
สำ�นักปลัดเทศบ�ล สำ�นักปลัด	 042-821-354-6	ต่อ	106
ง�นป้องกัน	043-821-354-6	ต่อ	406
ทะเบียน	 043-813-106

	 ในแต่ละปีประเทศไทยต้องประสบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	 ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 
เปน็จำานวนมาก	ซึง่สาเหตหุน่ึงมาจากรถจกัรยานยนตท์ีย่งัเปน็พาหนะขวญัใจของครอบครวัไทยทัง้ในเมอืงและชนบท		 
รัฐบาลจึงสนับสนุนการดำาเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน	 ปี	 พ.ศ.	 2554-2563	 และมีแนวทาง 
การดำาเนินการที่สำาคัญประการหนึ่ง	คือ	การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย	100	เปอร์เซ็นต์		โดยให้องค์กรปกครอง 

ถ�ม	-	ตอบ	ปัญห�ทะเบียนและบัตรฯ
ถ�ม	 ดิฉันมีทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้าน		ถ้าย้ายออกไปทำาธุระเสร็จแล้วจะขอย้ายกลับเข้ามาเป็นเจ้าบ้านเหมือนเดิม
	 ต้องทำาอย่างไรบ้าง
ตอบ	 1.	การย้ายที่อยู่		ตามมาตรา		30		แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร		พ.ศ.2534		หมายถึง		การย้าย
	 	 ทางกายภาพ		ซึ่งต้องเกิดขึ้นก่อนการย้ายทางทะเบียน		กรณีที่บุคคลนั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านระบุสถานะเป็น
	 	 “เจ้าบ้าน”		เมื่อได้แจ้งย้ายออกจากบ้านไปแล้ว		ถือว่าสิ้นสุดการเป็นเจ้าบ้านนับแต่วันที่ย้ายออก
	 2.	กรณีบุคคลดังกล่าว		ขอย้ายกลับเข้าบ้านเดิมที่ตนเคยเป็นเจ้าบ้าน		ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้านหรือ
	 	 ผู้ที่ทำาหน้าที่เป็นเจ้าบ้านก่อน		จึงจะย้ายเข้าได้		เว้นแต่กรณีบ้านว่าง		และผู้ย้ายเข้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็สามารถ
	 	 แสดงหลักฐานสิทธิครอบครองบ้านก็สามารถทำาหน้าที่แจ้งการย้ายเข้าอยู่ในบ้านได้
	 3.	กรณีในทะเบียนบ้านมีแต่บุคคลที่มีสถานะเป็นผู้อาศัย	 	 นายทะเบียนจะเรียกผู้อาศัยทั้งหมดตามหลักฐานทะเบียนบ้านมาบันทึกว่า	 “ยินยอมให้บุคคลใด 
	 	 ทำาหน้าที่เจ้าบ้าน”	เพื่อให้บุคคลนั้นทำาหน้าที่แจ้งการย้ายเข้าต่อนายทะเบียน
	 4.		กรณีที่เจ้าบ้านพร้อมคนในทะเบียนบ้านนั้นทำาหนังสือยินยอมแจ้งนายทะเบียนให้บุคคลในทะเบียนบ้านคนใดเป็น	“เจ้าบ้าน”	ก่อนย้ายที่อยู่	เมื่อขอย้าย 
	 	 กลับเข้าบ้านหลังเดิมก็ให้เจ้าบ้านแจ้งย้ายเข้าและจัดทำาหนังสือพร้อมด้วยบุคคลในบ้านยินยอมให้เจ้าบ้านเดิมเป็นเจ้าบ้านได้
ถ�ม	 ถ้าพ่อแม่เปลี่ยนชื่อ	ลูกต้องไปแจ้งขอแก้ไขชื่อพ่อ	-	แม่	ในทะเบียนบ้านของตนเองด้วยหรือไม่
ตอบ 1.	กรณีรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของบุตรท่ีครบถ้วนถูกต้องขณะจัดทำาเอกสารในสูติบัตร	 ทะเบียนคนเกิด	 ซึ่งเป็นรายการข้อเท็จจริง 
	 	 ขณะที่เด็กนั้นเกิด	 หากบิดามารดามีการเปลี่ยนชื่อตัวภายหลังการจัดทำาเอกสารดังกล่าวแล้ว	 ไม่สามารถขอแก้ไขรายการในเอกสารสูติบัตรได้ 
	 	 แต่ถ้าบุตรจะมีความประสงค์ขอแก้ไขรายการบิดามารดาในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลาง	 ก็สามารถทำาได้	 โดยยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียน	ณ 
  สำานักทะเบียนที่ตนมีช่ือในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลาง	 แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของบิดามารดา	 แสดงให้นายทะเบียนพิจารณา 
	 	 ตามระเบียบสำานักทะเบียนกลาง	ว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร	พ.ศ.2535	ข้อ	115	และ	ข้อ	116	ได้
	 2.	สำาหรับกรณีเอกสารการทะเบียนราษฎรมีรายการไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	 อันเนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาดหรือลงรายการผิดที่เกิดจาก 
	 	 ความสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงของผู้แจ้ง	ซึ่งความผิดพลาดที่มิได้เกิดจากการทุจริตก็สามารถยืนคำาร้องขอแก้ไขสูติบัตร	ทะเบียนบ้าน	ทะเบียนบ้านกลาง 
	 	 ได้ที่สำานักทะเบียนที่บุคคลนั้นมีชื่อในทะเบียนบ้าน

