
3โทร. 1559  สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  ฟรี 24 ชั่วโมง

		 7.	 เมาสุรา
	 8.	 ไม่สวมหมวกนิรภัย
		 9.	 มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
		 10.	ใช้ โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ	
	 ดังนั้น	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้พ่ีน้องประชาชน
ชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ได้ปฏิบัติตามมาตรการเน้นหนัก	1	ร.	2	ส.	3	ข.	4	ม.
(10	 รสขม.)	 ดังกล่าว	 เพ่	อเป็นการเสริมสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยและ
พัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างย่ังยืน	แก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์	

“มีสติ มีวินัย เข้าใจกฎ ลดอุบัติเหตุ”

 เกร็ดความรู ใกลตัวสําหรับประชาชนท่ีตองติดตอราชการ เปนปญหาถาม - ตอบ ดังนี้
 1. ถาม อยากจะยายเขาทะเบียนบานแบบปลายทาง ทะเบียนท่ีจะยายเขาอยูในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ แตดิฉันมีช� ออยูในทะเบียนบานท่ีอําเภอยางตลาดจะทําอยางไรคะ
	 	 ตอบ	 ผู้ย้ายก็เตรียมบัตรประชาชนของตนเอง,	เอาตัวเจ้าบ้านท่ีจะย้ายเข้าหรือหนังสือ
มอบหมายจากเจ้าบ้าน	 พร้อมบัตรประจำาตัวเจ้าบ้านไปติดต่อขอย้ายเข้าท่ีสำานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เลยครับ	 ส่วนทางสำานักทะเบียนอำาเภอยางตลาดจะได้รับหนังสือแจ้ง
การย้ายของท่านเพ่	อให้เจ้าบ้านเอาทะเบียนท่ีมีช่	อของท่านไปจำาหน่ายช่	อออกในภายหลัง
 2. ถาม กรณีประชาชนพ่ึงพนโทษออกมาจากเรือนจํา ป 255 นี้ แตบัตรประจําตัว
ประชาชนหมดอายุตั้งแต พ.ศ.255 อยากมีบัตรใหมท่ีถูกตองควรทําอยางไร
	 	 ตอบ	 ผู้ขอมีบัตรต้องนำาเอกสารหลักฐานท่ีราชการออกให้ไปแสดงต่อนายทะเบียนเพ่	อ
ทำาบัตรคือ
	 	 	 1.	 บัตรเดิมท่ีหมดอายุ
	 	 	 2.	 สำาเนาทะเบียนบ้าน
	 	 	 3.	 ใบบริสุทธิหรือใบพ้นโทษ
 3. ถาม ดิฉันอายุ 40 ปแลว เกดิท่ีจงัหวัดมหาสารคาม ขอยายไปมชี� ออยูในทะเบียนบาน
ท่ีจังหวัดรอยเอ็ดแตตัวดิฉันมาทํางานรับจางอยูท่ีกาฬสินธุ โดยไมไดยายช� อมาเน� องจากดิฉัน
ไปอยูตางประเทศนานจงึไมเคยทําบัตรประจาํตัวประชาชนเลย ดิฉันอยากจะทําบัตรฯ ครัง้แรก
ตองทําอยางไรและทําบัตรท่ีจังหวัดไหน
	 	 ตอบ	 ให้ท่านไปขอย่	นทำาบัตรครั้งแรก	ณ	 สำานักทะเบียนท่ีท่านมีช่	ออยู่ในทะเบียนบ้าน
(จังหวัดร้อยเอ็ด)	 โดยนำาหลักฐานท่ีราชการออกให้เช่น	 สูติบัตร	 หรือ	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	
หนังสือเดินทาง	และควรมีพยานบุคคลท่ีน่าเช่	อถือไปให้การรับรองยืนยันด้วย
 4. ถาม หญิงชาวมุสลิม (แตงงานแลว) ขอมีบัตรใหมเน� องจากบัตรหมดอายุตองถอด
ผาคลุมศรีษะออกหรือไม มีหนังสือสั่งการเม� อใด
	 	 ตอบ	 ใหผู้ถ้า่ยบตัรถอดผา้คลุมศรีษะออกโดยมเีหตผุลความจำาเปน็เร่	องการพิสจูนยื์นยัน
ตัวบุคคลหรือถ้าจำาเป็นไม่อยากถอดผ้าคลุมต้องเปิดหน้า	 ให้สามารถถ่ายรูปหน้า	 หน้าผาก	 ค้ิว	 ตา	
จมูก	ปาก	และคางได	้ตามแนวทางหนงัสือส่ังการของกรมการปกครอง	ดว่นมากท่ี	มท	0308/ว2011	
ลงวันท่ี	26	พฤศจิกายน	2535
 5. ถาม ลุงดิฉันช� อในทะเบียนบานท่ีอําเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ ตอมาไดมาเสียชีวิต
ท่ีโรงพยาบาลกาฬสนิธุ ยังไมไดจาํหน�ายออกจากทะเบียนบานเน� องจากทําใบมรณบัตรสญูหายไป
อยากจําหน�ายรายการใหถูกตองจําทําอยางไร
	 	 ตอบ	 ให้แจ้งความใบมรณบัตรหาย	 ณ	 สำานักทะเบียนท่ีทำาหายแล้วขอคัดสำาเนา
ใบมรณบัตรได้ ท่ีสำานักทะเบียนท่ีออกใบมรณบัตรหรือขอคัดรับรองทะเบียนคนตายได้ทุก
สำานักทะเบียน	แล้วนำาไปขอจำาหน่ายช่	อคนตาย	ณ	สำานักทะเบียนท่ีคนตายมีช่	อในทะเบียนบ้าน
 6. ถาม ในกรณีขอบานเลขท่ีใหมตองทําอยางไร
	 	 ตอบ	 ต้องมีเอกสารประกอบคำาร้องดังนี้	ย่	นต่อนายทะเบียนท่ีประสงค์ออกเลขบ้าน
	 	 	 1.	 บัตรประจำาตัวผู้แจ้ง
	 	 	 2.	 ใบอนญุาตกอ่สร้างอาคาร	(ตาม	พ.ร.บ.การควบคุมอาคาร	พ.ศ.2535)	ซ่ึงสำานกั
การช่างเทศบาลท่ีขอปลูกสร้างบ้านเป็นผู้ออกให้
	 	 	 3.	 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร	 (ตาม	 พ.ร.บ.	 การควบคุมอาคาร	 พ.ศ.2535)
ซ่ึงสำานักการช่างเทศบาลท่ีขอปลูกสร้างบ้านเป็นผู้ออกให้

