สำ�นักปลัดเทศบ�ล

สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

เกร็ดความรู ใกลตัวสําหรับประชาชนที่ตองติดตอราชการ เปนปญหาถาม - ตอบ ดังนี้
1. ถาม อยากจะยายเขาทะเบียนบานแบบปลายทาง ทะเบียนที่จะยายเขาอยู ในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ แตดิฉันมีช�ออยู ในทะเบียนบานที่อําเภอยางตลาดจะทําอยางไรคะ
ตอบ ผู้ย้ายก็เตรียมบัตรประชาชนของตนเอง, เอาตัวเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าหรือหนังสือ
มอบหมายจากเจ้าบ้าน พร้อมบัตรประจำาตัวเจ้าบ้านไปติดต่อขอย้ายเข้าที่สำานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เลยครับ ส่วนทางสำานักทะเบียนอำาเภอยางตลาดจะได้รับหนังสือแจ้ง
การย้ายของท่านเพ่อให้เจ้าบ้านเอาทะเบียนที่มีช่อของท่านไปจำาหน่ายช่อออกในภายหลัง
2. ถาม กรณีประชาชนพึ่งพนโทษออกมาจากเรือนจํา ป 255 นี้ แตบัตรประจําตัว
ประชาชนหมดอายุตั้งแต พ.ศ.255 อยากมีบัตรใหมที่ถูกตองควรทําอยางไร
ตอบ ผู้ขอมีบัตรต้องนำาเอกสารหลักฐานที่ราชการออกให้ ไปแสดงต่อนายทะเบียนเพ่อ
ทำาบัตรคือ
1. บัตรเดิมที่หมดอายุ
2. สำาเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบบริสุทธิหรือใบพ้นโทษ
3. ถาม ดิฉนั อายุ 40 ปแลว เกิดทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม ขอยายไปมีชออยู
� ในทะเบียนบาน
ที่จังหวัดรอยเอ็ดแตตัวดิฉันมาทํางานรับจางอยูที่กาฬสินธุ โดยไม ไดยายช�อมาเน�องจากดิฉัน
ไปอยูต า งประเทศนานจึงไมเคยทําบัตรประจําตัวประชาชนเลย ดิฉนั อยากจะทําบัตรฯ ครัง้ แรก
ตองทําอยางไรและทําบัตรที่จังหวัดไหน
ตอบ ให้ท่านไปขอย่นทำาบัตรครั้งแรก ณ สำานักทะเบียนที่ท่านมีช่ออยู่ ในทะเบียนบ้าน
(จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ) โดยนำ า หลั ก ฐานที่ ร าชการออกให้ เ ช่ น สู ติ บั ต ร หรื อ สำ า เนาทะเบี ย นบ้ า น
หนังสือเดินทาง และควรมีพยานบุคคลที่น่าเช่อถือไปให้การรับรองยืนยันด้วย
4. ถาม หญิงชาวมุสลิม (แตงงานแลว) ขอมีบัตรใหมเน�องจากบัตรหมดอายุตองถอด
ผาคลุมศรีษะออกหรือไม มีหนังสือสั่งการเม�อใด
ตอบ ให้ผถู้ า่ ยบัตรถอดผ้าคลุมศรีษะออกโดยมีเหตุผลความจำาเป็นเร่องการพิสจู น์ยนื ยัน
ตัวบุคคลหรือถ้าจำาเป็นไม่อยากถอดผ้าคลุมต้องเปิดหน้า ให้สามารถถ่ายรูปหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา
จมูก ปาก และคางได้ ตามแนวทางหนังสือสัง่ การของกรมการปกครอง ด่วนมากที่ มท 0308/ว2011
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2535
5. ถาม ลุงดิฉันช�อในทะเบียนบานที่อําเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ ตอมาไดมาเสียชีวิต
ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ ยังไมไดจาํ หน�ายออกจากทะเบียนบานเน�องจากทําใบมรณบัตรสูญหายไป
อยากจําหน�ายรายการใหถูกตองจําทําอยางไร
ตอบ ให้ แ จ้ ง ความใบมรณบั ต รหาย ณ สำ า นั ก ทะเบี ย นที่ ทำ า หายแล้ ว ขอคั ด สำ า เนา
ใบมรณบั ต รได้ ที่ สำ า นั ก ทะเบี ย นที่ อ อกใบมรณบั ต รหรื อ ขอคั ด รั บ รองทะเบี ย นคนตายได้ ทุ ก
สำานักทะเบียน แล้วนำาไปขอจำาหน่ายช่อคนตาย ณ สำานักทะเบียนที่คนตายมีช่อในทะเบียนบ้าน
6. ถาม ในกรณีขอบานเลขที่ ใหมตองทําอยางไร
ตอบ ต้องมีเอกสารประกอบคำาร้องดังนี้ ย่นต่อนายทะเบียนที่ประสงค์ออกเลขบ้าน
1. บัตรประจำาตัวผู้แจ้ง
2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ตาม พ.ร.บ.การควบคุมอาคาร พ.ศ.2535) ซึง่ สำานัก
การช่างเทศบาลที่ขอปลูกสร้างบ้านเป็นผู้ออกให้
3. ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (ตาม พ.ร.บ. การควบคุมอาคาร พ.ศ.2535)
ซึ่งสำานักการช่างเทศบาลที่ขอปลูกสร้างบ้านเป็นผู้ออกให้

