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สารจาก นายก
 กราบเรียนพี่นองประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่เคารพรักทุกทาน วารสาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุฉบับนี้เปนฉบับที่  47 / 2560 ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2560

ในชวงนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมตางๆ ท่ีสําคัญเชน
การจดังานประเพณสีงกรานตในระหวางวนัที ่12 – 15 เมษายน 2560 ณ บรเิวณวดักลาง
พระอารามหลวง บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ และตามถนนสงกรานต (ถนน
อนรรฆนาค) เพือ่สบืสานวฒันธรรมประเพณทีองถิน่  พรอมตอนรบัผูวาราชการจงัหวดั
กาฬสนิธุคนใหม ทานสวุทิย  คําด ี มกีารจดันทิรรศการศลิปกรรม “ตามรอยเสดจ็อสิาน
แผนดินทองของพอหลวง” เพื่อถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช  โดยจัดแสดงภาพ  จํานวน 89 ภาพ จาก 89 ศิลปนและกวา 200 ภาพ
จากสมาคมศิลปนอีสาน ซ่ึงจังหวัดกาฬสินธุเปนจังหวัดแรกและจังหวัดเดียว
ที่มีโอกาสไดจัดนิทรรศการ มีการจัดงานวันเทศบาลในวันที่ 24 เมษายน 2560 

จัดทําดอกไมจันทนดอกพะยอม รองรับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเทศบาลไดรับ

มอบหมายจากจังหวัดใหจัดทํา 20,000 ดอก โดยสํานักกอง ฝาย ตางๆ โรงเรียน
ผูสูงอายุ ชุมชน  ผูนําจิตอาสาตางๆ รวมจัดทํา  ที่บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ และสํานักทะเบียนทองถิ่น นอกจากนี้ เทศบาลไดมีการเตรียมปลูก
ดอกดาวเรือง  จํานวน 100,000 ตน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดงานครั้งนี้
และผมไดเสนอญัตติขอกู เ งิน กสท. ซื้อรถขยะ 3 คัน รถบรรทุก 6 ลอ 2 คัน 
วงเงิน 12,700,000 บาท  ซึ่งสภาเทศบาลมีมติดวยเสียงขางมาก เห็นชอบใหกูได
ตามหลักเกณฑที่ กําหนดและในชวงนี้มีคณะกรรมการตางๆ เขามาประเมินเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ เชน การประเมินศูนยราชการสะดวก การประเมินสํานักทะเบียนดีเดน
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การประเมินรางวัลธรรมาภิบาลประจําป 2560 ในรอบที่ 2 ซ่ึงตองรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการตอไป ทายน้ีขอเชิญชวนพ่ีนอง
ประชาชนไดรวมแรง รวมใจในการจดัทาํดอกไมจนัทน ปลกูดอกดาวเรอืง สาํหรบัพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิ
ทรมหาภมิูพลอดลุยเดช รชักาลที ่9 และขอเชญิรวมสบืสานพระปณธิานพระบรมราโชวาทศาสตรพระราชาของพระองคทาน เพือ่เฉลมิพระชนม
พรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา ที่จะมาถึงในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นี้ ขอพระองค
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยปกปองคุมครองพี่นองประชาชนใหประสบความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอบคุณครับ

สารจาก สารจาก 
กราบเรียนพี่นองประชาชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุฉบับนี้เปนฉบับที่  47 / 2560 ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2560
ในชวงนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมตางๆ ท่ีสําคัญเชน

การจดังานประเพณสีงกรานตในระหวางวนัที ่12 – 15 เมษายน 2560 ณ บรเิวณวดักลาง
พระอารามหลวง บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ และตามถนนสงกรานต (ถนน
อนรรฆนาค) เพือ่สบืสานวฒันธรรมประเพณทีองถิน่  พรอมตอนรบัผูวาราชการจงัหวดั
กาฬสนิธุคนใหม ทานสวุทิย  คําด ี มกีารจดันทิรรศการศลิปกรรม “ตามรอยเสดจ็อสิาน
แผนดินทองของพอหลวง” เพื่อถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช  โดยจัดแสดงภาพ  จํานวน 89 ภาพ จาก 89 ศิลปนและกวา 200 ภาพ
จากสมาคมศิลปนอีสาน ซ่ึงจังหวัดกาฬสินธุเปนจังหวัดแรกและจังหวัดเดียว
ที่มีโอกาสไดจัดนิทรรศการ มีการจัดงานวันเทศบาลในวันที่ 24 เมษายน 2560 

จัดทําดอกไมจันทนดอกพะยอม รองรับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเทศบาลไดรับ

มอบหมายจากจังหวัดใหจัดทํา 20,000 ดอก โดยสํานักกอง ฝาย ตางๆ โรงเรียน
ผูสูงอายุ ชุมชน  ผูนําจิตอาสาตางๆ รวมจัดทํา  ที่บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ และสํานักทะเบียนทองถิ่น นอกจากนี้ เทศบาลไดมีการเตรียมปลูก
ดอกดาวเรือง  จํานวน 100,000 ตน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดงานครั้งนี้
และผมไดเสนอญัตติขอกู เงิน กสท. ซ้ือรถขยะ 3 คัน รถบรรทุก 6 ลอ 2 คัน 
วงเงิน 12,700,000 บาท  ซึ่งสภาเทศบาลมีมติดวยเสียงขางมาก เห็นชอบใหกูได
ตามหลักเกณฑที่ กําหนดและในชวงนี้มีคณะกรรมการตางๆ เขามาประเมินเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ เชน การประเมินศูนยราชการสะดวก การประเมินสํานักทะเบียนดีเดน

