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โครงการคืนทางเทาใหประชาชน คืนถนนใหกับสังคม

 ฝายรกัษาความสงบ ดาํเนนิโครงการคืนทางเทาใหประชาชน

คนืถนนใหกับสงัคม โดยมวีตัถุประสงคเพ� อสรางความเปนระเบยีบเรยีบรอย

ของบานเมือง ตลอดจนเพ� อเปนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู ใชทางเทาในการสัญจร บริเวณจุดผอนผัน

ชั่วคราวหนาสถานศึกษา 3 จุด ถนนเทศบาล 24 ถนนชัยสุนทรบริเวณ

แยกศึกษาถึงแยกประมวลไทร (ตลาดโตรุง) ถนนกาฬสินธุบริเวณ

แยกปาไมถึงแยกถนนเทศบาล 24 และถนนเทศบาล 23

สํานักปลัดเทศบาล

หนวยบริการแพทยฉุกเฉิน

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุดําเนินการใหบริการแกประชาชนเพ� อ

เตรียมความพรอมในการรับมือกับการเจ็บปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ทางถนนที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณจริงในปจจุบันใหสามารถชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 

ผูประสบอุบัติเหตุบนทองถนน รวมทั้งผูประสบภัยพิบัติไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัยตามหลกัวชิาการ เพ� อลดการสญูเสยีชวีติ

ทุพพลภาพ พิการ และลดภาวะแทรกซอนระหวางนําสงสถานบริการ

สาธารณสุข 

เจ็บปวยฉุกเฉินเรียกหาเรา 1132 ยินดี เต็มใจ ใหบริการ

การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2

ครั้งที่ 1 ประจําป 2562

 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล

เมอืงกาฬสนิธุเปนประธานการประชมุสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที ่2 

ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 เพ� อใหคณะผูบริหารตอบกระทูถามของสมาชิก

สภาเทศบาล และเลือกเลขานุการสภาเทศบาลแทนตําแหน�งที่วาง

โดยได นายวทิยา ภูโยสาร ปลดัเทศบาลเปนเลขานุการสภา เลอืกกรรมการ

สามัญประจําสภาฯ แทนตําแหน�งที่วางโดยได นายอภิชัย นํ้าจันทร 

สมาชิกสภาเทศบาล เปนกรรมการสามัญประจําสภา และสภาเทศบาล

มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการตอเติมอาคารและสวนประกอบอาคาร

สาํหรบัการกอสรางและตอเติมศนูยบรกิารสาธารณสขุฯ แหงที ่2 ดงปอ

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ชวงเทศกาลสงกรานต 2562

 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ รวมกับศนูยอาํนวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวดักาฬสนิธุตลอดจนหน�วยงานตางๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน 

เครือขาย และมูลนิธิตางๆ ไดกําหนดจัดงานโครงการรณรงคปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2562 ขึ้น ในวันที่ 10  

เมษายน 2562 ณ สี่แยกเรือนจํา ถนนอนรรฆนาค
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วันเทศบาล

 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ จัดงานวนัเทศบาล ประจําป 2562 วนัที ่24 

เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมือง

กาฬสินธุ โดยมีนายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปน

ประธาน พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานคร ูพนักงาน

เทศบาล ไดรวมงานในครั้งน้ี และประธานในพิธีไดมอบโลและใบประกาศ

เกียรติคุณใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจางประจํา พนักงานจาง

