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สำ�นักปลัดเทศบ�ล

จิตอาสาล้างตลาด ต้านโรคติดเชื้อโควิด-19 อัลบั้มจิตอาสาล้างตลาด ต้านโรคติดเชื้อโควิด-19

	 31	มนีาคม	2563	ณ	ตลาดสดเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	นายชยัธวชั	เนียมศริ	ิผู้วา่ราชการจังหวดักาฬสนิธุ	์พรอ้มดว้ยนายจารวุฒัน์	บญุเพิม่ 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	หัวหน้าส่วนราชการ	เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	และประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมทำากิจกรรม	จิตอาสา 

กวาดลา้งตลาด	ตา้นโรคตดิเชือ้โควดิ-19	ควบคมุและปอ้งกันความเสีย่งทีจ่ะทำาให้เกิดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	เนื่องในวนัทีร่ะลกึพระบาทสมเดจ็ 

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระมหาเจษฎาราชเจ้า

กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน เพื่อป้องกันโรคโควิด - 19

	 25	 มีนาคม	 2563	 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ	 และเจ้าหน้าที่เทศบาล 

เมืองกาฬสินธ์ุ	 ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้กับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธ์ุ ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	และตลาดร่วมใจการเกษตร	 โดยมีนายชัยธวัช	 เนียมศิริ	ผู้ว่าราชการจังหวัด 

กาฬสินธุ์	เป็นประธานนำาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

ชุดปฏิบัติการ เฉพาะ กิจ เฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

	 ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ	 โควิค	 -	 19	 (ฝ่ายเทศกิจเทศบาลฯ)	 ลงพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ด้วยการตรวจคัดกรอง 

ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าใช้บริการด้วยการตรวจวัดไข้	 และบริการเจลล้างมือทั้งก่อนเข้าใช้บริการและหลังใช้บริการ	 เพื่อป้องกันการแพร่ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เฝ้าระวังป้องกันเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

	 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 เฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ด้วยการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ	 และประชาชน 

ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	 

และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้ 

บริการ	 ณ	 บริเวณตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 

เป็นประจำาทุกปี

ที่มีความประสงค์จะเข้าใช้บริการด้วยการตรวจ

วัดไข้	 และบริการเจลล้างมือ	 ทั้งก่อนใช้บริการ 

และหลงัใชบ้ริการเพื่อปอ้งกันการแพรร่ะบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-19)	และเพื่อ 

สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
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ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

	 นายโฆษิต	ธีรกุล	ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	สมัยสามัญสมัยที่	1	ครั้งที่	1	ประจำาปี	2563	 

ณ	 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 เพื่อให้นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 ได้ตอบกระทู้ถาม	 เสนอญัตติต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	 ซึ่งมีมติ 

เห็นชอบตามทีเ่สนอ	และรายงานผลการปฏิบตังิานตามนโยบาย	ประจำาปงีบประมาณ	2562	ตอ่สภาเทศบาล	และสภาเทศบาลไดก้ำาหนดสมยัประชมุ 

สภาเทศบาลประจำาปี	2564	ตามระเบียบฯ	กฎหมาย

จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตลาดทุ่งนาทอง สร้างการรับรู้แก่ประชาชน

	 24	มนีาคม	2563	ณ	ตลาดทุง่นาทอง	นายจารวุฒัน์	บญุเพิม่	นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธ์ุ	พรอ้มดว้ยหัวหน้าสว่นราชการ	และเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน	รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย	ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ	ทำาความสะอาดพื้นที่	

เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(civid-19)	โดยมีนายชัยธวัช	เนียมศิริ	ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	เป็นประธานนำาเจ้าหน้าที่

ลงพื้นที่ในครั้งนี้

สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลฯ ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

	 สำานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 ได้ร่วมกันทำาความสะอาดเคาน์เตอร์บริการ	 เก้าอี้น่ังคอยด้วยแอลกอฮอล์	 พร้อมก้ันที่น่ัง 

ไม่ให้ประชาชนนั่งติดกัน	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่	(COVID-19)	และนำาเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ 

ประชาชนสำาหรับล้างมือ	เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

การปฏิบัติงาน 1132

	 หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	มีการให้บริการผู้ประสบอุบัติเหตุ	ผู้ป่วยฉุกเฉิน	และผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน
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สำ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

