สํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตําแหนงบริหารงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

นายรณยุทธ หอมหวล

รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

นายกฤษฎา ช�นอิ่ม

ผูอํานวยการสํานักงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

นางบุษบา สหกิจวัฒนา
ผูอํานวยการสํานักงานคลัง

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เม�อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ เปนประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 เพ�อให นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเสนอ รางเทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2562 โดยตั้งงบประมาณรายจายทั่วไปจํานวน 419,849,025 บาท
(สีร่ อ ยสิบเกาลานแปดแสนสีห่ ม�นเกาพันยีส่ บิ หาบาทถวน) และงบประมาณ
รายจ า ยเฉพาะการ (โรงรั บ จํ า นํ า ) จํ า นวน 14,341,564 บาท
(สิบสีล่ า นสามแสนสีห่ ม�นหนึง่ พันหารอยหกสิบสีบ่ าทถวน) ซึง่ สภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ มีมติรับหลักการดวยมติเปนเอกฉันท 17 เสียง และ
สภาเทศบาลจะไดพจิ ารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตามขัน้ ตอนตอไป

ดร.พงษพิมล คําลอย

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา

จาสิบเอกสมชาย โสมนัสนานนท
ผูอํานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน

สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สวัสดีครับ พี่นองชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทุกทาน

ในฉบับนี้ขอนําเรียน นโยบายดานการบริการประชาชนของ
รัฐบาลในแนวทางการบริหารภาครัฐยุคใหมแบบไม ใชสําเนาเอกสาร
ทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในการติดตอราชการ
โดยมุงใช บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด เปนสิ่งยืนยัน
ตัวบุคคลเปนสําคัญ
โดยเม�อประชาชนไปติดตอราชการใหแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนแบบสมารทการด หน�วยงานภาครัฐที่เช�อมโยงขอมูล
ผ า นระบบ Linkage center จะรั บ บั ต รสมาร ท การ ด ในกระบวน
งานบริการประชาชนโดยไมตอ งเรียกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาถายเอกสารทะเบียนบานจากประชาชนผูรับบริการ
กรมการปกครองโดยสํ า นั ก ทะเบี ย นกลางได ดํ า เนิ น การ
พัฒนาระบบการตรวจสอบขอมูลรายการบุคคลจากบัตรประจําตัว
ประชาชนแบบสมารทการด ใหสํานักทะเบียนทุกแหงสามารถใชบัตร
ประจําตัวประชาชนในการที่เจาหนาที่สามารถตรวจคนรับรองขอมูล
สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานได
โดยไมตอ งใหประชาชนจัดหาสําเนาถายเอกสารบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาเอกสารทะเบียนบานใหยุงยากอีกตอไป
นั่ น หมายความว า ประชาชนต อ งแสดงบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชนแบบสมาร ท การ ด ทุ ก ครั้ งที่ ติ ด ต อ ราชการซึ่งประชาชน
จะตองพกบัตรประจําตัวประชาชนติดตัวไวเสมอเพ�อความสะดวกในการ
รับบริการจากภาครัฐ
บัตรประจําตัวประชาชนมีคุณคา โปรดรักษาอยาใหหาย
พกติดกายไปทุกหน เพื่อแสดงตนรับบริการ

โทร. 1132 สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง
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โครงการปฏิบัติธรรมเพ�อเฉลิมพระเกียรติ
เม�อวันที่ 19 กันยายน 2561 (10.00 น.) ณ วัดปาพุทธมงคล อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสิ น ธุ นายมานิ ต ไชยศิ ว ามงคล รองนายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ เป น ประธาน
ฝายฆราวาสเปดโครงการปฏิบัติธรรมเพ�อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแดสมเด็จ
พระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 เน�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยพระราชศีลโสภิต (หลวงปูหนูอินทร กิตติสาโร)
ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ เจาอาวาสวัดปาพุทธมงคล ตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ เปนประธานฝายสงฆ

โครงการอบรมนักปฏิบัติการ การแพทยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน
วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โครงการอบรมนักปฏิบัติการ การแพทย
ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน Emergency Medical Responder (EMR)
ใหกบั พนักงานในสังกัดฝายปองกันฯ, อปพร. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และบุคลากรของ อบท. อ�นๆ ที่สนใจเขารับการอบรม

โครงการอบรมใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการอบรมใหความรูกับประชาชน
เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน เพ�อใหความรูกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้ง 36 ชุมชน
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สํานักการชาง
สํานักการชาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะและซอมแซมถนนที่ชํารุด
ตามคํารองของประชาชนในแตละชุมชน เพ�อบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดมี
แสงสวางเพียงพอ, มีความสะดวกในการสัญจรไป - มา และมีความปลอดภัยในชีวติ ทรัพยสนิ พรอมทัง้ สํานักการชางไดดาํ เนินการ
ตกแตงสถานที่งานรัฐพิธี ดังนี้
1.งานซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ดังนี้

2.งานซอมแซมผิวจราจรที่ชํารุด ภายในเขตเทศบาล ดังนี้

1.1 ซอมแซมไฟฟาสองสวางสาธารณะชุมชนวัดใต โพธิ์ค้ํา

2.1 ซอมแซมผิวจราจรบริเวณถนนทางเขาสวนสาธารณะกุดน้ํากิน

1.2 ซอมแซมไฟฟาสองสวางสาธารณะขางวัดชัยสุนทร

2.2 ซอมแซมผิวจราจรบริเวณหลังหอพักปารีสชุมชนสงเปลือย

1.3 ซอมแซมไฟฟาสองสวางสาธารณะซอยไพเราะ

2.3 ซอมแซมผิวจราจรสี่แยกไฟแดงบานคลัง (ถนนสุรินทรตัดถนนชัยสุนทร)

3.งานขุดลอกระบายน้ําปองกันน้ําทวม ภายในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ
3.1 ขุดลอกระบายน้ําบริเวณวัดประชานิยม

4. งานตกแตงสถานที่งานรัฐพิธี ดังนี้
4.1 ตกแตงและประดับไฟบริเวณวงเวียนโปงลางและถนนกาฬสินธุตลอดสาย
เน�องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ประจําป 2561

3.2 ขุดลอกระบายน้ําริมรั้วมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

3.3 ขุดลอกระบายน้ําเสนทางจากโรงบําบัดน้ําเสีย

โทร. 1132 สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง
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สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ระดับภาค ประจําป 2561 “ระดับดีเยี่ยม”
เม�อเวลา 10.00 น. (26 กันยายน 2561) ณ หองโสมพะมิตร ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุเขารับโลรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ระดับภาค ประจําป 2561 “ระดับดีเยี่ยม”
จาก นายไกรสร กองฉลาด ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ

รางวัลเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ระดับภาค ระดับดีเยี่ยม ประจําป 2561
เม�อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 11.20 น. ณ โรงแรมแอมบาสเดอรพัทยา จังหวัดชลบุรี นายมานิต ไชยศิวามงคล
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เขารับโลรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ระดับภาค ประจําป 2561 “ระดับ
ดีเยี่ยม” จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในงานประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร “มหกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู เมืองสิง่ แวดลอมยัง่ ยืนระดับประเทศ” ระหวางวันที่ 12 - 14 กันยายน 2561 ซึง่ จัดโดย
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในครั้งนี้ (ภาพ : นายเชิดศักดิ์ จงสมไชย)

งานมหกรรมอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 รอยแกนสารสินธุ
เม�อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ นายสนั่น
พงษอักษร รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ กลาวตอนรับ ศาสตราจารย คลนิกพิเศษ นายแพทยเสรี ตูจินดา ประธานคณะ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เน�องในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ งานมหกรรมอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7
รอยแกนสารสินธุ ประจําปงบประมาณ 2561 และ นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรตั น รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ไดเขารับโล
ประกาศเกียรติคุณ ภาคีเครือขายอาหารปลอดภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนองคกรที่มีการดําเนินงานดานอาหารปลอดภัย
ดีเยี่ยม ประจําป 2561
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การจัดการขยะเปยกชุมชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดมีการดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการรณรงค และจัดหาถังขยะเปยกชุมชน สนับสนุนใหแกประชาชนที่สนใจ
เขารวมดําเนินการ เปาหมายรอยละ 80 ของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีการจัดการขยะอินทรียอยางเหมาะสมสงผลใหปริมาณขยะอินทรียที่จะตองนําไป
กําจัดลดลงเปนการประหยัดงบประมาณในการกําจัดขยะ ผูสนใจสามารถติดตอขอเขารวมกิจกรรมดังกลาวได ณ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ในวัน-เวลาราชการ ทานจะไดรับสนับสนุนอุปกรณสาธิตในการดําเนินการเบื้องตน และรูปแบบดําเนินการดังนี้

