สาร... นายก

กราบเรียนพอแมพนี่ อ งชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทีเ่ คารพรักทุกทาน วารสาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุฉบับนี้ เปนฉบับประจําเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑
ในชวงนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดดําเนินการตามแผนงานโครงการตาง ๆ มีผลงาน
และกิจกรรมเดน ๆ เชน จัดกิจกรรมวันขึน้ ปใหม จัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดงานวันครู
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง แก ไขปญหาความยากจนในเขตเทศบาล
ตามโครงการคนกาฬสินธุไมทงิ้ ใครไวขา งหลัง เปดศูนยชว ยเหลือประชาชน โรงเรียน
เทศบาล ๒ วัดสวางคงคาเปนตัวแทนเทศบาลฯ เขารวมจัดนิทรรศการ และแสดงดนตรี
โปงลาง ในงาน “อุนไอรัก คลายความหนาว” วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑ ณ พระลาน
พระราชวังดุสิตและสนามเสือปา จัดงานกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันทปรองดอง
ประชุมเตรียมจัดสรางองคพระประธานประจําพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ จัดกีฬา
ชาวตลาดสัมพันธสมานฉันท กีฬาประชาชนคนทองถิ่นสามัคคี ไผเกมส ออกรณรงค
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ในระหวางวันที่ ๑๒ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ จัดชุดปฏิบัติ
การตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด ๓ ชุด ออกรณรงค ใหความรู
รับฟงปญหาความเดือดรอนของประชาชน ทั้ง ๓๘ ชุมชน ชวยเหลือซอมแซมบาน
ใหกับบุคคลผูยากไรตามโครงการคนกาฬสินธุ ไมทิ้งใครไวขางหลัง จํานนวน ๑๑ คน
พรอมจัดใหผบู ริหาร สํานัก/กอง/โรงเรียน สถานธนานุบาล เปนคูอ ปุ ถัมภ ในการดูแล
สนับสนุน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
รางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืนประเภทการจัดการขยะ
และในชวงตนป ใหม ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับรางวัลตาง ๆ
และพื้นที่สีเขียว ประจําป ๒๕๖๐
จํานวน ๒ รางวัล คือ ๑.รางวัลศูนย อปพร.ดีเดน จากกรมปองกันและบรรเทา
ณ
Serami
Suluh
Hall,
Pusat Latihan Kesenian Dan Pertunangan
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ๒.รางวัลดานการจัดการน้ําเสียและอนุรักษ
Tangan Brunei เมืองบันดารเซอรีเบอกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
สิ่งแวดลอมดีเดน จากองคการจัดการน้ําเสีย (อจน) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
ASEAN ESC Award ๒๐๑๗
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนที่น�ายินดี ในปงบประมาณ ๒๕๖๒
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ ไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองและจังหวัดกาฬสินธุ มาดําเนินการในพื้นที่เขต
เทศบาล ๔ โครงการ ไดแก โครงการกอสรางเข�อนปองกันตลิ่งริมฝงลําน้ําปาว หนาวัดใต โพธิ์ค้ํา ความยาว ๑,๑๐๐ เมตร จํานวน ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการกอสราง
ระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการกอสรางถนนตามผังเมืองสาย ง ๓ และสายรอง ความยาว ๓.๖๐ กม. จํานวน
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการกอสรางพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในชวงเดือนเมษายนนี้
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดงานดี โน�สินธุ ถิ่นคนน�ารัก รวมกับ ททท.แหงประเทศไทย ในระหวางวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ขอความรวมมือพอแมพี่นองรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีไทย และปองกันอุบัติเหตุในชวงสงกรานต ขอขอบคุณทุกทานครับ พบกันใหมในฉบับหนา
นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เจาของ :
สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
๗๐/๒๑ ถนนถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
โทร. ๐-๔๓๘๒-๑๓๕๔-๖

ที่ปรึกษา :

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

กองบรรณาธิการ :
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการสํานักการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการชาง

ò

พิมพที่ :
ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูจัดการสถานธนานุบาล
นิติกร ผูอํานวยการสํานักการศึกษา

หจก.กาฬสินธุการพิมพ
๓๓๘/๑๒-๑๓ ถ.กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ
อ.เมืองกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ ๔๖๐๐๐
โทร. ๐๔๓-๘๑๑๑๐๔, ๐๘๑-๐๕๗๘๑๑๘, ๐๙๓-๔๔๖๕๗๗๗

สํานักปลัดเทศบาล
โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม ๒๕๖๑

การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินกิจกรรมรณรงคปอ งกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนชวงเทศกาล
ปใหม ๒๕๖๑ ภายใตช�อหัวขอ “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” เพ�อใหประชาชน
เกิดความตระหนักและปลูกจิตสํานึกคานิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
รวมทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นช่วงเทศกาลปี ใหม่
๒๕๖๑ โดยเนนหนักตามมาตราลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนดานใน
ชวงคุมเขม ๗ วันเฝาระวังอันตราย (ระหวางวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๖๑) ไดแก
๑. ดาน “คน” ลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู ใชรถใชถนน
๒. ดาน “ยานพาหนะ” ยานพาหนะไมมีมาตรฐาน อุปกรณความปลอดภัย
๓. ดาน “ถนน” ปรับปรุง ซอมแซมลักษณะทางกายภาพของถนนใหสมบูรณ
๔. ดาน “สิง่ แวดลอม” ไฟฟาสองสวาง อุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะ
ภูมิอากาศ สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย
“ผลการดําเนินโครงการฯ ดังกลาว สงผลให ไมมผี เู สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
ทางถนนชวงเทศกาลป ใหม ๒๕๖๑ ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ”
อุบัติเหตุทางถนนปองกันได โดยเริ่มจากตัวทานเอง
“มีสติ มีวินัย เขาใจกฎ ลดอุบัติเหตุ”

