สำ�นักปลัดเทศบาล
จิตอาสาล้างตลาด ต้านโรคติดเชื้อโควิด-19 อัลบั้มจิตอาสาล้างตลาด ต้านโรคติดเชื้อโควิด-19
31 มีนาคม 2563 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมทำ�กิจกรรม จิตอาสา
กวาดล้างตลาด ต้านโรคติดเชือ้ โควิด-19 ควบคุมและป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะทำ�ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส เนื่องในวันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

กิจกรรมเดินรณรงค์ ให้ความรู้ประชาชน เพื่อป้องกันโรคโควิด - 19
25 มีนาคม 2563 นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้กับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และตลาดร่วมใจการเกษตร โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นประธานนำ�เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ โควิค - 19 (ฝ่ายเทศกิจเทศบาลฯ) ลงพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจคัดกรอง
ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าใช้บริการด้วยการตรวจวัดไข้ และบริการเจลล้างมือทั้งก่อนเข้าใช้บริการและหลังใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้
บริการ ณ บริเวณตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เป็นประจำ�ทุกปี

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เฝ้าระวังป้องกันเชื่อไวรัสโคโรนา 2019
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชน
ที่มีความประสงค์จะเข้าใช้บริการด้วยการตรวจ
วัดไข้ และบริการเจลล้างมือ ทั้งก่อนใช้บริการ
และหลังใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และเพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
โทร. 1132 บริการฟรี

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตลาดทุ่งนาทอง สร้างการรับรู้แก่ประชาชน
24 มีนาคม 2563 ณ ตลาดทุง่ นาทอง นายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ ทำ�ความสะอาดพื้นที่
เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (civid-19) โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานนำ�เจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ในครั้งนี้

สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลฯ ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้ร่วมกันทำ�ความสะอาดเคาน์เตอร์บริการ เก้าอี้นั่งคอยด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมกั้นที่นั่ง
ไม่ให้ประชาชนนั่งติดกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ (COVID-19) และนำ�เจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการ
ประชาชนสำ�หรับล้างมือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

การปฏิบัติงาน 1132
หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการให้บริการผู้ประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน

ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม ได้ตอบกระทู้ถาม เสนอญัตติต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ ซึ่งมีมติ
เห็นชอบตามทีเ่ สนอ และรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 ต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้ก�ำ หนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลประจำ�ปี 2564 ตามระเบียบฯ กฎหมาย
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สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “จิตอาสาหน่วยพระราชทาน” นำ�โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมกับหัวหน้าส่วนราช คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพ์ ทิ ยาสิทธิ์ “เราจะทำ�ดีดว้ ยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย”์
โดยกิ จ กรรมได้ ทำ � ความสะอาดใหญ่
ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

ให้ ค วามรู้ แ ละสอนวิ ธี ก ารใส่
หน้ากากอนามัยและวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน
และพาเต้นท่าประกอบเพลงล้างมือบ่อยๆ
ให้กับคณะผู้บริหาร สำ�นักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยครู และนักเรียน
โรงเรียน ทุกแห่งในสังกัดเทศบาลฯ
ให้ ค วามรู้ แ ละสอนวิ ธี ก ารใส่
หน้ากากอนามัยและวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน
ให้ กั บ ผู้ นำ � และกรรมการชุ ม ชนทั้ ง 36
ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ

ให้ ค วามรู้ และสอนวิธีการใส่หน้ากากอนามั ย และวิ ธี
ล้างมือ 7 ขัน้ ตอน ให้กบั พนักงานที่ให้บริการประชาชน ทุกสำ�นักฯ
ที่สำ�นักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายงานการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
งานป้องกันและควบคุมโรค สำ�นักการสาธารณสุขฯ ได้ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวัง
โรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูกาลระบาด กับประชาชนและนักเรียน
ในเขตเทศบาลฯ ดังนี้
คัดกรองและให้ความรู้ พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย,
ล้างมือ ผูม้ ารับบริการทุกรายก่อน เข้ามารับบริการทีศ่ นู ย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้ง 2 แห่ง ทุกวัน
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
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10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
ในการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครัง้ ที่ 1 /2563
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ครั้งที่ 3 และติดตามการดำ�เนินงาน
โครงการ