ฝายเทศกิจ
โครงการ 99 วัน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ถนนปลอดภัย “99
day kalasin municipality road safety”

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ดาำ เนินการแก้ ไขจุดเสีย่ งทีม่ อี บุ ตั เิ หตุเกิดขึน้ บ่อยครัง้
บนถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ตามโครงการ 99 วัน ถนนปลอดภัย เช่น ปรับปรุง
ป้ายสัญญาณจราจร ทาสีตีเส้นเคร่องหมายสัญญาณจราจร เป็นต้น พร้อมดำาเนิน
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 18 มกราคม –
25 เมษายน 2559 (หลังเทศกาลปีใหม่ 2559 ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำาปี
2559) รวม 99 วัน ร่วมกับศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์
และภาคีเครือข่าย ซึ่งจะเน้นหนักมาตรการ 1 ร. 2 ส. 3 ข. 4 ม. (10 รสขม.) ได้แก่
1. ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำาหนด
2. ขับรถยนต์ย้อนศร
3. ฝ่าฝนสัญญาณกฎหมาย
4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
5. ไม่มี ใบขับขี่
6. แซงในที่คับขัน

4. สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
5. หนังสือมอบอำานาจถ้ามี
7. ถาม ขอคัดสําเนาทะเบียนบานเม�อ 5 เดือนที่แลว แตยังไม ไดเอาไปใชถาจะเอา
ไปใชจะหมดอายุหรือไมจะใช ไดหรือไม
ตอบ ขึ้ น อยู่ กั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ เอกสารนั้ น ว่ า จะใช้ ภ ายในกี่ เ ดื อ นหากรายการที่ อ ยู่
และข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงก็สามารถใช้ ได้
8. ถาม นายจางจะพาแรงงานตางดาวไปทําธุระ 2-3 วัน ก็จะกลับตองไปขออนุญาต
ออกนอกเขตหรือมีแนวทางปฏิบัติอยางไร
ตอบ กรณีนายจ้างจะพาแรงงานต่างด้าว (สัญชาติลาว พม่า กัมพูชา) ออกนอกเขต
จังหวัดจะต้องขออนุญาตต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดเสียก่อนโดยขออนุญาตที่สำานักงานปกครองจังหวัด
สำาหรับแรงงานต่างด้าวที่เป็นประเภทผู้รับใช้ ในบ้านสามารถติดตามไปกับนายจ้างได้ โดยไม่ต้อง
ขออนุญาต
9. ถาม ถาอยากเปลี่ยนช�อ หรือเปลี่ยนนามสกุล ตองติดตอขอเปลี่ยนที่ ใด
ตอบ ต้องไปขอเปลี่ยนช่อ หรือนามสกุล ที่สำานักทะเบียนอำาเภอที่ท่านมีช่ออยู่และหาก
ท่านมีชออยู
่ ่ในสำานักทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลก็ ให้นาำ ใบเปลีย่ นช่อที่อำาเภอออกให้ ไปขอแก้ ไขที่สาำ นัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่ท่านมีช่ออยู่ให้ถูกต้องด้วย
10. ถาม ญาติของผมมีชอในทะเบี
�
ยนบานในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุซ งึ่ ปวยรักษาตัว
ที่ โรงพยาบาลขอนแกน ตอมาเสียชีวิตทางโรงพยาบาลไดออกหนังสือรับรองการตายใหญาติ
ไดนําศพมาบําเพ็ญกุศลที่ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุจะแจงการตายอยางไร ที่ ใด
ตอบ สามารถแจ้งได้ 2 แห่ง คือ
1. แจ้งที่สำานักทะเบียนที่มีการตาย คือ สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร
ขอนแก่นภายใน 24 ชั่วโมง
2. แจ้งทีส่ าำ นักทะเบียนทีม่ กี ารจัดการศพ โดยนำาหลักฐานหนังสือรับรองการตาย
ของโรงพยาบาลและพยานบุคคลไปรับรองด้วย 2 คน แจ้งภายใน 24 ชั่งโมง