เม�อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปด
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑ เพ�อให นายจารุวัฒน
บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ตอบกระทูข องสมาชิกสภาเทศบาล และเสนอ
ญัตติเกี่ยวกับกิจการเทศบาล ๕ ญัตติ ซึ่งสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่เสนอและ
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจําป ๒๕๖๐
ตอสภาเทศบาล

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหลงน้ําสาธารณะ ณ กุดคลา และกุดโงง
รางวัลเกียรติคุณ ดานการจัดการน้ําเสียและ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมดีเดน ประจําป ๒๕๖๑
เม�อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณดานหนาสนามชางอารีนา� (สโมสร
บุรีรัมย ยูไนเต็ด) จังหวัดบุรีรัมย ดร.ศิรินันท หลอตระกูล รองนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ เขารับโลเชิดชูเกียรติแด “เทศบาลเมืองกาฬสินธุ” เพ�อประกาศ
เกียรติคณ
ุ ดานการจัดการน้าํ เสียและการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมดีเดน ใน “โครงการ
ผนึกกําลัง ประชารัฐ คืนน้ําใส ให โขงชีมูล” ประจําป ๒๕๖๑ จากนายอนุสรณ
แกวกังวาล ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งจัดโดยองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.)
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เปน ๑ ใน ๗ ของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ไดรับรางวัลฯ
ในครั้งนี้

เม�อวันที่ ๑๓ มกราคม และวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ
บริเวณหนองน้ําสาธารณะกุดคลา ชุมชนทาสินคา และกุดโงงชุมชนสงเปลือย
กลาง นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุพรอมคณะผูบริหาร
หัวหนาสวนการงาน พนักงาน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) รวมพิธเี ปดโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหลงน้าํ สาธารณะ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยโครงการฯ ดังกลาวจัดขึ้น เพ�อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ํา และปรับภูมิทัศนที่ทรุดโทรมใหเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจ รวมทั้งลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางน้ําและที่สัตวน้ําอาศัย
ในครั้งนี้

โทร. ๑๑๓๒ สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี ๒๔ ชั่วโมง
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รางวัลศูนยอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนดีเดน ประจําป ๒๕๖๑

โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน

เม�อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน)
ดินแดง กรุงเทพมหานคร นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
พรอมดวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และ
เจาหนาที่อาสาสมัครปองกันสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และเจาหนาที่
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวม
งานวัน อปพร. ประจําป ๒๕๖๑ พรอมเขารับโลรางวัลเชิดชูเกียรติ เพ�อแสดงวา
ศูนย อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปน “ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ดีเดน” ประเภทเทศบาลเมือง จากนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย โดยในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ถือเปนวันอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดดําเนินโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
เพ�อเปนการทบทวนความรู และเพิ่มเติมทักษะใหม ๆ ในดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แกสมาชิก อปพร. จํานวน ๕๐ คน
สามารถเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาที่รัฐในการปฏิบัติงานดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดจัดการฝกอบรมเม�อวันที่
๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาคารฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ และเดินทางเขารับการฝกอบรมภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานศูนย
การเรียนรูต ามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุดรธานี เม�อวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ คายประจักษศลิ ปาคม จังหวัดอุดรธานี

ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สวัสดีครับ พี่นองประชาชนที่เคารพรักทุกทาน ฉบับนี้ สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอนําเกร็ดความรู เร�องทะเบียนบาน แบบถาม-ตอบ มาใหทาน
ไดอานกันครับ
๑. ถาม กรณีคนไทยเดินทางไปตางประเทศแลวเสียชีวิต และไมไดแจงการตายที่สถานทูต มีเพียงหลักฐานเกี่ยวกับการตายที่ออกโดยประเทศนั้น จะดําเนินการ
จําหน�ายช�อผูตายออกจากทะเบียนบานอยางไร
ตอบ กรณีดงั กลา วใหเจาบานย�นคํารองขอจําหนา ยช�อผูต ายออกจากทะเบียนบานตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิน่ แหงทองทีท่ ผี่ ตู ายมีชออย
� ใู นทะเบียน
บาน โดยใชหลักฐานการตายออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้นซึ่งไดแปลและรับรองวาถูกตองโดยกระทรวงการตางประเทศ โดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวย
การจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมฉบับแก ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑) ขอ ๑๑๒
๒. ถาม กรณีบิดาของผูรองถึงแกกรรมแตยังไมมีช�อในทะเบียนบาน ผูรองจึงไดย�นคํารองขอใหนายทะเบียนเพิ่มช�อบิดาซึ่งถึงแกกรรมไปในทะเบียนบานกอน
แลวจึงจะแจงการตายของบิดา ขอทราบแนวทางปฏิบัติในกรณีนี้
ตอบ ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร การจัดทําทะเบียนโดยเฉพาะทะเบียนบานจะลงรายการหรือเพิ่มช�อบุคคลเฉพาะผูยังมีชีวิติอยูเทานั้น นอกจาก
นี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช มาตรา ๑๕ การถึงแกความตายเปนเหตุใหสภาพบุคคลสิ้นสุดลง ดังนั้น ผูรองจึงไมสามารถย�นคํารองขอเพิ่มช�อบิดาในทะเบียนบาน
ได แตใหแจงการตายไดตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมฉบับแก ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๓๑) ขอ ๖๔ และขอ ๗๐
ที่ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวแลว
๓. ถาม กรณีบา นถูกเวนคืนและรือ้ ถอนเปนทีเ่ รียบรอยแลว แตยงั ไมมรี ายการบุคคลในทะเบียนบาน นายทะเบียนจะตองดําเนินการอยางไรกับรายการบุคคลนัน้
ตอบ เม�อไดรับแจงการรื้อถอนบาน นายทะเบียนจะตองจําหนายทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมทั้งดําเนินการแจงยายรายการบุคคล
ในทะเบียนบานหรือถึงแมนายทะเบียนจะไมไดรบั แจง หากแตรเู หตุการณดังกลาว นายทะเบียนจะตองแจงเจาบานให ไปติดตอดําเนินการที่สํานักทะเบียน และยายบุคคลใน
ทะเบียนบานไปไวที่ทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียนได โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐ และระเบียบสํานักทะเบียนกลางวา
ดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับแก ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑) ขอ ๓๔/๑ และขอ ๓๕
๔. ถาม ประชาชนนําใบมรณบัตรมาขอเปลี่ยนแปลงการจัดการศพจากสํานักทะเบียน ก. เปนสํานักทะเบียน ข. กรณีนี้จําดําเนินการอยางไร
ตอบ กรณีดังกลาว เม�อนายทะเบียนผูรับแจงไดลงรายการในใบรับแจงตายหรือมรณบัตรวาศพนั้นจะเก็บ ฝง เผา ทําลาย หรือยายศพ ณ สถานที่ใด เม�อใดให
ใชเอกสารนั้นเปนหลักฐานในการจัดการศพ หากจะเปลี่ยนแปลงการจัดการศพผิดไปจากที่แจงไวเดิม ถาศพนั้นอยู ในทองที่ ใดใหแจงขออนุญาตตอนายทะเบียนผูรับแจง
แหงทองที่นั้น โดยใหเรียกมรณบัตรหรือใบรับแจงการตายจากผูแจงแลวบันทึกการอนุญาตไว โดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร
พ.ศ.๒๕๓๕ (รวมฉบับแก ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑) ขอ ๖๙

