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สำานักปลัดเทศบาล

	 เทศบาลเมืองกาฬสิน ธ์ุ ได้จัดการอบรมโครงการประชุม มอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	 พนักงานเทศบาล	 ลูกจ้าง	 พนักงานจ้าง	 ประจำาปี งบประมาณ	 ๒๕๕๗	 โดยนายจารุวัฒน์	 บุญเพ่ิม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ 	 ประธานในพิธี ได้ ร่ วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ผู้อำานวยการสำานัก/กอง/ฝ่าย	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วน การงาน	พนักงานเทศบาล	ลูกจ้าง	พนักงานจ้าง

	 เทศบาล เมื องกาฬสิ นธุ์ ไ ด้ จั ด ง าน เฉลิ มพระ เ กี ยรติ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา	 ๘๖	 พรรษา	 ๕	 ธันวามหาราช	 ณ	 หอประชุม 

ธรรมาภิบาล	 โดยนายจารุวัฒน์ 	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรี  

เมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี 	 พร้อมด้วยคณะผู้บ ริหาร	 

สมาชิกสภาเทศบาล	 พ
นักงานเทศบาล	 พนักงานครูเทศบาล	 ชุมช

น 

คณะกรรมการชมรมต่าง	ๆ	
ร่วมวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง	และมอบโล่ 

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่พ่อดีเด่น	ประจำาปี	๒๕๕๖	จ

ำานวน	๓๕	คน 

สำานักปลัด	 ๐๔๒-๘๒๑-๓๕๔-๖	ต่อ	๑๐๖
งานป้องกัน	๐๔๓-๘๒๑-๓๕๔-๖	ต่อ	๔๐๖
ทะเบียน	 ๐๔๓-๘๑๓-๑๐๖
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สำานกัการชา่ง
	 สำานักการช่าง	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 ได้ดำาเนินการจัดทำา 

โครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุง 

ผิวจราจร	ทางเท้า	ระบบระบายน้ำา	ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 

เพื่ออำานวยความสะดวก	 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งสู่ความ 

เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	 หากท่านไม่ได้รับความสะดวกขณะ 

ดำาเนินการก่อสร้าง	สำานักการช่าง	ขออภัยมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

๑.	ถนน	ค.ส.ล.	ซอยประตูทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก

๒.	ถนน	คสล.ซอยดลวาสพัฒนาหน้าศาลปู่กุดโง้ง

๓.	ถนน	คสล.ซอยแยกถนนรอบหนองไชยวาน

๔.	ถนน	คสล.ซอยศิริกร

๕.	ถนน	คสล.ศูนย์นมโฟร์โมส	ฝั่งถนนบายพาสสงเปลือย

๖.	ถนนหมู่บ้านศรีเมืองใหม่

๗.	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ถนนสุจินดา

๘.	รางระบายน้ำา	ซอยเฟื่องฟ้า	๖

๙.	รางระบายน้ำาซอยบ้านพ่ออุทัย

๑๐.	รางระบายน้ำาซอยแสงทอง	๑

๑๑.	รางระบายน้ำารูปตัวยู	ซอยบุญโสดา

๑๒.	รางระบายน้ำารปูตวัย	ูซอยแยกถนนพยาบาลเชือ่มถนนโสมพะมติร

โทร.	๐๔๓-๘๒๑-๓๕๔-๖	ต่อ	๒๐๗
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สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการสาธารณสุข	แห่งที่	๑	(ซอยน้ำาทิพย์)
	 วันที่	 ๗	 ตุลาคม	 	 ๒๕๕๖	 กิจกรรมทำาความ 
สะอาดวัด	ณ	วัดเหนือ	เพื่อมุ่งสู่	“วัดส่งเสริมสุขภาพ”	 
ร่วมกับชุมชนในเขตรับผิดชอบ	๕	ชุมชน	ได้แก่	ชุมชน 
ซอยน้ำาทิพย์	 ชุมชนหน้าโรงเลื่อย	 ชุมชนดอนสวรรค์	 
ชุมชนวัดเหนือ	และชุมชนท่าสินค้า		

