริหารส่งเสริมเกษตร
    ส่งเสริมกรุป โลจิสติกส์
 - ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

วิสัยทัศน์ในการร่วมพัฒนาเมืองบ้านไผ่
     อยากให้พี่น้องชาวบ้านไผ่ ร่วมใจพัฒนาร่วมกันคือมีความรู้ ก็ให้ร่วมใช้ความรู้พัฒนา 
มแีรงงาน กใ็ห้ใช้แรงงานร่วมพฒันา มเีงินทอง กใ็ห้ใช้เงนิทองร่วมพฒันาและช่วยท�านบุ�ารงุ
ศาสนา พฒันาการศกึษาร่วมสนบัสนนุการปฎิบติังานทัง้อ�าเภอบ้านไผ่ เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน พร้อมสนับสนุนเพื่อให้เมืองบ้านไผ่เจริญก้าวหน้าต่อไป 
     อกีทัง้ในช่วงนี ้สถานการณ์โรคโควดิ-19 ระบาด กข็อให้พีน้่องชาวบ้านไผ่ป้องกนัตนเอง 
รักษาสุขภาพสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งด้วยนะครับ

วัน เดือน  ปี เกิด วันที่ 12  ธันวาคม 2495  ปัจจุบันอายุ  68  ปี 

สถานที่ทํางาน ชื่อหน่วยงาน สหกรณ์เคหะบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจพัฒนา จ�ากัด 

สถานะทางครอบครัว คู่สมรส นายสุรจิตร สารบรรณ เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 อายุ 73 ปี 
 มบีตุร 1 คน ชือ่ นายสรุวฒุ ิสารบรรณ เกิดวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 อาย ุ46 ปี 

การศึกษา 1) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
     จากวิทยาลัยครู บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รุ่น 12,14 วิชา เอกภาษาอังกฤษ
 2) ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) บริหารการศึกษา วิทยาลัยครูเลย

หน้าที่การงาน / อาชีพ (อดีต/ปัจจุบัน)   การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/องค์กรชุมชน
- เคยรับราชการครู ต�าแหน่ง อาจารย์ ระดับ ช�านาญการพิเศษ ปี 2516 – 2556

 - กลุ่มแม่บ้านเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ต�าแหน่ง ประธานเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
 - ประธานคณะกรรมการพฒันาสตรเีทศบาลเมืองบ้านไผ่ ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั 
 - หวัหน้าคณะท�างานขับเคลือ่นกองทุนพฒันาบทบาทสตรเีทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน, ผู้ประสานงาน โครงการบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคง 
 ของมนุษย์ ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน  ประธานกองทุนสวัสดิการ เทศบาล
 เมอืงบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น , ประธานสหกรณ์เคหะบ้านไผ่มัน่คงร่วมใจพฒันา จ�ากดั 
 เลขที ่157 หมู่ 3 ซอยมติรภาพซอย 2 ถนนมติรภาพ ต�าบลบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น  40110 
 ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน,ประธานสภาองค์กรชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 ตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน

รักษาสุขภาพสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งด้วยนะครับ

นายปิติ ติยาเดชาชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลเมืองบ้านไผ่
(ซื่อสัตย์ มีระเบียบ มีมานะ ประหยัด)