6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก/ กอง/ ฝ่ายและพนักงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจากเทศบาลเมื อ งปั ต ตานี นำ � โดย
นายวิจิตร   ด้วงอิน รักษาการปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี นำ�คณะ
เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ และกองทุน (LTe)

4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ สู ง อายุ แ ละคนพิ ก าร เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ (วั ด ใต้ โพธิ์ ค้ำ � )
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เปิดประชุมและ
ให้การต้อนรับ นายศักดิ์ชัย   กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำ�นักงาน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ใ นการประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
การดำ�เนินงานดูแลผู้มีภาวะพึ่ง (LONG TETM CARE) พร้อมกับ
เปิ ด ป้ า ยศู น ย์ ป ระสานงานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพประชาชนเครื อ ข่ า ย
ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมมะหาด ชั้น 2 สํานักการ
สาธารณสุ ข เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
สนับสนุนการคัดบริการดูแลระยะยาวสำ�หรับผู้ที่มีพึ่งพิงอาศัย 1/2563
โดยนายจารุวฒ
ั น์  บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ (ประจำ�ปีที่ประชุม)

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
21 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนงานโครงการและติดตามประเมินผโครงการ ครั้งที่ 1/2563 ณ
ห้ อ งประชุ ม ศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ แ ละคนพิ ก าร เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ (วัดใต้ โพธิ์ค้ำ�)

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 ซอยน้ำ�ทิพย์
โครงการเด็กไทยสายตาดี
ตามโครงการเด็กไทยสายตาดี ของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็นกิจกรรมหนึง่ ในโครงการของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 มีวตั ถุประสงค์
เพื่อคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 และส่งต่อนักเรียนทีพ่ บภาวะสายตาผิดปกติเพื่อตรวจวินจิ ฉัยและทำ�การวัด/ประกอบแว่นตา
และส่งมอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่มีสายตาผิดปกติต่อไป
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สำ�นักการช่าง
ลงพื้นที่ประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นพื้นที่ต้นแบบ
นายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นำ�คณะวิทยากร
ประจำ�ฐานเรียนรู้ 6 แห่ง ตามโครงการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นพื้นที่ต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและอาเซียน+8
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำ�รวจแหล่งเรียนรู้ทั้ง 6 แห่ง คือ สถานพยาบาลสัตว์เทศบาลฯ, กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม,
โรงบำ�บัดน้ำ�เสีย, สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และโรงกำ�จัดขยะมูลฝอย

ประชุมชี้แจงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ 2562
นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกฎกระทรวง ให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์
พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักการช่างได้กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและได้รับเกียรติจาก นายวินัย ภูมิพิทักษ์กุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ นำ�วิทยากรมาให้ความรู้และ
ตอบข้อซักถาม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่ อ สร้ า งถนน
ค.ส.ล. จากสะพานทุ่ ง สระถึ ง
ถนนทางเข้าหมู่บ้านศรีเมืองใหม่
ชุมชนทุ่งสระ (ดำ�เนินการแล้ว
เสร็จ วันที่ 5 ก.พ. 2563)
โครงการก่ อ สร้ า งถนน
ค.ส.ล. ซอยแยกถนนผังเมือง 2
ชุมชนหัวคู - หนองเรือพัฒนา
(ดำ � เนิ น การแล้ ว เสร็ จ วั น ที่ 4
ก.พ. 2563)

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
โทร. 1132 บริการฟรี

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบายพาสทุ่งมน
ข้างบ้านผอ.เจริญศักดิ์ ทองมา (ดำ�เนินการแล้วเสร็จ วันที่ 20 ก.พ.
2563)

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนอนรรฆนาค ช่วงหน้าโรงเลื่อย
จากซอยอนรรฆนาค 5 ถึง ซอย
อนรรฆนาค 7 (ดำ�เนินการแล้ว
เสร็จ วันที่ 26 ก.พ. 2563)

