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สํานักปลัดเทศบาล

 หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรมอบใบมรณบัตร ใหแก

ญาติผูเสียชีวิต ในชุมชนเขตเทศบาล เมืองกาฬสินธุ

บริการอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ

วันพอแหงชาติ ประจําป 2562

5 ธันวาคม 2562  ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ

บริการเชิงรุกฝายทะเบียนราษฎร

ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชมุสภาเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ นายโฆษิต ธีรกุล ประธาน

สภาเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ เปนประธานการประชมุสภาเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ สมยัสามญั สมยัที ่4

ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 เพ� อให นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดตอบ

กระทูถาม และเสนอญัตติขอความเห็นในการถายโอนโรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย มาสังกัด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และญัตติขออนุมัติตออายุสัญญาเชาอาคารพาณิชยของเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่เสนอ ดวยมติเสียงขางมาก
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ทาสีทางมาลายสามมิติบริเวณถนนภิรมย

 ฝายรักษาความสงบ ไดรวมกับตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุและโรงเรียนอนุกูลนารีดําเนินการทาสีทางมาลายสามมิติ

บริเวณถนนภิรมย หนาโรงเรียนอนุกูลนารี ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใชถนนหลังทําทางมาลายสามมิติ พบวา

 1. ผูขับขี่ยานพาหนะผานจะมองทางมาลายไมเปนภาพสามมิติจึงทําใหไมตกใจและไมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ แตจะ

ทําใหเห็นทางมาลายชัดเจนขึ้น

 2. นักเรยีนและประชาชนหันมาขามทางมาลายมากขึน้ เพราะดแูปลกใหมจากเดมิทีค่ดิจะขามถนนตรงไหนก็ขาม ทาํให

ปลอดภัยขึ้น

ลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU)

 นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนการงาน พนักงาน พนักงานครู

ลกูจางประจําและพนักงานจาง รวมลงนามบนัทกึขอตกลงการปฏิบัตริาชการ (MOU) เพ� อเปนการมอบนโยบายในการปฏิบตังิาน 

ในปงบประมาณ 2563 โดยมี นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดงาน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนําการปฏิบัติงาน

 24 ตุลาคม 2562 นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนการงาน พนักงาน

เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง รวมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนําการปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี พระวิทยากร พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และคณะ บรรยายธรรมในเร� องการสงเสริม

คุณธรรม และเสริมสรางสามัคคีในองคกร

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่จังหวัดแพรและจังหวัดนาน

 21 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธุ เปดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ จังหวัดแพรและ จังหวัดน�าน สําหรับคณะผูบริหาร 

พนักงานเทศบาลสายบริหารทองถ่ิน/สายอาํนวยการทองถ่ิน และพนักงานครเูทศบาลสายบรหิารสถานศกึษา ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

ภาพตอนกลางวัน
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สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

อบรมกาฬสินธุเมืองจักรยาน

 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาชุมชนหนองไชยวาน สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จัดอบรมกาฬสินธุเมืองจักรยาน

โดยไดรับการสนับสนุน วทิยากรจากสถาบนัสงเสริมการเดนิการใชจักรยานแหงประเทศไทย และคณะสถาปตยกรรมผังเมอืงนฤมติศลิป มหาวทิยาลยั

โครงการตรวจรักษาตาและแจกแวนตาฟรีใหแกคนยากจน

 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับการติดตอประสานจากมูลนิธิแสงแรกพัฒนาเพ� อจัดทํา “โครงการ

ตรวจรักษาตาและแจกแวนตาฟรีใหแกคนยากจน” โดยมีนายแพทยดานจักษุกรรมจากรัฐเคนตั้กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ นายแพทยจอรชรูนี่ 

และ นายแพทยเฟรดเดอริค มารติน ที่จะมาตรวจรักษาตาใหกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในระหวางวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562  

ซึ่งสามารถใหบริการผูปวยไดประมาณ 300 - 350 คน/วัน และไดรับการสนับสนุนบุคลากรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ โรงพยาบาล

กาฬสินธุ โรงพยาบาลนาคู และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ ที่มารวมใหบริการประชาชน

