สำ�นักปลัดเทศบาล
สำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ

เกร็ดความรู้ เร�องทะเบียนบ้าน แบบถาม-ตอบ
ถาม

กรณีผู้เยาว์มีความประสงค์ขอแจ้งย้ายปลายทางตนเองเข้าใน
ทะเบียนบ้านที่บิดามารดามีช�ออยู่กรณีนี้มีแนวทางดำาเนินการอย่างไร
ตอบ กรณีดังกล่�ว สำ�นักทะเบียนกล�งได้มีหนังสือ ที่ มท 0309.1/ว 7
ลงวันที่ 31 มกร�คม 2549 เรื่องห�รือแนวท�งปฏิบตั ใิ นก�รแจ้งย้�ยทีอ่ ยูป่ ล�ยท�ง
ของผู้เย�ว์ โดยสำ�นักทะเบียนกล�งได้ตอบข้อห�รือเกี่ยวกับแนวท�งปฏิบัติกรณี
ผู้เย�ว์ขอแจ้งย้�ยที่อยู่ปล�ยท�งด้วยตนเอง สรุปว่�
1. ผู้เย�ว์ส�ม�รถแจ้งย้�ยที่อยู่ปล�ยท�งด้วยตนเองได้ ถ้�เป็นก�รแจ้ง
ย้�ยเข้�ทะเบียนบ้�นทีบ่ ดิ �ม�รด�หรือผูป้ กครองโดยชอบด้วยกฎหม�ยมีชออยู
ื่ ่ หรือ
ทะเบี ย นบ้ � น ของบ้ � นที่ บิ ด �ม�รด�หรื อ ผู้ ป กครองมี ภู มิ ลำ � เน�อ�ศั ย อยู่
เป็นหลักแหล่งประจำ� แต่ถ้�สถ�นที่อยู่ปล�ยท�งมิใช่สถ�นที่อยู่อันเป็นหลักแหล่ง
ประจำ�หรือภูมลิ �ำ เน�ของบิด�ม�รด�หรือผูป้ กครองผูเ้ ย�ว์ก็ไม่ส�ม�รถขอแจ้งย้�ยทีอ่ ยู่
ปล�ยท�งได้ ดังนัน้ ในกรณีผเู้ ย�ว์ยนคำ
ื่ �ร้องขอแจ้งย้�ยทีอ่ ยูป่ ล�ยท�ง น�ยทะเบียน
ผูร้ บั แจ้งจะต้องสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ �ศัยหรือภูมลิ �ำ เน�ของบิด�ม�รด�หรือ
ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหม�ยของผู้เย�ว์ ให้ปร�กฏชัดและบันทึกไว้เป็นหลักฐ�น
ด้วย
2. สำ � หรั บ ประเด็ น เรื่ อ งผู้ เ ย�ว์ จ ะต้ อ งมี ช่ ว งอ�ยุ เ ท่ � ใดที่ ส �ม�รถ
ดำ�เนินก�รเกีย่ วกับก�รทะเบียนร�ษฎรได้ดว้ ยตนเองนัน้ เห็นว่�ผูเ้ ย�ว์ทมี่ อี �ยุตงั้ แต่
สิบห้�ปีบริบูรณ์ส�ม�รถขอแจ้งย้�ยที่อยู่ปล�ยท�งและขอแก้ ไขร�ยก�รบุคคล
ในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรของตนเองในกรณีมหี ลักฐ�นเอกส�รร�ชก�รม�แสดง
ต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วยก�รจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ.2535 ข้อ 90
และข้อ 115 (1) แล้วแต่กรณี

ถาม

กรณี สำ า นั ก ทะเบี ย นบางแห่ ง ออกเอกสารทางทะเบี ย นราษฎร
โดยลงรายการผิ ด พลาดในใบแจ้ ง ย้ า ยที่ อ ยู่ เช่ น ตั ว สะกด ตั ว การั น ต์
เมื่อประชาชนตรวจดูเอกสารในขณะนั้นพบข้อผิดพลาด และได้ร้องขอให้
นายทะเบียนผู้ออกเอกสารแก้ ไขให้ แต่นายทะเบียนกลับแจ้งให้นำาเอกสารไป
แจ้งย้ายเข้าก่อน เพ�อจะให้สาำ นักทะเบียนผู้รับแจ้งย้ายเข้าเปนผู้แก้ ไขรายการ
ให้ กรณีนี้มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
ตอบ กรณีเมืองประช�ชนตรวจพบข้อผิดพล�ดของเอกส�รที่น�ยทะเบียน
เพิ่งออกให้ ย่อมส�ม�รถร้องขอให้น�ยทะเบียนผู้ออกเอกส�รดำ�เนินก�รแก้ ไข
ได้ทันที ซึ่งน�ยทะเบียนก็ควรรีบพิจ�รณ�แก้ ไข โดยไม่บอกให้ประช�ชนไปแจ้งย้�ย
เข้�ที่ทะเบียนบ้�นแห่งอื่นก่อน โดยถือปฏิบัติต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�งว่�ด้วย
ก�รจั ด ทำ � ทะเบี ย นร�ษฎร พ.ศ. 2535 (รวมฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 5
พ.ศ. 2551) ข้อ 115 ประกอบข้อ 11