	 วันที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๕๖	ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการในชุมชนในกรณีเร่งด่วน	
โดยการนำาของท่านนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	 ท่านผู้อำานวยการสำานัก 
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	และกองสวัสดิการสังคม	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ได้มอบของเยี่ยม	ผ้าห่ม	นม	แปรงสีฟัน	ยาสีฟันและยาสามัญประจำาบ้าน

วันที่	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๖	วันทันตสาธารณสุข
	 กิจกรรมวันทันตสาธารณสุข	 ศูนย์บริการสาธารณสุข	 แห่งที่ 	 ๑	 ซอยน้ำาทิพย์	 
ไดใ้หบ้รกิารทางทนัตกรรม	ตรวจฟนัใหค้ำาแนะนำาพรอ้มแจกแปรงสฟีนั	-	ยาสฟีนัแกผู่ม้ารบับรกิาร 

เวลา	๐๘.๓๐-๑๖.๐๐	น.	เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุลแดส่มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ี 
			โดยมีผู้มารับบริการดังนี้
	 -	ตรวจฟัน	/	ให้คำาแนะนำาและแจกแปรงสีฟัน	๘๕	ราย
	 -	ทา	/	เคลือบฟลูออไรด์	๒	ราย

	 	 วันที่	 ๒๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๖	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 ๖	 
จ.ขอนแกน่	(สคร.๖)	ลงตรวจประเมนิความครอบคลุมของการไดรั้บการสร้างเสริม 
ภูมิคุ้มกันโรค	(วัคซีน)	ในเด็กแรกเกิด	–	๖	ปี	ในชุมชนซอยน้ำาทิพย์และดอนสวรรค์	 
จำานวน	๓๐	ราย	ผลการตรวจประเมินความครอบคลุม		ผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนด

	ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่	๑	ซอยน้ำาทิพย์
	 	 วันจันทร์ที่	 ๓	 ของทุกเดือน	 เปิดให้บริการคลินิกเด็กดี	 โดยให้
บริการฉีดวัคซีนเด็ก	 ตรวจฟัน	 ทาฟลูออไรด์เด็ก	 และแจกแปรงสีฟัน 
อันแรกของหนู	แก่เด็กที่มารับบริการฉีดวัคซีน	เวลา	๐๘.๓๐-๑๒.๐๐	น.
	 	 ทุกวันพุธ	คลินิกโรคเรื้อรัง	จัดให้มีแพทย์ออกให้บริการตรวจโรค 
เวลา	 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐	 น.	 จัดให้มีทันตแพทย์ออกให้บริการทันตกรรม	 
เวลา	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐	น.
	 	 ทุกวันศุกร์		คลินิกโรคทั่วไปและคลินิกโรคทางตา	จัดให้มีแพทย์
ออกให้บริการตรวจโรคทั่วไปและโรคทางตา	เวลา	๐๙..๐๐-๑๒.๐๐	น.

โทร.	๐๔๓-๘๒๑-๓๕๔-๖	ต่อ	๔๐๒,	๔๐๓
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	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ได้จัดประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำา
ชุมชน	ประจำาเดือนพฤศจิกายน	ครั้งที่	๒/๒๕๕๗	ในวันศุกร์ที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๖
ณ	หอประชุมธรรมาภิบาล	โดยมีคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	หัวหน้า
ส่วนการงาน	พนักงานเทศบาล	และคณะกรรมการชุมชนเข้าประชุม	ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก	นายจารุวัฒน์	บุญเพิ่ม	เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้	พร้อมกับ
สนับสนุนถ้วยรางวัลในการแข่งขันตกปลาของชุมชนหนองไชยวาน	สำาหรับ
วาระการครั้งนี้มีการรายงานความก้าวหน้าชุมชนสีขาว	ชุมชนปลอดเหล้า
รายงานผลการดำาเนินงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	และรายงาน
ผลการดำาเนินงานของกองสวัสดิการ
ชุมชน	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

