




สำ�นักปลัดเทศบาล

เกร็ดความรู้ เร� องทะเบียนบ้าน แบบถาม-ตอบ

ถาม กรณีผู้เยาว์มีความประสงค์ขอแจ้งย้ายปลายทางตนเองเข้าใน

ทะเบียนบ้านที่บิดามารดามีช� ออยู่กรณีนี้มีแนวทางดำาเนินการอย่างไร

ตอบ	 กรณีดังกล่�ว	 สำ�นักทะเบียนกล�งได้มีหนังสือ	 ที่	 มท	 0309.1/ว	 7

ลงวนัที	่31	มกร�คม	2549	เรื่	องห�รือแนวท�งปฏิบตัใินก�รแจ้งย�้ยทีอ่ยูป่ล�ยท�ง

ของผู้เย�ว์	 โดยสำ�นักทะเบียนกล�งได้ตอบข้อห�รือเก่ียวกับแนวท�งปฏิบัติกรณี

ผู้เย�ว์ขอแจ้งย้�ยที่อยู่ปล�ยท�งด้วยตนเอง	สรุปว่�

	 	 1.	ผู้เย�ว์ส�ม�รถแจ้งย้�ยที่อยู่ปล�ยท�งด้วยตนเองได้	ถ้�เป็นก�รแจ้ง

ย�้ยเข�้ทะเบียนบ้�นทีบ่ดิ�ม�รด�หรอืผู้ปกครองโดยชอบดว้ยกฎหม�ยมชีื่	ออยู	่หรือ

ทะเบียนบ้�น	 ของบ้�นที่บิด�ม�รด�หรือผู้ปกครองมี ภูมิลำ�เน�อ�ศัยอยู่

เป็นหลักแหล่งประจำ�	 แต่ถ้�สถ�นที่อยู่ปล�ยท�งมิใช่สถ�นที่อยู่อันเป็นหลักแหล่ง

ประจำ�หรือภูมลิำ�เน�ของบดิ�ม�รด�หรอืผู้ปกครองผู้เย�วก็์ไมส่�ม�รถขอแจง้ย�้ยทีอ่ยู่

ปล�ยท�งได	้ดงัน้ันในกรณผู้ีเย�วย์ื่	นคำ�รอ้งขอแจ้งย�้ยทีอ่ยูป่ล�ยท�ง	น�ยทะเบยีน

ผู้รบัแจง้จะตอ้งสอบขอ้เทจ็จรงิเก่ียวกับทีอ่ยูอ่�ศยัหรอืภูมลิำ�เน�ของบดิ�ม�รด�หรอื

ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหม�ยของผู้เย�ว์ให้ปร�กฏชัดและบันทึกไว้เป็นหลักฐ�น

ด้วย	

	 	 2.	 สำ�หรับประเด็นเร่ืองผู้เย�ว์จะต้องมีช่วงอ�ยุเท่�ใดที่ส�ม�รถ

ดำ�เนินก�รเก่ียวกับก�รทะเบยีนร�ษฎรไดด้ว้ยตนเองน้ัน	เห็นว�่ผู้เย�วท์ีม่อี�ยตุัง้แต่

สิบห้�ปีบริบูรณ์ส�ม�รถขอแจ้งย้�ยที่อยู่ปล�ยท�งและขอแก้ไขร�ยก�รบุคคล

ในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรของตนเองในกรณมีหีลกัฐ�นเอกส�รร�ชก�รม�แสดง

ต�มระเบยีบสำ�นักทะเบยีนกล�งว�่ดว้ยก�รจัดทำ�ทะเบยีนร�ษฎร	พ.ศ.2535	ขอ้	90	

และข้อ	115	(1)	แล้วแต่กรณี	

สำ�นักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ

ถาม กรณีสำานักทะเบียนบางแห่งออกเอกสารทางทะเบียนราษฎร

โดยลงรายการผิดพลาดในใบแจ้งย้ายที่อยู่ เช่น ตัวสะกด ตัวการันต์

เมื่อประชาชนตรวจดูเอกสารในขณะน้ันพบข้อผิดพลาด และได้ร้องขอให้

นายทะเบียนผู้ออกเอกสารแก้ไขให้ แต่นายทะเบียนกลับแจ้งให้นำาเอกสารไป

แจ้งย้ายเข้าก่อน เพ� อจะให้สำานกัทะเบียนผู้รับแจ้งย้ายเข้าเปนผู้แก้ ไขรายการ

ให้ กรณีนี้มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

ตอบ	 กรณีเมืองประช�ชนตรวจพบข้อผิดพล�ดของเอกส�รที่น�ยทะเบียน

เพิ่งออกให้	 ย่อมส�ม�รถร้องขอให้น�ยทะเบียนผู้ออกเอกส�รดำ�เนินก�รแก้ไข

ได้ทันที	ซึ่งน�ยทะเบียนกค็วรรีบพิจ�รณ�แก้ไข	โดยไม่บอกใหป้ระช�ชนไปแจ้งย้�ย

เข้�ที่ทะเบียนบ้�นแห่งอื่	นก่อน	โดยถือปฏิบัติต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วย

ก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร	 พ.ศ.	 2535	 (รวมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	 5

พ.ศ.	2551)	ข้อ	115	ประกอบข้อ	11

ถาม กรณีการรับแจ้งการตายของคนที่แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน 

และยังไม่ได้แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านหลังใด กรณีนี้มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

ตอบ	ต�มหนังสอืสำ�นักทะเบยีนกล�ง	ที	่มท	0309.1/	ว	58	ลงวนัที	่5	ตุล�คม	

2552	เรื่	องก�รรับแจ้งก�รต�ยของคนทีอ่ยูร่ะหว�่งก�รย�้ยทีอ่ยู	่สำ�นักทะเบยีนกล�ง

ได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติในเรื่	องดังกล่�ว	ดังนี้

	 	 1.	เมื่	อน�ยทะเบยีนผู้รบัแจ้งก�รต�ยพบว�่	ผูต้�ยมรี�ยก�รบคุคลในฐ�น

ข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎรระบุสถ�นภ�พเป็นคนที่อยู่ระหว่�งก�รย้�ยที่อยู่

ให้ดำ�เนินก�รรับแจ้งก�รต�ยต�มปกติโดยร�ยก�รที่อยู่ของผู้ต�ยให้บันทึกร�ยก�ร

บ้�นที่อยู่จริงต�มที่ได้รับแจ้งจ�กผู้แจ้งก�รต�ย

	 	 2.	 ระบบโปรแกรมปฏิบัติก�รรับแจ้งก�รต�ยและออกมรณบัตร

จะทำ�ก�รเปลี่ยนสถ�นภ�พร�ยก�รบุคคลของผู้ต�ยระหว่�งก�รย้�ยที่อยู่	 และ

จำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลดังกล�่วในฐ�นขอ้มลูก�รทะเบียนร�ษฎร	ซึง่ถ้�สำ�นักทะเบยีน

ตรวจสอบหรือคัดร�ยก�รบุคคลจ�กฐ�นข้อมูลต�มแบบ	 ท.ร.14/1	 จะปร�กฏ

บันทึกหม�ยเหตุว่�บุคคลนี้ต�ยเมื่	อวันที่	...............................ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่

น�ยทะเบียนออกมรณบัตร	/3.ถ้�...