ส่วนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือลดจำานวนของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน		
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	 จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
จดักจิกรรมรณรงคป์อ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนและขบัขีป่ลอดภยัสวมหมวกนริภยั	100	เปอรเ์ซน็ต	์ชว่งเทศกาลปใีหม	่2557	“ประกวดสาววยัใสขบัขีป่ลอดภยั” 
ในวันที่		26	ธันวาคม	2556	ณ	สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์		โดยรวมพลังทั้งหน่วยงานภาครัฐ	/	เอกชน		สมาคม		มูลนิธิ	ชมรม	นักเรียน	นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป	จำานวน	1,200	คน		ได้มีส่วนในการรณรงค์กระตุ้นจิตสำานึกให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างจริงจัง	เพื่อสร้างวัฒนธรรม 
การขับขี่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน	 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	 	 เป็นประธานเปิดงาน	 	 ซึ่งจากการดำาเนินงานดังกล่าวทำาให้ในช่วงระหว่างวันท่ี	 27	 ธันวาคม	 
2556	 ถึงวันที่	 2	 มกราคม	 2557	 (7	 วัน	 อันตราย)	 ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	 และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะดำาเนิน 
การรณรงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล

“กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุท�งถนน
และขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย	100	เปอร์เซ็นต์”

“คว�มปลอดภัยเป็นสิ่งสำ�คัญที่ใครๆ
ก็ต้องก�รและนึกถึง

ห�กแต่นึกอย่�งเดียวไม่ได้
ต้องฝึกตนเองให้ปฏิบัติต�มด้วย”

ฝ่�ยป้องกันและรักษ�คว�มสงบ
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สำ�นกัก�รช�่ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงเทศก�ลปีใหม่
	 งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ	สำานักการช่าง	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	โดยการนำาของ	นายจารุวัฒน์	บุญเพิ่ม	 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	 ได้ทำาการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนอรรถเปศลและวงเวียนโปงลาง	 เพื่อมอบเป็น 
ของขวัญปีใหม่	ประจำาปี	2557	ให้กับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โทร.	043-821-354-6	ต่อ	207

ถนนอรรถเปศล

วงเวียนโปงล�ง
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ก�รประกวดภ�พถ่�ย	“เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์คนดี	สุขภ�พดี	ร�ยได้ดี”
	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ	 “เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี	 สุขภาพดี	 รายได้ดี”	 เพื่อแสดงผลการดำาเนินงาน 
ของเทศบาลฯ	ตอ่การพฒันาเมอืงกาฬสนิธุต์ามนโยบายคนด	ีสขุภาพด	ีรายไดด้	ีโดยทา่นนายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุไ์ดท้ำาการมอบรางวลัแกผู่ช้นะเลศิ 
เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2556		และเทศบาลได้คัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ	จำานวน	40	ผลงาน		ผลการประกวดดังนี้