บัตรประจําตัวประชาชน มีความสําคัญอยางยิ่ง
โปรดรักษา อยาใหสูญหาย พกติดกายไปทุกหน

เพ� อแสดงตนวาเปนคนไทย ติดตอราชการใดๆ ตองมีบัตร

สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ
สำ�นักปลัดเทศบ�ล

	 	 	 4.	 สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
	 	 	 5.	 หนังสือมอบอำานาจถ้ามี
 7. ถาม ขอคัดสําเนาทะเบียนบานเม� อ 5 เดือนท่ีแลว แตยังไมไดเอาไปใชถาจะเอา
ไปใชจะหมดอายุหรือไมจะใช ไดหรือไม
	 	 ตอบ	 ข้ึนอยู่กับหน่วยงานท่ีรับเอกสารนั้นว่าจะใช้ภายในกี่เดือนหากรายการท่ีอยู่
และข้อมูลไม่เปล่ียนแปลงก็สามารถใช้ได้
 8. ถาม นายจางจะพาแรงงานตางดาวไปทําธุระ 2-3 วัน ก็จะกลับตองไปขออนุญาต
ออกนอกเขตหรือมีแนวทางปฏิบัติอยางไร
	 	 ตอบ	 กรณีนายจ้างจะพาแรงงานต่างด้าว	 (สัญชาติลาว	 พม่า	 กัมพูชา)	 ออกนอกเขต
จงัหวัดจะตอ้งขออนญุาตต่อผูว่้าราชการจังหวัดเสียกอ่นโดยขออนญุาตที่สำานกังานปกครองจงัหวัด	
สำาหรับแรงงานต่างด้าวท่ีเป็นประเภทผู้รับใช้ ในบ้านสามารถติดตามไปกับนายจ้างได้ โดยไม่ต้อง
ขออนุญาต
 9. ถาม ถาอยากเปลี่ยนช� อ หรือเปลี่ยนนามสกุล ตองติดตอขอเปลี่ยนท่ีใด
	 	 ตอบ	 ต้องไปขอเปล่ียนช่	อ	หรือนามสกุล	ท่ีสำานักทะเบียนอำาเภอท่ีท่านมีช่	ออยู่และหาก
ท่านมีช่	ออยู่ในสำานกัทะเบียนท้องถิน่เทศบาลก็ใหน้ำาใบเปล่ียนช่	อท่ีอำาเภอออกให้ไปขอแก้ไขท่ีสำานกั
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลท่ีท่านมีช่	ออยู่ให้ถูกต้องด้วย
 10. ถาม ญาติของผมมชี� อในทะเบียนบานในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุซ่ึงปวยรกัษาตัว
ท่ีโรงพยาบาลขอนแกน ตอมาเสียชีวิตทางโรงพยาบาลไดออกหนังสือรับรองการตายใหญาติ
ไดนําศพมาบําเพ็ญกุศลท่ีในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะแจงการตายอยางไร ท่ีใด
	 	 ตอบ	 สามารถแจ้งได้	2	แห่ง	คือ
	 	 	 1.	 แจ้งท่ีสำานักทะเบียนท่ีมีการตาย	 คือ	 สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร
ขอนแก่นภายใน	24	ช่ัวโมง
	 	 	 2.	 แจง้ท่ีสำานกัทะเบยีนท่ีมกีารจดัการศพ	โดยนำาหลักฐานหนงัสือรบัรองการตาย
ของโรงพยาบาลและพยานบุคคลไปรับรองด้วย	2	คน	แจ้งภายใน	24	ช่ังโมง

