เกาะติด

สารจาก นายก
กราบเรียนพี่นองประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่เคารพรักทุกทาน วารสาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุฉบับนี้เปนฉบับที่ 47 / 2560 ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2560
ในชวงนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมตางๆ ที่สําคัญเชน
การจัดงานประเพณีสงกรานตในระหวางวันที่ 12 – 15 เมษายน 2560 ณ บริเวณวัดกลาง
พระอารามหลวง บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ และตามถนนสงกรานต (ถนน
อนรรฆนาค) เพือ่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอ งถิน่ พรอมตอนรับผูว า ราชการจังหวัด
กาฬสินธุค นใหม ทานสุวทิ ย คําดี มีการจัดนิทรรศการศิลปกรรม “ตามรอยเสด็จอิสาน
แผนดินทองของพอหลวง” เพื่อถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช โดยจัดแสดงภาพ จํานวน 89 ภาพ จาก 89 ศิลปนและกวา 200 ภาพ
จากสมาคมศิ ล ป นอี สาน ซึ่ ง จั ง หวั ด กาฬสิ นธุ เป นจั ง หวั ด แรกและจังหวัดเดียว
ที่มีโอกาสไดจัดนิทรรศการ มีการจัดงานวันเทศบาลในวันที่ 24 เมษายน 2560
จัดทําดอกไมจันทนดอกพะยอม รองรับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเทศบาลไดรับ
มอบหมายจากจังหวัดใหจัดทํา 20,000 ดอก โดยสํานักกอง ฝาย ตางๆ โรงเรียน
ผู สู ง อายุ ชุ ม ชน ผู นํ า จิ ต อาสาต า งๆ ร ว มจั ด ทํ า ที่ บ ริ เ วณหน า สํ า นั ก งานเทศบาล
เมื อ งกาฬสิ น ธุ และสํ า นั ก ทะเบี ย นท อ งถิ่ น นอกจากนี้ เ ทศบาลได มี ก ารเตรี ย มปลู ก
ดอกดาวเรื อ ง จํ า นวน 100,000 ต น เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการจั ด งานครั้ ง นี้
และผมได เ สนอญั ต ติ ข อกู เ งิ น กสท. ซื้ อ รถขยะ 3 คั น รถบรรทุ ก 6 ล อ 2 คั น
วงเงิ น 12,700,000 บาท ซึ่ ง สภาเทศบาลมี ม ติ ด ว ยเสี ย งข า งมาก เห็ น ชอบให กู ไ ด
ตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดและในช ว งนี้ มี ค ณะกรรมการต า งๆ เข า มาประเมิ น เทศบาล
เมื อ งกาฬสิ น ธุ เช น การประเมิ น ศู น ย ร าชการสะดวก การประเมิ น สํ า นั ก ทะเบี ย นดี เ ด น
การประเมินรางวัลธรรมาภิบาลประจําป 2560 ในรอบที่ 2 ซึ่งตองรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการตอไป ทายนี้ขอเชิญชวนพี่นอง
ประชาชนไดรว มแรง รวมใจในการจัดทําดอกไมจนั ทน ปลูกดอกดาวเรือง สําหรับพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และขอเชิญรวมสืบสานพระปณิธานพระบรมราโชวาทศาสตรพระราชาของพระองคทา น เพือ่ เฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา ที่จะมาถึงในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นี้ ขอพระองค
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยปกปองคุมครองพี่นองประชาชนใหประสบความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
ขอบคุณครับ
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รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ในการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำ�ปี 2559 จากนายวิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ รอยัล พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

สำ�นักปลัดเทศบาล

รับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำ�ปี 2560

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนการงาน พนักงาน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำ�ปี 2560 คณะที่ 8
นำ�โดย นายชวลิต ชูขจร ผูต้ รวจราชการพิเศษประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี และคณะ
พร้อมลงพืน้ ทีต่ รวจการให้บริการพีน่ อ้ งประชาชน ณ สำ�นักทะเบียนท้องถิน่ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ และเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้

80 ปี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก้าวสู่ความสำ�เร็จ...อย่างยั่งยืน
วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร
สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้เป็นประธานเปิด “งานเฉลิมฉลองครบรอบ
80 ปี เทศบาลเมืองกาฬสินธุก์ า้ วสูค่ วามสำ�เร็จ...
อย่างยั่งยืน”