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง

7

กองสวัสดิการสังคม
โครงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำ�หรับเด็กและเยาวชน
11 มกราคม 2563 (วันเด็กแห่งชาติ) สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ร่ ว มกั บ บ้ า นพั ก เด็ ก และครอบครั ว จั ง หวั ด
กาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณลานศาลากลาง
หลังเก่าโดยคณะกรรมการและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนฯ ร่วม
กิจกรรมวันเด็ก เช่น เล่นเกมส์ แสดงความสามารถพิเศษต่างๆ และ
แจกของรางวัล ขนม นม น้ำ� ไอติม สมุด เสื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย

โครงการประชุมประจำ�เดือนคณะกรรมการชุมชนและ
ผู้นำ�ชุมชน
31 มกราคม 2563   ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
เป็นประธานในการเปิดประชุม พร้อมด้วย ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก/ กอง/ ฝ่าย
พนักงาน ประชุมประจำ�เดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำ�ชุมชน
ประจำ�เดือนมกราคม 2563

โครงการแข่ ง ขั น กี ฬ าชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ส มานฉั น ท์
ปรองดอง ประจำ�ปี 2563
โครงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำ�หรับเยาวชนเทศบาล
10 มกราคม 2563 ณ ลานตลาดคลองถม เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง เมืองกาฬสินธุ์
ประจำ�ปี 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทั้ง 38 ชุมชนและ
ได้รบั เกียรติจาก นายจารุวฒ
ั น์  บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ โดยมี นายรณยุทธ หอมหวล รองปลัด
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ กล่ า วรายงานถึ ง การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าฯ
โดยการจัดงานครัง้ นี้ ได้มกี ารแข่งขันกีฬาพืน้ บ้านเพื่อเป็นการสร้างความ
สามัคคีต่อกันของชุมชนทั้ง 38 ชุมชน
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14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ลานตลาดโต้รงุ่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดยนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
เป็นประธานการเปิดโครงการจัดพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ส�ำ หรับเยาวชน HAPPY
VALENTINE’ S DAY โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ์
ซึ่งมีกิจกรรม ในงานคือการประกวดดาว-เดือน การประกวดดาวเด่น
เต้ น COVER DANCE ร้ อ งเพลง เล่ น ดนตรี ขายดอกกุ ห ลาบ
ขายลูกโป่ง แจกถุงยางอนามัย ฯลฯ

www.kalasin-mu.go.th

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน
4 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ดร.ศิรินันท์ หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว
ในชุมชน ประจำ�ปี 2563 ซึ่งกองสวัสดิการสังคมจัดขึ้นเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่สตรีและครอบครัว และส่งเสริมความเข้มแข็ง
ด้านจิตใจให้มีจิตสำ�นึกที่ดีต่อสังคมครอบครัว โดยมี นายรณยุทธ
หอมหวล รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และ
ได้รับเกียรติจาก นายอาทิตชัย โรมพันธ์ (ครูนกเอี้ยง) เป็นวิทยาการ

โครงการประชุมประจำ�เดือนคณะกรรมการชุมชนและ
ผู้นำ�ชุมชน
24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563   ณ หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดประชุม พร้อมด้วย ผู้อำ�นวยการ
สำ�นัก/ กอง/ ฝ่าย พนักงาน ร่วมประชุมประจำ�เดือนคณะกรรมการชุมชน
และผู้นำ�ชุมชน ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
โทร. 1132 บริการฟรี

โครงการอบรมจัดทำ�แผนและทบทวนแผนชุมชน
11 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 กองสวัสดิการสังคมเทศบาล
ได้ดำ�เนินโครงการจัดทำ�แผนและทบทวนแผนชุมชน เพื่อเชื่อมโยงและ
บูรณาการแผนในระดับพื้นที่ โดยได้จัดทำ�เวทีประชาคมในพื้นที่ ในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้ง 38 ชุมชนรวมทั้งจัดทำ�และแก้ ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชนของแต่ละชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมตัดสินใจ
เพื่อบรรจุเข้าเป็นแผนพัฒนาของเทศบาล

โครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ผู้พิการและทุพพลภาพ
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV
7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 จ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร
ผู้ติดเชื้อ HIV ณ กองสวัสดิการสังคม

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง
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กองวิชาการและแผนงาน
ประชุมคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน ครั้งที่ 4/2563
18 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายประเสริฐสิทธิ์   นธีนาม ประธานคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและ
ผูป้ ระกาศข่าวชุมชนและคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ครัง้ ที่ 4/2563 เพื่อสอบถามปัญหาการใช้ หอกระจายข่าว
ชุมชนแต่ละชุมชน และขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง

อัยการจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย
13 มี น าคม 2563 ณ ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ป ระชาชน เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ นายรณยุ ท ธ หอมหวล
รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ ให้การต้อนรับ นายณัฐวุฒิ ธรรมราช อัยการจังหวัดกาฬสินธุป์ ระจำ�สำ�นักงาน
อัยการสูงสุด (สำ�นักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์) ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม
ศูนย์บริการทางกฎหมายเพื่อให้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหาในการให้บริการ ซึ่งในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว สำ�นักงานอัยการคุ้มครอง
สิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ป ระชาชน ได้ ร่ ว มกั บ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ป ระชาชน
และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย รายการวิทยุ อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์พบประชนชน

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดหอกระจายข่าวดีเด่น ประจำ�ปี 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ จ่าสิบเอกสมชาย โสมนัสนานนท์ ผู้อำ�นวยการ
กองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วย นายประเสริฐสิทธิ  ์ นธีนาม ประธานคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและคณะกรรมการ เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดหอกระจายข่าวชุมชนดีเด่น ประจำ�ปี 2563 โดยที่ประชุมได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ในการประเมินให้คะแนนหอกระจายข่าวชุมชน
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สำ�นักการศึกษา
วันขึ้นปีใหม่ ประจำ�ปี 2563

โครงการมัคคุเทศก์น้อยสำ�นึกรักบ้านเกิด

วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อสืบสานประเพณีอนั ดีงาม โดยมี
กิจกรรมทำ�บุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
(หลังเก่า)

13 มี น าคม 2563 ณ หอประชุ ม ธรรมาภิ บ าล
เมืองกาฬสินธุ์ ดร.ศิรินันท์ หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรี
เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ เป็ น ประธานเปิ ด โครงการฝึ ก อบรมเยาวชน
มัคคุเทศก์ส�ำ นึกรักบ้านเกิด ประจำ�ปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนในสังกัดเทศบาล ผ่านการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์
สำ�นึกรักบ้านเกิดและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบ
บู ร ณาการทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและสั ง คมนอกห้ อ งเรี ย น โดยมี
นายพงษ์พิมล คำ�ลอย ผู้อำ�นวยการส่วนบริหารการศึกษา เป็นผู้
กล่าวรายงาน

พิธบี วงสรวงอนุสาวรียพ์ ระยาชัยสุนทร

เนื่ อ งในงานมหกรรมโปงลางแพรวา
กาฬสินธุ์ ประจำ�ปี 2563 ในวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณอนุสาวรีย์
พระยาชัยสุนทร

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เนื่องในงานมหกรรมโปงลาง

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โดยเป็นการ
สร้างขวัญกำ�ลังใจให้กบั เด็ก เป็นเวทีให้แสดงออกถึงความสามารถต่าง ๆ

แพรวากาฬสินธุ์ ประจำ�ปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 3 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้
รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย
ชนะเลิศ  
ทีมรุ่งทิพย์พาร์ทเมนต์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1   ทีมท่าคันโท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมนายกวีระ B / ขนมปัง
คลาสสิค
รุ่นประชาชนชาย อายุ 40 ปี
ชนะเลิศ
ทีมอารีบาบา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมหมวดเต้
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมขนมปังคลาสสิค/แหล่งรถผู้กอง

โครงการจัดงานวันครู ประจำ�ปี
2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
โทร. 1132 บริการฟรี
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โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
กิ จ กรรมเข้ า ค่ า ยลู ก เสื อ -ยุ ว กาชาด ระหว่ า งวั น ที่ 26-27 ธั น วาคม 2562
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง
และค่ายโสมพะมิตร