โครงการ 99 วัน เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุถนนปลอดภัย “99
day kalasin municipality road safety”
	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ดำาเนนิการแก้ไขจดุเส่ียงท่ีมอุีบัตเิหตุเกดิข้ึนบ่อยคร้ัง
บนถนนสายต่างๆ	ในเขตเทศบาลฯ	ตามโครงการ	99	วัน	ถนนปลอดภยั	เช่น	ปรับปรุง
ป้ายสัญญาณจราจร	ทาสีตีเส้นเคร่	องหมายสัญญาณจราจร	เป็นต้น	พร้อมดำาเนิน
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันท่ี	 18	 มกราคม	 –
25	เมษายน	2559	(หลังเทศกาลปีใหม่	2559	ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์	ประจำาปี	
2559)	รวม	99	วัน	ร่วมกบัศูนย์อำานวยการความปลอดภยัทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์
และภาคีเครือข่าย	ซ่ึงจะเน้นหนักมาตรการ	1	ร.	2	ส.	3	ข.	4	ม.		(10	รสขม.)	ได้แก่
	 1.	 ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำาหนด
		 2.	 ขับรถยนต์ย้อนศร
		 3.	 ฝ่าฝนสัญญาณกฎหมาย
		 4.	 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
		 5.	 ไม่มีใบขับข่ี
		 6.	 แซงในท่ีคับขัน

ฝายเทศกิจ



4 พบเบาะแสการทุจริต  แจ้ง ตู้ ปณ.100   www.kalasin-mu.go.th

	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ	์ได้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีลงพ้ืนท่ีประชาคม 
จัดทำาแผนปฏิบัติการท้องถิ่นน่าอยู่อย่างย่ังยืน	 (LA21) 
แผนชุมชนและเรื่องยาเสพติดเพ่ือประเมินชุมชนรอบท่ี	 1 
ระหว่างวันท่ี	14	–	28		มีนาคม	2559	เพ่อเป็นเครอ่งมือในการ 
ดำาเนินงานพัฒนาของเทศบาลโดยร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมทำาร่วมรับประโยชน์	 และ	 ร่วมติดตามประเมินผลในพ้ืนท่ี 
ท้ัง	36	ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แนวทางการคดัเลอืกหอกระจายขา่วชมุชนดีเด่น ประจำาป ี2559
	 9		มนีาคม	2559	ณ	หอ้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารเทศบาลเมอืงกาฬสินธุ ์
นายอภิวัฒน์	 ปะกิทัง	 รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 พร้อมด้วย 
นายประเสรฐิสิทธิ	์	นธนีาม	ประธานคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนฯ	 
และคณะกรรมการตัดสิน	 ร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์คัดเลือก 
หอกระจายข่าวชุมชนดีเด่น	ประจำาปี	2559	ซ่ึงมีเกณฑ์การตัดสิน	ดังนี้
	 1.	 เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม	100	คะแนน
	 	 -	 การอ่าน	การออกเสียงชัดเจน	ถูกต้อง	25	คะแนน
	 	 -	 การดูแลรักษาอุปกรณ์	ชุดเคร่องเสียง	25	คะแนน
	 	 -	 ความเหมาะสมของสถานีในการกระจายเสียง	25	คะแนน
	 	 -	 มีระยะเวลาในการกระจายเสียงต่อเน่อง	 สม่ำาเสมอ	 25	
คะแนน
	 2.	 รางวัลการประกวดหอกระจายข่าวชุมชนดีเด่น	มีดังนี้
	 	 -	 ชนะเลิศ	จะได้รับเงินสด	3,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร
	 	 -	 รองชนะเลิศอันดับท่ี	 1	 จะได้รับเงินสด	 2,000	 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร
	 	 -	 รองชนะเลิศอันดับท่ี	 2	 จะได้รับเงินสด	 1,000	 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร
	 	 -	 รางวัลชมเชย	2	รางวัลๆ	ละ	500	บาท

กองวิชาการและแผนงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซ่อตรง

การลงพื้นที่ประชาคมจัดทำาแผนปฏิบัติการ
ท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

	 28	กมุภาพันธ	์2559	เวลา	07.00	น.	นาย	อภวัิฒน	์ปะกทัิง 
รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ	์หวัหนา้ส่วนการงาน	พนกังานคร	ู 
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 และพ่ีน้อง 
ประชาชนร่วมกันทำาบุญตักบาตรและถวายภัตตาหาร 
แก่พระภิกษุสงฆ์	ณ	วัดดงปอ	อำาเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์
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สำ�นักก�รคลัง

	 	 -	 เปิดจองเช่าล็อคใหว้างขายสินค้าบรเิวณรอบนอก 
เม่อวันท่ี	19	กุมภาพันธ์	2559	ณ	ห้องประชุมพวงพะยอม	

	 	 -	 ออกเก็บค่าใบอนุญาตใช้เสียง	ในบริเวณงานฯ																				

	 	 -	 ออกเก็บค่ารักษาความสะอาดจากหาบเร่	 รถเข็น 
	 บริเวณรอบนอกงานฯ	 ระหว่างวันท่ี	 26	 กุมภาพันธ์	 – 
6	มีนาคม	2559

	 	 -	 ออกตรวจล็อควางขายสินค้า	 บริเวณรอบนอก 
งานฯ	เพ่อความเป็นระเบียบ

	 2.	 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน	สำานักการคลัง		ได้จัดอบรม 
โครงการ	 ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
แกเ่จา้หนา้ท่ีของเทศบาลและอาสาสมัครชุมชนรว่มตรวจสอบ 
การบริหารงาน	 (อสต.)	 ในวันท่ี	 29	 	 กุมภาพันธ์	 	 2559 
ณ	 ห้องประชุมสภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 เพ่อให้ผู้เข้าร่วม 
อบรมตามโครงการดังกล่าว	ได้รับทราบถึงข้ันตอนการดำาเนิน 
การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ	 กฎหมาย	 และหนังสือส่ังการ 
ท่ีเกีย่วข้อง	โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าดว้ยการ 
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

	 1.	 สำานักการคลัง	 ดำาเนินการจัดล็อคและจัดเก็บ 
ค่าเช่าล็อคค่าขยะมูลฝอย	 ค่ารักษาความสะอาด	 คำาร้องและ 
ใบอนุญาต	 รอบนอกบริเวณงานมหกรรมโปงลาง	 แพรวา 
ประจำาปี	2559	ระหว่างวันท่ี	26	กมุภาพันธ	์–	6	มีนาคม		2559

	 	 -	 ออกตีล็อคบนพ้ืนผิวถนนบริเวณรอบนอกงานฯ
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สำ�นักก�รช่�ง
	 งานจดัสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ	สำานกัการช่าง	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ	์โดยการนำาของ	นาย	จารวัุฒน	์บุญเพ่ิม	นายกเทศมนตร ี
เมืองกาฬสินธุ	์ได้ทำาการปรบัปรงุภมิูทัศนบ์รเิวณวงเวียนโปงลาง	โดยติดโคมไฟประดับงดงาม	เฉลิมฉลองต้อนรบัเทศกาลตรษุจนี 
โดยมีนักท่องเท่ียว	 ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ความสนใจ	 เย่ียมชม	 แวะเวียนมาถ่ายรูป	 บริเวณวงเวียน 
โปงลางเป็นจำานวนมาก

