กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่เคารพรักทุกท่าน
วารสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุฉ์ บับนี้ เป็นฉบับที่ 46 ประจำาเดือน มกราคม–มีนาคม
2560 ซึง่ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ทีเ่ ทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดาำ เนินตามแผนงาน
โครงการกิจกรรมที่สำาคัญ ๆ เป็นการจัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ อปท. ในเขตอำาเภอเมืองกาฬสินธุ์
จัดแข่งขันกีฬา อปท. ครั้งที่ 19 จัดอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้สภาเด็กฯ เป็นองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือของ
เด็กและเยาวชน เสนอปัญหาความต้องการของเด็กและเยาวชนต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ สำานักงาน
พุทธศาสนาจังหวัด ทีพ่ ทุ ธมณฑลแก่งดอนกลาง จัดกิจกรรมออกให้บริการผูส้ งู อายุ
ตาม โครงการเบิกฟาสดใส ผูส้ งู วัยสุขสม ตามชุมชนกลุม่ เปาหมาย จำานวน 6 ครัง้
ในช่วงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2560 ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไป ตามโครงการฟันดีมีสุข ออกให้บริการตามชุมชนเปาหมาย
ในช่วงวันที่ 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 จำานวน 6 ครั้ง รับการประเมิน
เทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภท อปท. ขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 8 - 9 มีนาคม
2560 จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 80 ปี ของ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการ
ทำาบุญตักบาตร จัดนิทรรศการ พิธีเปิดปายอาคารหอประชุมธรรมะศาลา 80 ปี
เทศบาลเมืองกาฬสินธุแ์ ละปลูกต้นไม้ ทีบ่ ริเวณพุทธมณฑลแก่งดอนกลาง เป็นรางวัล
อันทรงเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัล
เมืองจักรยานระดับทอง จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดี ประจำาปี 2559 จากสำานักงานคณะกรรมการกระจายอำานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมเงินรางวัล
3.5 ล้านบาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
การยกระดับศักยภาพไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว
จากสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน และภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการพัฒนา เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้เมืองกาฬสินธุเ์ ป็น
เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล ตลอดไป

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

สำานักปลัดเทศบาล

วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2560 งานพัฒนาบุคลากร สำานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้กำาหนดให้มี โครงการฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้าง ประจำาปี พ.ศ. 2560
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มคี ณ
ุ ภาพสามารถ นำาทักษะ
ความรู้ แนวคิด เทคนิคใหม่ๆ มาใช้ ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำานัก
ปลัดเทศบาล นายพงษ์ธร โพธิแท่น กล่าวรายงาน สำาหรับการทัศนศึกษาดูงาน ได้เดินทางไป ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี ด้านการดำาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์และการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้าง จำานวน 140 คน

สำานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รณรงคจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
นอกสถานที่ ใหแกผูปวยติดเตียง คนชรา และผูพิการ ที่ ไมสามารถเคล�อนยายได
กราบเรียน พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่เคารพทุกท่าน นับเป็นข่าวดี
อย่างยิ่ง กรมการปกครองกำาลังดำาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้มีความประสงค์จะทำาบัตร
ประจำาตัวประชาชน แต่มีความเจ็บป่วย พิการ หรือคนชรา ที่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาทำาบัตร
ที่สำานักทะเบียนได้ สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้ประสานกับศูนย์บริหาร
การทะเบียนมาให้ความช่วยเหลือตามประกาศดังต่อไปนี้