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้เปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการปรับปรุง ทบทวน วิสัยทัศย์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดในการพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับ
นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” โดยได้รับเกียรติ
จากท่านอาจารย์ ดร.ไพบูลย์ โพธิส์ วุ รรณ ผูท้ รง
คุณวุฒิด้านการวางแผนพัฒนามาเป็นวิทยากร

วันเทศบาล
วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดงานวันเทศบาล ประจำ�ปี 2560 โดยมี นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์   เป็นประธาน มีพิธีได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ�  พนักงานจ้าง ผู้ซึ่งได้รับคัดเลือก
เป็นพนักงานดีเด่นประจำ�ปี 2560 จำ�นวน 19 คน
และมอบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ กั บ ผู้ ทำ �
คุ ณ ประโยชน์ ในกั บ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
91 คน  ได้ปลูกต้นไม้รว่ มกัน ณ บริเวณหน้าแฟลต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และกิจกรรม 5 ส.

โทร. 1132 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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เทศบาลช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ได้เกิดเหตุวาตภัยลมกระโชกแรงพัดบ้านเรือนประชาชนและ
ต้นไม้ ได้รับความเสียหายจำ�นวน 66 ครัวเรือน  จึงได้ดำ�เนิน
การฟื้นฟูเยียวยาทั้งทางการเงินและวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน
โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุวาตภัย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สถานีดบั เพลิง) เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

ร่ ว มการฝึ ก ซ้ อ มแผนการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำ�ปีงบประมาณ
2560

โดยจำ � ลองสถานการณ์ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนรถตู้ โดย
ชนประสานงากับรถบรรทุกก๊าซ
LPG เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
ณ บริเวณแยกถนนบายพาส
ตั ด ใหม่ ห น้ า โกลบอลเฮ้ า ส์
สาขากาฬสินธุ์

โครงการรณรงค์ ป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

โครงการฝึกอบรมจัดตัง้ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 11

ได้ ฝึ ก อบรมจั ด ตั้ ง สมาชิ ก อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 20-24 มีนาคม 2560
รวม 5 วัน 4 คืนณ ศูนย์ฝึกอบรมหัตถกรรมโนนดอกจาน
ตำ�บลไผ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในครั้งนีจ้ ำ�นวน 50  คน

ได้รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับศูนย์อำ�นวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำ�รวจ ทหาร ปภ. สสจ.
แขวงทางหลวง ขนส่ง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบจากรถ
และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ ลานหน้า
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถ
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิต
สำ�นึกในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจากผลการดำ�เนินโครงการฯ
ดังกล่าว ในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 (7 วัน
ระวังอันตราย) ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เรียนพีน่ อ้ งประชาชนชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ เี่ คารพรักทุกท่าน ขณะนีเ้ ทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ด�ำ เนิน
การจัดตัง้ ศูนย์บริการสะดวก ซึง่ เป็นจุดรับคำ�ร้องทีพ่ นี่ อ้ งประชาชนสามารถยื่นเรื่องราวขอรับบริการหรือร้องทุกข์
เกีย่ วกับภารกิจและอำ�นาจหน้าทีข่ องเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ กุ ประเภท เพื่อให้สามารถแก้ ไขปัญหาบำ�บัดทุกข์ ให้แก่
พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โทร. 043-813106 สายด่วน 1132
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สำ�นักการช่าง

กิจกรรมและผลงาน ประจำ�เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560

สำ�นักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ด�ำ เนินการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2560 จำ�นวนทั้งหมด 36 โครงการ และในช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560 ได้ดำ�เนินการก่อสร้างเสร็จแล้วดังนี้
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยหำ�ชัย ชุมชน 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้�ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 9 ชุมชน
ทุ่งศรีเมืองกลาง
หนองผักแว่น

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้�ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสมหวัง ชุมชนริมแก่ง
ดอนกลาง

4. โครงการปรับปรุงทางเข้าถนนประชาสามัคคี ชุมชนดอนกลอย

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างบ้านประธาน
ชุมชน ชุมชนสงเปลือยใน

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสนามบินตรงข้ามวิทยาลัย
สารพัดช่างกาฬสินธุ์

