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สำ�นักปลัดเทศบ�ล
โครงก�รคุณธรรมนำ�ก�รปฏิบัติง�น พนักง�นเทศบ�ล, พนักง�นครูเทศบ�ล, ลูกจ้�งประจำ�, และพนักง�นจ้�ง

	 ส�ำนักปลัด	 ได ้ จัดโครงกำรอบรมคุณธรรมน�ำกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล	 พนักงำนครู	 ลูกจ ้ำงประจ�ำ	 

และพนักงำนจ้ำง	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559	วันที่	27	กรกฎำคม	2559	ณ	หอประชุมธรรมำภิบำล	เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	 โดยได้รับ

เกียรติจำก	นำยจำรุวัฒน์	บุญเพิ่ม	นำยกเทศมนตรีเมืองกำฬสินธุ์	 เป็นประธำนในกำรเปิดโครงกำรฯ	และกำรอบรมก็ได้รับควำมเมตตำ

ดร.พระครูสมุห์ทองล้วน	สริจฺินโท	ผู้อ�ำนวยกำรศนูย์ปฏิบติัธรรมสวนสมเดจ็พระพฒุำจำรย์อำจ	อำสมหำเถร	อ�ำเภอพระยนื	จังหวดัขอนแก่น	

มำเป็นวิทยำกรในครั้งนี้	ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน	212	คน

สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

สำ�นักทะเบียนของประช�ชน  เพื่อประช�ชน  โดยลูกหล�นของประช�ชน

 กรำบเรียนพี่น้องชำวเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ที่เคำรพรักทุกท่ำน	ในฉบับนี้ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	ได้น�ำข้อมูลกำรขอใช้ชื่อสกุลของบุตรเป็นข้อมูลมำให้ท่ำนได้ทรำบสิทธิและกำร

ขอเปลี่ยนนำมสกุลของบุตร	ดังนี้

 ถำม	:	เดิมบุตรใช้ชื่อสกุลบิดำ	หำกมำรดำจะขอเปลี่ยนให้ ใช้ชื่อสกุลของมำรดำ	ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบิดำหรือไม่	(ทั้งในกรณีที่

จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส	และกรณีจดทะเบียนหย่ำแล้ว

 ตอบ		:		

	 	 บุตรเป็นผู้เยำว์	 หำกมำรดำจะขอเปลี่ยนให้ ใช้ชื่อสกุลของมำรดำ	 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบิดำ	 โดยให้นำยทะเบียนท้องที่

เรียกบิดำมำรดำสอบปำกค�ำต่อหน้ำนำยทะเบียนท้องที่	แล้วบันทึกปำกค�ำให้ปรำกฏควำมยินยอมของบิดำพร้อมเหตุผลของมำรดำที่ร้องประกอบ

	 บุตรบรรลุนิติภำวะ	 บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลมำรดำได้และเป็นสิทธิของบุตรที่จะด�ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง	 เพรำะบุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุล

ของมำรดำตำมนัยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์	ม.1561	(วรรค	2)

  

	 ตำมนัยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์	 ม.1546	 มำรดำสำมำรถใช้อ�ำนำจปกครองท�ำกำรแทนบุตรเพื่อขอแก้ชื่อสกุลของบิดำไป

ใช้ชื่อสกุลของมำรดำได้ โดยไม่ต้องให้บิดำยินยอมแต่อย่ำงใด

	 บุตรบรรลุนิติภำวะ	 บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลมำรดำได้และเป็นสิทธิของบุตรที่จะด�ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง	 เพรำะบุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุล

ของมำรดำ	ตำมนัยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์	ม.1561	(วรรค	2)

  

 บุตรเป็นผู้เยำว์	 ให้นำยทะเบียนท้องที่ตรวจสอบและสอบปำกค�ำว่ำมำรดำมีอ�ำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่	 หำกมำรดำมี

อ�ำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว	มำรดำสำมำรถใช้อ�ำนำจปกครองท�ำกำรแทนบุตรเพื่อขอแก้ชื่อสกุลของบิดำไปใช้ชื่อสกุลของมำรดำได้	หำกมี

อ�ำนำจปกครองบุตรทั้งบิดำและมำรดำ	 ในกำรขอแก้ชื่อสกุลของบิดำไปใช้ชื่อสกุลของมำรดำก็ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบิดำด้วย	 หำกเป็กรณีที่

ไม่สำมำรถติดต่อบิดำได้ ให้สอบปำกค�ำมำรดำถึงควำมจ�ำเป็นที่ร้องขอพร้อมทั้งแสดงหลักฐำนเอกสำรหรือบันทึกปำกค�ำให้ปรำกฏเหตุผลที่อีกฝ่ำย

ไม่สำมำรถไปให้ปำกค�ำต่อนำยทะเบียนท้องที่ไว้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติแก้ชื่อสกุลของบิดำไปใช้ชื่อสกุลของมำรดำ	 ตำมนัยประมวกฎหมำย

แพ่งและพำณิชย์		ม.1566	(วรรค	2)

-		กรณีจดทะเบียนหย่ำ

-		กรณีที่ไม่จดทะเบียนสมรส

-	กรณีที่จดทะเบียนสมรส
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ฝ่�ยรักษ�คว�มสงบ

“เทศบ�ลสร้�งคว�มปลอดภัยท�งถนน”

	 ปัญหำอุบัติเหตุ	 นับวันจะเพิ่มมำกขึ้น

และมแีนวโน้มจะทวคีวำมรนุแรงมำกยิง่ขึน้	และเมือ่เกิดขึน้ก็

จะน�ำมำซึ่งควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน	 คณะผู้บริหำร

เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ ให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำรป้องกัน

อบุตัเิหตแุละสร้ำงควำมปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สนิของประชำชน	

โดยประชำสมัพนัธ์สร้ำงจิตส�ำนึก	และสร้ำงควำมตระหนักให้กับพีน้่อง

ประชำชน	 ตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท	 เคำรพกฎจรำจร	 ใช้รถใช้ถนน

อย่ำงระมัดระวัง	และร่วมกันภำคีเครือข่ำยในรูปสหวิชำชีพ	ประกอบ

ด้วย	 ต�ำรวจ,	 ปภ.,	 สสจ.,	 แขวงทำงหลวง,	 ขนส่งและบริษัทกลำง

คุ ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ	 หลอมรวมกันเป็นฟันเฟืองในกำร 