นางมลวิรรณ สารบรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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  การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ�าปี พ.ศ.2565
    “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายชานล ธนระพีโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้เปิดการประชุมสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ�าปี พ.ศ.2565 โดยมีนายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุมและร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ พร้อมท้ังร่วมแสดงความยินดีกับดร.สุพจน์ แก้วเจริญ ที่ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ในเขตที่ 3 แทนต�าแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ�าปี พ.ศ.2565
   “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายชานล ธนระพีโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้เปิดการประชุมสภา
เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ สมยัวสิามญั สมยัที ่1 ประจ�าปี พ.ศ.2565 เร่ืองเร่งด่วนเกีย่วกับโครงการปรบัปรงุผิวจราจรถนนเจ้าเงาะ โดยมนีายประเสรฐิ 
พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล 
ผู้แทนจากสถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 
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 กิจกรรมท�าบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ�าปี 2565
 “พลงัเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที ่1 มกราคม 2565 นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ นายกฤษฏ์ ชยัมาตย์ รองนายกเทศมนตรฯี 
นายวรพล ภคัสขุชยั รองนายกเทศมนตรีฯ นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรฯี นายชานล ธนระพโีชต ิประธานสภาเทศบาลฯ นายพงษ์ดนยั ไผ่เบญจพร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายไพรทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
ร่วมกิจกรรมท�าบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ�าปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี
นายประจักร์ ไชยกิจ นายอ�าเภอบ้านไผ่ พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ ผู ้ก�ากับการ สภ.บ้านไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก
นายบัลลังก์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 10 พรรคเพื่อไทย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมท�าบุญตักบาตร เนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ ประจ�าปี 2565 ณ ลานประชารัฐ หน้าที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ่

เข้าอวยพรปีใหม่ 2565 นายพงศกร อรรณนพพร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
       “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 1 มกราคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายกฤษฏ์ ชัยมาตย์ 
รองนายกเทศมนตรีฯ นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรีฯ นายชานล ธนระพีโชติ ประธานสภาเทศบาลฯ 
เข้าอวยพรปีใหม่ 2565 นายพงศกร อรรณนพพร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายบัลลังก์ อรรณนพพร สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต 10 เข้าร่วมอวยพรในครั้งนี้ ณ บ้านพักอรรณนพพร

เข้าอวยพรปีใหม่ 2565 นายบัลลังก์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต 10 
      “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายก
เทศมนตรีฯ นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรีฯ นายละออ บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมอวยพร
ปีใหม่ 2565 นายบลัลงัก์ อรรณนพพร สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจงัหวัดขอนแก่น เขต 10 พรรคเพือ่ไทย ณ ส�านกังานนายบลัลังก์ อรรณนพพร



ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
“พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 9 มีนาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2/2565
 เพือ่คดัเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ และก�าหนดแนวทาง วธิกีาร และด�าเนนิการในการตดิตาม
และประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมตทิีป่ระชมุพจิารณาคดัเลอืก นายรงัศลิป ผลานสิงค์ อดตีปลัดเทศบาลต�าบลโคกส�าราญ ผูท้รงคณุวฒุิ 
เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ แทนต�าแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
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การประชุมประชาคม เพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาเมืองบ้านไผ่
     “พลังเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” วันที ่24 มกราคม 2565 นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมิตร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ เป็นประธานการประชมุประชาคม 
เพือ่วางแผนแนวทางการพัฒนาเมืองบ้านไผ่ โดยมีนายกฤษฏ์ ชยัมาตย์ รองนายกเทศมนตรฯี นายวรพล ภคัสุขชยั รองนายกเทศมนตรฯี นายมนสั มาซา 
รองนายกเทศมนตรฯี นายชานล ธนระพีโชติ ประธานสภาเทศบาลฯ นายกฤติธ ี ปิยะพรมด ี ท่ีปรกึษานายกเทศมนตรฯี นางสาวยศวด ีสทิธสิงวนพนัธ์ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายละออ บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายจิรนันทร์ เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายไสว มัชฌิมา สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายธัชทร อภิโชคดิลก สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาล 
นายนพดล พลภูเขยีว สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายบญุเหลือ เรือ่งลือ สมาชกิสภาเทศบาล นายสนธ ิชดัไธสง สมาชกิสภาเทศบาลฯ นายสพุจน์ แก้วเจรญิ 
สมาชกิสภาเทศบาล นางสาวสมมาศ สันค�า สมาชกิสภาเทศบาล นายประสทิธิ ์สนัค�า สมาชกิสภาเทศบาล หวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาล หวัหน้าส่วนราชการ 
หวัหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้โดยได้รับความเมตตาจากพระครสูวัุฒน ปัญญาคณุ เจ้าคณะอ�าเภอบ้านไผ่ (ธรรมยุต) 
และได้รับเกียรติจาก นายบัลลังก์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 10 พรรคเพื่อไทย นางสุภาภรณ์ สายสุด ปลดัอาวโุส
อ�าเภอบ้านไผ่ นายแพทย์ อดุลย์ บ�ารุง ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ กรอ.บ้านไผ่ ผู้แทนสถานศึกษา 
ประธานคณะกรรมการชุมชน อสม.และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งนี้ ณ หอประชุมโดม โรงเรียนบ้านไผ่