	 	 3.	 ถ้�มีผู้ ใดนำ�ใบรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ที่มีร�ยก�รบุคคลของผู้ต�ยไป

แจ้งย้�ยเข้�	 ระบบโปรแกรมปฏิบัติก�รจะปฏิเสธก�รรับแจ้งย้�ยร�ยก�รบุคคลดัง

กล�่ว	ซึง่จะเป็นก�รป้องกันมใิห้เกิดก�รกระทำ�โดยมชิอบ	โดยถ้�เกิดเหตกุ�รณ์เชน่น้ี

ให้น�ยทะเบียนที่รับแจ้งก�รย้�ยเข้�ดำ�เนินก�รสอบสวนผู้แจ้งย้�ยให้ปร�กฏ

ข้อเท็จจริงถึงส�เหตุของก�รแจ้งย้�ยที่อยู่ดังกล่�วว่�มีเจตน�กระทำ�ก�รโดยทุจริต

หรือไม่แล้วให้ดำ�เนินก�รต�มอำ�น�จหน้�ที่	 ส่วนหลักฐ�นใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่

ให้น�ยทะเบียนผู้รับแจ้งหม�ยเหตุตรงร�ยก�รบุคคลของผู้ต�ยว่�	 “บุคคลน้ีต�ย

ระหว่�งก�รย้�ยที่อยู่”	แล้วนำ�สำ�เน�หลักฐ�นดังกล่�วแจง้ใหส้ำ�นกัทะเบียนต้นท�ง

ที่ออกใบรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่เพื่อแจ้งเจ้�บ้�นให้นำ�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น

ม�บันทึกหม�ยเหตุเพิ่มเติม

โทร. 1132  เจ็บปวยฉุกเฉิน

แจงเหตุดวน-เหตุราย  ฟรี 24 ชั่วโมง 3



ฝ�ยบริหารงานทั่วไป

ก�รประชุมสภ�เทศบ�ล สมัยส�มัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำ�ป 2562

	 เมื่	อเวล�	09.30	น.	(27	กุมภ�พันธ์	2562)	ณ	หอประชุมธรรม�ภิบ�ล	เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	น�ยโฆษิต	ธีระกุล	ประธ�นสภ�เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	เป็นประธ�น

ก�รประชุมสภ�เทศบ�ล	สมัยส�มัญ	สมัยที่	1	ครั้งที่	1	ประจำ�ปี	2562	เพื่	อให้	น�ยจ�รุวัฒน์	บุญเพิ่ม	น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธุ์	ได้ตอบกระทู้ถ�มของสม�ชิกเทศบ�ล

เมืองก�ฬสินธุ์และให้ที่ประชุมกำ�หนดสมัยประชุมส�มัญประจำ�ปี	2562	และสมัยประชุมสมัยส�มัญสมัยแรกของปี	2563	และพิจ�รณ�ญัตติที่น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธุ์

เสนอ	และน�ยจ�รุวัฒน์	บุญเพิ่ม	น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธุ์	ได้ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2561	ให้สภ�เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ได้รับทร�บ

ปองกันอุบัติเหตุและแก ไขจุดเสี่ยงภัย  เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุเป็นชุมชนเมือง	 ที่มีผู้ ใช้รถใช้ถนนจำ�นวนม�กจึงเสี่ยงต่อก�รเกิดอุบัติเหตุ

บนทอ้งถนน	และเมื่	อเกิดแลว้นำ�ม�ซึง่ก�รสญูเสยีในชวีติและทรัพยส์นิของประช�ชนผู้ ใชร้ถใชถ้นน	ฝ�ยรกัษ�คว�มสงบ	สำ�นักปลดัเทศบ�ล	จงึได้ดำ�เนินก�รแก้ไขจุดเสีย่งภัย

ที่อ�จทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุท�งถนนที่เป็นท�งแยก	ท�งร่วม	โดยก�รติดตั้งกระจกนูน	ติดตั้งย�งชะลอคว�มเร็ว	ติดตั้งไฟกระพริบ	รวมไปถึงก�รขีดสีตีเส้น	เพื่	อป้องกันอุบัติเหตุ

และสร้�งคว�มปลอดภัยในก�รใช้ชีวิตและทรัพย์สินของประช�ชนในเขตเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	ห�กพบอุบัติเหตุโปรดแจ้งส�ยด่วน	1132

ฝ�ยรักษาความสงบ
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แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  ฟรี 24 ชั่วโมง

	 ดำ�เนินก�รซอ่มแซมบำ�รุงรักษ�ระบบไฟฟ�้ส�ธ�รณะและซอ่มแซมถนนทีช่ำ�รุด 

ต�มคำ�รอ้งของประช�ชนในแตล่ะชมุชน	เพื่อบรรเท�คว�มเดอืดรอ้นให้กับประช�ชน 

มคีว�มปลอดภัยในชวีติทรัพยส์นิพรอ้มทัง้	ไดด้ำ�เนินก�รเตรยีมสถ�นทีง่�นประเพณี

ต�่ง	ๆ 	ประจำ�ปี	2562	และดำ�เนินก�รก่อสร�้งโครงก�รต�มเทศบญัญตั	ิงบประม�ณ

ประจำ�ปี	2562

1. ติดตั้งเวทีชั่วคราว งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2562	ณ	ล�นอเนกประสงค์

สน�มหน้�ศ�ล�กล�งจังหวัดก�ฬสินธุ์	(หลังเก่�)	วันที่	13	มกร�คม	2562

2. นำาไดโนเสาร์ ไม้ไผ่สานไปตดิตัง้ทีง่านเทศกาลเทีย่วเมอืงไทย ครัง้ที ่39	ณ	สวนลมุพนีิ	 

กรุงเทพฯ	ประจำ�ปี	2562	วันที่	22	มกร�คม	2562

3. จัดเตรียมสถานที่ประดับตกแต่งสถานที่	 เตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับง�นมหกรรม	

แพรว�	โปงล�ง	ก�ฬสนิธ์ุ	ประจำ�ปี	2562	ระหว�่ง	20	กุมภ�พนัธ์	–	26	กุมภ�พนัธ์	2562

4. ติดตั้ง ซุ้มประตู มังกรทอง ต้อนรับวันตรุษจีน ประจำาปี 2562	ณ	บริเวณวงเวียน

โปงล�ง	วันที่	2	กุมภ�พันธ์	2562

5. ทะเลดาวธุง ณ สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง

6. โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตวัย	ูซอยโรงเรยีนพณิชยก�รก�ฬสนิธ์ุ

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างคลองฮีโร่ฝั่งขวา	ชุมชนกุดย�งส�มัคคี

9. ซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

10. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนหลังตล�ดร่วมใจก�รเกษตร

ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒน�

สำ�นักการช่าง
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 ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขแห่งที่	1	ซอยน้ำ�ทิพย์	ได้ลงให้บริก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งป�กมดลูก	เข็มที่	1	ให้แก่เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษ�ปีที่	5	โรงเรียนก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์	

(เทศบ�ล	1)	จำ�นวน	101	คน	และโรงเรียนเทศบ�ล	4	เฉลิมพระเกียรติ	จำ�นวน	15	คน	ครบทั้งหมด	100	เปอร์เซ็นต์	เมื่อวันศุกร์ที่	22	กุมภ�พันธ์	2562	เวล�	13.00-15.00	น.