สำ�นักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำ�เนินการซ่อมแซมบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำ�รุด ตามคำ�ร้องของ
ประชาชนในแต่ละชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน มีแสงสว่างเพียงพอ การสัญจรไปมาบนถนนมีความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
1.ซ่อมแซมพืน้ ผิวถนนจราจร บริเวณ ถนนทางเข้าหนองไชยวานข้างโชว์รมู
2.ซ่อมแซมพื้นผิวถนนจราจร บริเวณ ถนนเส้นหลังสหกรณ์ครู
ฟอร์ด

3.ซ่อมแซมพื้นผิวถนนจราจร บริเวณ ถนนข้างตลาดเกษตร

4.ซ่อมแซมบำ�รุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ ถนน ถีนานนท์ ข้าง อนุกูลนารี

5.ซ่อมแซมบำ�รุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ ขยายหอกระจายข่าวหาดลำ�ดวน

6.ซ่อมแซมบำ�รุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ ถนนกาฬสินธุ์ หน้าตลาดสดเทศบาลฯ

7.ซ่อมแซมบำ�รุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ โรงฆ่าสัตว์ จังหวัดกาฬสินธุ์

8.ซ่อมแซมบำ�รุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ สวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน

โทร. 1132 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายก
เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบแว่นสายตาแก่ผสู้ งู อายุตามโครงการเบิกฟ้าสดใส ผูส้ งู วัย
สุขสม ประจำ�ปี 2560 จำ�นวน 595 คน

วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2560 ณ หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าล นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย รศ.จีระพันธ์ ห้วยเสน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงานได้แก่ สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำ�นักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกัน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ
จากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ของภาค
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งานป้องกันและควบคุมโรค
ได้จัดงานมหกรรม “ 5 ทำ� 5 ไม่ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับ”

นายมานิต  ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการพบปะพูดคุย
กับผู้เข้าร่วมงานมหกรรมฯ ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับและ
อัลตร้าซาวด์ผิดปกติ เมื่อปีที่แล้ว และกลุ่มเสี่ยงที่มีญาติป่วยหรือเคยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ
อีกทั้งกลุ่มที่ชอบดื่มสุรา ชอบกินปลาดิบ จำ�นวนทั้งหมด 100 คน ใน วันที่ 26  พฤษภาคม 2560
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
ผลการดำ�เนินงาน
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมาครบตามเป้าหมาย 100 คน และมาตรวจอัลตร้าซาวด์ครบตาม
เป้าหมายจำ�นวน  45 คน
- มีการจัดบูทให้กลุ่มเสี่ยงได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านในการจัดการสุขภาพด้าน มะเร็งตับ
และมะเร็งท่อน้ำ�ดี โดยได้รับความร่วมมือจากบูทที่ชนะเลิศ ในระดับอำ�เภอ 2 บูท
- มีการแสดงหมอลำ�นำ�สมัย “ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับ”
- จัดให้กลุ่มเสี่ยง ได้ฟังวิธีการและพาทำ�ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 5 ทำ�  5 ไม่ ห่างไกล
โรคมะเร็งตับ”

รูห้ รือไม่….กรมปศุสตั ว์แจ้งให้ยกเลิกการฉีดยาคุมกำ�เนิดให้แก่สนุ ขั และแมว
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงร่วมกับแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำ�บัด จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในวัน จันทร์ อังคาร
เวลา 13.30 - 16.30 น.

การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ ในการเลี้ยงไส้เดือนดินในการกำ�จัดขยะ
อินทรีย์ ในครัวเรือน ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง และ
ชุมชนทุ่งมน มีประชาชน เข้าร่วมจำ�นวน 42 คน และมีผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนการเลี้ยง
ไส้เดือนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางเทศบาล จำ�นวน 56 ครัวเรือน