กองสวัสดิการสังคม
 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์,	 นายกฤษฎา	 
เวียงวะลัย	 สมาชิกสภาเทศบาล,	 นายประโยชน์	 ฆารไสว	 ผู้อำานวยการโรงเรียน 
เทศบาล	๑	กาฬสนิธุพ์ทิยาสทิธิแ์ละเจา้หนา้ทีก่องสวสัดกิารสงัคม	เทศบาลเมอืง 
กาฬสินธุ์	ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคแก่ผู้สูงอายุ	ผู้ยากไร้	ผู้ป่วยติดเตียง	ในเขต 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล	๑
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์	จัดพิธีทำาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายกและขอรับบริจาค
ข้าวสาร	อาหารแห้ง	ยาสามัญประจำาบ้าน
เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุ	ผู้ยากไร้
และผู้ป่วยติดเตียง	ในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

 นายนพสทิธิ	์กลุเจรญิวริตัน	์รองนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสินธุ	์ปฏบิติั 
ราชการแทนนายกเทศมนตรีเมอืงกาฬสนิธุ	์เปน็ประธานในการมอบเงนิสนบัสนนุ 
					กลุ่มอาชีพของสตรีในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
							ประกอบอาชีพ	จำานวน	๙	กลุ่มโครงการ	ดังนี้	๑.	กลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียว	
	 	 	 	 	 	 	 ชุมชนซอยน้ำาทิพย์	 ๒.	กลุ่มรับจ้างซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า	 ชุมชนวัดป่า 
																																	ทุง่ศรเีมอืง	๓.	กลุม่นวดฝา่เทา้เพือ่สขุภาพชมุชนวดัสวา่งคงคา 
                                 ๔.	กลุ่มนวดแผนไทย	ชุมชนบุญกว้าง	๕.	กลุ่มปลาร้าบอง 
   ทรงเครือ่ง	ชมุชนทุง่มน	๖.	กลุม่แปรรปูปลาสม้	ปลาแดดเดยีว 
   ชุมชนริมแก่งดอนกลาง	 ๗.	 กลุ่มกาแฟโบราณ	 อาหาร 
	 	 	 จานด่วน	 ชุมชนตลาดโต้รุ่ง	 ๘.	 กลุ่มอาหารพื้นเมือง 
	 	 	 ชุมชนหนองผักแว่น	และ	๙.	กลุ่มไก่ย่างสมุนไพร	ชุมชน 
	 	 	 สุขสบายใจ

โทร.	๐๔๓-๘๒๑-๓๕๔-๖	ต่อ	๕๐๒
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	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 ได้จัดการแถลงข่าวและแข่งขันกีฬาสัมพันธ์	 ตามโครงการเทศบาล 
พบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน	 ในวันศุกร์ที่	 ๒๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๓.๐๐	 -	 ๑๖.๓๐	 น.	ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 	 และหน้าสำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 	 เพื่อเป็นการ 
																													เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง	ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง	ตลอดจนผู้ประกาศ 
																																ข่าวในชุมชน	ในการสร้างความเข้าใจ		และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
																																							บริหารงานของเทศบาลมากยิ่งขึ้น		โดยมีคณะผู้บริหาร	สมาชิก 

กองวชิาการและแผนงาน

โครงการอบรมความรูเ้บือ้งตน้การซ่อม 
หอกระจายข่าวชุมชน
	 วันที่	๒๗	พ.ย.	๕๖	ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาล 
เมืองกาฬสินธ์ุ	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้จัดโครงการ 
อบรมความรู้เบื้องต้นการซ่อมหอกระจายข่าวชุมชน	 
เพื่อให้ผู้ดูแลหอกระจายข่าวได้ดูแลและซ่อมบำารุง 
หอกระจายข่าวเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
โดยมี	 นายประเสริฐ	 นธีนาม	 ประธานคณะกรรมการ 
หอกระจายข่าวชุมชน	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 และได้รับ

