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โครงการ ธรรมะเสริมสรางองคกรคุณธรรม

 “ธรรมะเสรมิสรางองคกรคณุธรรม” เพ� อเปนแนวทางการปฏิบตังิานของพนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาลลกูจางประจํา

และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยไดรับความเมตตาจาก พระอาจารยคกึฤทธ์ิ  โสตถิฺผโล เจาอาวาสวดันาปาพง

บรรยายธรรมในหัวขอ “ธรรมะเสริมสรางองคกรคุณธรรม”

โครงการสรางภูมิคุมกันเด็กไทย สรางความปลอดภัยทางน้ํา

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล และสถานที่ฝกภาคปฏิบัติสระวายน้ําสระชูใจ ไดจัดทําโครงการ 

สรางภูมิคุมกันเด็กไทย สรางความปลอดภัยทางน้ํา

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562

 ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 

ไดตอบกระทูถามและเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณซึ่งสภาเทศบาลมีผลเห็นชอบตามที่เสนอ และเสนอ

ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป พ.ศ.2563 ในวาระที่ 1 วงเงินงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 453,013,835 บาท

ซึ่งสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบใหรับหลักการดวยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

 ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ไดตอบกระทูถามจาก

สมาชิกสภาเทศบาล และที่ประชุมไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3

ซึ่งสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบใหตราเปน เทศบัญญัติดวยมติเสียงขางมาก 10 เสียง

สํานักปลัดเทศบาล
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สํานักการชาง

กําจัดผักตบชวาบริเวณสะพานชุมชนทาสินคา

ขุดลอกเพ� อระบายน้ําบริเวณชุมชนคุมหวย

รวม กจิกรรมโครงการจติอาสาพฒันาลาํนํ้าคูคลอง

ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

รวมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน

เฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนถีนานนท

รวมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ

ถนนถีนานนท, สวนสาธารณะกุดน้ํากิน

ดําเนินการซอมแซมผิวจราจรทางเดิน – วิ่ง – ปน

จักรยาน

ประดับตกแตงจัดเตรียมสถานท่ีเน� องในวันแม

แหงชาติ ประจําป 2562
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สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

โครงการผูสูงอายุสุขภาพฟน ชีวีมีสุข

ประจําป 2562

 กิจกรรม ใหความรูทางทันตสุขภาพและใหบริการ

ทันตกรรมแกผูสูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ 

 ครั้งที่ 1  วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุมศูนย

พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

 ครั้งที่ 2  วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาวัดสวางคงคา  

 ครั้งที่ 3  วันที่ 9 สิงหาคม 2562  ณ ศาลาวัดชัยสุนทร

 ครั้งที่ 4  วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ วัดดงปอ

 มีผูมารับบริการ ตรวจฟน 199 ราย ขูดหินปูน 108 ราย

ถอนฟน 79/93 ราย/ซี่ รวมทั้งหมด 400 ราย

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลบานเปด

 นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรี

เมอืงกาฬสนิธุ พรอมดวย ผูอาํนวยการสาํนัก/ กอง/ ฝาย พนักงาน

และเจาหนาที่สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับคณะ

ศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน รวมทั้งสิ้น 36 คน นําโดย นายประทีป เสาผล ประธาน

สภาเทศบาลตําบลบานเปด นําคณะเขาศึกษาดูงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

ออกใหบริการตรวจฟนและทาฟลูออไรด

เด็กนักเรียน  

 งานทันตสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ออกใหบริการตรวจฟนและ

ทาฟลูออไรต เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 จํานวน 730 คน 

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

รางวัล “กองทนุหลกัประกนัสขุภาพทองถิน่ดีเดน

ประจําป 2562”

 นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ไดขึ้นรับรางวัล “กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินดีเดน

ประจําป 2562” จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในงานมหกรรมกองทุน

หลักประกันสุขภาพทองถิ่น “12 ป กปท.เดินหนา พลังทองถิ่นไทย 

รอบรูสรางสุขภาพอยางยั่งยืน” ระหวางวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 

2562
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พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจาง เกษียณอายุราชการ ป 2562

สํานักการคลัง

ปายที่ตองเสียภาษี ไดแก ปายแสดงช� อ ยี่หอ และเคร� องหมายที่ใช ในการประกอบการคา หรือประกอบการอ� น เพ� อหารายได ไมวา

จะแสดง หรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเคร� องหมายการคา ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีการใดๆ

ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย

 1. เจาของปาย

 2. ในกรณีไมมีผูย� นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเม� อเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของปายน้ันได ใหถือวาผูครอบครองปายน้ันเปนผูมี

หนาที่เสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายได ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ปายน้ันตั้งหรือแสดงอยู เปนผูเสีย

ภาษีปาย ตามลําดับ

ภาษีปาย

****  สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักการคลัง   043-811671-3 ตอ 209, 210  หรือ 098-1048797

นายลิขิต  ไชยภู

ตําแหน�งหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร

สํานักปลัดเทศบาล

นางนลินรัตน  รัตนะ

ตําแหน�งครูชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล ๑

นายสาคร  ดลโสภณ

ตําแหน�งพนักงานขับรถยนต

สํานักการชาง

นางวิภาณี  ทองขาน

ตําแหน�งครูชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล ๑

นายสนิท  สารพันธ

ตําแหน�งภารโรง

โรงเรียนเทศบาล ๑

นางสายเพชร  ฆารไสว

ตําแหน�งครูชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล ๔

นายสังขทอง  สารพันธ

ตําแหน�งภารโรง

โรงเรียนเทศบาล ๑

นางนฤมล  ศรีพลนอก

ตําแหน�งเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สํานักปลัดเทศบาล

นางสายสวาท  พวงคํา

ตําแหน�งครูชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล ๑

ระยะเวลาในการย� นแบบแสดงรายการเพ� อเสียภาษีปาย

 เจาของปายที่มีหนาที่เสียภาษีตองย� นแบบแสดง

รายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกป

 ในกรณีที่ติดต้ังปาย หรือแสดงปายใหมขึ้นแทน

ปายเดมิ หรอืเปลี่ยนแปลงแกไขปายอนัเปนเหตใุหตองเสียภาษี

เพิ่มขึ้น ใหเจาของปายย� นแสดงรายการภาษีปาย (ใหม) ภายใน 

15 วัน นับแตวันที่ติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแตวันที่แกไข

แลวเสร็จ แลวแตกรณี
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กองสวัสดิการสังคม

โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ 

ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV

 เจาหนาที่กองสวัสดิการสังคมจายเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ ผูพิการ ประจําเดือน กรกฎาคม 2562ผูสูงอายุ ผูพิการ ประจําเดือน กรกฎาคม 2562

โครงการอบรมการขับเคล� อนชุมชนตามแนว

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธุ เปนประธานในพิธีเปดโครงการอบรม

การขบัเคล� อนชมุชนตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

และไดรบัเกียรตวิทิยากร นายวฒันพงษ  ก่ิงแกว นักวชิาการ

สงเสริมการเกษตรชํานาญการ จากสํานักงานเกษตร

อําเภอเมืองกาฬสินธุ

ตอนรับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด

 26 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชมุมะหาด เทศบาล

เมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธุ ใหการตอนรับคณะบริหารสภาเด็กและ

เยาวชนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ซึ่งไดมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ

การดาํเนินงานของคณะบรหิารสภาเดก็และเยาวชนเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ โดยมีวัตถุประสงคเพ� อสงเสริมสนับสนุน

ใหเด็กและเยาวชนไดแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออก

อยางสรางสรรค

ประชุมคณะทํางานโครงการบานม่ันคงกลุม

จังหวัดกาฬสินธุ

 นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมือง

กาฬสินธุ ไดเปนประธานการประชุมคณะทํางานโครงการ

บานมั่นคงกลุมจังหวัดกาฬสินธุ และบรรยายแนวทาง

การพัฒนาที่อยูอาศัยเมืองและชนบทจังหวัด แนวทาง

ขบัเคล� อนงานทีอ่ยูอาศยัเมอืง ชนบท ยทุธศาสตรทีอ่ยูอาศยั

จังหวัด
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การประชุมสมาชิกสหกรณเคหะสถาน

บานรวมใจ จํากัด

 การประชุมสมาชิกสหกรณเคหะสถานบานรวมใจ 

จํากัด เร� อง การขอกูเงินสินเช� อสรางบาน ภาระหน้ีสิน

ของสมาชิกสหกรณจะดําเนินการไปแนวทางใดตอไป

โครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุน

 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดร.ศรินินัท  หลอตระกลู รองนายก

เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมหวหนาสวนการงาน

รวมเปดโครงการสรางสานสัมพันธครอบครัวอบอุน

โดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีผูรวม

เขารับการอบรมจํานวน 180 คน จาก 36 ชมุชน ไดรบัเกียรติ

วทิยากรจากศนูยเรยีนรูเพ� อครอบครวัเขมแขง็จังหวดักาฬสนิธุ

คุณคณางค กงเพชร และคณะ บรรยายพิเศษเร� อง

การสรางสัมพันธภาพครอบครัวในยุค Social

ลงพื้นที่เพ� อใหความชวยเหลือประชาชน

 20 สิงหาคม 2562 ณ ชุมชนทุงมน นายจารุวัฒน 

บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พนักงานเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ (สังกัดกองสวัสดิการสังคม) ไดลงพื้นที่

เพ� อใหความชวยเหลอื ตรวจสอบและพจิารณาใหความชวยเหลอื

นายสมร  ฆารบุญ ไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง

การประชุมสมาชิกสหกรณบริการเคหะสถาน

หนองไผรวมใจพัฒนา จํากัด

 เคหะสถานหนองไผ ร วมใจพัฒนา จํา กัด

เร� อง การขอกูสินเช� อสรางบาน

โครงการสงเสริมการดําเนินงานกองทุน

แมของแผนดิน

 การดําเนินงานกองทุนแมของแผนดินและพิธี

ทอดผาปาสามคัคเีพ� อสมทบกองทนุแมของแผนดนิ ณ วดัสวางคงคา

โดยกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการฯ ประกอบดวย

คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแมของแผนดินในเขต

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ มยีอดผาปารวมทัง้สิน้ 107,790 บาท

ครอบครัวในยุค Social

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ มยีอดผาปารวมทัง้สิน้ 107,790 บาท
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กองวิชาการและแผนงาน

มอบรางวัล ประกวดหอกระจายขาวดีเดนประจําป 2562

 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

มอบใบประกาศนียบัตร แกคณะกรรมการหอกระจายขาวที่ชนะเลิศในการประกวดหอกระจายขาวดีเดนประจําป 2562 ดังนี้

 - รางวัลชนะเลิศ คือ ชุมชนวัดใต โพธิ์ค้ํา

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ชุมชนคุมหวย

การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ 7/2562 

 นายสมชาย โสมนัสนานนท ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ไดเขารวมประชุมและพูดคุยกับคณะกรรมการ

หอกระจายขาวชุมชน ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน

ตอนรับคณะกรรมการตรวจรางวัลพระปกเกลา

ประจําป 2562

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ชุมชนดงปอ

 รางวลัชมเชย คอื ชมุชนหนองไชยวาน, ชมุชนทุงสระ,

ชุมชนสงเปลือยกลาง, ชุมชน ก.ส.ส., ชุมชนหัวคู - หนองเรือ,

ชมุชนรมิแกงดอนกลาง, ชมุชนหนองผักแวน, ชมุชนดอยกลอย, 

ตลาดโตรุง และชุมชนหาดลําดวน

 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ รวมใหการตอนรับ

คณะกรรมการตรวจรางวัลพระปกเกลา ประจําป 2562

ดานเสริมสรางสันติสุขและความสมานฉันท (รอบสุดทาย)

นําโดยรองศาสตราจารย ดร.อรทัย กกผล รองเลขาธิการ

สถาบันพระปกเกลาประธานคณะกรรมการเพ� อคัดเลือกรางวัล

พระปกเกลา ประจําป 2562 ดานเสริมสรางสันติสุขและ

ความสมานฉนัทโดยเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ไดนําเสนอนวตักรรม 

“โครงการจุติสุขาวดีและโครงการสรางสุขที่ปลายทางชีวิต”

และ “คนกาฬสินธุ ไมทิ้งใครไวขางหลัง” ซึ่งคณะกรรมการฯ

ไดซักถามการดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ
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สํานักการศึกษา

การแขงขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู

ประจําป 2562

 มีการแขงขัน ทั้งหมด 3 รุน 1.รุนเยาวชนอายุ

ไมเกิน 13 ปชาย ทั้งหมด 8 ทีม 2.รุนเยาวชน อายุ

ไมเกิน 18 ปชาย ทัง้หมด 8 ทมี 3.รุนประชาชนทัว่ไปชาย

ทั้งหมด 16 ทีม

มัคคุเทศนนอย ประจําป 2562

 วันที่  18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ

พิทยาสิทธิ์ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดโครงการ

ฝกอบรมเยาวชนสํานึกรักษบานเกิดมัคคุเทศก

งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2562

 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลาง (หลังเกา) นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธุ พรอมคณะผูบริหาร หัวหนาสวนการงาน พนักงาน จัดงานประเพณีแหเทียน

