


เจาของ :

สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๗๐/๒๑ ถนนถีนานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โทร. ๐-๔๓๘๒-๑๓๕๔-๖

 กราบเรยีนพอ่แม่พีน้่องชาวเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ ทีเ่คารพรกั

ทกุทา่น วารสารเทศบาลเมืองกาฬสนิธ์ุฉบบัน้ี เปน็ฉบบัประจำาเดอืน ตลุาคม – 

ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นฉบับเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นฉบับ

สง่ทา้ยปเีก่าตอ้นรับปีใหม ่๒๕๖๑ เปน็ไตรมาสแรกของปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 

ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ มีโครงการที่จะดำาเนินการตามแผนดำาเนินการ 

๑๘๗ โครงการ เป็นโครงการที่ให้บริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำานวน ๓๖ โครงการ เป็นเงิน ๒๑,๘๑๓,๐๐๐ บาท

และได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่ อนำามาพัฒนาในเขตเทศบาล จำานวน ๖ 

โครงการ รวมเงินงบประมาณ ๑๘๕,๔๖๐,๒๐๐ บาท และในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลต่าง ๆ  ถึง ๖ รางวัล เช่น รางวัล

พระปกเกลา้ รางวลัธรรมาภิบาล รางวลัอาเซยีนดา้นสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ และ

ในไตรมาสแรกนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดงานประเพณีลอยกระทง 

การจัดงานกฐินสามัคคี ซึ่งเทศบาลเป็นเจ้าภาพร่วมบริจาคจากประชาชน

ในเขตเทศบาลและผู้มีจิตศรัทธา ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ทอดถวาย ๓ วดั ไดแ้ก่ วดัเหนือ วดัปา่ทุง่ศรเีมอืง วดัชยัสนุทร จัดกิจกรรม

ปฏิบัติธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่ อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕- ๖ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พทุธมณฑลจังหวดักาฬสนิธ์ุ จัดงานวนัตอ่ตา้นคอร์รัปชนั

สากลประเทศไทย(จังหวดักาฬสนิธ์ุ) รว่มกับภาคเีครือขา่ย ในวนัที ่๙ ธันวาคม 

๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ (หลังเก่า) และ

หอประชมุเฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา เปน็ตน้ และในโอกาสวนัปีใหม ่๒๕๖๑ น้ี 

เทศบาลเมืองกาฬสนิธ์ุ ไดเ้ตรยีมจัดงานทำาบุญตกับาตรเนื่ องในวนัขึน้ปีใหม่

ที่ปรึกษา :

นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

กองบรรณาธิการ :

ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

ผูอํานวยการสํานักการคลัง ผูจัดการสถานธนานุบาล

ผูอํานวยการสํานักการช่าง นิติกร ผูอํานวยการสํานักการศึกษา

พิมพที่ :

หจก.กาฬสินธุ์การพิมพ์

๓๓๘/๑๒-๑๓ ถ.กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ 

อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

โทร. ๐๔๓-๘๑๑๑๐๔, ๐๘๑-๐๕๗๘๑๑๘, ๐๙๓-๔๔๖๕๗๗๗

สาร... นายก

ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้น ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทัง้หลายในสากลโลกและสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิคูบ่า้นคูเ่มืองในจังหวดักาฬสนิธ์ุ อาท ิหลวงพอ่องคด์ำาชุม่เยน็ เจา้โสมพะมติร ศาลหลกัเมอืง หอเจ้าบา้น อำานวยพรให้พีน้่องประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน มีแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดปีใหม่ ๒๕๖๑ และตลอดไป เทอญ 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

รางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืนประเภทการจัดการขยะ

และพื้นที่สีเขียว ประจําป ๒๕๖๐

ณ Serami Suluh Hall, Pusat Latihan Kesenian Dan Pertunangan 

Tangan Brunei เมืองบันดารเซอรีเบอกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ASEAN ESC Award ๒๐๑๗

ò
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โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏบัิติราชการและพธิลีงนาม 

ในบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน

ครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง และโครงการคุณธรรม

นําการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

รางวัลสํานักทะเบียนดีเดน ประจําป ๒๕๖๐

 สํานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง ดําเนินการจัดระบบ

การบันทึกขอมูลทางทะเบียนลงในระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรเพื่ อ

ใหประชาชนขอคัดรับรองไดสะดวกรวดเร็วขึ้น

 สำานักทะเบยีนทอ้งถ่ินเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ จะดำาเนินการจดัเก็บขอ้มลู