ผูซึ่งไดรับคัดเลือกเปนพนักงานดีเดนประจําป 2562 จํานวน 31 คน

ศึกษาดูงาน ณ สํานักทะเบียนทองถิ่น

เทศบาลนครระยอง

ชม ชิม แชะ ชอป “ตลาดดาวธุง มุงสรางสังคม

วัฒนธรรมเพ� อการเรียนรู” @ กาฬสินธุ

 วันที่ 27 เมษายน 2562 ณ สํานักทะเบียน

ทองถ่ินเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง นายจารุวัฒน  

บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดนําคณะผูบริหาร 

และพนักงานเทศบาลเขาศึกษาดูงานสํานักทะเบียนดีเดน

เพ� อเพิม่ศกัยภาพในการทาํงานใหแกบคุลากร โดยมี นายสธุน

ซ� อประเสริฐ ปลัดเทศบาลนครระยอง ใหการตอนรับ

คณะศึกษาดูงาน

 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ขอเชญิเทีย่วงาน “ตลาดดาวธุง มุงสรางสงัคม

วฒันธรรมเพ� อการเรยีนรู” เจอกันทกุเยน็วนัจันทร ตัง้แตเวลา 16.00 - 20.00 น.

ณ สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เริ่มวันจันทรที่ 29 

กรกฎาคม 2562 เปนตนไป (สามารถจองลอคขายของภายในงานไดที่

คุณกันติพงษ โทร 095 - 668-6237 หรือ สํานักการศึกษา เทศบาลเมือง

กาฬสินธุ โทร 043-811-671 )

 โดยในงานมกิีจกรรม อาท ิลานจําหน�ายสนิคา ,ลานวฒันธรรม-ศลิปะ,

ตลาดสินคาพื้นบานทองถิ่นชองดีจาก 36 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ,

สินคา OTOP พืชผักผลไม อาหารปลอดภัย เปนตน
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สํานักการชาง

 1. จัดสถานที่ สําหรับพิธีพลีกรรมตักนํ้าจากแหลงนํ้า

ศักดิ์สิทธ์ิ จังหวัดกาฬสินธุ ณ สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน วันที่ 4 

เมษายน 2562

 5. จัดทําซุมประตู ประดับดวยภาพพระปรมาภิไธยและ

พระบรมฉายาลกัษณ พรอมทัง้ประดบัธงชาตแิละธงพระปรมาภิไธย 

เน� องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 2. จัดสถานที่ สําหรับงานประเพณีสงกรานตดีโน�สินธุ

ถ่ินคนน�ารัก” สาดสนุกบุกกินปลาราหอมจังหวัดกาฬสินธุ บริเวณ

ถนนอนรรฆนาค ประจําป 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562

 6. จัดสถานที่ ประดับธงพระปรมาภิไธย ประดับธงชาติ 

เน� องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนีิ

 3. จัดสถานทีเ่พ� อเตรยีมรับเสดจ็พระราชดาํเนิน สมเดจ็

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑสิรินธร วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 4. จัดสถานที่พิธีบวงสรวงศาลเจาโสมพะมิตร เจาเมือง

กาฬสินธุคนแรก ประจําป 2562 วันที่ 4 มิถุนายน 2562

 7. งานวางทอสูบนํ้า เพ� อเรงการระบายนํ้าฝนบรรเทา

ปญหาน้ําทวมขัง ถนนทุงศรีเมือง

 8. จัดสถานที่ สําหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพ

ปญญาเมธี อดีตเจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ ณ วัดกลางอารามหลวง

 14 มถุินายน 2562 เวลา 11.30 น. ณ สวนสาธารณะริมแกง

ดอนกลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายก

เทศมนตรีเมอืงกาฬสนิธุ พรอมหัวหนาสวนราชการขาราชการ พอคา 

ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ ไดรวมกันปลอยพันธุสัตวน้ํา จํานวน 

200,042 ตัว

กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา
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สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม

ธรรมาภิบาล นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

เมอืงกาฬสนิธุ และคณะผูบรหิาร หัวหนาสวนราชการ เครอืขาย

การจัดการสิ่งแวดลอม เขารับการประเมินเมืองสิ่งแวดลอม

ยั่งยืนเมืองอยูดี คนมีสุข สิ่งแวดลอมยั่งยืน ระดับประเทศ

ป 2562 โดย นางรัชนี เอมะรุจิ ประธานกรรมการ พรอมคณะ

 ศูนยบริการสาธารณสุขแหงที่ 1 (ซอย

นํ้าทิพย) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดออกใหบริการ

ตรวจสุขภาพรางกายเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 1 - 4 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ 

