สำ�นักปลัดเทศบาล

สำ�นักปลัด 042-821-354-6 ต่อ 106
งานป้องกัน 043-821-354-6 ต่อ 406
ทะเบียน 043-813-106

โครงการให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหาการรับบริการทางทะเบียนฯ
และบัตรประจำ�ตัวประชาชน
สำ�นักทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ์ ออกให้บริการเชิงรุกถึงบ้าน  หากพบกลุม่ บุคคลต้องการรับ
บริการ งานทะเบียนและบัตรประจำ�ตัวประชาชน ดังนี้
1. ผู้สูงอายุ
2. ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
3. ผู้เจ็บป่วย
4. เด็กที่ขาดผู้ปกครองดูแล
5. ผู้ด้อยโอกาสที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
6. บ้านที่มีผู้เสียชีวิต ประสงค์แจ้งการตายและจัดทำ�เอกสารขอรับสวัสดิการต่าง ๆ
“เราบริการถึงบ้านเรือน ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ๆ เพียงแต่โทรแจ้งเราที่เบอร์”
        โทร. 043 - 813106
   
โทร. 087 - 2215530
โทร. 088 - 5485530
โทร. 080 - 1859997

“ความสะดวกเป็นของท่าน บริการคืองานของเรา”
วารสาร รายเดือน

1

สำ�นักการช่าง

งานสาธารณูปโภค

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 207

ถนนอนรรฆนาค

งานบำ�รุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค
สำ�นักการช่าง ทำ�การมิกซ์ยางและซ่อมแซมถนนที่ชำ�รุด
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ป ระชาชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   หากพบถนน ทางเท้า  บริเวณ
เส้นทางใด ขอความกรุณาแจ้งได้ที่สำ�นักการช่าง เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์  0-4382-1354 ต่อ 206,
207 สำ � นั ก การช่ า งยิ น ดี ใ ห้ บ ริ ก าร และขออภั ย ในความ
ไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ถนน 1155

ชุมชนโรงเลื่อย ทางเข้าศาลา SML

สำ�นักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยการนำ�ของ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม

งานไฟฟ้า นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ท�ำ การปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณวงเวียนโปงลางและวงเวียน

อนุสาวรียพ์ ระยาชัยสุนทร โดยติดโคมจีน ไฟประดับงดงามหุน่ สิบสองนักษัตร สร้างบรรยากาศ
เฉลิ ม ฉลองต้ อ นรั บ เทศกาลตรุ ษ จี น เพื่ อ ชาวเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ แ ละ
วงเวียนโปงลาง
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม

วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

2 วารสาร รายเดือน

เฮฮา สา’สุข
1. ร่วมกิจกรรม   พิธีเปิดงานโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในชุมชน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนซอยน้ำ�ทิพย์ ชุมชน
หน้าโรงเลื่อย ชุมชนดอนสวรรค์ ชุมชนวัดเหนือ และชุมชนท่าสินค้า
ณ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม ปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ ชุ ม ชนดอนสวรรค์
วัตถุประสงค์เพือ่ ปลูกตะไคร้หอมและสารสกัดจากตะไคร้หอมไล่ยงุ ตะไคร้
หอมจำ�นวน 2,000 ถุง แจก ครัวเรือนละ 2 ถุง วัดและโรงเรียน 4
แห่ง ๆ ละ 58 ถุง วันที่ 24 มกราคม 2557  โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 402, 403

2. ได้จัดทำ�โครงการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในศูนย์
บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ์ แห่งที  ่ 1  ซอยน้�ำ ทิพย์  ประจำ�
ปี 2557 โดยเปิดให้บริการนวดแผนไทย นวดเท้า  อบ ประคบสมุนไพร
ในศูนย์บริการฯและให้บริการในชุมชนเขตรับผิดชอบ 5 ชุมชน ในกลุม่ ผูพ้ กิ าร
ทางการเคลื่อนไหว อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยโรคเรื้องรัง ผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่ศูนย์บริการฯได้

3. กิจกรรมพิเศษ ออกให้บริการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว อัมพฤกษ์ อัมพาต ในชุมชนที่รับผิดชอบ ร่วมกับนักกายภาพ
บำ�บัดจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 - 14.30 น.