วัน เดือน ป แวนสําเร็จ แวนตัด สงตอเพ� อรับการรักษา รวม

25  พ.ย. 2562 291 26 17 334

26  พ.ย. 2562 237 49 42 328

27  พ.ย. 2562 286 59 53 398

28  พ.ย. 2562 274 49 57 380

รวม 1,088 183 169 1,440

โดยไดรับการสนับสนุน วทิยากรจากสถาบนัสงเสริมการเดนิการใชจักรยานแหงประเทศไทย และคณะสถาปตยกรรมผังเมอืงนฤมติศลิป มหาวทิยาลยัโดยไดรับการสนับสนุน วทิยากรจากสถาบนัสงเสริมการเดนิการใชจักรยานแหงประเทศไทย และคณะสถาปตยกรรมผังเมอืงนฤมติศลิป มหาวทิยาลยัโดยไดรับการสนับสนุน วทิยากรจากสถาบนัสงเสริมการเดนิการใชจักรยานแหงประเทศไทย และคณะสถาปตยกรรมผังเมอืงนฤมติศลิป มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม, ชมรมจักรยาน กาฬสินธุ

Bike Cycling มีผูเขาอบรม 100 คน จากชุมชน

หนองไชยวาน และชมุชนสขุสบายใจ มนัีกศกึษา 

เขารวมสังเกตการณ 60 คน



พบเบาะแสการทุจริต แจง ตู ปณ.100

www.kalasin-mu.go.th

6

สํานักการชาง

 รวมกิจกรรมโครงการจิตอาสาปรับภูมิทัศน ทําความสะอาด

พฒันาลาํนํ้า คคูลอง บรเิวณสวนสาธารณะแกงดอนกลางในเขตเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ วันที่ 13 ตุลาคม 2562

 ดาํเนินการตดิตัง้เวทชีัว่คราวสาํหรบักิจกรรมตรวจวดัสายตา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ถนนกุดยางสามัคคี ตลอดสาย

 ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ถนนกุดยางสามัคคี ตลอดสาย

จัดเตรียมสถานที่เพ� อเตรียมความพรอมสําหรับประเพณี

งานวันลอยกระทงประจําป 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน 

วันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2562 ซอมแซมสัญญาณไฟจราจรสี่แยก

โรงงิ้ว วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

 ดําเนินการติดตั้งไฟประดับบริเวณสวนสาธารณะริมแกง

ดอนกลาง เตรียมสถานทีส่าํหรับชวงเทศกาลปใหม วนัที ่19 พฤศจกิายน 2562
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ประกาศใชแลว ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ จะใชประโยชน ใดในที่ดิน ตองดูใหชัดทําไดหรือไม

 กฎกระทรวง ให ใชบังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ พ.ศ. 2562 ไดลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีผลบังคับใชทันที

ที่ลงประกาศโดยผังเมืองรวมฯ ฉบับดังกลาวบัญญัติบังคับใช ในพื้นที่ 7 ตําบล ไดแก ตําบลหนองกุง, ตําบลโพนทอง, ตําบลบึงวิชัย, ตําบลลําพาน, ตําบล

กาฬสินธุ, ตําบลเหนือ และตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ทั้งนี้ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ มีวัตถุประสงคเพ� อใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

และการดํารงรักษาเมือง และบริเวณที่เก่ียวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชน ในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการ

สาธารณะ และสภาพแวดลอม ในบริเวณแนวเขตทั้ง 7 ตําบลของเมืองกาฬสินธุ ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 หากมีขอสงสัย สามารถติดตามสอบถามไดที่ สํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โทร 043 - 811 - 671 ตอ 207, 208 หรือ นายอิงควัต 

คงคุณาวัฒน หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 095-668-1988 และนายณัฐวุฒิ ทันวงษา หัวหนางานผังเมือง 085-646-4647 และในวันและเวลา

ราชการ

(โหลดไดเลย : กฎกระทรวงให ใชบังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/047/1.PDF)
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การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ ครั้งที่ 2/2562

 29 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ

แทนนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมคณะ

กรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งที่ 2/2562 เพ� อพิจารณา

รางแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

การอบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร (KPI)

 13 ธันวาคม 2562 ณ หองประชมุสภาเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ 

นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

พรอมหัวหนาสวนการงาน พนักงานครู พนักงานเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ

ไดเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงตัวชี้วัดในแผน

ยทุธศาสตรการพฒันาโครงการประเมนิขบัเคล� อนยทุธศาสตรการพฒันา

(KPI) จัดขึ้นระหวางวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 โดยไดรับเกียรติ

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน

อัยการจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมศูนยชวยเหลือทางดานกฎหมาย

 13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย

แกประชาชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดร.ศิรินันท หลอตระกูล