และ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

ตามกําหนดการดังนี้

สรุปผลการประเมินกาซเรือนกระจกที่ปลดปลอย

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ป2561

การจัดการกาซเรือนกระจก

ออกบริการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน

ประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน

 ปรากฏการณเรอืนกระจก เกิดจากขบวนการ

ที่รังสีความรอนจากพื้นผิวโลกถูกดูดซับไว ทําให

อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปรากฏการณ

เรือนกระจกน้ันมีผลกระทบมาจากการทํากิจกรรม

ของมนุษย โดยเฉพาะการเผาไหมเชื้อเพลิง การใช

ไฟฟา การใชเคร� องปรับอากาศ เปนตน เทศบาล

เมืองกาฬสินธุจึงขอเชิญชวนพอแมพี่นองประชาชน

ลดการใช ไฟฟาจัดการขยะต้ังแตตนทาง ลดการ

ใชพาหนะสวนตัวที่ใชนํ้ามัน เพ� อลดปญหาโลกรอน

จากกาซเรือนกระจก โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับองคการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) เพ� อคํานวณกาซ

เรอืนกระจกภายในเขตเทศบาล ประจาํปงบประมาณ 

2561 ปรากฏวา มีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก

จํานวน 22,245.07 ตนั คารบอนไดออไซดอยูในเกณฑ

มาตรฐาน
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สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

โครงการชุมชนเมืองลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ป 2562

 - ไดทาํการตรวจอจุจาระกับประชาชนกลุมเสีย่ง อาย ุ40 ป ขึน้ไป มพีฤตกิรรมกินปลาดบิ, ปลาราดบิ, ปลาจอม, มกีรรมพนัธุเปนมะเรง็ตบั

หรือมะเร็งทอน้ําดี และผูที่สนใจ ดวยการตรวจหาไขพยาธิ ดวยวิธี “Kato thick smear” ในเขตเทศบาลฯ เปาหมายจํานวนทั้งสิ้น 936 ราย

ใน วันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2562 

 ผลการดําเนินงานดังนี้

 - ไดมีกลุมเสี่ยงดังกลาวที่มาตรวจอุจจาระหาไขพยาธิ จํานวนทั้งสิ้น 920 ราย

 - พบมีไขพยาธิ ทั้งสิ้น  42 ราย มารักษาครบแลวทั้ง 42 ราย และจะนําเขาสูกระบวนการตรวจอัลตราซาวดชองทองในเดือนสิงหาคม

ตอไป สรุปดังนี้

 - พบไขพยาธิใบไมตับ 26 ราย

 - พบไขพยาธิสตรองจิรอยด(พยาธิตัวกลม) 13 ราย

 - พบไขพยาธิใบไมตับและทั้งไขพยาธิสตรองจิรอยด

  ในคนๆ เดียว  2 ราย

 - ไขพยาธิตัวตืด 1 ราย 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

 15  พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หองประชมุสภาเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ประชมุกรรมการกองทนุหลกัประกันสขุภาพ 

ครั้งที่ 3/2562

 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ ได ใหการตอนรบัคณะศกึษาดงูานจากกองทนุหลกัประกันสขุภาพเทศบาลตาํบลนิเวศน จังหวดัรอยเอด็ เพ� อเขาศกึษา

หลักการทํางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซึ่งนําโดย นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม นายกเทศมนตรี ตําบลนิเวศน

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

 ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น. ศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการวัดใต โพธ์ิค้ํา เทศบาลเมือง

กาฬสินธุ นักกายภาพบําบัดได ใหบริการทํากายภาพบําบัดกับผูปวย

และผูสูงอายุที่มารับบริการ

งานทันตกรรม

 22 พฤษภาคม 2562 ทนัตแพทยจากโรงพยาบาลกาฬสนิธุ

รวมกับเจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุออกใหบริการใสฟนปลอม

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน

1 ราย
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กองสวัสดิการสังคม

โครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล 5

 25 เมษายน 2562 ณ หองประชุมวัดกลางพระอารามหลวง

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เปนประธานเปดโครงการชมุชนรวมใจรักษาศลี 5 และเวลา 09.30 น.

