


 กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่เคารพรักทุกท่าน

วารสารเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุฉบบัน้ี เปน็ฉบบัที ่46 ประจำาเดอืน มกราคม–มนีาคม

2560 ซึง่ในชว่งระยะเวลา 3 เดือน ทีเ่ทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ ได้ดำาเนินตามแผนงาน

โครงการกิจกรรมที่สำาคัญ ๆ เป็นการจัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ อปท. ในเขตอำาเภอเมืองกาฬสินธ์ุ

จัดแข่งขันกีฬา อปท. ครั้งที่ 19 จัดอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน เพื่ อ

เป็นการส่งเสริมให้สภาเด็กฯ เป็นองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือของ

เด็กและเยาวชน เสนอปัญหาความต้องการของเด็กและเยาวชนต่อหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง จัดสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาร่วมกับจังหวัดกาฬสินธ์ุ สำานักงาน

พทุธศาสนาจงัหวดั ทีพ่ทุธมณฑลแก่งดอนกลาง จัดกิจกรรมออกให้บรกิารผู้สงูอายุ

ตาม โครงการเบกิฟาสดใส ผู้สงูวยัสขุสม ตามชมุชนกลุม่ 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 เมื่ อวันที่ 8 - 9 มีนาคม

2560 จัดกิจกรรมเนื่ องในวันครบรอบ 80 ปี ของ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการ

ทำาบุญตักบาตร จัดนิทรรศการ พิธีเปิดปายอาคารหอประชุมธรรมะศาลา 80 ปี 

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุและปลกูตน้ไม ้ทีบ่ริเวณพทุธมณฑลแก่งดอนกลาง เปน็รางวลั

อันทรงเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้รับรางวัล

เมืองจักรยานระดับทอง จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

และสมาคมจักรยานเพื่ อสขุภาพไทย  เมื่ อวนัที ่2 กุมภาพนัธ์ 2560 และรางวลัการ

บริหารจัดการที่ดี ประจำาปี 2559  จากสำานักงานคณะกรรมการกระจายอำานาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่ อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2560 พร้อมเงินรางวัล

3.5  ล้านบาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ

การยกระดับศักยภาพไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว

จากสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน และภาคี

เครอืขา่ยตา่ง ๆ  ทีม่สีว่นรว่มในการพฒันา เมอืงกาฬสนิธ์ุ เพื่ อให้เมอืงกาฬสนิธ์ุเปน็

เมืองน่าอยู่  คู่ธรรมาภิบาล ตลอดไป

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์



3โทร. 1132 สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง

 วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์  2560 งานพัฒนาบุคลากร สำานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้กำาหนดให้มีโครงการฝึกอบรมสัมมนา

และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้าง ประจำาปี พ.ศ. 2560

ณ หอประชมุธรรมาภิบาล เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ และจังหวดัระยอง จังหวดัจันทบรีุ เพื่ อพฒันาบคุลากรภายในองคก์รให้มคีณุภาพสามารถ นำาทกัษะ

ความรู้ แนวคิด เทคนิคใหม่ๆ มาใช้ ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำานัก

ปลัดเทศบาล นายพงษ์ธร โพธิแท่น กล่าวรายงาน สำาหรับการทัศนศึกษาดูงาน ได้เดินทางไป ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่ อง

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี ด้านการดำาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์และการอนุรักษ์

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้าง จำานวน 140 คน 

สำานักปลัดเทศบาล

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

การฝกอบรมจัดตั้ง อปพร. รุนที่ 11

 เทศบาลเมืองกาฬสนิธ์ุ ไดจั้ดตัง้ศนูยอ์าสาสมคัรปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขึน้ และ

ไดด้ำาเนินการฝึกอบรมจัดตัง้สมาชกิอาสาสมคัรปองกันภัยฝา่ยพลเรอืน (อปพร.) ไปแลว้ จำานวน

10 รุ่น มีสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งหมดจำานวน 845 คน แต่ยังมี

ประชาชนในชุมชนอีกจำานวนมากที่มีจิตอาสาและเห็นความสำาคัญในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ตอ้งการทีจ่ะม ีสว่นรว่มโดยการเขา้รบัการฝึกอบรมเพื่ อหาความรูแ้ละทกัษะในเรื่ อง

ดังกล่าว เนื่ องจากเหตุสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยพิบัติ  เป็นภัย

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเกินความคาดหมาย ซึ่งการเกิดเหตุในแต่ละคร้ังจะเกิดโดยฉับพลัน