ระดับประช�ชนทั่วไป
	 -	 รางวัลชนะเลิศ	:	นายสุภชัย	บุตรวงษ์		ชื่อภาพ	: 	อิ่มรอยยิ้มที่ทุ่งนาทอง	สถานที่	:	ตลาดทุ่งนาทอง
	 	 (รางวัล	4,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ)
	 -	 รางวัล	รองชนะเลิศ 	อันดับที่	1 	:		นายเถลิงศักดิ์ 	มงคลสินธุ์	ชื่อภาพ	:	เพาะกล้า	สถานที่	:	ชุมชนดอนสวรรค์
	 	 (รางวัล	3,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ)
	 -	 รางวัล	รองชนะเลิศ 	อันดับที่	2 	: 	นายสฤษดิ์ 	วุฒิสาร  ชื่อภาพ	: 	 ปลูกฝัง			สถานที่	:	หน้าตลาดโต้รุ่ง	
	 	 (รางวัล	2,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ)
	 รางวัลชมเชย	3	รางวัล	(รางวัล	1,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร)
	 •	 ชื่อผู้ถ่ายภาพ	:	นายสฤษดิ์ 	วุฒิสาร		ชื่อภาพ	: 	สู้ๆ	คับพ่อ			สถานที่	:	สวนสาธารณะกุดน้ำากิน
	 •	 ชื่อผู้ถ่ายภาพ	:	นายเถลิงศักดิ์ 	มงคลสินธุ์		ชื่อภาพ	:	ร่าเริงสดใส		สถานที่	:	สวนสาธารณะกุดน้ำากิน
	 •	 ชื่อผู้ถ่ายภาพ	:	นายเถลิงศักดิ์ 	มงคลสินธุ์			ชื่อภาพ	:	เติบโต			สถานที่	:	ชุมชนดอนสวรรค์

  น้องหมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก	 ฉลาด	 แสนรู้	 ไม่ยากเลยที่หลายๆ	 ท่านจะหลงรักเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยนี้	 แต่เมื่อน้องหมาของเราป่วยจะทำาอย่างไรดี 
ดงันัน้เรามาสงัเกตอาการเจบ็ปว่ยนัน้	และสาเหต	ุอาการ	รวมไปถงึวธิกีารปอ้งกนัและรกัษากนันะคะ	เพือ่นอ้งหมาทีเ่รารกัจะไดส้ขุภาพรา่งกายแขง็แรง 
และปลอดภัยจากโรคกันค่ะ
โรคไข้หัดสุนัข เป็นโรคติดต่อร้ายแรง	ในสุนัขทุกช่วงอายุ	แต่ลูกสุนัขจะมีความเสี่ยงต่อการติดโรคได้มากที่สุด
	 ส�เหตุ	 เกิดจากการติดเชื้อไวรัสพารามิคโซไวรัส	(Paramyxovirus)	
	 ติดต่อ ทางการหายใจซึ่งเป็นช่องทางสำาคัญที่สุด	 โดยเชื้อไวรัสจะปนเปื้อนออกมากับสิ่งขับถ่ายทุกชนิด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำามูก	 ขี้ตาและน้ำาลาย 
	 อ�ก�ร	 สุนัขที่ป่วยเป็นโรคนี้จะพบอาการป่วยได้ในหลายระบบของร่างกาย	ซึ่งแบ่งอาการตามความรุนแรงได้ดังนี้	
	 	 	 1.	 ไม่รุนแรง	 :	 ซึม	มีไข้	กินอาหารลดลงและมีภาวะแห้งน้ำา
	 	 	 2.	รุนแรง	 :	 มีน้ำามูก	ขี้ตา	ไอ	หายใจลำาบาก	ท้องเสีย	อาเจียน
	 	 	 3.	รุนแรงม�ก	:	 น้ำามกูและขีต้าจะขุน่ขน้	เปน็หนอง	หายใจลำาบากและไอ	ปอดบวม	ทอ้งเสยี	อาเจยีนรนุแรง	อาจพบตุม่บรเิวณใตท้อ้ง 
ผิวหนังบริเวณฝ่าเท้าหนาตัวขึน้	และอาจพบอาการทางประสาท	เชน่	กลา้มเนื้อกระดูก	โดยเฉพาะบรเิวณปาก	กลา้มเนื้อขา	ชักอัมพาต	และตายในที่สุด
	 ก�รรักษ�	 รักษาตามอาการ	ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบผลสำาเร็จในการรักษา	ดังนั้น	การทำาวัคซีนเป็นวิธีป้องกันการติดโรคที่สำาคัญ

