


เจาของ :

สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

70/21 ถนนถีนานนท์  อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โทร. 0-4382-1354-6

 กราบเรยีนพอ่แม่พีน้่องชาวเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	ทีเ่คารพรกั

ทุกท่าน	วารสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ฉบับนี้	เป็นฉบับที่	48	ประจำาเดือน

กรกฎาคม	-	กันยายน	2560	เปน็วารสารฉบบัสิน้ปงีบประมาณ	พ.ศ.	2560	

และเป็นชว่งทีเ่ทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	ไดป้ระสบปญัหาอทุกภัยจากพายใุตฝุ้น

เซนิกาในระหวา่งวนัที	่28	ก.ค	-	4	ส.ค	2560		มีประชาชนไดรั้บความเดอืดรอ้น

จำานวน	17	ชุมชน	813	ครัวเรือน	ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน	ภาครัฐ

เอกชน	ประชาสังคม	บุคลากรเทศบาล	เครือข่ายจิตอาสาต่าง	ๆ 	ที่ช่วยกัน

แก้ไขปัญหา	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้

	 และเปน็ขา่วดทีีเ่ทศบาลไดรั้บคดัเลอืกให้สำานักทะเบยีนทอ้งถ่ิน

เป็นสำานักทะเบียนดีเด่น	ประจำาปี	2560	จากกรมการปกครอง		กระทรวง

มหาดไทย	 และได้รับการประกาศเป็นท้องถิ่นที่ได้รับ	 รางวัลธรรมาภิบาล

ประจำาปี	 2560	 ประเภทโดดเด่น	 อปท.ขนาดใหญ่	 พร้อมเงินรางวัล

4,000,000	บาท	และในช่วง	3	เดือนที่ผ่านมา	ได้จัดทำาแผนงาน	โครงการ

ต่าง	ๆ	ที่สำาคัญ	ๆ	เช่น		การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	การออก

ประชาคม	ทบทวนการจัดทำาแผนชุมชนตามชุมชนต่าง	 ๆ	 ทั้ง	 36	 ชุมชน

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม	 การจัดงานวันแม่แห่งชาติ	 การประชุม

สภาเทศบาล	เพื่	อพจิารณาเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย	ประจำาปี	2561

งบประมาณรายจ่าย	386,261,730	บาท	และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาล

(โรงรับจำานำา)	14,190,858	บาท	จัดนิทรรศการชมุชนตน้แบบตอ่ยอดความดี

ณ	 บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าพร้อมทั้งทำาการแสดงดนตรีโปงลาง

ร่วมจัดงานการเทศน์มหาชาติมหากุศลเพื่	อจัดหาทุนสร้างพระประธาน

ประจำาพทุธมณฑลจังหวดักาฬสนิธ์ุ	พธีิบวงสรวงอนุสาวรียพ์ระยาชยัสนุทร

และไดเ้ขา้รับรางวลัสิง่แวดลอ้มเมืองทีย่ัง่ยนื	ระดบัประเทศ	ดา้นการจัดการ

ขยะและพืน้ทีส่เีขยีว	เป็นตวัแทนเมอืงในประเทศไทยเขา้รว่มแขง่ขนัรางวลั

ที่ปรึกษา :

นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

กองบรรณาธิการ :

ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

ผูอํานวยการสํานักการคลัง ผูจัดการสถานธนานุบาล

ผูอํานวยการสํานักการช่าง นิติกร ผูอํานวยการสํานักการศึกษา

พิมพที่ :

หจก.กาฬสินธุ์การพิมพ์

338/12-13  ถ.กุดยางสามัคคี  ต.กาฬสินธุ์ 

อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์  46000

โทร. 043-811104, 081-0578118, 093-4465777

กราบเรยีนพอ่แม่พีน้่องชาวเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	ทีเ่คารพรกักราบเรยีนพอ่แม่พีน้่องชาวเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	ทีเ่คารพรกั

สาร... นายก

2

อาเซยีน	ดา้นสิง่แวดลอ้มเมอืงทีย่ัง่ยนื	ณ	ประเทศบรไูน	ดารุสซาลาม	และได้รบัรางวลัอาเซยีนด้านสิง่แวดลอ้มเมอืงทีย่ัง่ยนืประเภทการจัดการขยะและพืน้ทีส่เีขยีว	ประจำาป	ี2560

ASEAN	ESC	Award	2017	ณ	Serami	Suluh	Hall,	Pusat	Latihan	Kesenian	Dan	Pertunangan	Tangan	Brunei	เมอืงบนัดารเ์ซอรเีบอกาวนั	ประเทศบรไูนดารุสซาลาม

	 จากการทำางานตามแผนงาน/โครงการตา่ง	ๆ 	ของเทศบาลและภาคเีครอืขา่ยเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุไดรั้บความรว่มมอืในการทำางานจากทกุภาคสว่น	ตัง้แตร่่วมคดิ

รว่มวางแผน	ร่วมปฏิบติัตามแผนงาน/โครงการตา่ง	ๆ 	และร่วมตรวจสอบ	ตดิตามประเมนิผลการดำาเนินงานตา่ง	ๆ 	สง่ผลให้เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุไดรั้บรางวลัในปน้ีี	และ

มีภาคส่วนต่าง	ๆ	เข้ามาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อยู่เป็นประจำา	ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	ตั้งแต่ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และ

พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไว้	ณ	โอกาสนี้พบกันใหม่	ฉบับหน้าปีงบประมาณ	2561

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

รางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืนประเภทการจัดการขยะ

และพื้นที่สีเขียว ประจําป 2560

ณ Serami Suluh Hall, Pusat Latihan Kesenian Dan Pertunangan 

Tangan Brunei เมืองบันดารเซอรีเบอกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ASEAN ESC Award 2017



โทร. 1132 สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง 3

	 วันที่	17	สิงหาคม	2560	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นท์	กรุงเทพมหานคร	นายจารุวัฒน์	

บุญเพิ่ม	นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	เข้ารับ	“รางวัลอาเซียน	ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน”	