ทางทะเบียนราษฎร โดยวิธีจับภาพ (Scan) เอกสารเพื่ อจัดเก็บไว้ ในฐานข้อมูลทาง

ทะเบียนราษฎรอื่ นได้แก่

 ๑. สูติบัตร ฉบับย้อนหลังตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ไปจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๙

 ๒. มรณบัตร ฉบับย้อนหลังตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ไปจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๙

 ๓. ทะเบียนบ้านฉบับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑

 ๔. เอกสารการขอเพิ่มชื่ อบุคคล

 ซึง่เอกสารดังกลา่วเปน็การดำาเนินการทางทะเบยีนราษฎรโดยการเขยีน

ด้วยมอืและพมิพด้์วย เครื่ องพมิพดี์ด ก่อนทีจ่ะเปดิให้บริการด้วยระบบคอมพวิเตอร์

โดยหากการดำาเนินการตามนโยบายของสำานัก –ทะเบียนกลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

นับแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ประชาชนที่ประสงค์ขอคัดรับรองเอกสารหรือตรวจสอบ

เอกสารข้อมูลดังกล่าวจะสามารถคัดรับรองออกจากฐานข้อมูลการทะเบียนโดย

ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 (สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สํานักทะเบียนของ

ประชาชน เพื่ อประชาชนโดยลูกหลานของประชาชน) โทร. ๐๔๓ - ๘๑๓๑๐๖

เมื่ อเวลา ๐๙.๐๐ น. (๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) ณ ห้องประชุมราชสีห์ 

ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง

กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนพี่น้องชาวเมืองกาฬสินธ์ุ เข้ารับโล่รางวัลเพื่อแสดงว่า 

“สำานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ” ได้รางวัลสำานักทะเบียนท้องถ่ิน

ดเีดน่ รองชนะเลศิอนัดบั ๑ ประจำาป ี๒๕๖๐ (ระดบัประเทศ) ประเภทสำานักทะเบยีน

ท้องถ่ินเทศบาลเมืองและเมืองพัทยา มีจำานวนราษฎร ๓๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ คน 

ตามโครงการคดัเลอืกสำานักทะเบยีนดเีดน่ ประจำาป ีพ.ศ.๒๕๖๐ จาก พลเอกอนุพงษ์ 

เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำานักทะเบียนทองถิ�นสำานักปลัดเทศบาล

 ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชมุธรรมาภิบาล เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ เป็นประธานเปิดโครงการ

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำาและพนักงานจ้าง 

ประธานพิธีได้บรรยายพิเศษพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ส่วนภาคบ่าย

มีการบรรยายธรรม โครงการคุณธรรม นำาการปฏิบัติงาน โดย พระมหาสมปอง 

ตาลปุตฺโต
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ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัย เป็นเรื่ องที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะมีภัยประเภทใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่

หรือความรุนแรงมากน้อยเท่าใดก็ตาม ชุมชนเป็นพื้นที่ที่มักได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังเช่นที่ผ่านมา เมื่ อวันที่ 

๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้เกิดเหตุวาตภัยลมกระโชกแรงพัดบ้านเรือนประชาชนและต้นไม้ ได้รับความเสียหาย 

จำานวน ๖๖ ครัวเรือน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือโดยทันทีเพื่ อบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุวาตภัยดังกล่าว หลังจากการเกิดสาธารณภัยได้สำารวจความเสียหายแล้ว จึงได้ดำาเนินการฟนฟูเยียวยา

ทัง้ทางการเงินและวสัดซุอ่มแซมบ้านเรอืน โดยคณะผู้บรหิารเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ ไดม้อบเงินชว่ยเหลอืผู้ประสบเหตวุาตภัย ในวนัที ่๑๓ มถุินายน ๒๕๖๐ 

ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สถานีดับเพลิง) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๑. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๒. แจ้งเตือนประชาชน

 ด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายนของทุกป ีเป็นช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งและบางครั้งเกิดลมกระโชกแรง 

เป็นเหตใุห้เกิดอคัคภัียไดง่้าย ฝ่ายปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ มคีวามห่วงใยประชาชนในเขตเทศบาลเปน็อยา่งยิง่ เพราะ

หากเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

 ดงัน้ัน จึงใครข่อความร่วมมอืมายงัทา่นเจ้าของอาคารบา้นเรือน รา้นคา้ และสถานประกอบการตา่งๆ โปรดได้ ใชค้วามระมดัระวงัในเรื่ อง