	 วันที่	 14	 กุมภ�พันธ์	 2562	 ง�นป้องกันและควบคุมโรค	 สำ�นักก�รส�ธ�รณสุขและ 

สิง่แวดลอ้ม	เทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธ์ุ	ได้ทำ�พธีิเปดิศนูยบ์รกิ�รชมุชน	DIC	:	Drop	in	Center	สำ�หรับ

ก�รจัดบริก�รโรคเอดส์/โรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์และวัณโรค	ที่ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ล 

เมืองก�ฬสินธุ์	 แห่งที่	 1	 (ซอยน้ำ�ทิพย์)	 ชั้น	 2	 ของอ�ค�ร	 เริ่มให้บริก�รเปิดอย่�งเป็นท�งก�ร 

ตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไป	 และเปิดให้บริก�รทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปด�ห์	 โดยให้บริก�รประช�ชน 

กลุ่มเป้�หม�ย	 ได้แก่	 กลุ่มช�ยรักช�ย	 ส�วประเภทสอง	 พนักง�นบริก�รหญิง	 ผู้ ใช้ส�รเสพติด

ด้วยวิธีฉีด	ประช�กรข้�มช�ติและผู้ต้องขัง	ในเขตเทศบ�ลฯ	ซึ่งประช�กรกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มเสี่ยง 

ที่มี โอก�สในก�รแพร่เชื้อเอชไอวีสูง	 พร้อมกับรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ 

ในวนัว�เลนไทน์	โดยในง�นท�่นรองนพสทิธ์ิ	กุลเจริญวรัิตน์	ให้เกียรตเิปน็ประธ�นในก�รเปดิผ้�ป�้ย 

และ	ผอ.สำ�นักก�รส�ธ�รณสขุฯ	เป็นผู้กล�่วร�ยง�น	และได้เชญิแขกผู้มเีกียรต	ิจ�กหล�ยหน่วยง�น  

เช่น	 สคร.	 7	 ขอนแก่น,	 สสจ.ก�ฬสินธุ์	 เครือข่�ยเอดส์เมือง-ดอนจ�น,	 ชมรมส�วประเภทสอง	

รพ.สต.คำ�แคน	จังหวัดขอนแก่น,	ประธ�น	อสม.	ทั้ง	36	ชุมชนและนักเรียนจ�กวิทย�ลัยเทคนิค

ก�ฬสินธุ์	รวมทั้งสิ้น	150	คน	เข้�ร่วมกิจกรรมฯ	ในง�น	โดยกิจกรรมในง�นมีดังนี้

	 -	 ก�รแสดง	หมอลำ�	“รักอย่�งไร	 ให้ปลอดภัยจ�กเอดส์”	และให้คว�มรู้เรื่องก�รป้องกัน 

โรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์	โดยชมรมดนตรีนันทน�ก�ร	โรงพย�บ�ลก�ฬสินธุ์

	 -	 ก�รแสดงนิทรรศก�ร	 “รักให้ถูกปลอดภัยจ�กเอดส์”	 จ�กบู๊ทเครือข่�ยผู้ติดเชื้อ 

เมือง-ดอนจ�น	

	 -	 ก�รแสดงนิทรรศก�ร	 “ป้องกันโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์	 ในวันว�เลนไทน์”	 จ�กบู๊ท 

สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่	 7	 ขอนแก่น	 และเครือข่�ยหน่วยง�นที่เก่ียวข้อง	 จ�กชมรม 

ส�วประเภทสองจ�ก	รพ.สต.คำ�แคน	จังหวัดขอนแก่น

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

เปิดศูนย์บริการชุมชน DIC : Drop in Center

สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	 วันที่	22	กุมภ�พันธ์	62	ง�นป้องกันและควบคุมโรค	ได้คัดกรองค้นห�ผู้ที่ติดเชื้อวัณโรค	ในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ	65	ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำ�ตัวทุกโรค	เช่น	เบ�หว�น,	คว�มดัน,	ภูมิแพ้,	หัวใจ	

ไปตรวจ	x-ray	ทุกร�ย	ในเขตเทศบ�ล	ทุกวันศุกร์ของสัปด�ห์	สิ้นสุดวันที่	29	มีน�คม	2562

คัดกรองผู้สูงอายุค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรค
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แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  ฟรี 24 ชั่วโมง

	 เมื่อวันที่	 7	 มกร�คม	 2562	 ได้ดำ�เนินก�รจ่�ยเบี้ยยังชีพแก่	 ผู้สูงอ�ยุ	 ผู้พิก�ร 

และผู้ติดเชื้อ	HIV

	 เมื่อเวล�	09.30	น.	(29	มกร�คม	2562)	ณ	หอประชุมธรรม�ภิบ�ล	ได้จัดก�รประชุม 

คณะกรรมก�รชุมชนและผู้นำ�ชุมชน	 ประจำ�เดือนมกร�คม	 2562	 ครั้งที่	 4	 ประจำ�ปี 

งบประม�ณ	2562

	 เมื่อวันที่	24	มกร�คม	2562	ณ	หอประชุมพวงพะยอม	ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร 

ทำ�คว�มเข้�ใจก�รดำ�เนินง�น	 และจัดทำ�แผนที่เดินดิน	 ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินโครงก�ร	 9 

ต่อไปสู่ชีวิตพอเพียง	 เพื่อต่อยอดก�รขับเคลื่อนง�นรณรงค์หยุดพนันในพื้นที่เขตเทศบ�ล

เมืองก�ฬสินธุ์	ชุมชนทุ่งสระเข้�ร่วมโครงก�รฯ

	 เมื่อเวล�	13.00	น.	 (29	มกร�คม	2562)	 ได้ลงพื้นที่ชุมชนดอนกลอย	 เพื่อมอบรถ 

ส�มล้อโยกสำ�หรับผู้พิก�ร	แก่คุณย�ยสว�ท	เจริญสุข	ผู้สูงอ�ยุที่พิก�รด้�นก�รเคลื่อนไหว	

โดยไดรั้บก�รสนับสนุนจ�กสำ�นักง�นพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนุษยจั์งหวดัก�ฬสนิธ์ุ

	 เมื่อวันที่	14	กุมภ�พันธ์	2562	(เวล�	18.30	น.)	ณ	ล�นตล�ดโต้รุ่ง	ได้เปิดโครงก�ร 

“เติมรักส่งสุข	Happy	Valentine’s	Day”	ประจำ�ปี	2562	เปิดโอก�สให้เด็กและเย�วชน

ได้มีพื้นที่สร้�งสรรค์แสดงกิจกรรมร่วมกัน

	 วันที่	4	มกร�คม	2562	เวล�	09.30	น.	ณ	หอประชุมธรรม�ภิบ�ล	ได้จัดก�รประชุม

กองทุนสวัสดิก�รชุมชนเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ	 เพื่อคัดเลือกคณะกรรมก�รบริห�รกองทุน

