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	 ตาม	คำาสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ	์ที่	458/2559	เรื่อง	แต่งตัง้พนกังานเทศบาล	และพนกังานจา้ง	ออกบรกิารเชิงรกุจดัเกบ็

ภาษีฯ	นอกสถานที่	ประจำาปี	2559	ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2559	ถึง	31	สิงหาคม	2559	เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวก

ให้แก่พี่น้องประชาชน		ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีเส้นทางในการออกให้บริการดังนี้

	 1.	ย่านการค้า		ซึ่งได้แก่		ถนนกาฬสินธุ์ตัดกับถนนโสมพะมิตร		ไปตามแนวถนนธนะผล		จนถึงถนนถีนานนท์	และตาม

แนวถนนสุรินทร์	ถนนพรรณา	ถนนแก่งสำาโรง	ถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

	 2.	ย่านที่อยู่อาศัย	 ได้แก่	จุดตัดถนนถีนานนท์	กับถนนธนะผล	ไปตามแนวถนนธนะผล,		ถนนโสมพะมิตร	ถนนกาฬสินธุ์	

ไปตามถนนอนรรฆนาค	จนถึงถนนสุรินทร์	ตามถนนทุ่งศรีเมือง,	ถนนอภัย	ต่อเนื่องถนนประดิษฐ์,		ถนนผ้าขาว,	ถนนพรรณนา,	

ถนนสุรินทร์	และถนนอรรถเปศล

	 3.	ที่ดินที่ใช้ ในการกสิกรรม	และที่อยู่อาศัย	นอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวข้างต้น

	 ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกๆ	 ท่านที่ ได้ ให้ความร่วมมือในการชำาระภาษี	 เงินภาษีทุกบาทจะนำาไปพัฒนาท้องถ่ิน 

ของเราต่อไป

 หากท่านมีความประสงค์ ให้ฝ่ายพัฒนารายได้ ออกให้บริการ  โปรดแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์	 089-229-4166,	 

081-455-7610	และ	098-104-8797

เทศบาลออกให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษี

ฝ่ายพัฒนารายได้

สำ�นักก�รคลัง
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โครงก�รต�มแผนพัฒน�เทศบ�ล ก่อสร้�ง จำ�นวน 44 โครงก�ร 

	 สำานักการชา่ง	เทศบาลเมืองกาฬสนิธ์ุ	ไดด้ำาเนินการออกแบบ	เขยีนแบบ	ประมาณราคา	คา่ก่อสร้าง	และควบคมุงานก่อสร้าง	

ตามคำาร้องของประชาชนในแต่ละชุมชน	ตามแผนพัฒนาเทศบาลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	2559	จำานวนทั้งหมด	

44	โครงการ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	และอำานวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	ให้กับประชาชนภายในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	และทำาการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน	ดังนี้

	 1.	ก่อสร้างรางระบายน้ำา	คสล.รูปตัวยู	ซอยพ่อใหญ่ทัย	ถนนสิทธิเดช

	 2.	ก่อสร้างถนน	คสล.ซอยแยกบ้านนางหนูแพรว	ถนนพิมพะนิตย์

	 3.	ก่อสร้างถนน	คสล.ซอยประศักดิ์	1

	 4.	ก่อสร้างถนน	คสล.ซอยตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่าง

	 5.	ก่อสร้างรางระบายน้ำา	คสล.รูปตัวยู	ซอยแลคตาซอย	ถนนทุ่งศรีเมือง

	 6.	ก่อสร้างระบบระบายน้ำา	คสล.รูปตัวยู	ซอยทางเข้าตลาดร่วมใจการเกษตร

	 7.	ก่อสร้างถนน	คสล.เชื่อมซอยหาดลำาดวน	1	และซอยหาดลำาดวน	2

ก�รก่อสร้�งศ�ลเจ้�โสมพะมิตร

	 จังหวัดกาฬสินธ์ุ	 และเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 ร่วมกับส่วนราชการ	 ภาคเอกชน	 สมาคม	 และประชาชนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

