




โทร. 1132 สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง 3

สวัสดีครับ พี่นองชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทุกทาน

 ในฉบับน้ีขอนําเรียน นโยบายดานการบริการประชาชนของ

รัฐบาลในแนวทางการบริหารภาครัฐยุคใหมแบบไมใชสําเนาเอกสาร

ทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในการติดตอราชการ 

โดยมุงใช บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด  เปนสิ่งยืนยัน

ตัวบุคคลเปนสําคัญ

 โดยเม� อประชาชนไปติดตอราชการใหแสดงบัตรประจําตัว

ประชาชนแบบสมารทการด หน�วยงานภาครัฐที่เช� อมโยงขอมูล

ผานระบบ Linkage center จะรับบัตรสมารทการดในกระบวน

งานบรกิารประชาชนโดยไมตองเรยีกสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนและ

สําเนาถายเอกสารทะเบียนบานจากประชาชนผูรับบริการ

 กรมการปกครองโดยสํานักทะเบียนกลางไดดําเนินการ

พัฒนาระบบการตรวจสอบขอมูลรายการบุคคลจากบัตรประจําตัว

ประชาชนแบบสมารทการด ใหสํานักทะเบียนทุกแหงสามารถใชบัตร

ประจําตัวประชาชนในการที่เจาหนาที่สามารถตรวจคนรับรองขอมูล  

สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานได

 โดยไมตองใหประชาชนจัดหาสาํเนาถายเอกสารบตัรประจําตัว

ประชาชนและสําเนาเอกสารทะเบียนบานใหยุงยากอีกตอไป

 น่ันหมายความวา ประชาชนตองแสดงบัตรประจําตัว

ประชาชนแบบสมารทการด ทุกคร้ังที่ติดตอราชการซึ่งประชาชน

จะตองพกบตัรประจําตวัประชาชนตดิตวัไวเสมอเพ� อความสะดวกในการ

รับบริการจากภาครัฐ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

 เม� อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมธรรมาภิบาล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ เปนประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุสมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 เพ� อให นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเสนอ รางเทศบัญญัติงบประมาณ

พ.ศ.2562 โดยตั้งงบประมาณรายจายทั่วไปจํานวน 419,849,025 บาท

(สีร่อยสบิเกาลานแปดแสนสีห่ม� นเกาพนัยีส่บิหาบาทถวน) และงบประมาณ

รายจายเฉพาะการ (โรงรับจํานํา) จํานวน 14,341,564 บาท

(สบิสีล่านสามแสนสีห่ม� นหน่ึงพนัหารอยหกสบิสีบ่าทถวน) ซึง่สภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ มีมติรับหลักการดวยมติเปนเอกฉันท 17 เสียง และ

สภาเทศบาลจะไดพจิารณาในวาระที ่2 และวาระที ่3 ตามขัน้ตอนตอไป

สํานักปลัดเทศบาล

หัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตําแหนงบริหารงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

นายรณยุทธ  หอมหวล

รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

นายกฤษฎา  ช� นอิ่ม

ผูอํานวยการสํานักงานสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

นางบุษบา  สหกิจวัฒนา

ผูอํานวยการสํานักงานคลัง

ดร.พงษพิมล  คําลอย

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา

จาสิบเอกสมชาย  โสมนัสนานนท

ผูอํานวยการกองวิชาการ

และแผนงาน

บัตรประจําตัวประชาชนมีคุณคา  โปรดรักษาอยาใหหาย
พกติดกายไปทุกหน  เพื่อแสดงตนรับบริการ

นายกฤษฎา  ช� นอิ่ม
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 วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย โครงการอบรมนักปฏิบัติการ การแพทย

ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน Emergency Medical Responder (EMR)

ใหกับพนักงานในสงักัดฝายปองกันฯ, อปพร. เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ

และบุคลากรของ อบท. อ� นๆ ที่สนใจเขารับการอบรม

 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ  อาคารสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดโครงการอบรมใหความรูกับประชาชน

เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน  เพ� อใหความรูกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง 36 ชุมชน

 เม� อวันที่ 19 กันยายน 2561 (10.00 น.) ณ วัดปาพุทธมงคล อําเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธาน

ฝายฆราวาสเปดโครงการปฏิบัติธรรมเพ� อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแดสมเด็จ

พระนางเจาสริกิิติ ์พระบรมราชนีินาถ ในรัชกาลที ่9 เน� องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 86 พรรษา

12 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยพระราชศีลโสภิต (หลวงปูหนูอินทร กิตติสาโร) 

ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ เจาอาวาสวัดปาพุทธมงคล ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ เปนประธานฝายสงฆ

โครงการอบรมนักปฏิบัติการ การแพทยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน

โครงการอบรมใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน

โครงการปฏิบัติธรรมเพ� อเฉลิมพระเกียรติ
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สํานักการชาง

 สํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะและซอมแซมถนนที่ชํารุด 

ตามคํารองของประชาชนในแตละชุมชน เพ� อบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดมี

แสงสวางเพยีงพอ, มคีวามสะดวกในการสญัจรไป - มา และมีความปลอดภัยในชวีติทรพัยสนิ พรอมทัง้สาํนักการชางไดดาํเนินการ

ตกแตงสถานที่งานรัฐพิธี ดังนี้

1.1 ซอมแซมไฟฟาสองสวางสาธารณะชุมชนวัดใต โพธิ์ค้ํา

3.1 ขุดลอกระบายน้ําบริเวณวัดประชานิยม

4.1 ตกแตงและประดับไฟบริเวณวงเวียนโปงลางและถนนกาฬสินธุตลอดสาย

เน� องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ประจําป 2561

2.1 ซอมแซมผิวจราจรบริเวณถนนทางเขาสวนสาธารณะกุดน้ํากิน

1.2 ซอมแซมไฟฟาสองสวางสาธารณะขางวัดชัยสุนทร

3.2 ขุดลอกระบายน้ําริมรั้วมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

2.2 ซอมแซมผิวจราจรบริเวณหลังหอพักปารีสชุมชนสงเปลือย

1.3 ซอมแซมไฟฟาสองสวางสาธารณะซอยไพเราะ

3.3 ขุดลอกระบายน้ําเสนทางจากโรงบําบัดน้ําเสีย

2.3 ซอมแซมผิวจราจรสี่แยกไฟแดงบานคลัง (ถนนสุรินทรตัดถนนชัยสุนทร)

1.งานซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ดังนี้

3.งานขุดลอกระบายน้ําปองกันน้ําทวม ภายในเขตเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ

4. งานตกแตงสถานที่งานรัฐพิธี  ดังนี้

2.งานซอมแซมผิวจราจรที่ชํารุด ภายในเขตเทศบาล ดังนี้
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สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

 เม� อเวลา 10.00 น. (26 กันยายน 2561) ณ หองโสมพะมิตร ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเขารับโลรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ระดับภาค ประจําป 2561 “ระดับดีเยี่ยม” 

จาก นายไกรสร กองฉลาด ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ

 เม� อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ นายสน่ัน

พงษอักษร รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ กลาวตอนรับ ศาสตราจารย คลนิกพิเศษ นายแพทยเสรี ตูจินดา ประธานคณะ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เน� องในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ งานมหกรรมอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 

รอยแกนสารสนิธุ ประจําปงบประมาณ 2561 และ นายนพสทิธ์ิ  กุลเจริญวรัิตน รองนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ไดเขารบัโล

ประกาศเกียรติคุณ ภาคีเครือขายอาหารปลอดภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนองคกรที่มีการดําเนินงานดานอาหารปลอดภัย

ดีเยี่ยม ประจําป 2561

งานมหกรรมอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 รอยแกนสารสินธุ

รางวัลเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ระดับภาค ระดับดีเยี่ยม ประจําป 2561

รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ระดับภาค ประจําป 2561 “ระดับดีเยี่ยม”

 เม� อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 11.20 น. ณ โรงแรมแอมบาสเดอรพัทยา จังหวัดชลบุรี นายมานิต ไชยศิวามงคล

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เขารับโลรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ระดับภาค ประจําป 2561 “ระดับ

ดีเยี่ยม” จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในงานประชุม

เชงิปฏิบตักิาร “มหกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู เมืองสิง่แวดลอมยัง่ยนืระดบัประเทศ” ระหวางวนัที ่12 - 14 กันยายน 2561 ซึง่จัดโดย

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในครั้งนี้ (ภาพ : นายเชิดศักดิ์ จงสมไชย)
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งานปองกันและควบคุมโรค

 1. งานปองกันและควบคมุโรคลงพืน้ทีส่ถานศกึษาเพ� อทาํการปองกันควบคมุโรคมอื เทา ปาก และโรคระบาดทีม่กัเกิดในชวงฤดฝูน เพ� อเปนการเตรยีมความพรอม

กอนการระบาดในโรงเรียนทุกแหงในเขตเทศบาลฯ และแหลงชุมชนโดยรถแหประชาสัมพันธ รอบเมืองกาฬสินธุ พรอมทั้งลงพื้นที่เพ� อใหความรูกับประชาชนทุกชุมชน