“ความสะดวกเปนของทาน บริการคืองานของเรา”
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สํานักการชาง

สํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดดาํ เนินการซอมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะและซอมแซมถนนทีช่ าํ รุด ตามคํารองของประชาชน
ในแตละชุมชน เพ�อบรรเทาความเดือดรอน ใหกับประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีแสงสวางเพียงพอมีความสะดวกในการสัญจร
ไป - มาและมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินพรอมทั้งสํานักการชางไดดําเนินการติดตั้งไฟประดับในชวงเทศกาลภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ตกแตงไฟประดับชวงเทศกาลปใหม

ตกแตงสถานที่และประดับเวทีสําหรับกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑

ตกแตงโคมไฟสีแดงประดับเมืองเน�องในวันตรุษจีน

ติดตั้งเตนทและเวทีพรอมตกแตงไฟฟาสองสวางสําหรับงาน
แพรวาโปงลางจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป ๒๕๖๑

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดน้ํากิน

ปรับปรุงซอมแซมและเยี่ยมเยือนบานผูยากไร
ตามโครงการคนกาฬสินธุ ไมทิ้งใครไวขางหลัง

ซอมแซมฝาทอระบายน้ําหนารานสะดวกซื้อเซเวน บ.ข.ส.

ซอมแซมฝาทอระบายน้ําพรอมทั้งขนยายกองดินถนนแกงสําโรง

ซอมแซมผิวจราจรซอยน้ําทิพยพรอมปรับปรุงภูมิทัศน

โทร. ๑๑๓๒ สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี ๒๔ ชั่วโมง
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สํานักการสาธารณสุขและสิ�งแวดลอม
ศูนยบริการสาธารณสุขแหงที่ ๑ ซอยน้ําทิพย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ในวันศุกรที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐๐-๑๕.๐๐ น. ไดออกใหบริการฉีดวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ ๒ ใหแกเด็ก
นักเรียนหญิงชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพ ทิ ยาสิทธิ์ และโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จํานวน ทัง้ สิน้ ๙๑ คน ครบ ๑๐๐%

