
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลล ำพำน 
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ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลล ำพำน 
๔๐  หมู่ ๕ ต ำบลล ำพำน อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐ 

เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ 

     เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูวรธรรมธัช ดร.เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับวัดกลางพระอารามหลวง โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ เทศบาลต าบลล าพาน ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลล าพาน พร้อมด้วยพ่ี
น้องประชาชนบ้านวังเกาะเหล็ก หมู่ที่ ๒ ต าบลล าพาน ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการ “พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน” 
รายเด็กชายรังสิมันต์ ลาภบุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าแสงวิทยายน ณ บริเวณสถานที่ผลิต
น้ าประปาหมู่บ้าน  บ้านเลขที่ ๒๐๕ หมู่ที่ ๒ ต าบลล าพาน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พิธีมอบบ้ำนโครงกำร”พลังบวร  รู้รักสำมัคคี  คนไทยไม่ทิ้งกัน” ปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
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ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
Lamphan Subdistrict Municipality 

ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
๔๐  หมู่ ๕ ต าบลล าพาน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ 

เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

     เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลต าบลล าพานได้จัดท าโครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ราชการ
น่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.) และจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดเกาะแก้วพิสดาร    
บ้านกุดอ้อ หมู่ท่ี ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสถานที่ท างาน และสถานท่ีต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ให้สะอาด น่าอยู ่น่ามอง  

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการ บ้าน วัด โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 



ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
Lamphan Subdistrict Municipality 

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

        เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เวลา 18.00 น. นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน    
ฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพ่ือถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสีิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัย
แข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมีปลัดอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีต าบลล าพาน พร้อมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ฯลฯ ต าบลล าพาน องค์กรภาคเอกชน ทุกแห่ง และพุทธศาสนิกชน     
ชาวต าบลล าพาน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์วัดเกาะแก้วพิสดาร บ้านกุดอ้อ หมู่ที่ ๔ ต าบลล าพาน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระครูประทีปปัญญาธร เจ้าคณะต าบลล าพาน ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญ       
วัดเกาะแก้วพิสดาร ต าบลล าพาน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

     พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
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ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
๔๐  หมู่ ๕ ต าบลล าพาน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ 



ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
Lamphan Subdistrict Municipality 

เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

       เมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  ประธานสภาเทศบาลต าบลล าพาน เรียก
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑ ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๖  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ และพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบ
กิจการประปา ระบบผลิตน้ าประปา POG ระบบขนาด L จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ บ้านโนนยาง หมู่ที ่๑๕ บ้านท่าแสง หมู่ที ่๗  
และบ้านดงเมือง หมู่ที ่๑๓ 

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
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ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
๔๐  หมู่ ๕ ต าบลล าพาน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ 



ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
Lamphan Subdistrict Municipality 

เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖6 

        เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.เทศบาลต าบลล าพาน โดยดาบต ารวจสมคิด นันทสมบูรณ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลล าพาน  ร่วมกับส านักงานพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที่ ๘ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลังการขุดลอกล าน้ าปาว และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ของกรมเจ้าท่า 
ภายใต้ชื่อ “โครงการปล่อยปลา ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ  ณ บริเวณพ้ืนที่ขุดลอกล าน้ าปาว บ้านกุดอ้อ หมู่ที ่๔ 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้สว่นเสียการขุดลอกล าน้ าปาว 
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ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
๔๐  หมู่ ๕ ต าบลล าพาน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ 



ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
Lamphan Subdistrict Municipality 

เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

ประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒) 

     วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดาบต ารวจสมคิด นันทสมบูรณ์  
นายกเทศมนตรีต าบลล าพาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือ
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒) กลุ่มที่ ๑ ช่วงบ่าย ตาม
โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาส ารวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางเลี่ยง
เมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ) ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 

 www.lamphan.go.th              : ๐๔๓-๘๔๐๓๒๘              : ๐๔๓-๘๔๐๓๒๗     

ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
๔๐  หมู่ ๕ ต าบลล าพาน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ 



ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
Lamphan Subdistrict Municipality 

เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

ประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒) 

        วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดาบต ารวจสมคิด นันทสมบูรณ์  นายกเทศมนตรีต าบลล าพานได้ให้
เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒) กลุ่มท่ี ๒ ช่วงเช้า และ
เวลา 13.30 น. กลุ่มท่ี ๒ ชว่งบ่าย  ตามโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาส ารวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางเลี่ยง
เมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ) ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 

 www.lamphan.go.th              : ๐๔๓-๘๔๐๓๒๘              : ๐๔๓-๘๔๐๓๒๗     

ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
๔๐  หมู่ ๕ ต าบลล าพาน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ 



ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
Lamphan Subdistrict Municipality 

เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

สาระน่ารู้ 

คณะผู้จัดท า  
ดาบต ารวจสมคิด  นันทสมบูรณ์     นายกเทศมนตรีต าบลล าพาน      ที่ปรึกษา 
นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์          ปลัดเทศบาลต าบลล าพาน         ที่ปรึกษา 
นางพรทิพย์   ประสารพันธ์           หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล        ที่ปรึกษา 
นางวิไล   ลีโคกกลาง                  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ            บรรณาธิการ 
นายธวัชชัย  สุวรรณรักษ์             นักวิชาการเกษตร                  ผู้จัดท า 
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ส านักงานเทศบาลต าบลล าพาน 
๔๐  หมู่ ๕ ต าบลล าพาน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ 