ครั้งที่	 4	 ระดับประเทศประเภทการจัดการขยะ	 จาก	พลเอก	สุรศักดิ์	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ผ่านการคัดเลือก

ระดบัประเทศ	ไปแขง่ขนั	รางวลัอาเซยีนดา้นสิง่แวดลอ้มเมืองที	่ยัง่ยนื	ประจำาป	ี2560	ASEAN	

ESC	Award	2017	ด้านจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว

เรียน พี่นองประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน	ในช่วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างเดือน

กรกฎาคม	-	สิงหาคม	2560	ได้เกิดพายุฝนและอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

และในท้องที่จังหวัดต่าง	 ๆ	 ของภาคอีสานทำาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ

ทรัพย์สินเสียหาย	เกิดความเดือดร้อนและยุ่งยากในการจัดหาเอกสารหลักฐานทาง

ทะเบียนราษฎร	เช่น

	 -	สูติบัตร	 -	สำาเนาทะเบียนบ้าน

	 -	บัตรประจำาตัวประชาชน	 -	มรณบัตรของญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตไป

	 ดังน้ัน	 ในส่วนของสำานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 โดยได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 และคณะ

ให้ดำาเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และแก้ไขปัญหาด้านการทะเบียน	 ให้แก่

ผู้ประสบอุทกภัย	 โดยบริการจัดทำาเอกสารดังกล่าวให้แก่ประชาชนแทนฉบับเดิม

ทีส่ญูหายจากอทุกภัย	ให้แก่ทกุทา่น	โดยให้ตดิตอ่สำานักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมอืง

กาฬสินธุ์ได้ ในวันเวลาราชการ

	 วันที่	31	กรกฎาคม	2560	ณ	หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	

นายนพสิทธ์ิ	 กุลเจริญวิรัตน์	 รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 เป็นประธาน

เปิดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานสารบรรณเรื่	อง	 “การจัดเก็บเอกสารและทำาลาย

เอกสารอยา่งไรให้ถูกตอ้ง”	ของพนักงานเทศบาลพนักงานครเูทศบาล	ลกูจ้างประจำา

และพนักงานจ้าง	ประจำาปีงบประมาณ	2560	จำานวน	120	คน	และ	นายพงษ์ธร

โพธิแท่น	 หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน	 และได้รับเกียรติจาก

ทา่นอาจารยพ์รสวรรค	์วนิิจสร	อดตีรองผู้อำานวยการสถานศกึษา	วทิยฐานะชำานาญการ

พิเศษ	 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	 สำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	เป็นวิทยากรบรรยาย

สำ�นักปลัดเทศบ�ล

สำ�นักทะเบียนทองถิ่นเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ ผ่�นก�รคัดเลือกระดับประเทศ ไปแข่งขัน ร�งวัลอ�เซียนด�นสิ่งแวดลอมเมืองที่ ยั่งยืน ประจำ�ป 2560 

ASEAN ESC Award 2017 ด�นก�รจัดก�รขยะและพื้นที่สีเขียว

ร�งวัลอ�เซียนด�นสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน ประเภทก�รจัดก�รขยะและพื้นที่สีเขียว ประจำ�ป 2560 ASEAN ESC Award 2017

(สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สํานักทะเบียน

ของประชาชนเพ� อประชาชน โดยลูกหลานของประชาชน)

โครงการอบรมผูปฏิบัติงานสารบรรณ

เร� อง “ก�รจัดเก็บเอกส�รและทำ�ล�ยเอกส�รอย่�งไรใหถูกตอง”

	 วันที่	 12	 กันยายน	 2560	 ณ	 Serami	 Suluh	 Hall,	 Pusat	 Latihan

Kesenian	Dan	Pertunangan	Tangan	Brunei	เมอืงบนัดารเ์ซอรเีบอกาวนั	ประเทศบรไูน

ดารุสซาลาม	 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 เป็นตัวแทน

พี่น้องชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 เข้ารับโล่รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง

ทีย่ัง่ยนื	ประเภทการจัดการขยะและพืน้ทีส่เีขยีว	ประจำาป	ี2560	(Asean	Certificate	of

Recognition	 2017)	 ในงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม	 ครั้งที่	 14	

จาก	 Dato	 Seri	 Setia	 Awang	 Haji	 Bahrin	 Bin	 Abdullah	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนา	เมืองบันดาร์เซอรีเบอกาวัน	ประเทศบรูไนดารุสลาม



พบเบาะแสการทุจริต แจง ตู ปณ.100 www.kalasin-mu.go.th4

ประชุมสรุปผลก�รประกวดหอกระจ�ยข่�วดีเด่นประจำ�ป 2560

	 วันที่	28	สิงหาคม	2560	เวลา	09.00	น.	ณ	ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	นายประเสริฐสิทธิ์	นทีนาม	ประธานหอกระจายข่าว

ชุมชน	ได้เป็นประธานการตัดสินการประกวดหอกระจายข่าวชุมชน	ประจำา

ปี	2560	

ผลการประกวดหอกระจายข่าวชุมชนดีเด่น ประจําป 2560 มีดังนี้

	 รางวัลชนะเลิศ	รางวัล	3,000	บาท	ได้แก่	ทุ่งศรีเมืองพัฒนา

	 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับที่	1	รางวัล	2,000	บาท	ได้แก่	คุ้มห้วย

	 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	รางวัล	1,000	บาท	ได้แก่	หน้าโรงเลื่	อย

	 รางวัลชมเชย	6	รางวัล	ๆ	ละ	500	บาท	ได้แก่	ตลาดเก่า,

	 วัดหอไตรปิฏการาม,	 หนองผักแว่น,	 หนองไชยวาน,	 สงเปลือยกลาง,		

	 ท่าสินค้า

กองวิช�ก�รและแผนง�น

โครงก�รเผยแพร่คว�มรูท�งด�นกฎหม�ย ประจำ�ป 2560

 วันที่	18	สิงหาคม	2560	เวลา	09.30	น.	ณ	หอประชุมธรรมาภิบาล	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		ดร.ศิรินันท์	หล่อตระกูล	รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	เป็นประธาน

ในการเปิดอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 คณะกรรมการศูนย์ดำารงธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 และคณะกรรมการศูนย์รับเรื่	องราว

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ชุมชนในเขตเทศบาลเพื่	อให้รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการมากยิ่งขึ้น	โดยเชิญวิทยากร	จากศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์	สำานักงาน

ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์	มาบรรยายให้ความรู้

 ก�รประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รหอกระจ�ยข่�วชุมชน ครั้งที่ 8/2560

	 วันที่	 23	 สิงหาคม	 2560	 ณ	 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ

กองวิชาการและแผนงาน	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 จัดการประชุมคณะกรรมการ

ดำาเนินการหอกระจายข่าวชุมชน	โดยประชุมหารือเกี่ยวกับอุปสรรคในการทำางาน

ของคณะกรรมการหอกระจายขา่วชมุชนและผู้ประกาศขา่ว	และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลฯ	

ได้ โหลดแอพพลิเคชั่นร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 (OBS)

ให้กับคณะกรรมการที่สนใจ

ศ�ลจังหวัดก�ฬสินธุ พิพ�กษ�ใหขับไล่ ผูสร�งร้ัวปดก้ันท�งส�ธ�รณประโยชน

ในชุมชนวัดป�ทุ่งศรีเมือง

	 คดีน้ีสืบเนื่	องมาจากพี่น้องชาวชุมชนวัดปาทุ่งศรีเมืองร้องเรียนไปยัง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ว่า	มีผู้ไปถมดินและสร้างรั้วปิดกั้นทางสาธารณะข้างโรงสีข้าว

บุญสมดุลย์	 ซึ่งเป็นทางสัญจรจากฝ่ังถนนทุ่งศรีเมืองผ่านสนามกีฬากลางไปจรด

ถนนร้อยเอ็ดกาฬสินธ์ุ	 ซึ่งเทศบาลได้เตือนให้ ผู้ปิดก้ันทางร้ือร้ัวออกไป

แต่ผู้ทีท่ำาการปิดก้ันทางยงัเพกิเฉยและอา้งวา่ทางดังกลา่วเปน็ทีด่นิของตนทีซ่ือ้มา

เทศบาลฯ	จึงฟอ้งต่อศาล	ซึง่ศาลจังหวดักาฬสนิธ์ุได้พพิากษา	เมื่	อวนัที	่15	สงิหาคม

2560	 ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นทางสาธารณะให้จำาเลย	 และร้ือถอนสิ่งปลูกสร้าง

ออกไป	คดีน้ีชี้ให้เห็นวา่	เทศบาลยงัคงคอยดูแลพีน้่องประชาชนอยา่งจริงใจ	และ	ศาล

ได้สั่งให้เปิดทางสาธารณะ	ให้พี่น้องสัญจรได้อย่างเดิม
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สำ�นักก�รช่�ง

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 ได้ดำาเนินการซ่อมแซมบำารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมถนนที่ชำารุด	 ตามคำาร้องของ

ประชาชนในแต่ละชุมชน	 เพื่	อบรรเทาความเดือดร้อน	 ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 มีแสงสว่างเพียงพอ

มีความสะดวกในการสัญจรไป	-	มา	และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. ซ่อมแซมพื้นผิวถนนจราจร บริเวณ ถนนชุมชนท่าสินค้า

2. ซ่อมแซมพื้นผิวถนนจราจร บริเวณ ถนนธีระวัฒน์ 3. ซ่อมแซมพื้นผิวจราจร บริเวณ ถนนแยกถนนอภัย

6. ซ่อมแซมบำารุงไฟฟาสาธารณะ ที่ แก่งดอนกลาง

1. ซ่อมแซมพื้นผิวถนนจราจร บริเวณ ถนนชุมชนท่าสินค้า

2. ซ่อมแซมพื้นผิวถนนจราจร บริเวณ ถนนธีระวัฒน์ 

6. ซ่อมแซมบำารุงไฟฟาสาธารณะ ที่ แก่งดอนกลาง

3. ซ่อมแซมพื้นผิวจราจร บริเวณ ถนนแยกถนนอภัย

4. ซ่อมแซมพื้นผิวถนนจราจร บริเวณ ถนนอนรรฆนาค 5. ซ่อมแซมบำารุงไฟฟาสาธารณะ ที่ ถนนกาฬสินธุ์

8. ซ่อมแซมบำารุงไฟฟาสาธารณะ ที่ ถนนหนองไชยวาน บริเวณกุดน้ำากิน7. ซ่อมแซมบำารุงไฟฟาสาธารณะ ที่ ถนนถีนานนท์ หน้าตลาดคลองถม
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สำ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดลอม

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

	 ออกให้บริการเยีย่มบา้นและมอบของเยีย่มผู้สงูอาย	ุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง	กลุ่มติดบ้าน	ติดเตียง

	 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 เรียนด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย	 เรื่	อง	 การใช้สมุนไพรในชีวิตประจำาวัน

วิทยากรแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

	 วันที่	 20	 กรกฎาคม	 2560	 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์	 เรียนเรื่	อง	 ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย	 และการ

ออกกำาลังกายด้วยยางยืด	 วิทยากร	 คุณรัชนี	 บูชาทิพย์	 และ

คุณนงนาถ	แฝงสีคำา

	 วันที่	27	กรกฎาคม	2560	โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง

กาฬสนิธ์ุ	เรยีนดา้นศาสนาและการทำานุบำารงุศลิปวฒันธรรมประเพณ	ี

เรื่	องการพัฒนาจิต	วิทยากร	คุณกรรณิการ์	เถาว์ โท

	 วนัที	่20	มถุินายน	2506	เวลา	09.30	น.	ณ	ห้องประชมุ	ร.ร.เทศบาล	๑	กาฬสนิธ์ุพทิยาสทิธ์ิ	นายนพสทิธ์ิ	กุลเจริญวรัิตน์	รองนายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธุ์	เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูดูแลทันตสุขภาพนักเรียน	วัตถุประสงค์เพื่	อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพช่องปาก

ที่ดี	และให้ครูอนามัยโรงเรียนได้มีส่วน

ช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพช่องปาก

นักเรียนเพิ่มขึ้น		วิทยากรโดย

ทันตแพทย์หญิงชัญญา		ธีระโชติ	

และทีมงานจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์	

	 วันที่	 13	 กรกฎาคม	

2560	เวลา	09.00	น.-12.00	น.	