	 งานป้องกันและควบคุมโรค	สำานักการสาธารณสุขฯ	ได้ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเตรียมความพร้อม	การเฝ้าระวัง	 

	 ให้ความรู้และสอนวิธีการใส่หน้ากากอนามัยและวิธี 

ลา้งมอื	7	ขัน้ตอน	ให้กับพนักงานที่ให้บรกิารประชาชน	ทกุสำานักฯ	 

ที่สำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม	 “จิตอาสาหน่วยพระราชทาน”	 นำาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 

พร้อมกับหัวหน้าสว่นราช	คณะคร	ูและนักเรยีนโรงเรยีนเทศบาล	1	กาฬสนิธ์ุพทิยาสทิธ์ิ	“เราจะทำาดดีว้ยหัวใจ	เพื่อชาต	ิศาสน์	กษัตรยิ”์ 

	 ให้ความรู้และสอนวิ ธีการใส่ 

หน้ากากอนามัยและวิธีล้างมือ	7	ขั้นตอน 

ให้กับผู้นำาและกรรมการชุมชนทั้ง	 36	 

ชุมชน	ในเขตเทศบาลฯ

โรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูกาลระบาด	 กับประชาชนและนักเรียน	 

ในเขตเทศบาลฯ	ดังนี้

	 คัดกรองและให้ความรู้	 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย, 

ลา้งมือ	ผู้มารบับริการทกุรายก่อน	เขา้มารบับรกิารทีศ่นูยบ์รกิาร 

สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ทั้ง	2	แห่ง	ทุกวัน

โดยกิจกรรมได้ทำาความสะอาดใหญ่ 

ในสถานศึกษา	 ณ	 โรงเรียนเทศบาล	 1	 

กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

	 ใ ห้ความรู้และสอนวิ ธีการใส่ 

หน้ากากอนามัยและวิธีล้างมือ	7	ขั้นตอน	 

และพาเตน้ทา่ประกอบเพลงลา้งมือบอ่ยๆ	 

ให้กับคณะผู้บริหาร	 สำานักงานเทศบาล 

เมอืงกาฬสนิธ์ุ	พรอ้มดว้ยคร	ูและนักเรียน	 

โรงเรียน	ทุกแห่งในสังกัดเทศบาลฯ
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กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 ซอยน้ำาทิพย์

	 25	กุมภาพันธ์	2563	ณ	ห้องประชุมมะหาด	ชั้น	2	สำานักการ 

สาธารณสุข	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 

สนับสนุนการคัดบริการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้ที่มีพึ่งพิงอาศัย	1/2563 

โดยนายจารวุฒัน์		บญุเพิม่	นายกเทศมนตรีเมอืงกาฬสนิธ์ุ	เปน็ประธาน 

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ	(ประจำาปีที่ประชุม)

	 4	 มีนาคม	 2563	 ณ	 ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุและคนพิการ	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 (วัดใต้ โพธ์ิค้ำา) 

นายจารุวัฒน์	บุญเพิ่ม	นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	เปิดประชุมและ 

ให้การต้อนรับ	 นายศักดิ์ชัย	 	 กาญจนวัฒนา	 เลขาธิการสำานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การดำาเนินงานดูแลผู้มีภาวะพึ่ง	 (LONG	 TETM	 CARE)	 พร้อมกับ 

เปิดป้ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่าย 

ผู้สูงอายุ	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการเด็กไทยสายตาดี

	 ตามโครงการเดก็ไทยสายตาด	ีของกระทรวงสาธารณสขุ	ซึง่เปน็กิจกรรมหน่ึงในโครงการของขวญัวนัเด็กแห่งชาต	ิป	ี2563	มวีตัถุประสงค ์

เพื่อคดักรองสายตาเดก็นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่1	และสง่ตอ่นักเรยีนทีพ่บภาวะสายตาผิดปกตเิพื่อตรวจวนิิจฉยัและทำาการวดั/ประกอบแวน่ตา 

และส่งมอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่มีสายตาผิดปกติต่อไป

	 6	มีนาคม	2563	ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 

นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 พร้อมด้วย 

ผู้อำานวยการสำานัก/	 กอง/	 ฝ่ายและพนักงาน	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปัตตานี	 นำาโดย 