จะจัดสร้างศาลเจ้าโสมพะมิตร	ณ	บรเิวณโคง้แก่งสำาโรง	และรูปเหมอืนเจ้าโสมพะมติร	รปูหลอ่ลกัษณะน่ังหยอ่นขา	ขนาดเทา่คนจริง	

รูปหน้าเหมือนกับองค์อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่หน้าที่ทำาการไปรษณีย์กาฬสินธุ์	 ขนาดหน้าตัก	 (ระยะห่างระหว่างเข่า)	 กว้าง	23.36	นิ้ว 

เพื่อให้สอดคล้องกับปีที่ท้าวโสมพะมิตรตั้งเมืองกาฬสินธุ์	หล่อด้วยทองแดงผสม	น้ำาหนัก	260	กิโลกรัม	ลักษณะอาคารชั้นเดียว

หลังคาทรงอีสานประยุกต์	3	ชั้น	ด้านหน้ามีลานคอนกรีต	โดยมีการทำาพิธีวางศิลาฤกษ์ไปแล้ว	เมื่อวันที่	6	เมษายน	2559	และ

จะมีการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี	 เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลเจ้าโสมพะมิตรและเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าโสมพะมิตร	 ในวันที่	 

13	กรกฎาคม	2559	ทั้งนี้ ได้ทำาการออกแบบ	ประมาณราคา	และควบคุมการก่อสร้างโดย	สำานักการช่าง	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 

งานควบคุมการก่อสร้าง

สำ�นักก�รช่�ง
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	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้จัดอบรมให้ความรู้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง	 ในวันที่	 6	 มิถุนายน	 2559	 เวลา	 09.30	 น.	 

ณ	ห้องประชมุพวงพะยอม	โดยไดรั้บเกียรติจาก	ทา่นจารวุฒัน์	บญุเพิม่	นายกเทศมนตรีเมอืงกาฬสนิธ์ุ	เปดิการอบรมเชงิปฏิบตัิกิาร 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่ต้นแบบที่มีรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมภายใต้	 “โครงการกำาจัดขยะอินทรีย์ ในชุมชนด้วย

วิธีหมักไร้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ”	 “โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือน”และ	 “โครงการเมืองสวยน้ำาใส	 ไร้มลพิษ”	 

ประจำาปีงบประมาณ	 2559	 ซึ่งมีตัวแทนจากชุมชนทั้ง	 36	 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจัดการขยะ

ตั้งแต่ต้นทาง

การส่งเสริมให้ประชาชนจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

สำ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม
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	 ได้ทำาประกาศพ่นหมอกควันเพื่อกำาจัดยุงในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ครั้งที่	2	ในปี	2559	เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน 

ที่จะทำาให้มีน้ำาขัง	 ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของลูกน้ำายุงลาย	 ทำาให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยง	 ที่จะเกิดโรคไข้เลือดออกช่วงฤดูฝนน้ี 

โดยมีกำาหนดการพ่นครอบคลุม	 ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ	 ดังน้ี	 ชุมชนทั้ง	 36	 ชุมชน	 และ	 สถานศึกษา	 ทั้ง	 25	 แห่งและมี 

การประชาสมัพนัธ์โดยใชร้ถประชาสมัพนัธ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนการพน่หมอกควนั	ในชว่งเชา้

ของทุกวัน	ที่จะทำาการพ่นในแต่ละชุมชนทุกชุมชน	ตามกำาหนดการ	โดยเริ่มออกพ่นตามตารางการพ่นยุง	ตั้งแต่วันที่	9	มิถุนายน	

2559	และจะแล้วเสร็จ	ในวันที่	2	กรกฎาคม	2559	

	 ไดด้ำาเนินงานโครงการชมุชนเมอืงกาฬสนิธ์ุลดปญัหาโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเร็งทอ่น้ำาด	ีประจำาป	ี2559	ซึง่มกิีจกรรมยอ่ย 