ท่านจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายก

เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	ต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาล

ตำ า บ ล วั ง ห ล ว ง 	 อ . เ ส ล ภู มิ

จ.ร้อยเอด็	จำานวน		60		คน		มาดงูาน

ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร กอ งทุ น

หลักประกันสุขภาพและโรงเรียน

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

	 	 	 	 	 	 วันที่	 24	 ก.ค.	 60	 ประชุมคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	

ครั้งที่	 4/2560	 เพื่	อติดตามการดำาเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		ณ	ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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กองสวัสดิก�รสังคม

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำาป 2560

	 วันที่	 7	 กรกฎาคม	 2560	 กองสวัสดิการสังคมพร้อมกับ

สภาเด็กและเยาวชน	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 ร่วมรณรงค์กิจกรรม

วันเข้าพรรษา/เทเหล้า/เผาบุหรี่/งดเหล้าเข้าพรรษา	 ณ	 บริเวณ

ลานหน้าศาลากลาง

โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV

	 ฝายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม	 ได้ดำาเนินการ

จ่ายเบีย้ยงัชพีแก่	ผู้สงูอาย	ุผู้พกิาร	และผู้ตดิเชือ้	HIV.	โดยออกบรกิาร

แจกจ่ายเบี้ยฯ	ตามชุมชน	ทั้ง	36	ชุมชน

ประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชนและ

ผู้นำาชุมชน

	 กองสวัสดิการสังคม	 จัดการประชุมประจำาเดือน

คณะกรรมการชุมชนและผู้นำา	 พิจารณาประจำาทุกเดือน	 เพื่	อหารือ

ข้าราชการ	 รวมทั้งแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน	 โดยมีคณะผู้บริหาร

สมาชกิสภาเทศบาล	หัวหน้าสว่นการงาน	พนักงานครู	พนักงานและ

เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	คณะกรรมการชมุชนและผู้นำาชมุชน

ทัง้	36	ชมุชน	เขา้ร่วมการประชมุ	โดยม	ีนายจารวุฒัน์	บญุเพิม่	นายก

เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	เป็นประธานในการประชุมฯ	ณ	หอประชุม

ธรรมาภิบาล	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการวันแม่ดีเด่นเนื่ องใน

วันแม่แห่งชาติ ประจำาป 2560

	 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประจำาปี	2560	ขึ้น	โดยกิจกรรม

เร่ิมจากตวัแทนจาก	ทัง้	36	ชมุชน	คณะผู้บริหารเทศบาล	และสมาชกิ

สภาเทศบาล	 ได้ร่วมถวายเครื่	องราชสักการะพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง

ตอ่หน้าพระบรมฉายาลกัษณ	์ของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ	์พระบรม

ราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9	 โดยมี	 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายก

เทศมนตรีเมืองกาฬสิน ธ์ุ	 เป็นประธานในพิ ธีี 	 และได้มอบ

ใบประกาศ	 และโล่เกียรติคุณ	 ให้กับแม่ดีเด่นทั้ง	 36	 ท่าน	 เพื่	อ

ยกยอ่งเชดิชคูณุงามความดแีก่แมผู้่เลีย้งดลูกูจนประสบความสำาเรจ็

และเป็นผู้ที่มีความมานะ	 อดทน	 เสียสละเวลา	 อุทิศและบำาเพ็ญ

ประโยชน์แก่สงัคม	ณ	หอประชมุธรรมาภิบาล	เทศบาลเมืองกาฬสนิธ์ุ

ร่วมมือ ร่วมใจ ลำาเลียงสิ่งของบริจาคมอบให้

ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม

	 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ

ไดเ้ขา้ชว่ยเหลอืผู้ประสบภัยน้ำาทว่ม	และไดน้ำาอาหารพร้อมถุงยงัชพี

ออกแจกจ่าย	ให้กับผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	

โครงการจัดอบรมทำาแผนชุมชนและทบทวน

แผนชุมชน

	 วนัที	่12-28	กรกฎาคม	2560	กองสวสัดิการสงัคมเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์	ได้ดำาเนินโครงการจัดทำาแผนชุมชนและทบทวนแผน

ชมุชน	เพื่	อให้เกิดการเชื่	อมโยงและบรูณาการแผนในระดบัพืน้ที	่โดย

การสนับสนุนจัดเวทีประชาคมในพื้นที่เทศบาลเมืองทั้ง	 36	 ชุมชน	

รวมทัง้จัดทำาและแก้ไขปญัหา	เพื่	อให้ประชาชนไดเ้สนอความตอ้งการ

ของแต่ละชุมชนโดยการ	 ร่วมคิด	 ร่วมทำา	 ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมรับ

ประโยชน์และทำาแผนชมุชนที่ไดบ้รรจุเขา้เปน็แผนของเทศบาลเมอืง

กาฬสินธุ์	นำาแผนชุมชนที่ได้บรรจุ

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำาป 2560 โครงการจัดอบรมทำาแผนชุมชนและทบทวน

แผนชุมชน

	 วนัที	่12-28	กรกฎาคม	2560	กองสวสัดิการสงัคมเทศบาล

ร่วมมือ ร่วมใจ ลำาเลียงสิ่งของบริจาคมอบให้

ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม

โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV

ประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชนและ

ผู้นำาชุมชน

โครงการวันแม่ดีเด่นเนื่ องใน

วันแม่แห่งชาติ ประจำาป 2560
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สำ�นักก�รศึกษ�

	 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	รว่มกับโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	ไดจั้ดการแขง่ขนักีฬากลุม่โรงเรยีนเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	ประจำาป	ี

