สำ�นักปลัดเทศบาล
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล นายจารุวฒั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธวี างพานพุม่ ดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 จากนั้นได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ พ่อดีเด่น ประจำ�ปี 2561
จำ�นวน 36 ท่าน จาก 36 ชุมชน

รางวัลสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำ�ปี 2561

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เข้ารับรางวัลสำ�นักทะเบียน
ท้องถิ่นดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) ประเภทสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองและเมืองพัทยาทีม่ จี �ำ นวนราษฎร 30,000 - 70,000 คน ตามโครงการ
คัดเลือกสำ�นักทะเบียนดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ.2561 จาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอาคม สำ�ราญเนตร
รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทำ�หน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ตอบกระทู้ และสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์มีการคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แทนตำ�แหน่ง
ทีว่ า่ งลง โดยทีป่ ระชุมมีมติเลือก นายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล รักษาการ
แทนปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภา และที่ประชุมมีมติเลือก นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์
นายอุทศิ จำ�เริญสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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โครงการอบรมคุณธรรมนำ�การปฏิบัติงานฯ

การลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU)

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 พระวิทยาการพระมหาชาครินทร์
กิตฺติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ (พระวิทยากรธรรมะอารมณ์ด)ี บรรยายธรรมในเรื่องการส่งเสริม
คุ ณ ธรรมและเสริ ม สร้ า งสามั ค คี ใ นองค์ ก ร และคุ ณ ธรรมเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ธรรมะคั่นกลาง การทำ�งาน + ความสุข ชีวิตสำ�ราญ
งานสำ�เร็จแก่บุคลากรเทศบาล

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ คณะผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า ส่ ว นการงาน พนั ก งาน
พนักงานครู ลูกจ้างประจำ�และพนักงานจ้างร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ (MOU) ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงาน

การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการสาธารณะที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดำ�เนินการให้บริการแก่ประชาชน
ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ผู้ประสบภัยพิบัติ รวมถึงให้บริการประชาชนทั่วไป ผ่านแอพพลิเคชั่น
(obs - Service), ไลค์, เฟสบุ๊ค, หมายเลขโทรศัพท์พิเศษ 1132, 199 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4381 3000 ...เจ็บป่วยฉุกเฉินเรียกหาเรา

1132 ยินดี เต็มใจ ให้บริการ

รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใส่ใจและให้ความสำ�คัญเกีย่ วกับการสวมหมวกนิรภัย
ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ โดยสาร เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งกิจกรรมที่ดำ�เนินการมีดังนี้
1. ดำ�เนินการประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขีร่ ถจักรยานยนต์ทงั้ ผูข้ บั ขีแ่ ละผู้ โดยสารทางหอกระจายข่าวชุมชน
2. ดำ�เนินการติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขีร่ ถจักรยานยนต์ทงั้ ผูข้ บั ขีแ่ ละผู้ โดยสารทัว่ เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์
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สำ�นักการช่าง

5. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำ�ความ ดี ด้วยหัวใจ”

1. ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ตกแต่งไฟประดับจัดและตกแต่งสถานทีง่ านประเพณี
ลอยกระทง ประจำ�ปี 2561 ณ สวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน

6. ซ่อมแซมหลุมถนนจราจรและฟุตบาททางเท้าบริเวณ ถนน 1155
วงเวียนโรงมวยเก่า วัดสว่างคงคา

2. ติ ด ตั้ ง ท่ า สำ � หรั บ ลอยกระทง ชุ ม ชนดอนกลอย งานประเพณี
ลอยกระทง ประจำ�ปี 2561
7. ติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมตกแต่งสวน ในงาน Big Cleaning Day
อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า (2 ชั้น)

3. ซ่อมแซมปรับปรุงทางเดินที่ชำ�รุดสวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน
8. ติดตั้งระบบไฟฟ้าวันปิยมหาราช

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้ ภายในสวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน
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สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานทันตกรรม
จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม
2561วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ให้บริการทันตกรรมเนื่องใน
วันทันตสาธารณสุข ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ แห่งที่ 1 ซอยน้�ำ ทิพย์
ผู้มารับบริการ ตรวจฟันและแจกแปรงสีฟันจำ�นวน 34 คน

