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แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  ฟรี 24 ชั่วโมง

สำ�นักปลัดเทศบาล

การประชุมสภาสมัยสามัญ 

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

รางวัลสำานักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำ�ปี 2561 

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอาคม สำาราญเนตร 

รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทำาหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธ์ุ เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุตอบกระทู้ และสภาเทศบาล 

เมืองกาฬสินธ์ุมีการคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุแทนตำาแหน่ง 

ทีว่า่งลง โดยทีป่ระชมุมมีตเิลอืก นายรณยทุธ หอมหวล รองปลดัเทศบาล รักษาการ 

แทนปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภา และที่ประชุมมีมติเลือก นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ 

นายอทุศิ จำาเรญิสรรพ ์สมาชกิสภาเทศบาลเปน็กรรมการกองทนุหลกัประกันสขุภาพ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 ณ หอประชมุธรรมาภิบาล นายจารุวฒัน์ บญุเพิม่ นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธ์ุ เป็นประธานในพธีิวางพานพุม่ดอกไม ้เนื่องในวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 จากนั้นได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ พ่อดีเด่น ประจำาปี 2561 

จำานวน 36 ท่าน จาก 36 ชุมชน

 วนัที ่1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชมุราชสห์ี ศาลาวา่การกระทรวงมหาดไทย 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เข้ารับรางวัลสำานักทะเบียน

ท้องถิ่นดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) ประเภทสำานักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลเมอืงและเมอืงพทัยาทีม่จีำานวนราษฎร 30,000 - 70,000 คน ตามโครงการ

คัดเลือกสำานักทะเบียนดีเด่น ประจำาปี พ.ศ.2561 จาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันว�คม 2561
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ก�รบริก�รก�รแพทย์ฉุกเฉิน

รณรงค์ก�รสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรย�นยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยส�ร

ก�รลงน�มบันทึกข้อตกลงก�รปฏิบัติร�ชก�ร (MOU)โครงก�รอบรมคุณธรรมนำ�ก�รปฏิบัติง�นฯ

 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเป็นอีกหน่ึงบริการสาธารณะที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ดำาเนินการให้บริการแก่ประชาชน 

ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ผู้ประสบภัยพิบัติ รวมถึงให้บริการประชาชนทั่วไป ผ่านแอพพลิเคชั่น 

(obs - Service), ไลค์, เฟสบุ๊ค, หมายเลขโทรศัพท์พิเศษ 1132, 199 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4381 3000 ...เจ็บป่วยฉุกเฉินเรียกหาเรา 

1132 ยินดี เต็มใจ ให้บริการ

 รณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ ใส่ใจและให้ความสำาคญัเก่ียวกับการสวมหมวกนิรภัย

ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ โดยสาร เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งกิจกรรมที่ดำาเนินการมีดังนี้

 1. ดำาเนินการประชาสมัพนัธ์การสวมหมวกนิรภัยในขณะขบัขีร่ถจักรยานยนตท์ัง้ผูข้บัขีแ่ละผู้ โดยสารทางหอกระจายขา่วชมุชน

 2. ดำาเนินการตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์การสวมหมวกนิรภัยในขณะขบัขีร่ถจักรยานยนตท์ัง้ผู้ขบัขีแ่ละผู้ โดยสารทัว่เขตเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์

 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี 

เมืองกาฬสิน ธ์ุ  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน 

พนักงานครู ลูกจ้างประจำาและพนักงานจ้างร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 

การปฏิบัติราชการ (MOU) ประจำาปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นกรอบ 

ในการปฏิบัติงาน

 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 พระวิทยาการพระมหาชาครินทร์ 

กิตฺติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา เขตสาทร  

กรุงเทพฯ (พระวทิยากรธรรมะอารมณ์ด)ี บรรยายธรรมในเรื่องการสง่เสรมิ 

คุณธรรมและเสริมสร้างสามัคคี ในองค์กร และคุณธรรมเพื่อพัฒนา 

คุณภาพชีวิต ธรรมะคั่นกลาง การทำางาน + ความสุข ชีวิตสำาราญ 

งานสำาเร็จแก่บุคลากรเทศบาล
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แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  ฟรี 24 ชั่วโมง