สวัสดิก�รชุมชน	ชุดใหม่แทนชุดที่หมดว�ระลง

	 เมื่อเวล�	 09.00	น.	 (15	มกร�คม	2562)	ณ	ล�นตล�ดคลองถม	 ได้จัดก�รแข่งขัน 

กีฬ�ชุมชนสัมพันธ์สม�นฉันท์ปรองดอง	 ประจำ�ปี	 2562	 โดยมีก�รแบ่งสีออกเป็น	 7	 สี	 คือ 

สเีขยีว,	สชีมพ,ู	สแีสด,	สฟี�้,	สมีว่ง,	สน้ีำ�เงิน	และสแีดง	เพื่อเปน็ก�รสร้�งคว�มสม�นส�มคัคี

ที่มีต่อกันของผู้นำ�ชุมชนทั้ง	36	ชุมชน

โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV

ประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำาชุมชน 

ประจำาเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 4

ประชุมเชิงปฏิบัติการทำาความเข้าใจการดำาเนินงาน

และจัดทำาแผนที่เดินดิน ภายใต้การดำาเนินโครงการ 9 ต่อไปสู่ชีวิตพอเพียง

มอบรถสามล้อโยกสำาหรับผู้พิการ 

โครงการ “เติมรักส่งสุข Happy Valentine’s Day” 

ประจำาปี 2562  

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์

งานกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง

ประจำาปี 2562

กองสวัสดิการสังคม
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	 •	 14	 กุมภ�พันธ์	 2562	 ณ	 ประชุมศูนย์พัฒน�คุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุและคนพิก�ร

วัดใต้ โพธิ์ค้ำ�	 (โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์)	 ได้จัดอบรมให้คว�มรู้ด้�นกฎหม� 

แบบบูรณ�ก�รแก่ผู้สูงอ�ยุ	สำ�นักง�นอัยก�รคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือท�งกฎหม�ยและ

ก�รบงัคบัคดจัีงหวดัก�ฬสนิธ์ุ	บรูณ�ก�รร่วมกับเทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธ์ุ	ให้คว�มรู้ ในกฎหม�ย 

ที่ใช้ ในชวีติประจำ�วนั	เก่ียวกับก�รค้ำ�ประกัน	ก�รจำ�นองและก�รจัดก�รมรดก	และกฎหม�ย

ที่เกี่ยวกับก�รติดต�มทวงถ�มหนี้

	 •	 วันที่	 24	 มกร�คม	 2562	 เวล�	 09.00	 น.	 ณ	 หอประชุมธรรม�ภิบ�ล 

น�ยจ�รุวฒัน์	บุญเพิม่	น�ยกเทศมนตรเีมืองก�ฬสนิธ์ุ	ให้ก�รต้อนรับ	คณะผู้ตรวจก�รแผ่นดิน 

ต�มโครงก�รผู้ตรวจก�รแผ่นดนิสญัจรพบประช�ชน	ครัง้ที	่37	มกี�รเสวน�	ในหัวขอ้	“หน้�ที	่

อำ�น�จ	สิทธิของประช�ชน	และก�รเข้�ถึงผู้ตรวจก�รแผ่นดิน”

	 •	เมื่อวันที่	11	มกร�คม	2562	ณ	สถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

สกลนคร	 คณะกรรมก�รหอกระจ�ยข่�วชุมชนและผู้ประก�ศข่�วชุมชน	 เข้�ศึกษ�ดูง�น 

ต�มโครงก�รฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร 

หอกระจ�ยข่�วชุมชนและผู้ประก�ศข่�วชุมชน	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2562

	 •	 วันที่	 20	 กุมภ�พันธ์	 2562	 ณ	 ห้องประชุมสภ�เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ 

จัดประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รหอกระจ�ยข่�วชุมชน	ครั้งที่	4	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2562  

โดยทีป่ระชมุห�รือเก่ียวกับอปุสรรคในก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รหอกระจ�ยข�่วชมุชน 

และผู้ประก�ศข�่วชมุชน	พรอ้มก�รประช�สมัพนัธ์กิจกรรมของเทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธ์ุ	และ 

เตรยีมคว�มพรอ้มประช�สมัพนัธ์ก�รเลอืกตัง้สม�ชกิผู้แทนร�ษฎร	ในวนัที	่24	มนี�คม	2562

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแบบบูรณาการ

ผู้สูงอายุ ประจำาปี 2562

ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 37

ศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน

ครั้งที่ 4/2562

กองวิชาการและแผนงาน
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สำ�นักการศึกษา
 • โครงการนิเทศภายใน ประจำาปีงบประมาณ 2562 ดำ�เนินก�รเมื่อวันที่	21-22 

กุมภ�พนัธ์	2562	เพื่อเปน็ก�รตรวจเยีย่ม	นิเทศ	ตดิต�มผลก�รจดัก�รศกึษ�ของสถ�นศกึษ� 

กระตุ้นก�รเรียนก�รสอนของครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ให้เกิดทักษะและส�ม�รถ 

จัดก�รเรียนก�รสอนไดอ้ย�่งมปีระสทิธิภ�พและเกิดประสทิธิผลตรงต�มม�ตรฐ�นก�รศกึษ�

 • พิธีบวงสรวงมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ 2562	วันที่	26	กุมภ�พันธ์	2562		 

เวล�	 07.29	 น.	 ณ	 บริเวณอนุส�วรีย์พระย�ชัยสุนทร	 มีพิธีบวงสรวงอนุส�วรีย์ 

พระย�ชัยสุนทร	 เจ้�เมืองคนแรกของจังหวัดก�ฬสินธ์ุ	 และหอเจ้�บ้�นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้�น 

คูเ่มอืง	เพื่อคว�มเปน็สริมิงคลในก�รจัดง�นมหกรรมโปงล�ง	แพรว�ก�ฬสนิธ์ุ	ประจำ�ป	ี2562 

มีก�รรำ�บวงสรวงดวงวิญญ�ณพระย�ชัยสุนทร	 ด้วยน�งรำ�	 ทั้ง	 สิ้น	 2,520	 คน	 และ 

ก�รถว�ยตัวเป็นลูกหล�นเจ้�เมืองคนแรกพระย�ชัยสุนทร

 • วันครู ประจำาปี 2562	 วันที่ 	 16	 มกร�คม	 2562	 เวล�	 09.00	 น. 