ถาม กรณีการรับแจ้งการตายของคนที่แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน
และยังไม่ ได้แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านหลังใด กรณีนี้มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ต�มหนังสือสำ�นักทะเบียนกล�ง ที่ มท 0309.1/ ว 58 ลงวันที่ 5 ตุล�คม
2552 เรื่องก�รรับแจ้งก�รต�ยของคนทีอ่ ยูร่ ะหว่�งก�รย้�ยทีอ่ ยู่ สำ�นักทะเบียนกล�ง
ได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติในเรื่องดังกล่�ว ดังนี้
1. เมื่อน�ยทะเบียนผูร้ บั แจ้งก�รต�ยพบว่� ผูต้ �ยมีร�ยก�รบุคคลในฐ�น
ข้ อ มู ล ก�รทะเบี ย นร�ษฎรระบุ ส ถ�นภ�พเป็ น คนที่ อ ยู่ ร ะหว่ � งก�รย้ � ยที่ อ ยู่
ให้ดำ�เนินก�รรับแจ้งก�รต�ยต�มปกติโดยร�ยก�รที่อยู่ของผู้ต�ยให้บันทึกร�ยก�ร
บ้�นที่อยู่จริงต�มที่ ได้รับแจ้งจ�กผู้แจ้งก�รต�ย
2. ระบบโปรแกรมปฏิ บั ติ ก �รรั บ แจ้ ง ก�รต�ยและออกมรณบั ต ร
จะทำ�ก�รเปลี่ยนสถ�นภ�พร�ยก�รบุคคลของผู้ต�ยระหว่�งก�รย้�ยที่อยู่ และ
จำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลดังกล่�วในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร ซึง่ ถ้�สำ�นักทะเบียน
ตรวจสอบหรือคัดร�ยก�รบุคคลจ�กฐ�นข้อมูลต�มแบบ ท.ร.14/1 จะปร�กฏ
บันทึกหม�ยเหตุว่�บุคคลนี้ต�ยเมื่อวันที่ ...............................ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่
น�ยทะเบียนออกมรณบัตร /3.ถ้�...
3. ถ้�มีผู้ ใดนำ�ใบรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ที่มีร�ยก�รบุคคลของผู้ต�ยไป
แจ้งย้�ยเข้� ระบบโปรแกรมปฏิบัติก�รจะปฏิเสธก�รรับแจ้งย้�ยร�ยก�รบุคคลดัง
กล่�ว ซึง่ จะเป็นก�รป้องกันมิให้เกิดก�รกระทำ�โดยมิชอบ โดยถ้�เกิดเหตุก�รณ์เช่นนี้
ให้ น�ยทะเบี ย นที่ รั บแจ้ งก�รย้ � ยเข้ � ดำ � เนิ นก�รสอบสวนผู้ แ จ้ งย้ � ยให้ ป ร�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� “บุคคลนี้ต�ย
ระหว่�งก�รย้�ยที่อยู่” แล้วนำ�สำ�เน�หลักฐ�นดังกล่�วแจ้งให้สำ�นักทะเบียนต้นท�ง
ที่ออกใบรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่เพื่อแจ้งเจ้�บ้�นให้นำ�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น
ม�บันทึกหม�ยเหตุเพิ่มเติม

โทร. 1132 เจ็บปวยฉุกเฉิน
แจงเหตุดวน-เหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง
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ฝ�ยบริหารงานทั่วไป

ก�รประชุมสภ�เทศบ�ล สมัยส�มัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำ�ป 2562
เมื่อเวล� 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 เพื่อให้ 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�ฬสินธุ์ ได้รับทร�บ

ฝ�ยรักษาความสงบ
ปองกันอุบัติเหตุและแก ไขจุดเสี่ยงภัย

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์เป็นชุมชนเมือง ที่มีผู้ ใช้รถใช้ถนนจำ�นวนม�กจึงเสี่ยงต่อก�รเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน และเมื่อเกิดแล้วนำ�ม�ซึง่ ก�รสูญเสียในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประช�ชนผู้ ใช้รถใช้ถนน ฝ�ยรักษ�คว�มสงบ สำ�นักปลัดเทศบ�ล จึงได้ด�ำ เนินก�รแก้ ไขจุดเสีย่ งภัย
ที่อ�จทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุท�งถนนที่เป็นท�งแยก ท�งร่วม โดยก�รติดตั้งกระจกนูน ติดตั้งย�งชะลอคว�มเร็ว ติดตั้งไฟกระพริบ รวมไปถึงก�รขีดสีตีเส้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และสร้�งคว�มปลอดภัยในก�รใช้ชีวิตและทรัพย์สินของประช�ชนในเขตเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ห�กพบอุบัติเหตุโปรดแจ้งส�ยด่วน 1132
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พบเบาะแสการทุจริต แจ้ง ตู้ ปณ.100
www.kalasin-mu.go.th