อัคคีภัย โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. หลังจากหุงตมอาหาร ควรตรวจตราดับไฟใหเรียบรอย หรือใชกาซหุงตมควรปิดวาล์วใหสนิท

 ๒. รานคาหรือสถานที่จําหน�ายกาซ หาม ถ่ายเทกาซเองภายในบานหรือภายในรานคา นอกจากจะไดรับอนุญาตจากทางราชการ

เสียก่อน

 ๓. การจุด ธูป เทียน บูชาพระหรือไหวเจา ควรปกธูปในภาชนะที่เป็นกระเบื้องหรือวัสดุทนไฟที่มั่นคง และคอยดูแลจนกว่าไฟจะ

ดับเรียบรอย

 ๔. ไม่ควรปล่อยใหบุตรหลานเล่น พลุ และดอกไม ไฟ เพราะผิดกฎหมายและอาจก่อใหเกิดอัคคีภัยอีกดวย

 ๕. ควรดูแล สายไฟฟา ปล๊ักไฟ และสวิตซ์ ไฟฟาภายในอาคาร บานเรือน อย่าใหหลุดหลวมเพราะอาจจะทําให ไฟฟาลัดวงจร 

เกิดการลุกไหมขึ้นได หากสายไฟฟาซึ่งใชงานมานาน เก่า และชํารุดควรเปลี่ยนสายใหม่

 ๖. การใชอุปกรณ์ ไฟฟาทุกชนิด เช่น เตารีด พัดลม โทรทัศน์ หรืออื่ นๆ ไม่ควร เสียบปลั๊กเดียวกันหลายๆ ชนิด เพราะอาจทําให

เกิดไฟฟาลัดวงจรได เมื่ อเลิกใชควรถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง

 ๗. อย่าใชลวดหรือสายไฟแทนฟิวส์

 ๘. ท่านที่สูบบุหรี่ก่อนทิ้งบุหรี่ควรขยี้ หรือดับกนบุหรี่ก่อนทุกครั้ง รวมทั้งการจุดยากันยุง ก่อนนอนควรดับใหสนิทเสียก่อน

 ๙. ช่องหนาต่างหรือทางหนีไฟ อย่าใหมีสิ่งกีดขวางหรือปิดกั้น

 ๑๐. ชว่ยกันกําจัดขยะมลูฝอยภายในบาน รอบบรเิวณบาน หรอืใตถุนบาน ใหเรียบรอยเพราะอาจเปน็เชือ้เพลิงไดง่าย และอยา่จุด

ไฟเผา โดยที่ ไม่มีการเฝาระวัง

 ๑๑. ครัวเรือนใดมีถังเคมีดับเพลิง ใหตรวจสอบความพรอมการใชงาน จัดวางในที่ที่หยิบใช ไดสะดวก

 สำาหรับในส่วนของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้สั่งเตรียมความพร้อมกำาลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย อยูเ่วรยามเพื่ อรบัแจ้งเหตตุลอดเวลา ๒๔ ชัว่โมง และหากเกิดเหตเุพลิงไหม ขอใหแจงฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๓๘๑-๓๐๐๐ หรือ ๑๙๙, ๑๑๓๒
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 ๑. สำานักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่จิตอาสาประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกดอกดาวเรือง

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเป้าหมายเป็นดอกดาวเรืองหน่ึงแสนต้น นำามาประดับบริเวณถนนสายสำาคัญและวงเวียนต่าง ๆ 

ภายในเขตเทศบาล โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ และจิตอาสาที่เข้าร่วม สำานักการช่าง

จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 ๒. เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้เปิดบริการรับเรื่ องร้องทุกข์ผ่านสื่ อโซเซียล เช่นโปรแกรมไลน์ เฟสบุค และยังมี

แอปพลิเคชั่นร้องทุกข์ OBS ที่ขณะนี้เปิดใช้งานแล้ว โดยท่านสามารถแจ้งเรื่ องราวร้องทุกข์ ผ่านสื่ อต่าง ๆ เพื่ อให้สำานักการช่าง

ไปบริการบรรเทาทุกข์ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ทั้งน้ี เพื่ อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ว่า “กาฬสินธ์ุเป็นเมืองน่าอยู่ 

คู่ธรรมาภิบาล” เพื่ อให้บริการเชิงรุกกับประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประดับและดูแลดอกดาวเรือง งานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ซ่อมแซมพื้นผิวถนนจราจร บริเวณถนนสงเปลือยใน (ข้างกุดโง้ง) 