ณ	หอประชุมธรรม�ภิบ�ล	ได้จัดง�นวันครูแห่งช�ติประจำ�ปี	2562	เพื่อเป็นก�รแสดงออก 

ถึงคว�มกตัญญูกตเวที	 ระลึกคุณง�มคว�มดี	 พระคุณของบูรพ�จ�รย์	 พร้อมทั้งเป็น 

ก�รยกย่อง	 เชิดชูเกียรติครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในสังกัดเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ 

ที่มีผลง�นดีเด่นและเป็นแบบอย่�งที่ดี

 • วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจำาปี 2562	 วันที่	 12	 มกร�คม 

2562	เวล�	08.30	-	12.30	น.	ณ	บริเวณสน�มหน้�ศ�ล�กล�งจังหวัดก�ฬสินธุ์	(หลังเก่�) 

ได้จัดง�นฉลองวันเด็กแห่งช�ติ	ประจำ�ปี	2562	เพื่อให้ประช�ชนได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ 

ของเด็ก	 สนใจในก�รเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก	 และช่วยเหลือสงเคร�ะห์เด็กเป็นพิเศษ 

เพื่อให้เดก็และและเย�วชนยดึมัน่ในสถ�บนัช�ต	ิศ�สน�	พระมห�กษัตริย	์และก�รปกครอง

ระบอบประช�ธิปไตย	 อันมีพระมห�กษัตริย์เป็นประมุข	 พร้อมมีกิจกรรมและของร�งวัล

ม�กม�ยสำ�หรับเด็กและเย�วชน

 • การแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 8 ประจำาปี 2562 วันที่	

13	กุมภ�พันธ์	2562	เวล�	09.00	น.	ณ	สน�มกีฬ�กล�งจังหวัดก�ฬสินธุ์	ได้จัดก�รแข่งขัน

กีฬ�เครือข่�ยศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก	อำ�เภอเมืองก�ฬสินธุ์สัมพันธ์	 ครั้งที่	 8	ประจำ�ปี	 2562 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รเล่นกีฬ�	 ผ่�นกระบวนก�รเรียนรู้ 

จ�กประสบก�รณ์ตรง	 และเพื่อส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมระหว่�ง	 ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำ�เภอเมืองก�ฬสินธุ์

 • งานทะเลดาวธุง @ริมแก่ง	วันที่	 13	กุมภ�พันธ์	 2562	จัดพิธีเปิดทะเลด�วธุง 

@ริมแก่งดอนกล�ง	 โดยคว�มร่วมมือของเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ	 ร่วมกับ	 บริษัท	 ทีโอที	

จำ�กัด	 (มห�ชน)	 มห�วิทย�ลัยก�ฬสินธ์ุ	 ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 โดยมีศิลปิน	 ครู

ศลิปะ	นักเรยีนนักศกึษ�	ทีม่คีว�มส�ม�รถด้�นศลิปะ	ได้รว่มกันสร�้งง�น	จ�กจ�นด�วเทยีม 

ที่ได้เลิกก�รใช้ง�นแล้ว	เพื่อเป็นจุดเช็คอินของจังหวัดก�ฬสินธุ์
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 • โครงการฝกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน  -  ประชาชน ในงานมหกรรม

โปงลาง แพรวา ในวนัที	่1	–	6	มนี�คม	2562	ณ	ล�นจอดรถหน้�ศ�ล�กล�งจังหวดัก�ฬสนิธ์ุ	

(หลังเก่�)	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนให้เด็กเย�วชนและประช�ชนรักก�รเล่นกีฬ�และ

ก�รออกกำ�ลงัก�ย	และเพื่	อสง่เสรมิก�รจัดง�นมหกรรมโปงล�ง	แพรว�	ก�ฬสนิธ์ุ	ซึง่ชนิดกีฬ�

ที่ดำ�เนินก�รจัดก�รแข่งขัน	คือ		กีฬ�เซปกตะกร้อได้กำ�หนดก�รแข่งขัน	3	รุ่น	คือ	รุ่นอ�ยุ	

40	ปี	ขึ้นไปช�ย,	รุ่นประช�ชนทั่วไปช�ยรุ่นประช�ชนทั่วไปหญิง

	 สรุปผลก�รแข่งขันกีฬ�เซปกตะกร้อ	ดังนี้

 - รุ่นประชาชนชาย อายุ 40 ปี

	 	 ชนะเลิศ			 ได้แก่ทีม	 ส�มชัยก�รย�ง

	 	 รองชนะเลิศอันดับที่	1		 ได้แก่ทีม	 โรงพย�บ�ลธีรวัฒน์

	 	 รองชนะเลิศอันดับที่	2		 ได้แก่ทีม	 ส�ยตรวจ

	 	 รองชนะเลิศอันดับที่	3	 ได้แก่ทีม	 แดงถุงใหญ่

 - รุ่นประชาชนทั่วไป  ชาย 

								 ชนะเลิศ			 ได้แก่ทีม	 แหล่งรถผู้กอง

	 	 รองชนะเลิศอันดับที่		 ได้แก่ทีม	 ศุภ�นัน

	 	 รองชนะเลิศอันดับที่	2	 ได้แก่ทีม	 สโมสร	ฮอนด้�

	 	 รองชนะเลิศอันดับที่	3	 ได้แก่ทีม	 สโมสร	อำ�น�จเจริญ

 - รุ่นประชาชนทั่วไป  หญิง

	 	 ชนะเลิศ			 ได้แก่ทีม	 สโมสรก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค

	 	 รองชนะเลิศอันดับที่	1	 ได้แก่ทีม	 โรงเรียนกีฬ�นครสวรรค์

	 	 รองชนะเลิศอันดับที่	2	 ได้แก่ทีม	 ดงมูล	B

	 	 รองชนะเลิศอันดับที่	3	 ได้แก่ทีม	 ตุ้มโฮม

 • กิจกรรม “จับปูใส่กระด้ง”	วันที่		23	กุมภ�พันธ์	2562	เวล�	09.00	น.	ณ	บริเวณ

สวนส�ธ�รณะริมแก่งดอนกล�ง	 ได้เปิดพื้นที่สร้�งสรรค์สำ�หรับเด็กและเย�วชน	 โดยก�ร

จัดกจิกรรม	“จับปูใส่กระด้ง”ภ�ยใต้ โครงก�รส่งเสริมอนรุักษภ์มูิปญญ�ท้องถิ่น	สร้�งสรรค์

ผลง�นด้�นศิลปะดนตรีและวัฒนธรรม	 กิจกรรมฮูปแต้มอิส�น	 กิจกรรมประติม�กรรม

ไดโนเส�ร์ไม้ไผ่	กิจกรรมศิลปะด�วธุง

 • ทำาบุญตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่ ประจำาปี 2562	 วันที่	 1	 มกร�คม	 2562

เวล�	 07.00	 น.	 ณ	 บริเวณสน�มหน้�ศ�ล�กล�งจังหวัดก�ฬสินธ์ุ	 (หลังเก่�)	 ได้จัดง�น

วันขึ้นปีใหม่	2562	เพื่	อคว�มเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของตนเองและครอบครัว

 • MOU การถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นอนุรักษ์ภูมปิญัญาทอ้งถ่ิน	วนัที	่1	กุมภ�พนัธ์	

2562	 เวล�	 09.00	 น.	 ณ	 สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ	 ได้มีพิธีร่วมลงน�มบันทึก

ข้อตกลงคว�มร่วมมือ	 เรื่	องก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ด้�นอนุรักษ์ภูมิปญญ�ท้องถ่ิน	 และ

กิจกรรมง�นศิลปะชุมชน	ร่วมกับมห�วิทย�ลัยก�ฬสินธุ์	และบริษัท	ทีโอที	จำ�กัด	(มห�ชน)	

จังหวัดก�ฬสินธุ์

 • โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน

นอกสถานศึกษา ประจำาปีงบประมาณ 2562	 เมื่อวันที่	 20-21	 กุมภ�พันธ์	 2562

ณ	 ทัณฑสถ�นหญิงนครร�ชสีม�	 /	 ทัณฑสถ�นเกษตรอุตส�หกรรมเข�พริก	 จังหวัด

นครร�ชสีม�	 และแหล่งเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ	 ได้นำ�เด็กและเย�วชนศึกษ�ดูง�นนอกสถ�น

ศึกษ�	 เพื่	อให้เห็นคุณค่�ในตัวเอง	 มั่นใจ	 กล้�แสดงออกอย่�งเหม�ะสมและรู้จักใช้เวล�

ว่�งให้เกิดประโยชน์	

 • ปัจฉิมนิเทศ ประจำาปีการศึกษา 2561	วันที่	13	มีน�คม	2562	เวล�	10.00	น.