โครงการสนามเยาวชนเสริมสร้างจิตสำ�นึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมรับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

กิจกรรมธนาคารความดี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมศึกษาดูแหล่ง
เรียนรู้ ในท้องถิ่นไทย ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมจิตอาสาทำ�ความดีด้วยใจดำ�เนินการกิจกรรม 5 ส กินร้อน ช้อนกลาง
ล้างมือ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (กิ จ กรรมเยาวชนไทย มี วิ นั ย
ใส่ ใจคุณธรรม) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดกลางพระอารามหลวง
จังหวัดกาฬสินธุ์

12

พบเบาะแสการทุจริต แจ้ง ตู้ ปณ.100

โครงการครูตำ�รวจ D.A.R.E. มอบใบประกาศ ในวันที่ 13 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

โครงการปัจฉิมนิเทศ/วันอำ�ลาแก่นักเรียนที่สำ�เร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
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โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
กิจกรรมวันคริสต์มาส ณ ห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 2
วัดสว่างคงคา เพื่อเป็นการสร้างความสุขและนักเรียนมีความกล้า
แสดงออกและสามารถสื่อภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือ
สมอทอง อำ�เภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ และนักเรียนสามารถ
ช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ อี ก ทั้ ง ยั ง
สามารถอยูร่ ว่ มกับคนอื่นได้อย่าง
มีความสุข

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสว่างคงคา
เพื่อให้นกั เรียนได้รกั ษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยและสร้างจริยธรรม
ในตนเอง

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 2
วัดสว่างคงคา เป็นการแสดงออก
ถึงศักยภาพของครูและนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
กิจกรรมจูเนียร์สเก๊าท์ นักเรียนมีกฎ กติกา มีระเบียบวินัยในชีวิต
ประจำ�วัน  มีจิตสำ�นึกในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รู้จัก
การบำ�เพ็ญประโยชน์ เสียสละประโยชน์สว่ นตนเพื่อส่วนรวม วันที่ 13 14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานครู-นักเรียน โรงเรียนได้ดำ�เนิน
โครงการเพื่อนำ�เสนอผลงานครู-นักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา 2562
ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ

โครงการหนูนอ้ ยท่องโลกกว้าง  โรงเรียนได้ด�ำ เนินโครงการเพื่อนักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรง จากการศึกษานอกสถานที่ เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ทักษะทางวิชาการและสามารถนำ�ความรู้ที่ ได้รับมาปรับปรุง
พัฒนาใช้ ในชีวติ ประจำ�วันของตนเอง วันที่ 29 มกราคม 2563 อนุบาล 1
ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ และวันที่ 30-31
มกราคม 2563   อนุบาล 2-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

โครงการปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนร่วมดำ�เนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำ�เร็จหลักสูตรปฐมวัย ประจำ�ปี
การศึกษา 2562  วันที่ 17  มีนาคม  2562  ณ โรงเรียนเทศบาล 3
วัดเหนือ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
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โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร
และคุณครูที่ ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประกวดสื่อการสอนดีเด่นและรางวัล
ผู้ ไม่มีวันลาเนื่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2563

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร
และคุณครูที่ ได้รับรางวัลครูดีเด่น
ประกวดสื่อการสอนดีเด่นและ
รางวัลผู้ ไม่มีวันลาเนื่องในวันครู
วันที่ 16 มกราคม 2563

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติได้เข้าร่วมพิธเี ปิด
งานมหกรรมโปงลางแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หน้าหอประชุม 80
พรรษาเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563

“วงศรีศลิ ป์ถนิ่ โปงลาง” โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ได้รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์
และรางวั ล ความสามารถพิ เ ศษ ได้ แ ก่ 1. นั ก ร้ อ งหญิ ง ยอดเยี่ ย ม
2. แคนยอดเยีย่ ม 3. ซออีสานยอดเยีย่ ม 4. โหวดยอดเยีย่ ม เมื่อวันที่ 28
ก.พ. 2563