สำ�นักการช่าง
ดำ�เนินการซ่อมแซมบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมถนนทีช่ �ำ รุด
ตามคำ�ร้องของประชาชนในแต่ละชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ พร้อมทัง้ ได้ด�ำ เนินการเตรียมสถานทีง่ านประเพณี
ต่าง ๆ ประจำ�ปี 2562 และดำ�เนินการก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณ
ประจำ�ปี 2562

5. ทะเลดาวธุง ณ สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้�ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์

1. ติดตั้งเวทีชั่วคราว งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) วันที่ 13 มกราคม 2562

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนหลังตลาดร่วมใจการเกษตร
ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา

2. นำ�ไดโนเสาร์ ไม้ ไผ่สานไปติดตัง้ ทีง่ านเทศกาลเทีย่ วเมืองไทย ครัง้ ที่ 39 ณ สวนลุมพินี
กรุงเทพฯ ประจำ�ปี 2562 วันที่ 22 มกราคม 2562

3. จัดเตรียมสถานที่ประดับตกแต่งสถานที่ เตรียมความพร้อมสำ�หรับงานมหกรรม
แพรวา โปงลาง กาฬสินธุ์ ประจำ�ปี 2562 ระหว่าง 20 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2562

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างคลองฮี โร่ฝั่งขวา ชุมชนกุดยางสามัคคี

9. ซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

10. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
4. ติดตั้ง ซุ้มประตู มังกรทอง ต้อนรับวันตรุษจีน ประจำ�ปี 2562 ณ บริเวณวงเวียน
โปงลาง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

โทร. 1132 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 ซอยน้ำ�ทิพย์ ได้ลงให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 1 ให้แก่เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
(เทศบาล 1) จำ�นวน 101 คน และโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ จำ�นวน 15 คน ครบทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-15.00 น.

เปิดศูนย์บริการชุมชน DIC : Drop in Center
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 งานป้องกันและควบคุมโรค สำ�นักการสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ท�ำ พิธเี ปิดศูนย์บริการชุมชน DIC : Drop in Center สำ�หรับ
การจัดบริการโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรค ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 1 (ซอยน้ำ�ทิพย์) ชั้น 2 ของอาคาร เริ่มให้บริการเปิดอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยให้บริการประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มชายรักชาย สาวประเภทสอง พนักงานบริการหญิง ผู้ ใช้สารเสพติด
ด้วยวิธีฉีด ประชากรข้ามชาติและผู้ต้องขัง ในเขตเทศบาลฯ ซึ่งประชากรกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่ มี โ อกาสในการแพร่ เ ชื้ อ เอชไอวี สู ง พร้ อ มกั บ รณรงค์ ป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์
ในวันวาเลนไทน์ โดยในงานท่านรองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรตั น์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดผ้าป้าย
และ ผอ.สำ�นักการสาธารณสุขฯ เป็นผูก้ ล่าวรายงาน และได้เชิญแขกผูม้ เี กียรติ จากหลายหน่วยงาน
เช่น สคร. 7 ขอนแก่น, สสจ.กาฬสินธุ์ เครือข่ายเอดส์เมือง-ดอนจาน, ชมรมสาวประเภทสอง
รพ.สต.คำ�แคน จังหวัดขอนแก่น, ประธาน อสม. ทั้ง 36 ชุมชนและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิค
กาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในงาน โดยกิจกรรมในงานมีดังนี้
- การแสดง หมอลำ� “รักอย่างไร ให้ปลอดภัยจากเอดส์” และให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยชมรมดนตรีนันทนาการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
- การแสดงนิ ท รรศการ “รั ก ให้ ถู ก ปลอดภั ย จากเอดส์ ” จากบู๊ ท เครื อ ข่ า ยผู้ ติ ด เชื้ อ
เมือง-ดอนจาน
- การแสดงนิทรรศการ “ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันวาเลนไทน์” จากบู๊ท
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากชมรม
สาวประเภทสองจาก รพ.สต.คำ�แคน จังหวัดขอนแก่น

คัดกรองผู้สูงอายุค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรค
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 62 งานป้องกันและควบคุมโรค ได้คัดกรองค้นหาผู้ที่ติดเชื้อวัณโรค ในกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปที่มี โรคประจำ�ตัวทุกโรค เช่น เบาหวาน, ความดัน, ภูมิแพ้, หัวใจ
ไปตรวจ x-ray ทุกราย ในเขตเทศบาล ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2562
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กองสวัสดิการสังคม
โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ได้ดำ�เนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ติดเชื้อ HIV

งานกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง
ประจำ�ปี 2562

เมื่อเวลา 09.00 น. (15 มกราคม 2562) ณ ลานตลาดคลองถม ได้จัดการแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง ประจำ�ปี 2562 โดยมีการแบ่งสีออกเป็น 7 สี คือ
สีเขียว, สีชมพู, สีแสด, สีฟา้ , สีมว่ ง, สีน�้ำ เงิน และสีแดง เพื่อเป็นการสร้างความสมานสามัคคี
ที่มีต่อกันของผู้นำ�ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน

ประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำ�ชุมชน
ประจำ�เดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 4

เมื่อเวลา 09.30 น. (29 มกราคม 2562) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการชุมชนและผู้นำ�ชุมชน ประจำ�เดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 4 ประจำ�ปี
งบประมาณ 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการทำ�ความเข้าใจการดำ�เนินงาน