ขับเคลื่อนงำนร่วมกันแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุโดยกำรแก้ไขจุดเสี่ยงตำม

ถนนสำยต่ำงๆ	 และบริเวณวงเวียนในเขตเทศบำล	 ให้เป็นถนน

ปลอดภัย	และเป็นต้นแบบของจังหวดักำฬสนิธ์ุ	สือ่โทรทศัน์	Thai	PBS		

ได้มำตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนแก้ไขจุดเสีย่งและท�ำข่ำวเผยแพร่ออก

อำกำศเมื่อวันที่	28	ส.ค.	2559

 	“ขับขี่ปลอดภัย	มีวินัยจรำจร	เอื้ออำทรเพื่อนร่วมทำง”

	 ด้วยควำมปรำรถนำดีจำกคณะผู้บริหำรเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์

กองวิช�ก�รและแผนง�น

โครงก�รรวมพลังรณรงค์"ต ่อต ้�นคอร ์รัปช่ัน"  

ประจำ�ปี 2559

	 6	 กันยำยน	 2559	 ณ	 บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำง 

จังหวดักำฬสนิธ์ุ	นำยจำรุวฒัน์		บญุเพิม่		นำยกเทศมนตรีเมืองกำฬสนิธ์ุ	

พร้อมคณะผู้บรหิำร	สมำชกิสภำ	หัวหน้ำส่วนกำรงำน	คณะคร	ูพนักงำน	

สงักัดเทศบำลเมอืงกำฬสนิธ์ุ	เข้ำร่วมโครงกำรรวมพลงัรณรงค์	“ต่อต้ำน

คอร์รัปชั่น”	ประจ�ำปี	2559	โดยได้จัดกิจกรรมกำรเดินรณรงค์ต่อต้ำน

กำรคอร์รัปชั่น	 กำรประกวดวำดภำพระบำยสี	 ซึ่งประธำนในพิธีเปิด 

โครงกำรฯได้รับเกียรติจำก	 นำยวินัย	 วิทยำนุกูล	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

กำฬสินธุ์

ประเมินร�งวัลธรรม�ภิบ�ล  ประจำ�ปี 2559

	 วันที่	31	สิงหำคม	2559	ณ	หอประชุมธรรมำภิบำลเทศบำล

เมืองกำฬสินธุ์	 นำยจำรุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 และคณะผู้บริหำรเทศบำลเมือง

กำฬสินธุ์	 	 ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	ขนำดใหญ่	ประเภทโดดเด่น	เข้ำตรวจประเมนิรำงวลั

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีม่กีำรบรหิำรจัดกำรทีด่	ีประจ�ำปี	พ.ศ.	2559	

ซึ่งน�ำโดย	 รองศำสตรำจำรย์อัษฎำงค์	 ปำณิกบุตร	 โดยในกำรประเมิน

เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ ได้น�ำเสนอโครงกำร	 นวัตกรรม	 2	 โครงกำร	 

คือ	โครงกำรกำรจัดระบบบริกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุเขตเทศบำลเมือง

กำฬสนิธ์ุ	และโครงกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สนิของ

ประชำชน	ลงพืน้ทีด่งูำนกำรดแูลผู้ป่วยของ	อผส.	ทีช่มุชนกุดยำงสำมคัคี
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สำ�นักก�รช่�ง

ปรับปรุงทัศนียภ�พสวนส�ธ�รณะ 

แก่งดอนกล�ง

	 ส� ำ นักกำรช ่ ำง	 เทศบำลเมืองกำฬสิน ธุ ์ 	 น� ำ โดย 

นำยจำรุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นำยกเทศมนตรีเมืองกำฬสินธุ์	 พร้อม	 

นำยอดิศักดิ์ 	 อนันตริยะทรัพย ์	 เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

เมืองกำฬสินธุ์	 ลงพื้นที่ติดตำมกำรปรับปรุงทัศนียภำพบริเวณ 

สวนไดโนเสำร์	 ภำยในสวนสำธำรณะริมแก่งดอนกลำง	 เพื่อเป็น

แหล่งท่องเที่ยว	 พักผ่อนหย่อนใจ	 เป็นพื้นที่สีเขียวรองรับกิจกรรม 

คนเมืองกำฬสินธุ์	 นันทนำกำรและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม	 

ของประชำชนภำยในเขตเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์

คว�มคืบหน้�ก�รก่อสร้�งศ�ลเจ้�โสมพะมิตร

	 ส� ำ นักกำรช ่ ำง 	 เทศบำลเมืองกำฬสิน ธุ ์ 	 น� ำ โดย 

นำยจำรวุฒัน์	บญุเพิม่	นำยกเทศมนตรเีมอืงกำฬสนิธ์ุ	ลงพืน้ทีต่ดิตำม

กำรก่อสร้ำงศำลเจ้ำโสมพะมติร	ทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณส�ำนกังำนปอ้งกนั

และบรรเทำสำธำรณภัย	 เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	 เพื่อจัดให้เป็น 

ธรรมสถำนสักกำระเจ้ำโสมพะมิตร	 ผู้ก่อตั้งจังหวัดกำฬสินธุ์	 โดย 

ได้มีกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงไปแล้วในส่วนของกำรท�ำโครงหลังคำ 

และมุงหลังคำ,	 ก่ออิฐฉำบปูนและกรุกระบื้องผนัง,	 ติดเชิงชำย

ส�ำเร็จรูปและบัวเอวขัน,	ท�ำปีกนก	คสล.และบัวเอวขัน	และจะมีกำร 

กรหิุนแกรนิตพืน้,	ท�ำผิวทรำยล้ำง	ทำสภีำยในและภำยนอกอำคำรต่อไป  

ทั้งน้ี	 วันจันทร์ที่	 19	 กันยำยน	 2559	 จังหวัดกำฬสินธุ์ร่วมกับ 

เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	จะมีพิธีพุทธำภิเษกรูปเหมือนเจ้ำโสมพะมิตร

และพธีิเปิดศำลเจ้ำโสมพะมติร	เทศบำลเมอืงกำฬสนิธ์ุ	จึงขอเรียนเชญิ

ผู้มีจิตศรัทธำเข้ำร่วมสักกำระ	 ประกอบพิธีเพื่อเป็นศิริมงคลต่อไป 
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สำ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงก�รควบคุมสุนัข-แมวจรจัด ประจำ�ปี 2559