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 (ซอยน้�ำ ทิพย์)  ได้รณรงค์ฉดี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำ�ปี 2560
ตัง้ แต่ 1 มิถนุ ายน – 31 สิงหาคม 2560 แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบทัง้ 8 ชุมชนได้แก่ ซอยน้�ำ ทิพย์
ดอนสวรรค์ หน้าโรงเลื่อย ท่าสินค้า วัดเหนือ วัดใต้ โรงงิ้ว และคุ้มห้วย โดยกลุ่มเป้าหมายคือ
ผู้ที่มีอายุ 65  ปีขึ้นไป  ผู้ที่มี โรค เช่น เบาหวาน หัวใจ หอบหืด  เป็นต้น
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กรมปศุสัตว์ ได้กำ�หนดแนวทางในการควบคุมจำ�นวนประชากรสุนัขและแมว ดังนี้
1. ให้ยกเลิกการฉีดยาคุมกำ�เนิดให้กับสุนัขและแมว เนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงทำ�ให้เกิด
มดลูกอักเสบ (Pyometra) และจะส่งผลให้สัตว์เสียชีวิตในเวลาต่อมา
2. ให้ดำ�เนินการผ่าตัดทำ�หมัน โดยเน้นสัตว์ที่ ไม่มีเจ้าของ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือ
จากสัตวแพทย์ สถานพยาบาลสัตว์รวมถึงบุคคล หรือหน่วยงานทีม่ กี ารดำ�เนินงานเกีย่ วกับการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว ให้เน้นการผ่าตัดทำ�หมันเป็นหลัก และให้ยกเลิกการฉีดยาคุมกำ�เนิด
เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เสียชีวิตจากการดำ�เนินการดังกล่าว

โรงเรียนผู้สูงอายุ
วันที่ 18 พ.ค. 60 เรียนทำ�ดอกไม้จันทน์
ถวายพ่อหลวง ร.9 ร่วมกับเครือข่าย ร.ร.ผูส้ งู อายุ
เทศบาลตำ�บลโพนทอง ร.ร.ผู้สูงอายุบ้านโคกสี
โรงเรียนอนุกลู นารี เยาวชนจิตอาสาและผูท้ สี่ นใจ
วิทยากรจากทีมงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่   8 มิถุนายน 2560  จัดกิจกรรมให้ความรู้และบริการคัดกรองต้อกระจก ต้อหิน ด้วย
กล้องวัดความดันลูกตา โดยเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลศุภมิตร
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สำ�นักการคลัง
ภาษีบำ�รุงท้องที่

ภาษีบำ�รุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน
ตามราคาปานกลางที่ดิน และตามบัญชีอัตราภาษีบำ�รุงท้องที่
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำ�รุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองอยู่ ในที่ที่ ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
เอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำ�รุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และ
พื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำ�ด้วย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำ�รุงท้องที่ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน
ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใดมีหน้าทีเ่ สียภาษีบ�ำ รุงท้องทีส่ �ำ หรับ
ปีนั้น (สิ้นสุดเดือนเมษายน)
กำ�หนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ
เสียภาษี กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำ�นวน
เนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษี
บำ�รุงท้องที่
เงินเพิ่ม ในกรณี และอัตราดังต่อไปนี้
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก�ำ หนด
ให้เสียเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบำ�รุงท้องที่

2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้อง ทำ�ให้
จำ�นวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำ�รุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียเงิน
เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบำ�รุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
3. ชีเ้ ขตแจ้งจำ�นวนเนือ้ ทีด่ นิ ไม่ถกู ต้องต่อเจ้าพนักงาน
สำ�รวจโดยทำ�ให้จ�ำ นวนเงินทีต่ อ้ งเสียภาษีบ�ำ รุงท้องทีล่ ดน้อยลง
ให้เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
4. ไม่ชำ�ระภาษีบำ�รุงท้องที่ภายในเวลาที่กำ�หนดให้
เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำ�นวนเงินที่ต้องเสียภาษี
บำ�รุงท้องที่เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
การลดหย่อน
- ที่ดินที่มีที่อยู่อาศัยที่เจ้าของทรัพย์สินใช้อาศัยเอง
ลดหย่อน 100 ตารางวา (ส่วนทีเ่ กิน 100 ตารางวา คำ�นวณภาษี
เฉพาะส่วนที่เกิน)
- บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน
ให้ ได้รับลดหย่อนร่วมกัน
แบบแสดงรายการที่ ได้ยื่นไว้นั้นใช้ ได้ ในรอบระยะเวลา 4 ปี
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กองสวัสดิการสังคม
โครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ปกครอง ต่อสาเหตุและ
ความเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นในปัจจุบัน

