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 ผูอํานวยการสํานักการคลัง
 ผูอํานวยการสํานักการชาง
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สารจาก นายก

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

  สวัสดีครับ พอแมพี่นองชาวเมืองกาฬสินธุ ที่เคารพรักทุกทาน วารสารเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ ฉบับนี้ เปนฉบับไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2560 เปนการดําเนินงาน

ในชวงเดือน ตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 กอนที่จะเริ่มปใหม พ.ศ. 2560 

และเปนชวงเวลาที่พี่นองประชาชนทั้งประเทศโศกเศราเสียใจกับการสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ขอพระองคจงเสด็จสู

สวรรคาลัย ปวงขาพระพุทธเจาขอนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม ถวายความอาลัย

แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เชน 

การถวายความอาลัยหนาพระบรมฉายาลักษณ การจัดนิทรรศการ การจัดงาน

ปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)

มีประชาชนมารวมปฏิบัติธรรมมากกวา 2,000 คน เปนตน และในชวง

ปงบประมาณ 2559 ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีความภาคภูมิใจในการบริหาร

จัดการ โดยไดรับรางวัลพระปกเกลาดานการเสริมสรางเครือขายรัฐ เอกชน และ

ประชาสังคม ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความเปนเลิศ 

ดานการสรางความรวมมือในการบริหารจัดการทองถ่ินในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ไดรับรางวัลธรรมาภิบาล เปนตน ซึ่งตองขอขอบคุณพอแม พี่นองชาว

กาฬสินธุทุกทาน และภาคสวนที่เก่ียวของทุกทานที่ทําใหเราประสบความ

สําเร็จในครั้งนี้ 

  ในวารดถีิขึน้ปใหม ขออาํนาจคณุพระศรรัีตนตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ

ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาล ประธานพรใหพี่นองประชาชนชาว

เมืองกาฬสินธุประสบแตความสุข ความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไป ปรารถนาสิ่งใด

     ขอใหไดสมปรารถนา

 

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เกาะติด
รองนายกฯ

ตามตดิ

สท.

 เมื่	อวันที่	 23	 พฤศจิกายน	 2559	 ณ	 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์	นายโฆษิต	ธีรกุล	ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	เป็นประธาน

ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 สมัยสามัญ	 สมัยที่	 4	 ครั้งที่	 1	

ประจำาปี	2559	เพื่	อให้	นายจารุวัฒน์	บุญเพิ่ม	นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	

ได้ตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 เก่ียวกับกิจกรรม

เทศบาลโดยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ได้ชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกัน

	 เมื่	อเวลา	16.39	น.	วันที่	21	ตุลาคม	2559	ณ	อาคารอเนกประสงค์

วัดสว่างคงคา	ตำาบลกาฬสินธุ์	 อำาเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์	 นายจารุวัฒน์	

บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 พร้อมคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภา

เทศบาล	หัวหน้าสว่นการงานพนักงานคร	ูพนักงาน	สงักัดเทศบาลเมอืงสมาชกิ

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม

(ต่อ>)

	 ที่ห้องโถงเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 วันที่	 17	 ต.ค.59	 เวลา	 10.00	 น.	

นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีกาฬสินธ์ุ	 ได้นำาคณะผู้บริหาร	 สมาชิก

สภาเทศบาล	หัวหน้าสว่นการงาน	พนักงานคร	ูพนักงานและเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลเมอืง

กาฬสินธุ์	 ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	ด้วยความอาลัยยิ่ง

	 โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามใน

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ	 (MOU)	 ระหว่าง	 นายกเทศมนตรีกับ

ปลัดเทศบาล	 รองปลัดเทศบาล	 หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล	 ผู้อำานวยการ

สำานัก	ผู้อำานวยการกอง	เทศบาลเมืองกาฬสนิธ์ุ	ในวนัที	่2	พฤศจิกายน	2559	

ณ	 หอประชุมธรรมาภิบาล	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	เป็นประธานในพิธี

	 วันที่	 2	 พฤศจิกายน	 2559	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 จัดโครงการ

คุณธรรม	 จริยธรรมนำาการปฏิบัติงาน	 ประจำาปีงบประมาณ	 2560	

ณ	 หอประชุมธรรมาภิบาล	 โดยมี	 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธ์ุเป็นประธานในพิธีเปดโครงการ	 และนายฉลอง	 ฆารเลิศ	

ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 ทั้งน้ี ได้รับความเมตตา

จากพระครูปลัดบัณฑิต	อินฺทเมธี	(สิทธิพล)	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย

วรวิหาร	 ประธานสงฆ์สำานักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม	 รองประธาน

เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี	ฝ่ายวิชาการ	เป็นวิทยากรบรรยาย

สำ�นักปลัดเทศบ�ล

ประชุมสภ�เทศบ�ล สมัยส�มัญ

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

พิธีบำ�เพ็ญพระร�ชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช

พิธีลงน�มถว�ยอ�ลัย

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เพื่	อเป็นการ

น้อมรำาลกึในพระมหากรุณาธิคณุ	ซึง่มกีารประกอบพธีิน้อมถวายสกัการะและ

ถวายบงัคมหน้าพระบรมฉายาลกัษณ	์การทอดผ้าไตรบังสกุุล	พระสงฆน์ำาเจริญ

จิตภาวนาเปน็	เวลา	9	นาท	ีโดยมี	พระครูวรธรรมธัช	เจ้าอาวาสวดัสวา่งคงคา	

เจ้าคณะอำาเภอเมืองกาฬสินธุ์	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

[3]โทร. 1559  สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวน-เหตุราย  ฟรี 24 ชั่วโมง



03โทร. 1559  สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  ฟรี 24 ชั่วโมง

 เมื่	อวันที่	 23	 พฤศจิกายน	 2559	 ณ	 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์	นายโฆษิต	ธีรกุล	ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	เป็นประธาน

ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 สมัยสามัญ	 สมัยที่	 4	 คร้ังที่	 1	

ประจำาปี	2559	เพื่	อให้	นายจารุวัฒน์	บุญเพิ่ม	นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	

ได้ตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 เก่ียวกับกิจกรรม

เทศบาลโดยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ได้ชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกัน

	 เมื่	อเวลา	16.39	น.	วันที่	21	ตุลาคม	2559	ณ	อาคารอเนกประสงค์

วัดสว่างคงคา	ตำาบลกาฬสินธุ์	 อำาเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์	 นายจารุวัฒน์	

บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 พร้อมคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภา

เทศบาล	หัวหน้าสว่นการงานพนักงานคร	ูพนักงาน	สงักัดเทศบาลเมอืงสมาชกิ

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม

(ต่อ>)

	 ที่ห้องโถงเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 วันที่	 17	 ต.ค.59	 เวลา	 10.00	 น.	

นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรีกาฬสินธ์ุ	 ได้นำาคณะผู้บริหาร	 สมาชิก

สภาเทศบาล	หัวหน้าสว่นการงาน	พนักงานคร	ูพนักงานและเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลเมอืง

กาฬสินธุ์	 ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	ด้วยความอาลัยยิ่ง

	 โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามใน

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ	 (MOU)	 ระหว่าง	 นายกเทศมนตรีกับ

ปลัดเทศบาล	 รองปลัดเทศบาล	 หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล	 ผู้อำานวยการ

สำานัก	ผู้อำานวยการกอง	เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	ในวนัที	่2	พฤศจิกายน	2559	

ณ	 หอประชุมธรรมาภิบาล	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	เป็นประธานในพิธี

	 วันที่	 2	 พฤศจิกายน	 2559	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 จัดโครงการ

คุณธรรม	 จริยธรรมนำาการปฏิบัติงาน	 ประจำาปีงบประมาณ	 2560	

ณ	 หอประชุมธรรมาภิบาล	 โดยมี	 นายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 นายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธ์ุเป็นประธานในพิธีเปดโครงการ	 และนายฉลอง	 ฆารเลิศ	

ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 ทั้งน้ี ได้รับความเมตตา

จากพระครูปลัดบัณฑิต	อินฺทเมธี	(สิทธิพล)	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย

วรวิหาร	 ประธานสงฆ์สำานักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม	 รองประธาน

เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี	ฝ่ายวิชาการ	เป็นวิทยากรบรรยาย

สำ�นักปลัดเทศบ�ล

ประชุมสภ�เทศบ�ล สมัยส�มัญ

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

พิธีบำ�เพ็ญพระร�ชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช

พิธีลงน�มถว�ยอ�ลัย

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เพื่	อเป็นการ

น้อมรำาลกึในพระมหากรุณาธิคณุ	ซึง่มกีารประกอบพธีิน้อมถวายสกัการะและ

ถวายบงัคมหน้าพระบรมฉายาลกัษณ	์การทอดผ้าไตรบงัสกุุล	พระสงฆน์ำาเจริญ

จิตภาวนาเปน็	เวลา	9	นาท	ีโดยม	ีพระครูวรธรรมธัช	เจ้าอาวาสวดัสวา่งคงคา	

เจ้าคณะอำาเภอเมืองกาฬสินธุ์	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

[3]โทร. 1559  สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวน-เหตุราย  ฟรี 24 ชั่วโมง
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สำ�นักทะเบียนของประช�ชนเพื่อประช�ชนโดยลูกหล�นของประช�ชน

สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ

ฝ่�ยป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

ลดคว�มเสี่ยงจ�กส�ธ�รณภัย

คือหัวใจฝ่�ยป้องกัน

	 	 กราบเรียนพีน้่องชาวเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุทีเ่คารพรักทกุทา่นครับ	สำาหรบัในฉบบัน้ีสำานักทะเบยีนก็นำาแบบถามตอบทีเ่ปน็ความรูเ้ก่ียวกับทะเบยีนมานำาเสนอแก่ทา่นไดรั้บทราบ	เพื่อให้เกิดประโยชน์

ในการติดต่องานทะเบียนต่อไป

	 	 ถาม	:	เจ้าบ้าน	คือใคร	จำาเป็นต้องมีเจ้าบ้านหรือไม่ในบ้านแต่ละหลัง		 	 ตอบ	:	พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร	ให้ความหมายของคำาว่า	“เจ้าบ้าน”	ไว้ดังนี้

	 	 	 	 “เจา้บ้าน”	หมายความว่า	ผูซ้ึ่งเป็นหวัหนา้ครอบครองบ้านในฐานะของผู้เช่า	หรือในฐานะอื่นใดก็ตาม	ในกรณีที่ไม่ปรากฏเจา้บ้าน	หรือเจา้บ้านไม่อยู่	ตาย	สูญหาย	หรือไม่สามารถปฏิบัติ

กิจการได้ ให้ถือว่าผู้ดูแลหรือผู้อยู่ในบ้านขณะนั้นเป็นเจ้าบ้านจากความหมายของคำาว่าเจ้าบ้านดังกล่าวมีประเด็นพิจารณาได้	ดังนี้

  1. ในเรื่องของการครอบครองบ้าน กฎหมายได้ ให้ความหมายว่า เจ้าบ้านจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน แต่ในการครอบครองบ้านนั้นอาจจะครอบครองได้หลายฐานะกล่าวคือ

	 	 	 1.1	ครอบครองในฐานะเจ้าของ	หมายถึง	การเป็นเจ้าของบ้านกล่าวคือ	ผู้ ใดเป็นเจ้าของบ้านผู้นั้นก็อยู๋ในฐานะของการเป็นเจ้าบ้านด้วย

	 	 	 1.2	ครอบครองในฐานะผู้เช่า	หมายถึง	การที่เจ้าของบ้านให้บุคคลอื่นเช่าบ้านของตนในลักษณะที่ผู้เช่าก็อยู่ในฐานะของการเป็นเจ้าบ้าน	ซึ่งในกรณีเช่นนี้เจ้าของบ้านตามข้อ	1.1	ก็จะพ้น

จากการเป็นเจ้าบ้าน

	 	 	 1.3	ครอบครองในฐานะอื่นๆ	หมายถึง	การครอบครองโดยมิใช่ในฐานะเจ้าของหรือในฐานะผู้เช่า	เช่น	การครอบครองในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยงานราชการ

ได้แก่	ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	หรือ	ผู้บัญชาการเรือนจำา	เป็นต้น

	 	 2. เรื่องการปฏิบตัใินหน้าทีข่องเจ้าของบา้น โดยทีก่ฎหมายกำาหนดให้บา้นแตล่ะหลังจะตอ้งมเีจ้าบา้นอยูต่ลอดเวลา เจ้าบา้นตอ้งทำาหน้าที่ในการแจ้งเก่ียวกับงานทะเบยีนราษฎร เชน่ การแจง้การเกิด 

การแจ้้งการตาย การแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือการแจ้งเกี่ยวกับบ้าน เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบ้านใด

	 	 	 2.1	ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน	 	

	 	 	 2.2	เจ้าบ้านไม่อยู่	 					

	 	 	 2.3	เจ้าบ้านตาย

	 	 	 2.4	เจ้าบ้านสูญหาย

	 	 	 2.5	เจ้าบ้านไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้

	 	 ให้ถือว่า	 ผู้ดูแล	 หรือผู้ ในบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน	 (ผู้อยู่ในบ้าน	 หมายความว่า	 คนที่อยู่ประจำาในบ้านนั้น)	 สรุปได้ว่าเจ้าบ้านจะเป็นใครย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์	 ครอบครองบ้านในขณะนั้น		

ไม่จำาเปน็ตอ้งเปน็ผู้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนบา้นและระบสุถานภาพวา่เปน็เจ้าบา้นเพยีงคนเดยีวโดยวธีิปฏิบตัแิลว้ก็ให้บนัทกึปากคำาเปน็หลกัฐานไวว้า่ในขณะน้ันวา่ใครทำาหน้าทีเ่ปน็เจ้าบา้น	บคุคลน้ันก็จะมฐีานะ

เป็นเจ้าบ้านหากปรากฏในภายหลังว่าเป็นการให้ถ้อยคำาของบุคคลดังกล่าวเป็นเท็จก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานะแจ้งความอันเป็นเท็จต่อไป

