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โทร. 1132  เจ็บป่วยฉุกเฉิน

แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  ฟรี 24 ชั่วโมง

สำ�นักปลัดเทศบาล

ง�นวันเทศบ�ล ประจำ�ปี 2561

ก�รประชุมสภ�เทศบ�ลสมัยส�มัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2561

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.39 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  

พรอ้มดว้ยคณะผู้บรหิาร ผู้อำานวยการสำานัก/กอง/ฝ่าย พนักงาน ลกูจ้าง สงักัดเทศบาล

เมืองกาฬสินธ์ุ เข้าร่วมงานวันเทศบาล ประจำาปี 2561 พร้อมเป็นประธานในพิธี 

ได้มอบโล ่และใบประกาศเกียรตคิณุให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลกูจ้างประจำา 

พนักงานจ้าง ผู้ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นประจำาปี 2561 จำานวน 30 คน 

โดยมีพิธีทำาบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต) ซึ่งได้รับความเมตตา

จากพระเดชพระคุณ พระสุนทรธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ  

(เจ้าอาวาสวดัเหนือ) เปน็ประธานฝ่ายสงฆ ์และในชว่งบา่ยจัดให้มีการอบรมสมัมนา 

เรื่อง โครงการอบรมวินัยเบื้องต้น “วินัยและการรักษาวินัย” สำาหรับพนักงาน

เทศบาล พนักงานครเูทศบาล ลกูจ้างประจำา พนักงานจ้างโดย นายประวทิย ์เปรื่องการ 

อดีต ผอ.ส่วนมาตรฐานวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

เป็นวิทยากรให้การอบรมฯ ในครั้งนี้

สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน

“ความสะดวกเป็นของท่าน บริการคืองานของเรา”

“สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำานักทะเบียนของประชาชน เพื่อประชาชนโดยลูกหลานประชาชน”

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  

เป็นประธานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2561 เพื่อให้

นายจารวุฒัน์ บญุเพิม่ นายกเทศมนตรีเมอืงกาฬสนิธ์ุ ตอบกระทูจ้ากสมาชกิเทศบาล 

และรายงานผลตดิตามประเมนิผลแผนเทศบาลในชว่ง 6 เดอืนแรก (ผลดำาเนินงาน 

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำ�นักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

ถาม บดิาของผู้ร้องถึงแก่กรรมแต่ยงัไม่มีชื่อในทะเบยีนบ้านผู้ร้องจึงได้ยื่นคำารอ้ง 

ขอให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อบิดา ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วในทะเบียนบ้านก่อน แล้วจึง

จะแจ้งการตายของบิดา ขอทราบแนวทางปฏิบัติว่าจะดำาเนินการอย่างไร

1.

ตอบ เจตนารมณ์ของกฎหมายการทะเบียนราษฎร คือ การจัดทำาทะเบียน 

โดยเฉพาะทะเบียนบ้านจะใช้ลงรายการหรือเพิ่มชื่อบุคคลเฉพาะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่

เทา่น้ัน นอกจากน้ีตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยม์าตรา 15 การถึงแก่ความ

ตายเปน็เหตใุห้สิน้สภาพบคุคลไป ฉะน้ัน ผู้รอ้งจึงไมส่ามารถยื่นคำารอ้งขอเพิม่ชื่อบดิา 

ในทะเบียนบ้านได้กรณีนี้ แต่ให้แจ้งการตายได้ ตามระเบียบสำานักทะเบียนกลางฯ 

พ.ศ.2535 ที่กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว

ถาม เดก็ชาย ส. มบีดิาชื่อ นาย กก. มารดาชื่อนางเสรมิสวย ตอ่มา นาย กก. 

ไดเ้ปลีย่นชื่อเปน็ นายสดุหลอ่ และ นางเสริมสวยไดเ้ปลีย่นชื่อเปน็ นางงดงาม 

ในกรณน้ีีบดิามารดาจะยื่นคำารอ้งขอแก้ไขรายการในสตูบิตัรของ เดก็ชาย ส  

ให้ตรง กับชื่อที่แท้จริงในปัจจุบันได้หรือไม่

4.

ตอบ ในกรณีที่บิดามารดาได้เปลี่ยนชื่อตัวภายหลังจากที่ ได้แจ้งการเกิดของ

บุตรแล้ว จะไม่สามารถขอแก้ไขรายการสูติบัตรของบุตรให้ถูกต้องตรงกับปัจจุบัน

ได้ เนื่องจากในขณะที่เด็กเกิดบิดาใช้ชื่อว่า นาย กก. และมารดาชื่อนางเสริมสวย

ซึง่ถูกตอ้งตรงกับความเปน็จรงิในขณะน้ัน หากภายหลงับดิามารดาไดข้อเปลีย่นชื่อ

ตอบ ในกรณีดังกล่าวมีกฎหมายและระเบียบที่จะพึงนำามาประกอบการ

พิจารณา ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1561 บัญญัติ

ไว้ ในวรรคแรกว่า “บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา” ฉะน้ัน เมื่อ นางสาว ง. 