การฝกอบรมจัดตั้ง อปพร. รุนที่ 11
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั ตัง้ ศูนย์อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขึน้ และ
ได้ดาำ เนินการฝึกอบรมจัดตัง้ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไปแล้ว จำานวน
10 รุ่น มีสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งหมดจำานวน 845 คน แต่ยังมี
ประชาชนในชุมชนอีกจำานวนมากที่มีจิตอาสาและเห็นความสำาคัญในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ต้องการทีจ่ ะมี ส่วนร่วมโดยการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อหาความรูแ้ ละทักษะในเรื่อง
ดังกล่าว เนื่องจากเหตุสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยพิบัติ เป็นภัย
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเกินความคาดหมาย ซึ่งการเกิดเหตุในแต่ละครั้งจะเกิดโดยฉับพลัน
และเป็นการยากที่จะบริหารจัดการกับภัยเหล่านั้น ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึง
จำาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ก็ถือว่าเป็นกำาลังสนับสนุนที่สำาคัญ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ได้กำาหนดจัดทำาโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) รุ่นที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทั้ง 36 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึก
อบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 11 จำานวน 50 คน
2. เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในด้านการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยแหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เมื่อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
3. เป็นกำาลังสนับสนุนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทัง้ ในยาม
ปกติและเมื่อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
4. จัดตั้งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เป็นเครือข่ายสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 11
5. สร้างกลุ่มเครือข่ายนำาความรู้ ในด้านการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยถ่ายทอด
สู่ประชาชนในชุมชนของตนเอง
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตอาสา สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
จัดตั้ง อปพร. รุ่นที่ 11 ได้ที่ฝ่ายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4381-3000 และ 1132

โทร. 1132 สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง
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กองวิชาการและแผนงาน

โครงการฝึกอบรมการนำ�เสนอข่าว และทัศนศึกษาดูงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดไตรภูมิ (ภูสิงห์) FM 98.25 MHZ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรม
การนำ�เสนอข่าว และทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดไตรภูมิ (ภูสิงห์) FM 98.25 MHZ ให้กับคณะกรรมการหอกระจายข่าวและ
ผู้ประกาศข่าวชุมชน จำ�นวน 100 คน โดยมี นายประเสริฐสิทธิ์ นธีนาม ประธานคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการฯ ประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรินันท์ หล่อตระกูล รองนายก
เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์สำ�หรับการทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
วัดไตรภูมิ (ภูสิงห์) FM 98.25 MHZ ตำ�บลโนนบุรี อำ�เภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้กราบนิมนต์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำ�เภอสหัสขันธ์ เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ
มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ วิธีการนำ�เสนอข่าว แก่คณะกรรมการหอกระจายข่าว
ชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วน/กอง/ฝ่าย นำ�คณะอนุกรรมการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนในด้านเมือง
อยู่ดี ด้านคนมีสุขด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และด้านเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ประจำ�ปี 2559 ซึ่งนำ�โดย นางสุณี ปิยะพันธ์
พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดังนี้
1. ชมศูนย์ CCTV เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
2. ชมการดำ�เนินงานของกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม, กลุ่มคนรักถุง, หมู่บ้านมั่นคง
และชมระบบบำ�บัดน้ำ�เสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
3. ชมระบบจัดการขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาทิ ระบบคัดแยกขยะ, ระบบผลิตปุ๋ยหมัก
		 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และระบบฝังกลบขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
4. ชมสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง อาทิ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,
		 พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) และสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง
5. ชมสวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน
6. ชมตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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สำานักการช่าง
พัฒนาสวนสาธารณะแหงใหม “ทุงสระ”
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ขอใช้พื้นที่ทุ่งสระ วัดหอไตร เพื่อดำาเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำาในพื้นที่ที่เหมาะสม พัฒนาเป็น
สวนสาธารณะแห่งใหม่ โดยเน้นการมีส่วนรวมของภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ช่วยกันดูแลรักษาด้วยความรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาลำาห้วยสีทนที่มีสภาพตื้นเขิน เป็นลำารางสาธารณประโยชน์เชื่อมแหล่งน้ำาแก่งดอนกลาง
หนองเบ็ญ หนองอีคูณ และลำาน้ำาปาว ตามแนวพระราชดำาริเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำา พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานไว้ว่า “...หลักสำาคัญว่าต้องมีน้ำา
บริโภคน้ำาใช้ น้ำาเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ ที่นั่น ถ้ามีน้ำาคนอยู่ ได้
ถ้าไม่มีน้ำาคนอยู่ ไม่ ได้ ไม่มีไฟฟาคนอยู่ ได้ แต่ถ้า มีไฟฟาไม่มีน้ำาคนอยู่ ไม่ ได้...”
(พระราชดำารัส พระราชทาน แก่ผู้อำานวยการ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และคณะ ณ สวนจิตรลดา
17 มีนาคม 2529)
ภาพมุมสูงแกงดอนกลาง