++ สาระน่ารู้ ++

ระวังอันตรายจากการจัดฟันแฟชัน่

การติดเครือ่ งมือจัดฟันทีไ่ ม่ใช่เพือ่ การรักษาใดใดนัน้ กำ�ลังเป็นทีน่ ยิ มในหมูว่ ยั รุน่ เพราะเชือ่ ว่าการติดเหล็กจัดฟันนัน้ ดูโก้เก๋และบ่งบอกถึงฐานะ
และรสนิยมของผูจ้ ดั บางครัง้ พบว่าวัยรุน่ ไปรับการติดเครือ่ งมือนี้ กับบุคคลทีไ่ ม่ใช่ทนั ตแพทย์ ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหาและอันตรายตามมาอย่างไม่คาดคิดดังนี้
1. วัสดุที่ใช้ไม่มีมาตรฐานและความสะอาดเพียงพอ สารพิษต่าง ๆ อาจเข้าสู่ร่างกายสะสมจนเป็นอันตราย
2. ทำ�ให้เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ และฟันโยกได้
3. ทำ�ให้ฟันเคลื่อนไปในทิศทางที่ผิดปกติ
4. การใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นแบบถอดได้ในเด็กที่ฟันแท้ยังขึ้นไม่ครบ
อาจขัดขวางการขึ้นของฟันแท้ทำ�ให้เกิดฟันแท้คุดหรือขึ้นผิดตำ�แหน่งได้
5. หากเครื่องมือนั้นหลวมหรือหลุดผู้ป่วยกลืนลงไปเป็นอันตรายได้
6. เสียเงินโดยไม่จำ�เป็น

วารสาร รายเดือน
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กองสวัสดิการสังคม

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 502

ประชุมประจำ�เดือนคณะกรรมการชุมชน
และผู้นำ�ชุมชน ประจำ�เดือนมกราคม
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ได้ จั ด ประชุ ม ประจำ � เดื อ น
คณะกรรมการชุมชนและผูน้ �ำ ชุมชน ประจำ�เดือนมกราคม ครัง้ ที่ 4/2557
ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โดยมี
คณะผูบ้ ริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล
และคณะกรรมการชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มประชุ ม ซึ่ ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้พร้อมมอบ

เงินอุดหนุนให้กับสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ สำ�หรับวาระ
การประชุมครั้งนี้ มีการรายงานความก้าวหน้าชุมชนสีขาว ชุมชน
ปลอดเหล้าแจ้งกำ�หนดการโครงการเทศบาลพบประชาชน 2557
รายงานผลการดำ�เนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุและรายงานผลการดำ�เนินงานของกองสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการเทศบาลพบประชาชน
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและลูกจ้างเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตามโครงการ
เทศบาลพบประชาชน โดยออกให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมาย ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ
การบริการพื้นฐานของสำ�นัก/กอง/ฝ่าย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในด้าน
ความเป็นอยู่ของประชาชน มีจำ�หน่ายสินค้า  OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน จำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก บริการตรวจและรักษา
โรคทั่วไป ฉีดวัคซีนสุนัข แมว โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ได้ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวชุมชนวัดเหนือ และชุมชน
หน้าโรงงิ้ว ณ บริเวณศาลปู่แฮ่ และนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินให้กับญาติสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่เสียชีวิตอีกด้วย

4 วารสาร รายเดือน

กองวิชาการและแผนงาน

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 210, 212

โครงการอบรมอาสาสมัครไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทคดีเยาวชนและครอบครัว
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2557 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัด
โครงการอบรมอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีเยาวชน
และครอบครัว และพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
คดีเยาวชนและครอบครัวระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ์ กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย นายศักดา 
วัตตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมสักขีพยาน นายสายัน จันทะรัง อัยการจังหวัด
สำ�นักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประทีป ชาญสมัย
ประธานกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สำ�หรับการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายฤาชา  วัฒนเนติกุล
อัยการจังหวัดประจำ�สำ�นักงานอัยการสูงสุด นายฉลอง จันทะมุด นิติกร
และนายศั ก ดา  วั ต ตธรรม ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากร

โครงการอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชน
ประจำ�ปี 2557
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ์ ได้ จั ด โครงการอบรมผู้ ป ระกาศข่ า ว
ชุมชน ประจำ�ปี 2557 เพื่อให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจ เพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการ
ประกาศข่ า ว การอ่ า นข่ า วที่ ถู ก ต้ อ ง และการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกาศข่าวได้สามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการประกาศเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ โดยมี นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน คณะกรรมการและผู้ประกาศข่าวชุมชนเข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก
นายประเสริฐสิทธิ์ นธีนาม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและนักจัดรายการสถานีวิทยุ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกสมาคมนักวิทยุ
กระจายเสียงจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้

วารสาร รายเดือน
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สำ�นักการศึกษา