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. งานทันตกรรมเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ์ อ อกให้ ทั น ตสุ ข ศึ ก ษา สอนแปรงฟั น และมอบแปรงสี ฟั น จำ � นวน 50 ด้ า ม
ให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 2 ดงปอ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 งานทันตกรรม ออกให้ทันตสุขศึกษา สอนแปรงฟันและมอบแปรงสีฟัน จำ�นวน 130 ด้าม แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 1
กุดยางสามัคคี

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ
ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมมะหาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมี นางประคำ� ศรีสมชัย
ผูแ้ ทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเป็นประธานในการประชุม ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด จำ�นวน 12 คน
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กองสวัสดิการสังคม
พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ณ ศาลาประชาคม ชุมชนสุขสบายใจ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, คณะกรรมการชุมชนสุขสบายใจ
ร่วมพิธอี ญ
ั เชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

การประชุมสามัญประจำ�ปี ครั้งที่ 1/2561 ของสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ณ หอประชุมธรรมมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำ�ปี
ครั้งที่ 1/2561 ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมี
การคัดเลือกผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนชุดใหม่ผู้เข้ารับการประชุมทั้งสิ้น
282 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกระบวนการ นางสาวคเณศณัฏฐ์
สิมลาโคตร อบรมให้ความรู้และร่วมจัดทำ�แผนการปฏิบัติงานประจำ�ปี 2562

การบริโภคสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การเข้าใจสื่อ
และการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
ณ สวนดอนธรรม ตำ�บลเหนือ อำ�เภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรตั น์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
เปิ ด การอบรมค่ า ยสื่ อ สร้ า งสรรค์ สำ � หรั บ เด็ ก และเยาวชนเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2561

มอบรถสามล้อโยกสำ�หรับผู้พิการ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.ศิรินันท์
หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ชุมชนสุขสบายใจ ชุมชน
ดงปอ และชุมชนทุ่งสระ เพื่อมอบรถสามล้อโยกสำ�หรับผู้พิการ ซึ่งนำ�ไปใช้ ในการ
อำ�นวยความสะดวก เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้พิการ โดยได้รับ
การสนับสนุนจากสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดกาฬสินธุ์
ในครั้งนี้

ประชุมประจำ�เดือน
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ เป็ น ประธานในการประชุ ม คณะกรรมการชุ ม ชน
และผู้นำ�ชุมชน ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2 ประจำ�
ปี ง บประมาณ 2562 ได้ ม อบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการงดเหล้าครบพรรษาจำ�นวน 11 คน และผู้ที่ ได้รับเข็มที่ระลึก
เชิดชูเกียรติ คนหัวใจเพชร จำ�นวน 5 คน

ส่งคนไร้ที่พึ่งพิงกลับภูมิลำ�เนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งกาฬสินธุ์ และศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคายนำ�นายวิสูตร โอษเปี้ย ส่งกลับ
ภูมิลำ�เนาที่ จังหวัดหนองคาย
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กองวิชาการและแผนงาน
การอบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (KPI)
เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สำ�นัก กอง ฝ่าย ต่าง ๆ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการประเมินขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา (KPI)
โดยได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

ประชุมหอกระจายข่าว ประจำ�เดือนธันวาคม
12 ธั น วาคม 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
จัดการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการหอกระจายข่าวชุมชน ครัง้ ที่ 2 ประจำ�ปี
งบประมาณ 2562 โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
พร้อมปรึกษาหารือและแจ้งกำ�หนดการการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ สวท.
สกลนคร และการจัดงานแถลงข่าวประจำ�ปี
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กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
(หลังเก่า) นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
พร้อมด้วย ข้าราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุม่ พลังมวลชน และประชาชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์
ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีกจิ กรรม
ที่สำ�คัญ ได้แก่ การประกวดวาดภาพ การประกวดภาพถ่าย และการประกวด
ขบวนรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริต มอบป้ายแก่สว่ นราชการ ทีป่ ระกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานในพิธี นำ�ข้าราชการ กล่าวคำ�สาบานเป็นข้าราชการที่ดี ประพฤติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดื่มน้ำ�สาบานต่อหน้าหลวงพ่อองค์ดำ� และ
พระยาชัยสุนทร

