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

นายก

สวัสดีครับ พอแมพี่นองชาวเมืองกาฬสินธุ ที่เคารพรักทุกทาน วารสารเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ฉบับนี้ เปนฉบับไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2560 เปนการดําเนินงาน
ในชวงเดือน ตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 กอนที่จะเริ่มป ใหม พ.ศ. 2560
และเปนชวงเวลาที่พี่นองประชาชนทั้งประเทศโศกเศราเสียใจกับการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ขอพระองคจงเสด็จสู
สวรรคาลัย ปวงขาพระพุทธเจาขอนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม ถวายความอาลัย
แด พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 เช น
การถวายความอาลัยหนาพระบรมฉายาลักษณ การจัดนิทรรศการ การจัดงาน
ปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)
มี ป ระชาชนมาร ว มปฏิ บั ติ ธ รรมมากกว า 2,000 คน เป น ต น และในช ว ง
ปงบประมาณ 2559 ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีความภาคภูมิใจในการบริหาร
จัดการ โดยไดรับรางวัลพระปกเกลาดานการเสริมสรางเครือขายรัฐ เอกชน และ
ประชาสั ง คม ได รั บ รางวั ล องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี ค วามเป น เลิ ศ
ดานการสรางความรวมมือในการบริหารจัดการทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ไดรับรางวัลธรรมาภิบาล เปนตน ซึ่งตองขอขอบคุณพอแม พี่นองชาว
กาฬสินธุทุกทาน และภาคสวนที่เกี่ยวของทุกทานที่ทําใหเราประสบความ
สําเร็จในครั้งนี้
ในวารดิถขี นึ้ ปใหม ขออํานาจคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาล ประธานพรใหพ่ีนองประชาชนชาว
เมืองกาฬสินธุประสบแตความสุข ความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไป ปรารถนาสิ่งใด
ขอให ไดสมปรารถนา
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สำ�นักปลัดเทศบ�ล
ประชุมสภ�เทศบ�ล สมัยส�มัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการ
น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ซึง่ มีการประกอบพิธนี อ้ มถวายสักการะและ
ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การทอดผ้าไตรบังสุกลุ พระสงฆ์นาำ เจริญ
จิตภาวนาเป็น เวลา 9 นาที โดยมี พระครูวรธรรมธัช เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา
เจ้าคณะอำาเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจำาปี 2559 เพื่อให้ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ได้ตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับกิจกรรม
เทศบาลโดยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกัน

พิธีลงน�มถว�ยอ�ลัย
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช

วั นที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2559 เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์ จัดโครงการ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมนำ า การปฏิ บั ติ ง าน ประจำ า ปี ง บประมาณ 2560
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โดยมี นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปดโครงการ และนายฉลอง ฆารเลิศ
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับความเมตตา
จากพระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี (สิทธิพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย
วรวิหาร ประธานสงฆ์สำานักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม รองประธาน
เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยาย

ที่ห้องโถงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 17 ต.ค.59 เวลา 10.00 น.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีกาฬสินธุ์ ได้นำาคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานครู พนักงานและเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยความอาลัยยิ่ง

โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามใน
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU) ระหว่าง นายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล ผู้อำานวยการ
สำานัก ผูอ้ าำ นวยการกอง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

พิธีบำ�เพ็ญพระร�ชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อเวลา 16.39 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์
วัดสว่างคงคา ตำาบลกาฬสินธุ์ อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนการงานพนักงานครู พนักงาน สังกัดเทศบาลเมืองสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
(ต่อ>)

โทร. 1559
โทร.สอบถามข้
1559 สอบถามข
อมูล ร้องเรี
อมูยลนรร้อองเรี
งทุยกนข์ รแจ้องงทุเหตุกขด่วแจน-เหตุ
งเหตุรด้าวยน-เหตุ
ฟรี ร24
าย ชัฟรี
่วโมง24 ชั่วโมง