เฮฮ�	ส�’สุข โทร.	043-821-354-6	ต่อ	402,	403

ชนะเลิศอันดับที่	1

ชนะเลิศอันดับที่	1
น�ยสุภชัย	บุตรวงษ์

ชมเชยอันดับที่	1

รองชนะเลิศอันดับที่	1

ชมเชยอันดับที่	2

รองชนะเลิศอันดับที่	2

ชมเชยอันดับที่	3

เกร็ดคว�มรู	้								เร�ม�รู้จักโรคไข้หัดสุนัขกันเถอะ
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กองสวัสดิก�รสังคม โทร.	043-821-354-6	ต่อ	502

โครงก�รเทศบ�ลพบประช�ชน	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2557
	 เมื่อวันที่	 19	 ธันวาคม	 2556	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 ได้จัดโครงการเทศบาล 
พบประชาชนประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2557	โดยนายจารุวัฒน์	บุญเพิ่ม	นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสนิธุ ์สมาชกิสภาเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ	์คณะผูบ้รหิาร	หวัหน้าสว่นการงาน	พนกังานจา้ง 
พนักงานครูเทศบาล	 ได้ออกให้บริการพร้อมรับปรึกษาปัญหาต่างๆ	 รวมถึงตรวจสุขภาพฟรี 
ให้แก่พี่น้องในชุมชนซอยน้ำาทิพย์และมีการมอบเงินจากกองทุนวันละบาทให้แก่ผู้ประสบ 
วาตภัย โดยนางดวงฤดี		กาญจันดา	ประธานกองทุนวันละบาท	เป็นผู้มอบเงินในครั้งนี้

ก�รแข่งขันกีฬ�ชุมชนสัมพันธ์ต้�นภัยย�เสพติด	ประจำ�ปี	2557

	 เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	
2556	เทศบาลเมืองกา

ฬสินธุ์	ได้จัดการแข่งข
ันกีฬา 

ชุมชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด	 ประจำาปี	 2557	 ซ
ึ่งได้รับความร่วมมือจา

กพี่น้อง 

ทั้ง	36	ชุมชน	โดยมีกา
รแบ่งสีออกเป็น	6	สี	ค

ือสีฟ้า	สีน้ำาเงิน	สีเขียว	สีชม
พู	สีม่วง	 

สีแสด	ซึง่มกีารเดนิขบว
นพาเหรดจากหนา้สำาน

กัทะเบยีนทอ้งถิน่ไปยงั
หนา้สำานกังาน

เทศบาลเมืองกาฬสินธ
ุ์	 ซึ่งได้รับเกียรติจาก	น

ายจารุวัฒน์	บุญเพิ่ม	นายกเทศมนตรี 

เมืองกาฬสินธุ์ เป็นปร
ะธานในครั้งนี้	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา

เทศบาล	 

หวัหน้าสว่นการงาน	พ
นกังาน	และพีน่อ้งชมุชนและประชาช

นทัว่ไปรว่มงานในครัง้น้ี
	 

ซึง่การจดังานครัง้นีไ้ด้ม
กีารแข่งขันกีฬาพืน้บ้าน	เพือ่เปน็การสรา้งความสม

านสามคัค ี

ที่มีต่อกันของผู้นำาชุมช
นทั้ง	36	ชุมชน

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอ�ยุ	
ผู้พิก�ร	ผู้ป่วยติดเตียง

	และผู้ย�กไร้	

	 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตร
ีเมืองกาฬสินธุ์และค

ณะ	 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ 

สำานักการสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม

	 เจ้าหน้าที่กองสวัส
ดิการสังคม	 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมพี่