	 โดยท�ำกำรจับสุนัข-แมวจรจัดในวัดต่ำงๆ	 เพื่อฉีดยำ

คุมก�ำเนิด,วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำและผ่ำตัดท�ำหมันถำวรที่

สถำนพยำบำลสัตว์	เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	

	 ระหว่ำงวันที่	6	กรกฎำคม	-	9	สิงหำคม	2559	ผลกำร

ด�ำเนินงำน	พบประชำกรสุนัข-แมว	จรจัดทั้งหมด	61	ตัว	สำมำรถ

จับมำผ่ำตัดท�ำหมันได้ทั้งหมด	25	ตัว	(ร้อยละ	40)	ส่วนสุนัข-แมว

จรจัดที่เหลือได้รับกำรฉีดยำคุมทั้งหมด	10	ตัว	(ร้อยละ	16.4)	

	 โดยที่สุนัข-แมว	 ทุกตัวได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้ำทุกตัว	ทั้งหมด	35	ตัว	(ร้อยละ	57.3)

ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขฯ ดงปอ

โครงก�รสุขภ�พดี นำ�ชีวีปลอดโรค

	 จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนสุขภำพกลุ ่มเสี่ยง	 กลุ ่มป่วย	

และผู้สนใจ	โดยใช้หลัก	3	อ.	2	ส.

	 รอบที่	1	วันที่	18	มิถุนำยน	2559	มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

จ�ำนวน		300		คน				

	 รอบที่	2	วันที่	30	กรกฎำคม	2559	มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม	

จ�ำนวน	320	คน
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ม�รัก ไต กันเถอะ

	 ไต	เป็นอวยัวะคูท่ีส่�ำคญัต่อชวีติ	อยูบ่รเิวณหลงัช่องท้องด้ำนข้ำงใต้ต่อซี่โครงบรเิวณส่วนกลำงของหลงั	มรูีปร่ำงเหมอืนถ่ัว	ขนำดประมำณ

ก�ำปั้นของตัวเอง	หน้ำที่หลักของไตคือกำรกรองของเสียในเลือดและควบคุมจ�ำนวนน�้ำ	เกลือแร่และสำรต่ำงๆ	ในร่ำงกำยให้อยู่ในภำวะสมดุล	ใน

แต่ละวันจะมีเลือดไหลเวียนผ่ำนไตทั้ง	 2	 ข้ำง	 ถึงประมำณ	 230	 ลิตร	 สำมำรถกรองน�้ำและของเสียออกได้วันละ	 2.3	 ลิตร	 ซึ่งทั้งหมดน้ีจะถูก 

ขับออกมำเก็บไว้ ในกระเพำะปัสสำวะ	ก่อนถ่ำยออกจำกร่ำงกำยเป็นน�้ำปัสสำวะ

 สำเหตุที่พบบ่อยคือ	โรคเบำหวำน	ควำมดันโลหิตสูง	นิ่วในไตหรือท่อไต	โรคภูมิคุ้มกันต้ำนตัวเอง(autoimmune	diseases)	โรคติดเชื้อ

ทำงไต	โรคพันธุกรรมทำงไต	สำรพิษต่อไต	หรือกำรใช้ยำผิด	เช่น	กินยำมำกเกินปริมำณที่ก�ำหนด	ซื้อยำกินเองนำนๆ	โดยเฉพำะยำที่เป็นพิษต่อไต	

ประเภทยำแก้ปวดข้อ	ยำคลำยกล้ำมเนื้อเป็นประจ�ำ	เป็นต้น

อาการแสดงของโรคไต

							จำกกำรที่คนเรำมีไต	2	ข้ำง	และธรรมชำติได้สร้ำงเครื่องกรองย่อยในไตเผื่อไว้มำก	จึงท�ำให้ไตท�ำหน้ำที่ได้รำบรื่น	แม้จะเหลือไตที่สมบูรณ์

อยู่เพียงข้ำงเดียวก็ตำม	 เรำก็สำมำรถมีชีวิตอยู่ได้อย่ำงสบำย	 แต่ถ้ำเครื่องกรองเสียไปเหลือเพียง	 25%	 ไตจะเริ่มแสดงควำมบกพร่องให้เห็น	 

โดยจะปรำกฏอำกำรให้ทรำบว่ำ	ไม่ดีแล้วนะ

ของเสียในเลือดเกิดจำกสำเหตุใด				

	 ศ.พญ.ลีนำ	องอำจยุทธ	นำยกสมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย	และหัวหน้ำสำขำวิชำวักกะวิทยำ	ภำควิชำอำยุรศำสตร์	อธิบำยว่ำ	สำเหตุ

ใดก็ตำมที่ไปท�ำลำยเครื่องกรองย่อยๆ	 ของไต	 หรือท�ำลำยกำรไหลเวียนของเลือดผ่ำนไต	 ก็อำจท�ำให้ไตเสียหำยได้	 ถ้ำซ่อมไม่ได้	 หรือเป็นเรื้อรัง	 

ไตก็จะวำยในที่สุด

	 อำกำรแสดงที่พบได้คือ	ปัสสำวะบ่อย	ปัสสำวะขัด	ปัสสำวะสีเข้มแบบสีน�้ำล้ำงเนื้อ	บวมที่หน้ำ	เท้ำ	ปวดหลัง	ปวดเอว	เบื่ออำหำร	คลื่นไส้

และควำมดันโลหิตสูง	เป็นต้น

 
10 วิธีห่�งไกลโรคไต  :		วิธีดูแลตัวเองแบบง่ำยๆ	

1.	ควบคุมควำมดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2.	ควบคุมระดับน�้ำตำลในเลือดไม่ให้สูง

3.	ในกลุม่คนทีเ่ร่ิมมไีตเสือ่ม	ต้องควบคมุอำหำรประเภทโปรตนี	เกลอื

และโคเลสเตอรอล

4.	หยุดสูบบุหรี่

5.	 ห้ำมใช้ยำเกินขนำด	 หรือยำที่มีพิษต่อไต	 เช่น	 ยำแก้ปวดข้อ	

คลำยเส้น	ฯลฯ

6.	รักษำเรื่องโลหิตจำงที่เกิดจำกโรคไต

7.	 หลีกเลี่ยงอำหำรประเภทถ่ัวในคนที่มีระดับฟอสเฟตในเลือดสูง	 หรือ

ผลไม้บำงชนิดในคนที่มีระดับโปแตสเซียมในเลือดสูง	 เช่น	 ขนุน	 ล�ำไย	

ทุเรียน

8.	ป้องกันไม่ให้ทำงเดินปัสสำวะติดเชื้ออักเสบบ่อยๆ

9.	 ใช้ยำขับปัสสำวะเท่ำที่จ�ำเป็น	 และต้องอยู่ในควำมดูแลของแพทย์

เสมอ

10.	ออกก�ำลังกำยที่เหมำะสมกับร่ำงกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ
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กองสวัสดิก�รสังคม