และเป็นการยากที่จะบริหารจัดการกับภัยเหล่านั้น ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึง

จำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะให้ประชาชนไดม้สีว่นร่วมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชกิ

อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ก็ถือว่าเป็นกำาลังสนับสนุนที่สำาคัญ เทศบาลเมือง

กาฬสินธ์ุ ได้กำาหนดจัดทำาโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.) รุ่นที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

 1. เพื่ อให้ประชาชนทั่วไปทั้ง 36 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึก

อบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 11 จำานวน 50 คน

 2. เพื่ อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในด้านการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยแหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ เมื่ อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น

 3. เปน็กำาลงัสนับสนุนเจา้หน้าทีข่องรฐัในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทัง้ในยาม

ปกติและเมื่ อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น

 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

สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ รณรงคจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน

นอกสถานที่ ใหแกผูปวยติดเตียง คนชรา และผูพิการ ที่ ไมสามารถเคล� อนยายได

 กราบเรียน พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ที่เคารพทุกท่าน นับเป็นข่าวดี

อย่างยิ่ง กรมการปกครองกำาลังดำาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้มีความประสงค์จะทำาบัตร

ประจำาตัวประชาชน แต่มีความเจ็บป่วย พิการ หรือคนชรา  ที่ไม่สามารถเคลื่ อนย้ายมาทำาบัตร

ที่สำานักทะเบียนได้ สำานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จึงได้ประสานกับศูนย์บริหาร

การทะเบียนมาให้ความช่วยเหลือตามประกาศดังต่อไปนี้

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสำานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์



4 โทร. 1132 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง

กองวิชาการและแผนงาน
    โครงการฝึกอบรมการนำาเสนอข่าว และทัศนศึกษาดูงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดไตรภูมิ (ภูสิงห์) FM 98.25 MHZ 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรม 

การนำาเสนอข่าว และทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดไตรภูมิ (ภูสิงห์) FM 98.25 MHZ  ให้กับคณะกรรมการหอกระจายข่าวและ 

ผู้ประกาศข่าวชุมชน จำานวน 100 คน โดยมี นายประเสริฐสิทธิ์ นธีนาม ประธานคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ 

ของการจัดโครงการฯ ประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรินันท์ หล่อตระกูล รองนายก

เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์สำาหรับการทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง

วัดไตรภูมิ (ภูสิงห์) FM 98.25 MHZ ตำาบลโนนบุรี อำาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ได้กราบนิมนต์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำาเภอสหัสขันธ์ เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ 

มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ วิธีการนำาเสนอข่าว แก่คณะกรรมการหอกระจายข่าว

ชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 ประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย 

นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วน/กอง/ฝ่าย นำาคณะอนุกรรมการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนในด้านเมือง

อยู่ดี ด้านคนมีสุขด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และด้านเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ประจำาปี 2559 ซึ่งนำาโดย นางสุณี ปิยะพันธ์

พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดังนี้ 

 1. ชมศูนย์ CCTV เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 2. ชมการดำาเนินงานของกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม, กลุ่มคนรักถุง, หมู่บ้านมั่นคง 

และชมระบบบำาบัดน้ำาเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 3. ชมระบบจัดการขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาทิ ระบบคัดแยกขยะ, ระบบผลิตปุ๋ยหมัก 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และระบบฝังกลบขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 4. ชมสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง อาทิ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,  

  พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) และสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 

 5. ชมสวนสาธารณะกุดน้ำากิน 

 6. ชมตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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สำานักการช่าง

พัฒนาสวนสาธารณะแหงใหม “ทุงสระ” 

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ขอใช้พื้นที่ทุ่งสระ วัดหอไตร เพื่ อดำาเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำาในพื้นที่ที่เหมาะสม พัฒนาเป็น

สวนสาธารณะแห่งใหม่ โดยเน้นการมีส่วนรวมของภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ  ช่วยกันดูแลรักษาด้วยความรู้สึกเป็น

เจ้าของร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาลำาห้วยสีทนที่มีสภาพตื้นเขิน  เป็นลำารางสาธารณประโยชน์เชื่ อมแหล่งน้ำาแก่งดอนกลาง

หนองเบ็ญ หนองอีคูณ และลำาน้ำาปาว ตามแนวพระราชดำาริเก่ียวกับการพัฒนาแหล่งน้ำา พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่พระราชทานไว้ว่า “...หลักสำาคัญว่าต้องมีน้ำา

บริโภคน้ำาใช้ น้ำาเพื่ อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ ที่นั่น ถ้ามีน้ำาคนอยู่ได้ 

ถ้าไม่มีน้ำาคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟาคนอยู่ได้ แต่ถ้า มีไฟฟาไม่มีน้ำาคนอยู่ไม่ได้...”