ณ	หอประชมุธรรม�ภิบ�ล	ไดจั้ดง�นปจฉมินิเทศเพื่	อมอบประก�ศนียบตัรแก่นักเรยีนทีส่ำ�เรจ็

ก�รศกึษ�	ประจำ�ปกี�รศกึษ�	2561	โดยมนัีกเรียนทีส่ำ�เร็จก�รศกึษ�ระดับก�รศกึษ�ปฐมวยั

จำ�นวน	 293	 คน	 ชั้นประถมศึกษ�ที่	 6	 จำ�นวน	 196	 คน	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 จำ�นวน

26	คน	และชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	6	จำ�นวน	19	คน	รวมทั้งสิ้น	534	คน
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แจงเหตุดวน-เหตุราย  ฟรี 24 ชั่วโมง

โรงเรียนเทศบาล กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์๑

 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำาปีการศึกษา 2562

วันที่	4-5	กุมภ�พันธ์	2562	ณ	โรงเรียนเทศบ�ล	1	ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์

 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำาปีการศึกษา 2561 วันที่	28	ธันว�คม	

2561	 เพื่	อให้นักเรียนมีสุขภ�พร่�งก�ยแข็งแรง	 จิตใจเป็นนักกีฬ�	 มีคว�มส�มัคคี

รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	รู้จักใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์

 • โครงการครูตำารวจ D.A.R.E.

ใ น วั น ที่ 	 2 5 	 กุ มภ �พั น ธ์ 	 2 5 6 2

ณ	โรงเรียนเทศบ�ล	1	ก�ฬสนิธ์ุพทิย�สทิธ์ิ

 • สอบประเมินผลสัมฤท ธ์ิ

ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน

กลาง ปีการศึกษา 2561 วันที่	 8		

มีน�คม	 2562	 (โรงเรียนเทศบ�ล	 1	

เป็นสน�มสอบ)	

 • สอบวัดความรู้ ความสามารถ

นักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562

ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1-6 เพื่	อประเมนิคว�มรู้	

คว�มส�ม�รถของนักเรียนชัน้ประถมศกึษ�

ปีที่	 1-6	 ที่ย้�ยม�จ�กสถ�น	 ศึกษ�อื่	น	

เพื่	อเข้�เรียนในปีก�รศึกษ�	2562

 • กิจกรรมปันดินให้เปนดาวและประกวดจินตลีลาประกอบเพลง ประจำาปี

การศึกษา 2562 ในวันที่	4	มกร�คม	2561	โรงเรียนเทศบ�ล	1	จัดกิจกรรมปนดิน

ให้เป็นด�วและประกวดจินตลีล�ประกอบเพลง	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2561	และยังเป็น

ก�รคดัเลอืกตัวแทนนักเรียนเปน็นักรอ้งประจำ�วงดนตรขีองโรงเรยีน	(วง	T	ONE	BAND)

เพื่	อเปน็ตวัแทนเข�้ประกวดรอ้งเพลงระดบัจังหวดั	ระดบัภ�คและระดบัประเทศ	ตอ่ไป

 • กิจกรรมนิทศรรการและกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ วันที่	15	กุมภ�พันธ์	

2562	ณ	โรงเรียนเทศบ�ล	1	ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์

 • ร่วมรับการประเมิน โรงเรียนเพ� อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 

วันที่	 10	 มกร�คม	 2562	 เพื่	อให้สถ�นศึกษ�ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	

พัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ให้มี	ประสิทธิภ�พ	2562

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2562 ในวันที่	 12	 มกร�คม	 2562

เพื่	อให้ทุกส่วนได้มีส่วนร่วมในก�รส่งเสริมพัฒน�เด็ก	 และเย�วชนได้แสดงออกถึง

คว�มส�ม�รถในด�้นต�่ง	ๆ 	มคีว�มสนุกสน�นเพลดิเพลนิปลกูฝงคณุธรรม	จริยธรรม	

และเป็นก�รสร้�งสัมพันธ์อันดีระหว่�งเด็กกับผู้ ใหญ่

 • กิจกรรมวันปีใหม่ ร่วมทำ�บุญตักบ�ตร	ในวันขึ้นปีใหม่	ณ	สน�มโรงเรียน

เทศบ�ล	 1	 ก�ฬสินธ์ุพิทย�สิทธ์ิ	 วันที่	 4	 มกร�คม	 2562	 เพื่	อเปนการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่	และ	เป็นสิริมงคล	ในปี	พ.ศ.	2562

 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมศึกษาดูแหล่งเรียนรู้

ในท้องถิ่นไทย ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่	22	กุมภ�พันธ์	2562	ณ	แหล่งเรียนรู้

จังหวดัร้อยเอด็	เพื่	อให้นักเรียนได้รับประสบก�รณต์รง	ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ม�พฒัน�

ตนเอง	และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้รับม�ปรับใช้ ในชีวิตประจำ�วันได้

 • เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น

ไทย จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่	 28	 กุมภ�พันธ์	 2562	 ณ	 แหล่งเรียนรู้จังหวัด

มกุด�ห�ร	เพื่	อให้นักเรยีนไดร้บัประสบก�รณ์ตรง	ส�ม�รถนำ�คว�มรูม้�พฒัน�ตนเอง	

และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้รับม�ปรับใช้ ในชีวิตประจำ�วันได้้

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำาปีการศึกษา โครงการครูตำารวจ D.A.R.E.
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โรงเรียนเทศบาล วัดสว่างคงคา๒

กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ

	 บุคล�กรครูและนักเรยีนรว่มกิจกรรมนิทรรศก�รแสดงผลง�นท�งวชิ�ก�ร

วันที่	22	กุมภ�พันธ์	2562	ณ	โรงเรียนเทศบ�ล	2	วัดสว่�งคงค�	เพื่	อเผยแพร่

ผลง�นของครูและนักเรียนตลอดปีก�รศึกษ�	 เป็นที่ยอมรับของต่อส�ยต�

ส�ธ�รณชน

กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

	 วันที่		15	–	16		กุมภ�พันธ์	2562	นักเรียนและพนักง�นครู	ร่วมกิจกรรม

เข้�ค่�ยพักแรมลูกเสือ–เนตรน�รี	 ณ	 ห�ดสวนแก้ว	 แคมป	 อำ�เภอสหัสขันธ์	

จังหวัดก�ฬสินธ์ุ	 เพื่	อสร้�งคว�มส�มัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมก�รอยู่ร่วมกัน

อย่�งมีคว�มสุข	และเป็นก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้นอกสถ�นศึกษ�

กิจกรรมอําลาสถาบัน

	 นักเรียนร่วมกิจกรรมอำ�ล�สถ�บัน	ในวันที่	8	มีน�คม	2562		ณ	โรงเรียน

เทศบ�ล	 2	 วัดสว่�งคงค�	 เพื่อให้นักเรียนที่จบก�รศึกษ�มีคว�มรัก

ในสถ�นศึกษ�และพี่	ๆ 	น้อง	ๆ 	ได้แสดงคว�มยินดีกับพี่	ๆ 	น้อง	ๆ 	ที่จบก�รศึกษ�

ปีก�รศึกษ�	2561	

กิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน

 วันที่	18		มกร�คม	2562	พนักง�นครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมก�รแข่งขัน

กีฬ�สีภ�ยใน	 ณ	 โรงเรียนเทศบ�ล	 2	 วัดสว่�งคงค�เพื่อเป็นก�รสร้�ง

คว�มส�มัคคีในหมู่คณะ	 นักเรียนส�ม�รถแสดงคว�มส�ม�รถของตนเอง

ในด้�นกีฬ�ที่ถนัดและนำ�คว�มสุขม�สู่ตนเองและสถ�นศึกษ�	

การประชุมการดําเนินการตามโครงการสงเสริมจริยธรรมใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเยาวชนในสถานศึกษา

 วันที่	 15	 กุมภ�พันธ์	 2562	 สำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน	 ม�ประชุม

ก�รดำ�เนินกิจกรรมนำ�ไปสูค่ว�มยัง่ยนืและขย�ยผล	ต�มโครงก�รสง่เสรมิจริยธรรม

ให้แก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินและเย�วชนในสถ�นศกึษ�	ณ	โรงเรียนเทศบ�ล	2

กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

	 นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมประช�ธิปไตยในโรงเรียน	 วันที่	 1	 มีน�คม

2562	 ณ	 โรงเรียนเทศบ�ล	 2	 วัดสว่�งคงค�	 เพื่	อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็ง

ด้�นประช�ธิปไตยให้กับนักเรียนในก�รลงคะแนนเลือกตั้งประธ�นนักเรียน

โครงการปจฉิม

 พนักง�นครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวนัอำ�ล�	ของนักเรียนทีจ่บปกี�รศกึษ�

2561	 ของโรงเรียนสังกัดเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ	 ในวันที่	 13	 มีน�คม	 2562

ณ	 ห้องประชุมธรรม�ภิบ�ล	 นักเรียนเกิดคว�มประทับใจและภูมิ ใจ

ในก�รจบก�รศึกษ�เป็นเกียรติให้ตนเอง	ครอบครัวและสถ�นศึกษ� 
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โรงเรียนเทศบาล วัดเหนือ๓

• กิจกรรมวนัเดก็ โรงเรียนไดน้ำ�นักเรยีนเข�้ร่วมแสดงคว�มส�ม�รถ	เนื่	องในวนัเดก็

วันที่	13	มกร�คม	2562		ณ	สน�มหน้�ศ�ล�กล�งจังหวัดก�ฬสินธุ์

• กิจกรรมจเูนียร์สเกาท ์เพื่	อให้นักเรยีน	มรีะเบยีบวนัิยในชวีติประจำ�วนัมจิีตสำ�นึก

ในก�รปฏิบตัตินเปน็พลเมอืงทีด่ขีองสงัคม	ในระหว�่ง	วนัที	่17	–	18	มกร�คม	2562		

ณ	โรงเรียนเทศบ�ล	3	วัดเหนือ

• กิจกรรม English Is Fun โรงเรียนได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่	อเป็นก�รส่งเสริมและ

พัฒน�ทักษะให้กับนักเรียนในวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	ระหว่�งวันที่	16	–	17	กุมภ�พันธ์	

2562	ณ	หอประชุมธรรม�ภิบ�ล	เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

• กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

ถึงคว�มสำ�คัญของวันม�ฆบูช�	 มีก�รเวียนเทียนรอบโบสถ์วัดเหนือ	 ในวันที่	 18	

กุมภ�พันธ์	2562	ณ	โรงเรียนเทศบ�ล	3	วัดเหนือ	และวัดเหนือ

• โครงการนิทรรศการแสดงผลงานครู-นักเรียน โรงเรียนได้ดำ�เนินโครงก�ร

เพื่อนำ�เสนอผลง�นครู-นักเรียน	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2561	 ให้แก่ส�ธ�รณชน

ได้รับทร�บ	ณ	โรงเรียนเทศบ�ล	3	วัดเหนือ

• โครงการปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบเกียรติบัตรใหก้ับนกัเรียนที่สำ�เร็จหลักสูตรปฐมวัย	

ประจำ�ปกี�รศกึษ�	2561	วนัที	่13	มนี�คม	2562	ณ	หอประชมุธรรม�ภิบ�ลเทศบ�ล

เมืองก�ฬสินธุ์

• โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง วันที่	31	มกร�คม	2562	อนุบ�ล	1-2	ศึกษ�

แหลง่เรียนรูพ้พิธิภัณฑส์ริินธร	จงัหวดัก�ฬสนิธ์ุ	และวนัที	่1	กุมภ�พนัธ์	2562	อนุบ�ล	

3	ศึกษ�แหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น

2562	ณ	หอประชุมธรรม�ภิบ�ล	เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

เมืองก�ฬสินธุ์

กุมภ�พันธ์	2562	ณ	โรงเรียนเทศบ�ล	3	วัดเหนือ	และวัดเหนือ
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โรงเรียนเทศบาล เฉลิมพระเกียรติ๔

• โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ร่วมงานวันครู 

ประจำาปี 2562 เมื่	อวันที่	16	มกร�คม	2562	ณ	หอประชุม

ธรรม�ภิบ�ลเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

• เม� อวันที่ 18 มีนาคม 2562 น�ยจ�รุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธ์ุ	 พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร	 หัวหน้�ส่วน

ก�รง�น	พนักง�น	 สังกัดเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	 ร่วมพิธีถว�ยร�ชสักก�ระเพื่	อรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณแห่งพระบ�ทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว	รัชก�ลที่	5	เนื่	องใน	“วันท้องถิ่นไทย”	ประจำ�ปี	2562

• โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ ประจำาปี 2562	 เมื่อวันที่	 12	 มกร�คม	 2562

ณ	สน�มหน้�ศ�ล�กล�งจังหวัดก�ฬสินธุ์

• โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรต ิจัดโครงการเขา้คา่ย

พักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระหว่�งวันที่	15	–	16	กุมภ�พันธ์	

2562	ณ	ห�ดสวนแก้ว	แคมป	ตำ�บลโนนบุรี	อำ�เภอสหัสขันธ์	

จังหวัดก�ฬสินธุ์

• เม� อวันที่ 13 มีนาคม 2562 น�ยจ�รุวัฒน์	บุญเพิ่ม	น�ยก

เทศมนตรีเมอืงก�ฬสนิธ์ุ	เปน็ประธ�นในพธีิมอบประก�ศนียบัตร

แก่นักเรียนที่สำ�เร็จก�รศึกษ�	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2561