1. ปรบัปรงุภูมิทศัน์ตกแต่งไฟประดับจดัและตกแต่งสถานท่ีงานประเพณี

ลอยกระทง ประจำาปี 2561 ณ สวนสาธารณะกุดน้ำากิน

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้ ภายในสวนสาธารณะกุดน้ำากิน

2. ติดต้ังท่าสำาหรับลอยกระทง ชุมชนดอนกลอย งานประเพณี 

ลอยกระทง ประจำาปี 2561

5. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ”

 3. ซ่อมแซมปรับปรุงทางเดินที่ชำารุดสวนสาธารณะกุดน้ำากิน

6. ซ่อมแซมหลุมถนนจราจรและฟุตบาททางเท้าบริเวณ ถนน 1155 

วงเวียนโรงมวยเก่า วัดสว่างคงคา

8. ติดตั้งระบบไฟฟ้าวันปิยมหาราช

7. ติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมตกแต่งสวน ในงาน Big Cleaning Day 

อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า (2 ชั้น) 

สำ�นักการช่าง
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 จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 

2561วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ให้บริการทันตกรรมเนื่องใน 

วนัทนัตสาธารณสขุ ณ ศนูยบ์ริการสาธารณสขุ เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์ แห่งที ่1 ซอยน้ำาทพิย ์

ผู้มารับบริการ ตรวจฟันและแจกแปรงสีฟันจำานวน 34 คน

 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ 

ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมมะหาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมี นางประคำา ศรีสมชัย 

ผูแ้ทนศูนย์ประสานงานหลักประกนัสุขภาพประชาชนเป็นประธานในการประชุม ผูเ้ข้ารว่ม

ประชุมทั้งหมด จำานวน 12 คน

 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. งานทันตกรรมเทศบาลเมือง 

กาฬสินธ์ุออกให้ทันตสุขศึกษา สอนแปรงฟัน และมอบแปรงสีฟันจำานวน 50 ด้าม 

ให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 2 ดงปอ

 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 งานทันตกรรม ออกให้ทันตสุขศึกษา สอนแปรงฟันและมอบแปรงสีฟัน จำานวน 130 ด้าม แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 1 

กุดยางสามัคคี

งานทันตกรรม

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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  ณ ศาลาประชาคม ชุมชนสุขสบายใจ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ

สังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ, คณะกรรมการชุมชนสุขสบายใจ 

รว่มพธีิอญัเชญิเงินขวญัถุงพระราชทานกองทนุแมข่องแผ่นดนิ

 ณ หอประชมุธรรมมาภิบาลเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ นายจารวุฒัน์ บญุเพิม่  

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำาปี 

คร้ังที่ 1/2561 ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดยมี

การคัดเลือกผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนชุดใหม่ผู้เข้ารับการประชุมทั้งสิ้น 

282 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกระบวนการ นางสาวคเณศณัฏฐ์ 

สิมลาโคตร อบรมให้ความรู้และร่วมจัดทำาแผนการปฏิบัติงานประจำาปี 2562

 นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.ศิรินันท์ 

หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ชุมชนสุขสบายใจ ชุมชน 

ดงปอ และชุมชนทุ่งสระ เพื่อมอบรถสามล้อโยกสำาหรับผู้พิการ ซึ่งนำาไปใช้ ในการ

อำานวยความสะดวก เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้พิการ โดยได้รับ 

การสนับสนุนจากสำานักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจั์งหวดักาฬสนิธ์ุ 

ในครั้งนี้

 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งกาฬสินธ์ุ และศูนย์

คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคายนำานายวิสูตร โอษเปี้ย ส่งกลับ

ภูมิลำาเนาที่ จังหวัดหนองคาย

 ณ สวนดอนธรรม ตำาบลเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ พร้อมด้วย 

นายนพสทิธ์ิ กุลเจริญวริตัน์ รองนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธ์ุ เปน็ประธาน 

เปิดการอบรมค่ายสื่อสร้างสรรค์สำาหรับเด็กและเยาวชนเทศบาล 

เมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2561

 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน

และผู้นำาชุมชน ประจำาเดือนพฤศจิกายน 2561 คร้ังที่ 2 ประจำา

ปีงบประมาณ 2562 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้เข้าร่วม 

โครงการงดเหล้าครบพรรษาจำานวน 11 คน และผู้ที่ได้รับเข็มที่ระลึก

เชิดชูเกียรติ คนหัวใจเพชร จำานวน 5 คน

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การประชุมสามัญประจำาปี ครั้งที่ 1/2561 ของสภาเด็ก

และเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

มอบรถสามล้อโยกสำาหรับผู้พิการ

ส่งคนไร้ที่พึ่งพิงกลับภูมิลำาเนา

การบริโภคสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การเข้าใจสื่อ 

และการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์

ประชุมประจำาเดือน

กองสวัสดิการสังคม
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กองวิชาการและแผนงาน

 วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(หลังเก่า) นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  

พรอ้มดว้ย ขา้ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุม่พลงัมวลชน และประชาชน

ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ภายใต้แนวคดิ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมกิีจกรรม 

ที่สำาคัญ ได้แก่ การประกวดวาดภาพ การประกวดภาพถ่าย และการประกวด

ขบวนรณรงคต่์อต้านการทจุรติ มอบป้ายแก่สว่นราชการ ทีป่ระกาศเจตนารมณ์ 

ต่อต้านการทุจริต โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประธานในพิธี นำาข้าราชการ กล่าวคำาสาบานเป็นข้าราชการที่ดี ประพฤติตน 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดื่มน้ำาสาบานต่อหน้าหลวงพ่อองค์ดำา และ 

พระยาชัยสุนทร

 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

จัดการประชมุคณะกรรมการดำาเนินการหอกระจายขา่วชมุชน ครัง้ที ่2 ประจำาปี 

งบประมาณ 2562 โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

พรอ้มปรกึษาหารอืและแจ้งกำาหนดการการเดนิทางไปทศันศกึษาดูงาน ณ สวท.

สกลนคร และการจัดงานแถลงข่าวประจำาปี

กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย

จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมหอกระจายข่าว ประจำาเดือนธันวาคม

 เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

สำานัก กอง ฝ่าย ต่าง ๆ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการประเมินขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา (KPI) 

โดยได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

การอบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (KPI)
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แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  ฟรี 24 ชั่วโมง

 ประกาศให้เจ้าของอาคาร เจ้าของที่ดิน และเจ้าของป้ายไปชำาระเงินค่าภาษีดังกล่าวข้างต้น ประจำาปี พ.ศ.2562 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำานักการคลัง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวันเวลาราชการ ดังนี้

▼ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2562

▼ ภาษีบำารุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน เมษายน 2562

▼ ภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562

 หากพน้กำาหนดน้ีแลว้ ผู้ ใดยงัมไิดย้ื่นแบบแสดงรายการทรัพยส์นิเพื่อชำาระภาษีโรงเรอืนและทีดิ่น ภาษีบำารงุทอ้งที ่ภาษีป้าย จะต้องชำาระเงินเพิม่ตามกฎหมาย 

และเพื่อความสะดวกของทา่น เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ ขอเรียนวา่โปรดไปชำาระภาษีภายในกำาหนด หากระยะเวลาถึงวนัสิน้สดุการชำาระภาษี ทา่นอาจไมไ่ดรั้บความสะดวก

เนื่องจากมีผู้ชำาระภาษีจำานวนมาก หรือต้องชำาระภาษีในอัตราที่สูงกว่าปกติ

 โครงการส่งเสรมิอนุรักษ์ภูมปิญัญาทอ้งถ่ิน วนัที ่19 ธันวาคม 2561 เวลา 

09.30 น ณ หอประชุมธรรมาภิบาล นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ 

กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ และอนุกรรมการการสื่อสาร 

บูรณาการการปฏิรูปประเทศ อนุกรรมการศิลปินแห่งชาติและคณะทำางาน ภายใต้กิจกรรม 

“เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง (SHOW AND SHARE FORUM)” ประกอบ

ด้วยผู้นำาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ปกครองท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม สภาเด็ก

และเยาวชน กลุ่มสตรี ผู้นำาศาสนา และคนพิการ

 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ อาคารธรรมะศาลา 80 ปี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธ์ุ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุนำาคณะ

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน คณะครู - พนักงาน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ และ 

พทุธศาสนิกชน สถาบนัการศกึษาในจังหวดักาฬสนิธ์ุ รว่มปฏิบติัธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำาปี  

2561 โดยมี พระเดชพระคณุพระสรุทรธรรมประพทุธ์ รองเจ้าคณะจังหวดักาฬสนิธ์ุ (เจ้าอาวาส 

วัดเหนือ ตำาบลกาฬสินธ์ุ อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ) เป็นประธานในฝ่ายสงฆ์ และ 

นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายไกรสร กองฉลาด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี 

เมืองกาฬสินธ์ุ ได้ลงพื้นที่ชุมฃนทุ่งสระ เขตเทศบาลเมืองเพื่อเยี่ยมครอบครัวของ 

นางจารวุรรณ ฉายจรงุ บ้านเลขที ่263/2 ถนนอนรรฆนาค อำาเภอเมอืง จังหวดักาฬสนิธ์ุ  

ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและมีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัวให้ดีขึ้น ตามโครงการ Kalasin Happiness 

Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมะหาด 

สำา นักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสิน ธ์ุ  (ชั้น 2)  

ดร.ศรินัินท ์หลอ่ตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมอืงกาฬสนิธ์ุ เปน็ประธานอบรมโครงการ” 

สรา้งสขุทีป่ลายทางชวีติ” รุน่ที ่1-2 จัดโดยกองวสัดกิารสงัคมเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ 

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแก่จิตอาสา

ข้างเตียง รวมทั้งการให้คำาแนะนำาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย 

แก่ญาติโดยวิธีการต่าง ๆ

การยื่นแสดงรายการชำาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำารุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำาปี พ.ศ.2562

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง

(SHOW AND SHARE FORUM)

งานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ Kalasin Happiness Model : 

คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โครงการ”สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต” รุ่นที่ 1-2

สำ�นักการคลัง

สำ�นักการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม
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 • งานประเพณลีอยกระทง ประจำาป ี2561 วนัที ่22 พฤศจิกายน 2561

มีการประกวดนางนพมาศ, การประกวดกระทงสวยงามขนาดใหญ่

(แบบประยุกต์), การประกวดกระทงสวยงามมาตรฐาน (แบบดั้งเดิม)

พร้อมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 • กิจกรรมการประกวด โครงการงานวันครู ประจำาปี 2562 มีการ

ประกวดครูดีเด่น พนักงานจ้างดีเด่น ประกวดสื่ อการเรียนรู้ และประกวด

คำาขวัญวันครู 

 • พิธีทอดถวายผ้าปาสามัคคี รวมใจสร้างพระใหญ่พุทธศิลปถิ่นเมือง

น้ำาดำา ในวนัที ่10 ตลุาคม 2561 ณ พทุธมณฑลจังหวดักาฬสนิธ์ุ (แก่งดอนกลาง) 

นายจารวุฒัน์ บญุเพิม่ นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธ์ุ พร้อมดว้ยคณะผู้บรหิาร

รว่มพธีิทอดถวายผ้าปา่สามคัค ี“รวมใจสร้างพระใหญ ่พทุธศลิปถ่ินเมอืงน้ำาดำา” 

ประดิษฐาน ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)

 • อบรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ตามโครงการ MOU

กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์

 • ทอดกฐนิสามคัค ีณ วดัปาทุง่ศรีเมอืง เมื่ อวนัที ่17 พฤศจิกายน 2561

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ คณะผู้บริหาร

พนักงานเทศบาล พนักงานครู ประชาชน และคณะนักศึกษาหลักสูตร

การสรา้งเสริมสงัคมสนัตสิขุ รุน่ที ่9 สถาบนัพระปกเกลา้ ร่วมทอดกฐนิสามคัคี

เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาบำาเพ็ญกุศลวัดป่าทุ่งศรีเมือง ซึ่งได้ยอดกฐิน

จำานวน 742,929.69 บาท

สำ�นักการศึกษา

 • โครงการฝกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา

 • การเข้าค่ายเก็บตัว ฝกซ้อมนักกีฬา ในวันที่ 6-16 ตุลาคม 2561

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “น้ำาตาลหวานเกมส์” 

ประจำาปี 2561

 • การประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถม

ศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน

เทศบาล 3 วัดเหนือ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ 

พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ

สถานศึกษา เพื่ อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาดใหญ่ ประจำาปีการศึกษา 2561 

 • การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “น้ำาตาลหวานเกมส์” ประจำาปี 2561 วันที่ 20-

29 ตุลาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองนางรอง อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แจงเหตุดวน-เหตุราย  ฟรี 24 ชั่วโมง

โรงเรียนเทศบาล

 • คณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสังกัด อปท. การเข้าค่ายเก็บตัวฝกซ้อมกีฬา-กรีฑา ณ สนามกีฬากลาง วันที่ 6-16 

ตุลาคม 2561

 • คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมรับการประเมินโรงเรียนเพื่ อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน เพื่ อให้สถานศึกษาในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

 •  ประชุมพนักงานครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

2561 เพื่ อเป็นการวางแผนการทำางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงาน ติดตามผลการทำางาน

ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่ อง

 •  ประชุมพนักงานครู ประจำาเดือนตุลาคม 2561 (ก่อนปิด

ภาคเรียนที่ 1/2561) วันที่ 8 ตุลาคม 2561

โครงการแข่งขันกีฬาสังกัด อปท.