[3]
03

สำ�นักทะเบียนทอ้ งถิ่นเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

สำ�นักทะเบียนของประช�ชนเพื่อประช�ชนโดยลูกหล�นของประช�ชน

กราบเรียนพีน่ อ้ งชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ เี่ คารพรักทุกท่านครับ สำาหรับในฉบับนีส้ าำ นักทะเบียนก็นาำ แบบถามตอบทีเ่ ป็นความรูเ้ กีย่ วกับทะเบียนมานำาเสนอแก่ทา่ นได้รบั ทราบ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการติดต่องานทะเบียนต่อไป
ถาม : เจ้าบ้าน คือใคร จำาเป็นต้องมีเจ้าบ้านหรือไม่ในบ้านแต่ละหลัง
ตอบ : พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร ให้ความหมายของคำาว่า “เจ้าบ้าน” ไว้ดังนี้
“เจ้าบ้าน” หมายความว่า ผูซ้ ึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะของผู้เช่า หรือในฐานะอื่นใดก็ตาม ในกรณีที่ ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรือเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย หรือไม่สามารถปฏิบัติ
กิจการได้ ให้ถือว่าผู้ดูแลหรือผู้อยู่ในบ้านขณะนั้นเป็นเจ้าบ้านจากความหมายของคำาว่าเจ้าบ้านดังกล่าวมีประเด็นพิจารณาได้ ดังนี้
1. ในเรื่องของการครอบครองบ้าน กฎหมายได้ ให้ความหมายว่า เจ้าบ้านจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน แต่ ในการครอบครองบ้านนั้นอาจจะครอบครองได้หลายฐานะกล่าวคือ
1.1 ครอบครองในฐานะเจ้าของ หมายถึง การเป็นเจ้าของบ้านกล่าวคือ ผู้ ใดเป็นเจ้าของบ้านผู้นั้นก็อยู๋ในฐานะของการเป็นเจ้าบ้านด้วย
1.2 ครอบครองในฐานะผู้เช่า หมายถึง การที่เจ้าของบ้านให้บุคคลอื่นเช่าบ้านของตนในลักษณะที่ผู้เช่าก็อยู่ ในฐานะของการเป็นเจ้าบ้าน ซึ่งในกรณีเช่นนี้เจ้าของบ้านตามข้อ 1.1 ก็จะพ้น
จากการเป็นเจ้าบ้าน
1.3 ครอบครองในฐานะอื่นๆ หมายถึง การครอบครองโดยมิใช่ในฐานะเจ้าของหรือในฐานะผู้เช่า เช่น การครอบครองในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยงานราชการ
ได้แก่ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล หรือ ผู้บัญชาการเรือนจำา เป็นต้น
2. เรื่องการปฏิบตั ใิ นหน้าทีข่ องเจ้าของบ้าน โดยทีก่ ฎหมายกำาหนดให้บา้ นแต่ละหลังจะต้องมีเจ้าบ้านอยูต่ ลอดเวลา เจ้าบ้านต้องทำาหน้าที่ในการแจ้งเกีย่ วกับงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งการเกิด
การแจ้้งการตาย การแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือการแจ้งเกี่ยวกับบ้าน เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบ้านใด
2.1 ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน
2.2 เจ้าบ้านไม่อยู่
2.3 เจ้าบ้านตาย
2.4 เจ้าบ้านสูญหาย
2.5 เจ้าบ้านไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้
ให้ถือว่า ผู้ดูแล หรือผู้ ในบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน (ผู้อยู่ในบ้าน หมายความว่า คนที่อยู่ประจำาในบ้านนั้น) สรุปได้ว่าเจ้าบ้านจะเป็นใครย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ครอบครองบ้านในขณะนั้น