สำ�นักการคลัง
การยื่นแสดงรายการชำ�ระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำ�รุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำ�ปี พ.ศ.2562
ประกาศให้เจ้าของอาคาร เจ้าของที่ดิน และเจ้าของป้ายไปชำ�ระเงินค่าภาษีดังกล่าวข้างต้น ประจำ�ปี พ.ศ.2562 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำ�นักการคลัง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวันเวลาราชการ ดังนี้
▼ ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2562
▼ ภาษีบำ�รุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน เมษายน 2562
▼ ภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562
หากพ้นกำ�หนดนีแ้ ล้ว ผู้ ใดยังมิได้ยนื่ แบบแสดงรายการทรัพย์สนิ เพื่อชำ�ระภาษี โรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบ�ำ รุงท้องที่ ภาษีปา้ ย จะต้องชำ�ระเงินเพิม่ ตามกฎหมาย
และเพื่อความสะดวกของท่าน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเรียนว่าโปรดไปชำ�ระภาษีภายในกำ�หนด หากระยะเวลาถึงวันสิน้ สุดการชำ�ระภาษี ท่านอาจไม่ได้รบั ความสะดวก
เนื่องจากมีผู้ชำ�ระภาษีจำ�นวนมาก หรือต้องชำ�ระภาษี ในอัตราที่สูงกว่าปกติ

สำ�นักการศึกษา
เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง
(SHOW AND SHARE FORUM)
โครงการส่งเสริมอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา
09.30 น ณ หอประชุมธรรมาภิบาล นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ และอนุกรรมการการสื่อสาร
บูรณาการการปฏิรูปประเทศ อนุกรรมการศิลปินแห่งชาติและคณะทำ�งาน ภายใต้กิจกรรม
“เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง (SHOW AND SHARE FORUM)” ประกอบ
ด้วยผู้นำ�ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ปกครองท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม สภาเด็ก
และเยาวชน กลุ่มสตรี ผู้นำ�ศาสนา และคนพิการ

งานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ อาคารธรรมะศาลา 80 ปี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์นำ�คณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน คณะครู - พนักงาน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ
พุทธศาสนิกชน สถาบันการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมปฏิบตั ธิ รรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำ�ปี
2561 โดยมี พระเดชพระคุณพระสุรทรธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (เจ้าอาวาส
วัดเหนือ ตำ�บลกาฬสินธุ์ อำ�เภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์) เป็นประธานในฝ่ายสงฆ์ และ
นายวีระศักดิ์ ศรี โสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

กองสวัสดิการสังคม
โครงการ Kalasin Happiness Model :
คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายไกรสร กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่ชุมฃนทุ่งสระ เขตเทศบาลเมืองเพื่อเยี่ยมครอบครัวของ
นางจารุวรรณ ฉายจรุง บ้านเลขที่ 263/2 ถนนอนรรฆนาค อำ�เภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและมีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัวให้ดีขึ้น ตามโครงการ Kalasin Happiness
Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โครงการ”สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต” รุ่นที่ 1-2
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมะหาด
สำ � นั ก การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ (ชั้ น 2)
ดร.ศิรนิ นั ท์ หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานอบรมโครงการ”
สร้างสุขทีป่ ลายทางชีวติ ” รุน่ ที่ 1-2 จัดโดยกองวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแก่จิตอาสา
ข้างเตียง รวมทั้งการให้คำ�แนะนำ�การดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย
แก่ญาติโดยวิธีการต่าง ๆ

โทร. 1132 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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สำ�นักการศึกษา
• การประเมิ น รางวั ล โรงเรี ย นพระราชทาน ระดั บ ก่ อ นประถม

ศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ ประจำาปีการศึกษา 2561

• ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปาทุง่ ศรีเมือง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ คณะผู้ บ ริ ห าร
พนักงานเทศบาล พนักงานครู ประชาชน และคณะนักศึกษาหลักสูตร
การสร้างเสริมสังคมสันติสขุ รุน่ ที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาบำาเพ็ญกุศลวัดป่าทุ่งศรีเมือง ซึ่งได้ยอดกฐิน
จำานวน 742,929.69 บาท

• งานประเพณีลอยกระทง ประจำาปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

มี ก ารประกวดนางนพมาศ, การประกวดกระทงสวยงามขนาดใหญ่
(แบบประยุ ก ต์ ) , การประกวดกระทงสวยงามมาตรฐาน (แบบดั้ ง เดิ ม )
พร้อมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