ได้รบั งบสนับสนุนจาก กสจ. มีพระสุนธร ธรรมประพุทธ์
เจ้าอาวาสวัดเหนือ เมตตาบรรยายเรื่อง จริยธรรมกับการ
ครองเรื อ น นายจารุ วั ฒ น์    บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งบประมาณ
50,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ประชุมประจำ�เดือนคณะกรรมการชุมชนและผูน้ �ำ ชุมชน
วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม
ธรรมาภิ บ าล มี ก ารประชุ ม
ประจำ � เดื อ นคณะกรรมการ
ชุมชนและผู้นำ�ชุมชน ประจำ�
เดือน เมษายน ครั้งที่ 7/2560

โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผสู้ งู อายุผพู้ กิ าร
และผู้ติดเชื้อ HIV
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ได้ดำ�เนินการจ่าย
เบีย้ ยังชีพ แก่ ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ ารและผูต้ ดิ เชือ้ HIV เชิงรุก 36 ชุมชน

โครงการสร้างสัมพันธภาพ และป้องกันความรุนแรง
ในครอบครัว
เดือนพฤษภาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมป้องกันความ
รุนแรงในครอบครัว ณ ชุมชน โรงซ่อม ร.พ.ช., ชุมชนวัดใต้,
ชุมชนบุญกว้าง

โครงการบ้านมั่นคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โครงการเติมรัก เติมใจ สายใยแห่งครอบครัว ประจำ� 2560

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมเติมรัก
เติมใจ สายใยแห่งครอบครัว ณ ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา
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เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ประชุมใหญ่สามัญ
สหกรณ์บริการเคหะสถานหนองไผ่ร่วมใจพัฒนา จำ�กัด พร้อม
ทั้งคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ชุดใหม่แทนคณะ
กรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง ณ ที่ทำ�การสหกรณ์ฯ
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โครงการอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ได้ฝึก
อบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน สอนการทำ�
ดอกไม้จนั ทน์ โดยได้รบั ความอนุเคราะห์
วิ ท ยากรจากสำ � นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มหัตถกรรม
ดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ จ ากผ้ า ไหมและของ
ที่ ร ะลึ ก ณ หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าล
เทศบาลเมือง

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ร่วมเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมฯ รูปพ่อหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 กองสวัสดิการ
สั ง คมเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ แ ละสภาเด็ ก เทศบาลเมื อ ง
กาฬสิ น ธุ์ ฝ่ า ยปฏิ ค มบริ ก ารแขกผู้ มี เ กี ย รติ แ ละประชาชน
ที่มาร่วมงานในพิธีเปิดงานจุดปล่อยขบวนแห่/กองอำ�นวยการ
ณ สนามศาลากลางจังหวัด

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำ�ปี 2560

วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 กองสวัสดิการสังคม
พร้ อ มกั บ สภาเด็ ก และเยาวชนเทศบาลเมื อ งได้ จั ด เตรี ย ม
เครื่องดื่ม ภาชนะและอุปกรณ์
น้ำ �  น้ำ � หอม ในพิ ธี ร ดน้ำ �
ขอพรจากผูส้ งู อายุ ณ วัดกลาง
(พระอารามหลวง)