ไม่จาำ เป็นต้องเป็นผูท้ ปี่ รากฏชื่อในทะเบียนบ้านและระบุสถานภาพว่าเป็นเจ้าบ้านเพียงคนเดียวโดยวิธปี ฏิบตั แิ ล้วก็ ให้บนั ทึกปากคำาเป็นหลักฐานไว้วา่ ในขณะนัน้ ว่าใครทำาหน้าทีเ่ ป็นเจ้าบ้าน บุคคลนัน้ ก็จะมีฐานะ
เป็นเจ้าบ้านหากปรากฏในภายหลังว่าเป็นการให้ถ้อยคำาของบุคคลดังกล่าวเป็นเท็จก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานะแจ้งความอันเป็นเท็จต่อไป
ถาม : กรณีเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติเป็นเหตุทำาให้มีผู้เสียชีวิตและสูญเสียจำานวนมาก โดยมีทั้งคนไทยและคนต่างด้าวจะมีวิธีการออกหลักฐานการตายอย่างไร
ตอบ : การเสียชีวิตจากเหตุภัยธรรมชาติเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติ ต้องดำาเนินคดีการตามมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
โดยเมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการตายแล้วต้องรอผลการพิจารณาหรือผลการชันสูตรจากพนักงานสอบสวนก่อนจึงจะออกมรณบัตรให้ ได้ แต่การปฏิบัติในการรับแจ้งการตาย
และการออกมรณบัตรจะมีการดำาเนินการที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ถ้าพบศพคนตายและทราบว่าผู้ตายเป็นใคร นายทะเบียนสามารถรับแจ้งการตายและออกมรณบัตรได้ โดยถ้าคนตายเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (มี ใบสำาคัญ
ประจำาตัวคนต่างด้าว) จะออกมรณบัตร ท.ร.4 และถ้าคนตายเป็นบุคคลที่ ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรไม่มีเลขประจำาตัว 13 หลัก แต่มีหลักฐานอื่นแสดงว่าเป็นคนไทยก็จะเว้นการลงรายการเลข 13 หลักใน
มรณบัตรแต่ถ้าคนตายเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย (มีหนังสือเดินทาง) หรือเป็นคนต่างด้าวที่ ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ (บุคคลประเภท 6)
จะออกมรณบัตร ท.ร.5 ถ้าคนตายเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา ที่มีเลข 13 หลัก เป็นบุคคลประเภท 00 จะออกมรณบัตร ท.ร.05 และถ้าคนตายเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ หรือเป็นบุคคลที่ ไม่มีสถานะทางทะเบียนจะออกมรณบัตร ท.ร.051
2. ถ้าพบคนตายแต่ไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครนายทะเบียนจะรับแจ้งการตายและออกหลักฐานใบรับแจ้งการตายตามแบบ ท.ร.4 ตอนหน้า ให้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่ออกมรณบัตร จนกว่าจะ
ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร จึงจะออกมรณบัตรให้
3. ถ้าเชื่อว่ามีคนตายแต่ไม่พบศพ นายทะเบียนจะรับแจ้งการตายและออกหลักฐานใบรับแจ้งการตายตามแบบ ท.ร.4 ตอนหน้าให้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่ออกมรณบัตรจนกว่าจะพบศพ
ของผู้ตายจึงจะออกมรณบัตรให้ อย่างไรก็ดี กรณีนี้นายทะเบียนสามารถใช้เป็นหลักฐาน ท.ร.4 ตอนหน้า จำาหน่าย รายการคนตายออกจากทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติได้ (พระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 21 และมาตรา 25 และระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 61,62,65,66)