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่าง
วันที่ 17 - 21 ก.พ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกิตติกัญจฒ์ อินงาม นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล
การประกวดร้ อ งเพลงจากบริ ษั ท สยาม สไมล์ โบรกเกอร์ จำ � กั ด
ในวันที่ 8 มีนาคม 2563
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โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ
โครงการจูเนียร์สเกาท์ ประจำ�ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย (กิจกรรมกลางแจ้ง)

ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของนักเรียน การรู้จักช่วยเหลือ
ตนเองและผูอ้ นื่ มีระเบียบวินยั เป็นผูน้ �ำ ผูต้ าม รู้ ทำ�ให้นกั เรียนสามารถ
อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

คณะครูนำ�นักเรียนทำ�กิจกรรมกลางแจ้ง ณ เครื่องเล่นสนาม

กิจกรรมวันครู ประจำ�ปี 2563

ผูบ้ ริหาร คณะครูรว่ มกิจกรรมวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู
ที่ได้อบรมสัง่ สอนศิษย์ ให้เป็น คนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

โครงการวันสำ�คัญทางศาสนา กิจกรรมวันมาฆบูชา

ส่งเสริมให้นกั เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม

กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงาน

		เพื่อกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาคำ�ตอบ
ในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วย วิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มเป็นการ
ตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชนิ้ งานทีส่ ามารถนำ�ผลการศึกษาไปใช้ได้ ในชีวติ จริง

กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำ�ปี
การศึกษา 2562
เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมครู และผลงานนักเรียน ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และ หน่วยงานองค์กรอื่นๆ ตลอดจนได้
ทราบถึงการดำ�เนินงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2562

กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์

ส่งเสริมให้ผเู้ รียนบำ�เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ ครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจ
ของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
โทร. 1132 บริการฟรี

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำ�ปีการศึกษา 2562

		เพื่อสร้างเสริมขวัญกำ�ลังใจให้แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา และ มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำ�เร็จ
การศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2562
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑
โครงการแข่งขันกีฬาสี ประจำ�ปีการศึกษา 2562
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 จัดโครงการแข่งขัน
กีฬาสี ประจำ�ปี 2562 เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี และปลูกฝังให้เด็กเล็กมีน้ำ�ใจเป็นนักกีฬารู้แพ้
รูช้ นะ รูอ้ ภัย ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูป้ กครอง
เด็กเล็ก และคณะครู

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2562
เพื่อให้ทกุ ส่วนของสังคมได้มสี ว่ นร่วมส่งเสริมพัฒนาเด็ก ตลอดจน
เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ
และยังเป็นการแสดงผลงานของครูและนักเรียน เป็นการประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 ผ่านการจัดนิทรรศการฯ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1

กิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำ�ปีการศึกษา 2562
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ 1 จั ด กิ จ กรรม
วันมาฆบูชา เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ถึงความสำ�คัญของวันสำ�คัญ
ทางศาสนา  โดยเฉพาะเด็กเล็กถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญยิ่งของชาติ
ที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่สืบไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสอนให้เด็กรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อ
สานสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ฯ เด็กเล็กและผู้ปกครอง

กิจกรรมเวียนเทียน ทำ�บุญ รับศีล
รับพร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดดงปอ แม้จะ
เป็นการปฏิบัติธรรมตามวัยของเด็ก แต่การ
เริ่ ม ต้ น สอนตั้ ง แต่ วั ย เด็ ก จะทำ � ให้ ไ ด้ รั บ การ
บ่มเพาะเหมาะแก่วัย ดั่งการปลูกต้นไม้ที่เพาะ
ด้วยเมล็ดพันธุ์
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ 2 ได้เข้าร่วมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครั้ ง ที่ 9 ประจำ � ปี ง บประมาณ พ.ศ.2563
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
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เกาะติดรองนายก

ตามติด ส.ท.

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
โทร. 1132 บริการฟรี
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ภาพกิจกรรม
ตักบาตรปีใหม่

งาน Amasing Thailand Countdown 2020@kalasin)

วันเด็กแห่งชาติ 2563
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