พรอมทั้งติดปายไวนิลเร� องการปองกันโรคที่มักเกิดในชวงฤดูฝนไวหนาโรงเรียนที่พบการระบาดของโรคที่มักเกิดในชวงฤดูฝน และชุมชน

 2. โครงการชุมชนเมืองลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ไดตรวจอัลตราซาวดชองทองกลุมเสี่ยงที่ด� มสุรากินปลาหลาดิบกอยปลาดิบหรือกลุมที่มี

ญาติปวยหรือตายดวยโรคมะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดี  เปาหมาย 200 ราย เริ่มวันที่ 20 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 18 ก.ค.61 โดยเม� อตรวจพบความผิดปกติจะติดตามแลดูแล

ผูปวยรายนั้นจนครบกระบวนการรักษาใหฟรี สรุปผลการตรวจกลุมเสี่ยงที่มาตรวจ U/S ทั้งสิ้น 219 ราย 

  * ปกติ ทั้งสิ้น 110 ราย

  * ผิดปกติ  ทั้งสิ้น  109 ราย พบความผิดปกติดังนี้

  - ไขมันพอกตับ จํานวน 87 ราย (แบงเปน 3 ระดับ รักษาเฉพาะระดับที่ 2 และ 3)

  - พบเนื้อเย� ออักเสบที่ผิดปกติรอบๆ ทอน้ําดีที่เกิดจากพยาธิใบไมตับ จํานวน 15 ราย (รักษาและตรวจตามนัดทุก 6 เดือน)

  - ตับแข็ง 2 ราย (เขารักษาตามโครงการฯ)

การจัดการขยะเปยกชุมชน

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดมีการดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการรณรงค และจัดหาถังขยะเปยกชุมชน สนับสนุนใหแกประชาชนที่สนใจ

เขารวมดําเนินการ เปาหมายรอยละ 80 ของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีการจัดการขยะอินทรียอยางเหมาะสมสงผลใหปริมาณขยะอินทรียที่จะตองนําไป

กําจัดลดลงเปนการประหยัดงบประมาณในการกําจัดขยะ ผูสนใจสามารถติดตอขอเขารวมกิจกรรมดังกลาวได ณ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ ในวัน-เวลาราชการ ทานจะไดรับสนับสนุนอุปกรณสาธิตในการดําเนินการเบื้องตน และรูปแบบดําเนินการดังนี้

  - ตับแข็ง 2 ราย (เขารักษาตามโครงการฯ)

กาฬสินธุ ในวัน-เวลาราชการ ทานจะไดรับสนับสนุนอุปกรณสาธิตในการดําเนินการเบื้องตน และรูปแบบดําเนินการดังนี้กาฬสินธุ ในวัน-เวลาราชการ ทานจะไดรับสนับสนุนอุปกรณสาธิตในการดําเนินการเบื้องตน และรูปแบบดําเนินการดังนี้

งานปองกันและควบคุมโรค

การจัดการขยะเปยกชุมชน

 ศูนยบริการสาธารณสุขแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ได ใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคแกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 6

โรงเรียนเทศบาล 1 และ เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

โรงเรียน/

วัน เดือน ป

ชั้น ป.1

(หัด หัดเยอรมัน

คางทูม)

ชั้น ป.1

(หัด หัดเยอรมัน

คางทูม, คอตีบ

บาดทะยักและโปลิโอ)

ชั้น ป.1

(คอตีบ บาดทะยัก

และโปลิโอ

ชั้นป.6

(คอตีบ บาดทะยัก)

รวม

เทศบาล 1   31 ส.ค. 61 63 13 6 164 246

เทศบาล 4   เฉลิมพระเกียรติ 30 ส.ค.61 60 6 7 23 96

รวม 123 19 13 187 342

หมายเหตุ : นักเรียนที่ ขาด, ลา  เจาหนาที่จะตามฉีดวัคซีนใหครบตอไป
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กองสวัสดิการสังคม

โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนํา

ชุมชน

กิจกรรมประชุมชุมชนตนกลากองทุนแมของแผนดิน

โครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล 5 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
โครงการเสรมิสรางลักษณะท่ีดแีละการปลูกฝงดานคุณธรรม

ในครอบครัว “ฉันเปนคนดี” ประจําป 2561

จายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV

กิจกรรมวันแมแหงชาติ 2561

โครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล 5 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล



โทร. 1132 สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง 9

กองวิชาการและแผนงาน

โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน 

ประจําป 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการดําเนินงานและ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

อัยการจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมศูนยชวยเหลือทางดาน

กฎหมายแกประชาชน

ประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน

ครั้งที่ 9/2561 ประจําเดือนกันยายน 2561
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สํานักการศึกษา

การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 46 “ศรีสะเกษเกมส”

 นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 46 

“ศรีสะเกษเกมส” จํานวน 2 รายการ คือ กีฑา และวอลเลยบอลหญิง ระหวางวันที่ 14-24 

กรกฎาคม 2564 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

กิจกรรมงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2561

 จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัด

กาฬสินธุ เพ� อเปนการสืบสานประเพณีอันดีงามใหสืบตอไป ซึ่งจัดใหมีกิจกรรมหลอตนเทียน

พรรษา การประกวดขบวนแห การประกวดรถตนเทียน สําหรับผลการประกวดกิจกรรมตางๆ 

มี ดังตอไปนี้ 

 1. ผลการประกวดขบวนแห งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2561 

  รางวัลชนะเลิศ – คุมวัดปาทุงศรีเมือง 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – คุมวัดดงปอ 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – คุมวัดเหนือ 

 2. ผลการประกวดรถเทียนพรรษา งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2560 

  รางวัลชนะเลิศ – คุมวัดชัยสุนทร 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – คุมวัดหอไตรฯ 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – คุมวัดสวางคงคา

โครงการฝกอบรมเยาวชนมัคคุเทศกสํานักรักบานเกิด

 สํานักการศึกษา ไดจัดโครงการฝกอบรมเยาวชนมัคคุเทศกสํานึกรักบานเกิด ประจําป

งบประมาณ 2561 เม� อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมือง

กาฬสินธุ เพ� อใหเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของเหลาอารยธรรมของดีเมืองกาฬสินธุ

ใหเยาวชนไดสืบสานวัฒนธรรม เรียนรูวัฒนธรรมและแนะนําแหลงทองเที่ยวได สามารถ

ถายทอดความรู ใหแกบุคคลหรือนักทองเที่ยวได และเปนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของ

จังหวัดกาฬสินธุ ใหความสําคัญสืบไป

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเขาคายวิชาการ

สํานักการศึกษา ไดจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเขาคายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 

2561 เม� อวนัที ่ 17 กรกฎาคม 2561  ณ มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ เพ� อเสรมิสรางทกัษะดานวชิาการ

ใหแกนักเรียน ใหมีผลการเรียนดีขึ้น พรอมสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสศึกษาคนควาจากหอง

ทดลองและเรียนรูจากธรรมชาติ เพ� อใหนักเรียนไดมีความคิดสรางสรรค และรูจักใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม

กีฬากลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

  การแขงขนักีฬากลุมโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ในวนัที ่2-6 สงิหาคม 2561           

ณ สนามกีฬากลางจังหวดักาฬสนิธุ เพ� อใหนักเรียนมสีขุภาพดี แขง็แรง มนํ้ีาใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ

รูอภัย และคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนไปแขงขันในระดับภาคและระดับประเทศ ตอไป ซึ่งมีผล

การแขงขัน ดังนี้

 - ชนะเลศิฟตุซอล รุนอาย ุไมเกิน 12 ป ชาย ทมีโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสนิธุพทิยาสทิธ์ิ

 - ชนะเลศิเซปกตะกรอ รุนอายไุมเกิน 12 ป ชาย ทมีโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสนิธุพทิยาสทิธ์ิ

 - ชนะเลศิเซปกตะกรอ รุนอายไุมเกิน 12 ป หญงิ ทมีโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสนิธุพทิยาสทิธ์ิ

 - ชนะเลศิคะแนนรวมเปตองประเภททมี รุนอายไุมเกิน 12 ป ชาย ทมี โรงเรียนเทศบาล 4

เฉลิมพระเกียรติ

 - ชนะเลิศคะแนนเปตองประเภททีม รุนอายุไมเกิน 12 ป หญิง ทีม โรงเรียนเทศบาล 4

เฉลิมพระเกียรติ

 - ชนะเลศิคะแนนวอลเลยบอลในรวม (มธัยมตน) หญงิ  ทมี โรงเรียนเทศบาล 2 วดัสวางคงคา

 - ชนะเลิศคะแนนวอลเลยบอลในรวม (มัธยมปลาย) หญิง  ทีม โรงเรียนเทศบาล 2

วัดสวางคงคา

 - ชนะเลิศคะแนนวอลเลยบอลชายหาด (มัธยมตน) หญิง  ทีม โรงเรียนเทศบาล 2

วัดสวางคงคา

 - ชนะเลิศคะแนนวอลเลยบอลชายหาด (มัธยมปลาย) หญิง  ทีม โรงเรียนเทศบาล 2 

วัดสวางคงคา

 - ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา รุนอายุ 12 ป  ทีมโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