คือ	จัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดี	โดยได้จัดให้มีพิธีเปิดซึ่ง

ท่านรองนพสิทธิ์	ได้ ให้เกียรติมาเป็นประธาน	ที่อาคารอเนกประสงค์	โรงเรียนเทศบาล	1	กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์	ในวันที่	24	มิ.ย.	59	 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนชั้น	ป.4-ป.6	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด	640	คน

ซึ่งมีกิจกรรมการดำาเนินการ	ดังนี้

	 -	 การแสดง	จินตลีลาประกอบเพลงโรคมะเร็งตับ	

	 -	 การแสดงละครเรื่องสั้น	เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ	

	 -	 ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดีพร้อมกับตอบคำาถาม	ชิงรางวัล	

	 -	 บทบาทของ	 อย.น้อยในการดำาเนินงานป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	 และมะเร็งท่อน้ำาดี	 พร้อมกับรับชมนิทรรศการและ

การนำาเสนอผลงานของแกนนำานักเรียน	อย.น้อย

เทศบาลออกพ่นหมอกควันเพื่อกำาจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

คนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ขจัดภัย โรคพยาธิใบไม้และมะเร็งท่อน้ำาดี

  ง�นป้องกันและควบคุมโรค
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	 เมื่อวันที่	 9	 พฤษภาคม	 2559	 (เวลา	 08.00	 น.)	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 โดยกองสวัสดิการสังคม	 ได้อบรมเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำา

และป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ระหว่างวันที่	9	-	11	พฤษภาคม	2559	ณ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ซึ่งในการอบรม 

(วนัแรก)	ไดม้กีารให้ความรูเ้ก่ียวกับการสรา้งภาวะผู้นำา,	การฝึกทกัษะทีจ่ำาเปน็สำาหรบัผู้นำาเยาวชนและการพฒันาศกัยภาพเพิม่ทกัษะการมีภาวะผู้นำา 

ในด้านต่างๆ	 ณ	 ห้องประชุมพวงพะยอมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 จากนั้นเวลา	 19.00	 น.	 เยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 

ได้เดินทางสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เพื่อลงพื้นที่ศึกษาดูงานต่อไป

	 เมื่อวนัที	่11	พฤษภาคม	2559	เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	โดยกองสวสัดกิารสงัคม	ไดน้ำาเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	ลงพืน้

ทีศ่กึษาดงูาน	(วนัที	่3)	ณ	ศนูยศ์กึษาเรยีนรูร้ะบบนิเวศปา่ชายเลนสรินิาถราชนีิ	อำาเภอปราณบรุ	ีจังหวดัประจวบครีีขนัธ์	ตามโครงการเขา้คา่ยเยาวชน 

เพื่อสร้างภาวะผู้นำาและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ระหว่างวันที่	9	-	11	พฤษภาคม	2559	ณ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

	 เมื่อเวลา	09.00	น.	(28	มถุินายน	2559)	ณ	หอประชมุธรรมาภิบาล	เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	โดยกองสวสัดกิารสงัคม	จัดการประชมุประจำาเดอืน 

คณะกรรมการชมุชนและผู้นำาชมุชน	ประจำาเดอืนมถุินายน	คร้ังที	่10/2559	ซึง่มคีณะผู้บรหิาร	สมาชกิสภาเทศบาล	หัวหน้าสว่นการบริหาร	พนักงานคร	ู 

พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	คณะกรรมการชุมชนและผู้นำาชุมชน	ทั้ง	36	ชุมชน	เข้าร่วมการประชุม

ซึ่งระเบียบวาระของการประชุม	มีดังนี้

	 1.	หารืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

	 2.	รายงานผลการสำารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ	อปท.ต้นแบบ

	 3.	รายงานชุมชนสีขาว	ปลอดยาเสพติด

	 4.	รายงานผลการดำาเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

	 5.	รายงานผลการดำาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โดยมี	นายจารุวัฒน์	บุญเพิ่ม	นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์เป็นประธานในการประชุม