เขาพรรษา

 ผลการประกวดขบวนแหงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2562 

  รางวัลชนะเลิศ - คุมวัดสวางคงคา 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - คุมวัดปาทุงศรีเมือง 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - คุมวัดเหนือ 

 ผลการประกวดรถเทียนพรรษา งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2562 

  รางวัลชนะเลิศ - คุมวัดเหนือ 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - คุมวัดสวางคงคา 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - คุมวัดชัยสุนทร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - คุมวัดชัยสุนทร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - คุมวัดชัยสุนทร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - คุมวัดชัยสุนทร

ตลาดดาวธุง มุงสรางส� อสังคมวัฒนธรรมเพ� อการเรียนรู

 เม� อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง

นายจารวุฒัน บญุเพิม่ นายกเทศมนตรีเมอืงกาฬสนิธุ ไดเปนผูกลาวรายงานถึงวตัถุประสงคของ

การจัดตลาดดาวธุง ซึง่เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ รวมกับกองทนุพฒันาส� อปลอดภัยและสรางสรรค 

และภาคีเครือขายไดจัดขึ้น เพ� อใหประชาชนจังหวัดกาฬสินธุไดสัมผัสกับบรรยากาศพื้นถ่ิน 

อาหารรสชาติอรอยและเที่ยวชม ชอปและชิมตลาดแหงศิลปะวัฒนธรรมของคนเมือง สินคา

พืน้บานทองถ่ิน โชวของดีในจังหวดักาฬสนิธุ โดยไดรบัเกียรตจิาก นายสน่ัน พงษอกัษร รองผูวา

ราชการจังหวัดกาฬสินธุ เปนประธานเปดตลาดดาวธุง ในคร้ังน้ี โดยมีการจัดกิจกรรม

ทุกวันจันทร ของสัปดาห เริ่มตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2562  จํานวน 5 สัปดาห 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น 

ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจําป 2562

 ระหวางวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

 1. ราํวงมาตรฐาน ระดบัประถมศกึษา รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 (ลาํดบัที ่2) (โรงเรียนเทศบาล 1

กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์)

 2. วาดภาพระบายสี ป.4-6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 (ลําดับที่ 2) (โรงเรียน

เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์)

 3. วาดภาพระบายสี ป.1-3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 (ลําดับที่ 3) (โรงเรียน

เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์)

 4. คัดลายมือ ป.4-6 รางวัลชมเชย เหรียญทอง (ลําดับที่ 5) (โรงเรียนเทศบาล 1 

กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์)

 5. คดัลายมอื ป.1-3 เหรียญทอง (ลาํดบัที ่9) (โรงเรยีนเทศบาล 1 กาฬสนิธุพทิยาสทิธ์ิ)

 6. โครงงานวทิยาศาสตร ป.4-6 เหรียญทอง (ลาํดบัที ่9) (โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสนิธุ

พิทยาสิทธิ์)

 7. โครงงานปฐมวัย เหรียญทอง (ลําดับที่ 7) (โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ)

 8. เริงเลน เตน Dancer เหรียญเงิน (ลําดับที่ 7) (โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ)

 9. ประกวดเพลงพระราชนิพนธ ป.4-6 เหรียญทอง (ลําดับที่ 12) (โรงเรียนเทศบาล 4 

เฉลิมพระเกียรติ)

 10. ลูกทุงแดนเซอร ประถมศึกษา เหรียญทอง (ลําดับที่ 16) (โรงเรียนเทศบาล 4 

เฉลิมพระเกียรติ)

 11. กลาวสุนทรพจนภาษาจีน รางวัลชมเชย (ลําดับที่ 16) (โรงเรียนเทศบาล 4 

เฉลิมพระเกียรติ)

การแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2562

 วันที่  27 สิงหาคม 2562  เม� อเวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ 

นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดการแขงขันกีฬากลุม

โรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
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โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

กิจกรรมแหเทียนพรรษา เน� องในวันเขาพรรษา

ประจําป 2562 

  รวมกิจกรรมแหเทียนพรรษา เน� องในวันเขาพรรษา

ประจําป 2562 ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2562 ณ สนามหนาศาลากลาง

จังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา)

กิจกรรมไดโนปารค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2

 กิจกรรมไดโนปารค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2

วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2562 เพ� อใหผูเรียนเตรียมพรอมพัฒนา

ทั้งดานรางกายและสติปญญา โดยหน่ึงในพัฒนาการสําคัญ

ทีจ่ะชวยใหเดก็เกิดการเรียนรูและสรางประสบการณในทกุดาน คอื

พัฒนาการของกลามเน้ือมัดเล็กและมัดใหญ ซึ่งเปนตัวควบคุม

การเคล� อนไหวของรางกาย

โครงการฟนสวยยิ้มใสในวัยเรียน

 โครงการฟนสวยยิม้ใสในวยัเรยีน จากสาํนักการสาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอม วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 

กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2562

  กิจกรรมวนัแมแหงชาต ิ ประจําปการศกึษา 2562 ในวนัที่

9 สิงหาคม 2562 เพ� อสรางความตระหนักใหนักเรียนไดเห็น

ความสําคัญของวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ตลอดถึง

การแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ปลูกฝง

ใหนักเรียนรําลึกถึงพระคุณแม

งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ครั้งที่ 27/2562

 งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน คร้ังที่ 27/2562

วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดกาฬสินธุ

กจิกรรมศิลปะ พาเพลิน ของนักเรยีนช้ันประถมศกึษา ปท่ี 3

 กิจกรรมศลิปะ พาเพลนิ ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่3

วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 เพ� อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง

และมีความรูดานศิลปะ

ใหนักเรียนรําลึกถึงพระคุณแม

และมีความรูดานศิลปะ

วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดกาฬสินธุ
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โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา

วันที่ 26  สิงหาคม 2562

 กิจกรรมสปัดาหวทิยาศาสตร เพ� อใหนักเรยีนไดรูถึงประวตัิ

ของนักวิทยาศาสตรคนแรกและไดสําผัส การทดลองของจริงจาก

คณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

วันที่ 26  กรกฎาคม  2562

 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา เปนสถานที่ในการ

แขงขันกีฬาวอลเลยบอล วิทยุการบิน ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ระหวางวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียน

เทศบาล 2 วัดสวางคงคา

วันที่  26  สิงหาคม  2562

 นักเรียนเขารวมโครงการรณรงคการปองกันยาเสพติด

ในสถานศกึษา ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วดัสวางคงคา เพ� อใหนักเรยีน

รูถึงโทษของสารเสพติดและรูถึงวิธีการปองกันและหางไกลจาก

ยาเสพติด

วันที่ 16 สิงหาคม  2562

 นักเรียนรวมโครงการอนุรักษภาษาไทย เพ� อใหนักเรียน

รักในภาษาไทย และเกิดการสนุกสนานในการจัดกิจกรรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

 กิจกรรมไหวครู เพ� อแสดงออกถึงการเคารพบูชาครู และ

สงเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน

27  สิงหาคม  2562

 กิจกรรมการแขงขนักีฬากลุมโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมอืง

กาฬสินธุ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ เพ� อสงเสริมการเลน

กีฬาใหกับเยาวชนและมีความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

 พนกังานคร ูบุคลากร และนกัเรยีน รวมกจิกรรมแหเทียน

เขาพรรษา ประจําป 2562 รวมกับวัดสวางคงคา เพ� อเสริมสราง

และปลูกฝงใหนักเรียนดํารงซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรมของชาวไทย และสรางความสามัคคีในหมูคณะ

คณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

กีฬาใหกับเยาวชนและมีความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย

วัฒนธรรมของชาวไทย และสรางความสามัคคีในหมูคณะ

กีฬาใหกับเยาวชนและมีความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัยกีฬาใหกับเยาวชนและมีความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย

วัฒนธรรมของชาวไทย และสรางความสามัคคีในหมูคณะวัฒนธรรมของชาวไทย และสรางความสามัคคีในหมูคณะ
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โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

รับการตรวจเยี่ยมจากผูตรวจ กระทรวงศึกษาธิการ

 ทานประดนัินท สะดวีงษ ผูตรวจราชการกระทรวงศกึษาธิการ และ

คณะไดเขาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ วันที่ 25 กรกฎาคม 

2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

 จัดพธีิไหวครู ประจําป 2562 พรอมทัง้เลอืกตัง้สภานักเรียน ประจําป

การศึกษา 2562 เม� อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 เขารวมอบรมโครงการพฒันาครูรปูแบบครบวงจร ครูสอนคดิตาม

