สำ�นักการคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้

เทศบาลออกให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษี
ตาม คำ�สั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 458/2559 เรื่อง แต่งตัง้ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ออกบริการเชิงรุกจัดเก็บ
ภาษีฯ นอกสถานที่ ประจำ�ปี 2559 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวก
ให้แก่พี่น้องประชาชน  ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีเส้นทางในการออกให้บริการดังนี้
1. ย่านการค้า  ซึ่งได้แก่   ถนนกาฬสินธุ์ตัดกับถนนโสมพะมิตร  ไปตามแนวถนนธนะผล  จนถึงถนนถีนานนท์ และตาม
แนวถนนสุรินทร์ ถนนพรรณา ถนนแก่งสำ�โรง 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 ให้ความร่วมมือในการชำ�ระภาษี เงินภาษีทุกบาทจะนำ�ไปพัฒนาท้องถิ่น
ของเราต่อไป
หากท่านมีความประสงค์ ให้ฝ่ายพัฒนารายได้ ออกให้บริการ โปรดแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-229-4166,
081-455-7610 และ 098-104-8797
โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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สำ�นักการช่าง

งานควบคุมการก่อสร้าง
โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ก่อสร้าง จำ�นวน 44 โครงการ

สำ�นักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ด�ำ เนินการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง
ตามคำ�ร้องของประชาชนในแต่ละชุมชน ตามแผนพัฒนาเทศบาลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2559 จำ�นวนทั้งหมด
44 โครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และอำ�นวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้กับประชาชนภายในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และทำ�การก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ดังนี้
1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล.รูปตัวยู ซอยพ่อใหญ่ทัย ถนนสิทธิเดช
2. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกบ้านนางหนูแพรว ถนนพิมพะนิตย์
3. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยประศักดิ์ 1
4. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่าง
5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล.รูปตัวยู ซอยแลคตาซอย ถนนทุ่งศรีเมือง
6. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ� คสล.รูปตัวยู ซอยทางเข้าตลาดร่วมใจการเกษตร
7. ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมซอยหาดลำ�ดวน 1 และซอยหาดลำ�ดวน 2

การก่อสร้างศาลเจ้าโสมพะมิตร

จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาคม และประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์
จะจัดสร้างศาลเจ้าโสมพะมิตร ณ บริเวณโค้งแก่งสำ�โรง และรูปเหมือนเจ้าโสมพะมิตร รูปหล่อลักษณะนัง่ หย่อนขา ขนาดเท่าคนจริง
รูปหน้าเหมือนกับองค์อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่หน้าที่ทำ�การไปรษณีย์กาฬสินธุ์ ขนาดหน้าตัก (ระยะห่างระหว่างเข่า) กว้าง 23.36 นิ้ว
เพื่อให้สอดคล้องกับปีที่ท้าวโสมพะมิตรตั้งเมืองกาฬสินธุ์ หล่อด้วยทองแดงผสม น้ำ�หนัก 260 กิโลกรัม ลักษณะอาคารชั้นเดียว
หลังคาทรงอีสานประยุกต์ 3 ชั้น ด้านหน้ามีลานคอนกรีต โดยมีการทำ�พิธีวางศิลาฤกษ์ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 และ
จะมีการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลเจ้าโสมพะมิตรและเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าโสมพะมิตร ในวันที่
13 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ ได้ทำ�การออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมการก่อสร้างโดย สำ�นักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมให้ประชาชนจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพวงพะยอม โดยได้รบั เกียรติจาก ท่านจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เปิดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่ต้นแบบที่มีรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมภายใต้ “โครงการกำ�จัดขยะอินทรีย์ ในชุมชนด้วย
วิธีหมักไร้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ” “โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือน”และ “โครงการเมืองสวยน้ำ�ใส ไร้มลพิษ”
ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีตัวแทนจากชุมชนทั้ง 36 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจัดการขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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งานป้องกันและควบคุมโรค
เทศบาลออกพ่นหมอกควันเพื่อกำ�จัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
ได้ทำ�ประกาศพ่นหมอกควันเพื่อกำ�จัดยุงในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ในปี 2559 เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน
ที่จะทำ�ให้มีน้ำ�ขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำ�ยุงลาย ทำ�ให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยง ที่จะเกิดโรคไข้เลือดออกช่วงฤดูฝนนี้
โดยมีกำ�หนดการพ่นครอบคลุม ทุกพื้นที่ ในเขตเทศบาลฯ ดังนี้ ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน และ สถานศึกษา ทั้ง 25 แห่งและมี
การประชาสัมพันธ์ โดยใช้รถประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการพ่นหมอกควัน ในช่วงเช้า
ของทุกวัน ที่จะทำ�การพ่นในแต่ละชุมชนทุกชุมชน ตามกำ�หนดการ โดยเริ่มออกพ่นตามตารางการพ่นยุง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน
2559 และจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559

คนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ขจัดภัย โรคพยาธิใบไม้และมะเร็งท่อน้ำ�ดี
ได้ด�ำ เนินงานโครงการชุมชนเมืองกาฬสินธุล์ ดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน้�ำ ดี ประจำ�ปี 2559 ซึง่ มีกจิ กรรมย่อย
คือ จัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดี โดยได้จัดให้มีพิธีเปิดซึ่ง
ท่านรองนพสิทธิ์ ได้ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ในวันที่ 24 มิ.ย. 59
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 640 คน
ซึ่งมีกิจกรรมการดำ�เนินการ ดังนี้
- การแสดง จินตลีลาประกอบเพลงโรคมะเร็งตับ
- การแสดงละครเรื่องสั้น เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ
- ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ�ดีพร้อมกับตอบคำ�ถาม ชิงรางวัล
- บทบาทของ อย.น้อยในการดำ�เนินงานป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำ�ดี พร้อมกับรับชมนิทรรศการและ
การนำ�เสนอผลงานของแกนนำ�นักเรียน อย.น้อย
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กองสวัสดิการสังคม
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 (เวลา 08.00 น.) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้อบรมเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำ�
และป้องกันแก้ ไขปัญหาของเยาวชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในการอบรม
(วันแรก) ได้มกี ารให้ความรูเ้ กีย่ วกับการสร้างภาวะผูน้ �ำ , การฝึกทักษะทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับผูน้ �ำ เยาวชนและการพัฒนาศักยภาพเพิม่ ทักษะการมีภาวะผูน้ �ำ
ในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมพวงพะยอมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากนั้นเวลา 19.00 น. เยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ได้เดินทางสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อลงพื้นที่ศึกษาดูงานต่อไป

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้น�ำ เยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ลงพืน้
ทีศ่ กึ ษาดูงาน (วันที่ 3) ณ ศูนย์ศกึ ษาเรียนรูร้ ะบบนิเวศป่าชายเลนสิรนิ าถราชินี อำ�เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ตามโครงการเข้าค่ายเยาวชน
เพื่อสร้างภาวะผู้นำ�และป้องกันแก้ ไขปัญหาของเยาวชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อเวลา 09.00 น. (28 มิถนุ ายน 2559) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประจำ�เดือน
คณะกรรมการชุมชนและผูน้ �ำ ชุมชน ประจำ�เดือนมิถนุ ายน ครัง้ ที่ 10/2559 ซึง่ มีคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานครู
พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการชุมชนและผู้นำ�ชุมชน ทั้ง 36 ชุมชน เข้าร่วมการประชุม
ซึ่งระเบียบวาระของการประชุม มีดังนี้
1. หารืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
2. รายงานผลการสำ�รวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ อปท.ต้นแบบ
3. รายงานชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด
4. รายงานผลการดำ�เนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
5. รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดยมี นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการชุมชนและผู้นำ�ชุมชน ในครั้งนี้
เมื่่อวันที่   18 พฤษภาคม 2559 นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าทีก่ องสวัสดิการสังคม
ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ ม คุณยายบุษบง อินทรพาณิชย์ ผูส้ งู อายุชมุ ชนวัดใต้ โพธิค์ � 
้ำ
เนื่องจากได้ประสบอุบตั เิ หตุลนื่ ล้มจนทำ�ให้ศรี ษะได้การกระทบกระเทือน
ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุป โภคบริโภค และประสานกับทางโรงพยาบาล
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้
ในอีกช่องทางหนึ่งต่อไป