นายวิจิตร	 	 ด้วงอิน	 รักษาการปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี	 นำาคณะ 

เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 

เมืองกาฬสินธุ์	และกองทุน	(LTe)

	 10	มีนาคม	2563	ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 

นายจารุวัฒน์	 	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 เป็นประธาน 

ในการประชมุ	คณะกรรมการกองทนุหลกัประกันสขุภาพฯ	ครัง้ที	่1	/2563 

เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ	 คร้ังที่	 3	 และติดตามการดำาเนินงาน 

โครงการ

	 21	 กุมภาพันธ์	 2563	 นายอภิวัฒน์	 ปะกิทัง	 รองปลัดเทศบาล 

เมืองกาฬสินธ์ุ	 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 

แผนงานโครงการและติดตามประเมินผโครงการ	 ครั้งที่	 1/2563	 ณ 

ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	 เทศบาล 

เมืองกาฬสินธุ์	(วัดใต้ โพธิ์ค้ำา)
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สำ�นักก�รช่�ง

ประชุมชี้แจงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ 2562

	 นายวิทยา	 ภูโยสาร	 ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกฎกระทรวง	 ให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธ์ุ	 

พ.ศ.2562	 ณ	 ห้องประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 โดย	 นายภานุเดช	 เจริญพันธุวงศ์	 ผู้อำานวยการสำานักการช่างได้กล่าวรายงาน 

ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและได้รับเกียรติจาก	 นายวินัย	 ภูมิพิทักษ์กุล	 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์	 นำาวิทยากรมาให้ความรู้และ 

ตอบข้อซักถาม

ลงพื้นที่ประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นพื้นที่ต้นแบบ

	 นายจารุวฒัน์	บญุเพิม่	นายกเทศมนตรีเมอืงกาฬสนิธ์ุ	พรอ้มดว้ยหัวหน้าสว่นราชการ	และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	นำาคณะวทิยากร 

ประจำาฐานเรียนรู้	 6	 แห่ง	 ตามโครงการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นพื้นที่ต้นแบบ	 และแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและอาเซียน+8 

จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ลงพื้นที่สำารวจแหล่งเรียนรู้ทั้ง	6	แห่ง	คือ	สถานพยาบาลสัตว์เทศบาลฯ,	กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม,	 

โรงบำาบัดน้ำาเสีย,	สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง,	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	และโรงกำาจัดขยะมูลฝอย

	 โครงการก่อสร้างถนน	

ค.ส.ล.	 ซอยแยกถนนผังเมือง	 2	 

ชุมชนหัวคู	 -	 หนองเรือพัฒนา	 

(ดำาเนินการแล้วเสร็จวันที่ 	 4 

ก.พ.	2563)

	 โครงการก่อสร้างถนน	 ค.ส.ล.	 ซอยแยกถนนบายพาสทุ่งมน 

ข้างบ้านผอ.เจริญศักดิ์	 ทองมา	 (ดำาเนินการแล้วเสร็จ	 วันที่	 20	 ก.พ.	

2563)

 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนอนรรฆนาค	 ช่วงหน้าโรงเลื่อย

จากซอยอนรรฆนาค	5	ถึง	ซอย

อนรรฆนาค	 7	 (ดำาเนินการแล้ว

เสร็จ	วันที่	26	ก.พ.	2563)

	 โครงการก่อสร้างถนน	

ค.ส.ล.	 จากสะพานทุ่งสระถึง

ถนนทางเข้าหมู่บ้านศรีเมืองใหม่	

ชุมชนทุ่งสระ	 (ดำาเนินการแล้ว

เสร็จ	วันที่	5	ก.พ.	2563)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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กองสวัสดิก�รสังคม

โครงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับเด็กและเยาวชน

	 11	มกราคม	2563	 (วันเด็กแห่งชาติ)	สภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

กาฬสินธ์ุ	 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	 ณ	 บริเวณลานศาลากลาง 

หลังเก่าโดยคณะกรรมการและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนฯ	 ร่วม 