  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

       “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 14 มกราคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้นายไพทูรย์ 
เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ โดยมหีวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
         “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 27 มกราคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธาน ในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมี นายกกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นายมนัส มาซา 
รองนายกเทศมนตรีฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

  การประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 8
  และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
      “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธาน โดยมีนายกฤษฎ์ 
ชยัมาตย์ รองนายกเทศมนตรี คณะกรรมการพฒันาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ร่วมกบัประชาคมเมอืงบ้านไผ่ ประชุมประชาคมเมอืงบ้านไผ่ เพือ่พจิารณาร่างแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โดยการด�าเนินการภายใต้หลัก
ประชารัฐ การมีส่วนร่วมจาก ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มต่างๆ องค์กรต่างๆ และพี่น้องประชาชนทั่วไป ในการร่วมคิด ร่วมท�า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส�าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ�านาจหน้าที่
ของเทศบาลฯ ประชุม ณ ใต้อาคารโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
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แรงศรัทธา พุทธศาสนิกชนชาวบ้านไผ่ นับครึ่งหมื่น
รับหลวงตาบุญชื่น เดินธุดงค์ผ่านอ�าเภอบ้านไผ่

     “พลงัเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน”  วันท่ี 14 มกราคม 2565 นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี 
นายมนสั มาซา รองนายกเทศมนตรี นายเจษฎากร บวัเเสง รองประธานสภาเทศบาล นายไพทูรย์ เหลอืงองิคะสุต 
ปลดัเทศบาล นายละออ บญุส่ง สมาชกิสภาเทศบาล นายไสว มชัฌมิา สมาชกิสภาเทศบาล นายจรินนัทร์ 
เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล นายนพดล พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล นายพงษ์ดนัย 
ไผ่เบญจพร สมาชกิสภาเทศบาล รอรบัและร่วมเดนิพร้อม หลวงตาบญุชืน่ ปัญญาวฑุโฒ ซึง่ได้เดนิเท้า
เปล่าธดุงค์จากอ�าเภอโนนศิลา เข้าสู่อ�าเภอบ้านไผ่ โดยมีประชาชนนับครึ่งหมื่นมารอต้อนรับถวายน�้า แก่
หลวงตาบุญชื่น ตลอดเส้นทางพร้อมทั้งหลวงตาบุญชื่นเอาผ้าเคาะหัวเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยแรง
ศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวอ�าเภอบ้านไผ่

   พิธีเปิดโครงการ กศน.เพื่อประชาชน พักรถ พักคนส่งความสุขปีใหม่ 2565
     พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน วันที่ 4 มกราคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นายวรพล ภัคสุขชัย 
รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการในอ�าเภอบ้านไผ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ กศน.เพื่อประชาชน 
พักรถ พักคน ส่งความสุขปีใหม่ 2565 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายบัลลังก์ อรรณนพพร สมาชิก
สภาผู้เเทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 10 เป็นประธาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจ เจ้าหน้าที่ประจ�าจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 1 มกราคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์ รองนายก
เทศมนตรีฯ นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน 
ประจ�าจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ในห้วง 7 วันอันตราย คอยดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลนี้