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ได ใหการตอนรับ นายณัฐวุฒิ

ธรรมราช อัยการจังหวัดกาฬสินธุประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

(สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการ

บังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ) ในโอกาสเขาตรวจเยี่ยมศูนยบริการ

ทางกฎหมายเพ� อใหทราบถึงอุปสรรคและปญหาในการใหบริการ ซึ่งใน

การจัดตั้งศูนยดังกลาว สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือ

ทางกฎหมายแกประชาชน ไดจัดต้ังรวมกับเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ เพ� อให

ความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน สงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน นิติกร หรือเจาหนาที่ขององคกรใหเผยแพรความรู

ทางกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและกฎหมายอ� นที่เกี่ยวของ

การประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ 1/2563

 16 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

นายสมชาย โสมนัสนานนท ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ไดเขารวมประชุมและพูดคุยกับคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหอกระจายขาวชุมชน ครั้งที่ 1

ประจําปงบประมาณ 2563 ซึ่งกองวิชาการและแผนงาน เทศบาล

เมืองกาฬสินธุ ไดจัดขึ้น โดยที่ประชุมไดมีการคัดเลือกประธาน

คณะกรรมการหอกระจายขาวชมุชนและผูประกาศขาวชมุชน (คนใหม) 

ซึ่งที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบให นายประเสริฐสิทธ์ิ นธีนาม 

ไดรับคัดเลือกเปนประธานคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนและ

ผูประกาศขาวชุมชนผูประกาศขาวชุมชน

กองวิชาการและแผนงาน

ตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ

 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

มหาราชา นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอม

คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงาน สงักัดเทศบาล

เมอืงกาฬสนิธุ รวมพธีิเปดงานวนัตอตานคอรรปัชนัสากล (ประเทศไทย) 

จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2562 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประจําจังหวัดกาฬสินธุ 

(ป.ป.ช.กาฬสนิธุ) โดยไดรับเกียรตจิาก นายชยัธวชั เนียมศริ ิผูวาราชการ

จังหวัดกาฬสินธุ เปนประธานเปดพิธีฯ ในคร้ังน้ี โดยกิจกรรมภายใน

งานวันตอตานคอรรัปชันสากลฯ จัดใหมีการมอบเกียรติบัตรแกคณะ

กรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงตานทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ, 

การมอบเกียรติบัตรแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผลการประเมิน

คณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําป 2562 สูงสุดในจังหวัดกาฬสินธุ,
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กองสวัสดิการสังคม

โครงการขับเคล� อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 18 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม ไดดําเนินงาน

โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มอบไกพันธุ พันธุพืชผัก พันธุไม ใหชุมชนและอุปกรณตางๆ ที่ใช ใน

โครงการ เพ� อสงเสริมใหประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว เพ� อลดรายจาย เพิ่มรายได ใน

ครัวเรือน

โครงการจุติสุขาวดี “สรางสุขที่ปลายทางชีวิต” 

 2 พฤศจิกายน 2562 นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธุ ไดนํากลุมจิตอาสา พนักงานเทศบาล พนักงานจาง

ทัศนศึกษาดูงานที่ สวางคนิวาศ สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ 

เพ� อแลกเปลี่ยนองคความรูกับองคกรที่เปนตนแบบในการสรางความรู

ความเขาใจตลอดทั้งเพิ่มทักษะ เพ� อในการแลผูสูงอายุและผูปวยระยะ

ประคับประครอง

โครงการบานมั่นคง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

 12 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 10.00 น.) นายจารุวัฒน

บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานเปดการประชุม

การสํารวจขอมูลเมืองกาฬสินธุทุกมิติ เพ� อสํารวจขอมูลเมือง สํารวจ

บานเรือนที่ประสบภัยน้ําทวมที่ผานมา สํารวจความตองการที่อยูอาศัย

ของชมุชน สาํรวจความตองการของชมุชนในอนาคต เพ� อจะไดวางแผน

ในการพัฒนาเมืองกาฬสินธุทุกมิติตอไป ซึ่งไดรับเกียรติจากทีมสถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พอช. เปนวิทยากรในครั้งนี้

โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ

ผูพิการและผูติดเชื้อ HIV

 6 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมือง

กาฬสินธุ ไดดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และ HIV 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 62