กิจกรรมวันเด็ก	 เช่น	 เล่นเกมส์	 แสดงความสามารถพิเศษต่างๆ	 และ 

แจกของรางวัล	ขนม	นม	น้ำา	ไอติม	สมุด	เสื้อ	และอื่นๆ	อีกมากมาย

โครงการประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชนและ 

ผู้นำาชุมชน 

	 31	 มกราคม	 2563	 	 ณ	 หอประชุมธรรมาภิบาล	 เทศบาล 

เมืองกาฬสินธ์ุ	 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 

เปน็ประธานในการเปดิประชมุ	พรอ้มดว้ย	ผู้อำานวยการสำานัก/	กอง/	ฝ่าย 

พนักงาน	 ประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำาชุมชน	 

ประจำาเดือนมกราคม	2563

โครงการจัดพื้นท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเยาวชนเทศบาล 

เมืองกาฬสินธุ์

	 14	กุมภาพนัธ์	2563		ณ	ลานตลาดโตรุ้ง่	เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ	์

โดยนายนพสิทธ์ิ	 กุลเจริญวิรัตน์	 รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 

เปน็ประธานการเปดิโครงการจดัพืน้ทีส่ร้างสรรคส์ำาหรบัเยาวชน	HAPPY 

VALENTINE’	S	DAY	โดยสภาเดก็และเยาวชนเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ		

ซึ่งมีกิจกรรม	 ในงานคือการประกวดดาว-เดือน	 การประกวดดาวเด่น	 

เต้น	 COVER	 DANCE	 ร้องเพลง	 เล่นดนตรี	 ขายดอกกุหลาบ 

ขายลูกโป่ง	แจกถุงยางอนามัย	ฯลฯ

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ 

ปรองดอง ประจำาปี 2563

	 10	 มกราคม	 2563	 ณ	 ลานตลาดคลองถม	 เทศบาลเมือง 

กาฬสินธ์ุ	 ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง	 

ประจำาปี	 2563	 โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทั้ง	 38	 ชุมชนและ 

ไดรั้บเกียรตจิาก	นายจารวุฒัน์		บญุเพิม่	นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ	์ 

เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ	 โดยมี	นายรณยุทธ	หอมหวล	รองปลัด 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 กล่าวรายงานถึงการจัดการแข่งขันกีฬาฯ 

โดยการจัดงานครัง้น้ี ไดม้กีารแขง่ขนักีฬาพืน้บา้นเพื่อเปน็การสรา้งความ 

สามัคคีต่อกันของชุมชนทั้ง	38	ชุมชน
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โครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม 

ผู้พิการและทุพพลภาพ

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV

	 7	 กุมภาพันธ์	 2563	 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 

ผู้ติดเชื้อ	HIV	ณ	กองสวัสดิการสังคม

โครงการประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชนและ 

ผู้นำาชุมชน

	 24	 กุมภาพันธ์	 2563	 	 ณ	 หอประชุมธรรมาภิบาล	 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 โดยนายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรี 

เมืองกาฬสินธุ์	เป็นประธานในการเปิดประชุม	พร้อมด้วย	ผู้อำานวยการ 

สำานัก/	กอง/	ฝ่าย	พนักงาน	ร่วมประชมุประจำาเดอืนคณะกรรมการชมุชน 

และผู้นำาชุมชน	ประจำาเดือนกุมภาพันธ์	2563

โครงการอบรมจัดทำาแผนและทบทวนแผนชุมชน

	 11	 -	 28	 กุมภาพันธ์	 2563	 กองสวัสดิการสังคมเทศบาล	 

ได้ดำาเนินโครงการจัดทำาแผนและทบทวนแผนชุมชน	เพื่อเชื่อมโยงและ 

บูรณาการแผนในระดับพื้นที่	 โดยได้จัดทำาเวทีประชาคมในพื้นที่ในเขต 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 ทั้ง	 38	 ชุมชนรวมทั้งจัดทำาและแก้ไขปัญหา 

ความตอ้งการของประชาชนของแตล่ะชมุชน	รว่มคดิ	รว่มทำา	รว่มตดัสนิใจ	 

เพื่อบรรจุเข้าเป็นแผนพัฒนาของเทศบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน

	 4	มีนาคม	2563	ณ	หอประชุมธรรมาภิบาล	 เทศบาลเมือง 

กาฬสินธุ์	 ดร.ศิรินันท์	 หล่อตระกูล	 รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ 

เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว 

ในชุมชน	 ประจำาปี	 2563	 ซึ่งกองสวัสดิการสังคมจัดขึ้นเพื่อสร้าง 

ภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่สตรีและครอบครัว	 และส่งเสริมความเข้มแข็ง 

ด้านจิตใจให้มีจิตสำานึกที่ดีต่อสังคมครอบครัว	 โดยมี	 นายรณยุทธ 

หอมหวล	 รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ	 และ 

ได้รับเกียรติจาก	นายอาทิตชัย	โรมพันธ์	(ครูนกเอี้ยง)	เป็นวิทยาการ
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กองวิช�ก�รและแผนง�น

อัยการจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย

	 13	 มีนาคม	 2563	 ณ	 ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 นายรณยุทธ	 หอมหวล 

รองปลดัเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	พรอ้มหัวหน้าสว่นราชการ	ได้ ให้การตอ้นรับ	นายณฐัวฒิุ	ธรรมราช	อยัการจังหวดักาฬสนิธ์ุประจำาสำานักงาน 

อัยการสูงสุด	 (สำานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธ์ุ)	 ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม 

ศูนย์บริการทางกฎหมายเพื่อให้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหาในการให้บริการ	 ซึ่งในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว	 สำานักงานอัยการคุ้มครอง 

สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	 ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย	รายการวิทยุ	อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์พบประชนชน

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดหอกระจายข่าวดีเด่น ประจำาปี 2563

	 5	 กุมภาพันธ์	 2563	 ณ	 ห้องประชุมหน้าห้องนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 จ่าสิบเอกสมชาย	 โสมนัสนานนท์	 ผู้อำานวยการ 

กองวชิาการและแผนงาน	พรอ้มดว้ย	นายประเสรฐิสทิธ์ิ		นธีนาม	ประธานคณะกรรมการหอกระจายขา่วชมุชนและคณะกรรมการ	เขา้รว่ม 

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดหอกระจายข่าวชุมชนดีเด่น	ประจำาปี	2563	โดยที่ประชุมได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอน 

ในการประเมินให้คะแนนหอกระจายข่าวชุมชน

ประชุมคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน ครั้งที่ 4/2563

	 18	มีนาคม	2563	ณ	หอประชุมธรรมาภิบาล	นายจารุวัฒน์	บุญเพิ่ม	นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	เป็นประธานในการประชุม	 

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 นายประเสริฐสิทธ์ิ	 	 นธีนาม	 ประธานคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและ 

ผู้ประกาศขา่วชมุชนและคณะกรรมการหอกระจายขา่วชมุชนเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	ครัง้ที	่4/2563	เพื่อสอบถามปญัหาการใช	้หอกระจายขา่ว 

ชุมชนแต่ละชุมชน	และขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	อย่างต่อเนื่อง
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สำ�นักก�รศึกษ�

วันขึ้นปีใหม่ ประจำาปี 2563

	 วนัที	่1	มกราคม	2563	เพื่อสบืสานประเพณีอนัดีงาม	โดยมี

กิจกรรมทำาบญุตักบาตร	ณ	บริเวณหน้าศาลากลางจังหวดักาฬสนิธ์ุ	

(หลังเก่า)

โครงการมัคคุเทศก์น้อยสำานึกรักบ้านเกิด

พธีิบวงสรวงอนุสาวรย์ีพระยาชัยสุนทร 

เน่ืองในงานมหกรรมโปงลางแพรวา 

กาฬสินธ์ุ	 ประจำาปี	 2563	 ในวันที่	 26	 

กุมภาพันธ์	 2563	 ณ	 บริเวณอนุสาวรีย์ 

พระยาชัยสุนทร

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ	 เนื่องในงานมหกรรมโปงลาง

แพรวากาฬสินธุ์	 ประจำาปี	 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	 ประจำาปี	 

2563	วนัที	่16	มกราคม	2563	ณ	หอประชมุ 

ธรรมาภิบาล	 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่	11	มกราคม	2563 