	 เม่อวันท่ี	1	มีนาคม	2559	เวลา	10.00	น.	ณ	หอ้งประชุมพวงพะยอม	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ	์สำานกังานโยธาธกิารและผงัเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์	 ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 จัดประชุมประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายจัดรูปท่ีดิน	 บริเวณชุมชนสุขสบายใจ 
หลังวัดประชานิยมโดยมีวัตถุประสงค์
	 1.	เพ่อพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นไปตามผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์
	 2.	เพ่อพัฒนาท่ีดินในเมืองท่ียังไม่ได้ ใช้ประโยชน์
	 3.	เพ่อการพัฒนาโครงข่ายถนน
	 4.	แก้ปัญหาพ้ืนท่ีตาบอด
	 5.	พัฒนาพ้ืนท่ีชานเมือง	เพ่อป้องกันการขยายเมืองอย่างไร้ทิศทาง
	 6.	จัดพ้ืนท่ีตามการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
	 โดยมี	นาย	นพินธ	์เนยเมืองปัก	โยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวัดกาฬสินธุ	์กล่าวรายงาน	ถงึวัตถปุระสงค์ของการจดัโครงการฯ 
ซ่ึงมี	นาย	จารวัุฒน	์	บุญเพ่ิม	นายกเทศมนตรเีมืองกาฬสินธุ	์ได้รบัมอบหมายจาก	นาย	อโณทัย	ธรรมกลุ	(รองผูว่้าราชการจงัหวัด 
กาฬสินธุ์)	ให้ปฏิบัติหน้าท่ี	(แทน)	ในการเป็นประธานเปิดโครงการฯ	ในครั้งนี้
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สำ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 (ซอยน้ำาทิพย์)
	 ศูนย์บรกิารสาธารณสุขแหง่ท่ี	1	(ซอยน้ำาทิพย์)	จดัโครงการเบิกฟ้าสดใส	ผูสู้งวัยสุขสม	ประจำาปี	2559	โดยมีวัตถปุระสงค์	 
เพ่อตรวจคัดกรองระดับสายตาในผู้สูงอายุ	 เพ่อเพ่ิมศักยภาพในการดำารงชีวิตอย่างมีความสุขแก่ผู้สูงอายุ	 เพ่อป้องกันการเกิด 
อุบัติเหตุจากการมองไม่ชัดเจน	ในผู้สูงอายุ		ได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์และเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์	เป้าหมาย	คือ 
ผู้สูงอายุ	จำานวน	20	คน/ชุมชนท้ัง	36	ชุมชน	รวม	720	คน				ออกให้บริการ	6	ครั้ง	/6	จุด	ดังนี้
	 ครั้งท่ี	1	วันเสาร์ท่ี	20	กุมภาพันธ์		2559	ณ	ศาลปู่แฮ่	(พิธีเปิดโครงการ)		
	 ครั้งท่ี	2	วันเสาร์ท่ี	27	กุมภาพันธ์		2559	ณ	หอประชุมโรงเรียนเทศบาล	2	วัดใต้ โพธิ์ค้ำา
	 ครั้งท่ี	3	วันเสาร์ท่ี	5		มีนาคม	2559	ณ	หอประชุมโรงเรียนเทศบาล	4	วัดสว่างคงคา
	 ครั้งท่ี	4	วันเสาร์ท่ี	12	มีนาคม	2559	ณ	ศาลาวัดชัยสุนทร
	 ครั้งท่ี	5	วันเสาร์ท่ี	19	มีนาคม		2559	ณ	ศาลาวัดป่าทุ่งศรีเมือง
	 ครั้งท่ี	6	วันเสาร์ท่ี	26	มีนาคม	2559	ณ	ศาลาวัดบ้านดงปอ
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ง�นป้องกันและควบคุมโรค
งานป้องกันและควบคุมโรค
	 ลงพ้ืนท่ีเพ่อเย่ียมบ้านผู้ป่วยโรควัณโรค	ในการติดตามการกินยาต่อหน้าและต่อเน่องให้ครบ	6	เดือน	ในเขตเทศบาลฯ	โดยการลงพ้ืนท่ีจะ 
ลงสัปดาห์ละ	1	ครั้ง	มีผลทำาให้ผู้ป่วยได้กินยาต่อเน่องจนหายขาด		ได้รับการช่นชมในการป้องกันควบคุมโรควัณโรคในระดับจังหวัด		ซ่ึงสำานักงาน 
ควบคุมโรคท่ี	6	ขอนแก่นจะมาติดตามผลงานอีกรอบในเดือนมิถุนายน	2559

	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดทำาโครงการชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดี	 ในวันท่ี	 3	 มีนาคม	 2559 
ได้จัดประชุมวางแผนการดำาเนินการตามโครงการฯกับภาคีเครือข่าย	 ซ่ึงในกิจกรรมจะมีการสร้างโรงเรียนและชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ปัญหา 
โรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ท่อน้ำาด	ีในเขตเทศบาลฯ	โรงเรยีนตน้แบบคือโรงเรยีนเทศบาล	1	กาฬสินธุพิ์ทยาสิทธิ	์และชุมชนตน้แบบคือชุมชนดงปอ
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ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559 สภาเด็กและเยาวชน
	 วันท่ี	30	มกราคม	2559	เวลา	10.00	น.	ณ	หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2559	 โดยได้รับเกียรติจากนายจารุวัฒน์	 บุญเพ่ิม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธี	 และ 
นายก	 รตะวัน	 อุดรสรรพ์	 ประธานเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 กล่าวรายการได้รับเกียรติจาก	 นางแจ่มจันทร์	 กิตติคุณ 