งานปองกันและควบคุมโรค
๑. ไดทําประกาศพนหมอกควันเพ�อกําจัดยุงในพื้นที่เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ กําหนดการพนหมอกควันกําจัดยุงตัวแก ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ในเขตเทศบาลฯ ครั้งที่ ๑ ในป ๒๕๖๑ ซึ่งไดสงหนังสือ
ประชาสัมพันธเพ�อแจงใหประชาชนทราบกอน เพ�อเตรียมความพรอม
กอนการพน ตามกําหนดการพนยุงที่แจงไปยังชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชน
และสถานศึกษา ทั้ง ๒๕ แหง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ
โดยเริ่มพนตั้งแตวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และแลวเสร็จในวันที่
๓ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. ลงพื้นที่เพ�อสอบสวนโรคผูที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบาเพ�อเขารับ
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ในชุมชนเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ
ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ชุมชนทาสินคามีสุนัขที่มีเชื้อ
พิษสุนัขบาไดกัดทั้งคนและกัดสุนัขของบานใกลเคียงจึงไดลงไป
สอบสวนโรคคนที่ โดนกัดและสัมผัสสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบา ซึ่งจาก
การสอบสวนมีผูที่ โดนกัดทั้งสิ้น ๒ ราย และผูที่สัมผัสทั้งสิ้น ๗ ราย
รวมทัง้ หมด ๙ ราย และไดนาํ สงโรงพยาบาลกาฬสินธุเ พ�อไปฉีดวัคซีน
ปองกันพิษสุนัขบา ครบทั้ง ๙ ราย (สวนสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบาและ
สุนัขที่ โดนกัด ไดเขาสูกระบวนการรักษาของปศุสัตวแลว)
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๓. การติดตามดูแลผูปวยวัณโรคที่บานเพ�อกํากับการกินยา
งานปองกันและควบคุมโรคไดติดตามดูแลผูปวยวัณโรคที่ ได
ขึ้นทะเบียนทุกรายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพ�อกํากับการกินยาและ
นําผูปวยเขาสูกระบวนการการรักษาโรควัณโรค จนหายขาด การคัด
กรองกลุมเสี่ยงเพ�อคนหาผูที่ติดเชื้อวัณโรคใหเขาสูกระบวนรักษาให
เร็ว ในกลุมผูปวยเบาหวาน ไดเริ่มดําเนินการในเดือนมกราคม ของ
ป ๒๕๖๑ ซึ่งปจจุบันไดคัดกรองไปแลว จํานวนทั้งสิ้น ๑๕๘ ราย จาก
เฉพาะกลุม ผูป ว ยเบาหวานทัง้ สิน้ ๔๔๐ ราย มีผทู สี่ งสัยวัณโรค ทีต่ อ ง
สงโรงพยาบาล ๒ ราย และจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ประจําป ๒๕๖๑ นายจารุวฒ
ั น บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
ไดสั่งการใหเจาหนาที่สถานพยาบาลสัตว และเจาหนาที่สํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ลงพื้นที่
ฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า ตามโครงการสั ต ว ป ลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ประจําป ๒๕๖๑ ในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ทั้ง ๓๖ ชุมชน
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สํานักการคลัง
ประมวลภาพการใหบริการรับชําระภาษีประจําป ๒๕๖๑ ทั้งใน และนอกสถานที่

ชวงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุมาชําระภาษี โรงเรือน
และที่ดิน, ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่ ซึ่งเปนภาษีประจําป ๒๕๖๑ และบางทานไมสะดวกในการเดินทางเขามาชําระภาษีได
สํานักการคลังยินดีทจี่ ะจัดเจาหนาทีอ่ อกใหบริการแกทกุ ๆ ทาน และทานสามารถโอนเงินชําระคาภาษีไดที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขากาฬสินธุ ช�อบัญชีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๔๐๔-๑-๐๐๐๕๕-๖ หรือติดตอไดที่ โทรศัพทหมายเลข ๐๔๓-๘๑๑-๖๗๑-๓
ตอ ๒๑๐ และ ๐๙๘-๑๐๔-๘๗๙๗ สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอขอบพระคุณทุก ๆ ทาน
“เงินภาษีทุกบาทมีคา ชวยพัฒนาทองถิ่น”

โทร. ๑๑๓๒ สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี ๒๔ ชั่วโมง
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กองสวัสดิการสังคม
โครงการจัดพืน้ ทีส่ รางสรรคสาํ หรับเด็กและเยาวชน (Valentine’s Day)

จัดเก็บขอมูลผูประสบปญหาทางสังคม (Social Map)

เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ตลาดโต้ รุ้ ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดกิจกรรม Valentine’s Day ประจําป ๒๕๖๑
คณะกรรมการสภาเด็ ก และเยาวชนเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ไ ด จั ด ขึ้ น และ
ภายในงานมี กิ จ กรรมการประกวดร อ งเพลง, กิ จ กรรมการประกวดดาว
เดือน, การเตน Cover dance และการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
สํ า หรั บ ผลการประกวดดาว - เดื อ น ประจํ า ป ๒๕๖๑ ดั ง นี้ ชนะเลิ ศ :
หน�วยกูภัยเมตตาธรรม รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก โรงเรียนอนุกูลนารี
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก โรงเรียนกาฬสินธุพ ทิ ยาสรรพ พรอมเปน Poppula Vote
ผลการประกวดรองเพลง มีดังนี้ ชนะเลิศ : นายพิสิทธิ์พงษ นวลบุญมา
จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก นางสาวอัจฉรา
พรรณ นาทองบอ จากหน�วยกูภัยเมตตาธรรม รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก
นางสาวชุติกาญจน ภูอาลัย จากโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ ผลการประกวด “Miss
Valentine Ladyboy ๒๐๑๘” รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก นางสาวนารีรัตน บุญมา
จากโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก นางสาวสุพรี ะฎา คํามณี
จากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก นางสาวฉัตรธิดา วรฉัตร
จากโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ

เม�อวันที่ ๒๐-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ ร ว มกั บ พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ
ลงจัดเก็บขอมูลผูประสบปญหาทางสังคมรายครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชน ทั้ง ๓๖
ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ประชุมกองทุนพัฒนาเมืองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ประชุมกองทุนพัฒนาเมืองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง การจ่ายเงิน
ชวยเหลือภัยพิบตั นิ า้ํ ทวมชุมชนเมืองใหม/ชุมชนคุม หวย โดยมีทา น นายจารุวฒ
ั น
บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธาน

การประชุมใหญสามัญสภาเด็กและเยาวชนประจําป

การขับเคล�อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
เม�อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
ใหการขับเคล�อนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาพืน้ ทีเ่ พ�อเสริมสรางความมัน่ คงของชาติไปสูก ารปฏิบตั ใิ ห
เกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางเปนรูปธรรม
เม�อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจดั เวทีประชาคม
การขับเคล�อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน ตําบลกาฬสินธุ
ณ ชุมชนเกษตรสมบูรณ เปนชุมชนนํารองในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ประชุมสหวิชาชีพ
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ประชุมสหวิชาชีพแก ไขปญหา กรณีผูเรรอน
ติดเชือ้ วัณโรคระยะ ๓ เขามาอาศัยในศาลา sml ไดแนวทางคือ ๑. ใหผปู ว ยแอดมิท
ในโรงพยาบาลกาฬสินธุจ นกวาจะไมมอี าการติดเชือ้ ๒. ศูนยคมุ ครองคนไรทพี่ งึ่
นําสงตัวสูสถานสงเคราะหบานเมตตา นครราชสีมา