และจัดทำ�แผนที่เดินดิน ภายใต้การดำ�เนินโครงการ 9 ต่อไปสู่ชีวิตพอเพียง
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพวงพะยอม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทำ�ความเข้าใจการดำ�เนินงาน และจัดทำ�แผนที่เดินดิน ภายใต้การดำ�เนินโครงการ 9
ต่อไปสู่ชีวิตพอเพียง เพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนงานรณรงค์หยุดพนันในพื้นที่เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนทุ่งสระเข้าร่วมโครงการฯ

มอบรถสามล้อโยกสำ�หรับผู้พิการ
เมื่อเวลา 13.00 น. (29 มกราคม 2562) ได้ลงพื้นที่ชุมชนดอนกลอย เพื่อมอบรถ
สามล้อโยกสำ�หรับผู้พิการ แก่คุณยายสวาท เจริญสุข ผู้สูงอายุที่พิการด้านการเคลื่อนไหว
โดยได้รบั การสนับสนุนจากสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดกาฬสินธุ์

โครงการ “เติมรักส่งสุข Happy Valentine’s Day”
ประจำ�ปี 2562

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 18.30 น.) ณ ลานตลาดโต้รุ่ง ได้เปิดโครงการ
“เติมรักส่งสุข Happy Valentine’s Day” ประจำ�ปี 2562 เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน
ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์แสดงกิจกรรมร่วมกัน

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ได้จัดการประชุม
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิการชุมชน ชุดใหม่แทนชุดที่หมดวาระลง

โทร. 1132 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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กองวิชาการและแผนงาน
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแบบบูรณาการ
ผู้สูงอายุ ประจำ�ปี 2562
• 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
วัดใต้ โพธิ์ค้ำ� (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์) ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมา
แบบบูรณาการแก่ผู้สูงอายุ สำ�นักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจงั หวัดกาฬสินธุ์ บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ความรู้ ในกฎหมาย
ที่ใช้ ในชีวติ ประจำ�วัน เกีย่ วกับการค้�ำ ประกัน การจำ�นองและการจัดการมรดก และกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้

ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 37
• วั น ที่ 24 มกราคม 2562 เวลา  09.00 น. ณ หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าล
นายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ คณะผูต้ รวจการแผ่นดิน
ตามโครงการผูต้ รวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครัง้ ที่ 37 มีการเสวนา ในหัวข้อ “หน้าที่
อำ�นาจ สิทธิของประชาชน และการเข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน”

ศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน
ครั้งที่ 4/2562
• วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
จัดประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการหอกระจายข่าวชุมชน ครั้งที่ 4 ประจำ�ปีงบประมาณ 2562
โดยทีป่ ระชุมหารือเกีย่ วกับอุปสรรคในการทำ�งานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน
และผูป้ ระกาศข่าวชุมชน พร้อมการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ
เตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์การเลือกตัง้ สมาชิกผูแ้ ทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562
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• เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
สกลนคร คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน เข้าศึกษาดูงาน
ตามโครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
หอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน ประจำ�ปีงบประมาณ 2562

สำ�นักการศึกษา

• โครงการนิเทศภายใน ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 ดำ�เนินการเมื่อวันที่ 21-22
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการตรวจเยีย่ ม นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กระตุ้นการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดทักษะและสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตรงตามมาตรฐานการศึกษา

• วั น ครู ประจำ � ปี 2562 วั น ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา  09.00 น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ได้จัดงานวันครูแห่งชาติประจำ�ปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวที ระลึกคุณงามความดี พระคุณของบูรพาจารย์ พร้อมทั้งเป็น
การยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี

• งานทะเลดาวธุง @ริมแก่ง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จัดพิธีเปิดทะเลดาวธุง
@ริมแก่งดอนกลาง โดยความร่วมมือของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ บริษัท ที โอที
จำ�กัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีศิลปิน ครู
ศิลปะ นักเรียนนักศึกษา ทีม่ คี วามสามารถด้านศิลปะ ได้รว่ มกันสร้างงาน จากจานดาวเทียม
ที่ ได้เลิกการใช้งานแล้ว เพื่อเป็นจุดเช็คอินของจังหวัดกาฬสินธุ์

• วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจำ�ปี 2562 วันที่ 12 มกราคม
2562 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)
ได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ
เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พร้อมมีกิจกรรมและของรางวัล
มากมายสำ�หรับเด็กและเยาวชน

• พิธีบวงสรวงมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  
เวลา  07.29 น. ณ บริ เ วณอนุ ส าวรี ย์ พ ระยาชั ย สุ น ทร มี พิ ธี บ วงสรวงอนุ ส าวรี ย์
พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ และหอเจ้าบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน
คูเ่ มือง เพื่อความเป็นสิรมิ งคลในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำ�ปี 2562
มีการรำ�บวงสรวงดวงวิญญาณพระยาชัยสุนทร ด้วยนางรำ� ทั้ง สิ้น 2,520 คน และ
การถวายตัวเป็นลูกหลานเจ้าเมืองคนแรกพระยาชัยสุนทร

• การแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 8 ประจำ�ปี 2562 วันที่
13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการแข่งขัน
กีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำ�เภอเมืองกาฬสินธุ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ประจำ�ปี 2562
เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการเล่นกีฬา  ผ่านกระบวนการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำ�เภอเมืองกาฬสินธุ์

โทร. 1132 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง

9

• โครงการฝกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน - ประชาชน ในงานมหกรรม
โปงลาง แพรวา ในวันที่ 1 – 6 มีน�คม 2562 ณ ล�นจอดรถหน้�ศ�ล�กล�งจังหวัดก�ฬสินธุ์
(หลั ง เก่� ) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้เ ด็ ก เย�วชนและประช�ชนรั ก ก�รเล่ น กี ฬ �และ
ก�รออกกำ�ลังก�ย และเพื่อส่งเสริมก�รจัดง�นมหกรรมโปงล�ง แพรว� ก�ฬสินธุ์ ซึง่ ชนิดกีฬ�
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

• ทำ า บุ ญ ตั ก บาตรวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ ประจำ า ปี 2562 วั น ที่ 1 มกร�คม 2562
เวล� 07.00 น. ณ บริเวณสน�มหน้�ศ�ล�กล�งจังหวัดก�ฬสินธุ์ (หลังเก่�) ได้จัดง�น
วันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อคว�มเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของตนเองและครอบครัว

• ปัจฉิมนิเทศ ประจำาปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 มีน�คม 2562 เวล� 10.00 น.
ณ หอประชุมธรรม�ภิบ�ล ได้จดั ง�นปจฉิมนิเทศเพื่อมอบประก�ศนียบัตรแก่นกั เรียนทีส่ �ำ เร็จ
ก�รศึกษ� ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561 โดยมีนกั เรียนทีส่ �ำ เร็จก�รศึกษ�ระดับก�รศึกษ�ปฐมวัย
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

• MOU การถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ วันที่ 1 กุมภ�พันธ์
2562 เวล� 09.00 น. ณ สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ได้มีพิธีร่วมลงน�มบันทึก
ข้อตกลงคว�มร่วมมือ เรื่องก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ด้�นอนุรักษ์ภูมิปญญ�ท้องถิ่น และ
กิจกรรมง�นศิลปะชุมชน ร่วมกับมห�วิทย�ลัยก�ฬสินธุ์ และบริษัท ที โอที จำ�กัด (มห�ชน)
จังหวัดก�ฬสินธุ์
• กิจกรรม “จับปูใส่กระด้ง” วันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2562 เวล� 09.00 น. ณ บริเวณ
สวนส�ธ�รณะริมแก่งดอนกล�ง ได้เปิดพื้นที่สร้�งสรรค์สำ�หรับเด็กและเย�วชน โดยก�ร
จัดกิจกรรม “จับปูใส่กระด้ง”ภ�ยใต้ โครงก�รส่งเสริมอนุรักษ์ภมู ิปญญ�ท้องถิ่น สร้�งสรรค์
ผลง�นด้�นศิลปะดนตรีและวัฒนธรรม กิจกรรมฮูปแต้มอิส�น กิจกรรมประติม�กรรม
ไดโนเส�ร์ ไม้ ไผ่ กิจกรรมศิลปะด�วธุง
• 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� เพื่อให้เห็นคุณค่�ในตัวเอง มั่นใจ กล้�แสดงออกอย่�งเหม�ะสมและรู้จักใช้เวล�
ว่�งให้เกิดประโยชน์
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• กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำาปีการศึกษา 2562
วันที่ 4-5 กุมภ�พันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเทศบ�ล 1 ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์

กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
• โครงการครูตำารวจ D.A.R.E.
ใ น วั น ที่ 2 5 กุ ม ภ � พั น ธ์ 2 5 6 2
ณ โรงเรียนเทศบ�ล 1 ก�ฬสินธุพ์ ทิ ย�สิทธิ์

• ร่วมรับการประเมิน โรงเรียนเพ�อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

• กิจกรรมนิทศรรการและกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ วันที่ 15 กุมภ�พันธ์

2562 ณ โรงเรียนเทศบ�ล 1 ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์

วันที่ 10 มกร�คม 2562 เพื่อให้สถ�นศึกษ�ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ให้มี ประสิทธิภ�พ 2562

• กิจกรรมปันดินให้เปนดาวและประกวดจินตลีลาประกอบเพลง ประจำาปี
การศึกษา 2562 ในวันที่ 4 มกร�คม 2561 โรงเรียนเทศบ�ล 1 จัดกิจกรรมปนดิน
ให้เป็นด�วและประกวดจินตลีล�ประกอบเพลง ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561 และยังเป็น
ก�รคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเป็นนักร้องประจำ�วงดนตรีของโรงเรียน (วง T ONE BAND)
เพื่อเป็นตัวแทนเข้�ประกวดร้องเพลงระดับจังหวัด ระดับภ�คและระดับประเทศ ต่อไป