2560	ระหว่างวันที่	19-21	กรกฎาคม	2560	ทำาการแข่งขัน	ประเภทกีฬาฟุตซอล	วอลเลย์บอลชายหาด	เซปักตะกร้อ	เปตอง	กรีฑา	ในวันที่	

19-20	กรกฎาคม	2560	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนในสังกัด		และพิธีเปิด-ปิด	การแข่งขันในวันที่	21	กรกฎาคม	2560	ณ	สนามกีฬากลางจังหวัด

กาฬสนิธ์ุ	วตัถุประสงคเ์พื่อคดัเลอืกตวัแทนนักกีฬา	เขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในระดบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	ครัง้ที	่

34	ณ	อำาเภอเชียงคาน	จังหวัดเลย	และผลการแข่งขัน	ดังนี้	

	 1.	 ชนะเลิศฟุตซอล	รุ่นอายุ	ไม่เกิน	12	ปี	ชาย	 ได้แก่		โรงเรียนเทศบาล	๑	กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์	B

	 2.	 ชนะเลิศฟุตซอล	รุ่นอายุ	ไม่เกิน	16	ปี	(มัธยมชาย)	 ได้แก่		โรงเรียนเทศบาล	๒	วัดสว่างคงคา	ทีม	B

	 3.		ชนะเลิศเซปักตะกร้อ	รุ่นอายุ	ไม่เกิน	12	ปี	ชาย	 ได้แก่		โรงเรียนเทศบาล	๑	กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

	 4.		ชนะเลิศเซปักตะกร้อ	รุ่นอายุ	ไม่เกิน	14	ปี	(มัธยมชาย)	 ได้แก่		โรงเรียนเทศบาล	๒	วัดสว่างคงคา	ทีม	A

	 5.		ชนะเลิศคะแนนรวมเปตอง	รุ่นอายุ	ไม่เกิน	12	ปี	 ได้แก่		โรงเรียนเทศบาล	๔	เฉลิมพระเกียรติ

	 6.		ชนะเลิศวอลเลย์บอลชาดหาด	รุ่นอายุ	ไม่เกิน	12	ปี	ชาย	 ได้แก่		โรงเรียนเทศบาล	๑	กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

	 7.	 ชนะเลิศวอลเลย์บอลชาดหาด	รุ่นอายุ	ไม่เกิน	12	ปี	หญิง	 ได้แก่		โรงเรียนเทศบาล	๑	กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

	 8.		ชนะเลิศวอลเลย์บอลชาดหาด	(มัธยม)	 ได้แก่		โรงเรียนเทศบาล	๒	วัดสว่างคงคา	ทีม	A

	 9.		ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา	รุ่นอายุ	12	ปี	 ได้แก่		โรงเรียนเทศบาล	๑	กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

ผล                   การแข่งขันขบวนพาเหรด              ผลการแข่งขันประกวดกองเชียร์

	 1.	 รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	โรงเรียนเทศบาล	๑	กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์		 1.	 รางวลัชนะเลศิ	ไดแ้ก	่โรงเรยีนเทศบาล	๑	กาฬสนิธุพ์ทิยาสทิธิ์

	 2.	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ได้แก่	โรงเรียนเทศบาล	๒	 2.	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ได้แก่	โรงเรียนเทศบาล	๒

	 	 วัดสว่างคงคา	 	 	 	 วัดสว่างคงคา

	 3.	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ได้แก่	โรงเรียนเทศบาล	๔	 3.		รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ได้แก่	โรงเรียนเทศบาล	๔		 	

	 	 เฉลิมพระเกียรติ	 	 	 	 เฉลิมพระเกียรติ	

	 4.	 รางวัลชมเชย	ได้แก่	โรงเรียนเทศบาล	๓	วัดเหนือ

	 	 โรงเรียนเทศบาล	๕	ดงปอ 	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 ได้ดำาเนินโครงการประเพณีแห่เทียน	

เขา้พรรษา	ประจำาป	ี2560	เพื่อเปน็การอนุรักษ์	สบืสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงสืบไว้		โดยแบ่งการจัดกิจกรรม	

ดังนี้

	 วันที่	 4	 กรกฎาคม	 2560	 แข่งขันการประกวดวาดภาพ	

เรียงความ	 ระบายสีภาพ	 เก่ียวกับประเพณี	 แห่เทียนเข้าพรรษา	

ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษา

	 วันที่	7	กรกฎาคม	2560	การประกวดขบวนแห่เทียน	รถเทียน	

ของแต่ละคุ้มวัด	ตั้งแต่เวลา	12.00	น.	ณ		สนามหน้าศาลากลาง

จังหวัดกาฬสินธุ์
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โรงเรียนเทศบ�ล ๑ ก�ฬสินธุพิทย�สิทธิ์

ร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา

		 วันที่	 7	กรกฎาคม	2560	คณะผู้บริหาร	คณะครู	นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	5-6	ร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา	ณ	สนามหน้า

ศาลากลางจังหวดักาฬสนิธ์ุ	เพื่	อเปน็การอนุรักษ์ไวซ้ึง่ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและท้องถิ่นไทยให้คงอยู่สืบไป

รับวัคซีน จากสำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

	 วนัที	่14	กรกฎาคม	2560	สำานักการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม	

ฉีดวัคซีน	 คอตีบ	 บาดทะยัก	 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6

เพื่	อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

ตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

กีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

		 กีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 ในวันที่	 21	

กรกฎาคม	2560	ณ	สนามกีฬากลางจังหวดักาฬสนิธ์ุ	เพื่	อให้นักเรยีน

มีสุขภาพดี	แข็งแรง	มีน้ำาใจนักกีฬา	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	และคัดเลือก

นักกีฬาตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ	ต่อไป

กิจกรรมทัศนาแหล่งเรียนรู้

		 กิจกรรมทัศนาแหล่งเรียนรู้ เมืองกาฬสินธ์ุ	 ของนักเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่2	ในระหวา่งวนัที	่25-26	กรกฎาคม	2560	เพื่	อให้