บัตรประจําตัวประชาชน มีความสําคัญอยางยิ่ง
โปรดรักษา อยาใหสูญหาย พกติดกายไปทุกหน
เพ�อแสดงตนวาเปนคนไทย ติดตอราชการใดๆ ตองมีบัตร
7. เมาสุรา
8. ไม่สวมหมวกนิรภัย
9. มอเตอร์ ไซค์ ไม่ปลอดภัย
10. ใช้ โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
ดังนั้น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชน
ชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเน้นหนัก 1 ร. 2 ส. 3 ข. 4 ม.
(10 รสขม.) ดังกล่าว เพ่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยและ
พัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

“มีสติ มีวินัย เข้าใจกฎ ลดอุบัติเหตุ”

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

แนวทางการคัดเลือกหอกระจายข่าวชุมชนดีเด่น ประจำาปี 2559
9 มีนาคม 2559 ณ ห้องศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
นายประเสริฐสิทธิ์ นธีนาม ประธานคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนฯ
และคณะกรรมการตั ด สิ น ร่ ว มประชุ ม พิ จ ารณาเกณฑ์ คั ด เลื อ ก
หอกระจายข่าวชุมชนดีเด่น ประจำาปี 2559 ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน 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
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินสด 2,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับเงินสด 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 500 บาท

โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซ่อตรง
28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 น. นาย อภิวฒ
ั น์ ปะกิทงั
รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานครู
พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และพี่น้อง
ประชาชนร่ ว มกั น ทำ า บุ ญ ตั ก บาตรและถวายภั ต ตาหาร
แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดดงปอ อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

การลงพื้นที่ประชาคมจัดทำาแผนปฏิบัติการ
ท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ ให้เจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ทีป่ ระชาคม
จั ด ทำ า แผนปฏิ บั ติ ก ารท้ อ งถิ่ น น่ า อยู่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น (LA21)
แผนชุมชนและเรื่องยาเสพติดเพื่อประเมินชุมชนรอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 14 – 28 มีนาคม 2559 เพ่อเป็นเคร่องมือในการ
ดำ า เนิ น งานพั ฒ นาของเทศบาลโดยร่ ว มคิ ด ร่ ว มตั ด สิ น ใจ
ร่วมทำาร่วมรับประโยชน์ และ ร่วมติดตามประเมินผลในพื้นที่
ทั้ง 36 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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พบเบาะแสการทุจริต แจ้ง ตู้ ปณ.100 www.kalasin-mu.go.th

สำ�นักก�รคลัง
1. สำ า นั ก การคลั ง ดำ า เนิ น การจั ด ล็ อ คและจั ด เก็ บ
ค่าเช่าล็อคค่าขยะมูลฝอย ค่ารักษาความสะอาด คำาร้องและ
ใบอนุญาต รอบนอกบริเวณงานมหกรรมโปงลาง แพรวา
ประจำาปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559

- ออกตรวจล็อควางขายสินค้า บริเวณรอบนอก
งานฯ เพ่อความเป็นระเบียบ

- ออกตีล็อคบนพื้นผิวถนนบริเวณรอบนอกงานฯ

- เปิดจองเช่าล็อคให้วางขายสินค้าบริเวณรอบนอก
เม่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมพวงพะยอม

- ออกเก็บค่าใบอนุญาตใช้เสียง ในบริเวณงานฯ

2. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำานักการคลัง ได้จัดอบรม
โครงการ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
แก่เจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลและอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบ
การบริหารงาน (อสต.) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมสภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพ่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมตามโครงการดังกล่าว ได้รับทราบถึงขั้นตอนการดำาเนิน
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

- ออกเก็บค่ารักษาความสะอาดจากหาบเร่ รถเข็น
บริ เ วณรอบนอกงานฯ ระหว่ า งวั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ –
6 มีนาคม 2559

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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สำ�นักก�รช่�ง
งานจัดสถานทีแ่ ละไฟฟ้าสาธารณะ สำานักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยการนำาของ นาย จารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ ได้ทาำ การปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณวงเวียนโปงลาง โดยติดโคมไฟประดับงดงาม เฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
โดยมีนักท่องเที่ยว ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ความสนใจ เยี่ยมชม แวะเวียนมาถ่ายรูป บริเวณวงเวียน
โปงลางเป็นจำานวนมาก

เม่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดประชุมประชาชนในพื้นที่เป้าหมายจัดรูปที่ดิน บริเวณชุมชนสุขสบายใจ
หลังวัดประชานิยมโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพ่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์
2. เพ่อพัฒนาที่ดินในเมืองที่ยังไม่ได้ ใช้ประโยชน์
3. เพ่อการพัฒนาโครงข่ายถนน
4. แก้ปัญหาพื้นที่ตาบอด
5. พัฒนาพื้นที่ชานเมือง เพ่อป้องกันการขยายเมืองอย่างไร้ทิศทาง
6. จัดพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
โดยมี นาย นิพนธ์ เนยเมืองปัก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ
ซึง่ มี นาย จารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้รบั มอบหมายจาก นาย อโณทัย ธรรมกุล (รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์) ให้ปฏิบัติหน้าที่ (แทน) ในการเป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้
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สำ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 (ซอยน้ำาทิพย์)

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 (ซอยน้าำ ทิพย์) จัดโครงการเบิกฟ้าสดใส ผูส้ งู วัยสุขสม ประจำาปี 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพ่อตรวจคัดกรองระดับสายตาในผู้สูงอายุ เพ่อเพิ่มศักยภาพในการดำารงชีวิตอย่างมีความสุขแก่ผู้สูงอายุ เพ่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการมองไม่ชัดเจน ในผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป้าหมาย คือ
ผู้สูงอายุ จำานวน 20 คน/ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน รวม 720 คน ออกให้บริการ 6 ครั้ง /6 จุด ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลปู่แฮ่ (พิธีเปิดโครงการ)
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 วัดใต้ โพธิ์ค้ำา
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 วัดสว่างคงคา
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ศาลาวัดชัยสุนทร
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ศาลาวัดป่าทุ่งศรีเมือง
ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ศาลาวัดบ้านดงปอ

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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ง�นป้องกันและควบคุมโรค
งานป้องกันและควบคุมโรค

ลงพื้นที่เพ่อเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรควัณโรค ในการติดตามการกินยาต่อหน้าและต่อเน่องให้ครบ 6 เดือน ในเขตเทศบาลฯ โดยการลงพื้นที่จะ
ลงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีผลทำาให้ผู้ป่วยได้กินยาต่อเน่องจนหายขาด ได้รับการช่นชมในการป้องกันควบคุมโรควัณโรคในระดับจังหวัด ซึ่งสำานักงาน
ควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่นจะมาติดตามผลงานอีกรอบในเดือนมิถุนายน 2559

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดทำาโครงการชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำาดี ในวันที่ 3 มีนาคม 2559
ได้จัดประชุมวางแผนการดำาเนินการตามโครงการฯกับภาคีเครือข่าย ซึ่งในกิจกรรมจะมีการสร้างโรงเรียนและชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน้าำ ดี ในเขตเทศบาลฯ โรงเรียนต้นแบบคือโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพ์ ทิ ยาสิทธิ์ และชุมชนต้นแบบคือชุมชนดงปอ

8

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

กองสวัสดิก�รสังคม
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559 สภาเด็กและเยาวชน