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน ไดนําผูบริหารและพนักงานเทศบาลฯ

เขารวมฟงสวดพระอภิธรรม ครบ 50 วัน สรีรสังขารศพพระเทพ

ปญญาเมธี (ปราชญ อกฺกโชโต ป.ธ.7) 

จัดเวทีประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการตนกลากองทุน

แมของแผนดิน

 25 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รวมกับชุมชนหนองลิ้นจ่ี จัดเวทีประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการ

ตนกลากองทุนแมของแผนดิน ป 2562 ณ ลานอเนกประสงคชุมชน

หนองลิ้นจี่

โครงการฝกอบรมอาชีพและสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ

ชุมชน

 29 เมษายน 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการเปดโครงการฝกอบรมอาชีพและ

สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพชุมชน เพ� อใหกลุมอาชีพในชุมชนและ

ผูสนใจทั่วไป ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง 36 ชุมชน

โครงการ 9 ตอไป สูชีวิตพอเพียง

 ประชุมทําความเขาใจการดําเนินงานภายใตการดําเนิน

งานโครงการ “9 ตอไปสูชีวิตพอเพียง (ศพค. ทุงสระ)

จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ

ประชุมประจําเดือน คณะกรรมการชุมชน

 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน

และผูนําชุมชน ประจําเดือนมีนาคม 2562 คร้ังที่ 6 ประจําป

งบประมาณ 2562 โดยกองสวัสดิการสังคมไดจัดขึ้นเปนประจํา

ทุกเดือน ซึ่งมีคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวน

การบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจาหนาที่เทศบาลเมือง

ประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรี

กาฬสินธุ คณะกรรมการ

ชุมชนและผูนําชุมชนทั้ง 

36 ชุมชน

 5 มนีาคม 2562 เวลา 08.30 น. ศพค. ทมกส. เขารวมประชมุ

สมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรี

และวันสตรีสากลจังหวัดกาฬสินธุ 

ประจําป 2562 ณ หอประชุม

ธรรมาภิบาล

รวมงานมหกรรมโปงลาง

 3 - 6 มีนาคม 2562 ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการ

สังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมกับศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัด

กาฬสินธุ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

กาฬสินธุ ในงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ
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สีสันศิลปะดาวธุง

 4 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ รวมกันสมาชิกสภาเด็กฯ และจิตอาสา ไดมารวมดวย

ชวยกันแตงแตมระบายสีลงบนจานดาวเทียม เพิ่มเติมสีสรรคศิลปะ

ดาวธุงใหสวยงามเพ� อนําไปตกแตงแหลงทองเที่ยวสวนสาธารณะ

ริมแกงดอนกลาง เปนการโปรโมทแหลงทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ

สภาเด็กเยาวชนรวมงานประเพณีสงกรานต

 13 เมษายน 2562 สภาเด็กเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

รวมกิจกรรม บรกิารนํ้าด� มใหกับประชาชนทีม่ารวมงาน การแสดงความ

สามารถพเิศษ ราํ เตน บนเวท ีและ

รวมเดินรณรงคถนนสงกรานต

( ไ ม แอลกอฮอล  ไม สู บบุ ห ร่ี

ไมแตงตัวโบ ไมเลนรุนแรงฯ ลฯ)

โครงการ เฝาระวังของกลุมสตรีเพ� อลดความรุนแรง

ตอเด็กและสตรีในชุมชน

 17 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาล

เมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 

ไดเปนประธานเปดโครงการเฝาระวงัของกลุมสตรเีพ� อลดความรนุแรง

ตอเดก็และสตรีในชมุชน โดยมวีตัถุประสงคของโครงการเพ� อใหสงัคม 

ชุมชนมีสวนรวมในการปองกันแก ไขปญหาและสรางเครือขาย

เฝาระวังปญหาในพื้นที่

การดําเนินงานโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 29 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลไดเขารวม 

ประชุมทําความเขาใจการดําเนินงานโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

คณุสมบตั ิผูลงทะเบยีนรวมทัง้การบนัทกึขอมลูลงในระบบตอไปให อปท.