ภาพมุมสูงพื้นที่ทุงสระ

ภาพมุมสูงพื้นที่ทุงสระกับแกงดอนกลาง

ภาพมุมสูงลําหวยสีทนกับแกงดอนกลาง

ประดับไฟงานวันตรุษจีน
งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะ สำานักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยการนำาของ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายก
เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ทำาการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนโปงลาง โดยประดับไฟมังกรคู่อย่างงดงาม สร้างบรรยากาศ
เฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลตรุษจีน โดยมีนกั ท่องเทีย่ ว, ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ความสนใจ เยีย่ มชม แวะเวียน
มาถ่ายรูป บริเวณวงเวียนโปงลางเป็นจำานวนมาก สำานักการช่างขอให้ทกุ ท่านร่าำ รวยเงินทอง อายุยนื ยาว มีความสุขตลอดปี 2560
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สำานักการสาธารณสุข
รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
สถานพยาบาลสั ต ว์ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ได้ ดำ า เนิ น การ
รณรงค์ฉดี วัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บ้า และฉีดฮอร์ โมนคุมกำาเนิดให้แก่
สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 20 – 24
กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.30 น. คิดอัตราค่าธรรมเนียม
การฉีดวัคซีน ฯ ตัวละ 35 บาท ฮอร์ โมนคุมกำาเนิดตัวละ 30 บาท โดย
ออกรณรงค์ฉีดวัคซีน ฯ ตามถนนและชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ สรุปผลการออกปฏิบัติงานดังนี้
- เจ้าของสัตว์นำาสัตว์มารับบริการ จำานวน 615 ราย
- ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า จำานวน 1,155 ตัว
(สุนัข 948 ตัว, แมว 207 ตัว)
- ฉีดยาคุมกำาเนิด จำานวน 152 ตัว (สุนัข 124 ตัว, แมว 28 ตัว)
- จำานวนสัตว์รวมทั้งสิ้น 1,307 ตัว รวมค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 45,435 บาท

งานปองกันและควบคุมโรค พนหมอกควันเพ�อกําจัดยุงใน
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
งานปองกันควบคุมโรค กำาหนดการพ่นหมอกควันกำาจัดยุง
ตัวแก่ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ครั้งที่ 1 ในปี 2560 ซึ่งได้ส่ง
หนังสือประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการพ่น ตามกำาหนดการพ่นยุงทีแ่ จ้งไปยังชุมชนทัง้ 36 ชุมชน
และสถานศึกษา ทัง้ 25 แห่ง ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ในเขตเทศบาลฯ โดยเริม่
พ่นตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และแล้วเสร็จในวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2560

ตารางการออกให้บริการตามโครงการ
“เบิกฟาสดใส ผู้สูงวัยสุขสม” ประจำาปี 2560
ลำา

ชุมชน

เวลา

ดับ
1

กลุ่มเปาหมาย
ดอนสวรรค์

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ศาลาวัดเหนือ

ซอยน้ำาทิพย์

08.00 - 16.30 น.

ผู้สูงอายุ 140 ราย

หนองไชยวาน กุดยางสามัคคี

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ศาลาวัดใต้ โพธิ์ค้ำา

หนองลิ้นจี่ หนองผักแว่น

08.00 - 16.30 น.

ผู้สูงอายุ 120 ราย

บุญกว้าง วัดหอไตรฯ ทุ่งสระ

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

ศาลาวัดสว่างคงคา

วัดสว่างคงคา วัดสว่างพัฒนา

08.00 - 16.30 น.