(พระราชดำารัส พระราชทาน แก่ผู้อำานวยการ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่ อประสานงาน โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดำาริ และคณะ ณ สวนจิตรลดา 

17 มีนาคม 2529)

ภาพมุมสูงแกงดอนกลาง

ประดับไฟงานวันตรุษจีน

งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะ สำานักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยการนำาของ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายก

เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ทำาการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนโปงลาง โดยประดับไฟมังกรคู่อย่างงดงาม สร้างบรรยากาศ

เฉลมิฉลองตอ้นรับเทศกาลตรุษจีน โดยมีนักทอ่งเทีย่ว, ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุให้ความสนใจ เยีย่มชม แวะเวยีน

มาถ่ายรูป บรเิวณวงเวยีนโปงลางเปน็จำานวนมาก สำานักการชา่งขอให้ทกุทา่นร่ำารวยเงินทอง อายยุนืยาว มคีวามสขุตลอดป ี2560 

ภาพมุมสูงลําหวยสีทนกับแกงดอนกลางภาพมุมสูงพื้นที่ทุงสระกับแกงดอนกลางภาพมุมสูงพื้นที่ทุงสระ
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รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  

 สถานพยาบาลสัตว์ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้ดำาเนินการ

รณรงคฉ์ดีวคัซนีปองกันโรคพษิสนัุขบา้ และฉดีฮอร์โมนคมุกำาเนิดให้แก่

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

หนังสือประชาสัมพันธ์เพื่ อแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนเพื่ อเตรียมความ

พรอ้มก่อนการพน่ ตามกำาหนดการพน่ยงุทีแ่จ้งไปยงัชมุชนทัง้ 36 ชมุชน 

และสถานศกึษา ทัง้ 25 แห่ง ครอบคลมุทกุพืน้ที่ในเขตเทศบาลฯ โดยเร่ิม

พ่นตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และแล้วเสร็จในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 

2560

โครงการเบิกฟาสดใส ผูสูงวัยสุขสม ประจําป 2560

 ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุแห่งที ่1 (ซอยน้ำาทพิย)์ สำานักการสาธารณสขุ

และสิง่แวดลอ้ม เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ ไดรั้บการสนับสนุนจากกองทนุ

หลกัประกันสขุภาพเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ เพื่ อจัดทำาโครงการ “เบกิฟา

สดใส ผู้สูงวัยสุขสม ประจำาปี 2560” ให้บริการตรวจวัดสายตาแก่

ผู้สูงอายุในเขตชุมชน ทั้ง 36 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดย

กำาหนดให้บริการจำานวน 6 ครั้ง ดังนี้

สำานักการสาธารณสุข

ลำา

ดับ

ชุมชน เวลา สถานที่ให้บริการ/

กลุ่มเปาหมาย

1 ดอนสวรรค์  

ซอยน้ำาทิพย์

หน้าโรงเลื่ อย 

วัดเหนือ คุ้มห้วย

โรงงิ้ว ท่าสินค้า

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

08.00 - 16.30 น.

ศาลาวัดเหนือ

ผู้สูงอายุ 140 ราย

2 หนองไชยวาน กุดยางสามัคคี

หนองลิ้นจี่ หนองผักแว่น 

วัดใต้ โพธิ์ค้ำา

ตลาดเก่า

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

08.00 - 16.30 น.

ศาลาวัดใต้ โพธิ์ค้ำา

ผู้สูงอายุ 120 ราย

3 บุญกว้าง วัดหอไตรฯ ทุ่งสระ

วัดสว่างคงคา วัดสว่างพัฒนา

ริมแก่งดอนกลาง

วันเสาร์ที่  4  มีนาคม 2560

08.00 - 16.30 น.

ศาลาวัดสว่างคงคา

ผู้สูงอายุ 120 ราย

4 สงเปลือยนอก สงเปลือยใน

สงเปลือยกลาง ก.ส.ส

โพธิ์ ไทร

วันเสาร์ที่ 11  มีนาคม 2560

08.00 - 16.30 น.