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธี และ
นายก รตะวั น อุ ด รสรรพ์ ประธานเด็ ก และเยาวชนเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ กล่ า วรายการได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นางแจ่ ม จั น ทร์ กิ ต ติ คุ ณ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และนาง คนางค์
กงเพชร ประธานศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นวิทยากรพิเศษในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559

เม่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. ณ ตลาดโต้รงุ่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ได้จัดกิจกรรมวัน Valentine’s Day ประจำาปี 2559 มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง Kalasin Music Contest ครั้งที่ 1 และกิจกรรม
การประกวดดาวเดือน รวมไปถึงการเต้น Cover dance การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ซึง่ ในครัง้ นี้
ได้รบั เกียรติจาก นาย จารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ เป็นประธานและมี นาย จักกฤษณ์ อิสริยะชัยกุล ประธานหอการค้า นาย เดชา รัตน์ไตรมงคล นายกสมาคม
พ่อค้า ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ โดยผลการการประกวดดาว – เดือน ได้แก่
ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกุลนารี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ผลการประกวด Kalasin Music Contest ครั้งที่ 1 ได้แก่
ชนะเลิศ ได้แก่ วงกุลสตรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Coffee Cake Band
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กนกลักษณ์

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

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

9

สำ�นักก�รศึกษ�
ออกประเมินสถานศึกษาดีเด่น ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กดีเด่นกล่มุ การศึกษา
ท้องถิ่น ที่ 12 สายจังหวัดขอนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ด

วั น ที่ 1 มกราคม 2559 ณ บริ เ วณ สนามหน้ า
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นาย วินยั วิทยานุกลู ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ นาย จารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ พ ร้ อ มด้ ว ยหั ว หน้ า ส่ ว นราชการพ่ อ ค้ า
ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมทำาบุญตักบาตรเน่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ 2559

กิจกรรมวันครูวนั ที่ 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
และ ห้องประชุม 80 พรรษา

วันที่ 9 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ นาย จารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผูบ้ ริหาร ผูอ้ าำ นวยการสำานัก/กอง/ฝ่าย
พนักงาน ครู - นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2559 ซึ่งประธานในพิธีเปิดงานฯ
ได้รับเกียรติจาก นาย วินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์
พระยาชัยสุนทร
ได้มีพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร และพิธี
ถวายตัว เป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร (เจ้าพ่อโสมพะมิตร)
เน่องในงาน “มหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ”์ ประจำาปี 2559
ซึ่งได้กำาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม
2559
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณสนาม กีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดการแข่งขันกีฬา เดิน - วิ่ง เพ่อสุขภาพ
“เทศบาลเมืองกาฬสินธุม์ นิ มิ าราธอน” ครัง้ ที่ 1 ประจำาปี 2559
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โรงเรียนเทศบ�ล 1 ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์
กิจกรรมวิถีพุทธนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วม
กิจกรรมวิถีพุทธ เพ่อให้นักเรียนรู้จักวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนา

กิจกรรมกีฬาสีภายใน
นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
มี วิ นั ย ในตนเอง รู้ ก ฎ กติ ก า
มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจ
เข้มแข็ง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด ป.1-6 นักเรียนเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาด เพ่อเป็นการจัดประเมินผลกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด และ ปลูกฝังให้นักเรียน
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ดำารงตนให้เป็น
พลเมื อ งดี อ ยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ความสุข

โครงการประชุมผู้ปกครองเพ่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
เร่องการทดสอบ o-net และเสนอ
แนะแนวทางในการเช่อมโยง ส่งต่อ
นักเรียนศึกษาต่อในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ อย่ า งมี
คุณภาพ

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
นักเรียนทีม่ คี วามประพฤติดี และนักเรียนทีส่ ร้างช่อเสียงให้แก่โรงเรียน
จำานวน 205 ทุน

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์
พิทยาสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันขึน้ ปีใหม่
เพ่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี วั น ขึ้ น ปี ใ หม่ ให้ ค งอยู่
กับสังคมไทยสืบไป

กิจกรรมวันคริสต์มาส นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนานและมีความคิดสร้างสรรค์และมีการพัฒนาการ ด้านวิชาการ
ด้านสติปัญญา

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

โครงการประชาธิปไตย

กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน
โครงการอบรมวับรุ่นวัยใสไม่เสพไม่ท้อง