ผู้สูงอายุ 120 ราย

สงเปลือยนอก สงเปลือยใน

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560

ศาลาวัดชัยสุนทร

สงเปลือยกลาง ก.ส.ส

08.00 - 16.30 น.

ผู้สูงอายุ 100 ราย

วัดป่าทุ่งศรีเมือง ทุ่งมน

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

ศาลาวัดป่าทุ่งศรีเมือง

ทุ่งศรีเมืองพัฒนา ทุ่งศรีเมืองกลาง

08.00 - 16.30 น.

ผู้สูงอายุ 100 ราย

หัวคู-หนองเรือ เกษตรสมบูรณ์

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

ศาลาวัดบ้านดงปอ

ดงปอ หาดลำาดวน สุขสบายใจ

08.00 - 16.30 น.

ผู้สูงอายุ 140 ราย

หน้าโรงเลื่อย

โครงการเบิกฟาสดใส ผูสูงวัยสุขสม ประจําป 2560

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 (ซอยน้าำ ทิพย์) สำานักการสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รบั การสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อจัดทำาโครงการ “เบิกฟา
สดใส ผู้สูงวัยสุขสม ประจำาปี 2560” ให้บริการตรวจวัดสายตาแก่
ผู้สูงอายุในเขตชุมชน ทั้ง 36 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย
กำาหนดให้บริการจำานวน 6 ครั้ง ดังนี้

สถานที่ ให้บริการ/

วัดเหนือ คุ้มห้วย
โรงงิ้ว ท่าสินค้า
2

วัดใต้ โพธิ์ค้ำา
ตลาดเก่า
3

ริมแก่งดอนกลาง
4

โพธิ์ ไทร
5

หน้าโรงซ่อม รพช.
6

หัวโนนโก ดอนกลอย
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สำานักการคลัง
ภาษีปาย

ปายที่ตองเสียภาษี ได้แก่ ปายแสดงชื่อ ยี่ห้อ และเครื่องหมายที่ใช้ ในการประกอบการค้า หรือประกอบการอื่น เพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายการค้า ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำาให้ปรากฏ
ด้วยวิธีการใด ๆ
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
1. เจ้าของปาย
2. ในกรณีไม่มผี ยู้ นแบบแสดงรายการภาษี
ื่
ปา ย หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ ไม่อาจหาตัวเจ้าของปายนัน้ ได้ ให้ถอื ว่าผูค้ รอบครองปายนัน้
เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีปาย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองปายได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ปายนั้น
ตั้งหรือแสดงอยู่ เป็นผู้เสียภาษีปาย ตามลำาดับ
ระยะเวลาในการย�นแบบแสดงรายการเพ�อเสียภาษีปาย
เจ้าของปายที่มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
ในกรณีที่ติดตั้งปาย หรือแสดงปายใหม่ขึ้นแทนปายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ ไขปายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น
ให้เจ้าของปายยื่นแสดงรายการภาษีปาย (ใหม่) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแต่วันที่แก้ ไขแล้วเสร็จ
แล้วแต่กรณี
อัตราภาษีปาย แบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ข้อความปายที่แสดงเป็นภาษาไทยล้วน อัตรา 3 บาท ต่อ 500
ตารางเซนติเมตร
2. ข้อความปายที่แสดงเป็นภาษาไทย ปนกับภาษาต่างประเทศ มีภาพ
และเครื่องหมายอื่น ๆ อัตรา 20 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
3. ข้อความปายที่ ไม่มีอักษรภาษาไทย หรือมีภาษาไทยบางส่วน หรือ
ทั้งหมดอยู่ใต้อักษรภาษาต่างประเทศ อัตรา 40 บาท ต่อ 500
ตารางเซนติเมตร
การคํานวณพื้นที่ปาย
1. ปายที่มีขอบเขตกำาหนดได้ หมายถึง ส่วนที่กว้างที่สุด X ส่วนที่ยาว
ที่สุดของปาย
2. ปายที่ ไม่มีขอบเขตกำาหนดไว้ ให้ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย
ที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขต เพื่อกำาหนดส่วนกว้างที่สุดยาวที่สุด แล้ว
คำานวณ
เงินเพิ่ม
1. ไม่มายื่นแบบแสดงรายการภาษีปายในเวลาที่กำาหนดให้เสียเพิ่มร้อยละ
10 ของค่าภาษีปาย
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไม่ถูกต้อง ทำาให้จำานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดลงให้เสียเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
ปายที่ประเมินเพิ่มเติม
3. ไม่ชำาระภาษีปายภายในเวลาที่กำาหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีปาย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่ง
เดือน
*** ปายใดคํานวณภาษีแลวไดจํานวนเงินที่ตองชําระต่ํากวา 200 ใหเสีย 200 บาท ***
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กองสวัสดิการสังคม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กในชุมชนรุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้จดั ทำ�โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ แก่เด็กในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและสร้างความเข้าใจบทบาท หน้าที่ ของผู้ปกครองในการ
คุม้ ครองเด็กในชุมชนมีกจิ กรรมสำ�หรับเด็ก กิจกรรมผูป้ กครองเด็ก โดยได้รบั เกียรติ
จาก นายวรวิทย์ ภูอวด ผูอ้ �ำ นวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุเ์ ป็น
ประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ดำ�เนินโครงการในพื้นที่ชุมชนโพธิ์ ไทร หมู่บ้าน
จารุพัฒนา และชุมชนคุ้มห้วย