	 	 ถาม	:	กรณีเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติเป็นเหตุทำาให้มีผู้เสียชีวิตและสูญเสียจำานวนมาก	โดยมีทั้งคนไทยและคนต่างด้าวจะมีวิธีการออกหลักฐานการตายอย่างไร

	 	 ตอบ	:	การเสียชีวิตจากเหตุภัยธรรมชาติเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติ	ต้องดำาเนินคดีการตามมาตรา	25	แห่ง	พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534	

โดยเมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการตายแล้วต้องรอผลการพิจารณาหรือผลการชันสูตรจากพนักงานสอบสวนก่อนจึงจะออกมรณบัตรให้ได้	แต่การปฏิบัติในการรับแจ้งการตาย

และการออกมรณบัตรจะมีการดำาเนินการที่แตกต่างกัน	ดังนี้

	 	 	 1.	 ถ้าพบศพคนตายและทราบว่าผู้ตายเป็นใคร	 นายทะเบียนสามารถรับแจ้งการตายและออกมรณบัตรได้ โดยถ้าคนตายเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	 (มีใบสำาคัญ

ประจำาตัวคนต่างด้าว)	จะออกมรณบัตร	ท.ร.4	และถ้าคนตายเป็นบุคคลที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรไม่มีเลขประจำาตัว	13	หลัก	แต่มีหลักฐานอื่นแสดงว่าเป็นคนไทยก็จะเว้นการลงรายการเลข	13	หลักใน

มรณบัตรแต่ถ้าคนตายเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย	(มีหนังสือเดินทาง)	หรือเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ	(บุคคลประเภท	6)	

จะออกมรณบัตร	ท.ร.5	ถ้าคนตายเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า	ลาวและกัมพูชา	ที่มีเลข	13	หลัก	เป็นบุคคลประเภท	00	จะออกมรณบัตร	ท.ร.05	และถ้าคนตายเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย

โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ	หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจะออกมรณบัตร	ท.ร.051

	 	 	 2.	ถ้าพบคนตายแต่ไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครนายทะเบียนจะรับแจ้งการตายและออกหลักฐานใบรับแจ้งการตายตามแบบ	ท.ร.4	ตอนหน้า	ให้เป็นหลักฐาน	แต่จะไม่ออกมรณบัตร	จนกว่าจะ

ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร	จึงจะออกมรณบัตรให้

	 	 	 3.	 ถ้าเชื่อว่ามีคนตายแต่ไม่พบศพ	 นายทะเบียนจะรับแจ้งการตายและออกหลักฐานใบรับแจ้งการตายตามแบบ	 ท.ร.4	 ตอนหน้าให้เป็นหลักฐาน	 แต่จะไม่ออกมรณบัตรจนกว่าจะพบศพ

ของผู้ตายจึงจะออกมรณบัตรให้	 อย่างไรก็ดี	 	 กรณีน้ีนายทะเบียนสามารถใช้เป็นหลักฐาน	 ท.ร.4	 ตอนหน้า	 จำาหน่าย	 รายการคนตายออกจากทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติได้	 (พระราชบัญญัติการ	

ทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับ	2)	พ.ศ.2551	มาตรา	21	และมาตรา	25	และระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2535	ข้อ	61,62,65,66)

	 	 การเตรียมความพร้อมเป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการก่อนการเกิดสาธารณภัย	

มุ่งเน้นเพื่อลดความเปราะบางและเพิ่มศักยภาพของบุคคล	 ชุมชนและสังคม	 ในการ

รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน	 ให้สามารถรับมือกับสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและสังคมได้	 ทั้งยังรวมถึงกิจกรรม			

ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับภัยได้ ในระยะยาวอีกด้วย

	 	 โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือนและศึกษา	

ดูงาน	 เป็นแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี	โดย	เป็นการพัฒนาศักยภาพ

และให้ความรูเ้รื่องภัยประเภทตา่งๆ	ทบทวนความรู	้เพิม่เตมิทกัษะใหม่ๆ	ทัง้ภาคทฤษฎี

และปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญแก่สมาชิก	 อปพร.เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 เพื่อเป็น

กำาลังสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ	 เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งได้ดำาเนินการฝึกอบรมในระหว่าง	วันที่	1-3	ธันวาคม	2559	

ณ	 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและค่ายฝึกศรียานนท์

(ตชด.)	ต.บางเก่า	อ.ชะอำา	จ.เพชรบุรี

[4] พบเบาะแสการทุจริต  แจ้ง ตู้ ปณ.100   www.kalasin-mu.go.th
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สำ�นักก�รช่�ง

จัดสถานที่ และประดับไฟ งานประเพณีลอยกระทง

	 ประเพณีลอยกระทงเปน็ประเพณีทีส่ำ�คญัอย�่งหน่ึงของไทยทีม่มี�แต่โบร�ณ	ไดถื้อปฏิบตัติ�มคว�มเชื่อของแต่ละทอ้งถ่ิน	เชน่	เพื่อเปน็ก�ร 

ให้คว�มเค�รพบชู�และขอบคณุแมน้่ำ�ทีอ่ำ�นวยประโยชน์ต�่ง	ๆ 	ตอ่ก�รดำ�เนินชวีติของมนุษย	์รวมทัง้เปน็ก�รขอขม�ล�โทษทีม่นุษย์ได้ ใชป้ระโยชน์หรอื 

ทำ�คว�มเสยีห�ยแก่น้ำ�	ซึง่ประเพณลีอยกระทงของไทยจะตรงกับวนัขึน้	15	ค่ำ�	เดอืน	12	ของทกุป	ีดงัน้ัน	เพื่อให้มกิีจกรรมทีค่วรฟืน้ฟแูละอนุรกัษ์ไว ้

ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม	 ประเพณี	 อันดีง�มให้ดำ�รงคงอยู่สืบไป	 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุจึงได้จัดง�นประเพณีลอยกระทง	 ประจำ�ปี	 2559 

ขึ้น	ในวันที่	14	พฤศจิก�ยน		2559		ณ	บริเวณสวนส�ธ�รณะกุดน้ำ�กิน	

	 น�ยจ�รุวัฒน์		บุญเพิ่ม	น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธุ์		และคณะผู้บริห�ร	ได้มอบหม�ยภ�รกิจให้สำ�นักก�รช่�ง	เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	 

ดำ�เนินก�รจัดสถ�นที่	 ประดับไฟนิทรรศก�ร	 พระร�ชกรณียกิจพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 และสถ�นที่ลงน�มถว�ยอ�ลัย 

เพื่อให้พี่น้องในเขตเทศบ�ลฯ	นักท่องเที่ยว	ที่ม�ร่วมง�นประเพณีลอยกระทงของเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	ได้ร่วมสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ

โครงการก่อสร้างถนนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชน

	 สำ�นักก�รช�่ง	เทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธ์ุ	ได้ดำ�เนินก�รออกแบบ	เขยีนแบบ	ประม�ณร�ค�	ค�่ก่อสร�้ง	และควบคมุง�นก่อสร�้ง	ต�มคำ�รอ้ง 