	 เมอ่วันท่ี	14	กมุภาพันธ	์2558	เวลา	18.00	น.	ณ	ตลาดโตรุ้ง่เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ	์คณะกรรมการสภาเดก็และเยาวชนเทศบาลเมอืงกาฬสินธุ	์ 
ได้จัดกิจกรรมวัน	 Valentine’s	 Day	 ประจำาปี	 2559	 มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง	 Kalasin	 Music	 Contest	 ครั้งท่ี	 1	 และกิจกรรม 
การประกวดดาวเดอืน	รวมไปถงึการเตน้	Cover	dance	การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ	์และโรงเรยีนเทศบาล	2	วัดสว่างคงคา	ซ่ึงในครัง้นี ้
ไดร้บัเกยีรตจิาก	นาย	จารวัุฒน	์บุญเพ่ิม	เป็นประธานและม	ีนาย	จกักฤษณ์	อิสรยิะชัยกลุ	ประธานหอการค้า	นาย	เดชา	รตัน์ไตรมงคล	นายกสมาคม
พ่อค้า	ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้	โดยผลการการประกวดดาว	–	เดือน	ได้แก่
	 ชนะเลิศ	โรงเรียนอนุกุลนารี	
	 รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	โรงเรียนเทศบาล	2	วัดสว่างคงคา
	 รองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
	 ผลการประกวด	Kalasin	Music	Contest	ครั้งท่ี	1	ได้แก่
	 ชนะเลิศ	ได้แก่	วงกุลสตรี	
	 รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	Coffee	Cake	Band
	 รองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	กนกลักษณ์

	 วันท่ี	23	กุมภาพันธ์	2559	เวลา	09.00	น.	ณ	หอประชุมธรรมาภิบาล	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	โดยกองสวัสดิการสังคม	จัดการประชุม 
ประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำาชุมชน	 ประจำาเดือนมกราคม	 ครั้งที่	 6/2559	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาเทศบาล	 หัวหน้าส่วน 
การบริหาร	พนักงานครู	พนักงานและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	คณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุม	

กองสวัสดิก�รสังคม

พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์	จงัหวัดกาฬสินธุ	์และนาง	คนางค์	 
กงเพชร	 ประธานศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็ง	 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นวิทยากรพิเศษในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2559
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สำ�นักก�รศึกษ�

กจิกรรมวันครวัูนท่ี 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 
และ ห้องประชุม 80 พรรษา

	 วันท่ี	28	กมุภาพันธ	์2559	ณ	บรเิวณสนาม	กฬีากลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดการแข่งขันกีฬา	 เดิน	 -	 ว่ิง	 เพ่อสุขภาพ	 
“เทศบาลเมืองกาฬสินธุมิ์นมิาราธอน”	ครัง้ท่ี	1	ประจำาปี	2559

ออกประเมินสถานศึกษาดเีดน่ ศูนย์พฒันาเดก็เล็กดเีดน่กลุ่มการศึกษา 
ท้องถิ่น ท่ี 12 สายจังหวัดขอนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ด

วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์
พระยาชัยสุนทร
	 ได้มีพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร	 และพิธี 
ถวายตัว	เป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร	(เจ้าพ่อโสมพะมิตร)	 
เนอ่งในงาน	“มหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ”์	ประจำาปี	2559 
ซ่ึงได้กำาหนดจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี	26	กุมภาพันธ์	-	6	มีนาคม	 
2559

	 วันท่ี	 1	 มกราคม	 2559	 ณ	 บริเวณ	 สนามหน้า 
ศาลากลางจงัหวัดกาฬสินธุ	์นาย	วินยั	วิทยานกุลู	ผูว่้าราชการ 
จังหวัดกาฬสินธุ์	 นาย	 จารุวัฒน์	 บุญเพ่ิม	 นายกเทศมนตรี 
เ มืองกาฬสินธุ์ พร้ อม ด้วยหั วหน้ า ส่วนราชการพ่อ ค้า	 
ประชาชนชาวกาฬสินธุ์	 ร่วมทำาบุญตักบาตรเน่องในโอกาส 
วันข้ึนปีใหม่	2559