งานเลี้ยงขอบคุณศิลปิน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมร้องเพลงเพื่อพ่อหลวง ในงานเลีย้ ง
ขอบคุณศิลปิน ที่มาแสดงรูป
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาล
ที่ 9 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์
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สำ�นักการศึกษา
สำ�นักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลโกล์หนู ประจำ�ปี 2560 ในระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม
และวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560 ณ สนามฟุต ซอลชุมชนริมแก่ง
ดอนกลาง รุ่ น เยาวชนชายอายุ ไ ม่ เ กิ น 15 ปี มี ที ม ส่ ง เข้ า ร่ ว ม
การแข่งขัน 15 ทีม และรุน่ ประชาชนทัว่ ไปชาย มีทมี ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
12 ทีม โดยผลการแข่งขัน สรุปดังนี้
- รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ชนะเลิศ  ได้แก่ทีม  อนุกูลนารี B
รองชนะเลิศอันดับที่  1  ได้แก่ทีม  สนามกีฬากลาง A
รองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่ทีม  สนามกีฬากลาง B
รองชนะเลิศอันดับที่  3  ได้แก่ทีม  ส.วงษา A
- รุ่นประชาชนทั่วไป  ชาย
ชนะเลิศ  ได้แก่ทีม  ซอยน้ำ�ทิพย์
รองชนะเลิศอันดับที่  1  ได้แก่ทีม  คุ้มห้วย B
รองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่ทีม  สวน 45
รองชนะเลิศอันดับที่  3  ได้แก่ทีม  คุ้มห้วย A
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วันที่ 4 เมษายน 2560 สำ�นักการศึกษา ได้จดั กิจกรรมรณรงค์
“ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” ประจำ�ปี 2560 ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำ�ปี 2560 ระหว่างวันที่
12 - 13 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม  โดยกิจกรรมแบ่งเป็น
วันที่ 12 เมษายน 2560   พิธีสรงน้ำ�พระพุทธรูป พระสงฆ์
รดน้ำ�ขอพรจากผู้สูงอายุ
วันที่ 13 เมษายน 2560 ภาคเช้าพิธที �ำ บุญตักบาตร  ภาคบ่าย
ขบวนแห่สงกรานต์ของแต่ละคุม้ วัด ไปตามถนนสงกรานต์ (ถนนข้าวก่�ำ )
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โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสิ น ธุ์ พิ ท ยาสิ ท ธิ์ เป็ น ศู น ย์ อ บรมโครงการบู ร ณาการ
สะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้สอนในเชิงบูรณาการความรู้ ให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างวิชา ซึง่ จะนำ�ไปสูค่ วามเข้าใจด้านการสอนคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณะครู
นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดกลางพระอารามหลวง

ร่วมงานวันสงกรานต์ ประจำ�ปี 2560

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์
พิทยาสิทธิ์ เปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คณะผูบ้ ริหาร พนักงานครู นักเรียน ร่วมเคารพธงชาติหน้าเสาธง
และพบปะพูดคุย เพื่อสร้างความคุ้นเคยและแจ้งกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ในโรงเรียน ให้นักเรียนทราบ

วันที่ 12 เมษายน 2560 ร่วมพิธีรดน้ำ�ดำ�หัวผู้บริหาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ช่วงเช้า) ณ หน้าหอประชุมธรรมา
ภิ บ าล และพิ ธี ร ดน้ำ � ดำ � หั ว ผู้ สู ง อายุ “วั น น้ำ � ทิ พ ย์ ก ตั ญ ญู
(ช่วงบ่าย) ณ วัดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 13 เมษายน 2560 ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่ไทย (ช่วงเช้า) ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์ และช่วงบ่าย ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์และ
ชาวคุ้มวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการ
สื บ ทอดประเพณี อั น ดี ง ามของไทยเป็ น สิ ริ ม งคล ในวั น ขึ้ น
ปีใหม่ไทย
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โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
วันที่ 24 เมษายน 2560 วันเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
นักเรียนร่วมโครงการ to be number one ณ อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

นายสถิตพงษ์  บงศรีดา ผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับ
รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและ นายณฐกมล ภูนิลามัย
ได้รับรางวัลครูดีเด่นในวันเทศบาลเพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจ
ให้ กั บ พนั ก งานครู เ ทศบาลที่
ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความวิ ริ ย ะ
อุ ต ส า ห ะ แ ล ะ ทุ่ ม เ ท ใ ห้ กั บ
เทศบาล

กิจกรรมทำ�บุญตักบาตรถนนสายบุญ
ประจำ�เดือนเมษายน เพื่อเป็นการเสริมความเป็น
สิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เข้าร่วม
กิจกรรมทำ�บุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดประชานิยม
เพื่อเป็นการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมทีส่ บื ต่อกันมา และเป็นการร่วมกัน
ตักบาตรในวันสำ�คัญของคนไทย

วันที่ 2 เมษายน 2560
พนั ก งานครู ร่ ว มถวายต้ น ดอกเงิ น ในบุ ญ เดื อ นสี่
วัดสว่างคงคา เพื่อเป็นการสนับสนุนและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทย
ที่มีสืบต่อกันมาเนิ่นนาน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับชุมชน

นางสาวเปรมฤดี มุลวิไล ตำ�แหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล 2
วัดสว่างคงคา
เข้ารับรางวัลครูดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในวันที่ 20  มีนาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติ
และเป็นขวัญกำ�ลังใจให้กับพนักงานครู