ของประช�ชนในแต่ละชุมชน	 ต�มแผนพัฒน�เทศบ�ลเทศบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	 2559	 จำ�นวนทั้งหมด	 44	 โครงก�ร	 เพื่อบรรเท� 

คว�มเดอืดร้อน	และอำ�นวยคว�มสะดวกในด�้นส�ธ�รณูปโภค	ขัน้พืน้ฐ�น	ให้กับประช�ชนภ�ยในเขตเทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธ์ุ	โดยสว่นใหญด่ำ�เนินก�ร 

แล้วเสร็จต�มแผนพัฒน�เทศบ�ลฯ	ต�มที่ได้เสนอไปแล้วในฉบับที่ผ่�นม�	ฉบับนี้ขอนำ�เสนอโครงก�รต่�งๆ	ดังนี้

	 1.	 ก่อสร้�งถนน	คสล.ซอยประศักดิ์	1	 2.	 ก่อสร้�งถนน	คสล.ซอยตรงข้�มวิทย�ลัยส�รพัดช่�งก�ฬสินธุ์

	 3.	 ก่อสร้�งถนนลูกรังซอยหอพักรวยบุญ	 4.	 ก่อสร้�งถนน	คสล.ซอยแยกบ้�นน�งหนูแพรว

	 5.	 ก่อสร้�งร�งระบ�ยน้ำ�	คสล.รูปตัวยู	ซอยบ้�นพ่อใหญ่ทัย	 6.	 ก่อสร้�งถนน	คสล.ซอยวิโรจน์รัตน์	1

	 	 ถนนสิทธิเดช

	 7.	 ก่อสร้�งถนน	คสล.	ซอยแยกถนนประตูวัดประช�นิยม	 8.	 กอ่สร�้งร�งระบ�ยน้ำ�	คสล.ซอยบ�้นลงุอนิทร	์ชมุชนวดัป�่ทุง่ศรเีมอืง

	 	 ด้�นทิศใต้	(บ้�นเลขที่	7289)

	 9.	 ก่อสร้�งร�งระบ�ยน้ำ�	คสล.รูปตัวยู	หน้�หอพักสุรีพร	 10.	ก่อสร้�งร�งระบ�ยน้ำ�	คสล.รูปตัวยู	ท�งเข้�โรงเรียนอนุบ�ลทุ่งมน

	 	 ชุมชนสงเปลือยนอก
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สำ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

	 เมื่อวันที่	23	พฤศจิก�ยน	2559		สำ�นักก�รส�ธ�รณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม	 ร่วมกับพ่อค้�แม่ค้�ตล�ดโต้รุ่ง	 และ	 เครือข่�ยจิตอ�ส� 

จังหวัดก�ฬสินธ์ุ	 ช่วยกันล้�งทำ�คว�มสะอ�ดตล�ดโต้รุ่งเพื่อเป็นก�ร 

ทำ�คว�มสะอ�ดต�มกิจกรรมทำ�ดีเพื่อพ่อ

	 วันที่	 7	 พ.ย.2559	 เวล�	 13.00	 น.	 ประชุมคณะกรรมก�ร 

กองทนุหลกัประกันสขุภ�พเทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธ์ุโดยม	ีท�่นฯ	จ�รวุฒัน์	 

บุญเพิ่ม	น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธุ์	เป็นประธ�น

	 สถ�นพย�บ�ลสตัวเ์ทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธ์ุ	ไดเ้ข�้ร่วมกิจกรรม	 

“ทำ�ดเีพื่อพอ่”	จัดโดย	เครือข�่ยจิตอ�ส�จงัหวดัก�ฬสนิธ์ุ	ในวนัพธุที	่23	 

พฤศจิก�ยน	 2559	 เวล�	 17.00	 น.	 เป็นต้นไป	 ณ	 ล�นกิจกรรม 

ตล�ดโต้รุ่งเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ	 ภ�ยในง�นสถ�นพย�บ�ลสัตว์ 

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุได้จัดทำ�แชมพู	 สำ�หรับสุนัข	 และแมว	 แจกฟรี 

แก่ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับคว�มสนใจเป็นจำ�นวนม�ก

งานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

	 วันที่	 17	 พ.ย.	 59	 โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	 

เปดิเรยีนวนัแรก	ของปกี�รศกึษ�	2560	(ปทีี	่3)	ไดรั้บเกียรตอิย�่งสงูยิง่ 

จ�กท่�นผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดก�ฬสินธ์ุคนใหม่	 ม�เยี่ยมให้กำ�ลังใจ 

ร่วมรับประท�นอ�ห�รกล�งวัน	 และมอบเสียงเพลงเป็นกำ�ลังใจแก่ 

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาล 

เมืองกาฬสินธ์ุ วันที่	 2	 พ.ย.	 2559	 ประชุมคณะอนุกรรมก�ร 

ศูนย์พัฒน�คุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุและผู้พิก�รเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ	 

โดย	ท�่นจ�รวุฒัน์		บญุเพิม่	น�ยกเทศมนตรเีมอืงก�ฬสนิธ์ุเปน็ประธ�น
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

	 วันที่	1	พ.ย.	59	 เวล�	09.00	น.	ประชุมคณะอนุกรรมก�ร 

กลัน่กรองโครงก�รและประเมนิผลโครงก�รกองทนุหลกัประกันสขุภ�พ 

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ	 ณ	 ห้องประชุมสภ�เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ 

โดย	น�งประคำ�	ศรีสมไชย	เป็นประธ�นในก�รประชุม
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สำ�นักก�รคลัง

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น		เปน็ภ�ษีทีจั่ดเก็บจ�กโรงเรอืนหรือสิง่ปลกูสร�้งอย�่งอื่นกับทีดิ่นซึง่ใชป้ระโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรอืน 

หรือ	สิ่งปลูกสร้�งนั้น

	 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภ�ษีโรงเรือนและที่ดิน		ได้แก่	โรงเรือน	หรือสิ่งปลูกสร้�งต่�ง	ๆ 	และที่ดินที่ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน 

และสิ่งปลกูสร�้งนัน้	และในปีที่ผ�่นม�ได้มกี�รใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนินัน้	เช่น	ใหเ้ช่�,	ใช้ทำ�เป็นที่ค้�ข�ย,	ที่ไว้สินค้�,	ที่ประกอบ 

อุตส�หกรรม,	ให้ญ�ติ	บิด�	ม�รด�	บุตร	หรือผู้อื่นอ�ศัย	หรือใช้ประกอบกิจก�รอื่น	ๆ

	 หลักการสำาคัญ	คือ	ต้องมีทรัพย์สินได้แก่	

	 -	 โรงเรือน	หรือสิ่งปลูกสร้�งอื่น	ๆ	(ลักษณะเป็นโรงเรือนที่ยึดติด	ตรึง	คนเข้�อยู่อ�ศัยได้	หรือไว้สินค้�	หรือประกอบ 

อุตส�หกรรม)