ณ	บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	(หลังเก่า)	โดยเป็นการ 

สรา้งขวญักำาลงัใจให้กับเด็ก	เปน็เวทีให้แสดงออกถึงความสามารถตา่ง	ๆ  

	 13	 มีนาคม	 2563	 ณ	 หอประชุมธรรมาภิบาล 

เมืองกาฬสินธ์ุ	 ดร.ศิรินันท์	 หล่อตระกูล	 รองนายกเทศมนตรี 

เมืองกาฬสินธ์ุ	 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชน 

มคัคเุทศก์สำานึกรกับา้นเกิด	ประจำาปงีบประมาณ	2563	เพื่อสง่เสรมิ 

ให้นักเรียนในสังกัดเทศบาล	 ผ่านการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์ 

สำานึกรักบ้านเกิดและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบ 

บูรณาการทั้งในห้องเรียนและสังคมนอกห้องเรียน	 โดยมี 

นายพงษ์พิมล	 คำาลอย	 ผู้อำานวยการส่วนบริหารการศึกษา	 เป็นผู้ 

กล่าวรายงาน
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โรงเรียนเทศบ�ล ๑ ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมเยาวชนไทย มีวินัย 

ใส่ใจคุณธรรม) ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดกลางพระอารามหลวง 

จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการสนามเยาวชนเสริมสร้างจิตสำานึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภิเษก ในวันท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 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

โครงการครูตำารวจ D.A.R.E. มอบใบประกาศ ในวันท่ี 13 มีนาคม 2563 

ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

โครงการปัจฉิมนิเทศ/วันอำาลาแก่นักเรียนท่ีสำาเร็จการศึกษา ช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี 17 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 

กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระหว่างวันท่ี 26-27 ธันวาคม 2562 

ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง 

และค่ายโสมพะมิตร

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมรับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล 

โรงเรียนพระราชทาน ในวันท่ี 13 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 

กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

กิจกรรมจิตอาสาทำาความดีด้วยใจดำาเนินการกิจกรรม 5 ส กินร้อน ช้อนกลาง 

 ล้างมือ ในวันที่ 31 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
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	 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ	เนตรนารี	ณ	ค่ายลูกเสือ 

สมอทอง	อำาเภอสหัสขันธ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อสร้างความสามัคคี 

	 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ	 โรงเรียนเทศบาล	 2 

โรงเรียนเทศบ�ล ๒ วัดสว่�งคงค�

โรงเรียนเทศบ�ล ๓ วัดเหนือ

	 กิจกรรมวันคริสต์มาส	ณ	 ห้องสมุด	 โรงเรียนเทศบาล	 2 

วัดสว่างคงคา	 เพื่อเป็นการสร้างความสุขและนักเรียนมีความกล้า 

แสดงออกและสามารถสื่อภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา	

	 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา	ณ	วัดสว่างคงคา 

วัดสว่างคงคา	 เป็นการแสดงออก 

ถึงศักยภาพของครูและนักเรียน

เพื่อให้นักเรยีนได้รกัษาขนบธรรมเนียม 

ประเพณขีองไทยและสรา้งจรยิธรรม 

ในตนเอง

กิจกรรมจูเนียร์สเก๊าท์	 นักเรียนมีกฎ	 กติกา	 มีระเบียบวินัยในชีวิต

ประจำาวัน	 	มีจิตสำานึกในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม	รู้จัก

การบำาเพญ็ประโยชน์	เสยีสละประโยชน์สว่นตนเพื่อสว่นรวม	วนัที	่13	- 

14	กุมภาพันธ์	2563		ณ	โรงเรียนเทศบาล	3	วัดเหนือ

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานครู-นักเรียน	 โรงเรียนได้ดำาเนิน 

โครงการเพื่อนำาเสนอผลงานครู-นักเรียน	 ประจำาปีการศึกษา	 2562 

ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ	 วันที่	 5	 มีนาคม	 2563	 ณ	 โรงเรียน 

เทศบาล	3	วัดเหนือ

โครงการหนูน้อยทอ่งโลกกวา้ง		โรงเรยีนไดด้ำาเนินโครงการเพื่อนักเรียน 

ได้รับประสบการณ์ตรง	 จากการศึกษานอกสถานที่	 เป็นการเพิ่มพูน 

ความรู้ทักษะทางวิชาการและสามารถนำาความรู้ที่ ได้รับมาปรับปรุง 

พฒันาใช้ ในชวีติประจำาวนัของตนเอง	วนัที	่29	มกราคม	2563	อนุบาล	1 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร	จังหวัดกาฬสินธุ์	และวันที่	30-31	 