วันที่ 12 เมษายน 2560

พนักงานครูและบุคลากรเทศบาลทุกคน ร่วมสงฆ์น้ำ�
หลวงพ่อองค์ดำ�และรดน้ำ�ดำ�หัวคณะผู้บริหาร ณ สำ�นักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อแสดง
ถึ ง ความเคารพนอบน้ อ มต่ อ
ผู้ อ าวุ โ สและเป็ น การอนุ รั ก ษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็น
สิริมงคลต่อตนเอง

วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2560

นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 เข้ า ร่ ว มโครงการ
ฝึ ก อบรมพั ฒ นาการอ่ า นการเขี ย น ณ ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น
เทศบาล 2 วั ด สว่ า งคงคา
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั
นั ก เรี ย น ในการพั ฒ นาการ
อ่ า นออกเขี ย นได้ ก่ อ นเปิ ด
ภาคเรียน
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โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนได้ดำ�เนิน
โครงการเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อม
พัฒนาการ เพื่อให้นกั เรียนคุน้ เคยกับครูและสถานทีเ่ รียนก่อนเปิด
ภาคเรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ได้ดำ�เนินโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมวันดื่มนมโลก เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนรักการดื่มนม เพราะการดื่มนมในเด็กวัยอนุบาล
จะช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายเติบโต มีพัฒนาการที่ดี
ทั้ง 4 ด้าน

เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2560 ได้ด�ำ เนินโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมวันสิง่ แวดล้อมโลก เพื่อเป็นการรณรงค์
ให้นักเรียนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม  ไม่ทำ�ลาย  ไม่ทิ้งขยะ  รู้จัก
การแยกขยะ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้ดำ�เนินโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ โลก เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่และการป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลจากสารเสพติด

โทร. 1132 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมการทำ�ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะตัวแทนครูและ
นักเรียนได้เข้าร่วมกับการอบรมจากกลุ่มชุมชนที่ ให้ความรู้
เกีย่ วกับการทำ�ดอกไม้จนั ทน์เพื่อพ่อ แล้วนำ�มาถ่ายทอดความรู้
ให้กับสมาชิกในโรงเรียน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

เมื่อวันที  ่ 26 พฤษภาคม 2560  ได้ก�ำ หนดจัดโครงการ
ประชุมผูป้ กครอง ประจำ�ปีการศึกษา 2560  เพื่อทำ�ความเข้าใจ
กับผู้ปกครองนักเรียนในนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน
และเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ โดยมี ท่ า นนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม มาร่วมเป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการ

กิจกรรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียน ที่โรงเรียน
ดำ�เนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั
นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียน
ใน 3 วิชา คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำ�ปี
การศึ ก ษา 2560 จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1

ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ 1 เข้ารับการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ปี 2560 จากสำ � นั ก งานสาธารณสุ ขอำ � เภอเมื อ งกาฬสิ นธุ์
เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ให้สมวัย ตลอดจนบุคลากรในศูนย์เด็กเล็กให้มีสุขภาพดี

วันที่ 13 เมษายน 2560 ร่วมงานประเพณีวนั สงกรานต์
ประจำ�ปี 2560
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นวันเปิดภาคที่ 1
ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ์ 1 โดยศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก กำ � หนดให้ ผู้ ป กครอง
ต้องอยู่กับบุตรหลานเป็นจำ�นวน 4 วัน เพื่อให้เด็กเล็กปรับตัว
เข้ากับคุณครูประจำ�ชั้น

โทร. 1132 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อให้ผปู้ กครองได้รบั ทราบเกีย่ วกับนโยบายการจัดการศึกษา
กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 อีกทั้งชุมชนยังมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ได้รว่ มงานรัฐพิธี วันพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชา และวันที่ระลึก
มหาจั ก รี บ รมราชวงศ์ ประจำ � ปี 2560 ณ หอประชุ ม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
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กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในวั น เปิ ด ภาคเรี ย นที่
1/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 คณะครูศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ร่วมพิธีสรงน้ำ�พระพุทธรูปและรดน้ำ�
ขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ประจำ�ปี 2560 ณ
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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ภาพกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์ประจำ�ปี 2560

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันจักรี ประจำ�ปี 2560

โครงการร่วมใจไมตรีร่วมทำ�ดอกไม้ถวายพ่อ

Mou.ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
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ประเพณีบุญซำ�ฮะ ประจำ�ปี 2560

รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

มอบแว่นตาผู้สูงอายุ
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