ไดร้ับอนุญาตให้ ใชช้ื่อสกลุกบั นาย ก. แล้วตอ่มาภายหลงัขอกลับมาใช้ชื่อสกุลเดิม

ของตนก็ย่อมดำาเนินการได้ 

2.
ถาม นางสาว ง. ได้รับอนุญาตให้ ใช้ชื่อสกุล “สสสสส” ร่วมกับ นาย ก. 

และได้ขอแก้ไขรายการชื่อสกุลในทะเบียนบ้านแล้ว ต่อมาได้ขอแก้ไขรายการ

ชื่อสกุลกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิม จะดำาเนินการแก้ไขได้หรือไม่

ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1561 บัญญัติ

ในวรรคแรกว่า “บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา” กรณีนี้บุตรทุกคนของนาย จ.  

จึงมีสทิธิทีจ่ะใชช้ื่อสกุลตามบดิาได้ โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งขออนุญาตจากนาย บ. ก่อน 

3.
ถาม นาย บ. จดทะเบียนรับ นาย จ. เป็นบุตรบุญธรรม ได้แก้ไขชื่อสกุลเป็น

ชื่อสกุลเดียวกับ นาย บ. ตามบิดาบุญธรรม กรณีดังนี้ บุตรทุกคนของนาย จ. 

จะขอแก้ไขชื่อสกุลตามบดิาได้หรอืไม่ และจะต้องขออนุญาตต่อ นาย บ. หรอืไม่

ฉบับนี้ ทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ขอนำ�เกร็ดคว�มรู้ เรื่องทะเบียนบ้าน แบบถาม-ตอบ ม�ให้ท่�นได้อ่�นกันครับ
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พบเบาะแสการทุจริต แจ้ง ตู้ ปณ.100

www.kalasin-mu.go.th

ฝ่�ยรักษาความสงบ

โครงก�รรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุท�งถนนช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ ประจำ�ปี 2561

  รัฐบาลให้ความสำาคญัและกำาหนดให้การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอบุตัเิหตทุางถนนเปน็นโยบายสำาคญั ทีท่กุภาคสว่นตอ้งร่วมกันขบัเคลื่อนการดำาเนินงาน 

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำาปี 2561 เน้นให้ความสำาคัญกับการ

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งจุดตรวจ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มข้น ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. หรือ 10 รสขม

เพื่อลดพฤตกิรรมเสีย่งตอ่การเกิดอบุตัเิหตทุางถนน ให้พีน้่องประชาชนไดเ้ดนิทางอยา่งปลอดภัยและลดสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์

ให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมดำาเนินการ 6 มาตรการสำาคัญ ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มาตรการลด

ปจัจัยเสีย่งดา้นยานพาหนะ มาตรการดแูลความปลอดภัยให้แก่นักทอ่งเทีย่ว มาตรการความปลอดภัยทางน้ำาและมาตรการดา้นการชว่ยเหลอืหลงัเกิดอบุตัเิหต ุ

ภายใต้หัวข้อหลักในการรณรงค์ ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ำ�ใจ รักษ�วินัยจร�จร”

  ดงัน้ัน เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ จึงรว่มกับจังหวดักาฬสนิธ์ุและภาคเีครือขา่ยการปอ้งกันและลดอบุตัเิหตทุางถนนจังหวดักาฬสนิธ์ุ ทัง้ภาครฐัและเอกชน 

จัดทำาโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 (7 วัน เฝ้าระวังอันตราย) 

เพื่อบรูณาการร่วมกันหลายๆ ฝ่าย เขา้มามสีว่นร่วมในการรณรงคส์รา้งดา่นครอบครวั และดา่นชมุชน เพื่อเฝ้าระวงัปอ้งปรามการเกิดอบุตัเิหตทุางถนนสายรอง 

พฒันาไปสูว่ฒันธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชนในพืน้ที ่สง่ผลให้ ในชว่งเทศกาลสงกรานต ์ประจำาป ี2561 ไมม่ผู้ีเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนในเขตเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์

  “ด่านชุมชน”  ศูนย์  อปพร. เทศบาลกาฬสินธุ์ดำาเนินการตั้งด่านชุมชน ณ บริเวณถนนท่าสินค้า ชุมชนท่าสินค้า เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ทางถนนสายรองพร้อมให้บรกิารอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใชร้ถใชถ้นนชว่งเทศกาลสงกรานตป์ระจำาป ี2561 เมื่อวนัที ่11-17 เมษายน 2561 (ชว่ง 7 วนั เฝ้าระวงัอนัตราย)  

ส่งผลให้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำาปี 2561 ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 “หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน” ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำานักปลัดเทศบาล ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาสมัครภาคประชาชน ใจถึงใจ คนไทย 

ไม่ทิ้งกัน และศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดำาเนินงานด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน เจ็บป่วยฉุกเฉิน  

แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนสามารถขอรับบริการได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 199 และ 1132

ฝ่�ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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โทร. 1132  เจ็บป่วยฉุกเฉิน

แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  ฟรี 24 ชั่วโมง

  สำานักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้ดำาเนินการซ่อมแซมบำารุงรักษา

ระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมถนนที่ชำารุด ตามคำาร้องของประชาชนในแต่ละชุมชน  

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีแสงสว่าง 

เพยีงพอ มคีวามสะดวกในการสญัจร ไป - มา และมคีวามปลอดภัยในชวีติทรัพยส์นิพรอ้มทัง้ 

สำานักการชา่งได้ดำาเนินการตกแตง่สถานที่ในชว่งเทศกาลภายในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ 

ดังนี้

 1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ดังนี้

  1.1 ซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรสี่แยกโรงงิ้ว

  1.2 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง

  1.3 ซอ่มแซมระบบไฟฟา้สาธารณะบริเวณ ชมุชนกุดยางสามคัค ีและวงเวยีนน้ำาพ ุ

 2. ซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำาที่ชำารุด ภายในเขตเทศบาล ดังนี้

  2.1 ซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณถนนถีนานนท์

  2.2 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำาและซ่อมแซมผิวถนนจราจรซอยคาราบาว

  2.3 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำาชุมชนดอนสวรรค์บริเวณคอสะพาน

 3. ตกแต่งสถานที่ในช่วงเทศกาลภายในเขตเทศบาล ดังนี้

  3.1 ตกแต่งสถานที่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2561

  3.2 ตกแตง่ภูมทิศัน์ดว้ยไดโนเสาร์ไม้ไผ่สาน “สงกรานต์ดีโน่สินธ์ุ ถ่ินคนน่ารัก” 

   ประจำาปี 2561 ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

  3.3 ตกแต่งสถานที่บริเวณศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร หอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมือง  

    ประเพณี บุญซำาฮะ ประจำาปี 2561

1.1 ซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรสี่แยกโรงงิ้ว

2.1 ซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณถนนถีนานนท์

1.2 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนแก่งดอนกลาง

2.2 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำาและซ่อมแซมผิวถนนจราจรซอยคาราบาว

1.3 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ชุมชนกุดยางสามัคคี และวงเวียนน้ำาพุ

2.3 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำาชุมชนดอนสวรรค์บริเวณคอสะพาน

3.1 ตกแต่งสถานที่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2561

3.3 ตกแต่งสถานที่บริเวณศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร ประเพณีบุญซำาฮะ  

 ประจำาปี 2561

3.2 ตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยไดโนเสาร์ไม้ไผ่สาน “สงกรานต์ดีโน่สินธุ์ 

 ถิ่นคนน่ารัก” ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สำ�นักการช่าง
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 ปรากฏการณ์เรือนกระจก เกิดจากขบวนการที่รังสีความร้อนจากพื้นผิวโลกถูกดูดซับไว้ ทำาให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์เรือนกระจกน้ันมีผลกระทบมาจาก

การทำากิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การใช้เครื่ องปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มความร้อนสู่ชั้นบรรยากาศ ก่อให้เกิดกาซเรือนการจกเพิ่มมากขึ้น 

ดังน้ันทางเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจึงได้มีการจัดการประเมินการปลดปล่อยกาซเรือนกระจกภายในองค์กรของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพื่ อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ความ

ตกลง ปารีส โดยประเทศไทยได้ ให้สัตยาบันว่า จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ เมื่ อปี 2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนลดการใช้ไฟฟ้า มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 

ลดการใชพ้าหนะสว่นตวัที่ใชน้้ำามัน เพื่ อลดปัญหาโลกร้อนจากกาซเรอืนกระจก โดยเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุไดท้ำาบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืกับองคก์ารบริหารจดัการกาซเรือนกระจก (อบก.)

เพื่ อคำานวณกาซเรือนกระจกภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้รวบรวมข้อมูลในการใช้ทรัพยากรในองค์กรที่ปลดปล่อยกาซเรือนกระจกของปีงบประมาณ 

2559 และ 2560 ปรากฏว่า มีการปลดปล่อยกาซเรือนกระจก จำานวน 19,702.53 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ 21,569.44 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังภาพประกอบนี้

 ตามโครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากพิษสุนัขบ้า ประจำาปี 2561 ให้แก่สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ในระหว่าง 

วันที่ 12-30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ได้จำานวน สัตว์ ทั้งหมด 4,200 ตัว สุนัขทั้งหมด

3,102 ตัว, แมวทั้งหมด 1,098 ตัว

 แบ่งเป็น สุนัขมีเจ้าของ 3,057 ตัว, สุนัขไม่มีเจ้าของ 45 ตัว

แมวมีเจ้าของ 1,066 ตัว, แมวไม่มีเจ้าของ 32 ตัว

รวม 4,200 ฉีด 4,200

 โดยสัตว์ทั้งหมดได้รับการสำารวจขึ้นทะเบียนสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฟรี) 

เรียบร้อยแล้ว

▼ ประเภท 1 คือ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การบำาบัดน้ำาเสีย การกำาจัดขยะ

