สำ�นักปลัดเทศบาล

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

โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาคประชาชน

ด้ ว ยหอการค้ า จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ร่ ว มกั บ สถานี ตำ � รวจภู ธ รเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ สมาคมพ่ อ ค้ า จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำ�เนินโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาคประชาชน ซึ่งเปิดรับสมัครหน่วยงานของรัฐ เอกชน ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป  
เข้ามามีสว่ นร่วมโครงการฯ โดยการติดตัง้ กล้องวงจรปิด (CCTV) จำ�นวน 1 จุด ทีบ่ ริเวณหน้าสำ�นักงาน หน้าร้าน และหน้าบ้าน
หรือที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว ให้หันออกสู่ถนนด้านหน้า เพื่อเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังเหตุร้าย ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม และใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบ หากเกิดเหตุอาชญากรรมหรือเหตุที่ต้องสงสัยขึ้นในพื้นที่เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ให้กับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ในการสืบสวนสอบสวน
หาผู้กระทำ�ผิด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนห้างร้าน
และพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  
สามารถติดต่อสมัครได้ที่
เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านและ
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประโยชน์ ส าธารณะ ซึ่ ง หากได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ เ ข้ า ร่ ว ม
โทร. 043 - 821354 ต่อ 406
โครงการฯ จะได้รับเงินสนับสนุนในการติดตั้งกล้องวงจรปิด
หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 043 - 822188
รายละไม่เกิน  4,000 บาท
และสถานีตำ�รวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ 043 - 811111

วารสาร รายเดือน

1

สำ�นักการช่าง

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 207

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น.
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ให้ ก ารต้ อ นรั บ นายสุ ร พจน์ รั ช ชุ ศิ ริ รองผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางวนิดา สักการโกศล
ผู้ตรวจราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการ
ที่ 12 พร้อมคณะ และบรรยายความคืบหน้าในการ
ก่ อ สร้ า งพุ ท ธมณฑลแก่ ง ดอนกลาง อำ � เภอเมื อ ง
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ตามโครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์
สวนสาธารณะแก่ ง ดอนกลาง เป็ น พุ ท ธมณฑล
จังหวัดกาฬสินธุ์

2 วารสาร รายเดือน

เฮฮา สา’สุข

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 402, 403

เทศกาลอาหารอีสาน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมจัดงานเทศกาลอาหาร
“อาหารวิถีอีสาน” ในงานเฉลิมฉลอง 220 ปี เมืองกาฬสินธุ์
และงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจำ�ปี 2557 ณ สนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม
2557 ภายในงานมีอาหารอีสานหากินยาก เช่น ข้าวแดกงา
ลาบผักกันจอง ลาบหมาน้อย ซุบใบมะม่วง ก้อยจัก๊ จัน่ เป็นต้น

วารสาร รายเดือน

3

กองวิชาการและแผนงาน

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 210, 212

การประกวดรถสกายแลป ประจำ�ปี 2557
ตามที่ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ไ ด้ จั ด งานมหกรรมวิ จิ ต ร
แพรวา ราชินีแห่งไหม ประจำ�ปี 2557 และได้มอบหมายให้
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั ด การประกวดรถสกายแลป
ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
สำ�หรับผลการประกวดรถสกายแลป ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวีระ ดลภักดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายน้อย ปรีกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้แก่ นายนิพนธ์ อุดรรักษ์
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายวรรณี พิลากุล และ นายมานพ พลอยแสงเงิน

โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบ
การบริหารงาน (อสต.)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบ
การบริหารงาน หรือ อสต. เพือ่ ให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วม
ในการตรวจสอบการบริหารงานและเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ ที่
จะตกแก่ประชาชน ซึ่ง นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยได้รับ
เกียรติจาก นายจำ�เนียร มูลสาร ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน ป.ป.ช.ประจำ�จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้

โครงการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับ พรบ. รักษาความ
ปลอดภัย
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ไ ด้ จั ด อบรมเผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
ของบ้านเมือง พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างผาสุก
มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และได้รับเกียรติจาก นายนพสิทธิ์
กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์เป็นประธาน โดยมี
ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นพนักงานครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาล พนักงาน
และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ในการอบรมครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจาก นายอดิศกั ดิ  ์ ราชทยานนท์ รองอัยการ
จังหวัดกาฬสินธุ์
4 วารสาร รายเดือน