ศาลาวัดชัยสุนทร

ผู้สูงอายุ 100 ราย

5 วัดป่าทุ่งศรีเมือง ทุ่งมน

ทุ่งศรีเมืองพัฒนา ทุ่งศรีเมืองกลาง

หน้าโรงซ่อม รพช.

วันเสาร์ที่ 18  มีนาคม 2560

08.00 - 16.30 น.

ศาลาวัดป่าทุ่งศรีเมือง

ผู้สูงอายุ 100 ราย

6 หัวคู-หนองเรือ เกษตรสมบูรณ์

ดงปอ หาดลำาดวน สุขสบายใจ

หัวโนนโก  ดอนกลอย

วันเสาร์ที่ 25  มีนาคม 2560

08.00 - 16.30 น.

ศาลาวัดบ้านดงปอ

ผู้สูงอายุ 140 ราย

 ตารางการออกให้บริการตามโครงการ 

“เบิกฟาสดใส ผู้สูงวัยสุขสม” ประจำาปี 2560
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ภาษีปาย

 ปายที่ตองเสียภาษ ี  ได้แก่ ปายแสดงชื่ อ ยี่ห้อ และเครื่ องหมายที่ใช้ ในการประกอบการค้า หรือประกอบการอื่ น เพื่ อหา

รายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่ องหมายการค้า ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำาให้ปรากฏ

ด้วยวิธีการใด ๆ

ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย

 1. เจ้าของปาย

 2. ในกรณไีมม่ผู้ียื่ นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรอืเมื่ อเจ้าหน้าที่ไมอ่าจหาตวัเจ้าของปายน้ันได ้ให้ถือวา่ผูค้รอบครองปายน้ัน

เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีปาย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองปายได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ปายน้ัน

ตั้งหรือแสดงอยู่ เป็นผู้เสียภาษีปาย ตามลำาดับ

ระยะเวลาในการย� นแบบแสดงรายการเพ� อเสียภาษีปาย

 เจ้าของปายที่มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่ นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

 ในกรณีที่ติดตั้งปาย หรือแสดงปายใหม่ขึ้นแทนปายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขปายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น

ให้เจ้าของปายยื่ นแสดงรายการภาษีปาย (ใหม่) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแต่วันที่แก้ไขแล้วเสร็จ  

แล้วแต่กรณี

อัตราภาษีปาย แบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้

 1. ข้อความปายที่แสดงเป็นภาษาไทยล้วน อัตรา 3 บาท ต่อ 500 

  ตารางเซนติเมตร

 2. ข้อความปายที่แสดงเป็นภาษาไทย ปนกับภาษาต่างประเทศ มีภาพ 

  และเครื่ องหมายอื่ น 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. ปายที่ไม่มีขอบเขตกำาหนดไว้ ให้ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่ องหมาย

  ที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขต เพื่ อกำาหนดส่วนกว้างที่สุดยาวที่สุด แล้ว

  คำานวณ

เงินเพิ่ม 

 1. ไม่มายื่ นแบบแสดงรายการภาษีปายในเวลาที่กำาหนดให้เสียเพิ่มร้อยละ

  10  ของค่าภาษีปาย

 2. ยื่ นแบบแสดงรายการภาษีปายไม่ถูกต้อง ทำาให้จำานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดลงให้เสียเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

  ปายที่ประเมินเพิ่มเติม

 3. ไม่ชำาระภาษีปายภายในเวลาที่กำาหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีปาย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่ง 

  เดือน

สำานักการคลัง

*** ปายใดคํานวณภาษีแลวไดจํานวนเงินที่ตองชําระต่ํากวา 200 ใหเสีย 200 บาท ***
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กองสวัสดิการสังคม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กในชุมชนรุ่นที่ 1

 เมื่อวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 

กาฬสนิธ์ุ ไดจั้ดทำาโครงการพฒันาคณุภาพชวีติแก่เดก็ในชมุชน เพื่อเปน็การสรา้งเสรมิ 

คุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและสร้างความเข้าใจบทบาท หน้าที่ ของผู้ปกครองในการ 

คุม้ครองเดก็ในชมุชนมกิีจกรรมสำาหรับเดก็ กิจกรรมผู้ปกครองเดก็ โดยไดร้บัเกียรติ

จาก นายวรวทิย ์ภูอวด ผู้อำานวยการกองสวสัดกิารสงัคม เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุเปน็ 

ประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ดำาเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนโพธิ์ ไทร หมู่บ้าน 