มกราคม	 2563	 	 อนุบาล	 2-3	 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ขอนแก่น	 

จังหวัดขอนแก่น

โครงการปัจฉิมนิเทศ	โรงเรียนร่วมดำาเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ	 

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำาเร็จหลักสูตรปฐมวัย	 ประจำาปี 

การศึกษา	2562		วันที่	17		มีนาคม		2562		ณ	โรงเรียนเทศบาล	3 

วัดเหนือ

ในหมู่คณะ	และนักเรียนสามารถ 

ช่วยเหลือตนเองได้อีกทั้ งยัง 

สามารถอยูร่ว่มกับคนอื่นไดอ้ยา่ง 

มีความสุข
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โรงเรียนเทศบ�ล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ตวัแทนนักเรยีนโรงเรยีนเทศบาล	4	เฉลมิพระเกียรตไิดเ้ขา้รว่มพธีิเปดิ 

งานมหกรรมโปงลางแพรวา	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 ณ	 หน้าหอประชุม	 80	 

พรรษาเฉลิมพระเกียรติฯ	เมื่อวันที่	27	ก.พ.	2563

“วงศรศีลิปถ่ิ์นโปงลาง”	โรงเรยีนเทศบาล	4	เฉลมิพระเกียรต	ิไดร้างวลั 

รองชนะเลิศอันดับ	3	ในงานมหกรรมโปงลาง	แพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์	 

และรางวัลความสามารถพิเศษ	 ได้แก่	 1.	 นักร้องหญิงยอดเยี่ยม 

2.	แคนยอดเยีย่ม	3.	ซออสีานยอดเยีย่ม	4.	โหวดยอดเยีย่ม	เมื่อวนัที	่28 

ก.พ.	2563

ขอแสดงความยินดีกับ	เด็กชายกิตติกัญจฒ์	อินงาม	นักเรียนโรงเรียน 

เทศบาล	 4	 เฉลิมพระเกียรติ	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3/1	 ได้รับรางวัล 

การประกวดร้องเพลงจากบริษัทสยาม	 สไมล์ โบรกเกอร์	 จำากัด 

ในวันที่	8	มีนาคม	2563

โรงเรียนเทศบาล	 4	 เฉลิมพระเกียรติ	 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร 

และคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น	 ประกวดสื่อการสอนดีเด่นและรางวัล 

ผู้ไม่มีวันลาเนื่องในวันครู	วันที่	16	มกราคม	2563

กิจกรรมการเขา้คา่ยลกูเสอื-ยวุกาชาดชัน้ประถมศกึษาปทีี	่1-6	ระหวา่ง 

วันที่	17	-	21	ก.พ.	2563

โรงเรียนเทศบาล	 4	 เฉลิมพระเกียรติ	 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร 

และคุณครูที่ ได้รับรางวัลครูดีเด่น	 

ประกวดสื่อการสอนดีเด่นและ 

รางวัลผู้ไม่มีวันลาเนื่องในวันครู 

วันที่	16	มกราคม	2563
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โรงเรียนเทศบ�ล ๕ ดงปอ

กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย	(กิจกรรมกลางแจ้ง)

	 	 คณะครูนำานักเรียนทำากิจกรรมกลางแจ้ง	ณ	เครื่องเล่นสนาม

โครงการปัจฉิมนิเทศ	ประจำาปีการศึกษา	2562

  เพื่อสร้างเสริมขวัญกำาลังใจให้แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดความ 

ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา	 และ	 มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำาเร็จ 

การศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2562

กิจกรรมวันครู	ประจำาปี	2563

	 	 ผู้บรหิาร	คณะครรู่วมกิจกรรมวนัครู	เพื่อระลกึถึงพระคณุของครู 

ที่ไดอ้บรมสัง่สอนศษิย์ให้เปน็	คนด	ีคนเก่งและอยู่ในสงัคมอยา่งมคีวามสขุ 

โครงการจูเนียร์สเกาท์	ประจำาปีการศึกษา	2562

	 	 ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของนักเรียน	 การรู้จักช่วยเหลือ 

