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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยสำ�นักการช่างร่วมกับกองสวัสดิการสังคมได้ออกควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งเป็น
โครงการของรัฐบริหารงานโดยสถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์กรมหาชน) เพือ่ ช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ยให้มบี า้ นพักอาศัยเป็นของตนเอง
ปัจจุบันเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีอยู่ 4 โครงการ ประกอบด้วย
1. สหกรณ์เคหะสถานบ้านร่วมใจ จำ�กัด (ชุมชนคุ้มห้วย)
2. สหกรณ์บริการเคหสถานเมืองใหม่กาฬสินธุ์ จำ�กัด
3. โครงการบ้านมั่นคงชุมชนหนองไผ่
4. โครงการบ้านมั่นคงหมู่บ้านจารุพัฒนา
ทำ�ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยได้เป็นจำ�นวนมาก และเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ลดปัญหา
ด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย

กองวิชาการและแผนงาน
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โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยได้รบั เกียรติจากนายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน,นายชนินทร์ สังข์วิเศษ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ (อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ�
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์), นายกมลชัย  ทุติยภาค นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ (อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ�เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ)์ ได้รว่ มเป็นเกียรติในการจัดโครงการอบรม ซึง่ นางอุบลรัตน์ เปียจำ�ปา รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นผูก้ ล่าวรายงาน  และได้เชิญ
นายอดิศักดิ์  ราชทยานนท์ รองอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 36 ชุมชน

วารสาร รายเดือน

1

กองสวัสดิการสังคม
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นายกฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้แก่
ชุมชนคุ้มห้วย จำ�นวน 3 ราย ชุมชนโรงงิ้ว จำ�นวน 2 ราย ชุมชนหน้าโรงเลื่อย จำ�นวน 1 ราย ชุมชนวัดใต้ จำ�นวน 1 ราย
ก.ส.ส. จำ�นวน 3 ราย ชุมชนสงเปลือยใน จำ�นวน 3 ราย ชุมชนหาดลำ�ดวน จำ�นวน 2 ราย

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุ้มครอง พิทักษ์ ป้องกันปัญหาความรุนแรง
สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุ้มครอง พิทักษ์ และป้องกันปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ และได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นายสิ ริ รั ฐ ชุ ม อุ ป การ รองผู้ ว่ า ราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน โดยนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
กล่ า วต้ อ นรั บ จากนั้ น นายประณต จั น ทร์ ศ รี พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดอบรมครั้งนี้   สำ�หรับผู้เข้าอบรมประกอบด้วย
ผู้บริหาร อปท. เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้นำ�ชุมชน คณทำ�งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน และคณะ
กรรมการพัฒนาสตรีระดับตำ�บล ทุกตำ�บล จำ�นวน 295 คน โดยวิทยากรจากมูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก (นายณัฐวุฒิ บัวประทุม)

สำ�นักการศึกษา
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หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้จัดการประชุมสัมมนาโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำ�ปี 2557 ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมชดาวิว รีสอร์ท อำ�เภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้จากการดำ�เนินโครงการไปศึกษา วิเคราะห์
เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยกำ�หนดจัดการประชุมเพื่อซักซ้อม
และทำ�ความเข้าใจแบบประเมินให้กับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จาก 16
จังหวัด รวม 32 แห่ง
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รอบรั้วโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาการอ่านการเขียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2
วัดสว่างคงคา วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2557

นักเรียนร่วมกิจกรรมซ่อมเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
วันที่ 16  พฤษภาคม  2557

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
โครงการเข้าค่ายวิชาการ (กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อนุบาล 1)
นักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2557 ได้เข้ารับการอบรมโครงการเข้าค่ายวิชาการ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
ทางด้านการเรียน เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับโรงเรียนและครูประจำ�ชั้น
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รอบรู้ เรื่อง อาเซียน
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