• กิจกรรมวันปีใหม่ ร่วมทำ�บุญตักบ�ตร ในวันขึ้นปีใหม่ ณ สน�มโรงเรียน
เทศบ�ล 1 ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์ วันที่ 4 มกร�คม 2562 เพื่อเปนการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และ เป็นสิริมงคล ในปี พ.ศ. 2562

• กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2562 ในวันที่ 12 มกร�คม 2562
เพื่อให้ทุกส่วนได้มีส่วนร่วมในก�รส่งเสริมพัฒน�เด็ก และเย�วชนได้แสดงออกถึง
คว�มส�ม�รถในด้�นต่�ง ๆ มีคว�มสนุกสน�นเพลิดเพลินปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นก�รสร้�งสัมพันธ์อันดีระหว่�งเด็กกับผู้ ใหญ่

• กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำาปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 ธันว�คม
2561 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภ�พร่�งก�ยแข็งแรง จิตใจเป็นนักกีฬ� มีคว�มส�มัคคี
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมศึกษาดูแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นไทย ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2562 ณ แหล่งเรียนรู้
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้นกั เรียนได้รบั ประสบก�รณ์ตรง ส�ม�รถนำ�คว�มรูม้ �พัฒน�
ตนเอง และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ ได้รับม�ปรับใช้ ในชีวิตประจำ�วันได้

• เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น
ไทย จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2562 ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัด
มุกด�ห�ร เพื่อให้นกั เรียนได้รบั ประสบก�รณ์ตรง ส�ม�รถนำ�คว�มรูม้ �พัฒน�ตนเอง
และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ ได้รับม�ปรับใช้ ในชีวิตประจำ�วันได้้

• สอบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน
กลาง ปี ก ารศึ ก ษา 2561 วั น ที่ 8
มีน�คม 2562 (โรงเรียนเทศบ�ล 1
เป็นสน�มสอบ)
• สอบวัดความรู้ ความสามารถ

นักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อประเมินคว�มรู้
คว�มส�ม�รถของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษ�
ปีที่ 1-6 ที่ย้�ยม�จ�กสถ�น ศึกษ�อื่น
เพื่อเข้�เรียนในปีก�รศึกษ� 2562

โทร. 1132 เจ็บปวยฉุกเฉิน
แจงเหตุดวน-เหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง
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วัดสว่างคงคา

กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ

กิจกรรมอําลาสถาบัน

บุคล�กรครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมนิทรรศก�รแสดงผลง�นท�งวิช�ก�ร
วันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเทศบ�ล 2 วัดสว่�งคงค� เพื่อเผยแพร่
ผลง�นของครูและนักเรียนตลอดปีก�รศึกษ� เป็นที่ยอมรับของต่อส�ยต�
ส�ธ�รณชน

นักเรียนร่วมกิจกรรมอำ�ล�สถ�บัน ในวันที่ 8 มีน�คม 2562 ณ โรงเรียน
เทศบ�ล 2 วั ด สว่ � งคงค� เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นที่ จ บก�รศึ ก ษ�มี ค ว�มรั ก
ในสถ�นศึกษ�และพี่ ๆ น้อง ๆ ได้แสดงคว�มยินดีกับพี่ ๆ น้อง ๆ ที่จบก�รศึกษ�
ปีก�รศึกษ� 2561

กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
วันที่ 15 – 16 กุมภ�พันธ์ 2562 นักเรียนและพนักง�นครู ร่วมกิจกรรม
เข้�ค่�ยพักแรมลูกเสือ–เนตรน�รี ณ ห�ดสวนแก้ว แคมป อำ�เภอสหัสขันธ์
จังหวัดก�ฬสินธุ์ เพื่อสร้�งคว�มส�มัคคี ในหมู่คณะและส่งเสริมก�รอยู่ร่วมกัน
อย่�งมีคว�มสุข และเป็นก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้นอกสถ�นศึกษ�

กิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน
วันที่ 18 มกร�คม 2562 พนักง�นครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมก�รแข่งขัน
กี ฬ �สี ภ �ยใน ณ โรงเรี ย นเทศบ�ล 2 วั ด สว่ � งคงค�เพื่ อ เป็ น ก�รสร้ � ง
คว�มส�มัคคี ในหมู่คณะ นักเรียนส�ม�รถแสดงคว�มส�ม�รถของตนเอง
ในด้�นกีฬ�ที่ถนัดและนำ�คว�มสุขม�สู่ตนเองและสถ�นศึกษ�

การประชุมการดําเนินการตามโครงการสงเสริมจริยธรรมใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเยาวชนในสถานศึกษา
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมประช�ธิปไตยในโรงเรียน วันที่ 1 มีน�คม
2562 ณ โรงเรียนเทศบ�ล 2 วัดสว่�งคงค� เพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็ง
ด้�นประช�ธิปไตยให้กับนักเรียนในก�รลงคะแนนเลือกตั้งประธ�นนักเรียน

วันที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2562 สำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน ม�ประชุม
ก�รดำ�เนินกิจกรรมนำ�ไปสูค่ ว�มยัง่ ยืนและขย�ยผล ต�มโครงก�รส่งเสริมจริยธรรม
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และเย�วชนในสถ�นศึกษ� ณ โรงเรียนเทศบ�ล 2

