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ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
40 หมู่ 5 ต าบลล าพาน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
Lam Phan Subdistrict  Municipality 

      วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
        เทศบาลต าบลล าพาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวชาวต าบลล าพาน ได้ร่วมกันจัดบุญประเพณีงานตบ
ประทาย ประจ าปี ๒๕๖๕ ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ ของการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีไทย 
ถวายเป็นพุทธบูชา น าเศษดินเศษทรายที่อาจติดเท้าออกจากวัดไปมาคืนในรูปเจดีย์ทรายตามความเชื่อของชาว
อีสาน และเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  โดยมีการ
จัดกิจกรรมดังนี้ การจัดการแข่งขันการประกวดเจดีย์ทราย การแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับประชาชน
ต าบลล าพานและพนักงานเทศบาล การแสดงของน้องพอใจ ไหทองค า มหรสพดนตรีตลอดทั้งงาน 
          

ประเพณีตบประทาย ประจ าปี ๒๕๖๕  
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Lam Phan Subdistrict  Municipality 

www.lamphan.go.th              : 043-๘๔๐๓๒๘              : 043-๘๔๐๓๒๗     

ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
40 หมู่ 5 ต าบลล าพาน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 การประชุมสภาเทศบาลต าบลล าพาน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
   ดาบต ารวจสมคิด นันทสมบูรณ์ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ นายมานพ    
นันทสมบูรณ์รองนายกเทศมนตรี นางสาวรัชดา 
ศรีสว่างวงศ์ปลัดเทศบาล น าพนักงานเทศบาล
กองช่าง กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม และ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยส านัก
ปลัดเทศบาล ร่วมกันท าความสะอาดคลอง
ระบายน้ าบริเวณ บ้านวังยูง-บ้านท่าสีดา 
(คลองกลาง) เพ่ือลดความเสียหายแก่พืชผล
ทางการเกษตรในช่วงฤดูฝน 
 

งานไฟฟ้า 
    งานไฟฟ้า กองช่างออกซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างรอบต าบลและ
ซ่อมแซมโฟโต้สวิตช์ บ้านกุดอ้อ ม.4 
ตามได้รับมอบหมายของคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลล าพาน 
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งานประปา 
     งานประปา กองช่าง ร่วมกับ งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านัก
ปลัดเทศบาล ท าการล้างระบบประปาของ
เทศบาลต าบลล าพานอยู่เสมอ เพ่ือการ
ผลิตน้ าประปาให้ได้คุณภาพดีที่สุด 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าประจ าปี ๒๕๖๕ 
     ดาบต ารวจสมคดิ นนัทสมบรูณ ์ 
นายกเทศมนตรีต  าบลล าพาน 
มอบหมายกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 
ออกใหบ้รกิารฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้
ใหก้บัสนุขัและแมวในพืน้ท่ีต  าบลล าพาน 
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สาระน่ารู้ 

คณะผู้จัดท า  
ดาบต ารวจสมคิด   นันทสมบูรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลล าพาน    ที่ปรึกษา 
นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์        ปลัดเทศบาลต าบลล าพาน       ที่ปรึกษา 
นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย           หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล       ที่ปรึกษา 
นางวิไล   ลีโคกกลาง                นักจัดการงานทั่วไป              บรรณาธิการ 
นายธวัชชัย   สุวรรณรักษ์          นักวิชาการเกษตร                 ผู้จัดท า 