	 วันท่ี	9	มกราคม	2559	ณ	บรเิวณสนามหนา้ศาลากลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์	 นาย	 จารุวัฒน์	 บุญเพ่ิม	 นายกเทศมนตรี 
เมืองกาฬสินธุ	์พรอ้มคณะผูบ้รหิาร	ผูอ้ำานวยการสำานกั/กอง/ฝา่ย 
พนักงาน	ครู	 -	นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	จัดงาน 
วันเด็กแห่งชาติ	 ประจำาปี	 2559	 ซ่ึงประธานในพิธีเปิดงานฯ 
ได้รับเกียรติจาก	 นาย	 วินัย	 วิทยานุกูล	 ผู้ว่าราชการจังหวัด 
กาฬสินธุ์
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โรงเรียนเทศบ�ล 1 ก�ฬสินธ์ุพิทย�สิทธ์ิ
 กิจกรรมวิถีพุทธนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เข้าร่วม 

กิจกรรมวิถีพุทธ เพ่อให้นักเรียนรู้จักวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนา

	 กจิกรรมกฬีาสีภายใน		 
นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์	 ห่างไกลยาเสพติด 
มีวินัยในตนเอง	 รู้กฎ	 กติกา 
มสุีขภาพรา่งกายแข็งแรง	จติใจ 
เข้มแข็ง	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย

	 โครงการประชุมผู้ปกครองเพ่อช้ีแจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 

	 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ	–	ยุวกาชาด	ป.1-6	นักเรียนเข้าค่าย 
พักแรมลูกเสือ	–	ยุวกาชาด	เพ่อเป็นการจดัประเมนิผลกจิกรรมลูกเสือ- 
ยุวกาชาด	และ	ปลูกฝังให้นักเรียน 
มคุีณธรรม	จรยิธรรม	ดำารงตนใหเ้ป็น 
พลเมืองดีอยู่ ในสังคมได้อย่างมี 
ความสุข

เร่องการทดสอบ	o-net	และเสนอ 
แนะแนวทางในการเช่อมโยง	ส่งตอ่ 
นักเรียนศึกษาต่อในโรงเรียนสังกัด 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 อย่างมี 
คุณภาพ

	 มอบทุนปัจจัยพ้ืนฐานแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
นกัเรยีนท่ีมคีวามประพฤตดิ	ีและนกัเรยีนท่ีสรา้งช่อเสียงใหแ้ก่โรงเรยีน	 
จำานวน	205	ทุน

	 กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่	นักเรียน	โรงเรียนเทศบาล	1	กาฬสินธุ ์

	 กิจกรรมวันคริสต์มาส	นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความ 
สนุกสนานและมีความคิดสร้างสรรค์และมีการพัฒนาการ	ด้านวิชาการ	 
ด้านสติปัญญา

พิทยาสิทธิ	์เข้ารว่มกจิกรรมวันข้ึนปีใหม ่
เพ่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีวันข้ึนปี ใหม่	 ให้คงอยู่ 

กับสังคมไทยสืบไป
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โรงเรียนเทศบ�ล 2 วัดสว่�งคงค�
กิจกรรมเวียนเทียน โครงการประชาธิปไตย

โครงการอบรมวับรุ่นวัยใสไม่เสพไม่ท้อง

คณะครูและตัวแทนนักเรียนออกแนะแนว 
ทางการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1

กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน

นักเรียนร่วมโครงการค่ายพัฒนาฝึกอบรม 
จริยธรรม

นักเรียนร่วมโครงการธรรมะสัญจร ณ  
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
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โรงเรียนเทศบ�ล 3 วัดเหนือ
 โรงเรียนดำาเนินโครงการกีฬาสีภายใน   
ในวันท่ี 19  กุมภาพันธ์  2559

 โรงเรียนดำาเนินโครงการวันขึ้นปีใหม่   
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558

 โรงเรียนดำาเนินโครงการวันสำาคัญ 
ทางศาสนา กิจกรรมวันมาฆบูชา วันท่ี 17   
กุมภาพันธ์ 2559

 โรงเ รียนดำ า เ นินโครงการหนูน้อย 
ท่องโลกกว้าง  วันท่ี  28-29  มกราคม 2559 
ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร และสวนสัตว์ขอนแก่น

 โรง เ รียนดำ า เ นิน โครงการปร ะ ชุม 
ผู้ปกครอง วันท่ี 6 มกราคม 2559

 โรงเรียนดำาเนินโครงการมินิสเก๊าท์ 
วันท่ี 4-5 กุมภาพันธ์ 2559
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โรงเรียนเทศบ�ล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ำ�

	 เม่อวันท่ี	3	กมุภาพันธ	์2559	โรงเรยีนได้รบัการประเมิน
สถานศึกษาดีเด่น	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่		โดยมีคณะ 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 และตัวแทนคณะครูให้การต้อนรับและ
ร่วมกิจกรรมการประเมินฯ