 - ผูสงูอายปุระสงคนําเงินเขาธนาคารสามารถตดิตอขอรบั

ไดที่ธนาคาร

 - ผูสงูอายปุระสงครับเงินสด เจาหนาทีก่องสวสัดกิารสงัคม

ลงพื้นที่ชุมชนออกจายเบี้ยยังชีพฯ ทั้ง 38 ชุมชน

 - ผูสูงอายุรายใหมที่รับเดือนแรกสามารถติดตอขอรับเงิน

ไดที่กองสวัสดิการสังคม และกรอกแบบแสดงตัวตนไวเปนหลักฐาน

โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและ

ผูนําชุมชน

 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม

ธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม นายก

เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการ

ชุมชนและผูนําชุมชน ประจําเดือนตุลาคม 2562 คร้ังที่ 1 ประจําป

งบประมาณ 2563 โดยกองสวสัดกิารสงัคมไดจัดขึน้เปนประจําทกุเดอืน

ซึง่มคีณะผูบริหาร สมาชกิสภาเทศบาล หัวหนาสวนการบรหิาร พนักงานครู

พนักงานและเจาหนาที่เทศบาเมืองกาฬสินธุ คณะกรรมการชุมชนและ

ผูนําชุมชน ทั้ง 36 ชุมชนผูนําชุมชน ทั้ง 36 ชุมชน

ไดที่กองสวัสดิการสังคม และกรอกแบบแสดงตัวตนไวเปนหลักฐานไดที่กองสวัสดิการสังคม และกรอกแบบแสดงตัวตนไวเปนหลักฐานไดที่กองสวัสดิการสังคม และกรอกแบบแสดงตัวตนไวเปนหลักฐาน
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การสํารวจทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

 ภาษีปาย 2563 ในสวนของภาษีปาย ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ก็ไดออกสํารวจการเปลี่ยนแปลง

ของขอมูลปายอยางสมํ่าเสมอ ควบคูไปกับการออกสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหม เพ� อใหไดขอมูลปายใหมและถูกตอง

ใช ในการจัดเก็บภาษีตอไป

อบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562

 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

เมอืงกาฬสนิธุ เปนประธานเปดการอบรมใหความรูเก่ียวกับพระราชบัญญตัภิาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสราง พ.ศ. 2562 สาํหรบัผูประกอบการ

เจาของทรัพยสินและพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เน� องจากรัฐบาลไดมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน

พ.ศ. 2475 และพระราชบญัญตัภิาษีบาํรงุทองที ่พ.ศ. 2508 ใหม ดงัน้ันเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุจึงจัดอบรมเพ� อใหประชาชนสามารถ

นําความรูที่ไดรับไปใช ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสูดทั้งประชาชนและทองถิ� น ซึ่งได

รับเกียรตจิาก ดร.ชยัสทิธ์ิ บณุยเนตร เศรฐษกรชาํนาญการพเิศษ กระทรวงการคลงัเปนวทิยากรในอบรมฯ โดยมี นายวทิยา ภูโยสาร

ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนผูกลาวรายงานในครั้งนี้

ภาษีปาย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ชองทางการชําระเงิน

ย� นแบบแสดงรายการฯ

และชําระภาษีไดตั้งแต

มกราคม - มีนาคม 63

ชําระภาษีไดตั้งแต

กุมภาพันธ - เปนตนไป

- ชําระ ณ ฝายพัฒนารายได ชั้น 2

- ชําระผานธนาคารกรุงไทย

 สาขากาฬสินธุ 404-1-00055-6
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สํานักการศึกษา

เขารวมการแขงขนักีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รอบคดัเลือกระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 “สาธรเกมส” ประจําป 2562 

 21-30 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับรางวัลและได

สิทธิ์เขารวมการแขงขันในระดับประเทศ ดังนี้

 รางวัลเหรียญทอง กรีฑา กระโดดสูง 12 ป หญิง โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

 รางวัลเหรียญทอง วอลเลยบอลในรม รุน 16 ป หญิง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา

 รางวัลเหรียญเงิน กรีฑาวิ่ง 200 เมตร 12 ปหญิง โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

 รางวัลเหรียญเงิน วอลเลยบอลในรม 14 ป หญิง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา

 รางวัลเหรียญทองแดง วอลเลยบอลในรม 18 ป หญิง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา 

วิ่งมินิมาราธอน

ทอดกฐินประจําป 2562 (วัดเหนือ)