กองสวัสดิการสังคมช่วยเหลือประสบเหตุเดือดร้อนจากบ้านพักถูกไฟไหม้
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พร้อมทั้งพนักงานเทศบาล ผู้มี
จิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ คุณยายสร้อย ลาดลาด ที่ประสบเหตุ
เดือดร้อนจากบ้านพักถูกไฟไหม้จนเสียหายทั้งหลัง ในเขตชุมชนดงปอ โดยทั้งนี้
นายวรวิทย์ ภูอวด ผู้อำ�นวยการกองสวัสดิการสังคม ได้เป็นตัวแทน นายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมทั้ง
เงินสดจำ�นานหนึง่ ให้แก่ คุณยายสร้อย ลาดลาด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบือ้ งต้นก่อน ผูท้ มี่ จี ติ ศรัทธาต้องการจะช่วยเหลือคุณยาย สามารถบริจาคสิง่ ของ
ทุนทรัพย์ ข้าวสาร อาหารแห้งช่วยเหลือคุณยายได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ หรือที่เต็นท์ที่พักชั่วคราวของคุณยายได้ โดยตรง ณ ชุมชนดงปอ
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ......

การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
“มหาสารคามเกมส์”
ระหว่ า งวั น ที่ 7 - 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คมได้ เ ป็ น
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เพื่อต้อนรับ อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้มีเกียรติ จัดบริการ
น้ำ�ดื่ม เครื่องดื่ม และเครื่องอำ�นวยความสะดวกในการต้อนรับ

การประชุมประจำ�เดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำ�ชุมชนประจำ�เดือน
กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 31 มกราคม เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประจำ�เดือนคณะกรรมการชุมชน
และผู้นำ�ชุมชน ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการชุมชนและผู้นำ�ชุมชน ทั้ง 36 ชุมชน เข้าร่วม
การประชุม โดยมี นายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
ในการประชุม

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560 ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์
พิธีเปิดโรงสีข้าวกล้องประชารัฐ (ชุมชนดงปอ)
เมื่อเวลา 10.00 น. (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560) ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ได้ร่วมพิธีเปิดโรงสีข้าวกล้องประชารัฐ (ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐโรงสีข้าวชุมชน) ชุมชนดงปอ ตำ�บล
กาฬสินธุ์ อำ�เภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาและ
ผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้ทางกลุ่มก็จะมีรายได้จากการ
จำ�หน่ายแกลบและรำ� เพื่อนำ�มาเข้ากองทุนเป็นเงินหมุนเวียน ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
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วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560 ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ เพื่อทำ�การเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึง่ มี
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 180 คน โดยได้รับเกียรติ
วิทยากรจาก ปปส.ภาค 4