การประเมินโรงเรียนเพื่ อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

ประชุมพนักงานครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2561 

ประชุมพนักงานครู ประจำาเดือนตุลาคม 2561

กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์๑
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โรงเรียนเทศบาล วัดสว่างคงคา

• เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 เพื่ อให้นักเรียนเลือกเรียนในกิจกรรมที่ตนเองถนัด และสามารถทำาออกมาได้ดี

 • พนักงานครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา 

พร้อมใจกัน “ห้ิวตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปนโต” โดยพร้อมเพรียงกัน 

เพื่ ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน

 • นักเรยีนนักกีฬาวอลเลยบ์อลหญงิ แขง่ขนักีฬาองคก์รปกครอง

ท้องถ่ิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “น้ำาตาลหวานเกมส์” 

อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20- 29 ตุลาคม 2561 ได้

รับเหรียญทอง 

๒

กิจกรรมเพิ่มรู้

น้ำาตาลหวานเกมส์ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปินโต
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แจงเหตุดวน-เหตุราย  ฟรี 24 ชั่วโมง

โรงเรียนเทศบาล วัดเหนือ

• ผู้บรหิาร คณะคร ูและบุคลากร โรงเรยีนเทศบาล 3 วดัเหนือ 

ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปินโต” 
• นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ พร้อมกับคณะครู

ร่วมทำากระทงเพื่ อจะไปลอยกระทงในวันเพ็ญ เด็ก ๆ  สนุกสนาน

พร้อมกับได้ความรู้จากต้นกล้วย 

• โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศล และ

กิจกรรมน้อมลำาลึกเนื่ องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร (13 ต.ค. 61)

• ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

ร่วมขบวนแห่งานลอยกระทงกับคุ้มวัดเหนือและกิจกรรม

แสงสีเสียง ตอนเย็น ณ สวนสาธารณะกุดน้ำากิน

๓
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• โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561

ผ่านระดับมาตรฐาน อายุ ณ วัดกลาง

• โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลมิพระเกียรต ิรว่มขบวนแห่งานประเพณี

วันลอยกระทงกับชุมชนวัดใต้ โพธิ์ค้ำา ประจำาปี 2561

• โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ อัญเชิญเกียรติบัตรสถาน

ศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำาปีการศึกษา 2560 เมื่ อวันที่

8 ตุลาคม 2561 ณ สำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

• โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลผลงานหน่ึง

โรงเรยีน หน่ึงนวตักรรม ระดบัเหรยีญทองแดง เรื่ อง การจัดการ

ศกึษาตลอดชวีติแบบมส่ีวนร่วม KALASIN Model เพื่ อเสริมสรา้ง

ทกัษะชวีติด้านอาชพีทอ้งถ่ินของผู้เรียน ประจำาป ี2561 ระดบัภูมภิาค 

จากสำานักงานเลขาธิการคุรุสภา

• โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลสถานศึกษา

แบบอยา่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา

พอเพียง” ประจำาปี 2560

โรงเรียนเทศบาล เฉลิมพระเกียรติ๔
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แจงเหตุดวน-เหตุราย  ฟรี 24 ชั่วโมง

ดงปอโรงเรียนเทศบาล ๕

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (หนูน้อยมารยาทงาม) (2 ต.ค. 61)

 - จัดกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงามเพื่ อผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี

มีมารยาท สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้องและสวยงาม

การแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (9 ต.ค. 61)

 - นำานักเรียนร่วมการแข่งขัน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

การแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการประกวดครูดีเด่น การประกวดสื่ อการเรียนรู้ และคำาขวัญวันครู 

ประจำาปี 2562

 - นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธิ์ ร่วมประกวดครูดีเด่น ประกวดสื่ อการเรียนรู้ และ