แนวทาง Thinking School จากประเทศนิวซีแลนด ระหวางวันที่ 7 - 8 

กันยายน 2562 โดย ดร.ศราวธุ สตุะวงค ผูอาํนวยการโรงเรียนอบ จ.เชยีงราย 

ณ หอประชุมโรงเรียนผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ

 มอบนํ้าด� มและถุงยงัชพีเพ� อชวยเหลอืครอบครัวของนักเรยีนที่ไดรบั

ความเดือดรอนจากพายุโพดุล เม� อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 256

กิจกรรมเขาคายคานิยม 12 ประการ

 เพ� อใหผูเรียนมีจิตสํานึกที่ดีและเห็นคุณคาในการอุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีและศาสนามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รูจักประหยัดและ

อดออม และใหมีความสามัคคีและรักชาติ วันที่ 11-13 กันยายน 2562

ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

กิจกรรมวันแมแหงชาติ เพ� อถวายเปนราชสดุดีถวายสมเด็จพระนางเจา

สริิกิติ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง ในวโรกาสเฉลมิพระชน

มพรรษาครบรอบ 87 พรรษา ในวนัที ่12 สงิหาคม 2562  และเพ� อปลกูจิตสาํนึก

ความกตัญูกตเวทีใหกับนักเรียน โดยไดแสดงออกซึ่งความรักแดแม หรือผูมี

พระคุณวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือพระคุณวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือพระคุณวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือพระคุณวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับประเทศ

 โรงเรียนไดเปนตัวแทนระดับภาคตะวันอออกเฉียงเหนือไปแขงขัน

ระดบัประเทศ จํานวน 2 รายการ ไดแก การประกวดแขงขนัเริงเลนเตน Dancer 

และการประกวดโครงงานระดับปฐมวัย วันที่ 9-10 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัด

รอยเอ็ด

 เขารวมประกวดนาฏศิลปไทยสรางสรรค ขับรองเพลงลูกทุง

พรอมจินตลีลา และสุนทรพจนภาษาจีน ในงานมหกรรมการการจัดการ

ศึกษาทองถ่ิน ครั้งที่ 11 ระดับประเทศเทศบาลเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

7  สิงหาคม พ.ศ.2562

 รวมการแขงขันกีฬากลุม โรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2562 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562



แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง

โทร. 1132  สอบถามขอมูล

รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย 15

โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ

โครงการสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม (กจิกรรมไหวคร)ู

ประจําปการศึกษา 2562 4 กรกฎาคม 2562

 จัดกิจกรรมไหวครูเพ� อใหนักเรียนไดแสดงออกถึง

ความกตัญูตอครู

โครงการฝกอบรมเสริมสรางพัฒนาเด็กปฐมวัย

ในยุค 4.0 ประจําป 2562 (7 สิงหาคม 2562)

 เพ� อใหผูปกครองมคีวามรูและความเขาใจในการสงเสรมิ

พฒันาการของเดก็ปฐมวยัและการสงเสรมิพฒันาการเดก็พเิศษ 

รวมไปถึงแนวทางการปองกันโรคตดิตอทีเ่กิดกับเดก็อาย ุ3-5 ป

กิจกรรมกีฬากลุมนักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ ประจําป 2562 (23 - 27 สิงหาคม 2562)

 รวมพิธีเปดและปด งานกีฬากลุมนักเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2562

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมหนูนอย

ยิ้มสวยฟนใส) ประจําปการศึกษา 2562 (4 กันยายน 

2562)

 จัดโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพ� อสรางความ

ตระหนักและปลูกจิตสํานึกใหกับนักเรียน ใหเห็นความสําคัญ

ในการรักษาสุขภาพฟนดวยตนเองไดถูกตอง

โครงการจิตอาสาพัฒนาลําน้ําคลอง ลําน้ําปาว

(20 กรกฎาคม 2562)

 คณะครู ไดเขารวมทําความสะอาดบริเวณลําน้ําปาว

หนาศาลเจาโสมพะมิตร

ตลาดแหงศิลปวัฒนธรรม ตลาดดาวธุง (29 กรกฎาคม -

26 สิงหาคม 2562)