▼ ประเภท 2 คือ การใช้ไฟฟ้า

▼ ประเภท 3 คือ การใช้น้ำาประปา

กาซเรือนกระจกกับสภาวะโลกร้อน

สรุปผลกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 ศนูยบ์ริการสาธารณสขุแห่งที ่1 ซอยน้ำาทพิย ์เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ ไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากกองทนุหลกัประกันสขุภาพเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ เพื่ อจัดทำาโครงการเบกิฟา้สดใส

ผู้สูงวัยสุขสม ประจำาปี 2561 เพื่ อตรวจคัดกรองสายตาให้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 36 ชุมชน เป้าหมาย 10 ราย/ชุมชน  จำานวน 6 ครั้ง และได้ ให้บริการแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 19  พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาวัดเหนือ ผู้รับบริการ จำานวน 92 ราย

ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาวัดใต้  ผู้รับบริการ จำานวน  75 ราย

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 ซอยน้ำาทิพย์
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แจงเหตุดวน-เหตุราย  ฟรี 24 ชั่วโมง

 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ขอประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำาระภาษี

นอกสถานที ่เพื่ อให้การจัดเก็บภาษีบำารงุทอ้งทีภ่าษีโรงเรอืนและทีด่นิ ภาษีปา้ย ของเทศบาล

เมืองกาฬสินธ์ุ ให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ตลอดจนเพื่ อเป็นการ

อำานวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่ชำาระภาษีให้ได้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและลด

ขัน้ตอนการรบับริการให้มคีวามคลอ่งตวัยิง่ขึน้ โดยกำาหนดออกให้บริการ ระหวา่งเดือน

กรกฎาคม - เดือนกันยายน 2561 

 พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการชำาระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขากาฬสินธ์ุ 

ชื่ อบัญชี เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เลขที่บัญชี 404-1-00055-6 รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ โทร 098 104 8797 และ 043 811 671 ต่อ 210 ในวันและเวลาราชการ

 งานทันตกรรม สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่ อจัดทำาโครงการ

โครงการ ฟันดี มีสุข ประจำาปีงบประมาณ 2561  จัดขึ้นเพื่ อให้ความรู้ทางทันตสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป รวมถึงการให้บริการตรวจฟันขูดหินปูน และถอนฟัน พร้อมได้รับ

การสนับสนุนจากฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยออกให้บริการทั้งหมด 6 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดใต้ โพธิ์ค้ำา ผู้มารับบริการ จำานวน 100 คน

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาวัดชัยสุนทร ผู้มารับบริการ จำานวน 100 คน

ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาวัดป่าทุ่งศรีเมือง ผู้มารับบริการ จำานวน 100 คน

ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านดงปอ ผู้มารับบริการ จำานวน 100 คน

ครั้งที่ 5วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาวัดสว่างคงคา  ผู้มารับบริการ จำานวน 80 คน

ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาวัดเหนือ ผู้มารับบริการ จำานวน 100 คน

 วนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ศนูยพ์ฒันาคณุภาพชวีติผู้สงูอายแุละคนพกิารวดัใต้ โพธ์ิค้ำา นายจารวุฒัน์ บญุเพิม่ นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธ์ุ พร้อมคณะผูบ้ริหาร ผู้อำานวยการสำานัก/

กอง/ ฝ่าย พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหาร นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร - ถวายต้นดอกเงิน พร้อมถวายภัตตาหาร

ในพธีิเปดิศนูยพ์ฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายแุละคนพกิารวดัใต้ โพธ์ิค้ำา เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ ซึง่ประธานในพธีิ ไดร้บัเกียรตจิาก นายเธียรชยั อจัฉรยิะพนัธ์ รองผู้วา่ราชการจังหวดักาฬสนิธ์ุ ในครัง้น้ี

ข่าวประชาสัมพันธ์งานภาษีประจำาปี 2561

โครงการฟันดี ชีวีมีสุข ประจำาปีงบประมาณ 2561

งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สำ�นักการคลัง

 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการวัดใต้ โพธิ์ค้ำา เทศบาล

เมืองกาฬสินธ์ุ ได้ ให้บริการทำากายภาพบำาบัดแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่ อนไหว และให้บริการทำาแผล

แก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการด้วย

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นักกายภาพบำาบัดของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

วัดใต้ โพธ์ิค้ำา เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้มีการออกเยี่ยมและทำากายภาพบำาบัดให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ที่บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งที่ 2 (ดงปอ) 

 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งที่ 2  (ดงปอ) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่ อจัดทำาโครงการ “สุขภาพดี 

นำาชวีปีลอดโรค ป 2561” เพื่ อปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพประชาชนกลุม่เสีย่งโรคเบาหวาน/ความดนัโลหิตสงู ทัง้ 36 ชมุชน กลุม่เปา้หมาย 520 ราย ไดจั้ดทำาทัง้หมด 6 คร้ัง และดำาเนินการ

ไปแล้ว 4 ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาวัดใต้ โพธิ์ค้ำา ผู้เข้าร่วม 98 ราย