จารุพัฒนา และชุมชนคุ้มห้วย 

กองสวสัดกิารสังคมช่วยเหลอืประสบเหตเุดอืดร้อนจากบ้านพกัถูกไฟไหม้

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พร้อมทั้งพนักงานเทศบาล ผู้มี 

จิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ คุณยายสร้อย ลาดลาด ที่ประสบเหตุ 

เดือดร้อนจากบ้านพักถูกไฟไหม้จนเสียหายทั้งหลัง ในเขตชุมชนดงปอ โดยทั้งน้ี 

นายวรวิทย์ ภูอวด ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม ได้เป็นตัวแทน นายจารุวัฒน์ 

บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมทั้ง 

เงินสดจำานานหน่ึงให้แก่ คณุยายสรอ้ย ลาดลาด เพื่อเปน็การบรรเทาความเดอืดรอ้น 

ในเบือ้งตน้ก่อน ผู้ทีม่จิีตศรัทธาตอ้งการจะชว่ยเหลอืคณุยาย สามารถบริจาคสิง่ของ 

ทุนทรัพย์ ข้าวสาร อาหารแห้งช่วยเหลือคุณยายได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาล 

เมืองกาฬสินธ์ุ หรือที่เต็นท์ที่พักชั่วคราวของคุณยายได้ โดยตรง ณ ชุมชนดงปอ 

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ...... 

พิธีเปิดโรงสีข้าวกล้องประชารัฐ (ชุมชนดงปอ)

 เมื่อเวลา 10.00 น. (วนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 2560) ฝ่ายสง่เสริมสวสัดิการสงัคม 

ได้ร่วมพิธีเปิดโรงสีข้าวกล้องประชารัฐ (ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของ 

เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐโรงสีข้าวชุมชน) ชุมชนดงปอ ตำาบล 

กาฬสินธุ์ อำาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาและ 

ผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากน้ีทางกลุ่มก็จะมีรายได้จากการ 

จำาหน่ายแกลบและรำา เพื่อนำามาเข้ากองทุนเป็นเงินหมุนเวียน ซึ่งจะเป็นการสร้าง 

ความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

การประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำาชุมชนประจำาเดือน 

กุมภาพันธ์ 2560

 วันที่ 31 มกราคม เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมือง 

กาฬสินธุ์ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชน 

และผู้นำาชุมชน ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิก 

สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล 

เมืองกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการชุมชนและผู้นำาชุมชน ทั้ง 36 ชุมชน เข้าร่วม 

การประชมุ โดยม ีนายจารุวฒัน์ บญุเพิม่ นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธ์ุ เปน็ประธาน

ในการประชุม 

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์

 วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาล 

เมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน 

เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง 

กาฬสนิธ์ุ เพื่อทำาการเลอืกประธานสภาเดก็และเยาวชนเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ ซึง่ม ี

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 180 คน โดยได้รับเกียรติ 

วิทยากรจาก ปปส.ภาค 4

การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

“มหาสารคามเกมส์”

 ระหว่างวันที่ 7 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 กองสวัสดิการสังคมได้เป็น 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม เพื่อต้อนรับ อำานวยความสะดวกแก่ผู้มีเกียรติ จัดบริการ 

น้ำาดื่ม เครื่องดื่ม และเครื่องอำานวยความสะดวกในการต้อนรับ



9โทร. 1132 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง

ลงพื้นที่ตรวจคน้และสุ่มตรวจปัสสาวะในพื้นที่เสีย่ง

 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุร่วมกับชุดเฉพาะกิจอำาเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 

ลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นและสุ่มตรวจปัสสาวะในพื้นที่เสี่ยงบริเวณ 

หอพักในชุมชนสงเปลือยนอก สงเปลือยใน สงเปลือยกลาง และ 

วัดชัยสุนทร พบสารเสพติด (ยาบ้า) ในปัสสาวะ จำานวน 9 ราย 

ส่งตัวเข้าการรับการบำาบัดฟื้นฟูค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน อ.เมือง 

รุ่น 1 ต่อไป

กิจกรรมส่งรัก ส่งสุข 14 กุมภา วันวาเลนไทน์

 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. ณ โต้รุ่ง 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายก 

เทศมนตรีเมืองกาฬสนิธ์ุ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวนั Valentine’s 

Day ประจำาปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้จัดขึ้น และภายในงานมีกิจกรรมการ