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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สำ�นักการศึกษา
พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร
วันพุธที่ 6 เมษายน 2559  ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร

เมื่อเวลา 14.30 น. (12 เมษายน 2559) ณ วัดกลางพระอารามหลวง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ
ผู้บริหาร ผู้อำ�นวยการสำ�นัก/กอง/ฝ่าย คณะครู และพนักงาน สังกัด
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ร ดน้ำ � ขอพรผู้ สู ง อายุ หรื อ
วันน้�ำ ทิพย์กตัญญู ประจำ�ปี 2559 โดยมีกจิ กรรมสักการะหลวงพ่อองค์ด�ำ
รดน้ำ � ขอพรพระภิ ก ษุ แ ละรดน้ำ � ขอพรผู้ สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ โดยมี พระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

วันที่ 13 เมษายน 2559 (ช่วงเช้า) เวลา 07.00 น. ณ บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วน
ราชการ ข้าราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิรมิ งคล
ของตนเองและครอบครัว โดยมีนายวินยั วิทยานุกลู ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นประธานในครั้งนี้ และโอกาสนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ได้กราบนิมนต์พระเถระชัน้ ผู้ ใหญ่ ประพรมน้�ำ พระพุทธมนต์ ให้แก่ผทู้ ี่ ไป
ร่วมทำ�บุญตักบาตรในครั้งนี้

[10]

วันที่ 13 เมษายน 2559 (ช่วงบ่าย) ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำ�ปี
2559 โดยมี นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
กล่าวรายงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
ประชาชน โดยมีขบวนแห่ทั้ง 9 คุ้มวัด ร่วมขบวนแห่ไปยังถนนสายหลัก
เพื่อเข้าสูถ่ นนสงกรานต์ (ถนนข้าวก่�ำ ) สำ�หรับผลการประกวดขบวนแห่
สงกรานต์ ประจำ�ปี 2559 ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ : คุ้มวัดใต้ โพธิ์ค้ำ�
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุ้มวัดเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุ้มวัดประชานิยม
และผลการประกวดซุ้มสงกรานต์ ประจำ�ปี 2559 ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ : ซุ้มชุมชนหน้าโรงเลื่อย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ : ซุม้ มณฑาเทวีเทพีสงกรานต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ : ซุ้มชุมชนซอยน้ำ�ทิพย์

(ช่วงเย็น)
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โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
โครงการประชุมผูป้ กครอง วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ปีการศึกษา
2559 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการบริหารจัดการและนโยบาย
ของโรงเรียนและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู นักเรียน
ผู้ปกครอง

กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ครู

โครงการวันอำ�ลา โครงการวันอำ�ลา แก่นกั เรียนทีส่ �ำ เร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559  ในวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 1 - 4 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน การตรวจสุขภาพปีละครั้ง ตามหลักเกณฑ์
มีความรู้ความเข้าใจในหลักประชาธิปไตย จัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน   ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ปีการศึกษา 2559
เพื่อให้นกั เรียนได้ปฏิบตั เิ ป็นพุทธศาสนิกชนทีด่ ีในวันสำ�คัญของพระพุทธ
ศาสนาอันเป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทย

กิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียน
ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตอ่ ครูผู้
มีพระคุณ จัดขึน้ ในวันที่ 16 มิถนุ ายน 2559
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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โรงเรียนเทศบ�ล 2 วัดสว่�งคงค�
นักเรียนร่วมโครงการคุณธรรม - จริยธรรม