การประเมินรางวัลธรรมาภิบาลประจําป 2560 ในรอบที่ 2 ซ่ึงตองรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการตอไป ทายน้ีขอเชิญชวนพ่ีนอง
ประชาชนไดรวมแรง รวมใจในการจดัทาํดอกไมจนัทน ปลกูดอกดาวเรอืง สาํหรบัพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิ
ทรมหาภมิูพลอดลุยเดช รชักาลที ่9 และขอเชญิรวมสบืสานพระปณธิานพระบรมราโชวาทศาสตรพระราชาของพระองคทาน เพือ่เฉลมิพระชนม
พรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา ที่จะมาถึงในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นี้ ขอพระองค
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยปกปองคุมครองพี่นองประชาชนใหประสบความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
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	 วนัที	่14	มนีาคม	2560	ณ	หอประชมุ 

ธรรมาภิบาลเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	นายณัฐภัทร 

สุวรรณประทีป	 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ได้เป็นประธานเปิด	 “งานเฉลิมฉลองครบรอบ	 

80	ป	ีเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุก้าวสูค่วามสำาเรจ็...

อย่างยั่งยืน”

	 เมื่อวันที่	 20-21	 เมษายน	 2560	 วันที่	 1	 พฤษภาคม	 2560	 และวันที่	 15	 พฤษภาคม	 2560	 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	 ได้เปิด 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการปรับปรุง	ทบทวน	วิสัยทัศย์	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์และ 

80 ปี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก้าวสู่ความสำาเร็จ...อย่างยั่งยืน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันเทศบาล

สำ�นักปลัดเทศบ�ล

	 วันที่	 24	 เมษายน	 2560	 ณ	 หอประชุมธรรมาภิบาล	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 ได้จัดงานวันเทศบาล	 ประจำาปี	 2560	 โดยมี	 นายจารุวัฒน์	 	 บุญเพิ่ม 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์		เป็นประธาน	มีพิธีได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานเทศบาล	พนักงานครู	ลูกจ้างประจำา	พนักงานจ้าง	ผู้ซึ่งได้รับคัดเลือก 

	 เมื่อวันที่	 5	 มิถุนายน	 2560	 เวลา	 10.00	 น.	 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 ได้ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ	1	เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน”	ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่	ในการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำาปี	2559	จากนายวิจารย์	สิมาฉายา 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ณ	รอยัล	พารากอน	ศูนย์การค้าสยามพารากอน	กรุงเทพมหานคร

รับร�งวัลเทศบ�ลน่�อยู่อย่�งยั่งยืน

ตัวชี้วัดในการพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับ 

นโยบาย	 “ประเทศไทย	 4.0”	 โดยได้รับเกียรติ 

จากทา่นอาจารย	์ดร.ไพบลูย	์โพธ์ิสวุรรณ	ผู้ทรง 

คุณวุฒิด้านการวางแผนพัฒนามาเป็นวิทยากร

เปน็พนักงานดเีดน่ประจำาปี	2560	จำานวน	19	คน 

และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำา 

คุณประโยชน์ ในกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

91	คน		ไดป้ลกูตน้ไมร่้วมกัน	ณ	บริเวณหน้าแฟลต 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	และกิจกรรม	5	ส.

รับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  

ประจำาปี 2560

	 เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2560	ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 

นายจารุวัฒน์	บุญเพิ่ม	นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	พร้อมคณะผู้บริหาร	หัวหน้า 

ส่วนการงาน	พนักงาน	สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ให้การต้อนรับคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก	 (GECC)	 ประจำาปี	 2560	 คณะที่	 8 

นำาโดย	นายชวลติ	ชขูจร	ผู้ตรวจราชการพเิศษประจำาสำานักนายกรฐัมนตร	ีและคณะ	 

พรอ้มลงพืน้ทีต่รวจการให้บริการพีน้่องประชาชน	ณ	สำานักทะเบยีนทอ้งถ่ิน	เทศบาล 

เมืองกาฬสินธุ์	และเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ในครั้งนี้
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เทศบาลช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

	 เมื่อวันที่	24	เมษายน	2560	ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	

ได้เกิดเหตุวาตภัยลมกระโชกแรงพัดบ้านเรือนประชาชนและ

ต้นไม้	ได้รับความเสียหายจำานวน	66	ครัวเรือน		จึงได้ดำาเนิน

การฟื้นฟูเยียวยาทั้งทางการเงินและวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน	

โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ได้มอบเงินช่วยเหลือ 

ผู้ประสบเหตุวาตภัย	 ในวันที่	 13	มิถุนายน	2560	ณ	อาคาร 

ฝ่ายปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย	(สถานีดบัเพลงิ)	เทศบาล 

เมืองกาฬสินธุ์

	 เรยีนพีน้่องประชาชนชาวเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุทีเ่คารพรักทกุทา่น	ขณะน้ีเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุไดด้ำาเนิน 

การจัดตัง้ศนูยบ์รกิารสะดวก	ซึง่เปน็จุดรับคำารอ้งทีพ่ีน้่องประชาชนสามารถยื่นเรื่องราวขอรับบรกิารหรอืร้องทกุข	์ 