เม�อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมพวงพะยอม
กองสวัสดิการสังคมจัดประชุมใหญสามัญประจําป ของสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย เด็กและเยาวชน
ทั้ง ๓๖ ชุมชน และโรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุทั้ง ๙ โรงเรียน
รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ๒๕๖๑

จัดระเบียบคนเรรอน

เม�อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จัดระเบียบคนเรรอนที่มาอาศัยที่ศาลา
ขางกุดน้ํากิน ดวยการสอบถามขอเท็จจริง และใหกลับภูมิลําเนาเดิม

ลงสํารวจและตรวจสอบปายชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน
เม�อวันที่ ๑๐-๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ฝายพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไดลงสํารวจและตรวจสอบปายชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชน เพ�อซอมแซมและปรับปรุง
ใหอยูในสภาพดี

ประชุมคณะกรรมการสหกรณบริการเคหะสถานเมืองใหมกาฬสินธุ จํากัด
เม�อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการสหกรณบริการ
เคหะสถานเมืองใหมกาฬสินธุ จํากัด เร�องหาหลักเกณฑการชวยเหลือน้ําทวม
และการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเมืองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ�อชวยเหลือในการ
เกิดภัยพิบัติตาง ๆ
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ลงพื้นที่สํารวจผูดอยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ในวันที่ ๒๒-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ลงพื้นที่สํารวจผูดอยโอกาส ผูที่ ไดรับ
ความเดือดรอน ทุกขยาก จํานวน ๑๑๗ ราย ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ตามโครงการคนกาฬสินธุ ไมทิ้งใครไวขางหลัง เพ�อจะไดหาแนวทางใหความ
ชวยเหลือตอไป

พบเบาะแสการทุจริต แจง ตู ปณ.๑๐๐ www.kalasin-mu.go.th

กองว�ชาการและแผนงาน
โครงการฝกอบรมการนําเสนอขาว และทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาว

๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กองวิชาการ
และแผนงาน จัดโครงการฝกอบรมการนําเสนอขาว และทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม ซึง่ จัดขึน้ เพ�อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการหอกระจายข า วชุ ม ชนและผู ป ระกาศข า ว
ชุมชน เพ�อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับประโยชน โดยมี
นายประเสริ ฐ สิ ท ธิ์ นธี น าม ประธานคณะกรรมการหอกระจายข า วชุ ม ชน
กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการจัดโครงการฯ และประธานในพิธเี ปดโครงการ
ฝกอบรมการนําเสนอขาว และทัศนศึกษาดูงาน ไดรบั เกียรติจาก ดร.ศิรนิ นั ท หลอตระกูล
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เม�อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
โดยประชุมหารือเกี่ยวกับอุปสรรคในการทํางานของคณะกรรมการหอ
กระจายขาวชุมชนและผูประกาศขาว พรอมเตรียมการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

กอสรางอาคารในที่สาธารณสมบัติของแผนดิน จะกี่ปก็ตองรื้อถอน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ ทานไดบัญญัติไววา สาธารณสมบัติของแผนดิน
นั้น รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินที่ ใชเพ�อสาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพ�อประโยชนรวมกันและ
ในมาตรา ๑๓๐๖ ทานหามมิใหยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับแผนดินในเร�องทรัพยสินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน
กรณีตอไปนี้เปนเร�องที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๑๖.๙๖ ตาราง
กิโลเมตร มีลําน้ําปาวไหลผานกวา ๓.๕ กิโลเมตร เปนสายน้ําธรรมชาติและเปนทรัพยสินของแผนดินที่
สงวนไวเพ�อสาธารณประโยชนรว มกันของประชาชนทุกคน ผู ใดจะกีดกันเบียดบังเอาไปเปนของตนเองไมได
แมจะเขาอยูอาศัยครอบครองเปนระยะเนิ่นนานเทาไรก็ ไมอาจไดกรรมสิทธิ์และจะยกอายุความขึ้นตอสูกับ
แผนดินวา ตนเองไดครอบครองมานานเทาไรก็ ไมอาจรับฟงได ดังกรณี นาง ผ ที่ ไดบุกรุกเขายึดถือ
ครอบครองทีร่ มิ ตลิง่ ของแมนา้ํ ลําปาวภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยเขากอสรางบานพักอาศัย ค.ส.ล.
หนึง่ ชัน้ ซึง่ หากคิดเปนเงินก็คงมากโขอยูพ อสมควรและไดทาํ การเลีย้ งเปด ไก ทําตัวคลายกับผู ไรทอี่ ยูอ าศัย
มาตลอด ซึ่งแมวาจะมีผูคนที่มีบานเรือนอยู ใกลเคียงแถวนั้นจะไดทําการตักเตือนใหทราบวา ที่ดิน
ทีน่ าง ผ ไดปลูกสรางบานอาศัยอยูน นั้ เปนทีด่ นิ ทีอ่ ยูในเขตของแมนา้ํ ลําปาว แต นาง ผ ก็หาได ใสใจไม จนเกิด
เร�องไดมีการรองเรียนไปถึงเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในที่สุดไดมีการแจงความดําเนินคดี
กับ นาง ผ ในขอหาบุกรุกครอบครองทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผนดินและความผิดฐานกอสรางอาคารโดยไมได
รับอนุญาต และไดมีการบังคับรื้อถอนอาคารทั้งหลังออกจากแนวเขตลําน้ําปาวโดยไมมีเง�อนไข ดังปรากฏ
ใหเห็นตามภาพ นอกจากจะเสียทั้งเงินทองแลว ยังจะตองเสรยงคุกเสี่ยงตารางอีก จึงยกเปนอุทาหรณ
มาดวยความหวงใย

จาก ฝายนิติการครับพี่นอง...