นักเรียนชั้น ม.1 ร่วมโครงการฝกอบรม
พัฒนาการอ่านการเขียน วันที่ 2- 4 พ.ค. 59

พนักงานครูร่วมถวายต้นเงินในงานบุญ
คณะครูและนักเรียนร่วมเวียนเทียนเนื่อง
เดือนสี่วัดสว่างคงคา 30 มี.ค. 59
ในวันวิสาฃบูชา 19 พ.ค. 59

ทดสอบความรู้ความสามารถนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2559
กิ จ กรรมทำ า บุ ญ ตั ก บาตร วั น สงกานต์
13 เม.ย. 59 ณ ศาลากลาง

วันที่ 10 มิ.ย. 59 โครงการประชุมผูป้ กครอง
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
นักเรียนร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่
16 ม.ย. 59

[12]
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โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
โรงเรียนดำ�เนินโครงการเข้าค่ายวิชาการ
โรงเรี ย นดำ � เนิ น โครงการโรงเรี ย น
กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559
วันที่ 17 มิถุนายน 2559

โรงเรียนดำ�เนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

โรงเรียนดำ�เนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมไหว้ครู วันที่ 23 มิถนุ ายน 2559

โรงเรี ย นดำ � เนิ น โครงการโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม
สุขภาพกิจกรรมวันดื่มนมโลก วันที่ 1 มิถนุ ายน 2559

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ�
วั น ศุ ก ร์ ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2559 โรงเรี ย นได้ จั ด กิ จ กรรมการเลื อ กตั้ ง สภานั ก เรี ย น
ปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

16 มิถนุ ายน 2559 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้ โพธิ์ค้ำ� ได้จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการ ประจำ�ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นการเพิม่ ศักยภาพให้กบั ผูเ้ รียนทัง้ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1
วันที่ 16 มิถนุ ายน 2556 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำ�ปี 2559

กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง เพื่อให้ผปู้ กครองและชุมชนเห็นความสำ�คัญในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่าง ครู ผู้ปกครอง

กิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อให้เด็กเล็กมีจิตสำ�นึก และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและศาสนาของไทย ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม และเห็นคุณค่าของวันสำ�คัญทางศาสนา

วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 2
เข้าร่วมโครงการเข้าวัด วันอาทิตย์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2559
ณ วัดหอไตรปิฏการาม

29 มิ.ย. 2559 ร่วมอวยพร
วันคล้ายวันเกิดท่านนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์
โครงการฝึ ก อบรมพนั ก งานครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
วันที่ 8-10 เมษายน 2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2559
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2

ร่ ว มพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์
ศ า ล เ จ้ า พ่ อ โ ส ม พ ะ มิ ต ร
วั น ที่ 2 เ ม ษ า ย น 2 5 5 9
ณ ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร
การประชุ ม เพื่ อ จั ด เก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมริมปาว

ร่ ว มประชุ ม กาฬสิ น ธุ์ ล ด ละ เลิ ก ใช้ โฟมบรรจุ อ าหาร
วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ หอประชุมธรรมมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เข้ า ร่ ว มโครงการเข้ า วั ด
วันอาทิตย์ วันที่ 19 มิถุนายน 2559
ณ วัดประชานิยม

วันเทศบาล วันที่ 25 เมษายน 2559
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

ประเพณี บุ ญ ซำ า ฮะ พิ ธี
บวงสรวงศาลหลักเมืองหอเจ้าบ้าน
วั น ที่ 1 5 มิ ถุ น า ย น 2 5 5 9
ณ ศาลหลักเมือง

ร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 7 เมษายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันไหว้ครู วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2
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ร่วมพิธสี รงน้าำ พระพุทธรูปและรดน้าำ ดำาหัวคณะผูบ้ ริหารเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 12 เมษายน 2559 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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