	 เมื่อเวลำ	10.00	น.	(9	กรกฎำคม	2559)	ณ	หอประชุม

อ�ำเภอเมืองกำฬสินธุ์	กองร้อยอำสำรักษำดินแดนจังหวัดกำฬสินธุ์	

นำยประเสริฐ	 ออประเสริฐ	 รองปลัดเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	

เป็นประธำนในพิธีปิดโครงกำรค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	คืนคนดี

สูส่งัคม	ซึง่โครงกำรดงักล่ำวจดัขึน้เพือ่ให้มกีระบวนกำรบ�ำบดั/ฟ้ืนฟู

อย่ำงจริงจังและมีคุณภำพ	ต่อเยำวชน	กลุ่มเสี่ยง	ผู้เสพยำเสพติด	

ผู้ที่หลงผิด	 ได้กลับตัวกลับใจเลิกยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด	 พร้อมทั้ง

มีกำรฝกอำชีพ	 กำรเรียนรู้หลักศำสนำที่ถูกต้อง	 เพื่อจะได้รับกำร

ให้อภัยจำกสังคม	โดยมีคณะวิทยำกำรจำกส�ำนักงำน	ปปส.	ภำค	4	

น�ำโดย	 ร้อยเอกทองศักดิ์	 กุลสุวรรณ	 (หัวหน้ำชุดวิทยำกร)	 โดย

มีพิธีมอบใบประกำศนียบัตรให้

แก่ผู้ที่ได้เข้ำรบักำรอบรม	พร้อม

กันน้ี	 ทำงฝ ่ำยจัดโครงกำร

ดงักล่ำวได้ส่งผู้เข้ำรบักำรอบรม

คืนสู ่ออมกอดของครอบครัว	

ญำติพี่น้อง	ณ	โอกำสนี้

โครงก�รค่�ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คืนคนดีสู่สังคม อบรมโครงก�รเฝ�ระวังของกลุ่มสตรี

เพ� อลดคว�มรุนแรงต่อเด็กและสตรี

	 วันที่	26	สิงหำคม	2559	เวลำ	10.00	น.	ณ	ห้องประชุม

พวงพยอม	 เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	 ดร.ศิรินันท์	 หล่อตระกูล	

รองนำยกเทศมนตรีเมืองกำฬสินธุ ์	 ให ้เกียรติเป ็นประธำน

เปิดโครงกำรเฝ้ำระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดควำมรุนแรงต่อเด็ก

และสตรี ในชุมชน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรอบรมเข้ำใจ	

เรื่องพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546	และพระรำชบัญญัติ

คุ้มครองผู้กระท�ำควำมรุนแรงในครอบครัว	 พ.ศ.	 2550	 และเพื่อ

ให้ควำมรู้ ในชุมชนให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคี	 ร่วมกันพัฒนำและ

ป้องกันแก้ ไขปัญหำสังคมในชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน

สำ�นักก�รคลัง

		 เมื่อวันที่	14	กันยำยน	2559	เวลำ	10.00	น.	ณ	ห้องประชุมสภำเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	ฝ่ำยพัฒนำรำยได้	ส่วนพัฒนำรำยได้	

ส�ำนักกำรคลัง	 เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	 ให้กำรต้อนรับ	 คณะศึกษำดูงำนจำก	 เทศบำลต�ำบล

พยัคฆภูมิพิสัย	จังหวัดมหำสำรคำม	โดยมี	นำยนพสิทธิ์	กุลเจริญวิรัตน์		รองนำยกเทศมนตรี

เมืองกำฬสินธุ์	กล่ำวต้อนรับ	ส่วนนำยอนวัช	โชควรกุล	นำยกเทศมนตรี	ต�ำบลพยัคฆภูมิพิสัย	

ได้น�ำคณะผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วนกำรงำนมำศึกษำดูงำนในเร่ืองกำรจัดเก็บภำษีโรงเรือน

และที่ดิน	 ภำษีป้ำย	 ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริกำรในห้ำงสรรพสินค้ำ	 และพื้นที่ต่อเน่ืองของห้ำงฯ	

ตลอดจนซกัถำมในเร่ืองต่ำง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	เช่น	อตัรำกำรจัดเก็บค่ำขยะมลูฝอย	ค่ำก�ำจัดขยะ	

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต	 และค่ำปรับตำม	 พรบ.กำรสำธำรณสุข	 และกำรบริหำรจัดกำร

ตลำดของเทศบำลเก่ียวกับกำรท�ำสัญญำเช่ำล็อคตลำด	

เป็นต้น	 โดยมี	 นำงสำวนันทนำ	 สุเพ็งค�ำภำ	 ผู้อ�ำนวยกำรส่วน

พัฒนำรำยได	้ให้เกียรติเป็นวิทยำกร	บรรยำยให้ควำมรู้	

ต้อนรับคณะศึกษ�ดูง�นจ�กเทศบ�ลตำ�บลพยัคฆภูมิพิสัย  
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อบรมโครงก�รเฝ�ระวังของกลุ่มสตรี

เพ� อลดคว�มรุนแรงต่อเด็กและสตรี

วันแม่แห่งช�ติ

 เมื่อวันที่	 12	สิงหำคม	2559	 เวลำ	09.30	น.	 เทศบำล

เมืองกำฬสินธุ์	 ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ	 ประจ�ำปี	 2559	

ขึน้	ณ	หอประชมุธรรมำภิบำล	เทศบำลเมอืงกำฬสนิธ์ุ	โดยกิจกรรม

เริ่มจำกตัวแทนจำกทั้ง	 36	 ชุมชน	 คณะผู ้บริหำรเทศบำล	

และสมำชิกสภำเทศบำล	 ได ้ร ่วมถวำยเครื่องรำชสักกำระ

พำนพุ่มเงิน	 -	 พุ่มทอง	 ต่อหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์	 สมเด็จ

พระนำงเจ้ำฯ	 พระบรมรำชินีนำถ	 โดยมี	 นำยจำรุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	