ซ่อมแซมพื้นผิวจราจร บริเวณถนนอนรรฆนาค 

ซ่อมแซมพื้นผิวถนนจราจร บริเวณถนนอนรรฆนาค

(แยกท่าสินค้า)

ซ่อมแซมบำารุงไฟฟ้าสาธารณะ 

ที่วงเวียนโรงมวยเก่า ถนนอนรรฆนาค

ซ่อมแซมบำารุงไฟฟ้าสาธารณะ 

ที่ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ซ่อมแซมบำารุงไฟฟ้าสาธารณะ 

ที่วงเวียนน้ำาพุ ถนนสุรินทร์

สำานักการช่าง
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สำานักการสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม

 วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นักกายภาพบำาบัด

ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาล

เมืองกาฬสินธ์ุ ได้ออกให้ความรู้และคำาแนะนำาด้านการ

ออกกำาลังกายแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีการออกเยี่ยม

และทำากายภาพบำาบัดให้แก่ ผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิง 

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งที่ ๒ 

(ดงปอ)

 ๑. จัดระเบียบโรงทานในพระราชพิธีฯ และตรวจสอบความปลอดภัย

อาหาร 

  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตัว

ของโรงทานในงานพระราชพิธี ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

  วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จัดระเบียบโรงทาน ดังนี้

  - มีผู้ประกอบการทำาบุญโรงทาน ทั้งอาหาร เครื่ องดื่ ม ขนม ผลไม้ และ

น้ำาดื่ ม จำานวน ๙๙ ราย และให้บริการอาหารเริ่มตั้งแต่ ๐๗.๐๐-๒๔.๐๐ น.

  - มีการแบ่งโรงทานเข้าจุดบริการอาหาร เป็น ๓ ช่วงเวลา เริ่ม

๐๗.๐๐-๘.๓๐ น., ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

  - มีผู้ ใช้บริการโรงทาน จำานวน ๑๕,๘๕๐ คน 

  - ภาชนะบรรจุอาหาร ที่ใช้ ในงาน ได้แก่ ใบตองเทียม, ถุงพลาสติก, 

กระดาษห่อข้าวมันไก่, กล่องพลาสติกใส, กล่องชานอ้อย

  - ผลตรวจอาหาร จำานวน ๑๕๓ ตวัอยา่ง ตรวจไม่พบเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

๑๑๘ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๗๗.๑๒) จำานวนพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ๓๕ ตัวอย่าง 

(ร้อยละ ๒๒.๘๘) 

 วนัที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ นักกายภาพบำาบดัของศนูยพ์ฒันาคณุภาพชวีติผู้สงูอายแุละคนพกิารเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ 

ได้ออกให้ความรู้และคำาแนะนำาด้านการออกกำาลังกายแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีการออกเยี่ยมและทำากายภาพบำาบัด

ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งที่ ๑ (ซอยน้ำาทิพย์)

งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

และคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งานสุขาภิบาลอาหาร
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ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำาปี ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสำารวจที่ดินและทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่ อให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินทั้งที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ ที่นา ที่ทำาการเกษตรกรรม ที่ให้เช่า และร้านค้าต่าง ๆ เพื่ อจะได้ทราบว่าที่ดินและร้านค้าประเภทใด

ทีอ่ยู่ในขา่ยต้องเสยีภาษี จึงขอแจ้งให้เจา้ของทรพัยส์นิทีต่ัง้อยู่ในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ ยื่ นแบบแสดงรายการทรพัยส์นิของ

ท่านแก่เจ้าพนักงาน ประจำาปี ๒๕๖๑ ดังนี้  

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำานาจ ยื่ นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่ อชำาระภาษี 

ตั้งแต่ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒. ภาษีป้าย ให้เจ้าของปา้ยหรอืผู้ครอบครองป้ายทีแ่สดงชื่ อยีห้่อ เครื่ องหมายในการประกอบการคา้ หรือกิจการอื่ นๆ 

เพื่ อหารายได ้ทีต่ัง้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสนิธ์ุ ให้ยื่ นแบบแสดงรายการและชำาระภาษี ตัง้แต ่เดอืนมกราคม-มนีาคม ๒๕๖๑ 

 ๓. ภาษีบำารงุทอ้งท่ี ให้เจ้าของทีผู้่ครอบครองทีด่นิยื่ นแบบแสดงรายการทรพัยส์นิและชำาระภาษีตัง้แต่ เดือนมกราคม-