นักเรียนร่วมโครงการค่ายพัฒนาฝึกอบรม
จริยธรรม

คณะครู แ ละตั ว แทนนั ก เรี ย นออกแนะแนว
ทางการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1
นั ก เรี ย นร่ ว มโครงการธรรมะสั ญ จร ณ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
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โรงเรียนเทศบ�ล 3 วัดเหนือ
โรงเรียนดำาเนินโครงการกีฬาสีภายใน
โรงเรี ยนดำ าเนิ นโครงการวั นขึ้นปีใหม่
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 30 ธันวาคม 2558

โรงเรี ย นดำ า เนิ น โครงการวั น สำ า คั ญ
โรงเรี ย นดำ า เนิ น โครงการประชุ ม
ทางศาสนา กิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ 17
ผู้ปกครอง วันที่ 6 มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559

โรงเรี ย นดำ า เนิ น โครงการมิ นิ ส เก๊ า ท์
โรงเรี ย นดำ า เนิ น โครงการหนู น้ อ ย
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559
ท่องโลกกว้าง วันที่ 28-29 มกราคม 2559
ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร และสวนสัตว์ขอนแก่น

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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โรงเรียนเทศบ�ล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ�
เม่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนได้รบั การประเมิน
สถานศึกษาดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีคณะ
ผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนคณะครูให้การต้อนรับและ
ร่วมกิจกรรมการประเมินฯ

เม่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสีภายใน
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เม่อวันที่ 9 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้ โพธิค์ า้ำ
ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตัวแทนนักเรียน เข้ารับรางวัลจากท่าน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด และ การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้มเี ด็ก นักเรียน
เยาวชน และประชาชนนำ า บุ ต รหลานเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
อย่างมากมาย

กิ จ กรรมวั น สำ า คั ญ ทางพุ ท ธศาสนา วั น มาฆบู ช า
โรงเรียนได้นาำ นักเรียนเข้าวัด ฟังธรรม และร่วมเดินเวียนเทียน
รอบพระอุโบสถ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
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ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 1
โครงการแข่งขันกีฬาสี

เพ่อส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตที่ดี และยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำาใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย เกิดความรัก ความสามัคคี เพ่อเป็นการเช่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และครู อีกทั้งเด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะ รู้จักกฎกติกา และมีน้ำาใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

กิจกรรมวันมาฆบูชา

เป็นกิจกรรมทีส่ าำ คัญทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน ได้ประพฤติปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาจนเป็นประเพณี และมีความเช่อ และปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ดังนั้นเด็กเล็กควรได้เรียนรู้ถึงความสำาคัญทางศาสนา เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
ในวันสำาคัญนั้นๆ โดยเฉพาะเด็กเล็กถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำาคัญอย่างยิ่งของชาติ ที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามให้อยู่สืบไป
1. เพ่อให้เด็กเล็กมีจิตสำานึก และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาของไทย
2. เพ่อให้เด็กรู้ร่วมกิจกรรม และเห็นคุณค่าของวันสำาคัญทางศาสนา

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 2
“การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL” หน่วยการเรียนเร่อง ผัก ผลไม

คณะครูเด็กเล็ก และ ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำาปี 2559 วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 ณ สนาม
หน้าศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโครงการกีฬาสีภายใน
โครงการวันสำาคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันมาฆบูชา)
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดดงปอ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

คณะครู เ ด็ ก เล็ ก ร่ ว มกิ จ กรรมเล่ า นิ ท านกั บ บริ ษั ท
นมโฟร์ โมสต์ ณ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2559

คณะครูร่วมกิจกรรมวันครูองค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัด
กาฬสินธุ์ 2559 วันที่ 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
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โครงการ ฝึ ก อบรมพนั ก งานครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา “การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยกิ จ กรรม
การเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL” วันที่ 20 กุมภาพันธ์
2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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Bike For Life

ภาพกิจกรรม

Valentine

กีฬ� อปท.สัมพันธ์

กีฬ�ชุมชน

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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ภาพกิจกรรม
ทำ�บุญตักบ�ตรปีใหม่

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

กีฬ�ตล�ดสัมพันธ์สม�นฉันท์ปรองดอง ประจำ�ปี 2559

18

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