น้องประชาชนตามโ
ครงการเยี่ยมผู้สูงอ

ายุ	ผู้พิการ	ผู้ป่วยติดเตียง
และผู้ยากไร้	ประจำา

ปี	2557	 

ระหว่างวันที่	 6	 -	
7	 มกราคม	 2557	

ณ	 ชุมชนดงปอ	 ชุมช
นหัวคูหนองเรือพัฒนา	 ชุมชน 

หาดลำาดวน	และชุม
ชนเกษตรสมบูรณ์	โดยมอบข้าวสารอ

าหารแห้ง	ผ้าห่ม	แ
ละยาสามัญ

ประจำาบ้าน	ในครั้งน
ี้
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กองวชิ�ก�รและแผนง�น โทร.	043-821-354-6	ต่อ	210,	212

รับตรวจประเมิน	ธรรม�ภิบ�ล	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.2555
	 เมื่อวันที่	 9	 มกราคม	 2557	 ณ	 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
นายจารุวัฒน์	 	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	 พร้อมคณะผู้บริหาร	 สมาชิก 
สภาเทศบาล	 พนักงานครู	 พนักงานเทศบาล	 และพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมกับ 
ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 ได้ให้การต้อนรับ	นายชัยสิทธิ์	พานิชพงศ์	ผู้ตรวจราชการ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลธรรมา 
ภิบาล	ประจำาปี	2555	รอบสุดท้าย	 โดยเทศบาลได้นำาเสนอนวัตกรรมด้านการป้องกัน 
การทุจริตในองค์กรและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน	 ตามโครงการเทศบาล 
ต้านการทุจริต	 และโครงการกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและธนาคารขยะ 
ซึ่งหากได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นจำานวน	2	ล้านบาท	พร้อมโล่รางวัล

ก�รประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รหอกระจ�ยข่�วชุมชน
	 เมื่อวันท่ี	 22	 มกราคม	 2557	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 จัดการประชุมคณะกรรมการ 
ดำาเนินการหอกระจายข่าวชุมชน	ครั้งที่	2/2557	ประจำาเดือนมกราคม	ณ	หอประชุมธรรมาภิบาล 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชน	และให้ผู้ประกาศข่าว 
ชุมชนได้มีทักษะในการประกาศข่าวและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งมี

นายประเสริฐสิทธิ์	 นธีนาม	 หรือ	 เฉิดฉัน 
คนโก	้ประธานคณะกรรมการหอกระจายขา่ว 
ชุมชนเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ 
โดยในการประชุม ได้ มีมติ ให้จัดอบรม 
ผู้ประกาศข่าวชุมชนในวันที่	 20	 กุมภาพันธ์	 
2557	ณ	หอประชุมธรรมาภิบาล	 เทศบาล 
เมืองกาฬสินธุ์
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ก�รแข่งขันกีฬ�	อปท.สัมพันธ์อำ�เภอเมืองก�ฬสินธุ์
	 เมื่อวันที่	13	–	14	ธันวาคม	2556	ที่ผ่านมา	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา	อปท.	สัมพันธ์อำาเภอเมืองกาฬสินธุ์	ณ	สนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์	โดยทางเทศบาลตำาบลหลุบ
เป็นเจ้าภาพ	โดยใช้ชื่อในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้
ว่า	หลุบเกมส์	“มิตรภาพมีค่ามากกว่าชัยชนะ”

ง�นฉลองวันเด็กแห่งช�ติประจำ�ปี	2557
	 เมื่อวันที่	 11	 มกราคม	 2557	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดงาน 
	 	 	 	 	 	 	 	ฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำาปี	 2557	ขึ้น	ณ	บริเวณสนามหน้า 
										ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	โดยมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
	 	 	 	 	 	 	 	 ในสังกัดเทศบาล	 การแจกอาหาร	 เคร่ืองดื่ม	 การเล่นเกมส์ 
                 	และการจัดกิจกรรมของหน่วยงานของรฐั	เอกชนและหา้งรา้นตา่งๆ 
        โดยมี	 นายสุวิทย์	 สุบงกฎ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
														เป็นประธานในงาน