สำ�นักการศึกษา

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 305

จังหวัดกาฬสินธุไ์ ด้มอบหมายให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุจ์ ดั งานบวงสรวงสักการะอนุสาวรียพ์ ระยาชัยสุนทรและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล
ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำ�ปี 2557 โดยกำ�หนดจัดขึ้นในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2557 ณ  อนุสาวรีย์
พระยาชัยสุนทร ตัง้ แต่เวลา 07.00 น. โดยมี นายสุวทิ ย์  สุบงกฎ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ  ์ เป็นประธานในพิธ  ี และมีหวั หน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
พ่อค้า ประชาชน  สมาคมหลายภาคส่วนเข้าร่วมงาน

กีฬาเยาวชน – ประชาชน ประจำ�ปี 2557

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุน่ ประชาชนทัว่ ไปชาย และรุน่ เยาวชนชายอายุไม่เกิน 17 ปี  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพ์ ทิ ยาสิทธิ์
ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – 4 มี.ค. 57  โดยมี นายสุรพจน์  รัชชุศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 17 ปี
รุ่นประชาชนทั่วไปชาย
- รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
- รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ทีม ทรงวัฒนาคอนกรีต
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ยางตลาด
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม เจมส์ เจมส์ สปอร์ต
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม พลาสเตอร์ทีม

กีฬาเยาวชน – ประชาชน ประจำ�ปี 2557

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นประชาชนทั่วไปชาย/หญิง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ระหว่างวันที่
27 ก.พ. – 3 มี.ค. 57  โดยมี นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
รุ่นประชาชนทั่วไปชาย
- รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ทีม กาฬสินธุ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง
- รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม จังหวัดบุรีรัมย์

วารสาร รายเดือน

5

รอบรั้วโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 31 “ชลเกมส์” ประจำ�ปี 2556

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ นำ�ความภูมิใจมาสู่ชาวเทศบาล 1 สมกับความตั้งใจฝึกซ้อม ดังนี้
ได้รับ  เหรียญทอง วอลเลย์บอลชายหาดรุ่น 12 ปี (ชาย)  
1. เด็กชายโชคชัย  แดงวันศรี   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
2. เด็กชายพัชรพล  พรพนม
นักเรียนชั้น ป.6/4
เหรียญทอง เซปักตะกร้อรุ่น 12 ปี (หญิง)
1. เด็กหญิงปิยดา  ธารเจือ
นักเรียนชั้น ป.6/4
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แฝงเมืองราช นักเรียนชั้น ป.6/4
3. เด็กหญิงอารยา  ภูอินรมย์
นักเรียนชั้น ป.6/4
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูจอมจิตร์ นักเรียนชั้น ป.6/4
5. เด็กหญิงชรินดา  ธารเจือ
นักเรียนชั้น ป.5/1
เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลชายหาดรุ่น 12 ปี  (หญิง)
1. เด็กหญิงวิยะดา  ดลพร
นักเรียนชั้น ป.6/4
2. เด็กหญิงวิชชุดา  ฉายแผ้ว
นักเรียนชั้น ป.6/4
วอลเลย์บอลชายหาดรุ่น 14 ปี (หญิง)
1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ไชยสัตย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
2. เด็กหญิงสุภาพร  โพชะดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ�
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดใต้โพธิค์ � 
้ำ ได้จดั โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูต้ ามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สามารถแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีเหตุผล กล้าคิด กล้าแสดงออก นำ�ความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้
เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูน�ำ นักเรียน ศึกษาเรียนรู้
ในโครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด
โครงการกีฬาสีภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2556 จัดขึน้ เมือ่ วันที่
21 กุมภาพันธ์ 2557 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการออกกำ�ลังกาย มีทักษะในการ
เล่นกีฬา มีน้ำ�ใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมี นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
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มองผ่านเลนส์

งานเฉลิมฉลอง 220 ปี เมืองกาฬสินธุแ์ ละงานมหกรรมวิจติ รแพรวาราชินแี ห่งไหม
ประจำ�ปี 2557 ระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2557
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