ผลการแขงขันประกวดกองเชียร

 - รางวัลชนะเลิศ  ไดแก โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – คุมวัดสวางคงคา

กรกฎาคม 2564 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดกาฬสินธุ ใหความสําคัญสืบไป

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – คุมวัดสวางคงคา  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – คุมวัดสวางคงคา

กรกฎาคม 2564 ณ จังหวัดศรีสะเกษ กรกฎาคม 2564 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
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กิจกรรม “Big Cleaning Day” ในโรงเรียน

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ไดจัด

กิจกรรม “Big Cleaning Day” ในโรงเรยีน เพ� อจัดสถานที่ใหเอือ้ตอการใชงาน

ใหสะอาด ถูกสขุลกัษณะ แยกสิง่ของทีจํ่าเปนและไมจําเปนใหขจัดออกไปจัดวาง

ของทีจํ่าเปนใหงายตอการนําไปใชงาน ทาํความสะอาดสถานที ่อปุกรณ สิง่ของ

กิจกรรมวันสุนทรภูสูวันภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2561

 กิจกรรมวันสุนทรภูสูวันภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2561 ในวันที่ 26

กรกฎาคม 2561 เพ� อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ไดจัด

โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  เพ� อใหนักเรียนไดรับความรู

เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ไมตกเปนทาสของยาเสพติด

ตอนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลปาตาล

  วนัที ่13 กรกฎาคม 2561 โรงเรยีนเทศบาล 1 กาฬสนิธุพทิยาสทิธ์ิ  ตอนรับ

คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลปาตาล  อําเภอปาตาล จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมตามรอยไดโนเสาร 

 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ จัดกิจกรรมตามรอยไดโนเสาร 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในระหวางวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เพ� อให

ผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการไปศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน

และผูเรียนมีความภาคภูมิใจในจังหวัดของตนเอง

กิจกรรมปนรักษ

 กิจกรรมปนรักษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในระหวางวันที่ 17

สงิหาคม 2561 เพ� อใหผูเรียนเตรียมพรอมพฒันาทัง้ดานรางกายและสติปญญา

โดยหน่ึงในพฒันาการสาํคญัทีจ่ะชวยใหเดก็เกิดการเรยีนรูและสรางประสบการณ

ในทุกดาน คือพัฒนาการของกลามเน้ือมัดเล็กและมัดใหญ ซึ่งเปนตัวควบคุม

การเคล� อนไหวของรางกาย

กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป 2561

  คณะผูบรหิาร คณะคร ูนักเรยีน ผูปกครองโรงเรยีนเทศบาล 1 จัดกิจกรรม

วันแมแหงชาติ  ประจําปการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพ� อสราง

ความตระหนักใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญ ของวัฒนธรรมและวันสําคัญ

ของทีจํ่าเปนใหงายตอการนําไปใชงาน ทาํความสะอาดสถานที ่อปุกรณ สิง่ของ

และผูเรียนมีความภาคภูมิใจในจังหวัดของตนเอง

กรกฎาคม 2561 เพ� อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ของทีจํ่าเปนใหงายตอการนําไปใชงาน ทาํความสะอาดสถานที ่อปุกรณ สิง่ของของทีจํ่าเปนใหงายตอการนําไปใชงาน ทาํความสะอาดสถานที ่อปุกรณ สิง่ของ

และผูเรียนมีความภาคภูมิใจในจังหวัดของตนเองและผูเรียนมีความภาคภูมิใจในจังหวัดของตนเอง

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

ภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงเปนนักปราชญ

และนักภาษาไทย และเปนการปลูกจิต

สํ า นึกของ นัก เรี ยนและบุคลากร

ในโรงเรียนใหตระหนักถึงความสําคัญ

และคุณคาของภาษาไทย

ของชาต ิตลอดถึงการแสดงความจงรัก

ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ปลกูฝง

ใหนักเรียนรําลึกถึงพระคุณแม
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โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา

 วนัที ่8 สงิหาคม 2561 พนักงาน

ครแูละนักเรียนรวมกันปลกูตน รวงผ้ึง

ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา 

เปนการเฉลิมพระเกียรติราชกาล

ที่ 10 และเปนการอนุรักษธรรมชาติ

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นักเรียนรวมโครงการทอดผาปาขยะ ณ 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางหลังเกา เปนการนํา