	 -	 ที่ดิน	ซึ่งใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้�งนั้น

	 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

	 1.	 เจ้�ของทรัพย์สิน

	 2.	 เจ้�ของโรงเรอืน	หรือสิง่ปลกูสร�้ง	และเจ้�ของทีด่นิทีเ่ปน็คนละคนกับเจ้�ของโรงเรอืนหรือสิง่ปลกูสร�้งเปน็ผู้มหีน้�ที ่

เสียภ�ษีสำ�หรับทรัพย์สินนั้น	ทั้งหมด

	 ระยะเวล�ในก�รยื่นแบบแสดงร�ยก�รทรัพย์สินเพื่อเสียภ�ษี	 เจ้�ของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงร�ยก�รเพื่อเสียภ�ษี 

โรงเรือนและที่ดิน		(ภ.ร.ด.2)	ภ�ยในเดือนกุมภ�พันธ์ของทุกปี

 การชำาระเงิน	 เมื่อผู้รับก�รประเมิน	 (เจ้�ของทรัพย์สิน)	 ได้รับใบแจ้งก�รประเมินค�่ภ�ษี	 (ภ.ร.ด.8)	 จะต้องชำ�ระภ�ษี 

ณ	 ฝ่�ยพัฒน�ร�ยได้	 ชั้น	 2	 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ	 ภ�ยใน	 30	 วัน	 นับถัดจ�กวันที่ ได้รับแจ้งก�รประเมินค่�ภ�ษี	 มิฉะน้ัน 

ต้องเสียเงินเพิ่ม	ดังนี้

	 1.	 ถ้�ชำ�ระไม่เกิน	1	เดือน	นับแต่วันพ้นกำ�หนดให้เพิ่มร้อยละ	2.5	ของค่�ภ�ษีที่ค้�ง

	 2.	 ถ้�เกิน	1	เดือน	แต่ไม่เกิน	2	เดือน	ให้เพิ่มร้อยละ	5	ของค่�ภ�ษีที่ค้�ง

	 3.	 ถ้�เกิน	2	เดือน	แต่ไม่เกิน	3	เดือน	ให้เพิ่มร้อยละ	7.5	ของค่�ภ�ษีที่ค้�ง

	 4.	 ถ้�เกิน	3	เดือน	แต่ไม่เกิน	4	เดือน	ให้เพิ่มร้อยละ	10	ของค่�ภ�ษีที่ค้�ง

ฝ่ายพัฒนารายได้ 098-1048797, 043-821354-6, ต่อ 210
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กองสวัสดิก�รสังคม

การประชุมขับเคลื่อนการดำาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำาบล 

กาฬสินธุ์

	 วนัที	่18	ตลุ�คม	2559	มกี�รประชมุขบัเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นกองทนุพฒัน� 

บทบ�ทสตรี	 เพื่อคัดเลือกคณะทำ�ง�นง�น	 จ�กอ�ส�สมัครผู้ประส�นง�นกองทุนฯ 

36	ชุมชนๆ	ละ	1	คน	และคักเลือกคณะทำ�ง�นในระดับตำ�บล	จำ�นวน	9	คน	ดังนี้

	 1.	น�งอรพินท์	พรหมอ�จ	 หัวหน้�คณะทำ�ง�น

	 2.	น�งพเย�ว์	จำ�เริญควร	 คณะทำ�ง�น

	 3.	น�งดวงฤดีศรี	ก�ญจันด�	 คณะทำ�ง�น

	 4.	น.ส.รุ่งจุรี	กลัดภิบ�ล	 คณะทำ�ง�น

	 5.	น�งหนูม�ศ	ถิตย์รัตน์	 คณะทำ�ง�น	

	 6.	น�งพวงเพรช	แฝงจันด�	 คณะทำ�ง�น

	 7.	น�งสุกัญญ�	ทุ่มจันทร์ไตร	 คณะทำ�ง�น

	 8.	น�งโฉมผก�	เบญจม�ศ	 คณะทำ�ง�น

	 9.	น.ส.พุตธิช�	ไชยหอม	 คณะทำ�ง�น

รายงานผลการดำาเนินการติดตามให้ช่วยเหลือของศูนย์ประสานงาน 

การดุแลช่วยเหลือเทศบาลเมือง

	 ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รติดต�มให้ก�รช่วยเหลือของศูนย์ประส�นง�น 

ก�รดูแลช่วยเหลือ	 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ	 กับผู้ที่ผ่�นกระบวนก�รบำ�บัดฟื้นฟู 

เมื่อวันที่	28	มิถุน�ยน	–	9	กรกฎ�คม	2559	ครั้งที่	3	เมื่อวันที่	10	ตุล�คม	2559	 

ตั้งแต่เวล�	08.30	–	16.30	น.	ณ	ห้องประชุมพวงพะยอม	จำ�นวน	50	ร�ย	ปร�กฏ 

ผลติดต�ม	ดังนี้	

	 1.	 มีผู้ผ่�นกระบวนก�รบำ�บัดฟื้นฟูม�ร�ยง�นตัว	จำ�นวน	14	ร�ย	ผลก�ร 

ตรวจปัสส�วะไม่พบส�รเสพติดจำ�นวน	14	ร�ย

	 2.	 ไม่ม�ร�ยง�นตัว	จำ�นวน		36	ร�ย	แยกเป็น

	 	 -	 ไปรับร�ชก�รทห�รเกณฑ์	 จำ�นวน	 	1	 ร�ย

	 	 -	 ต้องโทษคดีย�เสพติด	 จำ�นวน	 13	 ร�ย

	 	 -	 ไปทำ�ง�นต่�งจังหวัด	 จำ�นวน	 	3	 ร�ย

	 	 -	 ไม่ม�ร�ยง�นตัวและไม่แจ้งเหตุ	 จำ�นวน	 19	 ร�ย	

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์

	 ฝ่�ยสงัคมสงเคร�ะห์รว่มกับโรงพย�บ�ลก�ฬสนิธ์ุ		บ้�นพกัเดก็และครอบครวั 

ก�ฬสินธ์ุ	 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้คำ�ปรึกษ�แนวท�งก�รช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุและเด็ก 

ที่ประสบปัญห�ก�รใช้ชีวิต	โดยนำ�เสนอแนวท�งส่งต่อสถ�นสงเคร�ะห์ทั้งผู้สูงอ�ยุ 

และเด็ก

โครงการประกวดชุมชนดีเด่น

	 เขต	 1	 ร�งวัลชนะเลิศ	 ชุมชนหน้�โรงเลื่อย	 รองชนะเลิศอันดับ	 1	 ชุมชน 

ซอยน้ำ�ทพิย	์รองชนะเลศิอนัดบั	2	ชมุชนท�่สนิค�้	ร�งวลัชมเชย	ไดแ้ก่	ชมุชนโรงง้ิว 

ชุมชนวัดเหนือ	ชุมชนดอนสวรรค์	 เขต	2	ร�งวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	ชุมชนวัดหอไตร 

ปิฏก�ร�ม	ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ชุมชนทุ่งสระ	ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	 