ผู้เรยีนไดรั้บประสบการณต์รงจากการไปศกึษาแหลง่เรยีนรูภ้ายนอก

โรงเรียนและผู้เรียน	 มีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมือง

กาฬสินธ์ุ	 ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ที่ ได้รับมาประยุกต์ ใช้ ในชีวิต

ประจำาวันได้

กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ประจำาปการศึกษา 2560

		 กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย	 ประจำาปีการศึกษา	 2560

ในวันที่	27	กรกฎาคม	2560	เพื่	อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และ

นักภาษาไทย	 และเป็นการปลูกจิตสำานึกของนักเรียนและบุคลากร

ในโรงเรียนให้ตระหนักถึงความสำาคัญและคุณค่าของภาษาไทย

กิจกรรมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

		 กิจกรรมรักษ์ โลก	 รักษ์สิ่งแวดล้อม	 ของนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปทีี	่3	ในระหวา่งวนัที	่2-3	สงิหาคม	2560	เพื่	อให้นักเรยีนไดร้บั

ประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

นกัเรียนมีความรู้	ความเข้าใจเกีย่วกับขยะรไีซเคิล	มีส่วนร่วมในการ

คัดแยกขยะและสามารถนำาความรู้ที่ ได้รับมาประยุกต์ ใช้ ในชีวิต

ประจำาวันได้

กิจกรรมทัศนาธรรม

		 กิจกรรมทัศนาธรรม	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ใน

ระหวา่งวนัที	่7-8	สงิหาคม	2560	เพื่	อให้นักเรยีนไดร้บัประสบการณ์

ตรงจากการไปศกึษาแหลง่เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน	เปน็การสง่เสรมิ

ให้นักเรียนรู้หลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำา

หลักธรรมความรู้ที่ ได้รับมาประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำาวันได้อย่าง

เหมาะสม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำาป 2560

		 คณะผู้บริหาร	คณะครู	นักเรียน	ผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล	๑	

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	 ประจำาปีการศึกษา	 2560	 ในวันที่	 11

สงิหาคม	2560	เพื่	อสรา้งความตระหนักให้นักเรียนได้เห็นความสำาคญั

ของวัฒนธรรมและวันสำาคัญของชาติ	 ตลอดถึงการแสดงความ

จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 ปลูกฝังให้นักเรียนรำาลึกถึง

พระคุณแม่
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วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

	 นักเรียนและบุคลากรร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	ณ	สนามกีฬากลางจังหวดักาฬสนิธ์ุ	เพื่อสรา้ง

ความสามัคคีในหมู่คณะ	เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเล่นกีฬา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 

	 พนักงานครูร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา	 ในทูลกระหม่อมหญิง	

อุบลรัตน์ราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ณ	วัดสว่างคงคา	จังหวัด	

กาฬสินธ์ุ	 เพื่อเป็นการน้อมรำาลึกในจารีตประเพณีของชนชาวไทย	

ในวันเข้าพรรษาที่มีสืบต่อกันมา	ตลอดจนเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

วันที่ 11 สิงหาคม  2560

	 นักเรียนร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ	 ดนตรี

และนาฏศิลป์	 ณ	 แหล่งเรียนรู้เขื่อนลำาปาวจังหวัดกาฬสินธ์ุ	 เพื่อ

พัฒนาทักษะในการเรียนศิลปะของผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพ	

และเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามหลักการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน

โครงการโรงเรียนทางเลือก

	 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริมด้านอาชีพ	 โดยใช้

วิทยากรท้องถิ่นในการทำากระติบข้าว	และเครื่องดนตรีพิณอิสาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

	 นักเรียนร่วมโครงการ	 วันอนุรักษ์ภาษาไทย	 ณ	 ห้องสมุด	

โรงเรียนเทศบาล	 ๒	 วัดสว่างคงคา	 ทั้งน้ี	 วันที่	 29	 กรกฎาคม	

ของทุกปี	 เป็นวันสำาคัญที่ทุกคนจะได้ร่วมรำาลึกถึงพระบาทสมเด็จ	

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และ	

นักภาษาไทย	 รวมทั้งเพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ	

พระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย	และพระราชทานแนวคิดต่าง	ๆ	

เก่ียวกับการใช้ภาษาไทย	 เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำานึกของผู้เรียน	

ให้ตระหนักถึงความสำาคัญ	 และคุณค่าของภาษาไทย	 ตลอดจน	

ร่วมมือร่วมใจกันทำานุบำารุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย	 ซึ่งเป็น	

เอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำาค่าของชาติให้อยู่คู่	

ชนชาวไทย	 รวมทั้งระลึกถึงชีวิตและผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของ	

ไทยและกวีเอกของโลก

โรงเรียนเทศบ�ล ๒ วัดสว่�งคงค�
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โรงเรียนเทศบ�ล ๓ วัดเหนือ

1. โครงการ SBMLD เข้าค่ายพ่อแม่ลูกผูกพันนำาความรู้ 

 วนัที ่1 กรกฎาคม 2560	เพื่อให้พอ่แมผู้่ปกครองไดร้ว่มกิจกรรม	

การเรียนรู้อย่างมีความสุข	และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง	ครู		

ผู้ปกครองและเด็กให้เกิดความผูกพัน	 เกิดความประทับใจรักใคร่	

สามัคคี	สนุกสนานและอบอุ่น		

3. งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

 วนัที ่7 กรกฎาคม 2560	นักเรียนไดร้ว่มประกวดระบายสภีาพ

และรับรางวัล	3	รางวัล	ดังนี้

	 -	 รางวัลชนะเลิศ	เด็กหญิงวรนุช		เย็นใจ

	 -	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง	เด็กหญิงชนาภา	ฆารจำารัส

	 -	 รางวัลชมเชย	เด็กหญิงวนิดา	มุสิกา

4. งานกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนได้นำานักเรียนเข้าร่วม

แข่งขันงานกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	 นักเรียนได้เรียนรู้	