โทร. ๑๑๓๒ สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี ๒๔ ชั่วโมง
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สํานักการศึกษา
โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
เพ�อการรณรงคปลุกจิตสํานึกใหนกั เรียนเปนผูม สี นุ ทรียภาพมีสขุ ภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี เห็นคุณคาในตัวเอง มั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และรูจัก
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเพ�อพัฒนาศักยภาพบุคลากร แกนนํานักเรียนและ
สมาชิกในโรงเรียนเกิดความคิดสรางสรรคและพัฒนาเครือขายการปองกันชวยเหลือ
ผูม ปี ญ
 หาสุขภาพจิต และยาเสพติด จึงจําเปนตองสรางภูมคิ มุ กันและปองกันใหหา ง
ไกลจากปญหายาเสพติด โดยจัดฝกอบรมในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน
เทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ และเรือนจํา จังหวัดกาฬสินธุ

“อุนไอรัก คลายความหนาว”
จัดขึ้นเพ�อเฉลิมพระเกียรติแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพ
มหากษัตริยาธิราชเจาแหงราชวงศจักรี และเพ�อสนองพระปณิธานของสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ในการสืบสาน รักษา
ตอยอด เปนการจัดงานในลักษณะแบบยอนยุค เพ�อสะทอนใหเห็นความผูกพัน
ระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับประชาชน ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือปา ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรวมกิจกรรมโดยนําเอาการ
แสดงศิลปกรรมพืน้ บานประจําถิน่ ชุด “ออนซอนนาฏล้าํ คา ภูไทแพรวากาฬสินธุ”
ไปนําเสนอ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ภายใตกิจกรรมการฝ กอบรม “สร า งสรรค ส านไม ไผ ไ ดโนเสาร ศิ ล ป ”
ในระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ อาคารธรรมศาลา ๘๐ ป เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)

กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองกาฬสินธุสัมพันธ ครั้งที่ ๗

งานปฐมวัยรวมแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองกาฬสินธุสัมพันธ
ครั้งที่ ๗ ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียน
บานตอนวิทยาคาร

งานบวงสรวงอนุสาวรีย พระยาชัยสุนทร
เน�องในงานมหกรรม “โปงลาง แพรวา ฉลอง ๒๒๔ ป เมืองกาฬสินธุ”
ประจําป ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ อนุสาวรียพ ระยาชัยสุนทร ซึง่ จัดใหมี
กิจกรรมถวายตัวเปนลูกหลานเจาเมือง โดยหัวหนาสวนราชการที่ยายมาใหม และ
มีนกั เรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพ ทิ ยาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุและ
ตัวแทนจากตางอําเภอ จํานวน ๒,๒๒๔ คน รําถวายบวงสรวงแดดวงพระวิญญาณ
พระยาชัยสุนทร

แขงขันกีฬา อปท.ระดับประเทศ

งานปฏิบัติธรรมเพ�อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)

โครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานกีฬาและนันทนาการพานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุเขารวม
การแขงขันกีฬานักเรียนระดับประเทศ ในวันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เทศบาล
นครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ผลงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
- นักกีฬากรีฑาไดรับเหรียญรางวัล ๑ เหรียญทอง และ ๑ เหรียญเงิน
มินิมาราธอน ๑๐ กิโลเมตร
- นักกีฬากรีฑารับเหรียญรางวัล ๑ เหรียญเงิน ๕,๐๐๐ เมตรชาย รุนอายุ
๑๘ ป ชาย
- นักกีฬาหมากฮอสไทยรับเหรียญรางวัล ๑ เหรียญเงิน รุนอายุ ๑๒ ปชาย
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งานปฏิบัติธรรม

ระยะที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

งานวันขึ้นปใหม
วันขึน้ ปใหม ประจําป ๒๕๖๑ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามหนาศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) มีกิจกรรมใสบาตรวันขึ้นปใหมเพ�อเปนศิริมงคลตอชีวิต
และครอบครัว
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โรงเร�ยนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพ�ทยาสิทธิ์
กิจกรรมปน ดินใหเปนดาวและประกวดจินตลีลาประกอบเพลง
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ จัดกิจกรรมปน ดิน
ใหเปนดาวและประกวดจินตลีลาประกอบเพลง ประจําปการศึกษา
๒๕๖๐ เพ�อพัฒนาศักยภาพในดานการรองเพลงและการเตนประกอบ
เพลง นักเรียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิต ทีด่ ี และยังเปนการคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนเปนนักรองประจําวงดนตรีของโรงเรียน (วง T ONE
BAND) เพ�อเปนตัวแทนเขาประกวดรองเพลงระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ ตอไป

กิจกรรมวันปใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เพ�อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีวันขึ้นปใหมใหคงอยูกับสังคมไทยตลอดไป

กิจกรรมวิถีพุทธ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
รวมกิจกรรมวิถีพุทธ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ประจําปการศึกษา
๒๕๖๐ เพ�อใหนกั เรียนไดรจู กั วิธปี ฏิบตั เิ ปนพุทธมามกะและปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทางศาสนาไดถูกตอง นอกจากนั้นนักเรียนยังไดรับประสบการณตรง
สามารถแกปญหาและนํามาประยุกต ใช ในชีวิตประจําวันได