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

ลงพื้นที่ตรวจค้นและสุ่มตรวจปัสสาวะในพื้นที่เสีย่ ง
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับชุดเฉพาะกิจอำ�เภอเมืองกาฬสินธุ์
ลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นและสุ่มตรวจปัสสาวะในพื้นที่เสี่ยงบริเวณ
หอพักในชุมชนสงเปลือยนอก สงเปลือยใน สงเปลือยกลาง และ
วัดชัยสุนทร พบสารเสพติด (ยาบ้า) ในปัสสาวะ จำ�นวน 9 ราย
ส่งตัวเข้าการรับการบำ�บัดฟื้นฟูค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน อ.เมือง
รุ่น 1 ต่อไป

กิจกรรมส่งรัก ส่งสุข 14 กุมภา วันวาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. ณ โต้รุ่ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายก
เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวัน Valentine’s
Day ประจำ�ปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดขึ้น และภายในงานมีกิจกรรมการ
ประกวดร้องเพลง, กิจกรรมการประกวดดาวเดือน, การเต้น
คัฟเวอร์แด๊นซ์ และการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

เมื่อเวลา 08.30 น. (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562) ฝ่าย
ส่งเสริมสวัสดิการ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จัดกิจกรรมฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน
ณ ห้องประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายนพสิทธิ์
กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อให้กลุ่มอาชีพในชุมชนและผู้สนใจในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้ง 36 ชุมชน ให้มีการพัฒนาอาชีพ มี
ประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้

การอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เมื่อเวลา 13.30 น. (วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ชุดใหม่)
ซึ่งได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาและการอบรมคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อกำ�หนด
แผนการปฏิบัติที่จะดำ�เนินการในปี 2560 พร้อมกับเป็น
องค์กรกลางในการประสานงานความร่วมมือของเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งการเสนอปัญหา ความต้องการ
ของกลุ่มเด็กและเยาวชน เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และได้รับเกียรติจาก
ร.อ.ทองศักดิ์ กุลสุวรรณ วิทยากรจากหน่วย ป.ป.ส.
ภาค 4 เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

โทร. 1132 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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สำ�นักการศึกษา
นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ พร้ อ ม
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้นำ�พนักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สัมพันธ์
ครั้งที่ 19 “ตามรอยพ่อ ภูปอเกมส์” ประจำ�ปี 2560 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม
2560 โดยเทศบาลตำ�บลภูปอเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนี้

วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัด กาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร สุวรรณ
ประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวกาฬสินธุ์
ร่วมทำ�บุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารสถาน
ศึ ก ษาในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ เข้ า ร่ ว มโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“กิจกรรมการอบรมหลักสูตรพาณิชยศาสตร์” ซึ่งมีคณะวิทยาการจาก วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยประธานในพิธเี ปิดการอบรมฯ ได้รับเกียรติ
จาก นายทรงชัย วงษ์วัชรดำ�รง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง (17 กุมภาพันธ์ 2560)
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

โครงการวันครู ประจำ�ปี 2560 ขึ้น ในวันที่
16 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำ�ลังใจแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำ�เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้าน “พลิกถุง พลิกโลก” (โครงการชุมชนไร้ถัง), โครงการ
English Program (EP), โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกพืช-ผัก ไฮโดรโปรนิกส์ และชมทุง่ ทางลดโลกร้อนทุง่ สง อาทิ การสร้างฝายมีชวี ติ , การอนุรกั ษ์ปา่ และต้นไม้เดิม
(16 กุมภาพันธ์ 2560)