คณะกรรมการชุมชนและผู้นำาชุมชน	ในครั้งนี้

	 เมื่่อวันที่	 	18	พฤษภาคม	2559	นางสาวศิรินันท์	หล่อตระกูล 

รองนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธ์ุ	พรอ้มเจ้าหน้าทีก่องสวสัดกิารสงัคม	

ลงพืน้ทีเ่ยีย่ม	คณุยายบษุบง	อนิทรพาณชิย	์ผู้สงูอายชุมุชนวดัใต้ โพธ์ิค้ำา	

เนื่องจากไดป้ระสบอบุตัเิหตลุื่นลม้จนทำาให้ศรีษะไดก้ารกระทบกระเทอืน	

ทั้งนี้ ได้มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค	 และประสานกับทางโรงพยาบาล 

จังหวัดกาฬสินธ์ุในการดูแลสุขภาพ	 เพื่อเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้

ในอีกช่องทางหนึ่งต่อไป

กองสวัสดิก�รสังคม
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พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร

	 วันพุธที่	 6	 เมษายน	2559	 	ณ	บริเวณศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร 

	 เมื่อเวลา	14.30	น.	(12 เมษายน 2559)	ณ	วดักลางพระอารามหลวง 

นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 พร้อมคณะ 

ผู้บริหาร	 ผู้อำานวยการสำานัก/กอง/ฝ่าย	 คณะครู	 และพนักงาน	 สังกัด 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 เข้าร่วมพิ ธีรดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ	 หรือ	 

วนัน้ำาทพิยก์ตญัญ	ูประจำาป	ี2559	โดยมกิีจกรรมสกัการะหลวงพอ่องคด์ำา 

รดน้ำาขอพรพระภิกษุและรดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล	 

เมืองกาฬสินธ์ุ	 โดยมี	 พระเทพปัญญาเมธี	 เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ	 

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	 และนายวินัย	 วิทยานุกูล	 ผู้ว่าราชการจังหวัด

กาฬสินธุ์	เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

	 วันที่	13	เมษายน	2559	 (ช่วงบ่าย)	ณ	สนามหน้าศาลากลาง 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ	 ได้รับเกียรติจาก	 นายวินัย	 วิทยานุกูล	 ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ	 เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์	 ประจำาปี	

2559	 โดยมี	 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 

กล่าวรายงานในครั้งนี้	 พร้อมด้วย	 หัวหน้าส่วนราชการ	 คณะผู้บริหาร	

สมาชิกสภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนการงาน	หน่วยงานทั้งภาครัฐ	เอกชน	 

ประชาชน	โดยมีขบวนแห่ทั้ง	9	คุ้มวัด	ร่วมขบวนแห่ไปยังถนนสายหลัก 

เพื่อเขา้สูถ่นนสงกรานต	์(ถนนขา้วก่ำา)	สำาหรบัผลการประกวดขบวนแห่ 

สงกรานต์	ประจำาปี	2559	ดังนี้

	 รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	:	คุ้มวัดใต้ โพธิ์ค้ำา

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	คุ้มวัดเหนือ

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	คุ้มวัดประชานิยม

และผลการประกวดซุ้มสงกรานต์	ประจำาปี	2559	ดังนี้

	 รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	:	ซุ้มชุมชนหน้าโรงเลื่อย

	 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	ไดแ้ก่	:	ซุม้มณฑาเทวเีทพสีงกรานต์

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่	 :	 ซุ้มชุมชนซอยน้ำาทิพย์ 

	 วันที่	13	เมษายน	2559	(ช่วงเช้า) เวลา	07.00	น.	ณ	บริเวณ

หน้าศาลากลางจังหวดักาฬสนิธ์ุ	นายจารวุฒัน์	บญุเพิม่	นายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธุ์	 พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 หัวหน้าส่วน

ราชการ	 ข้าราชการ	 พ่อค้า	 และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์	