เกียรติจาก	นายจารุวัฒน์	บุญเพิ่ม	นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	เป็นประธาน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 
หัวหน้าส่วนการงาน	ตัวแทนชุมชนทั้ง	๓๖	ชุมชน	ร่วมโครงการในครั้งนี้

โทร.	๐๔๓-๘๒๑-๓๕๔-๖	ตอ่	๒๑๐,	๒๑๒

สภาเทศบาล	หวัหนา้สว่นการงาน	พนกังาน	สือ่มวลชนทกุแขนง 
และคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน 
ร่วมโครงการในครั้งนี้
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กฐินสามัคคี
	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กฐินสามัคคี	 
ประจำาปี	 ๒๕๕๖	 ขึ้น	 เพื่อทอดถวายให้แก่	 วัดชัยสุนทร	 ในระหว่าง 
วันที่	 ๙-๑๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๖	 โดยมียอดรวมบริจาคเป็นเงิน 
									ทั้งสิ้น	๑๕๖,๘๗๒	บาทถ้วน

งานประเพณีลอยกระทง	  
	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น
ในวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๖		ณ	บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำากิน
โดยมี	นายสุรพจน์	รัชชุศิริ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	ร่วมเป็น
ประธานในพิธี	สำาหรับกิจกรรมภายในงานมีดังนี้							
	 -	 ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร
	 	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	

สำานักการศึกษา

	 -	 ชมนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	
	 -	 การแสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาปริณายก	
	 -	 การแสดงของนักเรียน	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	และ	วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

โทร.	๐๔๓-๘๒๑-๓๕๔-๖	ต่อ	๓๐๕
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รอบรั้วโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	๑
	 ในเดือนพฤศจกิายน	ทีผ่า่นมาศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กฯ	ไดจ้ดัโครงการสง่เสริม 
คุณธรรม	จริยธรรม	(กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงามมีธรรมะเป็นพื้นฐาน)	โดยมี 
ผูป้กครองเปน็วทิยากรในการเลา่นทิานเกีย่วกบัคณุธรรม	จริยธรรม	และกจิกรรม 
สวดมนตไ์หว้พระก่อนนอนกลางวนั	/	ครเูลา่นทิานเกีย่วกบัคณุธรรม	จรยิธรรม	ใหเ้ดก็ฟงั 
ก่อนนอนทุกวัน

โครงการเรารักประเพณี	(กิจกรรมวันลอยกระทง)
	 เดก็เล็ก	ผูป้กครอง	และครูผูด้แูลเดก็	ร่วมกจิกรรมวนัลอยกระทง	 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	-	๖
ณ	โรงเรียนเทศบาล	๑	กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

กิจกรรมกีฬาสี
ณ	โรงเรียนเทศบาล	๑	กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

ณ	 กุดน้ำากินในวันที่	 ๑๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๖	 และร่วมกิจกรรมที่ทางศูนย์พัฒนา 
เด็กเลก็ฯ	จดัขึน้ในวนัที	่๑๘	พฤศจกิายน	๒๕๕๖	เพือ่ใหเ้ดก็เลก็ไดร้กัษาขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีของท้องถิ่น	

	 โรงเรียนเทศบาล	๔	วัดใต้โพธิ์ค้ำา	 ได้นำานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 
เมื่อวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	ช่วงบ่ายนักเรียนร่วมกับชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ำาเดินขบวน 

โรงเรียนเทศบาล	๑	กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

โรงเรียนเทศบาล	๔	วัดใต้โพธิ์ค้ำา

อย่างพร้อมเพรียงกนั	และในชว่งกลางคนื	ไดส้ง่ตวัแทนนกัเรยีนเขา้รว่ม 
				การแสดง
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สำานักการคลัง