เมื่อเวลา 09.00 น. (10 กุมภาพันธ์ 2560)
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์ พร้อม นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล คณะครู
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนเทศบาลเหมืองแดง อำ�เภอเมือง จังหวัด
แพร่โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการดำ�เนินงานบริหารโดย
ใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
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วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อม
คณะ ผูบ้ ริหาร ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก/กอง/ฝ่าย พนักงาน ครู - นักเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2560 ซึ่งประธานในพิธีเปิดงานฯ
ได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม
มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา ที่คว้ารางวัล
สร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส
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โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
กิจกรรมปั้นดินให้เป็นดาวและประกวดจินตลีลาประกอบเพลง
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559

กิจกรรมวิถีพุทธ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาด
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

กิจกรรมค่ายแห่งความสุข ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 5 – 7 มกราคม 2560

กิจกรรมวันปี ใหม่ ในวันที่ 11 มกราคม 2560

จัดกรรมกีฬาสีภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 20 มกราคม 2560

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำ�ปีการศึกษา 2559 ในวันระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 14 มกราคม 2560

จัดกิจกรรมประกวดเล่านิทาน ประจำ�ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 31 มกราคม 2560

การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
ประจำ�ปี 2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้ารับใบประกาศธรรมศึกษาชั้นตรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

โทร. 1132 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
จัดอบรมโครงการเผยแผ่ธรรมนำ�สันติสุขสู่เด็กเยาวชน
วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2559

การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2559

จัดงานวันคริสต์มาสต์ ประจำ�ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2560

คณะครูร่วมงานวันครู ประจำ�ปี 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2560

พนักงานครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560

บุคลากรทางการศึกษาร่วมศึกษาดูงาน ณ ภาคเหนือ
วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2560

นักเรียนจำ�นวน 50 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

เรียนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
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กิจกรรมทำ�บุญตักบาตรถนนสายบุญ และนุ่งผ้าไทยเข้าวัด
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โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
กิจกรรมวันขึ้นปี ใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย
โดยการทำ�บุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ และร่วมสังสรรค์เล่นเกมในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

นำ�นักเรียนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 			

วันที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก โดย
การนำ�นักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดงานวันแห่งชาติ ประจำ�ปี 2560 และ
ร่วมเล่นเกมตามบูทของหน่วยงาน

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การมีน้ำ�ใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
รู้จักกฎ กติกาในการแข่งขัน และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายให้แก่ผู้เรียน

กิจกรรมมินิสเก๊าท์ วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงในเรื่องการมีระเบียบวินัย การช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นในเบื้องต้นจากฐานการเรียนรู้ที่ ได้กำ�หนด

ดำ�เนินกิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560 ณ โรงเรียนเทศบาล ๓
วัดเหนือ และวัดเหนือ เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตน
ในวันสำ�คัญทางศาสนา

โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง

วั น ที่ 5-17 กุ ม ภาพั น ธ์
2560 โดยมี นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าล 1
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ใน จังหวัดกาฬสินธุ์,
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ สิรินธร, นักเรียนชั้น
อนุบาล ๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์
ขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงจากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ สามารถคิด
วิเคราะห์ ได้ด้วยตนเอง

โทร. 1132 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับรางวัลกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และรับทุนการศึกษา
พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความสามารถบนเวทีกิจกรรมวันเด็ก

16 มกราคม 2560 คณะครูร่วมกิจกรรมวันครู และร่วมรับรางวัลในแต่ละประเภท

10 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ทำ�โรงทานและร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนแข่งจักรยานทีส่ วนสาธารณะ
แก่งดอนกลาง
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

ได้ กำ � หนดจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ๑ โดยจะมี กิ จ กรรมเข้ า จั ง หวะ
ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กเล็กมีความสนุกสนาน รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

โครงการแข่งขันกีฬาสีี

ประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ได้ กำ � หนดจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 2
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑
การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมด้านสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต
ทีด่ ี และยังเป็นการปลูกฝังให้นกั เรียนมีน�ำ้ ใจเป็นนักกีฬา รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย
เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครอง นักเรียน และครู