• การเข้าค่ายเก็บตัว ฝกซ้อมนักกีฬา ในวันที่ 6-16 ตุลาคม 2561

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “น้ำาตาลหวานเกมส์”
ประจำาปี 2561

• กิจกรรมการประกวด โครงการงานวันครู ประจำาปี 2562 มีการ

ประกวดครูดีเด่น พนักงานจ้างดีเด่น ประกวดสื่อการเรียนรู้ และประกวด
คำาขวัญวันครู

• พิธีทอดถวายผ้าปาสามัคคี รวมใจสร้างพระใหญ่พุทธศิลปถิ่นเมือง
• การแข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย นสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “น้ำาตาลหวานเกมส์” ประจำาปี 2561 วันที่ 2029 ตุลาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองนางรอง อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

• โครงการฝกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
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น้าำ ดำา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)
นายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร
ร่วมพิธที อดถวายผ้าป่าสามัคคี “รวมใจสร้างพระใหญ่ พุทธศิลปถนิ่ เมืองน้าำ ดำา”
ประดิษฐาน ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)

• อบรมยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน (O-NET) ตามโครงการ MOU

กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

โรงเรียนเทศบาล

๑

กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

โครงการแข่งขันกีฬาสังกัด อปท.
คณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสังกัด อปท. การเข้าค่ายเก็บตัวฝกซ้อมกีฬา-กรีฑา ณ สนามกีฬากลาง วันที่ 6-16
ตุลาคม 2561
•

ประชุมพนักงานครู ประจำาเดือนตุลาคม 2561
ประชุมพนักงานครู ประจำาเดือนตุลาคม 2561 (ก่อนปิด
ภาคเรียนที่ 1/2561) วันที่ 8 ตุลาคม 2561
•

ประชุมพนักงานครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
ประชุมพนักงานครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 เพื่อเป็นการวางแผนการทำางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงาน ติดตามผลการทำางาน
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
•

การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมรับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
•

โทร. 1132 เจ็บปวยฉุกเฉิน
แจงเหตุดวน-เหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง
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โรงเรียนเทศบาล

๒

วัดสว่างคงคา

กิจกรรมเพิ่มรู้

•

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนในกิจกรรมที่ตนเองถนัด และสามารถทำาออกมาได้ดี

น้ำาตาลหวานเกมส์

• นักเรียนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง แข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ “น้ำ า ตาลหวานเกมส์ ”
อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20- 29 ตุลาคม 2561 ได้
รับเหรียญทอง
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หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปินโต

• พนักงานครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
พร้อมใจกัน “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปนโต” โดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน

โรงเรียนเทศบาล

๓

• ผูบ
้ ริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปินโต”

• ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

ร่ ว มขบวนแห่ ง านลอยกระทงกั บ คุ้ ม วั ด เหนื อ และกิ จ กรรม
แสงสีเสียง ตอนเย็น ณ สวนสาธารณะกุดน้ำากิน

วัดเหนือ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ พร้อมกับคณะครู
ร่วมทำากระทงเพื่อจะไปลอยกระทงในวันเพ็ญ เด็ก ๆ สนุกสนาน
พร้อมกับได้ความรู้จากต้นกล้วย
•

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศล และ
กิจกรรมน้อมลำาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 61)
•

โทร. 1132 เจ็บปวยฉุกเฉิน
แจงเหตุดวน-เหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง
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โรงเรียนเทศบาล

๔

เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561
ผ่านระดับมาตรฐาน อายุ ณ วัดกลาง

•

4 เฉลิมพระเกียรติ อัญเชิญเกียรติบัตรสถาน
ศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำาปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่
8 ตุลาคม 2561 ณ สำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
• โรงเรียนเทศบาล

• โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ร่วมขบวนแห่งานประเพณี

วันลอยกระทงกับชุมชนวัดใต้ โพธิ์ค้ำา ประจำาปี 2561

ได้รับรางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการ
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง “สถานศึ ก ษา
• โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

พอเพียง” ประจำาปี 2560
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โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลผลงานหนึ่ง
โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม ระดับเหรียญทองแดง เรื่อง การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวติ แบบมีสว่ นร่วม KALASIN Model เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ ด้านอาชีพท้องถิน่ ของผูเ้ รียน ประจำาปี 2561 ระดับภูมภิ าค
จากสำานักงานเลขาธิการคุรุสภา
•