ชุมชนคุ้มห้วย	ร�งวัลชมเชย	ได้แก่	ชุมชนหัวโนนโก	ชุมชนบุญกว้�ง	เขต	3	ร�งวัล 

ชนะเลศิ	ชมุชนทุง่ศรเีมอืงพฒัน�	ร�งวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	ชมุชนสงเปลอืยกล�ง	 

ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ชุมชนวัดป่�ทุ่งศรีเมือง	 ร�งวัลชมเชย	 ได้แก่	 ชุมชน 

สงเปลือยใน	ชุมชนเกษตรสมบูรณ์

มอบเครื่อง อุปโภค บริโภค ให้แก่ชาวบ้าน

ชุมชนจารุพัฒนาและชุมชนโพธิ์ ไทร

	 เมื่อวันที่	 26	 ตุล�คม	 2559	 ฝ่�ยสังคม 

สังเคร�ะห์ร่วมกับมูลนิ ธิ เต็กก� จ่ีสิ่ ง เก�ะ 

มอบเครื่องอุปโภค	บริโภคให้แก่	ช�วบ้�นชุมชน 

จ�รุพัฒน�และชุมชนโพธิ์ ไทร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาล 

ตำาบลแต ้อำาเภออทุุมพรพสัิย จังหวัด 

ศรีสะเกษ

	 เมื่ อวันที่ 	 14	 ตุล�คม	 2559 

เทศบ�ลตำ�บลแต้	 อำ�เภออุทุมพรพิสัย	 

พิธีมอบบ้านพระราชทานให้ นายจี ศรีแพงมล

	 วันที่	21	ตุล�คม	2559กองสวัสดิก�รสังคมได้ร่วมพิธีมอบบ้�นพระร�ชท�น 

ให้แก่	 น�ยจี	 ศรีแพงมลโดยได้รับก�รสนับสนุนจ�กกองกำ�ลังรักษ�คว�มสงบ 

เรยีบรอ้ย	จังหวดัก�ฬสนิธ์ุ	สำ�นักง�นพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนุษยจั์งหวดั 

ก�ฬสินธุ์	ศูนย์ดำ�รงธรรม	และเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	

จังหวัดศรีษะเกษ	 ศึกษ�ดูง�นก�รจัดก�รชุมชนของกองสวัสดิก�รชุมชน	 เทศบ�ล 

เมืองก�ฬสนิธ์ุ	โดยลงพืน้ที	่ณ	ชมุชนหนองไชยว�น	เพื่อศกึษ�ดงู�นจ�กกลุม่องคก์ร 

ต่�งๆ	 ในชุมชน	 โดยมี	 น�ยวรวิทย์	 ภูอวด	 ผู้อำ�นวยก�รกองสวัสดิก�รสังคม 

กล่�วต้อนรับ
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ตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำาปี  2559

	 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	 ได้สมัครเข้�รับก�รประกวดด้�นก�รเสริมสร้�งเครือข่�ย	 รัฐ	 เอกชนและประช�สังคม	 โดยมีนวัตกรรม

คว�มร่วมมือของเครือข่�ยด้�นก�รเสริมสร้�งคว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประช�ชน	 	 ก�รบริห�รก�รศึกษ�โดยใช้ โรงเรียน

เป็นฐ�นในก�รพัฒน�ท้องถิ่น	(SBMLD)	ก�รจัดบริก�รรองรับสังคมผู้สูงอ�ยุเขตเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์		และก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�ร

ตรวจประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ประจำาปี 2559

	 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์		สมัครเข้�รับก�รประกวดร�งวัลธรรม�ภิบ�ล	ประจำ�ปี	2559	ในประเภทโดดเด่น	ของ	อปท.ขน�ดใหญ่	

ไดน้ำ�เสนอภ�พรวมก�รบริห�รจดัก�รต�มหลกัธรรม�ภิบ�ลและโครงก�รนวตักรรมก�รจดัระบบบรกิ�รรองรบัสงัคมผู้สงูอ�ยใุนเขตเทศบ�ล 

เมืองก�ฬสินธุ์	และโครงก�รนวัตกรรมก�รเสริมสร้�งคว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประช�ชน

	 คณะกรรมก�รไดพ้จิ�รณ�แลว้เห็นว�่เทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธ์ุมกี�รบริห�รจดัก�รต�มหลกัธรรม�ภิบ�ลต�มเกณฑช์ีว้ดั	สมควรไดรั้บ 

ร�งวัลธรรมภิบ�ล	ประจำ�ปี	พ.ศ.	2559

กองวิช�ก�รและแผนง�น

และก�รสนับสนุนกิจก�รหอกระจ�ยข่�วชุมชน	จนในทีส่ดุ	เทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธ์ุไดรั้บก�รประก�ศให้ไดร้บัร�งวลัพระปกเกล�้	ประจำ�ป	ี 

2559	ด�้นก�รเสริมสร้�งเครอืข�่ยรัฐ	เอกชน	และประช�สงัคม	ซึง่ทัว่ประเทศมีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเพยีง	16	แห่งเท�่น้ัน 
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สำ�นักก�รศึกษ�

	 วันที่	24	พฤศจิก�ยน	-	5	ธันว�คม	2559	ได้เข้�ร่วมแข่งขัน 

กีฬ�	 “ผีต�โขนเกมส์”	 โดยพนักง�นเทศบ�ล	 พนักง�นครูเทศบ�ล	

พนักง�นจ้�ง	 และนักเรียนเทศบ�ล	 ได้เข้�ร่วมแข่งขันกีฬ�นักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย	 รอบคัดเลือก	 ระดับภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	ครั้งที่	34		“ผีต�โขนเกมส์”	ประจำ�ปี	2559	จ�ก

ก�รแข่งขันกีฬ�ในครั้งนี้	นักกีฬ�	-	กรีฑ�	เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ได้รับ

ร�งวัล	3	เหรียญเงิน	7	เหรียญทองแดง	รวมทั้งสิ้น	10	เหรียญร�งวัล

	 วันที่	 1	 ตุล�คม	 2559	 	 สำ�นักก�รศึกษ�ได้ร่วมถว�ยศ�ล� 

บำ�เพ็ญกุศลและเต�เผ�ไฟฟ้�		ณ	วัดสว่�งคงค�

	 วันที่	 28	 พฤศจิก�ยน	 2559	 ประกวดครูดีเด่น	 ประกวดสื่อ 

ก�รเรียนรู้ดีเด่น	และคำ�ขวัญวันครู	เนื่องในง�นวันครู	ประจำ�ปี	2560		 

ณ	หอประชุมธรรม�ภิบ�ล	

	 วันที่	 17	 ตุล�คม	 2559	 	 ได้ประชุมผู้บริห�รสถ�นศึกษ� 

สัญจร		ณ	ห้องประชุมสภ�เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์		เพื่อห�รือแนวท�ง 

เก่ียวกำ�ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักก�รศึกษ�ในสังกัดเทศบ�ลเมือง 

ก�ฬสินธุ์

	 วันที่	7	-	8	พฤศจิก�ยน	2559	สำ�นักก�รศึกษ�ได้จัดโครงก�ร 

ฝึกอบรมครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 ณ	 หอประชุมธรรม�ภิบ�ล 