เมษายน ๒๕๖๑ โดยใช้เอกสารดังนี้

  ๓.๑ สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนเจ้าของที่ดินและทรัพย์สิน

  ๓.๒ สำาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดินและทรัพย์สิน

  ๓.๓ สำาเนาโฉนดที่ดิน นส๓ก. สปก.หรือเอกสารสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของ

 หากทีด่นิเดิมของทา่นมกีารเปลีย่นแปลงจำานวนเน้ือทีด่นิ, โอนสทิธ์ิ, ขายเปลีย่นมอื ขอให้ทา่นแจ้งตอ่พนักงานเจ้าหน้าที ่

ฝ่ายพัฒนารายได้ สำานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวันและเวลาราชการ โทร ๐๙๘-๑๐๔๘๗๙๗

สำานักการคลัง
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 เมื่อวันที่ ๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่

กองสวสัดกิารสงัคม ไดล้งพืน้ทีด่ำาเนินการประชมุประชาคมคดัเลอืก 

คณะทำางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนชุดใหม่ เนื่องจากคณะ

ทำางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ทั้ง ๑๘ ศูนย์ ได้หมดวาระลง 

ตามแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)  

ทีก่รมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (สค.) กระทรวงพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์กำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน ศพค. ไว้

กองสวัสดิการสังคม
คัดเลือกผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลำาบาก

 เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอความร่วมมือคัดเลือก 

ผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลำาบาก เพื่อช่วยเหลือในการปรับปรุง 

ที่อยู่อาศัย และได้คัดเลือกผู้สูงอายุ จำานวน ๒ ราย คือ

 ๑. นางบุญล้ำา คำานึง ชุมชนกุดยางสามัคคี

 ๒. นางคำาตา พิไลวรรณ ชุมชนสงเปลือยกลาง

โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV

 เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

กองสวสัดกิารสงัคม ไดด้ำาเนินการจ่ายเบีย้ยงัชพีแก่ ผู้สงูอาย ุผู้พกิาร 

และผู้ติดเชื้อ HIV. โดยมีการออกแจกจ่ายเบี้ยฯ รายเดิมตามชุมชน 

ทั้ง ๓๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ร่วมกันลงพื้นที่ชุมชนสงเปลือยกลาง เขตเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเยี่ยมคุณยายคำาตา พิไลวรรณ

 เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น ของวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐  

นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ุ  

พร้อมทัง้สมาชกิเหลา่กาชาด นางสาวศรินัินท ์หลอ่ตระกูล รองนายก

เทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ชุมชนสงเปลือยกลาง  

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพื่อเยี่ยม คุณยายคำาตา พิไลวรรณ  

ผู้สงูอายใุนชมุชน พรอ้มทัง้มอบเครื่องอปุโภค บรโิภค ให้แก่คณุยาย

ประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชน

ประจำาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 

 เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. (๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐) โดย 

กองสวสัดกิารสงัคม จัดการประชมุประจำาเดอืนคณะกรรมการชมุชน

และผู้นำาชุมชน ประจำาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายจารุวัฒน์  

บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม 

และได้มอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนสะอาด ระดับตำาบล ประจำาปี 

๒๕๖๐ ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนสุขสบายใจ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา รางวัล

ชมเชย ได้แก่ ชมุชนทุง่มน รางวลัชมเชย ได้แก่ ชมุชนวดัหอไตรปฎิการาม 

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำาปี ๒๕๖๐

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายจารุวัฒน์ 

บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนพี่น้องชาวเมือง

กาฬสินธ์ุ เข้ารับโล่รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความ 

โดดเด่นด้านเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

ประจำาปี ๒๕๖๐ จาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน ณ ศูนย์ประชุม

สหประชาชาติ ถนนราชดำาเนินนอก กรุงเทพมหานคร 
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งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์)

งานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำาปี ๒๕๖๐

กองวิชาการและแผนงาน

 วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ทีส่นามหน้าศาลากลางจังหวดักาฬสนิธ์ุ (หลงัเก่า) นายจารวุฒัน์ 

บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ  

ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน 

ไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมตอ่ตา้นคอร์รปัชัน่สากลประเทศไทย จังหวดั

กาฬสินธุ์ โดยจุดประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนแสดงออกถึงพลัง

ในการต่อต้านการทุจริตและรังเกียจคนโกง ภายใต้แนวคิด 

“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” กิจกรรมที่

สำาคัญ ได้แก่ การมอบรางวัลการประกวดคำาขวัญ มอบป้าย

แก่ส่วนราชการร้านค้าที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน 

การทุจริต มอบเกียรติบัตรแก่ภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรม 

นำากล่าวปฏิญาณและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น ร่วมต่อจ๊ิกซอร์คำาขวัญของภาคีเครือข่าย และปา

ลกูบอลทำาลายคนโกง ปลอ่ยขบวนการเดนิรณรงคต์อ่ตา้นการ 

ทจุริตคอร์รปัชัน่ในพืน้ทีจั่งหวดักาฬสนิธ์ุโดย นายไกรสร กองฉลาด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

 เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. (๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) ณ อาคารธรรมะศาลา ๘๐ 

ปี เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธ์ุ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน คณะ

ครู - พนักงาน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ร่วมพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรม

จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำาปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ วันที่ ๕ - ๖ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมมีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ในครั้งนี้
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สำานักการศึกษา

 ๑. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดงานกฐินสามัคคี ประจำาปี ๒๕๖๐ โดยออกรับบริจาค ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ทอดถวาย ณ วัดเหนือ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่า 

ทุ่งศรีเมือง ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และวัดชัยสุนทร ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

 ๓. ประเพณีลอยกระทง ประจำาปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานให้คงอยู่สืบไป 

โดยจัดขึ้นในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สวนสาธารณะกุดน้ำากิน ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดคือ 

  ๑. กิจกรรมการประกวดขบวนแห่กระทง 

  ๒. กิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ 

  ๓. กิจกรรมการประกวดพิธีกรบรรยายชาวคุ้ม 

  ๔. กิจกรรมการประกวดกระทงสวยงามมาตรฐาน 

  ๕. กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ 

 ๒. งานมุทิตาจิต เน่ืองในโอกาสเกษียณ 

อายุพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สังกัด 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
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โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
 กิจกรรมเปิดห้องขายของ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ 

ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีส่วนร่วมในการ 

นำาสินค้าในท้องถ่ินมาจำาหน่ายตามแนวทางพระราชดำาริ สามารถ 

นำาความรู้ที่ ได้รับมาประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม  

ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑

 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียนได้ทราบถึง

โทษและประเภทของยาเสพติด นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเอง 

จากสิง่เสพตดิให้ โทษ ในระหวา่งวนัที ่๓๑ สงิหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

ณ หอประชุม ๘๐ พรรษา

 กิจกรรมค่ายวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 เพื่อสง่เสรมิการเรยีนรู้ของเดก็นักเรียนให้มกีารพฒันาตนเอง

ให้มากขึ้น โดยเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าฐาน 

ทัง้ ๕ ฐาน ดงัน้ี ฐานที ่๑ คณติศาสตร์ – ศลิปะ ฐานที ่๒ วทิยาศาสตร ์–

สขุศกึษาและพลศกึษา ฐานที ่๓ ภาษาไทย ฐานที ่๔ สงัคมศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ฐานที่ ๕ ภาษาต่างประเทศ – การงานพื้นฐานอาชีพ

และเทคโนโลยี ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ 

โรงเรียนเทศบาล ๑

 ประชุมพนักงานครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 เพื่อเป็นการวางแผนการทำางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงาน ติดตามผลการทำางานให้เป็นไป

อย่างต่อเนื่อง

 เปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ มีความ

กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
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โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

 บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ร่วมกฐิน

สามคัค ีสมทบทนุสรา้งพระพทุธรปู ณ แก่งดอนกลาง เพื่อบง่บอกถึง

ประเพณีของคนอสีาน มคีวามสามคัคีในหมูค่ณะ เคารพในสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

 ตัวแทนครู นำานักเรียนร่วมแสดงโปงลาง ในนิทรรศการ

เฉลมิพระเกียรต ิ“ชมุชนตน้แบบตอ่ยอดความด”ี เพื่อเฉลมิพระเกียรติ

สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ราชกาลที ่๑๐ ณ กรงุเทพมหานคร และเปน็การ

ถ่ายทอดวฒันธรรมของชาวกาฬสนิธ์ุให้กับสูส่ายตาสาธารณชนตอ่ไป

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

 นักเรียนร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน

ศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา เพื่อให้นักเรียนรู้

ถึงโทษของยาเสพติด และทราบถึงวิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกล 

ยาเสพติดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร

นักเรียนและพนักงานครูร่วมกันจัดประดับตกแต่ง

ต้นดอกดาวเรือง ณ วงเวียน ณ วัดสว่างคงคา เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ ๙ 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 พนักงานคร ูบคุลากรทางการศกึษา นักเรียนและบคุลากร

ทางการศึกษาร่วมประดับตกแต่งรถกระทงร่วมกับชุมชนวัดสว่าง

คงคา และร่วมขบวนแห่กระทง พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมภาคกลางคืน 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 นักแสดง วงโปรงลาง ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่าง

คงคา ร่วมแสดงงานสมโภช เจ้าพ่อหลักเมือง (งานง้ิว) เป็นการ

สืบสานวัฒนธรรม และเป็นการแสดงประสิทธิภาพของนักเรียน

โรงเรียนวัดสว่างคงคาสู่สาธารณชน

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 อาจารย์เปรมฤดี มุลวิไล นำานักเรียนเข้าร่วมโครงการ

ตอบปัญหาธรรม “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๖ ณ โรงเรียนเทศบาล 

๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เพื่อให้นักเรียนแสดงศักยภาพของสติปัญญา 

ในการตอบคำาถามปัญหาธรรม

วันที่ ๑๔ และ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

 นักเรียนรว่มโครงการฝึกอบรมพฒันาทกัษะชวีติและศกึษา

แหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา และจังหวัดเลย 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและสามารถ นำามาพัฒนา

ตนเองทั้งที่บ้านและโรงเรียนได้
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โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
๑. พิธีกวนข้าวทิพย์ วัดเหนือ 

 วนัที ่๓ ตลุาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้นักเรยีนไดเ้รยีนรู้ถึงประเพณี

กวนข้าวทิพย์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีในชุมชนโดยการ

รว่มกันนำาเอาวสัดขุา้ว ของตา่ง ๆ  มารว่มทำาบญุ เมื่อเสรจ็และถวาย

เป็นพุทธบูชาก็แบ่งปันกันไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล

๒. เด็ก ๆ ปลูกดาวเรือง ทำาดีเพื่อพ่อ 

ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

๔. โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ได้ร่วมจัดทำาโรงทานผลไม้ 

และน้ำาเปล่า พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวาย 

พระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 วนัสำาคญัทางศาสนาและประเพณ ีกิจกรรมวนัลอยกระทง 

วันที่ ๒ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ

วันลอยกระทง โดยจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 

รำาวงเพลงลอยกระทง ประกวดร้องเพลงลอยกระทง ประกวด 

การฉีกติดปะภาพกระทง และประกวดระบายสีภาพกระทง 

๖. งานประเพณีลอยกระทง 

 โรงเรียนได้นำานักเรียนเข้าร่วมแสดงบนเวที ในงาน

ประเพณีลอยกระทง ประจำาปี ๒๕๖๐ ณ สวนสาธารณะกุดน้ำากิน

๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ คณะครูนักเรียนช่วยกันดูแล 

แปลงผักสวนครัว บ่อเห็ดนางฟ้า และดูแลบ่อเลี้ยงไส้เดือนที่ช่วย

ย่อยขยะอินทรีย์ 
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โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมงาน

บวงสรวงอนุสาวรีย์ พระยาชัยสุนทร ณ บริเวณอนุสาวรีย์

พระยาชัยสุนทร

 โ ค ร งการพัฒนาศั กยภาพคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมืองกาฬสนิธ์ุ 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ กระดาษ

ไทยอนุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

 ผู้อำานวยการสถานศึกษาและคณะครูร่วมเป็น

จิตอาสาดอกไม้จันทน์งานถวายพระราชทานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ผู้อำานวยการสถานศกึษาและคณะครูร่วมทอดถวาย

กฐินเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ณ วัดป่าทุ่งศรีเมือง

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
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โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ
๑. กจิกรรมวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว

 ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วม

กิจกรรมระลึกถึง พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ 

ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเหนือ

 ผู้บริหาร คณะคร ูเขา้รว่มงานกฐนิสามคัคเีพื่อรกัษาขนบธรรมเนียม

ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗. กิจกรรมวันลอยกระทง

 ผู้บริหาร คณะครู พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันลอยกระทงและแสดงวงดนตรีโปงลาง ณ สวนสาธารณะกุดน้ำากิน ในวันที่  

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๘. พระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๐. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

(เข้าวัดวันอาทิตย์)

 ผู้บริหาร คณะครูทำาบุญตักบาตร รักษาขนบธรรมเนียมที่ดีงาม

สืบสานอยู่ต่อไป ณ วัดดงปอ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๑. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