     “พลงัเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน”  วันท่ี 14 มกราคม 2565 นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี 
นายมนสั มาซา รองนายกเทศมนตรี นายเจษฎากร บวัเเสง รองประธานสภาเทศบาล นายไพทูรย์ เหลอืงองิคะสุต 
ปลดัเทศบาล นายละออ บญุส่ง สมาชกิสภาเทศบาล นายไสว มชัฌมิา สมาชกิสภาเทศบาล นายจรินนัทร์ 
เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล นายนพดล พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล นายพงษ์ดนัย 
ไผ่เบญจพร สมาชกิสภาเทศบาล รอรบัและร่วมเดนิพร้อม หลวงตาบญุชืน่ ปัญญาวฑุโฒ ซึง่ได้เดนิเท้า
เปล่าธดุงค์จากอ�าเภอโนนศิลา เข้าสู่อ�าเภอบ้านไผ่ โดยมีประชาชนนับครึ่งหมื่นมารอต้อนรับถวายน�้า แก่
หลวงตาบุญชื่น ตลอดเส้นทางพร้อมทั้งหลวงตาบุญชื่นเอาผ้าเคาะหัวเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยแรง
ศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวอ�าเภอบ้านไผ่

   พิธีเปิดโครงการ กศน.เพื่อประชาชน พักรถ พักคนส่งความสุขปีใหม่ 2565   พิธีเปิดโครงการ กศน.เพื่อประชาชน พักรถ พักคนส่งความสุขปีใหม่ 2565
     พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน วันที่ 4 มกราคม 2564 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นายวรพล ภัคสุขชัย 
รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการในอ�าเภอบ้านไผ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ กศน.เพื่อประชาชน 
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  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงและร�าบวงสรวงพระแม่โพสพ งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ�าปี 2565
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 13 มกราคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายก
เทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี นายจิรนันทร์ เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวเบญจวรรณ ศิริพรรณ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 1 นายจิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ
ในอ�าเภอบ้านไผ่ ร่วมพิธีบวงสรวงและร�าบวงสรวงพระแม่โพสพ งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ�าปี 2565 โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ นายอ�าเภอบ้านไผ่ 
เป็นประธาน ณ ลานประชารัฐ หน้าที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ่

น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช
น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์

วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 17 มกราคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา 
รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ร่วมพิธี  วางพานพุ่มถวายดอกไม้สด 
น ้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ์ผู ้ทรงประดิษฐ ์อักษรไทย    
วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
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  กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์แรกของเดือนไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่
  และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล

    “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” ในห้วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ�าและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาล
ตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

  กิจกรรมท�าบุญใส่บาตรทุกเช้าวันศุกร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
    “พลงัเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” ในห้วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 กจิกรรมท�าบญุใส่บาตรทุกเช้าวันศกุร์ นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรี
เมอืงบ้านไผ่ คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หวัหน้าฝ่าย หวัหน้างาน พนกังานเทศบาล ลกูจ้างประจ�าและพนกังานจ้าง
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมท�าบุญใส่บาตรทุกวันศุกร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าส�านักงาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
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  บรรยากาศรับมอบ-ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

      วันที่ 9 มกราคม 2565 นายสมใจ มณีวงค์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ นายสุรพล 
สุวรรณชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ผู้ช่วยเหลือการเลือกต้ังและคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีเกี่ยวข้อง ด�าเนินการตรวจรับหีบบัตร
เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 3 เเทนต�าแหน่งที่ว่าง แต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
ทั้งหมด 14 หน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
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ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565

   “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้

นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ นายอ�าเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมอ�าเภอบ้านไผ่

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วย
นายกฤษฏ์ ชยัมาตย์ รองนายกเทศมนตร ีนายวรพล ภคัสุขชยั รองนายกเทศมนตร ีนายมนสั มาซา รองนายกเทศมนตร ีนายไพทรูย์ 
เหลอืงองิคะสตุ ปลัดเทศบาล หวัหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ร่วมประชมุเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมนิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
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 ประชุมคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ประจ�าปี 2565 
      “พลังเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” วนัที ่3 มนีาคม 2565 นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ มอบหมายให้

นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่ประจ�าปี 2565 (LPA) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

  ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจ�าตัวประชาชน

      “พลังเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วนัที ่25 กมุภาพันธ์ 2565 นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาลฯ / นายทะเบยีนท้องถ่ิน 
ส�านกัทะเบยีนท้องถ่ินเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชมุเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทะเบยีนราษฎร และบตัรประจ�าตวัประชาชน 
โดยมีหัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ส�านักทะเบียนฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
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การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

    “พลงัเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” วนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2565 นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมิตร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ ร่วมเป็นเกียรตใินการ
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีการศึกษา 2564 
โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ นายอ�าเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ�านวยการสถานศึกษาในอ�าเภอบ้านไผ่ พร้อมทั้งได้รับเกียรติ
จากนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการต้อนรับในครั้งนี้ ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับประถมศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกรุณาศึกษาบ้านไผ่

    “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วย
นายมนสั มาซา รองนายกเทศมนตร ีร่วมเป็นเกยีรตใินการต้อนรบัคณะกรรมการประเมินสถานศกึษาเพ่ือรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัประถมศกึษา 
ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีการศึกษา 2564  โดยมีพระครูสุวัฒน ปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดคุ้มจัดสรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้อ�านวยการสถานศึกษาในอ�าเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมการต้อนรับในครั้งนี้ ณ โรงเรียนกรุณาศึกษาบ้านไผ่
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  ทอดผ้าป่าขยะ เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ลดภาวะโลกร้อน ประจ�าปี 2565

     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 25 มกราคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธาน
เปิดโครงการทอดผ้าป่าขยะ เปล่ียนขยะเป็นกองบุญประจ�าปี 2565 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาส
วัดศรีบุญเรือง แสดงธรรมเทศนา ให้กับผู้เข้าร่วมในโครงการ พร้อมทั้งด�าเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก�าจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง
โดยใช้หลัก 3Rs โดยมีนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี 
นายละออ บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวสมมาศ สันค�า สมาชิกสภาเทศบาล 
นายจิรนันทร์ เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล นายสนธิ ชัดไธสง สมาชิกสภาเทศบาล นายไสว มัฌชิมา สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสุพจน์ แก้วเจริญ สมาชิกสภาเทสบาล นายนพดล พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงาน
เทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งน้ี โดยจะน�าสิ่งของ
ที่ประชาชนบริจาค ทอดถวาย ณ วัดสวนแก้ว โดยพระพยอม กัลยาโณ

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาล
ที่สอบเลื่อนต�าแหน่งในสายงานผู้บริหาร

นางสาวธัญณิชา ขันตี 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ระดับต้น

เป็นผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น
เทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

นางสาวอุษา  โพธิ์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระดับต้น

เป็นผู้อ�านวยการกองคลัง ระดับต้น
เทศบาลต�าบลดอนโมง อ�าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
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  วันท้องถิ่นไทย
    “พลงัเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” วนัท่ี 18 มนีาคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรม

เคารพธงชาติ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมพัฒนาความสะอาดบริเวณล�าห้วยทราย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 

  กิจกรรมวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจ�าปี 2565

     “พลงัเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” วันที ่22 มนีาคม 2565 นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ / ผูอ้�านวยการ
ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดงานเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจ�าปี 2565 พร้อมทั้งอ่านสารของ  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างาน พนักงานเทศบาล และอาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน จ�านวน 40 นาย ร่วมกล่าวปฏิญาณตน และแสดงการสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ บริเวณหน้าเสาธง ส�านักงาน

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
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    “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 6 มีนาคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายวรพล 
ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นางสาวยศวดี สิทธิสงวนพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางจงจิต เเซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล 
นายนพดล พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล  นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยนางสาวเบญจวรรณ ศิริ
พรรณ ส.อบจ.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประเพณีบุญผะเหวด และมอบเงินอุดหนุนเป็นจ�านวนเงิน 50,000 บาท โดยมีนายบัลลังก์ อร
รณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 10 พรรคเพื่อไทย เป็นประธานประเพณีบุญผะเหวด ณ วัดศรีบุญเรือง

กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจ�าปี 2565 ณ วัดศรีบุญเรือง

 กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจ�าปี 2565 ณ วัดสะอาดโนนงาม
    “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” วนัที ่19 มนีาคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรีเมอืงบ้านไผ่ นายกฤษฎ์ ชยัมาตย์ 
รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายเจษฎากร บัวแสง รองประธานสภาเทศบาล นายละออ บุญส่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล นายธัชธร อภิโชคดิลก สมาชิกสภาเทศบาล ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวสมมาศ สันค�า 
สมาชิกสภาเทศบาล นายประสิทธ์ิ สันค�า สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชนและพี่น้องประชาชนในชุมชน ร่วมงาน
กนิข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาตปิระจ�าปี 2565 ณ วดัสะอาดโนนงาม ชมุชนหนองลมุพกุ โดยเทศบาลเมอืงบ้านไผ่มอบเงนิอดุหนนุ
การจัดงานจ�านวนเงิน 50,000 บาท
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  ลงพื้นที่มอบโค ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
      “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันท่ี 19 มกราคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้
นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรฯี พร้อมด้วยนายสนธ ิชดัไธสง สมาชกิสภาเทศบาลฯ นางสมมาศ สนัค�า สมาชกิสภาเทศบาลฯ ผูอ้�านวยการ 
กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการประธานชุมชน ลงพื้นที่มอบโค ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค 
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มอบให้แก่ นางชูศรี อุดม ณ ชุมชนหมู่สี่พัฒนา

  มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

        “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้
นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ นายอ�าเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอ�าเภอบ้านไผ่

   ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนในชุมชนสุมนามัย
     “พลงัเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที ่25 มกราคม 2565 นายประเสรฐิ พงษ์ธีรมติร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ มอบหมายให้นายกฤษฏ์ 
ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี นายกฤษติธี ปิยะพรมดี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายศิริศักดิ์ อรุณเดชาชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาวยศวดี สิทธิสงวนพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายเถลิงศักดิ์ 
ชุมฝาง ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายละออ บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง สมาชิกสภาเทศบาล นายไสว 
มัชฌิมา สมาชิกสภาเทศบาล นายสุพจน์ แก้วเจริญ สมาชิกสภาเทสบาลลงพื้นที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนในชุมชนสุมนามัย



19วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2565

  ประชุมคณะกรรมการกองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน
    “พลงัเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” เช้าวันที ่8 มนีาคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชมุ
คณะกรรมการกองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดท้ิงกัน เพื่อปรังปรุงค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามโครงการ
กองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดท้ิงกัน โดยมีนายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา 
รองนายกเทศมนตร ีนายชานล ธนระพโีชต ิประธานสภาเทศบาล นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาล นายสพุจน์ แก้วเจรญิ สมาชกิสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการกองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายปิติ ติยาเดชาชัย ประธานกรอ.ภาคธุรกิจ 
ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

  พิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อ�าเภอบ้านไผ่ 

     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายกฤษฏ์ 
ชยัมาตย์ รองนายกเทศมนตร ีพร้อมด้วยนางอญัชสิา วงษ์จันฬา ผูอ้�านวยการกองสวัสดกิารสงัคม และเจ้าหน้าทีก่องสวสัดกิารสงัคม เข้าร่วม
พธีิเปิดศนูย์คมุประพฤตภิาคประชาชน อ�าเภอบ้านไผ่ โดยมีนายประจกัร์ ไชยกจิ นายอ�าเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพธิ ีและมพีระครสูวัุฒน ปัญญาคณุ 
เจ้าอาวาสวัดคุ้มจัดสรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดคุ้มจัดสรรค์
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   ลงพื้นที่พบปะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปพร้อมกัน” วันที่ 18 มกราคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายวรพล 
ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง 
สมาชิกสภาเทศบาล นายละออ บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร สมาชิกสภาเทศบาล นายจิรนันทร์ เกียรติชัยพัฒน 
สมาชิกสภาเทศบาล นายสนธิ ชัดไธสง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พบปะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

    ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ พร้อมให้ค�าแนะน�ามาตรการป้องกัน COVID-19
        “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้
นายสญัญา โม้อ้อน ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม และเจ้าหน้าทีก่องสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ลงพืน้ทีต่รวจสถานประกอบการ 
พร้อมให้ค�าแนะน�ามาตรการป้องกนั COVID-19 ในสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ร่วมกบัเจ้าหน้าทีจ่ากอ�าเภอบ้านไผ่ สาธารณสขุ
อ�าเภอบ้านไผ่ โรงพยาบาลบ้านไผ่ สถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่ เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนบ้านไผ่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
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 ลงพื้นที่ด�าเนินการล้างท�าความสะอาดและพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ
     “พลงัเมอืงไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันท่ี 2 มีนาคม 2565 นายประเสรฐิ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายวรพล ภคัสขุชยั 
รองนายกเทศมนตรี นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร สมาชิกสภา
เทศบาล นายละออ บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ด�าเนิน
การล้างท�าความสะอาดและพ่นน�า้ยาฆ่าเชือ้บรเิวณตลาดไนท์บาซ่า ตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2 ถนนราษฎร์ธรุกจิและถนนสมาสบ�ารงุ

  ลงพื้นที่ฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ ตลาดสดเทศบาล 1 , ตลาดเทศบาล 2 , ตลาดไนท์
  และถนนที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดโรค ตามมาตการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
       “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายวรพล ภัคสุขชัย 
รองนายกเทศมนตรี มอบหมายให้เจ้าหน้าทีก่องสาธารณสขุฯและเจ้าหน้าทีง่านเทศกจิ ลงพืน้ทีฉ่ดีพ่นน�า้ยาฆ่าเชือ้ บรเิวณ ตลาดสดเทศบาล 1 , 
ตลาดสดเทศบาล 2 , ตลาดไนท์ ถนนบริเวณรอบตลาดและถนนที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามมาตรการ
ป้องกันโควิด-19 

 กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
    “พลงัเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกนั” เช้าวนัที ่7 มนีาคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธรีมติร นายกเทศมนตรมีนตรเีมอืงบ้านไผ่ นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ 
รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี นายเจษฎากร บัวแสง รองประธานสภา
เทศบาล นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร สมาชิกสภาเทศบาล นายจิรนันทร์ เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล นายไสว มัฌชิมา สมาชิกสภา
เทศบาล นายธัชธร อภิโชคดิลก สมาชิกสภาเทศบาล นายละออ บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ร่วมกบัสถานตี�ารวจภธูรบ้านไผ่น�าโดย พ.ต.อ.พชิยัภษูสิ จารพุงษ์ ผูก้�ากบัการ สภ.บ้านไผ่ นายปรชัญา วงค์บญุจนัทร์ ปลดัอ�าเภอบ้านไผ่ 
นายสุชาติ ไสวารี นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ พร้อมคณะจากโรงพยาบาลบ้านไผ่ นายท�าเนียบ สุขสันต์ นายสถานีรถไฟบ้านไผ่ 
นายสายันต์ ปฎิกานัง ผู้แทนจากสาธารณสุขอ�าเภอบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 และการรณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย ในท่ีสาธารณะ เพื่อป้องการการติดเชื้อ ณ ตลาดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
และจุดเสี่ยงต่อการเกิดโรค
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  ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส�านักปลัดเทศบาล
      “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน”  บ่ายวันท่ี 1 มีนาคม 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ 
นางสภุาภรณ์ ค�าภเูงิน หวัหน้าส�านกัปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ หวัหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ร่วมต้อนรับ นายเลอสนัติ ์นามบดุดี    
ซึ่งได้ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส�านักปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จากเทศบาลนครขอนแก่นน�าโดย นายทศพล วงษ์อาษา 
ผู้อ�านวยการส�านักช่าง พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามร่วมเดินทางมาส่งในครั้งนี้ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