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เพ�อใหทุกสวนไดมีสวนรวมในการ
สงเสริมพัฒนาเด็ก และเยาวชนไดแสดงออกถึงความสามารถในดาน
ตาง ๆ มีความสนุกสนานเพลิดเพลินปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ
เปนการสรางสัมพันธอันดีระหวางเด็กกับผู ใหญ

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต ๑
ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนึ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ประจํา
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ เพ�อนําผลการสอบไปใช ในการปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมวันพอแหงชาติ และวันคลายวันพระราชสมภพ
รัชกาลที่ ๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพ ทิ ยา
สิทธิ์ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ เพ�อใหนกั เรียน
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ แข็งแรง และรูรักสามัคคี รูแพ รูชนะ
รูอภัย และพิธีมอบทุนการศึกษา (โครงการสงเสริมสนับสนุนเงินปจจัย
พื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) จํานวน ๓๔๓ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท
ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพ�อถวายความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย นอกจากนีย้ งั ไดแสดงออกถึงความกตัญูรคู ณ
ุ ตอบิดา
ผู ใหกาํ เนิดและยังเปนการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โทร. ๑๑๓๒ สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี ๒๔ ชั่วโมง
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โรงเร�ยนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา
กิจกรรมคายพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย เปนการแลกเปลี่ยนความรูของนักเรียน และเปนการ
แสดงศักยภาพในการสามัคคี ในหมูคณะ

งานปฏิบัติธรรม ประจําป ๒๕๖๐
วันที่ ๕ -๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ พนักงานครูและนักเรียนรวมปฏิบัติ
ธรรม เพ�อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง โดย
การรวมจัดทําโรงทาน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ
ระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๒
วัดสวางคงคา เพ�อเปนการทบทวนความรู ใหกบั นักเรียน และนักเรียน
สามารถนําความรูที่ ไดรับไปพัฒนาตนเองได

งานวันตอตานคอรรัปชั่นสากลประเทศไทย
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พนักงานครุและนักเรียนรวมงานวัน
ตอตานคอรรัปชั่นสากลประเทศไทย ประจําจังหวัดกาฬสินธุ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ เพ�อแสดงออก
ถึงการสามัคคีเปนหนึ่งอันเดียวกัน ไมทุจริตคิดโกงประเทศชาติ

กีฬาสีภายใน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษารวมกิจกรรมกีฬาสีภายใน
ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา เพ�อใหนกั เรียนไดรถู งึ การมีนา้ํ ใจ
รูแพ รูชนะ รูอภัย และมีความสามัคคี ในหมูคณะ

งานอุนไอรัก คลายความหนาว
ตัวแทนนักเรียนรวมแสดงโปงลางในงานอุน ไอรักคลายความหนาว
พระลานพระราชวังสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
เปนการแสดงความสามารถของนักเรียนตอประชาชนหมูม ากและสราง
ความภาคภูมิใจใหกับสถาบัน

วันเด็กแหงชาติ
โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน
โครงการประชุมผูป กครองนักเรียนและพิธมี อบเงินปจจัยพืน้ ฐาน
ใหกบั นักเรียนยากจน วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล
๒ วัดสวางคงคา เพ�อใหผูปกครองนักเรียนไดพูดคุยพบปะกับครู
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วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
รวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ และกิจกรรมแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ ณ ศาลากลาง หลังเกา โรงเรียนไดแสดงผลงานสูส ายตา
ประชาชน ในศักยภาพของโรงเรียน
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โรงเร�ยนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
กิจกรรมวันมาฆบูชา

งานวันเด็กแหงชาติ
โรงเรียนไดนํานักเรียนเขารวมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป
๒๕๖๑ วั น ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามหน า ศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ เพ�อเปนการสงเสริมใหผูเรียนกลาคิด แสดงออก
โดยการนํานักเรียนรวมแสดงพิธเี ปดงานวันแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
และรวมเลนเกมตามบูทของหน�วยงาน

วันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
และวัดเหนือ โดยจัดกิจกรรมสัปดาหสง เสริมพระพุทธศาสนาใหความรู
เกีย่ วกับวันสําคัญทางศาสนา ระหวางวันที่ ๑๖-๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
และเวียนเทียนรอบโบสถวัดเหนือ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
เพ�อใหนักเรียนไดเรียนรูการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนา

กิจกรรมกีฬาสีภายใน
ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
เพ�อใหนักเรียนไดเรียนรูการมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย
รูจักกฎ กติกาในการแขงขัน และเปนการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
รางกายใหแกผูเรียน

กิจกรรมมินิสเกาท
โครงการหนูนอยทองโลกกวาง
โรงเรียนไดนํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ วันที่ ๑-๒
กุมภาพันธ ๒๕๖๑
- อนุบาล ๑-๒ ศึกษาแหลงเรียนรู ในจังหวัดกาฬสินธุ และ
พิพิธภัณฑสิรินธร
- อนุบาล ๓ ศึกษาแหลงเรียนรูส วนสัตวขอนแกน จังหวัดขอนแกน
เพ�อใหผเู รียนไดเรียนรูจ ากประสบการณตรง จากการศึกษาแหลงเรียนรู
นอกสถานที่ สามารถคิดวิเคราะห ไดดวยตนเอง

วันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
เพ�อเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงในเร�อง
การมีระเบียบวินัย การชวยเหลือตนเอง และผูอ�นในเบื้องตนจาก
ฐานการเรียนรูที่ ไดกําหนด