นำยกเทศมนตรีเมืองกำฬสนิธ์ุ	เป็นประธำนในพธีิครัง้น้ี	และได้มอบ

ใบประกำศเกียรติคุณและโล่เกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่นทั้ง	 36	 ท่ำน	

เพื่อยกย่องเชิดชูคุณงำมควำมดีแก่แม่ผู ้เลี้ยงดูลูกจนประสบ

ควำมส�ำเร็จ	และเป็นผู้ที่มีควำมมำนะ	อดทน	เสียสละเวลำ	อุทิศ

และบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

MOU โครงก�รชุมชนร่วมใจรักษ�ศีล 5

	 วันที่	 22	 สิงหำคม	 2559	 ณ	 ห้องประชุมพวงพะยอม	

เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	เวลำ	09.30	น.	เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	โดย

กองสวัสดิกำรสังคมได้จัดให้มีกำร	MOU	โครงกำรชุมชนรักษำศีล	5	

มี	 8	 คุ้มวัด	 20	 ชุมชน	 ที่เข้ำร่วมโครงกำร	 ซึ่งได้รับเกียรติจำก

นำยจำรุวัฒน์	บุญเพิ่ม	นำยกเทศมนตรีเมืองกำฬสินธุ์	 เป็นประธำน

ในพิธี	และในครั้งนี้เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	 ได้รับมอบป้ำยหน่วยงำน

เข้ำร่วมชมุชนรักษำศลี	5	จำก	นำยศภุเดช	กำรถัก	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก

พระพทุธศำนำจังหวดักำฬสนิธ์ุ	และยงัได้รบัเกียรตจิำก	พระอำจำรย์	

ดร.ฌำนิทิพย์	 อินฺทจำรี	 ได้บรรยำยในหัวข้อหลักกำรถือศีล	 5	 แก่

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้

ประชุมเลือกต้ังประธ�นและคณะกรรมก�ร

สภ�องค์กรชุมชนตำ�บลก�ฬสินธุ์

	 เมื่อวันที่ 	 29	 สิงหำคม	 2559	 ฝ ่ำยพัฒนำชุมชน	

กองสวัสดิกำรสังคม	 ได้จัดประชุมเลือกตั้งประธำน	 และคณะ

กรรมกำรสภำองค ์กรชุมชนต�ำบลกำฬสิน ธุ ์ชุด ใหม ่แทน

ชุดเก ่ ำที่ หมดวำระ	 (ผลกำรเลือกตั้ ง ได ้ประธำนคนใหม ่

ชื่อนำงดวงฤดีศรี	กำญจันดำ)	ณ	หอประชุมธรรมำภิบำล	เทศบำล

เมืองกำฬสินธุ์	
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สำ�นักก�รศึกษ�

	 วันที่	 26	 สิงหำคม	 2559	 ได้จัดโครงกำรแข่งขันกีฬำกลุ่ม

โรงเ รียนในสัง กัดเทศบำลเมืองกำฬสินธุ ์ 	 ประจ�ำป ี 	 2559	

ณ	 สนำมกีฬำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์	 เพื่อคัดเลือกนักกีฬำตัวแทน

ไปแข่งขันในระดับภำคและระดับประเทศ	 และส่งเสริมให้เด็ก

และเยำวชนได้มีกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย	 อำรมณ์	 สังคม

และสติปัญญำ	โดยกำรน�ำเอำกำรแข่งขันกีฬำเป็นสื่อในกำรพัฒนำ

กีฬ�กลุ่ม

	 เทศบำลเมืองกำฬสินธุ ์ 	 ได ้ก�ำหนดกำรแข่งขันกีฬำ

ฟุตบอลโกล์หนู	ประจ�ำปี	 2559	 ในระหว่ำงวันที่	 2	 –	3	กรกฎำคม		

2559	ณ	ลำนกีฬำสวนสำธำรณะริมแก่งดอนกลำง	และผลกำรแข่งขนั

ฟุตบอลโกล์หนู	ดังนี้

ชนะเลิศ	 	 ได้แก่ทีม	 ซอยน�้ำทิพย์

รองชนะเลิศอันดับที่		1		ได้แก่ทีม	 อนุบำลบอล

รองชนะเลิศอันดับที่		2		ได้แก่ทีม	 วัดสว่ำงคงคำ

รองชนะเลิศอันดับที่		3		ได้แก่ทีม	 คุ้มห้วย	

ก�รแข่งขันฟุตบอลโกล์หนู ประจำ�ปี 2559

	 เทศบำลเมืองกำฬสิน ธุ ์ 	 จะ จัดงำนพิ ธีบวงสรวง

ศำลอนุสำวรีย์พระยำชัยสุนทร	 เพื่อเททองหล่อ	 รูปเหมือน

เจ้ำโสมพะมิตร	ขึ้นในวันที่	13	กรกฎำคม	2559	 เวลำ	06.00	น.	

เป็นต้นไป	ณ	อนุสำวรีย์พระยำชัยสุนทร	 เพื่อเป็นกำรสักกำรบูชำ

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิคู ่บ ้ำนคู ่ เมือง	 และขออนุญำตสร้ำงรูปเหมือน

เจ้ำโสมพะมิตร

บวงสรวงสร้�งศ�ลเจ้�โสมพะมิตร

	 เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	 	 ได้จัดงำนประเพณีแห่เทียน

เข้ำพรรษำขึ้น	ในวันที่	15	กรกฎำคม	2559		ณ		สนำมหน้ำศำลำ

กลำงจังหวัดกำฬสินธุ ์	 เพื่อเป ็นกำรอนุรักษ์และรักษำไว ้ซึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงำมของไทยและท้องถ่ินให้คงไว้สบืไป	

ในงำนได้จัดให้มีกิจกรรมหล่อต้นเทียน	พิธีเทเหล้ำเผำบุหรี่	งดเหล้ำ

เข้ำพรรษำ	กิจกรรมกำรประกวดขบวนแห่เทยีนพรรษำ	กำรประกวด

รถเทยีนพรรษำ		กำรประกวดพธีิกรบรรยำย	กำรประกวดเรยีงควำม		

กำรประกวดวำดภำพระบำยสี	กำรประกวดระบำยสีภำพ

	 โดยจัดให้มีกำรแข่งขันประกวดเรียงควำม		กำรประกวด

วำดภำพระบำยส	ี	กำรประกวดระบำยสภีำพ	ในวนัที	่14	กรกฎำคม	

2559		ณ	ห้องประชุมสภำเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์		และ	หอประชุม