ของเกาหรือเศษวัสดุที่เหลือใชนํากลับมารีไซเคิล และรูวาเศษสิ่งของ

ทุกชิ้นอยางมีคา

โครงการอนุรักษภาษาไทย

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นักเรียนรวมโครงการอนุรักษภาษาไทย

ณ หองสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา  เปนการสงเสริมการอาน

และพัฒนาภาษาไทย ชวยให นักเรียนรักในภาษาประจําชาติได

อยางสมบูรณและทราบถึงประวัติศาสตรเก่ียวกับภาษาไทยในเร� องของ

วรรณคดีตางๆ

กิจกรรมปลูกตนรวงผึ้ง โครงการทอดผาปาขยะรีไซเคิล

รวมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค ประจําป 2561

 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง

โครงการคายเยาวชนสมานฉันทสรางภูมิคุมกันทางสังคมในมิติ

ทางวัฒนธรรม

 วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 แกนนํานักเรียนเขารวมโครงการ

คายเยาวชนสมานฉันทสรางภูมิคุมกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม

ณ มหาวทิยาลยักาฬสนิธุเพ� อสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมและสรางความ

สามัคคีในหมูคณะ สามารถนําความรูมาสานตอเพ� อน นองๆ ในสถาน

ศึกษาได

ที่ 10 และเปนการอนุรักษธรรมชาติ

ทุกชิ้นอยางมีคา

วรรณคดีตางๆ

ที่ 10 และเปนการอนุรักษธรรมชาติ

 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง

ทาํการแขงขนัวอลเลยบอล ไดรางวลั

ชนะเลศิ ระดบัจังหวดั เปนการแสดง

ถึงศักยภาพของนักเรียนนักกีฬา

ของโรงเรียนตอสูสาธารณชน

 ในวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม  2561  แกนนํา

นักเรียน และตัวแทนครู เขารวมงานมหกรรมรวม

พลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทอง

ธานี จังหวดันนทบรีุ  เปนการตอยอดของโครงการ 

เพ� อศึกษา แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

 งานวางศลิากฤษศาลา บคุลากรครแูละนักเรยีนรวมงานวางศลิากฤษ

ศาลา ณ วัดสวางคงคา วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เปนการสานสัมพันธ

ที่ดีตอชุมชน และสนับสนุน สงเสริมในเร� องของพระพุทธศาสนา
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โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

กิจกรรมวันแม

 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 

วัดเหนือ ไดจัดกิจกรรมวันแม เพ� อใหนักเรียน

ไดสงมอบความรักใหแม และไดมอบเกียรตบิตัร

แมดีเดน พรอมดวยผูบริหาร คณะครู และ

บุคลากรไดลงนามถวายพระพรเน� องในวันแม

แหงชาติ

โครงการประชุมผูปกครอง

โครงการประชุมผูปกครองนกัเรียน โรงเรยีนเทศบาล 3 วัดเหนอื ในวันที่

13 กรกฎาคม 2561 เพ� อใหผูปกครองไดพูดคุยและพบปะกับครู อีกทั้ง

เปนการรับนโยบายทางการศึกษา

ประกวดกิจกรรมหนูนอยมารยาทงาม

 31 สิงหาคม 2561 นางศศิพรรณ โพธิแทน ผูอํานวยการโรงเรียน

เทศบาล 3 วัดเหนือ ไดมอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนที่รวมประกวด

กิจกรรมหนูนอยมารยาทงาม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเขาพรรษา

 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ไดจัดกิจกรรม

วนัอาสาฬหบชูา/วนัเขาพรรษา เพ� อใหความรูเก่ียวกับวนัสาํคญัทางศาสนา

นักเรียน และผูปกครองไดรวมทําบุญตักบาตรรวมกัน เพ� อใหนักเรียน

ไดเรียนรูการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนาอีกดวย

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค

 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธของ

ทุกสัปดาห เพ� อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน

กิจกรรมวันแมแหงชาติ

 ประจําป 2561 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมวันแม

แหงชาติ ประจําป 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ รวมพธีิวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรม

ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เขารวมพิธีวันเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจาสริิกิติ ์พระบรมราชนีินาถ ในรัชกาลที ่9