โทร. ๑๑๓๒ สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี ๒๔ ชั่วโมง
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โรงเร�ยนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
งานเปดบานโรงเรียนอนุกูลนารี

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ รวมงานเปดบาน
โรงเรียนอนุกูลนารี วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ซึ่งเด็กชายวุฒิชัย
นันทชวง นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔ ไดรบั รางวัลชนะเลิศ
การประกวดรองเพลงลูกทุง

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ไดเขารวมงานวันครู ประจําป ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๖๑ ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

อุนไอรักคลายความหนาว
ประเมินสถานศึกษาเพ�อขอรับรางวัล
พระราชทาน

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ รวมงานอุนไอรัก
คลายความหนาว ณ พระราชวังสวนดุสิต วันที่ ๑๘-๑๙
กุมภาพันธ ๒๕๖๑

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ รับการประเมิน
สถานศึกษาเพ�อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา
๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

วันเด็ก

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติไดเขารวมงาน
วันเด็กแหงชาติ วันเสาร ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนาม
หนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ
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โรงเร�ยนเทศบาล ๕ ดงปอ
โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ�อตรง (ถนนสายบุญ)

กิจกรรมอบรม เร�องการคัดแยกขยะ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ / ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ผูบริหาร คณะครู
เขารวมตักบาตรถนนสายบุญ เพ�อรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม

วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ผูบริหาร คณะครู ไดอบรมนักเรียนเร�องการ
คัดแยกขยะ ทําใหนักเรียนไดแยกขยะไดอยางถูกตอง

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
ผูบริหาร คณะครู เขารวมกิจกรรมวันเด็ก เพ�อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
ไดแสดงออกในทางสรางสรรค และเปนการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก

กิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรจูเนียรสเกาท
วันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ผูบริหารและคณะครู เขารวมเปนวิทยากร
โครงการฝกอบรมหลักสูตรจูเนียรสเกาท เพ�อพัฒนาตนเองและนําไปใช ในการ
สอนนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
ผูบริหาร คณะครู เขารวมกิจกรรมวันครูเพ�อระลึกถึงพระคุณของครู

พิธีรําบวงสรวงพระยาชัยสุนทร
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ผูบริหาร คณะครู นํานักเรียนเขารวมพิธี
รําบวงสรวงเพ�อระลึกถึงคุณงามความดีที่เปนผูกอตั้งเมืองกาฬสินธุ

โครงการจูเนียรสเกาท
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ผูบริหาร คณะครู จัดโครงการจูเนียรสเกาท
เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของนักเรียน การรู้จักช่วยเหลือ
ตนเองและผูอ�น การมีระเบียบวินัย การเปนผูนํา ผูตามและรูจักปฏิบัติตามกฎ
และขอตกลง จะทําใหนักเรียนสามารถอยูรวมกับผูอ�นไดอยางมีความสุขและ
การบําเพ็ญประโยชน

โครงการหนูนอยทองโลกกวาง วันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ผูบริหาร คณะครู พรอมทั้งนักเรียนเขาศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
เพ�อสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณและจิตใจ สังคมและสติปญญา
ใหเหมาะสมกับวัย ไดสัมผัสกับสถานที่จริงทําใหเกิดการเรียนรูอยางหลากหลาย
ณ พิพิธภัณฑสิรินธร อ.สหัสขันธ และสวนสัตวขอนแกน อ.เขาสวนกวาง

การแขงขันโตโยตากาฬสินธุ เน�องในงานมหกรรม
งานวิจิตรแพรวากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป ๒๕๖๑

การแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ สมานฉันทปรองดอง
ประจําป ๒๕๖๑
“ไผเกมส” วันที่ ๘ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ผูบ ริหาร คณะครู เขารวมการแขงขัน
กีฬาเทศบาลเพ�อสรางสัมพันธ สนามฉันทปรองดอง ระหวางเทศบาลตําบลตาง ๆ

โทร. ๑๑๓๒ สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี ๒๔ ชั่วโมง
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑
กิจกรรมวันพอแหงชาติ

โครงการสงเสริมสุขภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมวันขึ้นปใหม

อบรมพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากร
ของโรงเรียนอีโคสคูล

(วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๙ และ
วันชาติ ในวันที่ ๔ ธันวาคม

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพฯ

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒
รวมพิธีวางศิลาฤกษพระอุโบสถวัดดงปอ

โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดดงปอ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค
โรงเรียนเทศบาล ๕
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ทําบุญตักบาตร ปใหม ๒๕๖๑ งานกีฬาชุมชนสัมพันธ ป ๒๕๖๑

กิจกรรม kick off

แมบานมหาดไทย รวมใจ ลดปริมาณ
และคัดแยกขยะอินทรีย

กีฬาตลาดสัมพันธ

สมานฉันทปรองดอง ๒๕๖๑

กิจกรรมวันวาเลนไทน ๒๕๖๑

โทร. ๑๑๓๒ สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี ๒๔ ชั่วโมง
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สวดมนตขามป ๒๕๖๑

บวงสรวงอนุสาวรีย
พระยาชัยสุนทร

งานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ ฉลอง ๒๒๔ ป

รางวัลศูนย อปพร.ดีเดน
ประจําป ๒๕๖๑

ปจฉิมนิเทศน ป ๒๕๖๑
ประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

พิธีเปดมหกรรม
โปงลางแพรวากาฬสินธุ

ฉลอง ๒๒๔ ป
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“เกาะติดรองนายกฯ

“
“

“ ตามติดสท.

โทร. ๑๑๓๒ สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี ๒๔ ชั่วโมง
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