ดําเนินการเบ็ดเสร็จ

ประชุมใหญสามัญประจาํป 2562 สมาคมฌาปนกจิเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุเทศเมืองกาฬสินธุ

 9 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาล

เมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 

เปนประธานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 สมาคมฌาปนกิจ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุเทศเมืองกาฬสินธุ

ประชาชนทั้ง 36 ชุมชน รวมกิจกรรมทําธุงอีสาน

 เพื่อใช้ประดับงานวิสาขบูชาปุณณมี ประเพณีสรงนํ้า

พระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2562 ระหวางวันที่ 16 - 22 

พฤษภาคม 2562 ณ โบราณสถาน พระธาตุยาคู อําเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ
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กองวิชาการและแผนงาน

สํานักการคลัง

ติดตั้งแอพพลิเคชั่น DINO CITY

 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนผูสูงอายุวัดใต โพธ์ิค้ํา 

พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดติดตั้งแอพพลิเคชั่น DINO CITY 

ใหกับนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุ เพ� อเปนชองทางในการรองทุกข

รองเรียน ติดตามขอมูลขาวสารเทศบาลฯ

การประชุมเพ� อทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 – 

2565)

 7 มถุินายน 2562 ณ หองประชมุสภาเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ 

นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธาน

ประชมุเพ� อทบทวนแผนพฒันาเทศบาล (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ� อเปน

แนวทางในการพฒันาเทศบาลและเปนกรอบในการจัดทาํงบประมาณ

ตอนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ประจําป 2562

 27 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับ

คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี ประจําป 2562 นําโดย ผูชวยศาสตราจารยสุนทรชัย ชอบยศ

โดยเทศบาลไดสงผลงานโครงการจุติสุขาวดีสรางสุขที่ปลายทางชีวิต

เปนนวัตกรรมประกอบการคัดเลือก

 ฝายแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยสนิ เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ 

ไดทําการออกสํารวจขอมูลภาคสนาม ณ ถนนเทศบาล 23, 24 และ

ถนนกาฬสินธุ เพ� อเตรียมความพรอมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสรางตามตารางงาน

ลําดับ วันที่ ชุดที่ Zone Block ถนน หมายเหตุ

1 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 04 F,G,K,L,H,I ถนนกาฬสินธุ

3 กรกฎาคม 2562 2

2 4-5 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 04 H,I ถนนเทศบาล 23

8-10 กรกฎาคม 2562 2

3 11-12 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 H ถนนเทศบาล 24

15 กรกฎาคม 2562 2

4 16 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 K,O,P ถนนภิรมย

19 กรกฎาคม 2562 2

5 22 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 O,L,H,B,C ถนนชัยสุนทร

24 กรกฎาคม 2562 2
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สํานักการศึกษา

งานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง หอเจาบาน ศาลปูแฮ 

ศาลปูหาญ ศาลปู กลุาบญุโฮม ศาลปูบญุตากดุโงงและ

ศาลเจาโสมพะมิตร ประจําป 2562 (ประเพณีบุญซําฮะ)

 5-6 มิถุนายน 2562 โดยมีการจัดประกวดพานบายศรี

การประกวดกระทงหนาววั การประกวดการกลาวสนุทรพจน 

กิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง “รฤก กาฬสินธุ” เลาขาน

ตํานานบรรพชนกาฬสินธุ พระยาชัยสุนทร (ทาวหมาแพง)

พิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ หรือ วันน้ําทิพยกตัญู

ประจําป 2562

 12 เมษายน 2562 ณ วัดสวางคงคา ตําบลกาฬสินธุ 

อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีนายไกรสร

กองฉลาด ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ เปนประธาน

เปดกิจกรรมในครั้งนี้

ประเพณสีงกรานต ประจาํป 2562 ระหวางวันท่ี 13-15

เมษายน พ.ศ. 2562 

 1. พธีิทาํบญุตกับาตรเน� องในวนัสงกรานต ประจําป 2562

โดยมี นายสนั่น พงษอักษร รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ

เปนประธานและในพิธี

โครงการอบรมสรางและพัฒนาเครือขายการจัดทํา

แผนระดับภาค ประจําป 2562

 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมชาร-ลองบูทรีค

นายนพสทิธ์ิ กุลเจรญิวริตัน รองนายกเทศมนตรีเมอืงกาฬสนิธุ 

เปนประธานเปดโครงการ

 2. กิจกรรมขบวนแหประเพณีสงกรานต ประจําป 2562 

และชวงเย็น (เวลา 18.00 น.) ณ บริเวณวงเวียนโปงลาง 

หนาวัดสวางคงคา นายไกรสร กองฉลาด ผูวาราชการจังหวัด

กาฬสินธุ มอบรางวัลผูชนะเลิศการประกวด
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โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เปดภาคเรียนใหม ปการศึกษา 2562 คณะผูบริหาร พนักงานครู นักเรียน รวมเคารพ

ธงชาติ หนาเสาธง และพบปะพูดคุยเพ� อสรางความคุนเคยและแจงกฎระเบียบตาง ๆ ในโรงเรียน ใหนักเรียนทราบ

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจําปการศึกษา 2562

 25-27 เมษายน 2562 เปนศูนยอบรมโครงการ

สะเต็มศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 ระดับประถมศึกษา

ตอนปลาย เพ� อเปนการพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนในเชิง

บูรณาการความรู ใหเกิดความเช� อมโยงระหวางวิชา



โทร. 1132 สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง 13

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

อิเล็กทรอนิกส ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพ� อเขาสูประเทศไทย 4.0

 21 - 23 เมษายน 2562 ณ หองประชุมโรงเรียน

ผูสงูอาย ุเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ พนักงานครู เขารวมอบรม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพ� อเขาสูประเทศไทย 4.0  

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 2562

 10 เมษายน 2562 ตัวแทนนักเรียนและพนักงาน

ครูรวมโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 2562 นักเรียนโรงเรียน

เทศบาล 2 วัดสวางไดรับรางวัลออกแบบหมวกกันน็อก

สวยงาม

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ความซ� อตรง

 พนักงานครูและนักเรียน รวมโครงการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ความซ� อตรง และทําบุญตักบาตร

ในวนัที ่19 พฤษภาคม  2562 ณ วดัสวางคงคา เปนการสงเสรมิ

คุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน

โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะภาษาไทย

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมฝกอบรมพัฒนา

ทกัษะภาษาไทย วนัที ่13 - 15 พฤษภาคม 2562 เพ� อเตรียม

ความพรอมใหกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ในการอานออกเขยีนได จะไดพฒันาทกัษะในดานภาษาไทย

ใหกับนักเรียนกอนเปดเรียน ปกครองสวนทองถิ่นเพ� อเขาสูประเทศไทย 4.0  
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อบรม SBMLD Innovation

 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เขารวมอบรม 

SBMLD Innovation ระหวางวันที่ 21 - 23 เมษายน 2562 ณ

หอประชุม โรงเรียนผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

โครงการเขาค ายวิชาการ กิจกรรมเขาค ายเตรียม

ความพรอมพฒันาการ เพ� อใหนักเรยีนคุนเคยกับครแูละสถานที่

กอนเปดภาคเรียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม วันสําคัญทาง

ศาสนาและประเพณี กิจกรรมวันวิสาขบูชา เพ� อใหนักเรียน

รูจักการทําบุญ  การทําความดี ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