ได้พัฒนาด้านร่างกาย	อารม	สังคม	และสติปัญญา

5. โครงการ SBMLD เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ

 ผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

 และสติปัญญา

 ซึ่งโรงเรียนได้ดำาเนินการโครงการ	 ดังน้ี	 โครงการพัฒนาการ

สอนโดยใช้หลักการสมองเป็นฐานในการเรียนรู้	 BBL,	 โครงการ

อบรมการตีโปงลาง,	โครงการคุณธรรมจริยธรรม	ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง,	โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย,	โครงการ

จิตรกรน้อย,	 โครงการศิลปะ	 (การปั้น),	 โครงการคณิตคิดเร็ว,	

โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์,	โครงการเกษตรตัวน้อย	

6. กิจกรรมการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม

	 วนัที ่9 สิงหาคม 2560	เพื่อให้นักเรยีนไดเ้รยีนรูถึ้งมารยาทไทย	

ปลูกฝังให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามตามแบบไทย	 นำาไปใช้ ในชีวิต	

ประจำาวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย

7.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

	 วันที่ 11 สิงหาคม 2560	เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ	

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เพื่อให้นักเรียนได้	

แสดงความเคารพตอ่มารดาผู้มพีระคณุ		แสดงออกในทางทีถู่กทีค่วร	

	และเพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก

2. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
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โรงเรียนเทศบ�ล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

	 จัดขึน้ในวนัที	่11	กรกฎาคม	2560	ซึง่โรงเรยีนไดร่้วมกับชมุชน	

วัดใต้ โพธ์ิค้ำา	 เดินขบวนแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	 ประจำาปี	

2560	

10  สิงหาคม 2560

	 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการ	

ให้นักเรยีนไดต้ระหนักและรำาลกึถึงพระคณุของแม	่โดยม	ีทา่นนายก	

จารวุฒัน์	บญุเพิม่	ได้ ให้เกียรตมิาเป็นประธานในพธีิเปิดและการลงนาม	

ถวายพระพร	 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	 ซึ่งมีตัวแทนแม่ดีเด่น	 และ	

ผู้ปกครองได้ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำานวนมาก	

11 สิงหาคม 2560	

	 โรงเรียนได้นำานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการศึกษา	

แหลง่เรยีนรูน้อกสถานที	่ประจำาปงีบประมาณ	2560	ทีศ่นูยก์ารพฒันา	

ภูพานอันเนื่องมากจากพระราชดำาริ	 พระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์	

และทอ้งฟา้จำาลอง	จังหวดัสกลนคร		โดยกิจกรรมน้ีเปน็การสง่เสรมิ	

ให้ผู้เรียนไดศ้กึษา	หาความรู้	ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง	ซึง่	

กิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้รับความรู้และให้ความสนใจเป็นอย่างดี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

	 โรงเรยีนไดส้ง่นักเรยีนเขา้รว่มแขง่ขนักีฬากลุม่โรงเรยีนเทศบาล	

เมอืงกาฬสนิธ์ุ	กิจกรรมน้ีสง่เสริมให้นักเรยีนได้ออกกำาลงักาย	ใชเ้วลาวา่ง	

ให้เกิดประโยชน์	เรียนรู้การแข่งขัน		รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	รู้กฎกติกา			

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออก	และแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
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โรงเรียนเทศบ�ล ๕ ดงปอ

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

	 ผู้บรหิารพรอ้มทัง้คณะครโูรงเรียนเทศบาล	๕	ดงปอ	ไดเ้ขา้รว่ม	

กิจกรรมแห่เทียนพรรษากับคุ้มวัดดงปอ	ในวันที่	7	กรกฎาคม	2560		

พร้อมทั้งมีนักเรียนเข้ารับรางวัลการประกวดระบายสีระดับ	

ชั้นอนุบาล	ได้รับรางวัล	รองชนะเลิศอันดับ	2	คือ	เด็กหญิงณฤมล	

สีสุมิ่ง	ชั้นอนุบาลปีที่	3

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์

	 โรงเรียนเทศบาล	๕	ดงปอ	ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

กลุม่โรงเรยีนสงักัดเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ		ในวนัที	่21	เดอืนกรกฎาคม	

พ.ศ.	 2560	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน	 และฝึกให้

นักเรียนรู้จัก	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	พร้อมทั้งเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย	

ให้แข็งแรงและมีพัฒนาการสมวัย
โครงการวันแม่แห่งชาติ 

	 โรงเรียนเทศบาล	๕	ดงปอไดจั้ดโครงการวนัแมแ่ห่งชาตปิระจำาป	ี

การศกึษา	2560	เพื่อเปน็การเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิต์ิ	

พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 และ	

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและ	

ได้บูชาพระคุณแม่และแสดงความรักที่มีต่อคุณแม่	

โครงการสอนตีโปงลางนักเรียนอนุบาล

	 โรงเรียนเทศบาล	๕	ดงปอ	ให้ความรูแ้ละฝึกทกัษะการตีโปงลาง

แก่นักเรียน		โดยวทิยากรผู้เชีย่วชาญดา้นโปงลาง	นายธงชยั	คำาโสภา

โครงการพ่อแม่คนที่สอง

	 ผู้บริหาร	คณะครู	ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่รับผิดชอบ	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	พูดคุยเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	

	 รัชกาลที่	 10	 เน่ืองในโอกาสพระชนมพรรษา	 65	 พรรษา	

ผู้บริหารพร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนเทศบาล	 ๕	 ดงปอ	 ได้เข้าร่วม

ปั่นจักรยานไปปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จ	

พระเจ้าอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกูร	โดยปลกูตน้ไม	้

ประจำารัชกาลที่	 10	 คือ	 ต้นรวงผ้ึง	 ในวันที่	 9	 กรกฎาคม	 2560	

ณ	ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	และ	สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง	
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ศูนยพัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ ๑

ศูนยพัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ ๒

วันที่ 11 สิงหาคม 2560  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	๑	ได้จัด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	ประจำาปีการศึกษา	2560	เพื่	อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9	 และน้อมรำาลึกใน