เก่ียวกับภารกิจและอำานาจหน้าทีข่องเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุทกุประเภท	เพื่อให้สามารถแก้ไขปญัหาบำาบดัทกุข์ให้แก่ 

พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	โทร. 043-813106 สายด่วน 1132

ร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจำาปีงบประมาณ  

2560

	 โดยจำาลองสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุทางถนนรถตู้ โดย 

โครงการฝึกอบรมจัดตัง้สมาชกิอาสาสมัครปอ้งกันภัย 

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 11

 ได้ ฝึ กอบรม จัดตั้ งสมาชิ กอาสาสมัครป้ อง กัน ภัย 

ฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)	รุ่นที่	11	เมื่อวันที่	20-24	มีนาคม	2560 

รวม	 5	 วัน	 4	 คืนณ	 ศูนย์ฝึกอบรมหัตถกรรมโนนดอกจาน 

ตำาบลไผ่	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดกาฬสินธ์ุ	 โดยมีผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมในครั้งนีจ้ำานวน	50		คน

สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

	 ได้รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับศูนย์อำานวยการความ 

ปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์	 ตำารวจ	 ทหาร	 ปภ.	 สสจ.	 

แขวงทางหลวง	 ขนส่ง	 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบจากรถ 

และภาคีเครือข่าย	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2560	ณ	ลานหน้า 

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ	 โดยจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถ 

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิต 

สำานึกในการใช้รถใช้ถนน	 ซึ่งจากผลการดำาเนินโครงการฯ 

ดังกล่าว	 ในช่วงระหว่างวันที่	 11-17	 เมษายน	 2560	 (7	 วัน 

ระวังอันตราย)	 ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขต 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ชนประสานงากับรถบรรทกุก๊าซ 

LPG	เมื่อวนัที	่5	เมษายน	2560 

ณ	 บริเวณแยกถนนบายพาส 

ตัดใหม่หน้าโกลบอลเฮ้าส์ 	 

สาขากาฬสินธุ์



โทร. 1132  สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  ฟรี 24 ชั่วโมง 5

สำ�นักก�รช่�ง

	 สำานักการชา่ง	เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	ไดด้ำาเนินการออกแบบ	เขยีนแบบ	ประมาณราคา	คา่ก่อสร้าง	และควบคมุงานก่อสรา้งโครงการตามเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี	2560	จำานวนทั้งหมด	36	โครงการ	และในช่วงเดือน	เมษายน	-	มิถุนายน	2560	ได้ดำาเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วดังนี้

	 สำานักการช่าง	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 ได้ดำาเนินการซ่อมแซมบำารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำารุด	 ตามคำาร้องของ 

ประชาชนในแต่ละชุมชน	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	 มีแสงสว่างเพียงพอ	 การสัญจรไปมาบนถนนมีความปลอดภัย	 ลดอุบัติเหตุ	 มีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน	ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยหำาชัย ชุมชน 

ทุ่งศรีเมืองกลาง

2. โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตวัย ูซอยประดษิฐ ์9 ชมุชน

หนองผักแว่น

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวย ูซอยสมหวงั ชมุชนริมแก่ง 

ดอนกลาง

4. โครงการปรับปรุงทางเข้าถนนประชาสามัคคี ชุมชนดอนกลอย

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างบ้านประธาน 

ชุมชน ชุมชนสงเปลือยใน

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสนามบนิตรงขา้มวทิยาลัย

สารพัดช่างกาฬสินธุ์

1.ซอ่มแซมพืน้ผวิถนนจราจร บริเวณ ถนนทางเขา้หนองไชยวานขา้งโชวรู์ม 

ฟอร์ด

2.ซ่อมแซมพื้นผิวถนนจราจร บริเวณ ถนนเส้นหลังสหกรณ์ครู

3.ซ่อมแซมพื้นผิวถนนจราจร บริเวณ ถนนข้างตลาดเกษตร 4.ซ่อมแซมบำารุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ ถนน ถีนานนท์ ข้าง อนุกูลนารี

5.ซ่อมแซมบำารุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ ขยายหอกระจายข่าวหาดลำาดวน 6.ซอ่มแซมบำารงุไฟฟา้สาธารณะ ที ่ถนนกาฬสินธ์ุ หน้าตลาดสดเทศบาลฯ

7.ซ่อมแซมบำารุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ โรงฆ่าสัตว์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 8.ซ่อมแซมบำารุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ สวนสาธารณะกุดน้ำากิน

กิจกรรมและผลงาน ประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
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สำ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

	 วันที่	 5	 มิถุนายน	 2560	ณ	 หอประชุมธรรมาภิบาล	 นายมานิต	 ไชยศิวามงคล	 รองนายก 

เทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธ์ุ	เป็นประธานมอบแวน่สายตาแก่ผู้สงูอายตุามโครงการเบกิฟา้สดใส	ผู้สงูวยั 

สุขสม	ประจำาปี	2560	จำานวน	595	คน

	 วันที่ 	 7	 มิ ถุนายน	 2560	 ณ	 หอประชุมธรรมาภิบาล	 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุและมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ	 โดย	 รศ.จีระพันธ์	 ห้วยเสน	 อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	7	หน่วยงานได้แก่	สำานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ	 โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ	 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ	 

พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธ์ุ	 และสำานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์	 ร่วมกัน	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ 

การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน

	 เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2560	ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ ในการเลี้ยงไส้เดือนดินในการกำาจัดขยะ

อินทรีย์ ในครัวเรือน	ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง	ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา	ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง	และ

ชุมชนทุ่งมน	 มีประชาชน	 เข้าร่วมจำานวน	 42	 คน	 และมีผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนการเลี้ยง

ไส้เดือนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางเทศบาล	จำานวน	56	ครัวเรือน

 งานป้องกันและควบคุมโรค    

 ได้จัดงานมหกรรม “ 5 ทำา 5 ไม่ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับ”

	 นายมานิต		ไชยศวิามงคล	รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสนิธ์ุ	เปน็ประธานในการพบปะพดูคยุ 

กับผู้เข้าร่วมงานมหกรรมฯ	 ซึ่งประกอบด้วย	 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับและ 

อัลตร้าซาวด์ผิดปกติ	 เมื่อปีที่แล้ว	 และกลุ่มเสี่ยงที่มีญาติป่วยหรือเคยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ 

อีกทั้งกลุ่มที่ชอบดื่มสุรา	ชอบกินปลาดิบ	จำานวนทั้งหมด	100	คน	ใน	วันที่	26		พฤษภาคม	2560	 

ณ	หอประชุมธรรมาภิบาล

 ผลการดำาเนินงาน

	 -	 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมาครบตามเป้าหมาย	 100	 คน	 และมาตรวจอัลตร้าซาวด์ครบตาม 

เป้าหมายจำานวน		45	คน

	 -	 มีการจัดบูทให้กลุ่มเสี่ยงได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านในการจัดการสุขภาพด้าน	 มะเร็งตับ 

และมะเร็งท่อน้ำาดี	โดยได้รับความร่วมมือจากบูทที่ชนะเลิศ	ในระดับอำาเภอ	2	บูท

	 -	 มีการแสดงหมอลำานำาสมัย	“ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับ”	

	 -	 จัดให้กลุ่มเสี่ยง	 ได้ฟังวิธีการและพาทำาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 5	 ทำา	 5	 ไม่	 ห่างไกล 

โรคมะเร็งตับ”	

	 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	 ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะ 

พึ่งพิงร่วมกับแพทย์	 พยาบาล	 นักกายภาพบำาบัด	 จากโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุในวัน	 จันทร์	 อังคาร 

เวลา	13.30	-	16.30	น.

จากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการดูแล 

ผู้สูงอายุระยะยาว	(Long	Term	Care)	ของภาค 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รูห้รือไม…่.กรมปศสัุตวแ์จ้งให้ยกเลิกการฉดียาคมุกำาเนิดให้แก่สุนัขและแมว

	 กรมปศุสัตว์ได้กำาหนดแนวทางในการควบคุมจำานวนประชากรสุนัขและแมว	ดังนี้

	 1.	ให้ยกเลิกการฉีดยาคุมกำาเนิดให้กับสุนัขและแมว	 เนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงทำาให้เกิด 

มดลูกอักเสบ	(Pyometra)	และจะส่งผลให้สัตว์เสียชีวิตในเวลาต่อมา

	 2.	ให้ดำาเนินการผ่าตัดทำาหมัน	 โดยเน้นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ	 ทั้งน้ีกรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือ 

จากสตัวแพทย	์สถานพยาบาลสตัวร์วมถึงบคุคล	หรือหน่วยงานทีมี่การดำาเนินงานเก่ียวกับการควบคมุ 

ประชากรสุนัขและแมว	 ให้เน้นการผ่าตัดทำาหมันเป็นหลัก	 และให้ยกเลิกการฉีดยาคุมกำาเนิด 

เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เสียชีวิตจากการดำาเนินการดังกล่าว

	 วันที่	 18	 พ.ค.	 60	 เรียนทำาดอกไม้จันทน์

ถวายพอ่หลวง	ร.9	รว่มกับเครอืขา่ย	ร.ร.ผู้สงูอาย ุ

เทศบาลตำาบลโพนทอง	 ร.ร.ผู้สูงอายุบ้านโคกสี	

โรงเรยีนอนุกูลนาร	ีเยาวชนจิตอาสาและผู้ทีส่นใจ	 

วทิยากรจากทมีงานวฒันธรรมจังหวดักาฬสนิธ์ุ	ณ	

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

	 วันที่		8	มิถุนายน	2560		จัดกิจกรรมให้ความรู้และบริการคัดกรองต้อกระจก	ต้อหิน	ด้วย

กล้องวัดความดันลูกตา	โดยเจ้าหน้าที่จาก	โรงพยาบาลศุภมิตร

	 ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุแห่งที	่1	(ซอยน้ำาทพิย)์		ไดร้ณรงคฉ์ดีวคัซนีไขห้วดัใหญป่ระจำาป	ี2560	

ตัง้แต	่1	มถุินายน	–	31	สงิหาคม	2560	แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบทัง้	8	ชมุชนไดแ้ก่	ซอยน้ำาทพิย ์

ดอนสวรรค์	 หน้าโรงเลื่อย	 ท่าสินค้า	 วัดเหนือ	 วัดใต้	 โรงง้ิว	 และคุ้มห้วย	 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ 

ผู้ที่มีอายุ	65		ปีขึ้นไป		ผู้ที่มีโรค	เช่น	เบาหวาน	หัวใจ	หอบหืด		เป็นต้น
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สำ�นักก�รคลัง