  ต้อนรับรองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่
     “พลังเมืองไผ่ ก้าวไกลไปด้วยกัน” วันที่ 4 เมษายน 2565 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายกฤษฏ์ 
ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี นายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล นายละออ บุญส่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล นายสุพจน์ แก้วเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนายเอกณัฎฐ์ ตระกูลรัมย์ ซึ่งได้ย้ายมาด�ารง
ต�าแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จากเทศบาลต�าบลทุ่งศรีชุมพล น�าโดยนายสมชาติ เนื่องมี รองนายกเทศมนตรี 
พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามร่วมเดินทางมาส่งในครั้งนี้ ***เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง***



การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานงบประมาณตามเทศบัญญัติั ิั งบประมาณรายจายประจำจำจ ปปป พ.ศ.2565
ลำดับ

ที่
ชื่อโครงการ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ

ยังไม

ดำเนินการ

1 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนน กม. 16 ซอย 1 (ชุมชนหวยทราย) 
2 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ หนองงิ้ว ซอย 9 (ชวงที่ 2 ตอจากผิวจราจรเดิม ชุมชนสุมนามัย) 

3 
กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังโรงเรียนเทศบาลบานไผ

(ชวงที่ 2 ตอจากผิวจราจรเดิม ชุมชนบานไผเกา) 

4 กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบานเกิ้ง ซอย 14 (ชุมชนปอบิด) 
5 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเจริญสุข ซอย 2 (ชุมชนโนนสวาง) 

6 
กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสมประสงค ซอย 2 (ชวงที่ 2) 

(ชุมชนสมประสงคพฒันา)


7 กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย 4 แยกที่ 2 (ชุมชนหนองลุมพุก) 

8 
กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/10 

(ชวงที่ 2 ชุมชนประปาบานไผ)


9 
กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมประสงค 3 

(แยกซาย ชุมชนสมประสงคพฒันา)


10 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยอินทัชพัฒนา (ชุมชนหลัก 14) 

11 
กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ซอยสมประสงค ซอย 1 

(ชวงที่ 2 ชุมชนสมประสงคพัฒนา)


12 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบานเกิ้ง ซอย 13/1 (ชุมชนหมูสี่พัฒนา) 

13 
กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล . ถนนสาธารณะ  

ถนนขางสำสำส นกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 (ฝงทิศเหนือ ชุมชนกกแดง)


14 กอสรางทอระบายน้ำนำน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอินทกนก ฝฝฝงทิศเหเหเ นหนห ือ ชวงที่ 2 (ช(ช( ุมชนชนช แสแสแ งทองฯ) 
15 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกเลี่ยงเมือง  (คุมงาม ชุมชนหลัก 14) 
16 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังคริสตจักร (ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) 
17 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนโพธ์ิกลาง ซอย 3  (ชุมชนโพธ์ิสวรรค) 
18 ปรับปรุงผวิจราจร ซอยสาธารณะ เจนจบทิศ ซอย 13 (ชุมชนอยูเย็นเปปปนสุข) 
19 ปรับปรุงผวิจราจร ซอยสาธารณะ ซอยแกวทรานี 3 (ชุมชนแกวทรานี) 
20 ปรับปรุงผวิจราจร ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก (ชุมชนหนองลุมพุก) 

งบประมาณจายจากเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ ประจำจำจ ปปป พ.ศ. 2565
ลำดับ

ที่
ชื่อโครงการ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ

ยังไม

ดำเนินการ

1 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ  
ถนนหมูบานโชคชัย 2 (ชุมชนประปาบานไผ)



2 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ  
ถนนเอี่ยมประเสริฐและซอยสาธารณะ ซอยคริสตจักรบานไผ



งบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจำป พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที่
ชื่อโครงการ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ

ยังไม

ดำเนินการ

1 โครงการปรับปรุงถนนเจาเงาะ (ชุมชนสวนราชการ) 

23วารสาร เสียงเมืองไผ่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2565