พระมหากรุณาธิคณุ	เนื่	องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	85	พรรษา	12	สงิหาคม

2560	 และสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณแม่	 โดยได้รับ

เกียรตจิาก	คณุพวงทอง	ทองเจริญ	เปน็ประธานในพธีิ	และคณุดารารตัน์	วฒิุสาร

เป็นคุณแม่ดีเด่น	 โดยคณะครู	 ผู้ปกครอง	 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	๑	ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560      ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	ประจำาปี	2560	

ในวันที่	 7	 กรกฎาคม	 2560	 ณ	 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ	 เพื่	อร่วมสืบสาน

วัฒนธรรมไทย

โครงการวันสำาคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)	

ประจำาปการศึกษา 2560

	 ในวันที่	7	กรกฎาคม	2560	ณ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	

1	เพื่	อให้เด็กเล็กเรียนรู้วันสำาคัญทางศาสนา	และร่วมทำาบุญ

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 		สำานักการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มเทศบาลเมอืง

กาฬสนิธ์ุ	ให้บรกิารตรวจสขุภาพชอ่งปากและทาฟลอูอไรดว์านิช	เพื่	อปอ้งกันโรค

ฟันผุสุขภาพภายในช่องปากของเด็ก	ๆ	แข็งแรง

วันที่ 2 สิงหาคม 2560   รับการนิเทศจากสำานักศึกษา	 การส่งเสริมให้เด็ก

ได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมผ่านการน่ังสมาธิ	 การฟังนิทาน	 และการจัด

ประสบการณ์ ในห้องเรียนครบทั้ง	 6	 กิจกรรมเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการ

ครบทั้ง	 4	 ด้าน	 ทั้งด้านร่างกาย	 อารมณ์จิตใจ	 สังคมและสติปัญญา	 เพื่	อ

พัฒนาการ	ที่ดีของเด็ก	ๆ	ให้เหมาะสมตามวัย

วันท่ี 11 สิงหาคม 2560			จัดโครงการสง่เสริมคณุธรรม	จรยิธรรม		(กิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ)	ขึ้นในวันศุกร์ที่	11	สิงหาคม	2560	เพื่	อให้เด็กเล็ก

มีจิตสำานึกที่ดี	ในด้าน	คุณธรรม	จริยธรรม	มีความรัก	ความผูกพัน

มีความรับผิดชอบ	 มีวินัยมารยาท	 และเด็กเล็กเป็นคนดีของสังคม

มีความกตัญญูกตเวที	ต่อบิดา	-	มารดา	ครู	และผู้มีพระคุณ	

วันที ่5 กรกฎาคม 2560			จัดโครงการวนัสำาคญัทางศาสนา	(กิจกรรม

วันมาฆบูชาและวันเข้าพรรษา)	 ขึ้นในวันพุธที่	 5	 กรกฎาคม	 2560	

ณ	วัดดงปอเพื่	อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำาคัญทางศาสนา

ปลกูฝังจิตสำานึกทีด่ีให้แก่เด็กในเรื่	องของคณุธรรม	จริยธรรม	ซึง่เปน็

วันสำาคัญที่พุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจน	 เป็น

ประเพณ	ีและเปน็การอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณอีนัดีของไทย

โครงการสายใยรักจากแม่ถึงลูก วนัที	่11	สงิหาคม	2560	ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	๑	ไดจั้ดโครงการสายใยรกัจากแมถึ่งลกู	ประจำาปกีารศกึษา

2560	 เพื่	อสร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก	 ณ	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	๑	

วันที่ 2 สิงหาคม 2560			ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญจังหวัดกาฬสินธุ์	

ในวันที่	2	สิงหาคม	2560	ณ	ถนนภิรมย์	บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร	

เพื่	อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	
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 ตอนรับคณะกรรมก�รก�รประเมินร�งวัลธรรม�ภิบ�ล ประจำ�ป 2560

นางเพ็ญพร ศุภสุข 

ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการ

สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน

ตำาแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

นายไพรัตน์ ทองศิริ 

ตำาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ชำานาญงานงานแผนที่ภาษีฯ 

สำานักการคลัง

นางสุวิมล ถิ่นละออ 

ตำาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำานาญพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธุ์

นางสุมิตรา ภูผาลา 

ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

นางพรทิพย์ บุญเลิศ 

ตำาแหน่ง ครู ชำานาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

นายพิษณุ ศรีพลหงษ์ 

ตำาแหน่ง หัวหน้างานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สำานักปลัดเทศบาล

นางพิศมัย ฤทธิ์ทรงเมือง 

ตำาแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชำานาญการ

สำานักปลัดเทศบาล

นายอนุศักดิ์ คำาศิริรักษ์

ตำาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำานาญการพิเศษ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

นางสาวชวนพิศ จงสมชัย 

ตำาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำานาญการพิเศษ 

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

นางนพมาศ พันธุ์แสงจิตต์ 

ตำาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำานาญพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธุ์

เกษียณและอําลาชีวิตราชการ 2560

	 วันที่	22	สิงหาคม	2560	คณะกรรมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	ประเภท	โดดเด่น	ประจำาปี	2560	

(รอบสุดท้าย)	นำาโดย	ศาสตราจารย์ดิเรก	ปัทมสิริวัฒน์	ประธานอนุกรรมการ	โดยนั่งสามล้อเครื่	อง	ชมเมืองในการลงพื้นที่ดูงาน	ในครั้งนี้
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ประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
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ภ�พกิจกรรม

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเทศบาลฯ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ป 2560

ช่อง 7 สี มอบถุงยังชีพ
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รับรางวัลอาเซียน (ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน)

โครงการทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา

 ต้อนรับคณะกรรมการ

การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ประจำาป 2560

 รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประเภทการจัดการขยะ

และพื้นที่สีเขียว ประจำาป 2560 ASEAN ESC Award 2017

ประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
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เกาะติด
รองนายกฯ

ตามติด สท.