ณ	หอประชุมธรรม�ภิบ�ลเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ร่วมงานวันครู 
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ดงปอโรงเรียนเทศบาล ๕

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562

	 ผู้บริห�ร	 คณะครู	 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติ	 เพื่	อให้เด็กและ

เย�วชนมีโอก�สแสดงคว�มส�ม�รถในด�้นต�่ง	ๆ 	และเพื่	อให้เกิดคว�ม

ภูมิใจและเชื่	อมั่นในตนเอง

กิจกรรมวันครู ประจําป 2562

 ผู้บริห�ร	คณะครูร่วมกิจกรรมวันครู	เพื่	อระลึกถึงพระคุณของครู

ที่ไดอ้บรมสัง่สอนศษิย์ให้เปน็คนด	ีคนเก่งและอยู่ในสงัคมอย�่งมคีว�มสขุ

โครงการหนูนอยทองโลกกวาง

	 ส่งเสริมพัฒน�ก�รด้�นร่�งก�ย	 อ�รมณ์-จิตใจ	 สังคม	 และ

สติปญญ�ให้เหม�ะสมกับวัยได้รับประสบก�รณ์ตรงกับสถ�นที่จริง

เพื่	อให้เกิดก�รเรียนรู้	อย่�งหล�กหล�ย

โครงการวันสําคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา)

	 สง่เสริมให้นักเรยีนมคีณุธรรม	จริยธรรม	ตระหนักถึงคว�มสำ�คญั

ของพุทธศ�สน�และรักษ�ขนมธรรมเนียมอันดีง�ม

โครงการจูเนียรสเกาท

	 ส่งเสริมและเตรียมคว�มพร้อมของนักเรียน	 ก�รรู้จักช่วยเหลือ

ตนเองและผู้อื่	น	ก�รมรีะเบยีบวนัิย	ก�รเปน็ผู้นำ�ผู้ต�ม	รูจั้กปฏิบตัติ�ม

กฎและข้อตกลง	จะทำ�ให้นักเรียนส�ม�รถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่	นได้อย่�ง

มีคว�มสุข

เขาคายภาษาอังกฤษ English is fun

	 ส่งเสริมทักษะก�รให้นักเรียนใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รสื่อส�ร

ในสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 เกิดคว�มมั่นใจในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษและ

มีทัศนคติที่ดีต่อภ�ษ�อังกฤษ

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครู – นักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ

	 เพื่อแสดงผลง�นนวัตกรรมครู	 และผลง�นนักเรียน	 ให้เป็น

ที่ประจักษ์	แก่ผู้ปกครอง	ชุมชน	และหน่วยง�นองค์กรอื่	น	ๆ	ตลอดจน

ได้ทร�บถึงก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนตลอดปีก�รศึกษ�	2561

โครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2561

	 เพื่	อสร้�งเสริมขวัญกำ�ลังใจให้แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดคว�มภ�ค

ภูมิใจในสถ�บันก�รศึกษ�และมอบประก�ศนียบัตรให้แก่นักเรียน

ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2561
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒

รวมการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมือง

กาฬสินธุสัมพันธ ครั้งที่ 8 ประจําป 62

 •  ในวันที่	 14	 กุมภ�พันธ์	 2562	 ณ	 สน�มกีฬ�กล�งจังหวัดก�ฬสินธ์ุ	

ร่วมแข่งขันกีฬ�กลุ่มศูนย์พัฒน�เด็กเล็กอำ�เภอเมืองก�ฬสินธ์ุ	 เพื่	อเสริมสร้�ง

ร่�งก�ยที่แข็งแรงสำ�หรับเด็กเรียนรู้ก�รอยู่ร่วมกันกับคนหมู่ม�ก	 และเรียนรู้

ก�รมีน้ำ�ใจนักกีฬ�

กิจกรรมกระตุนความคิดและจินตนาการของเด็กเล็ก

 •  ณ	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	2	(11	มีน�คม	2562)

เพื่	อเสริมสร้�งจินตน�ก�รให้เด็กเล็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ

กิจกรรมเกมสนิทานคุณธรรม

 •  ณ	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	2	(13	มีน�คม	2562)

เพื่	อให้เด็กเล็กและมีสม�ธิในก�รร่วมกิจกรรมม�กขึ้น

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการศูนยฯ 

ประจําปการศึกษา 2561

 •  จัดขึ้นในวันที่	14	มกร�คม	2562	ณ	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมือง

ก�ฬสินธ์ุ	 1	 เพื่	อแสดงผลง�นครู	 นักเรียน	 นำ�เสนอต่อส�ธ�รณชน	 โดยก�ร

เผยแพร่ผลง�น	และศักยภ�พท�งก�รศึกษ�

โครงการวันสําคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันมาฆบูชา)

ประจําปการศึกษา 2561

 •  จัดขึ้นในวันที่	 18	 กุมภ�พันธ์	 2562	ณ	 ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ล

เมอืงก�ฬสนิธ์ุ	1	เพื่	อให้เด็กเลก็ได้เรียนรูถึ้งคว�มสำ�คญัของวนัสำ�คญัท�งศ�สน�	

เกี่ยวกับก�รปฏิบัติตนและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในวันสำ�คัญนั้น	ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสี ประจําปการศึกษา 2561

 •  จัดขึ้นในวันที่	1	กุมภ�พันธ์	2562	ณ	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมือง

ก�ฬสินธ์ุ	 1	 เพื่	อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภ�พร่�งก�ยที่แข็งแรง	 สุขภ�พจิตใจ

ที่เข็มแข็ง	ปลูกฝงให้นักเรียนมีน้ำ�ใจนักกีฬ�	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย

กิจกรรมเกมสและการนับเลข

 •  ณ	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	2	(12	มีน�คม	2562)

เพื่	อให้เด็กเล็กมีพื้นฐ�นก�รเรียนโดยทำ�กิจกรรมเล่นเกมส์ร่วมด้วย

กิจกรรมแสนสนุกแมเปดลูกเปด

 •  ณ	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	2	(18	กุมภ�พันธ์	2562)

เพื่	อให้เด็กเล็กเรียนรู้ระเบียบวินัย	ก่อน-หลัง

กิจกรรมมอบความรักและความอบอุนใหกันและกัน

 •  ณ	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	2	(4	มกร�คม	2562)

เพื่	อมอบคว�มรักคว�มอบอุ่นให้เพื่	อนร่วมชั้นเรียน	อยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข

กิจกรรมเลานิทานสงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก

 •  ณ	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	2	(27	กุมภ�พันธ์	2562)



วันเด็กแห่งชาต ิประจำาปี 2562

วันวาเลนไทน ์ประจำาปี 2562

ภาพ
กิจกร

รม

ทะเลดาวธุง@ริมแก่งดอนกลาง

จิตอาสา “เราทำาความดีด้วยหัวใจ” 

วันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำาปี 2562



ภาพ
กิจกร

รม

วันคร ูประจำาปี 2562

บวงสรวงงานมหกรรมโปงลางแพรวา 

กาฬสินธุ์ ประจำาปี 2562

วันปีใหม ่ประจำาปี 2562

กีฬาสีชุมชน ประจำาปี 2562