วิ่งสมาธิวันวิสาขบูชา

 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลมิพระเกียรต ิรวมกิจกรรมวิง่สมาธิ

วันวิสาขบูชา 2562 มินิมาราธอน 8 กิโลเมตร

รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการดําเนินงานดีเดนดานการจัด

การศึกษา ดานพัฒนาคุณภาพ (Health) ระดับดีเยี่ยม

 นายมานิต เหล� อมกุมมาร ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 

4 เฉลิมพระเกียรติ เขารับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการดําเนิน

โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เขารวมโครงการ

อบรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระหวางวันที่ 21 - 22

พฤษภาคม ณ โรงแรมชารลอง บูทริค

โรงเรยีนดําเนินโครงการโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพกจิกรรม

วันงดสบูบุหรีโ่ลก เพ� อใหนักเรียนไดเรยีนรูถึงพษิภัยของบหุร่ีและ

การปองกันตนเองใหหางไกลจากสิ่งเสพติด ในวันที่ 31 พฤษภาคม 

2561

อบรมพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนไดรับความอนุเคราะห

จากเจาหนาที ่โรงพยาบาลกาฬสนิธุใหความรูเร� องการปฐมพยาบาล

เบื้องตน  ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

งานดีเดนดานการจัดการศึกษา ดาน

พัฒนาคุณภาพ (Health) ระดับ ดีเยี่ยม

ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู

ปการศึกษา 2560 ของกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น
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โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ

กิจกรรมปลูกตนไม 1 ฝน 1 คน 1 ตน

 24 เมษายน 2562 ผูบริหาร คณะครู รวมปลูกตน

1 ฝน 1 คน 1 ตน เพ� อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา

อยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการเขาคายวิชาการ ประจําปการศึกษา 2562 

กิจกรรมเตรียมความพรอมพัฒนาการชั้นอนุบาล

 8 พฤษภาคม 2562 ผูบรหิาร คณะครู จดักิจกรรม

เพ� อเตรียมความพรอมนักเรียนใหม กอนเปดภาคเรียน

ในปการศึกษา 2562

งานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ําพระธาตุยาคู

ประจําป 2562

 18 พฤษภาคม 2562 ผูบริหาร คณะครู รวมงาน

วิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ําพระธาตุยาคู ประจําป 2562 

เพ� อรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน� องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน ี

 3 มิถุนายน 2562 ผูบริหาร คณะครู รวมกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และพิธีจุดเทียนชัย

ถวายพระพร
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒

งานอนามัยศูนยพฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1

 5 มิถุนายน 2562ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ 1 ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากทาฟลูออไรด

กิจกรรมวันเปดภาคเรียน

 เปดภาคเรียนในวันที่ 1 เมษายน 2562 เพ� อให

เด็กเล็กและผูปกครองทําความคุนเคยกับครูประจําและ

โรงเรียน

โครงการประชุมผูปกครอง

 จัดประชุมผูปกครองในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

โครงการประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2

 จัดประชุมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

โครงการประชุมผูปกครองประจําปการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 จัดโครงการประชุมผูปกครองประจําปการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) ขึ้นใน

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1

โครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค ประจําป 2562

 16 พฤษภาคม 2562 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ 1 ไดจัดโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค

ประจําป 2562

กาฬสินธุ 1 ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากทาฟลูออไรด

วานิช เพ� อปองกันฟน

ผุ ซึ่งมีเจาหนาที่จาก

โรงพยาบาลกาฬสินธุ
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พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เน� องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

ผูสูงอายุสายตาดี ชีวีเปยมสุข การแสดงแสงสีเสียง “รฤก กาฬสินธุ”

เลาขานตํานาน บรรพชนคนกาฬสินธุ

วันเทศบาล