 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 5 ผู้เข้าร่วม 98 ราย

 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาวัดชัยสุนทร  ผู้เข้าร่วม 64 ราย

 ครั้งที่ 4 วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาป่าทุ่งศรีเมือง ผู้เข้าร่วม 90 ราย

โครงการสุขภาพดีนำาชีวีปลอดโรค
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กองสวัสดิการสังคม

 • วนัที ่22 พฤษภาคม 2561  รว่มสนองนโยบาย

แผนยุทธการ “ฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้าง 

ยาเสพติด” ดำาเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสาร

เสพติดในร่างกาย โดยเร่ิมจากตรวจปัสสาวะ คณะ 

ผู้บริหาร คุณครู พนักงานจ้าง ตามแผนยุทธการ 

“ฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด”  

เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่

จังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อให้หน่วยงานราชการ 

ปลอดสารเสพติด       

ร่วมสนองนโยบายแผนยุทธการ “ฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด”

 • เมื่อวันที่ 12  เมษายน 2561 ณ วัดกลาง

 • เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายพัฒนา

ชุมชน ได้จัดประชุมตามโครงการประชุมประจำาเดือน

คณะกรรมการชมุชนและผู้นำาชมุชน ซึง่มคีณะผู้บริหาร 

สมาชกิสภาเทศบาล หัวหน้าสว่นการบริหาร พนักงาน

ครู พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  

คณะกรรมการชุมชนและผู้นำาชุมชน ทั้ง 36 ชุมชน 

เข้าร่วมการประชุม

 • กองสวัสดิการสังคม ได้นำาเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนเมืองกาฬสินธ์ุ  

เข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างสภาวะผู้นำาและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน ระหว่างวันที่ 

3 - 6 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดตราด  

 • เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561  ณ ถนนข้าวก่ำา

 • เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

วันน้ำาทิพย์กตัญญู รดน้ำาดำาหัวขอพรผู้สูงอายุ

โครงการประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำาชุมชน

โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผู้นำาและป้องกัน

แก้ไขปัญหาของเยาวชน

วันน้ำาทิพย์กตัญญู รดน้ำาดำาหัวขอพรผู้สูงอายุ

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำาปี 2561

 • เมื่อวันที่ 22 เมษายน  2561 ณ วัดป่าทุ่งศรีเมือง

 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมมะหาด ชั้น 2 สำานักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง

โครงการบ้านมั่นคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 • โดยเป็นการให้ความรู้ ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานราก โดยมีหัวข้อการให้ความรู้ ดังน้ี ติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา,  

สรา้งการรบัรู้ปรบัความคดิ (mindset) เพื่อการมสีว่นรว่มการพฒันา “วถีิไทยวถีิพอเพยีง”

เวทีประชาคมตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ครั้งที่ 3

 • เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของสหกรณ์

บริการเคหะสถานหนองไผ่ร่วมใจพัฒนา

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของสหกรณ์บริการเคหะสถานฯ

 • เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

วัดใต้ โพธิ์ค้ำา (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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 • 18  พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้า

จังหวัดกาฬสินธ์ุ นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  

นำาคณะทำางาน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดย 

มีนายพรศักดิ์ สิงห์ดารา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อม

คณะให้การต้อนรับ

 • 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธ์ุ จ่าสิบตรีรุ่งเรือง พรมเลิศ จากกองกำาลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นท่ี 

กาฬสนิธ์ุ (กกล.รส.กาฬสนิธ์ุ) ไดด้ำาเนินการตรวจปสัสาวะเพื่อหาสารเสพติดในรา่งกาย 

คณะกรรมการหอกระจ่ายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน ในการประชุม 

คณะกรรมการหอกระจายขา่วชมุชน คร้ังที ่7/2561 ตามแผนยทุธการ “ฟา้แดดสงยาง  

ระดมกวาดล้างยาเสพติด” 

 • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมือง 

กาฬสินธ์ุ ชั้น 1 สำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการ 

หอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ นำาโดย 

นายประเสริฐสิทธ์ิ นทีนาม ประธานคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนฯ เพื่อ

เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การนำาข้อมูลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ.2540 ไปปรับใช้ ให้เข้ากับหอกระจายข่าวทั้ง 40 หอกระจายข่าว

 • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมือง

กาฬสินธ์ุ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้แนะนำาวิธีการ

เข้าเยี่ยมชมและแสดงความคิดเห็นของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาล

เมืองกาฬสินธ์ุ ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (Qr Code) และแนะนำาข้อมูลเก่ียวกับ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่คณะกรรมการ 

ชุมชนในการประชุมชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 • 31 พฤษภาคม  2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธ์ุ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ พร้อม

คณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำาปี 2561 นำาโดย ดร.พนมพัทธ์  

สมิตานนท์ เข้าตรวจรางวัลธรรมาภิบาลรอบ 2 มี ดร.ศิรินันท์ หล่อตระกูล รอง

นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธ์ุ นำาคณะลงพืน้ทีต่รวจการดูแลผู้สงูอาย ุผูป้ว่ยตดิเตยีง 