ฝ่�ยป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

การเตรียมความพร้อมเป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการก่อนการเกิดสาธารณภัย
มุ่งเน้นเพื่อลดความเปราะบางและเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชนและสังคม ในการ
รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้สามารถรับมือกับสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและสังคมได้ ทั้งยังรวมถึงกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับภัยได้ ในระยะยาวอีกด้วย
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือนและศึกษา
ดูงาน เป็นแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย เป็นการพัฒนาศักยภาพ
และให้ความรูเ้ รื่องภัยประเภทต่างๆ ทบทวนความรู้ เพิม่ เติมทักษะใหม่ๆ ทัง้ ภาคทฤษฎี
และปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญแก่สมาชิก อปพร.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็น
กำาลังสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ดำาเนินการฝึกอบรมในระหว่าง วันที่ 1-3 ธันวาคม 2559
ณ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และค่ายฝึกศรียานนท์
(ตชด.) ต.บางเก่า อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี

ลดคว�มเสี่ยงจ�กส�ธ�รณภัย
คือหัวใจฝ�่ ยปอ
้ งกัน
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สำ�นักการช่าง
จัดสถานที่ และประดับไฟ งานประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีทสี่ �ำ คัญอย่างหนึง่ ของไทยทีม่ มี าแต่โบราณ ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามความเชื่อของแต่ละท้องถิน่ เช่น เพื่อเป็นการ
ให้ความเคารพบูชาและขอบคุณแม่น�้ำ ทีอ่ �ำ นวยประโยชน์ตา่ ง ๆ ต่อการดำ�เนินชีวติ ของมนุษย์ รวมทัง้ เป็นการขอขมาลาโทษทีม่ นุษย์ได้ ใช้ประโยชน์หรือ
ทำ�ความเสียหายแก่น�้ำ ซึง่ ประเพณีลอยกระทงของไทยจะตรงกับวันขึน้ 15 ค่�ำ เดือน 12 ของทุกปี ดังนัน้ เพื่อให้มกี จิ กรรมทีค่ วรฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ ไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามให้ดำ�รงคงอยู่สืบไป เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำ�ปี 2559
ขึ้น ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2559  ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายภารกิจให้สำ�นักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ดำ�เนินการจัดสถานที่ ประดับไฟนิทรรศการ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสถานที่ลงนามถวายอาลัย
เพื่อให้พี่น้องในเขตเทศบาลฯ นักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โครงการก่อสร้างถนนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชน

สำ�นักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ด�ำ เนินการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ตามคำ�ร้อง
ของประชาชนในแต่ละชุมชน ตามแผนพัฒนาเทศบาลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2559 จำ�นวนทั้งหมด 44 โครงการ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน และอำ�นวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภค ขัน้ พืน้ ฐาน ให้กบั ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยส่วนใหญ่ด�ำ เนินการ
แล้วเสร็จตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ ตามที่ ได้เสนอไปแล้วในฉบับที่ผ่านมา ฉบับนี้ขอนำ�เสนอโครงการต่างๆ ดังนี้
1. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยประศักดิ์ 1
2. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
3. ก่อสร้างถนนลูกรังซอยหอพักรวยบุญ
4. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกบ้านนางหนูแพรว
5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านพ่อใหญ่ทัย 6. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิโรจน์รัตน์ 1
ถนนสิทธิเดช
7. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนประตูวัดประชานิยม
8. ก่อสร้างรางระบายน้�ำ คสล.ซอยบ้านลุงอินทร์ ชุมชนวัดป่าทุง่ ศรีเมือง
ด้านทิศใต้ (บ้านเลขที่ 7289)
9. ก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล.รูปตัวยู หน้าหอพักสุรีพร
10. ก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล.รูปตัวยู ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งมน
ชุมชนสงเปลือยนอก

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  สำ�นักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดโต้รุ่ง และ เครือข่ายจิตอาสา
จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยกันล้างทำ�ความสะอาดตลาดโต้รุ่งเพื่อเป็นการ
ทำ�ความสะอาดตามกิจกรรมทำ�ดีเพื่อพ่อ

วันที่ 7 พ.ย.2559 เวลา  13.00 น. ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมี ท่านฯ จารุวฒ
ั น์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

งานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
“ทำ�ดีเพื่อพ่อ” จัดโดย เครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพุธที่ 23
พฤศจิกายน 2559 เวลา  17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม
ตลาดโต้ รุ่ ง เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์ ภายในงานสถานพยาบาลสั ต ว์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดทำ�แชมพู สำ�หรับสุนัข และแมว แจกฟรี
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำ�นวนมาก