ประกวดร้องเพลง, กิจกรรมการประกวดดาวเดือน, การเต้น 

คัฟเวอร์แด๊นซ์ และการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

การอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 เมื่อเวลา 13.30 น. (วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ชุดใหม่) 

ซึ่งได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาและการอบรมคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อกำาหนด

แผนการปฏิบัติที่จะดำาเนินการในปี 2560 พร้อมกับเป็น 

องค์กรกลางในการประสานงานความร่วมมือของเด็ก 

และเยาวชน รวมทั้งการเสนอปัญหา ความต้องการ 

ของกลุ่มเด็กและเยาวชน เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และได้รับเกียรติจาก 

ร.อ.ทองศักดิ์ กุลสุวรรณ วิทยากรจากหน่วย ป.ป.ส. 

ภาค 4 เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์

 เมื่อเวลา 08.30 น. (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562) ฝ่าย 

ส่งเสริมสวัสดิการ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  

จัดกิจกรรมฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน 

ณ ห้องประชมุพวงพะยอม เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ โดยนายนพสทิธ์ิ  

กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ เป็นประธาน 

ในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อให้กลุ่มอาชีพในชุมชนและผู้สนใจในเขต 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ทั้ง 36 ชุมชน ให้มีการพัฒนาอาชีพ มี 

ประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
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 เมื่อเวลา 09.00 น. (10 กุมภาพันธ์ 2560) 

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมือง 

กาฬสินธุ์ พร้อม นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัด 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล คณะครู 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงาน 

ณ โรงเรียนเทศบาลเหมืองแดง อำาเภอเมือง จังหวัด 

แพร่โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการดำาเนินงานบริหารโดย

ใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

 วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลา

กลางจังหวดักาฬสนิธ์ุ นายจารวุฒัน์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธ์ุ พร้อม

คณะ ผู้บริหาร ผู้อำานวยการสำานัก/กอง/ฝ่าย พนักงาน คร ู- นักเรียน สงักัดเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2560 ซึ่งประธานในพิธีเปิดงานฯ

ได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา ที่คว้ารางวัล

สร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส 

 

 วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนาม

หน้าศาลากลางจังหวัด กาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร สุวรรณ

ประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ นายจารุวัฒน์ 

บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ พร้อมด้วย

หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวกาฬสินธ์ุ 

ร่วมทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

 โครงการวันครู ประจำาปี 2560 ขึ้น ในวันที่ 

16 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่อง

เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำาลังใจแก่ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา

สำานักการศึกษา

 นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ พร้อม 

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ ได้นำาพนักงาน 

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ เขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินสมัพนัธ์  

ครั้งที่ 19 “ตามรอยพ่อ ภูปอเกมส์” ประจำาปี 2560 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 

2560 โดยเทศบาลตำาบลภูปอเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนี้

 นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ พร้อมด้วย 

นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ คณะผู้บริหารสถาน 

ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“กิจกรรมการอบรมหลักสูตรพาณิชยศาสตร์” ซึ่งมีคณะวิทยาการจาก วิทยาลัย 

พาณิชยศาสตร ์มหาวทิยาลัยบูรพา โดยประธานในพิธเีปิดการอบรมฯ ได้รับเกยีรติ 

จาก นายทรงชัย วงษ์วัชรดำารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง (17 กุมภาพันธ์ 2560) 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

 นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายประเสริฐ ออประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้าน “พลิกถุง พลิกโลก” (โครงการชุมชนไร้ถัง), โครงการ 

English Program (EP), โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง (การปลกูพชื-ผัก ไฮโดรโปรนิกส ์และชมทุง่ทางลดโลกรอ้นทุง่สง อาท ิการสรา้งฝายมชีวีติ, การอนุรักษ์ปา่และตน้ไมเ้ดมิ 

(16 กุมภาพันธ์ 2560)



11โทร. 1132 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) 

ประจำาปีการศึกษา 2559 ในวันระหว่างวันที่  4  กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมค่ายแห่งความสุข ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 5 – 7 มกราคม 2560

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้ารับใบประกาศธรรมศึกษาชั้นตรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 14 มกราคม 2560 

การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 

ประจำาปี 2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมวิถีพุทธ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

กิจกรรมวันปีใหม่ ในวันที่ 11 มกราคม 2560

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาด

  ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

จัดกิจกรรมประกวดเล่านิทาน ประจำาปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 31 มกราคม 2560 