 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดเหนือ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมคณะผูบริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ฝาย พนักงาน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พรอมพนักงานครูสังกัด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และคณะกรรมการชุมชน รวมทอดกฐินสามัคคีประจําป 2562 ณ วัดเหนือ 

โดยไดยอดรวมจํานวน 273,540 บาท

งานประเพณีลอยกระทง 2562 

 11 พฤศจิกายน 2562เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป 2562 

ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) เวทีกลางสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ประธานการจัดงานฯ ไดรับเกียรติจาก

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ เปนประธานในพิธี ผลการประกวดรางวัลตางๆ

มีผลการตัดสินมีดังนี้ 

 1. การประกวดขบวนแห ไดแก

  รางวัลชนะเลิศ - คุมวัดปาทุงศรีเมือง 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - คุมวัดสวางคงคา 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - คุมหอไตรปฎการาม 

 2. การประกวดพิธีกรบรรยายชาวคุมวัด  ไดแก

  รางวัลชนะเลิศ - คุมวัดปาทุงศรีเมือง 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - คุมวัดสวางคงคา 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - คุมวัดใต โพธิ์ค้ํา 

 3. ผลการประกวดกระทงสวยงามขนาดใหญ (วัสดุรีไซเคิล) ไดแก

  รางวัลชนะเลิศ ไดแก คุมวัดหอไตร 

  รองชนะเลิศอันดับ 1 คุมวัดเหนือ 

  รองชนะเลิศอันดับ 2 คุมวัดดงปอ 

 4. การประกวดหนูนอยนพมาศ ประจําป 2562 ไดแก

  รางวลัชนะเลศิ - หมายเลข 10 เดก็หญงิณฐัยิาภรณ ไหรศรเีลศิ (คุมวดัปาทุงศรเีมอืง) 

  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 - หมายเลข 23 เดก็หญงิปณุยภา บวัสด (ครอบครัวบวัสด)

  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 - หมายเลข 9 เดก็หญงิอารายา แจมฮติด ิ(คุมวดัชยัสนุทร)

ทอดกฐินประจําป 2562 (วัดดงปอ)

 9 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น.  ณ วัดดงปอ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมคณะผูบริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ฝาย พนักงานเทศบาล พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และ

คณะกรรมการชุมชน รวมทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2562 ณ วัดดงปอ ซึ่งกฐินวัดดงปอไดยอดรวม

จํานวน 331,220 บาท

ทอดกฐินประจําป 2562 (วัดสวางคงคา)

 3 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสวางคงคา

นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พรอมคณะผูบริหาร ประธาน

สภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล ผูอาํนวยการสาํนัก/กอง/ฝาย พนักงานเทศบาล พนักงานครูสงักัด

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ และคณะกรรมการชมุชน รวมทอดกฐนิสามคัคปีระจําป 2562 ณ วดัสวางคงคา

โดยมี นายสนั่น พงษอักษร รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ เปนประธานในพิธี ซึ่งกฐินไดยอดรวม

จํานวน 701,050 บาท

พิธีปฏิบัติธรรม เน� องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2562

 3 - 4  ธันวาคม 2562 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง) นายจารุวัฒน

บญุเพิม่ นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ไดจัดงานปฏิบตัธิรรม เน� องในวนัพอแหงชาต ิ5 ธันวาคม เพ� อ

ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร ประจําป 2562 โดยมี นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ

เปนประธานเปดงานฯ  และไดมกิีจกรรมพธีิสวดพระพทุธมนต ทาํวตัรเยน็เจรญิจิตภาวนา การแสดงตน

เปนพทธมามะกะ การปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนาใหกับ

ผูเขารวมปฏิบัติธรรม นําโดยพระครูสิริพัฒนนิเทศก รองเจาคณะอําเภอสหัสขันธ

โดยไดยอดรวมจํานวน 273,540 บาท

วิ่งมินิมาราธอน

จํานวน 701,050 บาท

จํานวน 331,220 บาท

ผูเขารวมปฏิบัติธรรม นําโดยพระครูสิริพัฒนนิเทศก รองเจาคณะอําเภอสหัสขันธ

  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 - หมายเลข 9 เดก็หญงิอารายา แจมฮติด ิ(คุมวดัชยัสนุทร)
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โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

คณะครู นักเรียน เขารวมโครงการแขงขันกีฬาสังกัด 

อปท. การเขาคายเก็บตัวฝกซอมกีฬา-กรีฑา ณ. สนาม

กีฬากลาง วันที่ 5-15 ตุลาคม 2562

โครงการอบรมการวิเคราะหขอสอบดวยโปรแกรม 

EVANA ในวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรยีนเทศบาล 1

กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

ผูบริหาร คณะครูรวมมอบนโยบายปฏิบัติราชการ และ

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) 

โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงาน ในวันท่ี 24 

ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 

คณะผูบรหิาร คณะคร ูนักเรยีนเขารวมกจิกรรมรวมหัวใจ

นองพีทํ่าดีรวมกนั โตไปไมโกง ในวันท่ี 8 พฤศจกิายน 2562

ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

โครงการทําบุญ 9 วัด ณ วัดเหนือ ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562

กีฬากลาง วันที่ 5-15 ตุลาคม 2562

ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 
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โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา

 3 พฤศจกิายน 2562 พนักงานคร ูบุคลากร นักเรยีน 

รวมงานกฐินสามัคคี ณ วัดสวางคงคา เปนการสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณท่ีีดีงาม ตลอดจนเปนการสรางความ

สามัคคีในหมูคณะ

 4 – 5 พฤศจกิายน  2562 ตัวแทนนักเรยีนเขารวม

กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับมูลนิธิเปรมปรีดี

ณ มูลนิธิเปรมปรีดี จังหวัดกาฬสินธุ เปนการเรียนรู

ดานความเปนอยูแบบเศรษฐกิจพอเพียง และสราง

คุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน

 20 พฤศจิกายน 2562 พนักงานครู บุคลากร

นํานักเรยีนรวมสาํรวจตนไม ระบบปานิเวศ ณ แกงดอนกลาง

จังหวัดกาฬสินธุ นักเรียนทราบและรูจักช� อของตนไม

มากขึ้น และเปนการสงเสริมการไมตัดไมทําลายปา

 11 พฤศจกิายน 2562 นกัเรยีนและบุคลากร รวมแห

งานประเพณวัีนลอยกระทง ประจาํป 2562 รวมกบัชุมชน

วัดสวางคงคาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณขีองไทยท่ีมีมา

ตั้งแตดั้งเดิม สงเสริมงานประเพณีไทย

 21 – 30 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนนักเรียน

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถิน่แหงประเทศไทย จงัหวัดนครราชสีมา เปนการ

สงเสริมการเลนกีฬาและนักเรียนสามารถแสดงศักยภาพ

ทางดานกฬีาใหกบับุคคลภายนอกเห็นถงึประสทิธิภาพของ

นักเรยีน ตลอดจนการทาํช� อเสียงมาสูโรงเรยีนและจงัหวัดนักเรยีน ตลอดจนการทาํช� อเสียงมาสูโรงเรยีนและจงัหวัด

มากขึ้น และเปนการสงเสริมการไมตัดไมทําลายปามากขึ้น และเปนการสงเสริมการไมตัดไมทําลายปามากขึ้น และเปนการสงเสริมการไมตัดไมทําลายปา
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โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ โรงเรียน

ไดนํานักเรียนเขารวมประกวดแขงขันการปนดินนํ้ามันและการฉีด 

ตัด ปะ กระดาษผลงานการประกวดแขงขัน ไดแก การปนดินน้ํามัน

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การฉีด ตัด ปะ กระดาษ ไดรับ

รางวัลชมเชยระดับ 7

กิจกรรมวันลอยกระทง ไดจัดใหมีการประกวดวาดภาพระบายสี

การประกวดรองเพลงเพ็ญเดือนสิบสอง การรําวงวันลอยกระทง  

และการประดษิฐกระทงจากวสัดธุรรมชาต ิ วนัที ่5-8  พฤศจิกายน  2562

ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

กิจกรรมการประกวดหองเรียน ประจําเดือนตุลาคม 2562

 เพ� อสงเสริมใหนักเรยีนมวีนัิย มคีวามรบัผิดชอบในตนเอง  

รูจักการรักษาความสะอาด และเพ� อเปนขวัญกําลังใจใหกับครู

ใหนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ งานกฐินเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะครูและบุคลากรรวมกันเดิน

เรี่ยไรชุมชนโรงงิ้ว ชุมชนวัดเหนือ และชุมชนหนาโรงเล� อย วันที่  9 

ตุลาคม 2562

รางวัลชมเชยระดับ 7

ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

ตุลาคม 2562

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

 