วันที่ 17 พ.ย. 59 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เปิดเรียนวันแรก ของปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 3) ได้รบั เกียรติอย่างสูงยิง่
จากท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ค นใหม่ มาเยี่ ย มให้ กำ � ลั ง ใจ
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และมอบเสียงเพลงเป็นกำ�ลังใจแก่
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 2 พ.ย. 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการ
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดย ท่านจารุวฒ
ั น์  บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเ์ ป็นประธาน

วันที่ 1 พ.ย. 59 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลัน่ กรองโครงการและประเมินผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดย นางประคำ� ศรีสมไชย เป็นประธานในการประชุม
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สำ�นักการคลัง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ   เป็นภาษีทจี่ ดั เก็บจากโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่นกับทีด่ นิ ซึง่ ใช้ประโยชน์ตอ่ เนื่องกับโรงเรือน
หรือ สิ่งปลูกสร้างนั้น
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน  ได้แก่ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และที่ดินที่ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน
และสิ่งปลูกสร้างนัน้ และในปีที่ผา่ นมาได้มกี ารใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สนิ นัน้ เช่น ให้เช่า, ใช้ทำ�เป็นที่ค้าขาย, ที่ ไว้สินค้า, ที่ประกอบ
อุตสาหกรรม, ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ
หลักการสำ�คัญ คือ ต้องมีทรัพย์สินได้แก่
- โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (ลักษณะเป็นโรงเรือนที่ยึดติด ตรึง คนเข้าอยู่อาศัยได้ หรือไว้สินค้า หรือประกอบ
อุตสาหกรรม)
- ที่ดิน ซึ่งใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน
1. เจ้าของทรัพย์สิน
2. เจ้าของโรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้าง และเจ้าของทีด่ นิ ทีเ่ ป็นคนละคนกับเจ้าของโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างเป็นผูม้ หี น้าที่
เสียภาษีสำ�หรับทรัพย์สินนั้น ทั้งหมด
ระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน  (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
การชำ�ระเงิน เมื่อผู้รับการประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.8) จะต้องชำ�ระภาษี
ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ ชั้น 2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งการประเมินค่าภาษี มิฉะนั้น
ต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
1. ถ้าชำ�ระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำ�หนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง
3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง

ฝ่ายพัฒนารายได้ 098-1048797, 043-821354-6, ต่อ 210
โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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กองสวัสดิการสังคม
การประชุมขับเคลื่อนการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำ�บล
กาฬสินธุ์
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 มีการประชุมขับเคลื่อนการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี เพื่อคัดเลือกคณะทำ�งานงาน จากอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ
36 ชุมชนๆ ละ 1 คน และคักเลือกคณะทำ�งานในระดับตำ�บล จำ�นวน 9 คน ดังนี้
1. นางอรพินท์ พรหมอาจ
หัวหน้าคณะทำ�งาน
2. นางพเยาว์ จำ�เริญควร
คณะทำ�งาน
3. นางดวงฤดีศรี กาญจันดา คณะทำ�งาน
4. น.ส.รุ่งจุรี กลัดภิบาล
คณะทำ�งาน
5. นางหนูมาศ ถิตย์รัตน์
คณะทำ�งาน
6. นางพวงเพรช แฝงจันดา
คณะทำ�งาน
7. นางสุกัญญา ทุ่มจันทร์ ไตร คณะทำ�งาน
8. นางโฉมผกา เบญจมาศ
คณะทำ�งาน
9. น.ส.พุตธิชา ไชยหอม
คณะทำ�งาน