ภาษีบำารุงท้องที่

 ภาษีบำารุงท้องที่	 เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน	 

ตามราคาปานกลางที่ดิน	 และตามบัญชีอัตราภาษีบำารุงท้องที่ 

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำารุงท้องที่	 ได้แก่	 ที่ดินที่เป็นของบุคคล 

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา	 หรือนิติบุคคล	 ซึ่งมีกรรมสิทธ์ิ 

ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองอยู่ ในที่ที่ ไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของ 

เอกชน	 ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำารุงท้องที่	 ได้แก่	 พื้นที่ดิน	 และ 

พื้นที่ที่เป็นภูเขา	หรือที่มีน้ำาด้วย

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำารุงท้องที่ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน 

ในวนัที	่1	มกราคม	ของปีใดมหีน้าทีเ่สยีภาษีบำารงุทอ้งทีส่ำาหรบั 

ปีนั้น	(สิ้นสุดเดือนเมษายน)

 กำาหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ 

เสียภาษี	 กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่	 หรือจำานวน 

เน้ือที่ดินเปลี่ยนแปลงไป	 ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษี 

บำารุงท้องที่

 เงินเพิ่ม	ในกรณี	และอัตราดังต่อไปนี้

	 1.	ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กำาหนด	 

ให้เสียเพิ่มร้อยละ	10	ของค่าภาษีบำารุงท้องที่

 2.	ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้อง	 ทำาให้ 

จำานวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำารุงท้องที่ลดน้อยลง	 ให้เสียเงิน 

เพิ่มร้อยละ	10	ของค่าภาษีบำารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม

	 3.	ชีเ้ขตแจง้จำานวนเน้ือทีด่นิไม่ถูกตอ้งตอ่เจ้าพนักงาน 

สำารวจโดยทำาให้จำานวนเงินทีต่อ้งเสยีภาษีบำารุงทอ้งทีล่ดน้อยลง 

ให้เพิ่มขึ้นอีก	1	เท่า	ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม	

	 4.	ไม่ชำาระภาษีบำารุงท้องที่ภายในเวลาที่กำาหนดให้ 

เสียเงินเพิ่มร้อยละ	 24	 ต่อปี	 ของจำานวนเงินที่ต้องเสียภาษี 

บำารุงท้องที่เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 การลดหย่อน

	 -	 ที่ดินที่มีที่อยู่อาศัยที่เจ้าของทรัพย์สินใช้อาศัยเอง	 

ลดหยอ่น	100	ตารางวา	(สว่นทีเ่กิน	100	ตารางวา	คำานวณภาษี 

เฉพาะส่วนที่เกิน)

	 -	 บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน 

ให้ได้รับลดหย่อนร่วมกัน

แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ ในรอบระยะเวลา	4	ปี
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กองสวัสดิก�รสังคม

โครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ปกครอง ต่อสาเหตุและ

ความเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นในปัจจุบัน

	 ไดรั้บงบสนับสนุนจาก	กสจ.	มพีระสนุธร	ธรรมประพทุธ์	 

เจ้าอาวาสวัดเหนือ	 เมตตาบรรยายเรื่อง	 จริยธรรมกับการ 

ครองเรือน	 นายจารุวัฒน์	 	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรี 

เมืองกาฬสินธ์ุ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	 งบประมาณ	 

50,000	บาท	จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ประชมุประจำาเดอืนคณะกรรมการชมุชนและผู้นำาชมุชน

	 วันที่	3	เมษายน	2560	เวลา	09.30	น.	ณ	หอประชุม 

โครงการสรา้งหลักประกันรายไดแ้ก่ผู้สูงอายผูุ้พกิาร

และผู้ติดเชื้อ HIV

 เมื่อวันที่	 4	 พฤษภาคม	 2560	 ได้ดำาเนินการจ่าย 

เบีย้ยงัชพี	แก่	ผู้สงูอาย	ุผู้พกิารและผู้ติดเชือ้	HIV	เชงิรกุ	36	ชมุชน 

โครงการบ้านมั่นคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

	 เมื่อวันที่	 22	 พฤษภาคม	 2560	 ประชุมใหญ่สามัญ

สหกรณ์บริการเคหะสถานหนองไผ่ร่วมใจพัฒนา	จำากัด	พร้อม

ทั้งคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ชุดใหม่แทนคณะ

กรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง	ณ	ที่ทำาการสหกรณ์ฯ

โครงการสร้างสัมพนัธภาพ และปอ้งกันความรนุแรง

ในครอบครัว

	 เดือนพฤษภาคม	 2560	 ได้จัดกิจกรรมป้องกันความ

รุนแรงในครอบครัว	ณ	ชุมชน	 โรงซ่อม	ร.พ.ช.,	ชุมชนวัดใต้, 

ชุมชนบุญกว้าง	

โครงการเตมิรกั เตมิใจ สายใยแห่งครอบครวั ประจำา 2560 

	 วันที่	 21	 พฤษภาคม	 2560	 ได้จัดกิจกรรมเติมรัก 

เติมใจ	สายใยแห่งครอบครัว	ณ	ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา	

ธรรมาภิบาล	 มีการประชุม

ประจำาเดือนคณะกรรมการ

ชุมชนและผู้นำาชุมชน	 ประจำา

เดือน	เมษายน	ครั้งที่	7/2560
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โครงการอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน

	 เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	ได้ฝึก 

อบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน	 สอนการทำา 

ดอกไมจ้นัทน์	โดยไดร้บัความอนุเคราะห์ 

วิทยากรจากสำานักงานพัฒนาชุมชน 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ	 และกลุ่มหัตถกรรม 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมและของ 

ที่ระลึก	 ณ	 หอประชุมธรรมาภิบาล	 

เทศบาลเมือง	

ร่วมเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมฯ รูปพ่อหลวง

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2560

	 วันพุธที่	 12	 เมษายน	 2560	 กองสวัสดิการสังคม 

พร้อมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองได้จัดเตรียม 

เครื่องดื่ม	 ภาชนะและอุปกรณ์	

น้ำ า 	 น้ำ าหอม	 ในพิ ธี รด น้ำ า 

ขอพรจากผู้สงูอาย	ุณ	วดักลาง 

(พระอารามหลวง)

	 วันพฤหัสบดีที่	 13	 เมษายน	 2560	 กองสวัสดิการ 

สังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและสภาเด็กเทศบาลเมือง 

กาฬสินธ์ุ	 ฝ่ายปฏิคมบริการแขกผู้มีเกียรติและประชาชน 

ที่มาร่วมงานในพิธีเปิดงานจุดปล่อยขบวนแห่/กองอำานวยการ	 

ณ	สนามศาลากลางจังหวัด

งานเลี้ยงขอบคุณศิลปิน

	 เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2560	สภาเด็กและเยาวชน 

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	รว่มร้องเพลงเพื่อพอ่หลวง	ในงานเลีย้ง 

กิจกรรมสภ�เด็กและเย�วชน

ขอบคุณศิลปิน	 ที่มาแสดงรูป 

พระบรมฉายาลักษณ์	 รัชกาล 

ที่	9	ที่จังหวัดกาฬสินธุ์
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สำ�นักก�รศึกษ�

	 สำานักการศกึษา	เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	ไดจั้ดการแขง่ขนักีฬา 

ฟุตบอลโกล์หนู	ประจำาปี	 2560	 ในระหว่างวันที่	 27	 -	28	พฤษภาคม 

และวันที่	 3	 -	 4	 มิถุนายน	 2560	 ณ	 สนามฟุต	 ซอลชุมชนริมแก่ง 

ดอนกลาง	 รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน	 15	 ปี	 มีทีมส่งเข้าร่วม 

การแขง่ขนั	15	ทมี	และรุน่ประชาชนทัว่ไปชาย	มทีมีสง่เขา้รว่มการแขง่ขนั 

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		ซอยน้ำาทิพย์

	 	 รองชนะเลิศอันดับที่		1		ได้แก่ทีม		คุ้มห้วย	B

	 	 รองชนะเลิศอันดับที่		2		ได้แก่ทีม		สวน	45

	 	 รองชนะเลิศอันดับที่		3		ได้แก่ทีม		คุ้มห้วย	A

	 วนัที	่4	เมษายน	2560	สำานักการศกึษา	ไดจ้ดักิจกรรมรณรงค	์ 

“ลา้งสว้มพร้อมกัน	รบัวนัสงกรานต”์	ประจำาป	ี2560	ณ	สนามกีฬากลาง 

จังหวัดกาฬสินธุ์

	 จัดงานประเพณีสงกรานต์	 ประจำาปี	 2560	 ระหว่างวันที่ 

12	-	13	เมษายน	2560	เพื่อเปน็การสง่เสรมิ	สบืสานวฒันธรรมประเพณี

อันดีงาม		โดยกิจกรรมแบ่งเป็น

	 วันที่	 12	 เมษายน	 2560	 	 พิธีสรงน้ำาพระพุทธรูป	 พระสงฆ์	 

รดน้ำาขอพรจากผู้สูงอายุ	

	 วนัที	่13	เมษายน	2560	ภาคเชา้พธิทีำาบญุตกับาตร		ภาคบา่ย 

ขบวนแห่สงกรานตข์องแตล่ะคุม้วดั	ไปตามถนนสงกรานต	์(ถนนขา้วก่ำา)
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โรงเรียนเทศบ�ล 1 ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์

โครงก�รบูรณ�ก�รสะเต็มศึกษ�

	 ในระหวา่งวนัที	่1-3	พฤษภาคม	2560	โรงเรียนเทศบาล	1 

กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ	 เป็นศูนย์อบรมโครงการบูรณาการ 

สะเตม็ศกึษา	ปงีบประมาณ	2560	เพื่อเปน็การพฒันาศกัยภาพ 

ของครูผู้สอนในเชิงบูรณาการความรู้ ให้เกิดความเชื่อมโยง 

ระหวา่งวชิา	ซึง่จะนำาไปสูค่วามเขา้ใจดา้นการสอนคณติศาสตร	์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ 

สะเต็มศึกษา	

	 วันที่	 10	 พฤษภาคม	 2560	 คณะผู้บริหาร	 คณะครู	 

นักเรียน	ร่วมกิจกรรมวนัวสิาขบูชา	ณ	วดักลางพระอารามหลวง 

ร่วมง�นวันสงกร�นต์ ประจำ�ปี 2560

	 วันที่	12	เมษายน	2560	ร่วมพิธีรดน้ำาดำาหัวผู้บริหาร 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 (ช่วงเช้า)	 ณ	 หน้าหอประชุมธรรมา 