โครงการประชุมผู้ปกครอง
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2559 ได้กำ�หนดจัดขึ้นในวันที่ 20
มกราคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑
การพั ฒ นาสั ง คมให้ เ ป็ น สุ ข อย่ า งยั่ ง ยื น ได้ ต้ อ งอาศั ย ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน และผู้ปกครอง คือ บุคคลสำ�คัญที่ โรงเรียน
จะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อการพัฒนาบุตรหลานให้เป็นคนดี
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็น
ความสำ�คัญในการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กผูป้ กครองและ
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่าง
ครู ผู้ปกครอง

โครงการวันสำ�คัญทางศาสนา (กิจกรรมวันมาฆบูชา)
ประจำ�ปีการศึกษา 2559 ได้กำ�หนดจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กิจกรรมวันสำ�คัญ
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับศาสนา เป็นกิจกรรมทีส่ �ำ คัญทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน ได้ประพฤติปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาจนเป็นประเพณี และมีความเชื่อ และปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ดังนั้นเด็กเล็กควรได้เรียนรู้ถึงความสำ�คัญทางศาสนา เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในวันสำ�คัญนั้น ๆ โดย
เฉพาะเด็กเล็กถือว่าเป็นทรัพยากรทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ ของชาติ ทีต่ อ้ งช่วยกันอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามให้อยูส่ บื ไปและเพื่อให้เด็กเล็ก
มีจิตสำ�นึก และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาของไทย และให้เด็กรู้ร่วมกิจกรรม และเห็นคุณค่าของวันสำ�คัญทางศาสนา
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒
โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
(กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์)
คณะครู และบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
(กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์) ใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
วัดดงปอ เข้าวัดฟังธรรม และ
ทำ�บุญตักบาตร เพื่อทำ�จิตใจ
ให้สงบ บริสุทธิ์ผ่องใส เกิดสมาธิ สติปัญญาในการดำ�เนินชีวิต
ประจำ�วัน และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย

โครงการเรารักประเพณี (กิจกรรมวันขึ้นปี ใหม่)

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ ได้จดั โครงการ
เรารักประเพณี (กิจกรรมวันปีใหม่) วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ มีการจับฉลากของขวัญ
ของเด็ ก เล็ ก ร่ ว มกั บ กั บ ครู แ ละบุ ค ลากร โดยมี ผู้ ป กครองมาร่ ว ม
ในงานด้วย เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กเห็นถึงความสำ�คัญในการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น งดงามของไทย อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การ
สานสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กเล็ก

กิจกรรมวันเด็ก
จัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ เพื่อให้เด็กเล็กได้ตระหนักถึงความสำ�คัญและบทบาท
หน้าที่ของตนเอง การจัดกิจกรรมวันเด็กมีการเต้นประกอบเพลงสวนสัตว์ของเด็ก และแจกขนมให้เด็ก ๆ มีระเบียบวินัยเข้าแถวมารับขนม เด็กเล็ก
กล้าแสดงออกรู้จักการแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น อีกทั้งสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จดั กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำ�ปี 2560 ณ วัดดงปอ เพื่อให้เด็กได้เรียนรูถ้ งึ ความสำ�คัญทางศาสนา เกีย่ วกับ
การปฏิบัติตนและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในวันสำ�คัญนั้น ๆ และมีจิตสำ�นึกและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาของไทย
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ภาพกิจกรรม
ทำ�บุญตักบาตรเทศกาลปี ใหม่ 2560

วันเด็กแห่งชาติ 2560

พิธีปล่อยปลาและการแข่งขันจักรยาน Ride to Khong Legendary

วันวาเลนไทน์ 2560

สัปดาห์เผยแพร่พทุ ธศาสนา วันมาฆบูชา

โทร. 1132 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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พิธีรับรางวัล
ธรรมาภิบาล ประจำ�ปี 2559

ฉลอง 80 ปี เทศบาล

วันท้องถิ่นไทย

โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 11

รับการตรวจสอบ
ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ ไทย ราชินีผ้าไหมแพรวา ครั้งที่ 2

18
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เกาะติดรองนายก

ตามติด สท.

โทร. 1132 สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง
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