พิธีมอบบ้านพระราชทานให้ นายจี ศรีแพงมล
วันที่ 21 ตุลาคม 2559กองสวัสดิการสังคมได้ร่วมพิธีมอบบ้านพระราชทาน
ให้แก่ นายจี ศรีแพงมลโดยได้รับการสนับสนุนจากกองกำ�ลังรักษาความสงบ
เรียบร้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
กาฬสินธุ์ ศูนย์ดำ�รงธรรม และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำ�เนินการติดตามให้ช่วยเหลือของศูนย์ประสานงาน
การดุแลช่วยเหลือเทศบาลเมือง
โครงการประกวดชุมชนดีเด่น
เขต 1 รางวัลชนะเลิศ ชุมชนหน้าโรงเลื่อย รองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชน
ซอยน้�ำ ทิพย์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนท่าสินค้า รางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนโรงงิว้
ชุมชนวัดเหนือ ชุมชนดอนสวรรค์ เขต 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนวัดหอไตร
ปิฏการาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนทุ่งสระ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชุมชนคุ้มห้วย รางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนหัวโนนโก ชุมชนบุญกว้าง เขต 3 รางวัล
ชนะเลิศ ชุมชนทุง่ ศรีเมืองพัฒนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนสงเปลือยกลาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง รางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชน
สงเปลือยใน ชุมชนเกษตรสมบูรณ์

รายงานผลการดำ�เนินการติดตามให้การช่วยเหลือของศูนย์ประสานงาน
การดูแลช่วยเหลือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กับผู้ที่ผ่านกระบวนการบำ�บัดฟื้นฟู
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพวงพะยอม จำ�นวน 50 ราย ปรากฏ
ผลติดตาม ดังนี้
1. มีผู้ผ่านกระบวนการบำ�บัดฟื้นฟูมารายงานตัว จำ�นวน 14 ราย ผลการ
ตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดจำ�นวน 14 ราย
2. ไม่มารายงานตัว จำ�นวน  36 ราย แยกเป็น
- ไปรับราชการทหารเกณฑ์
จำ�นวน 1 ราย
- ต้องโทษคดียาเสพติด
จำ�นวน 13 ราย
- ไปทำ�งานต่างจังหวัด
จำ�นวน 3 ราย
- ไม่มารายงานตัวและไม่แจ้งเหตุ จำ�นวน 19 ราย

มอบเครื่อง อุปโภค บริโภค ให้แก่ชาวบ้าน
ชุมชนจารุพัฒนาและชุมชนโพธิ์ ไทร
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ฝ่ายสังคม
สั ง เคราะห์ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ เ ต็ ก กาจี่ สิ่ ง เกาะ
มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ ชาวบ้านชุมชน
จารุพัฒนาและชุมชนโพธิ์ ไทร

ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านเทศบาล
ตำ�บลแต้ อำ�เภออุทมุ พรพิสยั จังหวัด
ศรีสะเกษ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์รว่ มกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ  ์ บ้านพักเด็กและครอบครัว
กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้คำ�ปรึกษาแนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็ก
ที่ประสบปัญหาการใช้ชีวิต โดยนำ�เสนอแนวทางส่งต่อสถานสงเคราะห์ทั้งผู้สูงอายุ
และเด็ก

เมื่ อ วั น ที่ 14 ตุ ล าคม 2559
เทศบาลตำ � บลแต้ อำ � เภออุ ทุ ม พรพิ สั ย
จังหวัดศรีษะเกษ ศึกษาดูงานการจัดการชุมชนของกองสวัสดิการชุมชน เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ โดยลงพืน้ ที่ ณ ชุมชนหนองไชยวาน เพื่อศึกษาดูงานจากกลุม่ องค์กร
ต่างๆ ในชุมชน โดยมี นายวรวิทย์ ภูอวด ผู้อำ�นวยการกองสวัสดิการสังคม
กล่าวต้อนรับ
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กองวิชาการและแผนงาน
ตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำ�ปี 2559

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้สมัครเข้ารับการประกวดด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม โดยมีนวัตกรรม
ความร่วมมือของเครือข่ายด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   การบริหารการศึกษาโดยใช้ โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) การจัดบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และการสนับสนุนกิจการหอกระจายข่าวชุมชน จนในทีส่ ดุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รบั การประกาศให้ได้รบั รางวัลพระปกเกล้า ประจำ�ปี

2559 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึง่ ทัว่ ประเทศมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพียง 16 แห่งเท่านัน้

ตรวจประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ประจำ�ปี 2559

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สมัครเข้ารับการประกวดรางวัลธรรมาภิบาล ประจำ�ปี 2559 ในประเภทโดดเด่น ของ อปท.ขนาดใหญ่
ได้น�ำ เสนอภาพรวมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและโครงการนวัตกรรมการจัดระบบบริการรองรับสังคมผูส้ งู อายุในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ และโครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุม์ กี ารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ชวี้ ดั สมควรได้รบั
รางวัลธรรมภิบาล ประจำ�ปี พ.ศ. 2559

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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สำ�นักการศึกษา
วันที่ 24 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2559 ได้เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา  “ผีตาโขนเกมส์” โดยพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
พนักงานจ้าง และนักเรียนเทศบาล ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 34  “ผีตาโขนเกมส์” ประจำ�ปี 2559 จาก
การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ นักกีฬา - กรีฑา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับ
รางวัล 3 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญรางวัล

วันที่ 1 ตุลาคม 2559   สำ�นักการศึกษาได้ร่วมถวายศาลา
บำ�เพ็ญกุศลและเตาเผาไฟฟ้า  ณ วัดสว่างคงคา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ประกวดครูดีเด่น ประกวดสื่อ
การเรียนรู้ดีเด่น และคำ�ขวัญวันครู เนื่องในงานวันครู ประจำ�ปี 2560  
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2559 สำ�นักการศึกษาได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รสถาน
ศึกษา  หลักสูตรสาระการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน

วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2559 สำ � นั ก การศึ ก ษาร่ ว มกั บ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานจากขยะรีไซเคิล ในการรับ
การประเมิ น รางวั ล อาเซี ย นด้ า น
สิง่ แวดล้อม ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

วันที่ 17 ตุลาคม 2559   ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สัญจร  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เพื่อหารือแนวทาง
เกี่ยวกำ�การดำ�เนินงานของสำ�นักการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน
เวลา 18.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมนายกเหล่ากาชาด เป็นประธานพิธีลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ย เดช และเยี่ ย มชม
นิทรรศการพระราชกรณียกิจ พร้อมกับได้น�ำ กล่าวอธิษฐานถวายกระทง
เป็นพุทธบูชาเนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งทางเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 สำ�นักการศึกษาได้ร่วมถวายศาลา
บำ�เพ็ญกุศลและเตาเผาไฟฟ้า  ณ วัดชัยสุนทร

10

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

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
กิจกรรมค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2559
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนให้มีการพัฒนาตนเองให้มากขึ้น โดยเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากการเข้าฐานทั้ง 5 ฐาน ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำ�ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559

โรงเรียนจัดพิธลี งนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในวันที่ 2 พฤศจิกายน
2559 ณ อาคารพุทธรักษา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ส่งดวงพระวิญญาณ
พระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย

สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2559
เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และให้สอดคล้องกับ
นโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสถานศึกษา  ในวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

การเตรียมดินปลูกผัก, การถักกระเป๋าด้วยกล่องนม, การทำ�ตุ๊กตาซ่อนกลิ่น, การทำ�อาหารว่าง, การเพาะพันธ์ุผัก, การย้อมผ้า

นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย ดังนี้

1. เด็กชายธนพล ไชยทองศรี รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 วิ่งผลัด 400 เมตร และรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัดเมดเล่ย์
2. นายอิทธิพล  อินเจริญ รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 วิ่งวิบาก และรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 5000 เมตร

วันที่ 22 พ.ย. 2559 นักเรียนและพนักงานครูร่วมแปลอักษรถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

วันที่ 17 ต.ค. 2559 ตัวแทนผู้บริหารร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
วันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2559   โรงเรียนจัดแปรอักษรแทนใจถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2559 โครงการฝึกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ  หอประชุม
ธรรมาภิบาล

วันที่  11 พ.ย. กิจกรรมลอยกระทง ประจำ�ปี 2559  ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 พิธีลงนามถวายอาลัยพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2559  ร่วมพิธีทำ�บุญอายุวัฒนะ ณ วัดเหนือ