 เดก็ชายวฒิุชยั นันทชวง ตัวแทนนักเรียนโรงเรยีนเทศบาล 4

เฉลิมพระเกียรติ เขารับการประเมินเพ� อขอรับรางวัลพระราชทาน

ปการศึกษา 2562 2 ตุลาคม 2562

 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ 

เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน ครั้งที่ 37 สาธรเกมส 21 - 30 

ตุลาคม 2562

 ผูบริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

เขารวมโครงการประชุมมอบนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ 24 

ตุลาคม 2562

 ดร.มานิต เหล� อมกุมมาร พรอมดวยคณะครูโรงเรียน

เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เขารวมวันพระบิดาแหงฝนหลวง 14 

พฤศจิกายน 2562

 คณะผูบริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4

เฉลิมพระเกียรติ ตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษา เม� อวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562

 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

เขารวมการแขงขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระหวาง

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 256

ตุลาคม 2562

ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ของสถานศึกษา เม� อวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562ของสถานศึกษา เม� อวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562ของสถานศึกษา เม� อวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 256

การประกวดสถานศึกษาเพ� อรับรางวัลพระราชทาน

 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
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โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ

กิจกรรมจูเนียรสเกาท 

 - ผูบริหาร คณะครู จัดกิจกรรมเพ� อเปนการสงเสริมและเตรียม

ความพรอมของนักเรียน การรูจักชวยเหลือตนเองและผูอ� น การมี

ระเบยีบวนัิย การเปนผูนําผูตามและรูจักปฏิบตัติามกฎและขอตกลง

กจิกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร

 - ผูบริหาร คณะครู รวมกิจกรรมเพ� อระลึกถึงพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

ในหลวงรัชกาลที่ 9

กจิกรรมวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 วันปยมหาราช

 - ผูบรหิาร คณะครู ไดเขารวมกิจกรรมวนัปยมหาราชเพ� อระลกึ

ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5

โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติการและพธีิลงนามในบันทึก

ขอตกลง (MOU) 

 - ผูบริหาร คณะครู รวมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ลงนาม

ถวายพระพร สวดมนตเฉลมิพระเกียรตแิละจุดเทยีนชยัถวายพระพร

ชัยมงคล สมเด็จพระเจาอยู หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10

โครงการเรารักประเพณี กิจกรรมวันลอยกระทง

 - ผูบริหาร คณะครู จัดโครงการเรารักประเพณี เพ� อใหนักเรียน

เรียนรูและไดปฏิบัติสืบสานประเพณีไทย

โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ� อตรง (เขาวัดวันอาทิตย)

 - ผูบริหาร คณะครู รวมทําบุญตักบาตร เพ� อเปนการรักษา

ขนมธรรมเนียมอันดีงาม ณ วัดดงปอ

โครงการจิตอาสา

 - ผูบรหิาร คณะคร ูรวมโครงการจิตอาสา เพ� อพฒันาพืน้ที่ในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เรียนรูและไดปฏิบัติสืบสานประเพณีไทยเรียนรูและไดปฏิบัติสืบสานประเพณีไทยเรียนรูและไดปฏิบัติสืบสานประเพณีไทย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ



พบเบาะแสการทุจริต แจง ตู ปณ.100

www.kalasin-mu.go.th

16

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒

 

 

 

 11 พฤศจิกายน 2562 โครงการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม / กิจกรรมวันลอยกระทง ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1

 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพ� อมุงใหพสกนิกรได

ดํารงชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต

ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน

 รวมงานบุญกฐินดงปอศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ 2 นําตนกฐินทอดถวาย ณ วัดดงปอ

 รวมจิตอาสา วันปยมหาราช ขอนอมรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5

 โครงการเรารักประเพณี “วันลอยกระทง” เพ� อให

นักเรียนสืบสานอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและ

ภูมิปญญาไทย และ เพ� อใหเด็กเล็กเห็นคุณคาของการมี

สวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน

 11 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรม/โครงการสงเสริม

วิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ 1

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5

ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5

 ปรับปรุงภูมิทัศน ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเรา

น�าอยู น�าเรียน เดก็เลก็ไดเห็นสิง่แปลกใหมกระตุนพฒันาการ

ทางดานอารมณใหทุกคนมีความสุข และอยากมาเรียน



แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง

โทร. 1132  สอบถามขอมูล

รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย 17
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กฐินสามัคคี 3 วัด

การบริการตรวจคัดกรองสายตา

จากทีมแพทยจากสหรัฐอเมริกา

ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ประเพณีลอยกระทง ประจําป 2562
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