	 วันที่	 25	 พฤศจิก�ยน	 2559	 สำ�นักก�รศึกษ�ร่วมกับ 

	 เมื่อวันที่	9	ตุล�คม	2559	สำ�นักก�รศึกษ�ได้ร่วมถว�ยศ�ล� 

บำ�เพ็ญกุศลและเต�เผ�ไฟฟ้�		ณ	วัดชัยสุนทร

เพื่อให้ โรงเรียนมีหลักสูตรสถ�น 

ศึกษ�	 หลักสูตรส�ระก�รเรียนรู้ 

ที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของ 

ผู้เรียน

สถ�นศึกษ�ในสังกัดเทศบ�ลเมือง 

ก�ฬสินธุ์	ร่วมจัดนิทรรศก�รแสดง 

ผลง�นจ�กขยะรีไซเคิล	 ในก�รรับ 

ก�รประเมินร�งวัลอ�เซียนด้�น 

สิง่แวดลอ้ม	ณ	หอประชมุธรรม�ภิบ�ล 

	 วันที่	 14	 พฤศจิก�ยน	 2559	 ณ	 สวนส�ธ�รณะกุดน้ำ�กิน 

เวล�	18.00	น.	น�ยณฐัภัทร	สวุรรณประทปี	ผู้ว�่ร�ชก�รจังหวดัก�ฬสนิธ์ุ 

พร้อมน�ยกเหล่�ก�ช�ด	 เป็นประธ�นพิธีลงน�มถว�ยคว�มอ�ลัย 

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุยเดช	 และเยี่ยมชม 

นิทรรศก�รพระร�ชกรณียกิจ	พรอ้มกับไดน้ำ�กล�่วอธิษฐ�นถว�ยกระทง 

เป็นพุทธบูช�เนื่องในง�นประเพณีลอยกระทง	 ซึ่งท�งเทศบ�ลเมือง 

ก�ฬสินธุ์ได้จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี
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โรงเรียนเทศบ�ล ๑ ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์

กิจกรรมค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2559

	 เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ของเด็กนักเรียนให้มีก�รพัฒน�ตนเองให้ม�กขึ้น	 โดยเน้นให้นักเรียนได้รับประสบก�รณ์ตรง 

จ�กก�รเข้�ฐ�นทั้ง	5	ฐ�น	ในวันที่	22	ตุล�คม	2559	ณ	อ�ค�รอเนกประสงค์	โรงเรียนเทศบ�ล	๑	ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์

เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

	 นักเรียนโรงเรียนเทศบ�ล	๑	ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์	มีคว�มกระตือรือร้น	พร้อมที่จะเรียนในภ�คเรียนที่	2/2559

โรงเรียนจัดพธิลีงนามถวายอาลัยพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน  

2559 ณ อาคารพุทธรักษา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

	 เพื่อเปน็ก�รน้อมเกล�้น้อมกระหมอ่มถว�ยอ�ลยัพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภูมิพลอดลุยเดช	สง่ดวงพระวญิญ�ณ 

พระองค์เสด็จฯ	สู่สวรรค�ลัย

สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2559

	 เพื่อเป็นก�รประเมินคุณภ�พผู้เรียนต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พุทธศักร�ช	 2542	 และให้สอดคล้องกับ 

นโยบ�ยก�รจัดก�รศึกษ�ของเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุและสถ�นศึกษ�	 ในวันที่	 3	 –	 5	 ตุล�คม	 2559	 ณ	 โรงเรียนเทศบ�ล	 ๑ 

ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์
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โรงเรียนเทศบ�ล ๒ วัดสว่�งคงค�

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

	 ก�รเตรียมดินปลูกผัก,	ก�รถักกระเป๋�ด้วยกล่องนม,	ก�รทำ�ตุ๊กต�ซ่อนกลิ่น,	ก�รทำ�อ�ห�รว่�ง,	ก�รเพ�ะพันธ์ุผัก,	ก�รย้อมผ้�

นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย ดังนี้

	 1.	เด็กช�ยธนพล	ไชยทองศรี	ร�งวัลรองชนะเลิสอันดับ	2	วิ่งผลัด	400	เมตร	และรองชนะเลิศอันดับ	1	วิ่งผลัดเมดเล่ย์

	 2.	น�ยอิทธิพล		อินเจริญ	ร�งวัลรองชนะเลิสอันดับ	2	วิ่งวิบ�ก	และรองชนะเลิศอันดับ	2	วิ่ง	5000	เมตร

	 วันที่	 17	ต.ค.	2559	ตัวแทนผู้บริห�รร่วมลงน�มถว�ยคว�มอ�ลัยพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	รัชก�ลที่	 9	 

ร่วมกับเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

	 วันที่	 22	 พ.ย.	 2559	 นักเรียนและพนักง�นครูร่วมแปลอักษรถว�ยอ�ลัยพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 

รัชก�ลที่	9	ณ	โรงเรียนเทศบ�ล	๒	วัดสว่�งคงค�
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โรงเรียนเทศบ�ล ๓ วัดเหนือ

วนัที	่1	–	4	พฤศจิกายน	2559			โรงเรยีนจัดแปรอกัษรแทนใจถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่	 7	–	8	พฤศจิกายน	2559	โครงการฝึกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	ณ		หอประชุม 

ธรรมาภิบาล

วันที่		11	พ.ย.	กิจกรรมลอยกระทง	ประจำาปี	2559		ณ	โรงเรียนเทศบาล	๓	วัดเหนือ

วันที่	17	ตุลาคม	2559	พิธีลงนามถวายอาลัยพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่	19	ตุลาคม	2559		ร่วมพิธีทำาบุญอายุวัฒนะ	ณ	วัดเหนือ
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โรงเรียนเทศบ�ล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ�

	 วันที่	21	พฤศจิกายน	2559	ได้ทำาพิธีขึ้นโรงเรียนใหม่	โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล	และแขกผู้มีเกียรต ิ

เข้าร่วมกิจกรรมทำาบุญตักบาตร	 เบิกเนตรพระพุทธรูปประจำาโรงเรียน	 และตั้งศาลพระภูมิ	 โดยมีคณะครู	 

ผู้ปกครอง	และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

	 คณะครูและนักเรียน	โรงเรยีนเทศบาล	๔	เฉลิมพระเกียรต	ิ	ร่วมแสดงความอาลัยแดอ่งคพ์ระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 วันที่	15	–	16		พฤศจิกายน	2559	ตัวแทนครูได้เข้ารับการอบรมการจัดการขยะและสร้างบุคลากร 

เพื่อเปน็วทิยากรตวัคณู	เพื่อหน่วยงานในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสินธ์ุ	ส่ิงแวดล้อมด	ีเพื่อสุขภาพทีด่	ีตามโครงการ 

อบรมยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม	ณ	หอประชุมธรรมาภิบาล	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

	 วนัที	่25		พฤศจิกายน	2559		ตวัแทนครูและนักเรียนเขา้รว่มกิจกรรมนำาเสนอผลงานแก่คณะกรรมการ 