กิจกรรมปั้นดินให้เป็นดาวและประกวดจินตลีลาประกอบเพลง

  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559

 จัดกรรมกีฬาสีภายใน ประจำาปีการศึกษา 2559 

ในวันที่ 20 มกราคม 2560
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โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

เรียนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2560 

พนักงานครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  

วันที่  1-2 กุมภาพันธ์  2560  

กิจกรรมทำาบุญตักบาตรถนนสายบุญ และนุ่งผ้าไทยเข้าวัด

จัดงานวันคริสต์มาสต์ ประจำาปีการศึกษา 2559 

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14  มกราคม  2560การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2559

บุคลากรทางการศึกษาร่วมศึกษาดูงาน ณ ภาคเหนือ

วันที่  9 – 11  กุมภาพันธ์ 2560 

นักเรียนจำานวน 50 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากบ้านพักเด็กและ

ครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะครูร่วมงานวันครู ประจำาปี 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในวันที่ 16  มกราคม 2560

จัดอบรมโครงการเผยแผ่ธรรมนำาสันติสุขสู่เด็กเยาวชน 

วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2559  
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โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

กิจกรรมวันขึ้นปี ใหม่  วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย 

โดยการทำาบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่  และร่วมสังสรรค์เล่นเกมในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

นำ�นักเรียนเข้�ร่วมง�นวันเด็กแห่งช�ต ิ   

 วันที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด

กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก โดย

การนำานักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดงานวันแห่งชาติ ประจำาปี 2560 และ

ร่วมเล่นเกมตามบูทของหน่วยงาน

ดำ�เนินกิจกรรมวันม�ฆบูช�  

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2560 ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ 

วัดเหนือ และวัดเหนือ เพื่อให้

นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตน

ในวันสำาคัญทางศาสนา

กิจกรรมกีฬ�สีภ�ยใน 

 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การมีน้ำาใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  

รู้จักกฎ กติกาในการแข่งขัน  และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน

ร่างกายให้แก่ผู้เรียน

โครงก�รหนูน้อยท่องโลกกว้�ง 

 วันที่   5-17 กุมภาพันธ์ 

2560 โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ใน จังหวัดกาฬสินธุ์, 

นักเรียนชั้นอนุบาล 2  ศึกษาแหล่ง

เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ สิรินธร, นักเรียนชั้น

อนุบาล ๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์

ขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

จากประสบการณ์ตรงจากการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่  สามารถคิด

วิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง

 กิจกรรมมินิสเก๊�ท ์  วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงในเรื่องการมีระเบียบวินัย  การช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นในเบื้องต้นจากฐานการเรียนรู้ที่ ได้กำาหนด
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โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

16 มกร�คม 2560  คณะครูร่วมกิจกรรมวันครู และร่วมรับร�งวัลในแต่ละประเภท

วันเด็กแห่งช�ติ  14  มกร�คม  2560  

 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔  เฉลิมพระเกียรติ  เข้ารับรางวัลกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และรับทุนการศึกษา 

พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความสามารถบนเวทีกิจกรรมวันเด็ก 

10  กุมภ�พันธ์  2560  

 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวนัมาฆบชูา ทำาโรงทานและรว่มกิจกรรมปลอ่ยขบวนแขง่จักรยานทีส่วนสาธารณะ

แก่งดอนกลาง
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑

กิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติ 2560  

 ได้กำาหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑ โดยจะมีกิจกรรมเข้าจังหวะ 

ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กเล็กมีความสนุกสนาน รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น 

โครงก�รวันสำ�คัญท�งศ�สน� (กิจกรรมวันม�ฆบูช�) 

 ประจำาปีการศึกษา 2559 ได้กำาหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ กิจกรรมวันสำาคัญ

ตา่ง ๆ  ทีเ่ก่ียวกับศาสนา เปน็กิจกรรมทีส่ำาคญัทีพ่ทุธศาสนิกชน ไดป้ระพฤตปิฏิบตัสิบืตอ่กันมาจนเปน็ประเพณ ีและมคีวามเชื่อ และปลกูฝังคณุธรรม 

ค่านิยมที่ดีต่อศาสนา ดังนั้นเด็กเล็กควรได้เรียนรู้ถึงความสำาคัญทางศาสนา เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในวันสำาคัญนั้น ๆ โดย

เฉพาะเดก็เลก็ถือวา่เปน็ทรัพยากรทีส่ำาคญัอยา่งยิง่ของชาต ิทีต่อ้งชว่ยกันอนุรกัษ์สบืสานวฒันธรรมประเพณอีนัดงีามให้อยูส่บืไปและเพื่อให้เดก็เลก็