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ�
วันที่ 25  พฤศจิกายน 2559  ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนำ�เสนอผลงานแก่คณะกรรมการ
ประเมินรางวัลอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อมเมืองทีย่ งั่ ยืน ด้านการจัดการขยะและพืน้ ทีส่ เี ขียว ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ได้ทำ�พิธีขึ้นโรงเรียนใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติ
เข้าร่วมกิจกรรมทำ�บุญตักบาตร เบิกเนตรพระพุทธรูปประจำ�โรงเรียน และตั้งศาลพระภูมิ โดยมีคณะครู
ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ  ร่วมแสดงความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 15 – 16  พฤศจิกายน 2559 ตัวแทนครูได้เข้ารับการอบรมการจัดการขยะและสร้างบุคลากร
เพื่อเป็นวิทยากรตัวคูณ เพื่อหน่วยงานในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สิง่ แวดล้อมดี เพื่อสุขภาพทีด่ ี ตามโครงการ
อบรมยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑
กิจกรรมชุมชนไร้ถัง คัดแยกขยะ เมื่อวันที่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ได้ด�ำ เนินกิจกรรมกาฬสินธุร์ ว่ มใจไร้ถงั ขยะภายใต้ โครงการ “จังหวัดสะอาด” ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 เพื่อสอนเด็กเล็ก
“ให้รจู้ กั การคัดแยกประเภทของขยะและนำ�ไปกำ�จัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล” และให้ความรูว้ า่ ขยะคืออะไร ขยะมีกปี่ ระเภท เพื่อลด
ปริมาณขยะในแต่ละวัน

กิจกรรมภาษาไทยวัยละอ่อน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกๆ วันจันทร์

เพื่อให้เด็กได้รู้เกี่ยวกับภาษาพื้นบ้าน ภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาให้ถูกต้อง โดยได้จัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้จดั กิจกรรมลอยกระทงขึน้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก ผูป้ กครองเห็นความสำ�คัญถึงการอนุรกั ษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไทย

โทร. 1559 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒
โครงการเรารักประเพณี (กิจกรรมวันลอยกระทง)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒

วันที  ่ 6 ต.ค. 2559 ประชุมประจำ�เดือน  ณ  ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒

วันที่ 11 ต.ค. 2559 ฉีดพ่นยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก วันที่ 6 ต.ค. 59 ณ ศพด. 2

วันที่ 16 ต.ค. 2559
ทำ � ป้ า ยแสดงความอาลั ย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ ศพด. 2

วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2559 ร่วมโครงการฝึกอบรม
พนักงานครูและบุลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่  27 ต.ค. 59
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดภาคเรียน 2/2559
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒
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ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม วั น ล อ ย
กระทง วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน
2559 ณ สวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน

วันที่ 22 พ.ย. 2559 ร่วมพิธีขึ้นโรงเรียนใหม่และร่วม
กิจกรรมทำ�บุญตักบาตรโรงเรียน เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
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ภาพกิจกรรม

ทำาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ

จุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ถวายศาลาบำาเพ็ญกุศลอเนกประสงค์ วัดชัยสุนทร

ถวายศาลาบำาเพ็ญกุศลอเนกประสงค์และเตาเผาศพระบบไฟฟ้า วัดสว่างคงคา

โทร. 1559
โทร.สอบถามข้
1559 สอบถามข้
อมูล ร้องเรี
อมูยลนร้ร้อองเรี
งทุยกนข์ ร้แจ้องงทุเหตุกข์ด่วแจ้น-เหตุ
งเหตุรด้า่วยน-เหตุ
ฟรี ร24
้าย ชัฟรี
่วโมง24 ชั่วโมง

[17]
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ภาพกิจกรรม
ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ประเพณีลอยกระทง ประจำาปี 2559

พิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสครบปัญญาสมวาร (50 วัน) ณ วัดกลางพระอารามหลวง

พิธีปฏิบัติธรรม ประจำาปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)

วันปิยมหาราช ประจำาปี 2559
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เกาะติด

รองนายกฯ

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ตามตด
ิ

สท.
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