ธรรมำภิบำล

ง�นประเพณีแห่เทียนเข้�พรรษ� ประจำ�ปี 2559

	 เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	 ได้ส่งกิจกรรมกำรประกวด/แข่งขัน	

เข้ำร่วมงำนมหกรรมกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน	 ระดับภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ครั้งที่	24	ประจ�ำปี	2559	ระหว่ำงวันที่	26	–	28	กรกฎำคม	

2559	ณ	ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กำญจนำภิเษก		มหำวิทยำลัย

ขอนแก่น	หอประชมุองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัขอนแก่น	และสถำน

ทีอ่ืน่	ทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่เป็นเวทีให้ครูและนักเรยีนแสดงออกตำมควำม

สำมำรถของตนเองอย่ำงอสิระและสร้ำงสรรค์	อนัจะเป็นกำรพฒันำ

ศักยภำพขีดควำมสำมำรถในทำงวิชำกำร

ง�นมหกรรมก�รจัดก�รศึกษ�ท้องถิ่น 

ระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 

ประจำ�ปี 2559

สรุปผลกำรประกวดแข่งขัน	โดยสังเขป	ดังนี้

-	ชนะเลิศเหรียญทอง	กิจกรรมนำฏศิลปไทยสร้ำงสรรค์	(ท.4)

-	ชนะเลิศเหรียญทอง	กิจกรรมวำดภำพระบำยสี	ระดับ	ป.4-6	(ท.1)

-	รองชนะเลศิอนัดบั	1	เหรียญทอง		กิจกรรมแข่งขนัร�ำวงมำตรฐำน	

ระดับประถมศึกษำ		(ท.1)

-	รองชนะเลิศอันดับ	1	เหรียญทอง	กิจกรรมเริงเล่นเต้น	Dancer	

ระดับปฐมวัย		(ท.3)

-	รองชนะเลิศอันดับ	1	เหรียญทอง	กิจกรรมฮูล่ำฮูปประกอบเพลง	

ระดับปฐมวัย		(ท.3)

-	 รองชนะเลิศอันดับ	 1	 เหรียญทอง	 	 	 ประกวดสื่อครูกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้ภำษำไทย	(นำงอรุณรัตน์	ระวิโชติ	ท.4)

-	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 เหรียญทอง	 กิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ	

(บังคับมือ)	ระดับประถมฯ		(ท.1)

-	รองชนะเลิศอันดับ	2	 เหรียญเงิน	กำรประกวดสื่อครูกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้ศิลปะ	ระดับประถมฯ	(ท.4)



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

โรงเรียนเทศบ�ล 1 ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์

	 วันที่	5	สิงหำคม	2559	กิจกรรมปั้นดินให้เป็นดำว	และกิจกรรมเปิดห้องขำยของเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง	และ

สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำงเหมำะสม

	 วันที่	10	สิงหำคม	2559	กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ	ประจ�ำปี	2559	ณ	ห้องประชุมโรงเรียนเทศบำล	1	กำฬสินธุ์พิทยำสิทธิ์เพื่อเป็นกำร

สร้ำงควำมตระหนักให้นักเรียนได้เห็นควำมส�ำคญัของชำต	ิตลอดถึงกำรแสดงควำมจงรกัภักดีต่อสถำบนัพระมหำกษัตริย์	และเป็นกำรแสดงออก

ถึงควำมรกัทีมี่ต่อพระคณุของแม่	ตวัแทนนักเรยีนแสดงมทุติำจิต	เป็นลกูทีด่	ีโดยกำรมอบดอกมะลแิละล้ำงเท้ำให้คณุแม่	เพือ่แสดงถึงส่วนหน่ึง

ของควำมกตัญญู	 นอกจำกนี้ยังมีกำรมอบทุนกำรศึกษำ	 ให้กับนักเรียนดีที่มีคุณแม่ดีเด่น	 จ�ำนวน	 36	 ทุน	 ทุนละ	 1,000	 บำท	 	 จำกกองทุน 

พ่อเปรื่อง	ทุนแม่เม้ย	อุ่นบุญเรือง	

	 โรงเรียนต้นแบบแห่งกำรเรียนรู้	ในวันที่	25	มิถุนำยน	

2559	 โรงเรียนเทศบำล	 1	 กำฬสินธุ์พิทยำสิทธ์ิ	 ได้เข้ำร่วม

โครงกำรโรงเรียนต้นแบบแห่งกำรเรียนรู้กำรป้องกันโรค 

พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี จำกส�ำนักกำรสำธำรณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม	เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์

	 ในวนัที	่15	กรกฎำคม	2559	คณะผู้บรหิำร	คณะคร	ูนักเรยีน	

ชั้นประถมศึกษำปีที่	5-6	ร่วมขบวนแห่เทียนเข้ำพรษำ	ณ	สนำมหน้ำ

ศำลำกลำงจังหวดักำฬสนิธ์ุ	เพือ่เป็นกำรอนุรักษ์ไว้ซึง่ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำมของไทยและท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 

     

	 โครงกำรปฏิบัติธรรม	 น่ังสมำธิ	 ถือศีล	 อบรมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด	 ในวันที่	 23-25	 มิถุนำยน	 2559	 ณ	 วัดกลำง 

(พระอำรำมหลวง)	นักเรียนสำมำรถประยุกต์ใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำกับกำรพัฒนำชีวิต	ไม่ตกเป็นทำสของยำเสพติด
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โรงเรียนเทศบ�ล 2 วัดสว่�งคงค�

	 วันที่	10	สิงหำคม	2559	โรงเรียนเทศบำล	2	วัดสว่ำงคงคำ

รับกำรประเมิน	3D	จำกสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธ์ุ

วันที่	10	สิงหำคม	2559		ตัวแทนนักเรียน	–	และตัวแทนครู

เข้ำร่วมกิจกรรมคุณธรรม	 –	 จริยธรรม	 ร่วมกับมหำวิทยำลัย

มหำมกุฎรำชวิทยำลัยจังหวัดกำฬสินธุ์		ณ	วัดประชำนิยม

	 วันที่	8	สิงหำคม	2559	คณะครู	นักเรียน	ในสังกัดโรงเรียน

เทศบำล	2	วัดสว่ำงคงคำ	ร่วมพิธี

บวงสรวงอนุสำวรีย์พระยำชัย

สุนทร	 เน่ืองในงำนวิจิตรแพรวำ

รำชินีแห่งไหม	ประจ�ำปี	2559	ณ	

บริเวณอนุสำวรีย์พระยำชัยสุนทร

	 วันที่	 13	 กรกฎำคม	 2559	

คณะคร	ูนักเรยีนร่วมพธีิบวงสรวง

อนุสำวรีย์พระยำชัยสุนทร	 เพื่อ

สร้ำงรูปหล่อเจ้ำโสมพะมิตร

	 วนัที	่13	กรกฎำคม	2559		คณะครู	นักเรยีน	ร่วมทอดถวำย

ต้นเงินเพื่อสมทบทุนสร้ำงศำลเจ้ำโสมพะมิตร

	 วันที่	12	สิงหำคม	2559		ตัวแทนนักเรียนที่เรียนดี	เข้ำรับ

ทุนกำรศึกษำ	เนื่องในวันแม่แห่งชำติ	ประจ�ำปี	2559		ณ		หอประชุม

ธรรมเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษำ

	 วันที่	5	กรกฎำคม	2559	คณะครูและนักเรียนร่วมรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี

	 วนัที	่11	สงิหำคม	2559		โรงเรยีนเทศบำล	2	วดัสว่ำงคงคำ	

ได้จัดกิจกรรมวนัแม่แห่งชำต	ิประจ�ำปี	2559		ณ		อำคำรอเนกประสงค์

โรงเรียนเทศบำล	2	วัดสว่ำงคงคำ

	 วันที่	19	สิงหำคม	2559		จัดกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์		

ณ		อำคำรอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบำล	2	วัดสว่ำงคงคำ

	 วันที่	 29	 มิถุนำยน	 2559	 นักเรียนร่วมโครงกำรวัยใส	

ไม่ท้องก่อนวยั	ใส่ใจสขุภำพ	ร่วมกับสำธำรณสขุอ�ำเภอเมอืงกำฬสนิธ์ุ

	 วันที่	11	กรกฎำคม	2559		นักเรียนร่วมต้อนรับและปฏิคม

ในงำนแสดงบูธกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรหมู ่บ ้ำน

รักษำศีล	5	ณ	วัดสว่ำงคงคำ

	 วันที่	 15	 กรกฎำคม	 2559	 คณะครู	 นักเรียนร่วมกับ

วดัสว่ำงคงคำ	เข้ำร่วมกิจกรรมงำน

ประเพณีแห ่ เทียนเข ้ำพรรษำ	

ประจ�ำปี	 2559	 ณ	 บริเวณสนำม

หน้ำศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์
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โรงเรียนเทศบ�ล 3 วัดเหนือ

	 วนัที	่4	กรกฎำคม	2559	โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพตดิ

ในโรงเรียน	

	 วันที่	 5	 กรกฎำคม	2559	 	 โรงเรียนเทศบำล	3	 วัดเหนือ	 

ได ้ จัดโครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน	 เพื่อเลือกตัวแทน 

สภำนักเรียน	

	 วันที่	 8	 กรกฎำคม	 2559	 โรงเรียนเทศบำล	 3	 วัดเหนือ	 

ได้จัดโครงกำรประชุมผู้ปกครอง		

	 โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้ำร่วมประกวดระบำยสีภำพ 

งำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ		วันที่	14		กรกฎำคม	2559	และ

ผลกำรประกวด	ดังนี้

	 1.	เด็กหญิงเบญจวรรณ	ภูจัตตุ	อนุบำล	3/4	ได้รับรำงวัล

ชนะเลิศ

	 2.	เดก็หญงิศกุลรตัน์	เพยีรภำยลนุ	อนุบำล	3/2	ได้รับรำงวลั

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

	 3.	เด็กหญิงพรนภัสฃ	สินธุโคตร	อนุบำล	3/6	ได้รับรำงวัล

รองชนะเลิศอันดับสอง

	 โรงเรียนได้ร่วมงำนมหกรรมกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน	 

โดยน�ำนักเรียนเข้ำร่วมประกวดแข่งขัน	 จ�ำนวน	 7	 รำยกำร	 วันที่ 

26-27	กรกฎำคม		2559

1.	เริงเล่นเต้น	Dancer		 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

2.	ฮูล่ำฮูปประกอบเพลง		 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

3.	เกมทำยซิเสียงอะไรเอ่ย?		ได้รับรำงวัลเหรียญทอง	

4.	วำดภำพระบำย		 ได้รับรำงวัลเหรียญทอง	

5.	กีฬำเดินตัวหนอน		 ได้รับรำงวัลเหรียญทอง	

6.	โครงงำนปฐมวัย			 ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง		

7.	ต่อตัวต่อเสริมทักษะ		 ได้รับรำงวัลชมเชย

	 วันที่	 3	 สิงหำคม	 2559	 โรงเรียนเทศบำล	 3	 วัดเหนือ	 

ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

	 วันที่	 11	 สิงหำคม	 2559	 	 โรงเรียนเทศบำล	 3	 วัดเหนือ		 

ได้จัดโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ		
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โรงเรียนเทศบ�ล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ�

	 เมื่อวันที่	 11	 สิงหำคม	 2559	 โรงเรียนเทศบำล	 4	

วัดใต้ โพธ์ิค�้ำ	 ได้จัดโครงกำรวันภำษำและวัฒนธรรมอำเซียน	

ประจ�ำป ีงบประมำณ	 2559	 เพื่อให ้ นักเรียนได ้ฝ กทักษะ

ทำงภำษำอำเซียน	และกล้ำแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์

	 เมื่อวันที่	26	–	28	สิงหำคม	2559	โรงเรียนเทศบำล	4	

วดัใต้ โพธ์ิค�ำ้	เข้ำร่วมกำรแข่งขนักำรประกวดโครงงำนงำนมหกรรม

กำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน	

ณ	จังหวัดขอนแก่น	และ

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง

กำรประกวดนำฏศิลป

ไทยสร้ำงสรรค์

  เมื่อวันที่	5	กรกฎำคม	2559	ผู้บริหำรน�ำนักเรียนเข้ำร่วมรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	

	 เมื่อวันที่	 11	 สิงหำคม	 2559	 โรงเรียนเทศบำล	 4	

วัดใต้ โพธิ์ค�้ำ	ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ	ประจ�ำปี	2559	