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 305

วันครู //////////////////////

สำ � นั ก การศึ ก ษาร่ ว มกั บ โรงเรี ย นในสั ง กั ด จั ด งานวั น ครู ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
16 มกราคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์
พิ ท ยาสิ ท ธิ์ โดยมี นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์
เป็นประธานจัดงานและ นายวีระวัฒน์  วงว่องไว ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติ
เป็ นประธานในพิ ธีพ ร้ อ มด้ ว ย คณะครู - อาจารย์ ในสั ง กั ด ครูอ าวุโ สนอก
ประจำ�การ คณะกรรมการสถานศึกษา

กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ////////////////////

สำ � นั ก การศึ ก ษาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 31 ระดับประเทศ ณ จังหวัด
     ชลบุรี (ชลเกมส์) เมื่อวันที่ 17 – 29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา 
        ซึ่งตัวแทนนักเรียนนักกีฬาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
            นำ�ความภาคภูมิใจมาสู่ชาวกาฬสินธุ์ โดยได้ เหรียญทอง
   วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 12 ปี (ชาย) - เหรียญทอง
         เซปั ก ตะกร้ อ รุ่ น 12 ปี (หญิ ง ) เหรี ย ญทองแดง  
        วอลเลย์ บ อลชายหาด รุ่ น 12 ปี (หญิ ง ) และ
             เหรียญทองแดง แบดมินตัน อายุ 18 ปี (ชาย)
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รอบรั้วโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 31 “ ชลเกมส์ ” ประจำ�ปี 2556  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
นำ�ความภูมิใจมาสู่ชาวเทศบาล 1 สมกับความตั้งใจฝึกซ้อม ดังนี้
ได้รับ เหรียญทอง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 12 ปี (ชาย)
เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 12 ปี (หญิง)
1. เด็กชายโชคชัย  แดงวันศรี   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
1. เด็กหญิงวิยะดา  ดลพร
นักเรียนชั้น ป.6/4
2. เด็กชายพัชรพล  พรพนม
นักเรียนชั้น ป.6/4
2. เด็กหญิงวิชชุดา  ฉายแผ้ว
นักเรียนชั้น ป.6/4
เหรียญทอง เซปักตะกร้อ รุ่น 12 ปี (หญิง)
วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 14 ปี (หญิง)
1. เด็กหญิงปิยดา  ธารเจือ
นักเรียนชั้น ป.6/4
1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ไชยสัตย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แฝงเมืองราช
นักเรียนชั้น ป.6/4
2. เด็กหญิงสุภาพร  โพชะดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
3. เด็กหญิงอารยา  ภูอินรมย์
นักเรียนชั้น ป.6/4
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูจอมจิตร์
นักเรียนชั้น ป.6/4
5. เด็กหญิงชรินดา  ธารเจือ
นักเรียนชั้น ป.5/1

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
เหรียญทองแดงระดับประเทศ ในกีฬาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น “ชลเกมส์” จังหวัดชลบุรี

1. แบดมินตัน ชาย  รุ่นอายุ  18  ปี  ได้รับเหรียญทองแดง
2. วอลเลย์บอลชายหาด  รุ่นอายุ 12 ปี ชายได้รับเหรียญทอง, รุ่นอายุ 12 ปี หญิง ได้รับเหรียญทองแดง
- รุ่นอายุ  14  ปี  หญิง  ได้รับเหรียญทองแดง

3. ตะกร้อ หญิง  รุ่นอายุ  12  ปี  ได้รับเหรียญทอง

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน

อบรมความรู้โรคเอดส์ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยนักศึกษาแพทย์เป็นวิทยากร

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

โครงการหนูนอ้ ยท่องโลกกว้าง  นักเรียนได้รบั ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ เป็นการเพิม่ พูนความรูท้ กั ษะทางวิชาการ ซึง่ ได้น�ำ นักเรียนไปทัศนศึกษา 
ณ สวนสัตว์ขอนแก่น
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รางวัลพระปกเกล้า

เทศบาลเมืองกาฬสินธุไ์ ด้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
รางวั ล พระปกเกล้ า  ด้ า นความโปร่ ง ใสและส่ ง เสริ ม
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน   เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ
ของการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการส่ ง ผลงานด้ า นความโปร่ ง ใสและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงทำ�ให้เทศบาล
เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น องค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นความโปร่ ง ใสและ
ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนจากสถาบั น
พระปกเกล้า  ประจำ�ปี 2556  โดยเมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2557 นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผูบ้ ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน  พนักงาน และตัวแทนประชาชน
ได้เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัลพระปกเกล้า  จากศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า  ณ  โรงแรมรามาการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร
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