ประจําป 2561 วันที่ 12 สิงหาคม 2561
โครงการประชุมผูปกครอง

 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ไดจัดโครงการประชุมผูปกครอง 

เม� อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 4 

เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เปนประธานในพิธี

โครงการฟนใสยิ้มสวย ประจําปงบประมาณ 2561

 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เขารวมโครงการฟนใส

ยิ้มสวย ประจําปงบประมาณ 256 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ 

อาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ โดยมีทาน          

ดร.ศิรินันท หลอตระกูล เปนประธานในพิธีเปด

ไดเรียนรูการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนาอีกดวยไดเรียนรูการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนาอีกดวย

ทุกสัปดาห เพ� อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน

ดร.ศิรินันท หลอตระกูล เปนประธานในพิธีเปด

ไดเรียนรูการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนาอีกดวยไดเรียนรูการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนาอีกดวยไดเรียนรูการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนาอีกดวย

ทุกสัปดาห เพ� อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียนทุกสัปดาห เพ� อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน

ดร.ศิรินันท หลอตระกูล เปนประธานในพิธีเปดดร.ศิรินันท หลอตระกูล เปนประธานในพิธีเปด

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
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โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ

โครงการรณรงคปองกันตอตานยาเสพติด

 วันที่ 28 มิ.ย. 61 ผูบริหาร 

คณะครู นํานักเรียนเดินรณรงค

ตอตานยาเสพตดิ ประจําปการศกึษา

2561 ณ ชุมชนดงปอ

กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย (วัดเหนือ)

ประเมินเทศบาลนาอยูยั่งยืน พ.ศ. 2561

 วันที่ 2 ก.ค. 61 ผูบริหาร คณะครู นํานักเรียนเผยแพรโครงงาน

ถั่วเขียวแปลงรางในการประเมินเทศบาลน�าอยู พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียน

เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

โครงการประชุมผูปกครอง ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561

 วันที่ 12 ก.ค. 61 ผูบริหาร คณะครู จัดโครงการประชุมผูปกครอง

เพ� อรับทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ

ตลอดจนรวมแลกเปลีย่นขอคดิเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูปกครอง 

ในการนําไปปรับปรุง พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาฬสินธุ)

 วันที่ 19 ก.ค. 61 กลุมศึกษา

นิเทศก จากสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาฬสินธุ เขาตรวจเยี่ยม 

ติดตาม ประเมินผล การจัดการ

ศกึษา ณ โรงเรยีนเทศบาล 5 ดงปอ

 วันที่ 22 ก.ค. 61 ผูบริหาร 

คณะครูรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ 2 เปนเจาภาพ

กิจกรรมเข าวัดวันอาทิตย  ณ

วัดเหนือ

โครงการวันสําคัญชาติ (วันแมแหงชาติ)

 วันที่ 10 ส.ค. 61 ผูบริหาร คณะครู

จัดกิจกรรม วนัแมแหงชาต ิเพ� อใหนักเรียน

ได แสดงออก ก ตัญูและ รํ าลึ ก ถึ ง

พระคุณมารดาผูมีพระคุณยิ่ง ณ อาคาร

อเนกประสงคโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมยิ้มสวย ฟนใส) 

 วันที่ 22 ส.ค. 6 ผูบริหาร คณะครู จัดโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ (กิจกรรมยิ้มสวย ฟนใส) เพ� อสราง

ความตระหนักและปลกูจิตสาํนึกใหกับนักเรยีน

ใหเห็นความสําคัญในการรักษาสุขภาพฟน

ดวยตนเองไดถูกตอง

โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในยุค 4.0 

ประจําป 2561

 วันที่ 29 ส.ค. 61 ผูบริหาร คณะครู จัดโครงการฝกอบรมสงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัยในยุค 4.0 ประจําป 2561 เพ� อใหความรูและ

ความเขาใจเก่ียวกับพฒันาเดก็ การเลอืกใชส� อเทคโนโลยสีาํหรบัเด็ก และ

วิธีปองกันโรคติดตอที่เกิดกับเด็กชวงอายุ 3 - 5 ป



โทร. 1132 สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง 15

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒

การแยกขยะและการเลี้ยงไสเดือนดิน

 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เจาหนาที่ของสํานักการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดมาใหความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะ 

และการเลีย้งไสเดอืนแกนักเรยีน ณ ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืกาฬสนิธุ 1

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ประจําปการศึกษา 2561

 ในวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 

ไดจัดโครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ เพ� อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู

อยางหลากหลาย จากแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน ไดรับความรูจากประสบการณ