สำ�นักก�รศึกษ� โทร.	043-821-354-6	ต่อ	305
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รอบรั้วโรงเรียน
โรงเรียนเทศบ�ล	2	วัดสว่�งคงค�

โรงเรียนเทศบ�ล	3	วัดเหนือ

นิทรรศก�ร	แสดงผลง�นท�งวิช�ก�ร	ประจำ�ปี	2557
สถ�นศึกษ�สังกัดเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

10	มกร�คม	2557

	กิจกรรมเข้�ค่�ยลูกเสือ		–	เนตรน�รี
ในวันที่		17	–	19	ธันว�คม		2556

	 กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต	 แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล	 3	 วัดเหนือ	 ให้เกิดการเรียนรู้ทักษะชีวิต		 
และมีความพร้อมครบทั้งด้านร่างกาย	 อารมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญา	 สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี	 ทั้งนี้	 ได้จัด 
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง	 อาทิ	 เดือนมกราคม	 ได้จัดกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 กิจกรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่	 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	 และกิจกรรม 
สรุปผลการจัดการศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2556

กิจกรรมวันพ่อแห่งช�ติ

	 ตัวแทนนักกีฬ�ไปแข่งขันกีฬ�ระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้รับร�งวัลม�กม�ย	และนำ�ชื่อเสียงม�สู่โรงเรียนและจังหวัดก�ฬสินธุ์

	กิจกรรมวันคริสต์ม�ส	25	ธันว�คม	2557

	 สำานักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 ร่วมจัดนิทรรศการแสดง 
ผลงานทางวิชาการขึ้นเม่ือวันท่ี	 10	 มกราคม	 2557	ณ	 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยมี	นายสุวิทย์		สุบงกฎ	ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	เป็นประธานในพิธี
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สำ�นักก�รคลัง

	 ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์	 ได้ดำาเนินการจัดงาน 
มหกรรมโปงลาง	 แพรวา	 และงานกาชาดประจำาปี	 
2557	 ข้ึน	 ระหว่างวันท่ี	 26	 กุมภาพันธ์	 -7	 มีนาคม	 
2557	นั้น	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 ได้จัดสถานที่ให้กับ 
ผู้ที่ต้องการจำาหน่ายสินค้า	 ในบริเวณถนนรอบนอก 
สถานที่จัดงานมหกรรมโปงลาง	 แพรวา	 และงาน 
กาชาด	คอื	ถนนสรุนิทร,์	ถนนกาฬสนิธุ,์	ถนนชยัสนุทร,	 
ถนนอรรถเปศล,	ถนน	1155
	 ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ในการจำาหน่ายสินค้า	 ตลอดจนความสะดวกในการ 
สัญจรไป	 -	 มา	 และหาซื้อสินค้าของประชาชนท่ีมา 
เที่ยวงาน	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 จึงขอประกาศให้ผู้ 
ที่ มีความประสงค์เข้าจำาหน่ายสินค้าในบริเวณที่ 
เทศบาลฯ	 ได้จัดข้ึน	 สามารถตรวจสอบขอดูแผนผัง 
การจัดสถานที่ได้ที่	 สำานักการคลัง	 เทศบาลเมือง 
กาฬสนิธ์ุ	ในวนัเวลาราชการ	โดยจะทำาการรบัจองสถานท่ี 
จำาหน่ายสินค้า	ณ	 หอประชุมธรรม�ภิบ�ล	 ในวันที่ 
21	กุมภ�พนัธ์	2557	เวล�	09.00	-	14.00	น.	และเปดิ 
ให้ทำาการขายสินค้าได้	 ตั้งแต่วันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 - 
7	มีนาคม	2557

โทร.	043-821-354-6	ต่อ	117

ฝ่�ยแผนที่ภ�ษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เทศบ�ลฯ	เปิดให้จองพื้นที่เข้�จำ�หน่�ยสินค้�รอบนอก
ง�นมหกรรมโปงล�ง	แพรว�	และง�นก�ช�ด	ประจำ�ปี	2557
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