โครงการปจฉิม
พนักง�นครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันอำ�ล� ของนักเรียนทีจ่ บปีก�รศึกษ�
2561 ของโรงเรียนสังกัดเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ในวันที่ 13 มีน�คม 2562
ณ ห้ อ งประชุ ม ธรรม�ภิ บ �ล นั ก เรี ย นเกิ ด คว�มประทั บ ใจและภู มิ ใ จ
ในก�รจบก�รศึกษ�เป็นเกียรติให้ตนเอง ครอบครัวและสถ�นศึกษ�
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โรงเรียนเทศบาล

๓

วัดเหนือ

• กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนได้น�ำ นักเรียนเข้�ร่วมแสดงคว�มส�ม�รถ เนื่องในวันเด็ก
วันที่ 13 มกร�คม 2562 ณ สน�มหน้�ศ�ล�กล�งจังหวัดก�ฬสินธุ์

• กิจกรรม English Is Fun โรงเรียนได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อเป็นก�รส่งเสริมและ
พัฒน�ทักษะให้กับนักเรียนในวิช�ภ�ษ�อังกฤษ ระหว่�งวันที่ 16 – 17 กุมภ�พันธ์
2562 ณ หอประชุมธรรม�ภิบ�ล เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

• กิจกรรมจูเนียร์สเกาท์ เพื่อให้นกั เรียน มีระเบียบวินยั ในชีวติ ประจำ�วันมีจติ สำ�นึก
ในก�รปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองทีด่ ขี องสังคม ในระหว่�ง วันที่ 17 – 18 มกร�คม 2562
ณ โรงเรียนเทศบ�ล 3 วัดเหนือ

• 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

• โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง วันที่ 31 มกร�คม 2562 อนุบ�ล 1-2 ศึกษ�
แหล่งเรียนรูพ้ พิ ธิ ภัณฑ์สริ นิ ธร จังหวัดก�ฬสินธุ์ และวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2562 อนุบ�ล
3 ศึกษ�แหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

• โครงการปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำ�เร็จหลักสูตรปฐมวัย
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561 วันที่ 13 มีน�คม 2562 ณ หอประชุมธรรม�ภิบ�ลเทศบ�ล
เมืองก�ฬสินธุ์

โทร. 1132 เจ็บปวยฉุกเฉิน
แจงเหตุดวน-เหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง
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โรงเรียนเทศบาล

๔

เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ร่วมงานวันครู
ประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 16 มกร�คม 2562 ณ หอประชุม
ธรรม�ภิบ�ลเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

• โรงเรียนเทศบาล

• เม�อวันที่

• โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการเข้าค่าย

•

13 มีนาคม 2562 น�ยจ�รุวัฒน์ บุญเพิ่ม น�ยก
เทศมนตรีเมืองก�ฬสินธุ์ เป็นประธ�นในพิธมี อบประก�ศนียบัตร
แก่ นั ก เรี ย นที่ สำ � เร็ จ ก�รศึ ก ษ� ประจำ � ปี ก �รศึ ก ษ� 2561
ณ หอประชุมธรรม�ภิบ�ลเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

4 เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 12 มกร�คม 2562
ณ สน�มหน้�ศ�ล�กล�งจังหวัดก�ฬสินธุ์

พักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระหว่�งวันที่ 15 – 16 กุมภ�พันธ์
2562 ณ ห�ดสวนแก้ว แคมป ตำ�บลโนนบุรี อำ�เภอสหัสขันธ์
จังหวัดก�ฬสินธุ์

เม�อวันที่ 18 มีนาคม 2562 น�ยจ�รุวัฒน์ บุญเพิ่ม น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร หัวหน้�ส่วน
ก�รง�น พนักง�น สังกัดเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ร่วมพิธีถว�ยร�ชสักก�ระเพื่อรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณแห่งพระบ�ทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำ�ปี 2562

•
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โรงเรียนเทศบาล

๕

ดงปอ

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562

เขาคายภาษาอังกฤษ English is fun

ผู้บริห�ร คณะครู จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติ เพื่อให้เด็กและ
เย�วชนมีโอก�สแสดงคว�มส�ม�รถในด้�นต่�ง ๆ และเพื่อให้เกิดคว�ม
ภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง

ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะก�รให้ นั ก เรี ย นใช้ ภ �ษ�อั ง กฤษในก�รสื่ อ ส�ร
ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ เกิดคว�มมั่นใจในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษและ
มีทัศนคติที่ดีต่อภ�ษ�อังกฤษ

กิจกรรมวันครู ประจําป 2562
ผู้บริห�ร คณะครูร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู
ที่ ได้อบรมสัง่ สอนศิษย์ ให้เป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่�งมีคว�มสุข

โครงการวันสําคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา)
โครงการหนูนอยทองโลกกวาง
ส่งเสริมพัฒน�ก�รด้�นร่�งก�ย อ�รมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปญญ�ให้เหม�ะสมกับวัยได้รับประสบก�รณ์ตรงกับสถ�นที่จริง
เพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้ อย่�งหล�กหล�ย