 รวมขายของในทุกวันจันทรของสัปดาห ณ ตลาด

แหงศิลปวัฒนธรรม ตลาดดาวธุง

ความกตัญูตอครู

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2562เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2562เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประจําป 2562

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู (28 กรกฎาคม

2562)

 รวมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพร

สวดมนตเฉลมิพระเกียรตแิละจุดเทยีนชยัถวายพระพรชยัมงคล 

สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ในหลวงรัชกาลที่ 10

โครงการวันสําคญัชาติ (วันแมแหงชาติ) (9 สิงหาคม 2562)

 จัดกิจกรรมวนัแมแหงชาต ิเพ� อใหนักเรยีนเฉลมิพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

และไดแสดงออกถึงความกตญัแูละราํลกึถึงพระคณุมารดาผูมี

พระคุณยิ่ง ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒

กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก

 ประกอบดวยการวางแผน ลงมือทํา เรียนรูผลลัพธ พัฒนาตอยอด 

นอกจากชวยฝกทําอาหารแลว ยังชวยฝกกลามเน้ือมัดเล็ก ฝกควบคุมตนเอง

ฝกคิดวิเคราะหแกปญหา และเปนบทเรียนวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร และ

เรียนรูศิลปะจากชีวิตจริงได

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก “หนูทําได”

 เพ� อสงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กใหมีพัฒนาการสมวัยครบทั้ง 4 ดาน

ไดแกดานรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 เพ� อใหเด็กเล็กสํานึกถึงพระคุณและแสดงออกถึงความรักความกตัญู

กตเวทีตอแมหรือตัวแทนของแม และรักษาประเพณีและวัฒนธรรอันดีงามที่แม

และลูกพึงปฏิบัติตอกันใหคงอยูสืบไป

โครงการวันสาํคัญทางพระพทุธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

 เพ� อสงเสริมพัฒนาการเด็ก ใหมีสมาธิ จิตใจสงบ เม� อมีสติและสมาธิ 

จิตใจจะเกิดความเบิกบาน จะสงผลใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดียิ่งขึ้นจิตใจจะเกิดความเบิกบาน จะสงผลใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดียิ่งขึ้น

และลูกพึงปฏิบัติตอกันใหคงอยูสืบไป

เรียนรูศิลปะจากชีวิตจริงได

ไดแกดานรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา

จิตใจจะเกิดความเบิกบาน จะสงผลใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดียิ่งขึ้นจิตใจจะเกิดความเบิกบาน จะสงผลใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดียิ่งขึ้น

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมมินิ

สเกาส

 กิจกรรมตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา

กิจกรรมมินิสเกาส โดยมีวัตถุประสงคเพ� อพัฒนาสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค และเปนคนดีของสังคม

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมวันแมแหงชาติ)

ประจําปการศึกษา 2562

 โดยมีวัตถุประสงคเพ� อสรางความตระหนักใหเด็กเล็กไดเห็นความ

สําคัญของวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ตลอดถึงการแสดงความ

จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

กิจกรรมหนูนอยมารยาทงาม

 เพ� อใหเด็กประพฤติตนตามมารยาทที่ดีและใหมีมารยาทและปฏิบัติตน

ไดอยางถูกตองตามวฒันธรรมไทยเร� องการเดินการไหว โดยกิจกรรมดงักลาวจะมี

การคัดเลือกหนูนอยผูมีมารยาทงามในแตละหอง เพ� อเขาคัดเลือกหนูนอย

มารยาทงามที่ไดรางวัลชนะเลิศ พรอมรางวัลผูฝกซอมนักเรียน

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปการศึกษา 2562  

 จัดโครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง ประจําปการศกึษา 2562 เพ� อสงเสรมิใหผูเรียนไดเรยีนรูอยางหลากหลาย

จากแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน ไดรับความรูจากประสบการณตรงมีความ

เพลิดเพลิน สนุกสนาน

ถวายพระพร เน� องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) 



แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง

โทร. 1132  สอบถามขอมูล
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พบเบาะแสการทุจริต แจง ตู ปณ.100

www.kalasin-mu.go.th
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ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ป 2562

รางวัลเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนยอดเยี่ยม

ระดับประเทศ ประจําป 2562

ตลาดดาวธุง

รับบริจาคสิ่งของชวยผูประสบอุทกภัย

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ป 2562