เม่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสีภายใน

	 เม่อวันท่ี	9		มกราคม		2559		โรงเรยีนเทศบาล	4	วัดใต้ โพธิค้์ำา 
ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	 ท่ีสนามหน้าศาลากลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์	โดยมีตัวแทนนักเรียน	เข้ารับรางวัลจากท่าน 
ผูว่้าราชการจงัหวัด	และ	การจดักจิกรรมต่างๆ	ได้มีเด็ก	นกัเรยีน 
เยาวชน	 และประชาชนนำาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมากมาย

	 กิจกรรมวันสำาคัญทางพุทธศาสนา	 วันมาฆบูชา	 
โรงเรยีนได้นำานกัเรยีนเข้าวัด	ฟังธรรม	และรว่มเดินเวียนเทียน 
รอบพระอุโบสถ	ในวันท่ี		19		กุมภาพันธ์		2559
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ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ 1
โครงการแข่งขันกีฬาสี
	 เพ่อส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกาย	และสุขภาพจิตท่ีดี	 	และยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำาใจเป็นนักกีฬา	รู้แพ้	รู้ชนะ		 
รู้อภัย	 	 เกิดความรัก	ความสามัคคี	 เพ่อเป็นการเช่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง	นักเรียน	และครู	 อีกท้ังเด็กเล็กมีสุขภาพ 

ร่างกายท่ีแข็งแรง	สุขภาพจิตท่ีดี	มีทักษะ	รู้จักกฎกติกา	และมีน้ำาใจเป็นนักกีฬารู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย

กิจกรรมวันมาฆบูชา 
	 เป็นกจิกรรมท่ีสำาคัญท่ีพุทธศาสนกิชน	ได้ประพฤติปฏบิติัสืบต่อกนัมาจนเป็นประเพณี	และมีความเช่อ	และปลูกฝงัคุณธรรม		 
ค่านิยมท่ีดีต่อศาสนา	 	 ดังนั้นเด็กเล็กควรได้เรียนรู้ถึงความสำาคัญทางศาสนา	 เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติ 
ในวันสำาคัญนั้นๆ	 	 โดยเฉพาะเด็กเล็กถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญอย่างย่ิงของชาติ	 ท่ีต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามให้อยู่สืบไป
	 1.	 เพ่อให้เด็กเล็กมีจิตสำานึก	และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาของไทย
	 2.	 เพ่อให้เด็กรู้ร่วมกิจกรรม	และเห็นคุณค่าของวันสำาคัญทางศาสนา
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ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ 2
	 “การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้สมองเป็นฐาน	BBL”	หน่วยการเรียนเร่อง	ผัก	ผลไม

	 โครงการวันสำาคัญทางศาสนา	(กิจกรรมวันมาฆบูชา) 
วันพฤหัสบดี	 ท่ี	 18	กุมภาพันธ์	 2559	ณ	 วัดดงปอ	 เทศบาล 
เมืองกาฬสินธุ์

	 วันท่ี	19	กุมภาพันธ์	2559	จัดโครงการกีฬาสีภายใน

	 คณะครูเด็กเล็ก	 ร่วมกิจกรรมเล่านิทานกับบริษัท 
นมโฟร์โมสต์	ณ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ	์วันท่ี	2 
กุมภาพันธ์	2559

	 คณะครูร่วมกิจกรรมวันครูองค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัด 
กาฬสินธุ์	 2559	 วันท่ี	 16	 มกราคม	 2559	 ณ	 หอประชุม 
ธรรมาภิบาล	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 และ	 ณ	 หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา

	 คณะครูเด็กเล็ก	และ	ผู้ปกครอง	ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 
แหง่ชาติ	ประจำาปี	2559	วันเสาร	์ท่ี	9	มกราคม	2559	ณ	สนาม 
หน้าศาลากลาง	จังหวัดกาฬสินธุ์

	 โครงการ	 ฝึกอบรมพนักงานครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา	 “การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม 
การเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน	 BBL”	 วันท่ี	 20	 กุมภาพันธ์	 
2559	ณ	หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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Bike For Life

Valentine

กีฬ� อปท.สัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กีฬ�ชุมชน
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กีฬ�ตล�ดสัมพันธ์สม�นฉันท์ปรองดอง ประจำ�ปี 2559

ทำ�บุญตักบ�ตรปีใหม่

โครงก�รกำ�จัดผักตบชว�และวัชพืชในแหล่งน้ำ�ส�ธ�รณะ

ภาพกิจกรรม