ภิบาล	 และพิธีรดน้ำาดำาหัวผู้สูงอายุ	 “วันน้ำาทิพย์กตัญญู 

(ช่วงบ่าย)	ณ	วัดกลาง	จังหวัดกาฬสินธุ์

	 วันที่	 13	 เมษายน	 2560	 ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร 

วันขึ้นปีใหม่ไทย	 (ช่วงเช้า)	 ณ	 สนามหน้าศาลากลางจังหวัด 

กาฬสินธ์ุ	 และช่วงบ่าย	 ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์และ 

ชาวคุ้มวัดต่าง	 ๆ	 ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 เพื่อเป็นการ 

สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเป็นสิริมงคล	 ในวันขึ้น 

ปีใหม่ไทย

	 วนัที	่8	พฤษภาคม	2560	โรงเรียนเทศบาล	1	กาฬสนิธ์ุ 

พทิยาสทิธ์ิ	เปดิภาคเรียนใหม	่ภาคเรยีนที	่1	ปกีารศกึษา	2560	 

คณะผู้บรหิาร	พนักงานครู	นักเรยีน	รว่มเคารพธงชาตหิน้าเสาธง 

และพบปะพูดคุย	 เพื่อสร้างความคุ้นเคยและแจ้งกฎระเบียบ 

ต่าง	ๆ	ในโรงเรียน	ให้นักเรียนทราบ
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โรงเรียนเทศบ�ล 2 วัดสว่�งคงค�

วันที่ 26 พฤษภ�คม 2560

	 นักเรียนรว่มโครงการ	to	be	number	one	ณ	อาคาร 

อเนกประสงค์	โรงเรียนเทศบาล	2	วัดสว่างคงคา

วันที่ 24 เมษ�ยน 2560 วันเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

	 นายสถิตพงษ์		บงศรีดา	ผู้บริหารสถานศึกษา	เข้ารับ 

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและ	 นายณฐกมล	 ภูนิลามัย	 

ได้รับรางวัลครูดีเด่นในวันเทศบาลเพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจ 

วันที่ 10 พฤษภ�คม 2560

 บุคลากรโรงเรียนเทศบาล	2	วัดสว่างคงคา	เข้าร่วม 

กิจกรรมทำาบุญตกับาตรเนื่องในวนัวสิาขบชูา	ณ	วดัประชานิยม	 

เพื่อเปน็การอนุรักษ์วฒันธรรมทีส่บืตอ่กันมา	และเปน็การรว่มกัน 

ตักบาตรในวันสำาคัญของคนไทย

วันที่ 12  เมษ�ยน  2560

	 พนักงานครูและบุคลากรเทศบาลทุกคน	 ร่วมสงฆ์น้ำา 

หลวงพ่อองค์ดำาและรดน้ำาดำาหัวคณะผู้บริหาร	 ณ	 สำานักงาน 

วันที่  11 – 13  พฤษภ�คม 2560

	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 เข้าร่วมโครงการ 

ฝึกอบรมพัฒนาการอ่านการเขียน	 ณ	 ห้องสมุดโรงเรียน 

กิจกรรมทำ�บุญตักบ�ตรถนนส�ยบุญ

	 ประจำาเดือนเมษายน	 เพื่อเป็นการเสริมความเป็น 

สิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

วันที่ 2 เมษ�ยน 2560

	 พนักงานครูร่วมถวายต้นดอกเงินในบุญเดือนสี่ 

วดัสวา่งคงคา	เพื่อเปน็การสนับสนุนและอนุรกัษ์วฒันธรรมไทย 

ที่มีสืบต่อกันมาเนิ่นนาน	ตลอดจนให้ความร่วมมือกับชุมชน

น�งส�วเปรมฤด ี มลุวไิล ตำ�แหนง่ คร ูโรงเรยีนเทศบ�ล 2 

วัดสว่�งคงค�

	 เข้ารับรางวัลครูดีเด่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในวนัที	่20		มนีาคม	2560	ณ	กรงุเทพมหานคร	เพื่อเชดิชเูกียรต ิ

และเป็นขวัญกำาลังใจให้กับพนักงานครู

ให้กับพนักงานครูเทศบาลที่ 

ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ 

อุ ตส าหะและทุ่ ม เ ท ใ ห้ กั บ 

เทศบาล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 เพื่อแสดง 

ถึ งความเคารพนอบน้อมต่ อ 

ผู้อาวุ โสและเ ป็นการอนุ รักษ์ 

ประเพณีวัฒนธรรมไทย	 เพื่อเป็น 

สิริมงคลต่อตนเอง

เทศบาล	 2	 วัดสว่างคงคา 

เปน็การเตรียมความพร้อมให้กับ 

นักเรียน	 ในการพัฒนาการ 

อ่ านออกเขียนได้ ก่อนเปิด 

ภาคเรียน
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โรงเรียนเทศบ�ล 3 วัดเหนือ

	 เมื่อวันที่	11-12	พฤษภาคม	2560	โรงเรียนได้ดำาเนิน 

โครงการเข้าค่ายวิชาการ	กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อม 

พฒันาการ	เพื่อให้นักเรียนคุน้เคยกับครแูละสถานทีเ่รยีนก่อนเปิด 

ภาคเรียน

	 วันที่	 1	มิถุนายน	2560	 ได้ดำาเนินโครงการโรงเรียน 

ส่งเสริมสุขภาพ	 กิจกรรมวันดื่มนมโลก	 เพื่อเป็นการส่งเสริม 

ให้นักเรียนรักการดื่มนม	 เพราะการดื่มนมในเด็กวัยอนุบาล

จะช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายเติบโต	 มีพัฒนาการที่ดี 