 ผู้บริหาร คณะครู พร้อมทั้งนักเรียนเข้าชมนิทรรศการการจัดแสดง

ประวัติของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 ผู้บริ หาร  คณะครู  เข้ าร่ วม 

กิจกรรมเพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ท่านทรงคิดค้น

และพระราชทานฝนหลวงแก่ประชาชนชาวไทย  

ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๙. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ถนนสายบุญ) 

ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  นั ก เ รี ยน ฝึ กการป ฏิ บั ติ ตน 

เป็นผู้มีกริยามารยาทงาม ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓. กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง

ถวายเป็นพระราชกุศล

 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมพิลอดลุยเดช ในวนัที ่๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. กิจกรรมรับบริจาคเงินกฐินสามัคคี ประจำาปี ๒๕๖๐ 

 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ ร่วมกับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๒ ออกรับบริจาคเงินในชุมชนดงปอ ชุมชน

เกษตรสมบรูณ ์และชมุชนหาดลำาดวน เพื่อรว่มจัดทำากฐนิสามคัค ีเพื่อทอดถวาย

วัดเหนือ วัดชัยสุนทร และวัดป่าทุ่งศรีเมือง ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. กจิกรรมซ้อมวงดนตรโีปงลาง นักเรียนฝึกซอ้มการฟอ้นรำาและ

การเล่นดนตรีโปงลาง เพื่อแสดงในกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำาปี ๒๕๖๐  

ในวันที่ ๑๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

 รว่มโครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร Workshop หลกัสตูรการ

วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำาความรู้ที่ได้มาจัดทำา

หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการเรารักประเพณี (กิจกรรมวันลอยกระทง)
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ๒ ได้จัด

โครงการเรารกัประเพณี (กิจกรรมวนัลอยกระทง) ขึน้ในวนัศกุรท์ี ่ 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กและผู้ปกครอง 

เห็นถึงความสำาคัญในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 

อันดีงามของไทย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบ

เกียรติบตัรประกวดระบายสภีาพวนัลอยกระทงให้สวยงาม และ

การสอนเด็กเล็กให้รู้จักวิธีประดิษฐ์กระทง

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ ร่วมทำาโรงทานในพิธี

ถวายดอกไมจ้นัทน์ของประชาชนในสว่นภูมภิาคจังหวดักาฬสนิธ์ุ ในพระราชพธีิ 

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำาลอง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกจิกรรมวันลอยกระทง เพื่อสร้างจิตสำานกึ

ให้เด็กเล็ก และผู้ปกครอง ให้เล็งเห็นคุณค่าในสิ่งดีงามของศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีความภูมิใจในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ณ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑

ร่วมงานกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 ในวนัที ่๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ 

๑ รว่มทำาโรงทานงานบุญทอดกฐินสามัคคีวัดเหนอื ตำาบลกาฬสินธุ ์อำาเภอเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางวิภาวดี ชุมกาแสง หัวหน้า 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ ๑ พรอ้มด้วยบคุลากรศนูยพ์ฒันาเดก็

เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑ ร่วมงานบุญกฐินวัดชัยสุนทร

ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่วมงานบุญกฐินวัดดงปอ

ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่วมงานบุญกฐินวัดทุ่งศรีเมือง
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กฐินสามัคคีประจำาปี ๒๕๖๐ วัดเหนือ 

วัดปาทุ่งศรีเมือง และวัดชัยสุนทร

การแถลงข่าวจัดงานแสงนำาใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง 

ปน ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ

วันปิยมหาราช ประจำาปี ๒๕๖๐

โครงการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติราชการฯ 

พร้อมฟงธรรมะ โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำานักงาน ป.ป.ช.

ประจำาจังหวัดกาฬสินธุ์ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ภาพกิจกรรม

ตักบาตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

ประจำาปี ๒๕๖๐ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)
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ประเพณีลอยกระทง ประจำาปี ๒๕๖๐ พิธีเปิดงานปฎิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำาปี ๒๕๖๐

ประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำาปี ๒๕๖๐

มอบเงินช่วยเหลืออุทกภัย ปี ๒๕๖๐

รับรางวัลประปกเกล้า ประจำาปี ๒๕๖๐ ณ ตึกสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

รับรางวัลทะเบียนดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๐

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำาปี ๒๕๖๐
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เกาะติดรองนายกฯ

ตามติด สท.