มีจิตสำานึก และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาของไทย และให้เด็กรู้ร่วมกิจกรรม และเห็นคุณค่าของวันสำาคัญทางศาสนา

โครงก�รแข่งขันกีฬ�สี ี 

 ประจำาปีการศึกษา 2559 ได้กำาหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑ 

การเลน่กีฬาเปน็กิจกรรมทีส่ง่เสริมดา้นสขุภาพรา่งกาย และสขุภาพจิต 

ทีด่ ีและยงัเปน็การปลกูฝังให้นักเรียนมน้ีำาใจเปน็นักกีฬา รู้แพ ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

ผู้ปกครอง นักเรียน และครู

โครงก�รประชุมผู้ปกครอง 

 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2559  ได้กำาหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 

มกราคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๑ 

การพัฒนาสังคมให้เป็นสุขอย่างยั่งยืนได้ต้องอาศัยความสัมพันธ์ 

ระหว่างบ้านกับโรงเรียน และผู้ปกครอง คือ บุคคลสำาคัญที่โรงเรียน 

จะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดี  เพื่อการพัฒนาบุตรหลานให้เป็นคนดี 

และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  และเพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็น

ความสำาคญัในการจัดการศกึษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ผู้ปกครองและ 

ชมุชนมสีว่นรว่มในการจัดการศกึษาและสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่รีะหวา่ง

ครู ผู้ปกครอง
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒

โครงก�รส่งเสริมคุณธรรมคว�มซื่อตรง 

(กิจกรรมเข้�วัดวันอ�ทิตย์)

 คณะครู และบุคลากร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ ๒ เข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง

(กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์) ใน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 

วัดดงปอ เข้าวัดฟังธรรม และ

ทำาบุญตักบาตร เพื่อทำาจิตใจ 

ให้สงบ บริสุทธิ์ผ่องใส เกิดสมาธิ สติปัญญาในการดำาเนินชีวิต 

ประจำาวัน และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย

กิจกรรมวันเด็ก  

 จัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ เพื่อให้เด็กเล็กได้ตระหนักถึงความสำาคัญและบทบาท

หน้าที่ของตนเอง การจัดกิจกรรมวันเด็กมีการเต้นประกอบเพลงสวนสัตว์ของเด็ก และแจกขนมให้เด็ก ๆ  มีระเบียบวินัยเข้าแถวมารับขนม เด็กเล็ก

กล้าแสดงออกรู้จักการแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น อีกทั้งสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมวันม�ฆบูช�  

 วนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้จัดกิจกรรมวนัมาฆบชูา ประจำาป ี2560 ณ วดัดงปอ เพื่อให้เดก็ไดเ้รยีนรู้ถึงความสำาคญัทางศาสนา เก่ียวกับ 

การปฏิบัติตนและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในวันสำาคัญนั้น ๆ และมีจิตสำานึกและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาของไทย

โครงก�รเร�รักประเพณี (กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่)

 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ ๒ ได้จดัโครงการ

เรารักประเพณี (กิจกรรมวันปีใหม่) วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๒ มีการจับฉลากของขวัญ 

ของเด็กเล็กร่วมกับกับครูและบุคลากร โดยมีผู้ปกครองมาร่วม 

ในงานด้วย เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กเห็นถึงความสำาคัญในการอนุรักษ์ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการ 

สานสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กเล็ก



17โทร. 1132 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง

ภาพกิจกรรม

ทำ�บุญตักบ�ตรเทศก�ลปีใหม่ 2560

วันเด็กแห่งช�ติ 2560

พิธีปล่อยปล�และก�รแข่งขันจักรย�น Ride to Khong Legendary

วันว�เลนไทน์ 2560

สปัด�หเ์ผยแพรพ่ทุธศ�สน� วันม�ฆบชู�
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พิธีรับร�งวัล 

ธรรม�ภิบ�ล ประจำ�ปี 2559

ฉลอง 80 ปี เทศบ�ล

วันท้องถิ่นไทย

โครงก�รฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 11

รับก�รตรวจสอบ

ประเมินเทศบ�ลน่�อยู่อย่�งยั่งยืน

ง�นมหัศจรรย์ถิ่นผู้ ไทย ร�ชินีผ้�ไหมแพรว� ครั้งที่ 2
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เกาะติดรองนายก

ตามติด สท.