ส่วนพัฒนารายได้

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	 ทา่นนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ	์ไดม้องเหน็ปัญหาท่ีจะเกดิขึน้	จากเรือ่งปา้ยแบรน์เนอรต์า่งๆ	ท่ีระบาดหนกัในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล 
เมืองกาฬสินธุ์	ที่จะเกิดมลภาวะทางภูมิทัศน์ที่ประชาชนและเอกชนต่างๆ	ได้นำาเอาป้ายแบร์นเนอร์ที่ทำาจากไวนิลไปติดตั้งไว้บริเวณ 
หนา้บา้น	ชายคาบา้น	หรอืรัว้	ทีอ่ยู่ตดิกับถนนซึง่ก่อใหเ้กดิความไมเ่ปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย		บดบงัทัศนยีภาพวธิชีวีติชมุชนเมือง	ไม่เปน็ 
ที่ประทับใจจากผู้พบเห็น	ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆ	ตามมา
	 ซึง่ในอดตีทีผ่า่นมาหนว่ยงานของรฐักไ็ดย้นืหยุน่ให	้ดว้ยเหตผุลในการพลางแสงแดดหรอืกนัน้ำาฝนบา้ง	แตใ่นปจัจบุนั		บา้นเมือง 
ไดม้กีารขยายตวัในทกุๆ	ดา้นและดา้นธรุกจิมกีารขยายตวัและแขง่ขนักนัสงูขึน้	จนทำาใหธ้รุกจิโฆษณามกีารแขง่ขนักนัในทกุรปูแบบ 
เพือ่สร้างสือ่โฆษณาใหก้บัธุรกจิตวัเอง	โดยไมค่ำานงึถงึความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยและสวยงามตอ่ภมูทัิศนข์องบา้นเมอืง	ซึง่ผูบ้รหิาร 
ท้องถิ่นจำาเป็นต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 ขอ้กฎหมาย		ปา้ยแบรน์เนอร	์	ทีต่ดิตัง้อยู่ตามอาคารบา้นเรอืนหรอืสถานทีป่ระกอบการตา่งๆ	สว่นหนึง่เปน็ปา้ยทีอ่ยูใ่นขา่ย 
ที่จะต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย	ปี	พ.ศ.๒๕๑๐	มาตรา	๖	ซึ่งทางฝ่ายแผนที่ภาษีฯ	มีข้อมูลและได้มีการจัดเก็บภาษี 
เป็นปกติ	 									
	 การดำาเนนิการ	ฝา่ยแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ	ไดอ้อกดำาเนนิการเกบ็ขอ้มลู	และขอใหเ้จา้ของหา้งรา้นทีต่ดิตัง้ปา้ยโฆษณา 
สนิคา้ต่างๆ	ทีด่แูลว้ไมเ่ปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยหรอืเกา่ฉกีขาดรุง่ริง้ไมเ่ปน็ทีป่ระทบัใจจากผูพ้บเหน็	และไดท้ำาประกาศเพือ่ใหส้ือ่ตา่งๆ	ไดช้ว่ย 
ประชาสัมพันธ์	 	ขอความร่วมมือให้ปลดป้ายที่เป็นสื่อโฆษณาแอบแฝงต่างๆ	ที่ติดตั้งไว้บริเวณบ้านพักอาศัยหรืออาคารสำานักงาน 
อื่นๆ	ออก	ซึ่งจะทำาให้กาฬสินธุ์เป็นเมืองสะอาด	สวยงาม	น่าอยู่	อย่างยั่งยืน

	 เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ	์ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดต้ระหนกัและมองเหน็ความปราถนาดขีองคณะผูบ้รหิารองค์กรของเราทีจ่ะ 
นำาพาประชาชนและบ้านเมืองก้าวสู่อารยะแห่งมวลมนุษยชาติต่อไป

สวัสดีจ๊ะ

โทร.	๐๔๓-๘๒๑-๓๕๔-๖	ต่อ	๑๑๗
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