รว่มทำาบญุตกับาตรพระสงฆเ์นื่องในวนัสงกรานต	์เพื่อความเปน็สริิมงคล

ของตนเองและครอบครัว	โดยมนีายวนัิย	วทิยานุกูล	ผู้วา่ราชการจังหวดั

กาฬสินธ์ุ	 เป็นประธานในครั้งน้ี	 และโอกาสน้ี	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

ไดก้ราบนิมนตพ์ระเถระชัน้ผู้ ใหญ	่ประพรมน้ำาพระพทุธมนต์ให้แก่ผู้ที่ไป

ร่วมทำาบุญตักบาตรในครั้งนี้

(ช่วงเย็น)

 สำ�นักก�รศึกษ�



[11]โทร. 1559  สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  ฟรี 24 ชั่วโมง

	 โครงการประชมุผู้ปกครอง	วนัที	่6	พฤษภาคม	2559	ปกีารศกึษา	

2559	 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการบริหารจัดการและนโยบาย

ของโรงเรียนและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู	 นักเรียน 

ผู้ปกครอง

	 เปิดภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2559	 โรงเรียนเทศบาล	 1	

กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์	สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	เปิดภาคเรียนที่	1	ปี

การศึกษา	2559		ในวันที่	2	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2559

	 กิจกรรมวนัวสิาขบชูา	วนัที	่18	พฤษภาคม	2559	ปกีารศกึษา	2559 

เพื่อให้นักเรยีนไดป้ฏิบตัเิปน็พทุธศาสนิกชนทีด่ีในวนัสำาคญัของพระพทุธ

ศาสนาอันเป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทย

	 กิจกรรมวันไหว้ครู	 เพื่อให้นักเรียน

ไดแ้สดงออกถึงความกตญัญกูตเวทตีอ่ครผูู้

มพีระคณุ	จัดขึน้ในวนัที	่16	มถุินายน	2559	

ณ	โรงเรียนเทศบาล	1	กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

	 โครงการวนัอำาลา	โครงการวนัอำาลา	แก่นักเรยีนทีส่ำาเรจ็การศกึษา	 

ในปีการศึกษา	2558	ณ	หอประชุมธรรมาภิบาล

	 ตรวจสขุภาพเด็กนักเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	 1	 -	4	 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ

การตรวจสุขภาพปีละครั้ง	 ตามหลักเกณฑ์

ของกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

	 รับรายงานตวันักเรยีนใหม	่ปกีารศกึษา	2559

กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ครู

	 กิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีความรู้ความเข้าใจในหลักประชาธิปไตย	 จัดขึ้นในวันที่	 16	 มิถุนายน		 

ณ	โรงเรียนเทศบาล	1	กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

โรงเรียนเทศบ�ล 1 ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์
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โรงเรียนเทศบ�ล 2 วัดสว่�งคงค�

 นักเรียนรว่มโครงการคณุธรรม - จรยิธรรม

 พนักงานครูร่วมถวายต้นเงินในงานบุญ

เดือนสี่วัดสว่างคงคา 30 มี.ค. 59

 ทดสอบความรู้ความสามารถนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2559

 วนัที ่10 ม.ิย. 59  โครงการประชมุผู้ปกครอง 

ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

 นักเรียนชั้น ม.1 ร่วมโครงการฝกอบรม

พัฒนาการอ่านการเขียน วันที่ 2- 4 พ.ค. 59

 คณะครูและนักเรียนร่วมเวียนเทียนเนื่ อง

ในวันวิสาฃบูชา 19 พ.ค. 59

 กิจกรรมทำาบุญตักบาตร วันสงกานต์ 

13 เม.ย. 59 ณ ศาลากลาง

 นักเรียนร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 

16 ม.ย. 59



[13]โทร. 1559  สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  ฟรี 24 ชั่วโมง

โรงเรียนเทศบ�ล 3 วัดเหนือ

 โรงเรียนดำาเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการ 

กิจกรรมเขา้คา่ยเตรยีมความพรอ้มนักเรยีนใหม ่

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559

 โรงเรียนดำาเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมวนังดสูบบหุร่ีโลก วนัที ่31 พฤษภาคม 2559

 โรงเรียนดำาเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพกิจกรรมวนัดื่มนมโลก วนัที ่1 มถุินายน 2559

 โรงเรียนดำ า เ นินโครงการโรงเ รียน 

ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 

วันที่ 17 มิถุนายน 2559

 โรงเรยีนดำาเนินโครงการส่งเสริมคณุธรรม 

จรยิธรรม กิจกรรมไหวค้ร ู วนัที ่23 มถุินายน 2559 
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โรงเรียนเทศบ�ล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ�

 วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน  

ปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

 16 มถุินายน 2559  กิจกรรมวนัไหวค้ร ู ประจำาปกีารศกึษา 2559

 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้ โพธิ์ค้ำา ได้จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการ ประจำาปีการศึกษา 2559 

ระหวา่งวนัที ่17 – 23 พฤษภาคม 2559 เพื่อเปน็การเพิม่ศกัยภาพให้กับผู้เรียนทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 



[15]โทร. 1559  สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  ฟรี 24 ชั่วโมง

 วนัที ่16 มถุินายน 2556  กิจกรรมวนัไหวค้รู ประจำาป ี2559

 กิจกรรมประชมุผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองและชมุชนเห็นความสำาคญัในการจัดการศกึษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเพื่อสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่าง ครู ผู้ปกครอง  

 กิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อให้เด็กเล็กมีจิตสำานึก และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมและศาสนาของไทย ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม และเห็นคุณค่าของวันสำาคัญทางศาสนา

 วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559

ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 1
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ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 2

	 เข้าร่วมโครงการเข้าวัด	วันอาทิตย์		วันที่	22	พฤษภาคม	2559	

ณ	วัดหอไตรปิฏการาม

	 วนัที	่16	พฤษภาคม	2559		วนัเปดิภาคเรียนปกีารศกึษา	1/2559	

ณ		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	2

	 ประ เพณีบุญซำ าฮะ 	 พิ ธี

บวงสรวงศาลหลักเมืองหอเจ้าบ้าน	

วั น ที่ 	 1 5 	 มิ ถุ น า ย น 	 2 5 5 9

ณ	ศาลหลักเมือง

	 วันไหว้ครู	 วันที่	 23	 มิถุนายน	 2559	 ณ	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	2

	 โครงการฝึกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่	8-10	เมษายน	2559	ณ	หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

	 ร่วมประชุมกาฬสินธ์ุลด	 ละ	 เลิก	 ใช้ โฟมบรรจุอาหาร

วนัที	่29	เมษายน	2559	ณ	หอประชมุธรรมมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสนิธ์ุ

	 ร่วมศกึษาดงูานกิจกรรมการเรยีนการสอน	วนัที	่7	เมษายน	2559	

ณ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ร่วมพธีิสรงน้ำาพระพทุธรปูและรดน้ำาดำาหัวคณะผู้บรหิารเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์	วันที่	12	เมษายน	2559	ณ	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

	 วันเทศบาล	วันที่	25	เมษายน	2559	

ณ	หอประชุมธรรมาภิบาล

	 ร่ วมพิ ธี วางศิ ลาฤก ษ์

ศ า ล เ จ้ า พ่ อ โ ส ม พ ะ มิ ต ร	

วั น ที่ 	 2 	 เ มษ ายน 	 2 5 5 9	

ณ	ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร

	 29		มิ.ย.	2559	ร่วมอวยพร

วนัคลา้ยวนัเกิดทา่นนายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธุ์

	 การประชุมเพื่อจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	 จังหวัดกาฬสินธ์ุ

วันที่	11	มิถุนายน	2559	ณ	โรงแรมริมปาว

	 เข้า ร่วมโครงการเข้าวัด

วันอาทิตย์	วันที่	19	มิถุนายน	2559	

ณ	วัดประชานิยม