ส่งเสริมให้นกั เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
ของพุทธศ�สน�และรักษ�ขนมธรรมเนียมอันดีง�ม

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครู – นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
โครงการจูเนียรสเกาท
ส่งเสริมและเตรียมคว�มพร้อมของนักเรียน ก�รรู้จักช่วยเหลือ
ตนเองและผูอ้ นื่ ก�รมีระเบียบวินยั ก�รเป็นผูน้ �ำ ผูต้ �ม รูจ้ กั ปฏิบตั ติ �ม
กฎและข้อตกลง จะทำ�ให้นักเรียนส�ม�รถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่�ง
มีคว�มสุข

เพื่อแสดงผลง�นนวัตกรรมครู และผลง�นนักเรียน ให้เป็น
ที่ประจักษ์ แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยง�นองค์กรอื่น ๆ ตลอดจน
ได้ทร�บถึงก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนตลอดปีก�รศึกษ� 2561

โครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2561
เพื่อสร้�งเสริมขวัญกำ�ลังใจให้แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดคว�มภ�ค
ภูมิใจในสถ�บันก�รศึกษ�และมอบประก�ศนียบัตรให้แก่นักเรียน
ที่สำ�เร็จก�รศึกษ� ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561

โทร. 1132 เจ็บปวยฉุกเฉิน
แจงเหตุดวน-เหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑
ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ าศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก อํ า เภอเมื อ ง
กาฬสินธุสัมพันธ ครั้งที่ 8 ประจําป 62

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการศูนยฯ
ประจําปการศึกษา 2561

• ในวันที่ 14 กุมภ�พันธ์ 2562 ณ สน�มกีฬ�กล�งจังหวัดก�ฬสินธุ์
ร่วมแข่งขันกีฬ�กลุ่มศูนย์พัฒน�เด็กเล็กอำ�เภอเมืองก�ฬสินธุ์ เพื่อเสริมสร้�ง
ร่�งก�ยที่แข็งแรงสำ�หรับเด็กเรียนรู้ก�รอยู่ร่วมกันกับคนหมู่ม�ก และเรียนรู้
ก�รมีน้ำ�ใจนักกีฬ�

• จัดขึ้นในวันที่ 14 มกร�คม 2562 ณ ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมือง
ก�ฬสินธุ์ 1 เพื่อแสดงผลง�นครู นักเรียน นำ�เสนอต่อส�ธ�รณชน โดยก�ร
เผยแพร่ผลง�น และศักยภ�พท�งก�รศึกษ�

โครงการแขงขันกีฬาสี ประจําปการศึกษา 2561

โครงการวันสําคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันมาฆบูชา)
ประจําปการศึกษา 2561

• จัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2562 ณ ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมือง
ก�ฬสินธุ์ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภ�พร่�งก�ยที่แข็งแรง สุขภ�พจิตใจ
ที่เข็มแข็ง ปลูกฝงให้นักเรียนมีน้ำ�ใจนักกีฬ� รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

• จัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภ�พันธ์ 2562 ณ ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ล
เมืองก�ฬสินธุ์ 1 เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรูถ้ งึ คว�มสำ�คัญของวันสำ�คัญท�งศ�สน�
เกี่ยวกับก�รปฏิบัติตนและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในวันสำ�คัญนั้น ๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒
กิจกรรมกระตุนความคิดและจินตนาการของเด็กเล็ก

กิจกรรมเกมสนิทานคุณธรรม

• ณ ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 2 (11 มีน�คม 2562)
เพื่อเสริมสร้�งจินตน�ก�รให้เด็กเล็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

• ณ ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 2 (13 มีน�คม 2562)
เพื่อให้เด็กเล็กและมีสม�ธิในก�รร่วมกิจกรรมม�กขึ้น

กิจกรรมเกมสและการนับเลข

กิจกรรมมอบความรักและความอบอุนใหกันและกัน

• ณ ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 2 (12 มีน�คม 2562)
เพื่อให้เด็กเล็กมีพื้นฐ�นก�รเรียนโดยทำ�กิจกรรมเล่นเกมส์ร่วมด้วย

กิจกรรมแสนสนุกแมเปดลูกเปด
• ณ ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 2 (18 กุมภ�พันธ์ 2562)
เพื่อให้เด็กเล็กเรียนรู้ระเบียบวินัย ก่อน-หลัง
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• ณ ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 2 (4 มกร�คม 2562)
เพื่อมอบคว�มรักคว�มอบอุ่นให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน อยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข

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

จิตอาสา “เราทำาความดีด้วยหัวใจ”

พ
า
ภิจกรรม
ก

วันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2562
วันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำาปี 2562

ทะเลดาวธุง@ริมแก่งดอนกลาง

วันวาเลนไทน์ ประจำาปี 2562

ภกิจากรพรม

บวงสรวงงานมหกรรมโปงลางแพรวา
กาฬสินธุ์ ประจำาปี 2562

วันครู ประจำาปี 2562

กีฬาสีชุมชน ประจำาปี 2562
วันปีใหม่ ประจำาปี 2562