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจปัสสาวะคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการหอกระจายข่าวฯ

แนะนำาวิธีเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลฯ

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ประจำาปี 2561

กองวิชาการและแผนงาน
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 • พธีิบวงสรวงศาลเจ้าโสมพะมติร และการแสดงแสงสเีสยีงเลา่ขานตำานานบรรพชน

คนกาฬสินธุ์ เวลา 17.30 น.  วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ  ศาลเจ้าโสมพะมิตร

 • ร่วมโครงการทัศนศึกษา “พาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปี 10”  ระหว่างวันที่

30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำา  

จ.เพชรบุรี จัดโดย รพ.ขอนแก่น

 • การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู ประจำาปี 2561 ในระหว่างวันที่ 12 - 17 มิถุนายน 

2561 ณ สนามกีฬาฟุตซอลสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

 • โครงการ TO BE NUMBERONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

ประจำาปี 2561  วันที่ 21 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล

 • พิธีทำาบุญตักบาตร และบวงสรวงศาลหลักเมือง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ณ ศาลหลักเมือง 

สำ�นักการศึกษา

 • พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน ศาลปู่แฮ่ ปู่หาญ ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตา

กุดโง้ง และศาลเจ้าโสมพะมิตร วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ หอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมือง 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

 • วนัน้ำาทพิยก์ตญั ู(12 เมษายน 2561) ณ วดักลาง พระอารามหลวง ตำาบลกาฬสนิธ์ุ 

อำาเภอเมอืง จังหวดักาฬสนิธ์ุ นายจารุวฒัน์ บญุเพิม่ นายกเทศมนตรีเมอืงกาฬสนิธ์ุนำาคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำานวยการสำานัก/กอง/ฝ่าย พนกังาน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

เข้าร่วมพิธีรดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ หรือ วันน้ำาทิพย์กตัญู ประจำาปี 2561

 • กิจกรรมขับร้องพร้อมเต้นหางเครื่ อง วันที่ 12 เมษายน 2561 (19.00 - 22.30 น.)

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายก

เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน สังกัดเทศบาล

เมืองกาฬสนิธ์ุ เขา้ร่วมงานประพณสีงกรานต์ ประจำาปี 2561 “สงกรานต์ดีโน่สนิธ์ุ ถ่ินคนน่ารกั”

 • งานแถลงข่าว “ดีโน่สินธุ์ถิ่นคนน่ารัก” เมื่ อวันที่ 9 เมษายน 2561  ณ วงเวียน

ไดโนเสาร์วัดสว่างคงคา

 • ขบวนแห่งานสงกรานต์และพิธีเปิดงานสงกรานต์ ประจำาปี 2561 เมื่ อวันที่ 13 

เมษายน 2561 (16.00 น.) ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) และถนน

อนรรฆนาคตลอดสาย
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แจงเหตุดวน-เหตุราย  ฟรี 24 ชั่วโมง

โรงเรียนเทศบาล

• รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ 

ในวันที่ 7 เมษายน 2561 เพื่ อเป็นการเตรียมความพร้อม

ก่อนเปดิภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2561 ณ โรงเรยีนเทศบาล 1 

กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

• วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 

กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ ได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 

(Zero Waste School) ระดบัภาค ประจำาป ี2561 เพื่ อเปน็การ

กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความ

สำาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

• เพื่ อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตญักูตเวทตีอ่

ครผููม้พีระคณุ จัดขึน้ในวนัที ่14 มถุินายน 2561 ณ โรงเรยีน

เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

• วันที่ 12 เมษายน 2561 พิธีรดน้ำาดำาหัวผู้สูงอายุ 

“วันน้ำาทิพย์กตัญู (ช่วงบ่าย) ณ วัดกลางพระอารามหลวง 

จังหวัดกาฬสินธุ์

• วันที่ 13 เมษายน 2561 ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร

วันขึ้นปีใหม่ไทย (ช่วงเช้า) ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด

• ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2561 โรงเรียน

เทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ เป็นศูนย์อบรมโครงการ

บูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำาปีงบประมาณ 2561 ระดับ

ประถมศกึษาตอนปลาย เพื่ อเปน็การพฒันาศกัยภาพของครู

ผู้สอนในเชงิบรูณาการความรู้ ให้เกิดความเชื่ อมโยงระหวา่ง

• เพื่ อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

ในหลักประชาธิปไตย จัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 

ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2561

การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ ระดับภาค ประจำาปี 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู 

ร่วมงานวันสงกรานต์ ประจำาปี 2561

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำาปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

กาฬสนิธ์ุ (หลงัเก่า) และชว่งบา่ย รว่มขบวนแห่ประเพณสีงกรานตแ์ละชาวคุม้ตา่ง ๆ  ในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ เพื่ อเปน็การสบืทอดประเพณีอนัดงีามของไทย

เป็นสิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ไทย

วิชา ซึ่งจะนำาไปสู่ความเข้าใจด้านการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

๑
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โรงเรียนเทศบาล วัดสว่างคงคา