ตนเองและผู้อื่น	มรีะเบยีบวนัิย	เปน็ผู้นำาผู้ตาม	รู	้ทำาให้นักเรยีนสามารถ 

อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงาน

  เพื่อกระบวนการแสวงหาความรู้	 หรือการค้นคว้าหาคำาตอบ 

ในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วย	 วิธีการต่างๆ	 เป็นวิธีการเรียนรู้ 

ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มเป็นการ 

ตดัสนิใจร่วมกัน	จนไดช้ิน้งานทีส่ามารถนำาผลการศกึษาไปใช้ได้ ในชวีติจริง 

โครงการวันสำาคัญทางศาสนา	กิจกรรมวันมาฆบูชา

	 	 สง่เสริมให้นักเรยีนมคีณุธรรม	จรยิธรรม	ตระหนักถึงความสำาคญั 

ของพุทธศาสนา	และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม

กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์

	 	 สง่เสรมิให้ผู้เรยีนบำาเพญ็ตนให้เปน็ประโยชน์ตอ่ครอบครัว	ชมุชน	 

สังคม	 และประเทศชาติ	 ในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจ 

ของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา	มีความเสียสละ	และมีจิตสาธารณะ 

เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ	 ประจำาปี 

การศึกษา	2562

	 	 เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมครู	 และผลงานนักเรียน	 ให้เป็นที่

ประจักษ์แก่ผู้ปกครอง	ชุมชน	และ	หน่วยงานองค์กรอื่นๆ	ตลอดจนได้

ทราบถึงการดำาเนินงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา	2562
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ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ๑

ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ๒

โครงการแข่งขันกีฬาสี ประจำาปีการศึกษา 2562 

	 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	1	จัดโครงการแขง่ขนั 

กีฬาสี	 ประจำาปี	 2562	 เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 

แข็งแรง	 สุขภาพจิตที่ดี	 และปลูกฝังให้เด็กเล็กมีน้ำาใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ 

รูช้นะ	รูอ้ภัย	ตลอดจนเปน็การสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหวา่งผู้ปกครอง	 

เด็กเล็ก	และคณะครู

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ฯ ประจำาปีการศึกษา 2562 

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง 

กาฬสินธ์ุ	 2	 ได้เข้าร่วมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 

คร้ังที่	 9	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.2563 

ณ	สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

	 กิจกรรมเวียนเทียน	 ทำาบุญ	 รับศีล 

รับพร	 เนื่องในวันมาฆบูชา	ณ	วัดดงปอ	แม้จะ 

เป็นการปฏิบัติธรรมตามวัยของเด็ก	 แต่การ 

เร่ิมต้นสอนตั้งแต่วัยเด็ก	 จะทำาให้ ได้รับการ 

บ่มเพาะเหมาะแก่วัย	 ด่ังการปลูกต้นไม้ที่เพาะ 

ด้วยเมล็ดพันธุ์

	 เพื่อให้ทกุสว่นของสงัคมไดม้สีว่นรว่มสง่เสรมิพฒันาเดก็	ตลอดจน 

เปดิโอกาสให้เดก็และเยาวชน	ไดแ้สดงออกถึงความสามารถในดา้นตา่งๆ	 

และยงัเปน็การแสดงผลงานของครูและนักเรยีน	เปน็การประชาสมัพนัธ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 1	 ผ่านการจัดนิทรรศการฯ	 

ณ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	1

กิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำาปีการศึกษา 2562

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 1	 จัดกิจกรรม 

วันมาฆบูชา	 เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ถึงความสำาคัญของวันสำาคัญ 

ทางศาสนา		โดยเฉพาะเด็กเล็กถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำาคัญยิ่งของชาติ	 

ที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่สืบไป

	 กิจกรรมกีฬาสีภายใน	ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	2	กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสอนให้เด็กรู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	และเพื่อ 

สานสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ฯ	เด็กเล็กและผู้ปกครอง



แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง

เจ็บป่วยฉุกเฉิน

โทร. 1132  บริการฟรี 17แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ฟรี 24 ชั่วโมง

เจ็บป่วยฉุกเฉิน

โทร. 1132  บริการฟรี 17

เกาะติดรองนายก

ตามติด ส.ท.
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ภาพกิจกรรม

งาน Amasing Thailand Countdown 2020@kalasin)

ตักบาตรปีใหม่

วันเด็กแห่งชาติ 2563