ประเมนิรางวลัอาเซยีนดา้นส่ิงแวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื	ดา้นการจัดการขยะและพืน้ทีสี่เขยีว	ณ	หอประชมุธรรมาภิบาล 
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ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ๑

กิจกรรมชุมชนไร้ถัง คัดแยกขยะ  เมื่อวันที่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

	 ไดด้ำ�เนินกิจกรรมก�ฬสนิธ์ุรว่มใจไรถั้งขยะภ�ยใต้ โครงก�ร	“จังหวดัสะอ�ด”	ประจำ�ปงีบประม�ณ	2560	เพื่อสอนเดก็เลก็ 

“ให้รู้จักก�รคดัแยกประเภทของขยะและนำ�ไปกำ�จดัโดยถูกหลกัสขุ�ภิบ�ล”	และให้คว�มรูว้�่ขยะคอือะไร	ขยะมก่ีีประเภท	เพื่อลด 

ปริม�ณขยะในแต่ละวัน

กิจกรรมภาษาไทยวัยละอ่อน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกๆ วันจันทร์

	 เพื่อให้เด็กได้รู้เกี่ยวกับภ�ษ�พื้นบ้�น	 ภ�ษ�อังกฤษ	 และก�รใช้ภ�ษ�ให้ถูกต้อง	 โดยได้จัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก 

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	๑

กิจกรรมวันลอยกระทง

	 วนัที	่14	พฤศจิก�ยน	2559	ไดจั้ดกิจกรรมลอยกระทงขึน้	เพื่อสง่เสริมให้เดก็เลก็	ผู้ปกครองเห็นคว�มสำ�คญัถึงก�รอนุรกัษ์ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีง�มของท้องถิ่นไทย
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ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ๒

โครงการเรารักประเพณี	(กิจกรรมวันลอยกระทง)

	 วันที่	 14	พฤศจิก�ยน	2559	ณ	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก 

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	๒

	 วนัที	่	6	ต.ค.	2559	ประชมุประจำ�เดอืน		ณ		ศนูยพ์ฒัน� 

เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	๒

	 วันที่	 11	 ต.ค.	 2559	 ฉีดพ่นยุงล�ย	ณ	 ศูนย์พัฒน� 

เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	๒

	 วันที่	7	-	8	พฤศจิก�ยน	2559	ร่วมโครงก�รฝึกอบรม 

พนักง�นครูและบลุ�กรท�งก�รศกึษ�	ณ	หอประชมุธรรม�ภิบ�ล 

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

	 วันที่	22	พ.ย.	2559	ร่วมพิธีขึ้นโรงเรียนใหม่และร่วม 

กิจกรรมทำ�บุญตักบ�ตรโรงเรียน	เทศบ�ล	๔	เฉลิมพระเกียรติ	 

ณ	โรงเรียนเทศบ�ล	๔	เฉลิมพระเกียรติ

	 ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม วั น ล อ ย 

กระทง	 วันที่ 	 14	 พฤศจิก�ยน	 

2559	 ณ	 สวนส�ธ�รณะกุดน้ำ�กิน 

วันที่		27	ต.ค.	59

	 ประชุมเตรียมคว�มพร้อมเพื่อเปิดภ�คเรียน	 2/2559 

ณ	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	๒

	 ร่วมกิจกรรมก�รเรียนรู้ของเด็กเล็ก	 เพื่อเสริมสร้�ง 

พัฒน�ก�รเด็ก	วันที่	6	ต.ค.	59	ณ	ศพด.	2

	 วันที่	 16	 ต.ค.	 2559 

ทำ �ป้ �ยแสดงคว�มอ�ลั ย 

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร 

มห�ภูมพิลอดุลยเดช	ณ	ศพด.	2 
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ภาพกิจกรรม

ถวายศาลาบำาเพ็ญกุศลอเนกประสงค์ วัดชัยสุนทร

ถวายศาลาบำาเพ็ญกุศลอเนกประสงค์และเตาเผาศพระบบไฟฟ้า วัดสว่างคงคา

ทำาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ

จุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

[17]โทร. 1559  สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย  ฟรี 24 ชั่วโมง
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ภาพกิจกรรม

พิธีปฏิบัติธรรม ประจำาปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)

พิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสครบปัญญาสมวาร (50 วัน) ณ วัดกลางพระอารามหลวง

วันปิยมหาราช ประจำาปี 2559

ประเพณีลอยกระทง ประจำาปี 2559

ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

[18] พบเบาะแสการทุจริต  แจ้ง ตู้ ปณ.100   www.kalasin-mu.go.th
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เจาของ

 สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
 70/21 ถนนถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
 โทร. 0-4382-1354-6

ที่ปรึกษา

 นายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี
 ประธานสภาเทศบาล
 รองประธานสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล

 ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
 ผูจัดการสถานธนานุบาล
 นิติกร

พิมพที่

 หจก.กาฬสินธุการพิมพ
 โทร. 043-835-160

กองบรรณาธิการ

 ปลัดเทศบาล
 รองปลัดเทศบาล
 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
 ผูอํานวยการสํานักการคลัง
 ผูอํานวยการสํานักการชาง
 ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
 ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
 ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

สารจาก นายก

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

  สวัสดีครับ พอแมพี่นองชาวเมืองกาฬสินธุ ที่เคารพรักทุกทาน วารสารเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ ฉบับนี้ เปนฉบับไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2560 เปนการดําเนินงาน

ในชวงเดือน ตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 กอนที่จะเริ่มปใหม พ.ศ. 2560 

และเปนชวงเวลาที่พี่นองประชาชนทั้งประเทศโศกเศราเสียใจกับการสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ขอพระองคจงเสด็จสู

สวรรคาลัย ปวงขาพระพุทธเจาขอนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม ถวายความอาลัย

แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เชน 

การถวายความอาลัยหนาพระบรมฉายาลักษณ การจัดนิทรรศการ การจัดงาน

ปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)

มีประชาชนมารวมปฏิบัติธรรมมากกวา 2,000 คน เปนตน และในชวง

ปงบประมาณ 2559 ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีความภาคภูมิใจในการบริหาร

จัดการ โดยไดรับรางวัลพระปกเกลาดานการเสริมสรางเครือขายรัฐ เอกชน และ

ประชาสังคม ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ มีความเปนเลิศ 

ดานการสรางความรวมมือในการบริหารจัดการทองถ่ินในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ไดรับรางวัลธรรมาภิบาล เปนตน ซึ่งตองขอขอบคุณพอแม พี่นองชาว

กาฬสินธุทุกทาน และภาคสวนที่เก่ียวของทุกทานที่ทําใหเราประสบความ

สําเร็จในครั้งนี้ 

  ในวารดถีิขึน้ปใหม ขออาํนาจคณุพระศรรัีตนตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ

ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาล ประธานพรใหพี่นองประชาชนชาว

เมืองกาฬสินธุประสบแตความสุข ความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไป ปรารถนาสิ่งใด

     ขอใหไดสมปรารถนา

 

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เกาะติด
รองนายกฯ

ตามตดิ

สท.



20 พบเบาะแสการทุจริต  แจ้ง ตู้ ปณ.100   www.kalasin-mu.go.th