ตรงมีความเพลิดเพลิน สนุกสนาน อันจะสงผลใหผูเรียนมีความรูความสามารถ

อยางแทจริง และในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ 1 ไดนิมนตพระมหานิรันดรปญญาวุฑโฒมาใหความรูและในวันที่พฤหัสบดีที่ 

16 สงิหาคม 2561 ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ 1 เขาศกึษาแหลงเรยีนรู

นอกสถานที่ ณ วัดกลางพระอารามหลวง

ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล

 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 10.59 น. คณะกรรมการประสาน

งานวิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดเขาตรวจเยี่ยม

และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

กาฬสินธ์ุ 1 เพื่อกําหนดทิศทางและการดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษา และในเวลา 11.00 น. - 12.00 น. ผูอาํนวยการสาํนักการศกึษา ดร.พงษพมิล

คําลอย ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการ/ผูบริหารสถานศึกษาและพนักงานครู

เทศบาล สงักัดเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ณ ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ 1

ประเมินโรงครัว และเกณฑอาหารปลอดภัยปลอดโรค

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1

เขารับการตรวจประเมินประเมินโรงครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เกณฑอาหารปลอดภัย

ปลอดโรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาฬสินธุ โดยคณะกรรมการจากจังหวัด

กาฬสินธุ รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ทําการออกตรวจประเมิน 

รับรอง เกณฑมาตรฐานโรงครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เกณฑอาหารปลอดภัยปลอดโรค

ในศนูยพฒันาเดก็เลก็จังหวดักาฬสนิธุ เพ� อใหความรูความเขาใจในการดําเนินงานอาหาร

ปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1

โครงการวันสําคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวัน

เขาพรรษา) ประจําปการศึกษา 2561

 วนัพธุที ่18 กรกฎาคม 2561 ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 1

จัดกิจกรรมโครงการวันสําคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวัน

เขาพรรษา) ประจําปการศกึษา 2561 โดยมีวตัถุประสงคเพ� อใหเดก็เลก็มีจิตสาํนึก 

และเห็นคณุคาในการอนุรักษประเพณีวฒันธรรม เพ� อใหเดก็รวมกิจกรรม และ

เห็นคุณคาของวันสําคัญทางศาสนา ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ 1

กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2561

 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 

ไดจัดกิจกรรมวันแมขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ� อสรางความตระหนักใหเด็กเล็ก

ไดเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ตลอดถึงการแสดง

ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และปลูกฝงใหเด็กเล็กรําลึกถึง

พระคุณแม ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1

กิจกรรมวันเขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

 ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 2 ไดจัดกิจกรรมวนัเขาพรรษา

และวันอาสาฬหบูชา ขึ้นในวันที่  25 กรกฎาคม 2561  ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2

กิจกรรมวันแมแหงชาติ 

 ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ 2 ไดจัดกิจกรรมวนัแมแหงชาต ิ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2



พบเบาะแสการทุจริต แจง ตู ปณ.100 www.kalasin-mu.go.th16

สํานักการคลัง

พนักงานครูและลูกจางประจํา เกษียณอายุราชการ 2561

บริการเชิงรุก รับชําระภาษีนอกสถานที่

 ยินดีใหบริการแกทุกๆ ทาน งานเรงรัดภาษี ออกใหบริการเชิงรุก รับชําระภาษีนอกสถานที่ระหวางเดือนกรกฎาคม -

สงิหาคม 2561 หากทานไมสะดวกในการเดนิทาง แจงความประสงคของทานไดที ่หมายเลขโทรศพัท 098-104-8797 , 081-455-7610

และสามารถโอนเขาคาภาษีไดที่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขากาฬสินธุ บัญชีออมทรัพย หมายเลขบัญชี 404-1-00055-6  

อยาลืม หากทานโอนเงินเขาบัญชี กรุณาโทรฯ แจงเจาหนาที่เพ� อออกใบเสร็จรับเงินใหทานดวยนะคะ

นางช� นจิต  เครือวรรณ

โรงเรียนเทศบาล 1

กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

นางสาวดรุณี  สิงหธวัช

โรงเรียนเทศบาล 1

กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

นางพูนสุข  สุคนธวงศ

โรงเรียนเทศบาล 4

เฉลิมพระเกียรติ

นายออด  ภูนกทอง

โรงเรียนเทศบาล 4

เฉลิมพระเกียรติ

นางปยนาฏ  จารุวัฒนานนท

โรงเรียนเทศบาล 3

วัดเหนือ

นางนวพร  ชมภูหลง

โรงเรียนเทศบาล 1

กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

นางสาวเปรมฤดี  มุลวิไล

โรงเรียนเทศบาล 2

วัดสวางคงคา
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