ทั้ง	4	ด้าน

	 เมื่อวนัที	่5	มถุินายน	2560	ไดด้ำาเนินโครงการโรงเรียน 

สง่เสรมิสขุภาพ	กิจกรรมวนัสิง่แวดลอ้มโลก	เพื่อเปน็การรณรงค ์

ให้นักเรียนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม		ไม่ทำาลาย		ไม่ทิ้งขยะ		รู้จัก 

การแยกขยะ

	 เมื่อวันที่	 31	 พฤษภาคม	 2560	 ได้ดำาเนินโครงการ 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก	 เพื่อให้ 

นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่และการป้องกันตนเอง 

ให้ห่างไกลจากสารเสพติด
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โรงเรียนเทศบ�ล 4 เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมก�รทำ�ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อในโรงเรียน

	 เมื่อวนัที	่	26	พฤษภาคม	2560		ไดก้ำาหนดจัดโครงการ 

ประชมุผู้ปกครอง	ประจำาปกีารศกึษา	2560		เพื่อทำาความเขา้ใจ 

กับผู้ปกครองนักเรียนในนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน 

และเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 โดยมีท่านนายกเทศมนตรี 

เมืองกาฬสินธ์ุ	 นายจารุวัฒน์	 	 บุญเพิ่ม	 มาร่วมเป็นประธาน 

ในพิธีเปิดโครงการ	

	 เมื่อวันที่	 25	 พฤษภาคม	 2560	 คณะตัวแทนครูและ 

นักเรียนได้เข้าร่วมกับการอบรมจากกลุ่มชุมชนที่ ให้ความรู้ 

เก่ียวกับการทำาดอกไมจั้นทน์เพื่อพอ่	แลว้นำามาถ่ายทอดความรู ้

ให้กับสมาชิกในโรงเรียน	ณ	หอประชุมธรรมาภิบาล	เทศบาล 

เมืองกาฬสินธุ์	

	 กิจกรรมโครงการพฒันาการอา่นการเขยีน	ที่โรงเรียน 

ดำาเนินการในชว่งเดอืนพฤษภาคม	เพื่อเตรียมความพรอ้มให้กับ 

นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน	 โดยเน้นทักษะการอ่าน	 การเขียน 

ใน	3	วิชา	คือ	ภาษาไทย		คณิตศาสตร์		ภาษาอังกฤษ
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ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 1

	 โครงการประชุมผู้ปกครอง	 ภาคเรียนที่	 1	 ประจำาปี 

การศึกษา	 2560	 จัดขึ้นในวันที่	 19	 พฤษภาคม	 2560 

ณ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	1

	 ในวนัที	่30	มนีาคม	2560	ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล 

เมืองกาฬสินธ์ุ	 1	 เข้ารับการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

ปี	 2560	 จากสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 

เพื่อเป็นการสรา้งเสริมสขุภาพ	และสง่เสรมิพฒันาการของเดก็ 

ให้สมวัย	ตลอดจนบุคลากรในศูนย์เด็กเล็กให้มีสุขภาพดี

	 เมื่อวันที่	 16	 พฤษภาคม	 2560	 เป็นวันเปิดภาคที่	 1	 

ประจำาปีการศกึษา	2560	ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืง 

กาฬสินธ์ุ	 1	 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำาหนดให้ผู้ปกครอง 

ต้องอยู่กับบุตรหลานเป็นจำานวน	4	วัน	เพื่อให้เด็กเล็กปรับตัว 

เข้ากับคุณครูประจำาชั้น

	 วนัที	่13	เมษายน	2560	รว่มงานประเพณวีนัสงกรานต	์ 

ประจำาปี	2560
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ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 2

	 เมื่อวนัศกุรท์ี	่26	พฤษภาคม	2560	ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 2	 ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง	

เพื่อให้ผู้ปกครองไดร้บัทราบเก่ียวกับนโยบายการจัดการศกึษา	

กฎ	 ระเบียบ	 และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 2	 อีกทั้งชุมชนยังมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา

	 กิจกรรมการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนที่	 

1/2560	วันที่	16	พฤษภาคม	2560

	 เมื่อวนัที	่12	เมษายน	2560	คณะครูศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	2	ร่วมพิธีสรงน้ำาพระพุทธรูปและรดน้ำา 

ขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ประจำาปี	 2560	 ณ 

หอประชุมธรรมาภิบาล	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

	 เมื่อวนัที	่6	เมษายน	2560	ไดร้ว่มงานรัฐพธีิ	วนัพระบาท 

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชา	 และวันที่ระลึก 

มหาจักรีบรมราชวงศ์	 ประจำาปี	 2560	 ณ	 หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา
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ประเพณีสงกร�นต์ประจำ�ปี 2560

วันพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ชและวันจักรี ประจำ�ปี 2560

โครงก�รร่วมใจไมตรีร่วมทำ�ดอกไม้ถว�ยพ่อ

Mou.ขับเคลื่อนเชิงนโยบ�ย

ภาพกิจกรรม
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ประเพณีบุญซำ�ฮะ ประจำ�ปี 2560

ร�งวัลเทศบ�ลน่�อยู่อย่�งยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

มอบแว่นต�ผู้สูงอ�ยุ