• วันที่ 23  มีนาคม  2561 กิจกรรมวันอำาลาของนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำาปี 2560 

ณ หอประชมุธรรมาภิบาล  เปน็ความภาคภูมใิจของนักเรียนในการจบการศกึษาในปกีารศกึษา2560

 • กิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าเคารพธงชาติและตอนเย็นสวดมนต์ไหว้พระก่อนเดินทาง

กลับบ้านเพื่ อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยแก่ตนเองและสถานศึกษา

ตอนเย็นสวดมนต์ไหว้พระก่อนเดินทางกลับบ้าน

 • กิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 14  มิถุนายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสว่างคงคา 

เพื่ อเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา ให้มีวิชา มีความรู้ มีระเบียบ

วินัยสามารถนำาไปใช้ ในชีวิตประจำาวันได้

 • วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 นักเรียนร่วมโครงการฝกอบรมคุณธรรม - จริยธรรม

ณ วัดประชานิยมเพื่ อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม สามารถ

นำาความรู้และหลักธรรมไปใช้ ในชีวิตประจำาวันได้

 • วันที่ 21 มิถุนายน 2561 แกนนำานักเรียนเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBERONE

สร้างสรรค์เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพื่ อ

ให้นักเรียนทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด เสริมสร้างจริยธรรมให้กับตนเอง

 • กิจกรรมตกับาตรเดอืนมถุินายน 2561 เพื่ อเปน็การทำาบญุและเปน็การเสรมิสรา้งคณุธรรม 

จริยธรรมให้กับนักเรียนในการปลูกฝังในพระพุทธศาสนา

 • โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะภาษาไทยพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561  ณ โรงเรียนเทศบาล  2 วัดสว่างคงคา

 • วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนและครู ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงาน

สัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถ่ินไทย สานเสวนา สร้างชาติโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม 

ณ จังหวัดขอนแก่นเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

• วันที่ 27 เมษายน 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 

2561 ทำาการทดสอบวัดความรู้ความสามารถก่อนรายงานตัว

• วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมโครงการฝกอบรมพัฒนา

ทักษะภาษาไทยพื้นฐาน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เพื่ อฝกทักษะให้นักเรียนอ่านออก

เขียนได้ก่อนเปิดภาคเรียน

 • วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นักเรียนและพนักงานครูร่วมโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่

ความรู้ด้านกฎหมาย” ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดสว่างคงคาเพื่ อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่าง

การศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับตนเอง รูจั้กสทิธิและหน้าทีอ่นัพงึไดรั้บการ

คุ้มครองตามกฎหมายและจะได้ตระหนักถึงโทษภัยสิ่งที่เป็นอบายมุข

๒
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แจงเหตุดวน-เหตุราย  ฟรี 24 ชั่วโมง

โรงเรียนเทศบาล วัดเหนือ

• อบรมการบริหารจัดการดา้นงบประมาณทางการศกึษา วนัที ่30 มนีาคม - 1 เมษายน 2561  ณ โรงแรมอเลก็ซานเดอร์ กรงุเทพฯ

 • กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเปดภาคเรียน วันที่ 10 พฤษภาคม 2561   ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

 • อบรมหลักสูตรครูสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School  คณะครู

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูสอนคิดตาม

แนวทาง Thinking School ที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย เมื่ อวันที่ 15-17 พฤษภาคม  2561

 • กิจกรรมโรงเรียนสีขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม 

โรงเรียนสีขาว จัดขึ้นเมื่ อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน

เทศบาล 4 เฉลมิพระเกียรต ิโดยไดร้บัเกียรตจิากครตูำารวจแดร ์มาร่วมเปน็วทิยากร

ให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้

 • โครงการประชุมชิงปฏิบัติการการใช้ โปรแกรมระบบจัดการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561

๓

โรงเรียนเทศบาล เฉลิมพระเกียรติ๔
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ดงปอ

•  พิธีรดน้ำาดำาหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำาป 2561

   ผู้บรหิาร คณะครูร่วมพธีิรดน้ำาดำาหัวขอพรผู้สงูอาย ุณ วดักลาง

• งานแถลงข่าวกิจกรรมวันสงกรานต์ดีโน่สินธ์ุ ถ่ินคนน่ารัก 

ประจำาป 2561 (9 เม.ย. 2561) 

 ผู้บริหาร คณะครู นำานักเรียนเข้าร่วมงานแถลงข่าว

วันสงกรานต์ ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก

•  กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำาป 2561 (13 เม.ย. 2561)

 ผู้บริหาร คณะครู ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ พร้อมทั้ง

ตัวแทนนักเรียนแสดงการละเล่นพื้นบ้าน ณ ลานวัดสว่างคงคา

• โครงการเขา้คา่ยเตรียมความพรอ้มนักเรยีน ปการศกึษา 2561 

(10-11 พ.ค. 2561)

ผู้บริหาร คณะครู จัดโครงการเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 