โรงเรียนเทศบาล

๕

โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (หนู น้ อ ยมารยาทงาม) (2 ต.ค. 61)
- จัดกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงามเพื่อผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี
มีมารยาท สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้องและสวยงาม

การแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (9 ต.ค. 61)
- นำานักเรียนร่วมการแข่งขัน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
การแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

พิธบี าำ เพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 61)
- ร่ ว มพิธีบำา เพ็ญ กุ ศ ลและกิ จ กรรมน้ อ มรำ า ลึ กเนื่ อ งในวั นคล้ า ยวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ดงปอ
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำาปี 2561 (14 พ.ย. 61)

กิจกรรมการประกวดครูดีเด่น การประกวดสื่อการเรียนรู้ และคำาขวัญวันครู
ประจำาปี 2562
- นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธิ์ ร่วมประกวดครูดีเด่น ประกวดสื่อการเรียนรู้ และ
คำาขวัญวันครู และนางกิง่ กมล แสนสิทธิ์ ร่วมประกวดสื่อการเรียนรู้ และคำาขวัญวันครู
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

พิธบี าำ เพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำาปี 2561 (23 ต.ค. 61)
- ร่วมกิจกรรมพิธบี าำ เพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำาลึกเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำาปี 2561

งานกฐินสามัคคี ณ วัดปาทุ่งศรีเมือง (18 พ.ย. 61)

งานกฐินสามัคคี ณ วัดดงปอ (10 พ.ย. 61)
- ร่วมงานกฐินสามัคคีเพื่อทอดถวายปัจจัย และจัดทำาโรงทาน ณ วัดดงปอ

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำา 2561 (22 – 23 พ.ย. 2561)
- จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อให้ผู้เรียนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต่อไป และร่วมนำานักเรียนร่วมทำาการแสดง ณ สวนสาธารณะ
กุดน้ำากิน

โทร. 1132 เจ็บปวยฉุกเฉิน
แจงเหตุดวน-เหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง

15

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑
• ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธีแก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 และมอบแปรงสีฟันเพื่อให้เด็กเล็กได้ ใช้ ในการแปรงฟัน

• คณะครูและบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 ได้ขานรับนโยบาย
โครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปินโต” ของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

• ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นำานักเรียนร่วมกิจกรรมแสดงพิธีเปิดงานวันลอยกระทง
ประจำาปี 2561 ณ สวนสาธารณะกุดน้ำากิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

• ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ร่วมทำาบุญโรงทานในพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี “ร่วมใจสร้าง
พระใหญ่ พุทธศิลปถนิ่ เมืองน้าำ ดำา” จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสมทบทุนสร้างองค์พระประทานประจำาพุทธ
มณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง

• ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จัดโครงการส่งเสริมวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำาปี
การศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

• ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ร่วมโครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และพิธี
ลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ประจำาปีงบประมาณ 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒

• กิจกรรมประจำาวันต่าง

ๆ ของเด็กเล็ก

• คุณหมอให้ความรูเ้ รื่องการแปรงฟัน การดูแลสุขภาพปากและฟัน

ของคุณเองอย่างดี

เด็กเล็กฝกการไหว้และการเดินผ่านผู้ ใหญ่เป็นการเรียนรู้การ
แสดงออกทางพฤติกรรม
•

• จัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้คุ้นเคยและเข้าใจ
หลักธรรม
•

่ วกับประเพณีทลี่ อยกระทง
• จัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีความรูเ้ กีย

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

ภกิจากรพรม
ประเพณีลอยกระทง ประจำาปี 2561

การอบรมคุณธรรมนำาการปฏิบัติงาน

พร้อมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงการทำางาน 2562

วันปิยมหาราช ประจำาปี 2561

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ขานรับนโยบาย หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปินโต

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม

กฐินสามัคคีวัดปาทุ่งศรีเมือง ประจำาปี 2561

พ
า
ภิจกรรม

เลาะเล่นกาฬสินธุ์

ก

วันพ่อแห่งชาติ ประจำาปี 2561
รางวัลพระปกเกล้าทองคำา
ประจำาปี 2561

ปันอุ่นไอรัก

ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2561

รางวัลทะเบียนดีเด่น
ประจำาปี 2561