	 เมื่อวันที่	 1	 กรกฎำคม	 2559	 โรงเรียนเทศบำล	 4	

วัดใต้ โพธ์ิค�้ำ	 น�ำนักเรียนลูกเสือส�ำรองเข้ำร่วมเดินสวนสนำม

เนื่องในงำนวันลูกเสือแห่งชำติ	ประจ�ำปี	2559	ณ	สนำมกีฬำกลำง

จังหวัดกำฬสินธุ์

	 เมื่อวันที่	 16	 กรกฎำคม	 2559	 คณะผู้บริหำร	 คณะครู	

และนักเรียนโรงเรียนเทศบำล	 4	 วัดใต้ โพธ์ิค�้ำ	 เข้ำร่วมกิจกรรม

แห่เทียนเข้ำพรรษำ	ประจ�ำปี	2559	กับชำวคุ้มวัดใต้ โพธิ์ค�้ำ
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ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 1

	 วันที่	 11	 สิงหำคม	 2559	 ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ	 ประจ�ำปี	 2559	 ณ	 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	 1 

เพื่อเป็นกำรปลูกจิตส�ำนึกที่ดีให้กับเด็กเล็กให้เป็นคนดี	คนเก่ง	ควบคู่กับคุณธรรม	จริยธรรม		กำรส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมให้กับเด็ก

จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง	เพื่อให้เด็กเล็กเป็นคนดี	คนเก่ง	มีควำมกตัญญูกตเวทีและมีพฤติกรรมที่ดี			สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข

	 กิจกรรมวันอำสำฬบูชำและวันเข้ำพรรษำ	 ประจ�ำปี	 2559	 ณ	 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	 1	 เพื่อให้เด็กเล็ก 

ควรได้เรียนรู้ถึงควำมส�ำคัญทำงศำสนำ	 เก่ียวกับกำรปฏิบัติตนและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในวันส�ำคัญน้ันๆ	 โดยเฉพำะเด็กเล็กถือว่ำเป็น

ทรัพยำกรที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่งของชำติ		ที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมให้อยู่สืบไป

	 กิจกรรมส่งเสริมวิทยำกรภูมิปัญญำท้องถิ่น	ประจ�ำปี	2559	ณ	ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองกำฬศินธุ์	1	กำรจัดกำรศึกษำ 

ในปัจจุบันเป็นกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง	จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง	ๆ		เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูน

ควำมรู้	ทักษะชีวิต	และสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ ได้ไปใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน	

	 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพประจ�ำปี	 2559	 ณ	 	 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	 1	 กำรดูแลรักษำสุขภำพร่ำงกำย 

ของคนเรำเป็นสิ่งส�ำคัญ	และมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ทำงศูนย์ฯ	จะต้องส่งเสริม	ดูแลให้ผู้เรียนทุกคนมีสุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์	แข็งแรง	

ไม่มีโรคภัยประกอบทำงศูนย์ฯ	ต้องด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและครอบคลุมกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	เพื่อให้ทุกคน

เป็นผู้มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง	สุขภำพจิตดี
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ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 2

	 กิจกรรมเข ้ำวัดท�ำบุญก ่อนวันเข ้ ำพรรษำ	 วันที่	

13	กรกฎำคม	2559		ณ	วัดบ้ำนดงปอ	

	 	 	 	 	 	 ตรวจพัฒนำกำรของเด็ก	 วันที่	 7	 กรกฎำคม	 2559	

ณ	ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	2

	 เคลือบฟลูออไรด์ ให้กับเด็ก	 วันที่	

5	กรกฎำคม	2559	ณ	ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์	2

	 ลงพื้นที่ขอรับบริจำคเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำสำมัคคี

เพื่อสมทบทุนสร ้ำงศำลเจ ้ำโสมพะมิตร	 ณ	 ชุมชนบ้ำนดงปอ

วันที่	8	กรกฎำคม	2559

	 พิธีบวงสรวงอนุสำวรีย์พระยำชัยสุนทร	 เพื่อขออนุญำต

เททองหล่อรูปเหมือนเจ้ำโสมพะมิตร	 วันที่	 13	 กรกฎำคม	 2559			

ณ	บริเวณอนุสำวรีย์พระยำชัยสุนทร	

	 รับเสด็จสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสดุำฯสยำมบรมรำชกุมำรี		

วันที่	5	กรกฎำคม	2559	ณ	สนำม

กีฬำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์	

	 ร่วมงำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ	 ประจ�ำปี	 2559	

วนัที	่15	กรกฎำคม	2559	ณ	สนำมหน้ำศำลำกลำง	จังหวดักำฬสนิธ์ุ

ร ่ วมประชำคมโรงเรียนเทศบำล	 5	 ดงปอ	 วันที่	

11	กรกฎำคม	2559	ณ	วัดบ้ำนดงปอ

	 ร่วมงำนพธีิวนัแม่	ณ	หอประชมุเฉลมิพระเกียรต	ิ80	พรรษำ

วันที่	12	สิงหำคม	2559

	 โครงกำรส่งเสรมิคณุธรรม	จริยธรรม	(กิจกรรมวนัแม่แห่งชำต)ิ

ณ	ศพด.2	วันที่	11	สิงหำคม	2559

	 พิธีสักกำระอนุสำวรีย์พระยำชัยสุนทร	เนื่องในงำนวิจิตร

แพรวำรำชนีิแห่งไหม	ประจ�ำปี	2559	ณ	อนุสำวรย์ีพระยำชยัสนุทร		

วันที่	8	สิงหำคม	2559

	 โครงกำรส ่ ง เส ริม ภูมิ ป ัญญำท ้ อง ถ่ิน 	 ณ	 ศพด .2	

วันที่	17	สิงหำคม	2559
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ภ�พกิจกรรม

ทอดผ้�ป่�ส�มัคคีก่อสร้�งศ�ลเจ้�โสมพะมิตร

ประชุมสภ� สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

วันแม่เทศบ�ล ประจำ�ปี 2559

วันแม่แห่งช�ติ ประจำ�ปี 2559
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บวงสรวง อนุส�วรีย์พระย�ชัยสุนทร ประจำ�ปี 2559

ภ�พกิจกรรม

ลงน�มสัตย�บัน จังหวัดใสสะอ�ด อำ�เภอใสสะอ�ด ตำ�บลใสสะอ�ด

รวมพลังต่อต้�นคอร์รัปชั่น ประจำ�ปี 2559

แห่เทียนเข้�พรรษ� ประจำ�ปี 2559