2561 เพื่ อสรา้งเจตคตติอ่การการเขา้เรียนของเดก็ให้เกิดความคุน้เคย 

และเพื่ อสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่และขจัดความกลัวให้กับเด็ก

• วันเทศบาล ประจำาป 2561 (24 เม.ย. 2561)

 ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินกับผู้บริหาร พนักงานครู 

พนักงานจ้าง ดีเด่น วันเทศบาล ประจำาปี 2561

• กิจกรรมทำาบุญตักบาตรเนื่ องในวันปใหม่ไทย ประจำาป 2561 

(13 เม.ย. 2561)

 ผู้บริหาร คณะครูร่วมตักบาตรเพื่อรักษาวัฒนธรรมและ

ขนมธรรมเนียมอันดีงามของคน

โรงเรียนเทศบาล ๕
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒

โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำาปการศึกษา 2561 

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ร่วมเปนวิทยากรการจัดทำาหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลโคกสะอาด

 วันที่ 12 เมษายน 2561 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 2 ทำาพิธี

สรงน้ำาพระพุทธรูปประจำาสำานักการศึกษา หลังจากน้ันเจ้าหน้าที่สำานักการศึกษาและตัวแทน

ครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 2 ได้รดน้ำาขอพรจากรองปลัดเทศบาล รักษา

ราชการแทนผู้อำานวยการสำานักการศึกษาด้วยเพื่ อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

และท้องถิ่นให้คงไว้

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 2 ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองขึ้นใน

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เพื่ อให้ผู้ปกครองได้รับทราบเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษา

กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 2 

อีกทั้งชุมชนยังมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กเทศบาลเมอืงกาฬสินธ์ุ 2 ไดจั้ดโครงการสง่เสรมิคณุธรรม จริยธรรม 

(กิจกรรมวันไหว้ครู) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่ อให้เด็กเล็กได้ระลึกถึงพระคุณของ

บรูพาจารยซ์ึง่เปน็ผู้ถ่ายทอดวชิาความรู้และไดแ้สดงออกถึงความกตญักูตเวทอีนัเปน็วฒันธรรม

อันดีงามของคนไทย
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ขอเชิญรวมสร้างองคพระจําลอง 

ป�งแสดงธรรม

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน “ร่วม

สร้างพระใหญ่ในชีวิต สถิตคู่มณฑลเมืองน้ำาดำา” ประดิษฐาน 

ณ พทุธมณฑลจังหวดักาฬสนิธ์ุ (แก่งดอนกลาง) ร่วมทำาบญุดว้ยการ

โอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 404-3-23539-9 ชื่ อบัญชี

สร้างพระประธานประจำาพุทธมณฑลจังหวัด หรือเป็นเจ้าภาพบูชา

แผ่นทอง แผ่นใหญ่ 99 บาท แผ่นเล็ก 30 บาท ติดต่อบริจาคได้ที่

สำานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธ์ุ, เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ, เทศบาล

ตำาบล, อบต.ทุกแห่ง, ที่ว่าการอำาเภอทุกอำาเภอ รายละเอียด

เพิ่มเติมสอบถามที่ สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

โทร. 043-815-003

พระประธานปางแสดงธรรม ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์

(แก่งดอนกลาง) องค์จำาลอง

เชิญรวมกิจกรรมและใชบริการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมใช้บริการห้องกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

และคนพกิารเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุวดัใต้ โพธ์ิค้ำา (โรงเรยีนผู้สงูอายเุทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ) ฟรี ไมเ่สยีคา่บริการใด ๆ  ทัง้สิน้ อาท ิห้องตรวจ

สุขภาพ, ห้องนวดแผนไทย, ห้องกายภาพบำาบัด, ห้องฟิตเนต, ห้องเสริมสวย, ห้องปฏิบัติธรรม และห้องคาราโอเกะ ซึ่งเปิดให้บริการ

ในวนัจันทร ์- ศกุร ์ต้ังแตเ่วลา 08.00 น. - 16.00 น. สนใจ ตดิตอ่สอบถามได้ทีศ่นูยพ์ฒันาคณุภาพชวีติและคนพกิาร เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ 

วัดใต้ โพธิ์ค้ำา โทร. 043-811-671 ต่อ 404 ในวันและเวลาราชการ
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โทร. 1132  เจ็บปวยฉุกเฉิน

แจงเหตุดวน-เหตุราย  ฟรี 24 ชั่วโมง

ภาพ
กิจกร

รม

ร่วมกับช่อง 9 อสมท. ถ่ายทำา MV. ก้าวไปพร้อมคุณ

กีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ แถลงข่าวดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก

ประจำาปี 2561

วันเทศบาล ประจำาปี 2561

กีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ แถลงข่าวดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก
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พบเบาะแสการทุจริต แจ้ง ตู้ ปณ.100

www.kalasin-mu.go.th

ประเพณีบุญซำาฮะ ประจำาปี 2561ประเพณีบุญซำาฮะ ประจำาปี 2561

ประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2561

งานแสง สี เสียง “เล่าขานตำานานบรรพชน คนกาฬสินธุ์”

ภาพ
กิจกร

รม