คำาขวญัวนัครู และนางก่ิงกมล แสนสทิธ์ิ รว่มประกวดสื่ อการเรียนรู้ และคำาขวญัวนัครู 

ประจำาปี 2562

โครงการนุ่งซิ่น หิ้วตะกร้า ถือปินโต (16 พ.ย. 61)

 - นางศศิพรรณ โพธิแท่น ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ รักษาการ

ในตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ และนางพัชรินทร์ พิมพะจันทร์ 

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู ร่วมถ่ายภาพ โครงการนุ่งซิ่น หิ้วตะกร้า 

ถือปินโต

งานกฐินสามัคคี ณ วัดปาทุ่งศรีเมือง (18 พ.ย. 61)

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำา 2561 (22 – 23 พ.ย. 2561)

 - จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่ อให้ผู้เรียนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และ

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต่อไป และร่วมนำานักเรียนร่วมทำาการแสดง ณ สวนสาธารณะ

กุดน้ำากิน

พธีิบำาเพญ็กุศลและกิจกรรมน้อมรำาลึกเนื่ องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 61)

 - ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำาลึกเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พธีิบำาเพญ็กุศลและกิจกรรมน้อมรำาลึกเนื่ องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำาปี 2561 (23 ต.ค. 61)

 - รว่มกิจกรรมพธีิบำาเพญ็กุศลและกิจกรรมน้อมรำาลกึเนื่ องในวนัคลา้ยวนั สวรรคต

พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำาปี 2561

งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงปอ (10 พ.ย. 61)

 - ร่วมงานกฐินสามัคคีเพื่ อทอดถวายปัจจัย และจัดทำาโรงทาน ณ วัดดงปอ

กุดน้ำากิน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำาปี 2561 (14 พ.ย. 61)
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒

 • กิจกรรมประจำาวันต่าง ๆ ของเด็กเล็ก

 • ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ให้ความรู้เรื่ องการแปรงฟันอย่างถูกวิธีแก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 และมอบแปรงสีฟันเพื่ อให้เด็กเล็กได้ ใช้ ในการแปรงฟัน

 • คณุหมอให้ความรู้เรื่ องการแปรงฟนั การดแูลสขุภาพปากและฟนั

ของคุณเองอย่างดี

 • คณะครูและบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 1 ได้ขานรับนโยบาย

โครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปินโต” ของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 • เด็กเล็กฝกการไหว้และการเดินผ่านผู้ ใหญ่เป็นการเรียนรู้การ

แสดงออกทางพฤติกรรม

 • ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นำานักเรียนร่วมกิจกรรมแสดงพิธีเปิดงานวันลอยกระทง

ประจำาปี 2561 ณ สวนสาธารณะกุดน้ำากิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 • กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่ อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้คุ้นเคยและเข้าใจ

หลักธรรม

 • ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ร่วมทำาบุญโรงทานในพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี “ร่วมใจสร้าง

พระใหญ ่พทุธศลิปถ่ินเมืองน้ำาดำา” จงัหวดักาฬสนิธ์ุ เพื่ อสมทบทนุสร้างองคพ์ระประทานประจำาพทุธ

มณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง

 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จัดโครงการส่งเสริมวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำาปี

การศึกษา 2561 เพื่ อให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและพัฒนาการศึกษา และ

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 • จัดกิจกรรมให้เดก็ปฐมวยัมคีวามรูเ้ก่ียวกับประเพณีทีล่อยกระทง

 • ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ร่วมโครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และพิธี

ลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ประจำาปีงบประมาณ 2562



เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

ขานรับนโยบาย หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปินโต รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

วันปิยมหาราช ประจำาปี 2561

การอบรมคุณธรรมนำาการปฏิบัติงาน 

พร้อมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงการทำางาน 2562

กฐินสามัคคีวัดปาทุ่งศรีเมือง ประจำาปี 2561

ประเพณีลอยกระทง ประจำาปี 2561

ภาพ
กิจกร

รม



วันพ่อแห่งชาติ ประจำาปี 2561

ปันอุ่นไอรัก

ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2561

เลาะเล่นกาฬสินธุ์

รางวัลพระปกเกล้าทองคำา 

ประจำาปี 2561

รางวัลทะเบียนดีเด่น

ประจำาปี 2561

ภาพ
กิจกร

รม