ศูนยบริการสาธารณสุขแหงที่ 1 ซอยน้ําทิพย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ได ใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคแกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 6
โรงเรียนเทศบาล 1 และ เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
โรงเรียน/
วัน เดือน ป
เทศบาล 1 31 ส.ค. 61
เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ 30 ส.ค.61
รวม

ชั้น ป.1
(หัด หัดเยอรมัน
คางทูม)
63
60
123

ชั้น ป.1
(หัด หัดเยอรมัน
คางทูม, คอตีบ
บาดทะยักและโปลิโอ)
13
6
19

ชั้น ป.1
(คอตีบ บาดทะยัก
และโปลิโอ

ชั้นป.6
(คอตีบ บาดทะยัก)

รวม

6
7
13

164
23
187

246
96
342

หมายเหตุ : นักเรียนที่ ขาด, ลา เจาหนาที่จะตามฉีดวัคซีนใหครบตอไป

งานปองกันและควบคุมโรค
1. งานปองกันและควบคุมโรคลงพืน้ ทีส่ ถานศึกษาเพ�อทําการปองกันควบคุมโรคมือ เทา ปาก และโรคระบาดทีม่ กั เกิดในชวงฤดูฝน เพ�อเปนการเตรียมความพรอม
กอนการระบาดในโรงเรียนทุกแหงในเขตเทศบาลฯ และแหลงชุมชนโดยรถแหประชาสัมพันธ รอบเมืองกาฬสินธุ พรอมทั้งลงพื้นที่เพ�อใหความรูกับประชาชนทุกชุมชน
พรอมทั้งติดปายไวนิลเร�องการปองกันโรคที่มักเกิดในชวงฤดูฝนไวหนาโรงเรียนที่พบการระบาดของโรคที่มักเกิดในชวงฤดูฝน และชุมชน
2. โครงการชุมชนเมืองลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ไดตรวจอัลตราซาวดชองทองกลุมเสี่ยงที่ด�มสุรากินปลาหลาดิบกอยปลาดิบหรือกลุมที่มี
ญาติปวยหรือตายดวยโรคมะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดี เปาหมาย 200 ราย เริ่มวันที่ 20 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 18 ก.ค.61 โดยเม�อตรวจพบความผิดปกติจะติดตามแลดูแล
ผูปวยรายนั้นจนครบกระบวนการรักษาใหฟรี สรุปผลการตรวจกลุมเสี่ยงที่มาตรวจ U/S ทั้งสิ้น 219 ราย
* ปกติ ทั้งสิ้น 110 ราย
* ผิดปกติ ทั้งสิ้น 109 ราย พบความผิดปกติดังนี้
- ไขมันพอกตับ จํานวน 87 ราย (แบงเปน 3 ระดับ รักษาเฉพาะระดับที่ 2 และ 3)
- พบเนื้อเย�ออักเสบที่ผิดปกติรอบๆ ทอน้ําดีที่เกิดจากพยาธิใบไมตับ จํานวน 15 ราย (รักษาและตรวจตามนัดทุก 6 เดือน)
- ตับแข็ง 2 ราย (เขารักษาตามโครงการฯ)

โทร. 1132 สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง
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กองสวัสดิการสังคม
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนํา
ชุมชน

โครงการเสริมสรางลักษณะทีด่ แี ละการปลูกฝงดานคุณธรรม
ในครอบครัว “ฉันเปนคนดี” ประจําป 2561

จายเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV

โครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล 5 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

กิจกรรมวันแมแหงชาติ 2561

กิจกรรมประชุมชุมชนตนกลากองทุนแมของแผนดิน
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กองวิชาการและแผนงาน
โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน
ประจําป 2561

อัยการจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมศูนยชวยเหลือทางดาน
กฎหมายแกประชาชน

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการดําเนินงานและ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ประชุมคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน
ครั้งที่ 9/2561 ประจําเดือนกันยายน 2561

โทร. 1132 สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง

9

สํานักการศึกษา
การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 46 “ศรีสะเกษเกมส”

นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 46
“ศรีสะเกษเกมส” จํานวน 2 รายการ คือ กีฑา และวอลเลยบอลหญิง ระหวางวันที่ 14-24
กรกฎาคม 2564 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการฝกอบรมเยาวชนมัคคุเทศกสํานักรักบานเกิด

สํานักการศึกษา ไดจัดโครงการฝกอบรมเยาวชนมัคคุเทศกสํานึกรักบานเกิด ประจําป
งบประมาณ 2561 เม�อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เพ�อใหเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของเหลาอารยธรรมของดีเมืองกาฬสินธุ
ใหเยาวชนไดสืบสานวัฒนธรรม เรียนรูวัฒนธรรมและแนะนําแหลงทองเที่ยวได สามารถ
ถายทอดความรู ใหแกบุคคลหรือนักทองเที่ยวได และเปนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดกาฬสินธุ ใหความสําคัญสืบไป

กิจกรรมงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2561

จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ เพ�อเปนการสืบสานประเพณีอันดีงามใหสืบตอไป ซึ่งจัดใหมีกิจกรรมหลอตนเทียน
พรรษา การประกวดขบวนแห การประกวดรถตนเทียน สําหรับผลการประกวดกิจกรรมตางๆ
มี ดังตอไปนี้
1. ผลการประกวดขบวนแห งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2561
รางวัลชนะเลิศ – คุมวัดปาทุงศรีเมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – คุมวัดดงปอ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – คุมวัดเหนือ
2. ผลการประกวดรถเทียนพรรษา งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2560
รางวัลชนะเลิศ – คุมวัดชัยสุนทร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – คุมวัดหอไตรฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – คุมวัดสวางคงคา

กีฬากลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

การแขงขันกีฬากลุม โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2561
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ เพ�อใหนกั เรียนมีสขุ ภาพดี แข็งแรง มีนา้ํ ใจนักกีฬา รูแ พ รูช นะ
รูอภัย และคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนไปแขงขันในระดับภาคและระดับประเทศ ตอไป ซึ่งมีผล
การแขงขัน ดังนี้
- ชนะเลิศฟุตซอล รุน อายุ ไมเกิน 12 ป ชาย ทีมโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพ ทิ ยาสิทธิ์
- ชนะเลิศเซปกตะกรอ รุน อายุไมเกิน 12 ป ชาย ทีมโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพ ทิ ยาสิทธิ์
- ชนะเลิศเซปกตะกรอ รุน อายุไมเกิน 12 ป หญิง ทีมโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพ ทิ ยาสิทธิ์
- ชนะเลิศคะแนนรวมเปตองประเภททีม รุน อายุไมเกิน 12 ป ชาย ทีม โรงเรียนเทศบาล 4
เฉลิมพระเกียรติ
- ชนะเลิศคะแนนเปตองประเภททีม รุนอายุไมเกิน 12 ป หญิง ทีม โรงเรียนเทศบาล 4
เฉลิมพระเกียรติ
- ชนะเลิศคะแนนวอลเลยบอลในรวม (มัธยมตน) หญิง ทีม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
- ชนะเลิศคะแนนวอลเลยบอลในรวม (มัธยมปลาย) หญิง ทีม โรงเรียนเทศบาล 2
วัดสวางคงคา
- ชนะเลิศคะแนนวอลเลยบอลชายหาด (มัธยมตน) หญิง ทีม โรงเรียนเทศบาล 2
วัดสวางคงคา
- ชนะเลิศคะแนนวอลเลยบอลชายหาด (มัธยมปลาย) หญิง ทีม โรงเรียนเทศบาล 2
วัดสวางคงคา
- ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา รุนอายุ 12 ป ทีมโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
ผลการแขงขันประกวดกองเชียร
- รางวัลชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
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โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเขาคายวิชาการ

สํานักการศึกษา ไดจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเขาคายวิชาการ ประจําปงบประมาณ
2561 เม�อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เพ�อเสริมสรางทักษะดานวิชาการ
ใหแกนักเรียน ใหมีผลการเรียนดีขึ้น พรอมสงเสริมใหนักเรียนไดมี โอกาสศึกษาคนควาจากหอง
ทดลองและเรียนรูจากธรรมชาติ เพ�อใหนักเรียนไดมีความคิดสรางสรรค และรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
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โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
กิจกรรม “Big Cleaning Day” ในโรงเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภูสูวันภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ไดจัด
กิจกรรม “Big Cleaning Day” ในโรงเรียน เพ�อจัดสถานที่ใหเอือ้ ตอการใชงาน
ใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ แยกสิง่ ของทีจ่ าํ เปนและไมจาํ เปนใหขจัดออกไปจัดวาง
ของทีจ่ าํ เปนใหงา ยตอการนําไปใชงาน ทําความสะอาดสถานที่ อุปกรณ สิง่ ของ

กิจกรรมวันสุนทรภูสูวันภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2561 ในวันที่ 26
กรกฎาคม 2561 เพ�อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงเปนนักปราชญ
และนักภาษาไทย และเปนการปลูกจิต
สํ า นึ ก ของนั ก เรี ย นและบุ ค ลากร
ในโรงเรียนใหตระหนักถึงความสําคัญ
และคุณคาของภาษาไทย

กิจกรรมตามรอยไดโนเสาร
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ จัดกิจกรรมตามรอยไดโนเสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในระหวางวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เพ�อให
ผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการไปศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
และผูเรียนมีความภาคภูมิใจในจังหวัดของตนเอง

โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ ไดจัด
โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพ�อใหนักเรียนไดรับความรู
เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ไมตกเปนทาสของยาเสพติด

กิจกรรมปนรักษ
กิจกรรมปนรักษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในระหวางวันที่ 17
สิงหาคม 2561 เพ�อใหผเู รียนเตรียมพรอมพัฒนาทัง้ ดานรางกายและสติปญ
 ญา
โดยหนึง่ ในพัฒนาการสําคัญทีจ่ ะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูแ ละสรางประสบการณ
ในทุกดาน คือพัฒนาการของกลามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ ซึ่งเปนตัวควบคุม
การเคล�อนไหวของรางกาย

กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป 2561
คณะผูบ ริหาร คณะครู นักเรียน ผูป กครองโรงเรียนเทศบาล 1 จัดกิจกรรม
วันแมแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพ�อสราง
ความตระหนักใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญ ของวัฒนธรรมและวันสําคัญ

ตอนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลปาตาล
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพ ทิ ยาสิทธิ์ ตอนรับ
คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลปาตาล อําเภอปาตาล จังหวัดเชียงราย

ของชาติ ตลอดถึงการแสดงความจงรัก
ภักดีตอ สถาบันพระมหากษัตริย ปลูกฝง
ใหนักเรียนรําลึกถึงพระคุณแม
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โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา
กิจกรรมปลูกตนรวงผึ้ง

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 พนักงาน
ครูและนักเรียนรวมกันปลูกตน รวงผึง้
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
เป น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ ร าชกาล
ที่ 10 และเปนการอนุรักษธรรมชาติ

โครงการทอดผาปาขยะรี ไซเคิล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นักเรียนรวมโครงการทอดผาปาขยะ ณ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางหลังเกา เปนการนํา
ของเกาหรือเศษวัสดุที่เหลือใชนํากลับมารีไซเคิล และรูวาเศษสิ่งของ
ทุกชิ้นอยางมีคา

โครงการอนุรักษภาษาไทย
กีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค ประจําป 2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง
ทําการแขงขันวอลเลยบอล ไดรางวัล
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด เปนการแสดง
ถึ ง ศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นนั ก กี ฬ า
ของโรงเรียนตอสูสาธารณชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นักเรียนรวมโครงการอนุรักษภาษาไทย
ณ หองสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา เปนการสงเสริมการอาน
และพั ฒ นาภาษาไทย ช ว ยให นั ก เรี ย นรั ก ในภาษาประจํ า ชาติ ไ ด
อยางสมบูรณและทราบถึงประวัติศาสตรเกี่ยวกับภาษาไทยในเร�องของ
วรรณคดีตางๆ

รวมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
โครงการคายเยาวชนสมานฉันทสรางภูมิคุมกันทางสังคมในมิติ
ทางวัฒนธรรม
วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 แกนนํานักเรียนเขารวมโครงการ
คายเยาวชนสมานฉันทสรางภูมิคุมกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุเ พ�อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสรางความ
สามัคคี ในหมูคณะ สามารถนําความรูมาสานตอเพ�อน นองๆ ในสถาน
ศึกษาได

ในวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 แกนนํา
นักเรียน และตัวแทนครู เขารวมงานมหกรรมรวม
พลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี เปนการตอยอดของโครงการ
เพ�อศึกษา แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

งานวางศิลากฤษศาลา บุคลากรครูและนักเรียนรวมงานวางศิลากฤษ
ศาลา ณ วัดสวางคงคา วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เปนการสานสัมพันธ
ที่ดีตอชุมชน และสนับสนุน สงเสริมในเร�องของพระพุทธศาสนา
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โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
กิจกรรมวันแม

โครงการประชุมผูปกครอง

10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 3
วัดเหนือ ไดจัดกิจกรรมวันแม เพ�อใหนักเรียน
ไดสง มอบความรักใหแม และไดมอบเกียรติบตั ร
แมดีเดน พรอมดวยผูบริหาร คณะครู และ
บุคลากรไดลงนามถวายพระพรเน�องในวันแม
แหงชาติ

โครงการประชุมผูป กครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ในวันที่
13 กรกฎาคม 2561 เพ�อใหผูปกครองไดพูดคุยและพบปะกับครู อีกทั้ง
เปนการรับนโยบายทางการศึกษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเขาพรรษา
25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ไดจัดกิจกรรม
วันอาสาฬหบูชา/วันเขาพรรษา เพ�อใหความรูเ กีย่ วกับวันสําคัญทางศาสนา
นักเรียน และผูปกครองไดรวมทําบุญตักบาตรรวมกัน เพ�อใหนักเรียน
ไดเรียนรูการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนาอีกดวย

ประกวดกิจกรรมหนูนอยมารยาทงาม
31 สิงหาคม 2561 นางศศิพรรณ โพธิแทน ผูอํานวยการโรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ ไดมอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนที่รวมประกวด
กิจกรรมหนูนอยมารยาทงาม

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธของ
ทุกสัปดาห เพ�อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน

โครงการฟนใสยิ้มสวย ประจําปงบประมาณ 2561
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เขารวมโครงการฟนใส
ยิ้มสวย ประจําปงบประมาณ 256 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ
อาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ โดยมีทาน
ดร.ศิรินันท หลอตระกูล เปนประธานในพิธีเปด

กิจกรรมวันแมแหงชาติ

ประจําป 2561 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติ ประจําป 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

โครงการประชุมผูปกครอง

รวมพิธวี นั เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โรงเรี ย นเทศบาล 4 เฉลิ ม พระเกี ย รติ เข า ร ว มพิ ธี วั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9
ประจําป 2561 วันที่ 12 สิงหาคม 2561

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ไดจัดโครงการประชุมผูปกครอง
เม�อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 4
เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ
เปนประธานในพิธี

โทร. 1132 สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง
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โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ
โครงการรณรงคปองกันตอตานยาเสพติด

กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย (วัดเหนือ)

วันที่ 28 มิ.ย. 61 ผูบริหาร
คณะครู นํ า นั ก เรี ย นเดิ น รณรงค
ตอตานยาเสพติด ประจําปการศึกษา
2561 ณ ชุมชนดงปอ

วันที่ 22 ก.ค. 61 ผูบริหาร
คณะครูรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 เปนเจาภาพ
กิ จ กรรมเข า วั ด วั น อาทิ ต ย ณ
วัดเหนือ

ประเมินเทศบาลนาอยูยั่งยืน พ.ศ. 2561

โครงการวันสําคัญชาติ (วันแมแหงชาติ)

วันที่ 2 ก.ค. 61 ผูบริหาร คณะครู นํานักเรียนเผยแพรโครงงาน
ถั่วเขียวแปลงรางในการประเมินเทศบาลน�าอยู พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียน
เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 10 ส.ค. 61 ผูบริหาร คณะครู
จัดกิจกรรม วันแมแหงชาติ เพ�อใหนกั เรียน
ได แ สดงออก กตั ญ ู แ ละรํ า ลึ ก ถึ ง
พระคุณมารดาผูมีพระคุณยิ่ง ณ อาคาร
อเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ

โครงการประชุมผูปกครอง ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561
วันที่ 12 ก.ค. 61 ผูบริหาร คณะครู จัดโครงการประชุมผูปกครอง
เพ�อรับทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
ตลอดจนรวมแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูป กครอง
ในการนําไปปรับปรุง พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมยิ้มสวย ฟนใส)
วันที่ 22 ส.ค. 6 ผูบริหาร คณะครู จัดโครงการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ (กิจกรรมยิ้มสวย ฟนใส) เพ�อสราง
ความตระหนักและปลูกจิตสํานึกใหกบั นักเรียน
ใหเห็นความสําคัญในการรักษาสุขภาพฟน
ดวยตนเองไดถูกตอง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ)
วันที่ 19 ก.ค. 61 กลุมศึกษา
นิเทศก จากสํานักงานศึกษาธิการ
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ เ ข า ตรวจเยี่ ย ม
ติดตาม ประเมินผล การจัดการ
ศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
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โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในยุค 4.0
ประจําป 2561
วันที่ 29 ส.ค. 61 ผูบริหาร คณะครู จัดโครงการฝกอบรมสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในยุค 4.0 ประจําป 2561 เพ�อใหความรูและ
ความเขาใจเกีย่ วกับพัฒนาเด็ก การเลือกใชสอเทคโนโลยี
�
สาํ หรับเด็ก และ
วิธีปองกันโรคติดตอที่เกิดกับเด็กชวงอายุ 3 - 5 ป
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑
การแยกขยะและการเลี้ยงไสเดือนดิน

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ประจําปการศึกษา 2561

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เจาหนาที่ของสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดมาใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
และการเลีย้ งไสเดือนแกนกั เรียน ณ ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมือกาฬสินธุ 1

ในวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1
ไดจัดโครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ เพ�อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู
อยางหลากหลาย จากแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน ไดรับความรูจากประสบการณ
ตรงมีความเพลิดเพลิน สนุกสนาน อันจะสงผลใหผูเรียนมีความรูความสามารถ
อยางแทจริง และในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 1 ไดนิมนตพระมหานิรันดรปญญาวุฑโฒมาใหความรูและในวันที่พฤหัสบดีที่
16 สิงหาคม 2561 ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 เขาศึกษาแหลงเรียนรู
นอกสถานที่ ณ วัดกลางพระอารามหลวง

โครงการวันสําคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวัน
เขาพรรษา) ประจําปการศึกษา 2561
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1
จัดกิจกรรมโครงการวันสําคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวัน
เขาพรรษา) ประจําปการศึกษา 2561 โดยมีวตั ถุประสงคเพ�อใหเด็กเล็กมีจติ สํานึก
และเห็นคุณคาในการอนุรกั ษประเพณีวฒ
ั นธรรม เพ�อใหเด็กรวมกิจกรรม และ
เห็นคุณคาของวันสําคัญทางศาสนา ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ 1

ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 10.59 น. คณะกรรมการประสาน
งานวิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดเขาตรวจเยี่ยม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ 1 เพื่อกําหนดทิศทางและการดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และในเวลา 11.00 น. - 12.00 น. ผูอ าํ นวยการสํานักการศึกษา ดร.พงษพมิ ล
คําลอย ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการ/ผูบริหารสถานศึกษาและพนักงานครู
เทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ณ ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1

กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2561
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1
ไดจัดกิจกรรมวันแมขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ�อสรางความตระหนักใหเด็กเล็ก
ไดเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ ตลอดถึงการแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และปลูกฝงใหเด็กเล็กรําลึกถึง
พระคุณแม ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1

ประเมินโรงครัว และเกณฑอาหารปลอดภัยปลอดโรค
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1
เขารับการตรวจประเมินประเมินโรงครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เกณฑอาหารปลอดภัย
ปลอดโรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกาฬสินธุ โดยคณะกรรมการจากจังหวัด
กาฬสินธุ รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ทําการออกตรวจประเมิน
รับรอง เกณฑมาตรฐานโรงครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เกณฑอาหารปลอดภัยปลอดโรค
ในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กจังหวัดกาฬสินธุ เพ�อใหความรูค วามเขาใจในการดําเนินงานอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒
กิจกรรมวันเขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมวันแมแหงชาติ

ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 ไดจดั กิจกรรมวันเขาพรรษา
และวันอาสาฬหบูชา ขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2

ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 ไดจดั กิจกรรมวันแมแหงชาติ
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2

โทร. 1132 สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวนเหตุราย ฟรี 24 ชั่วโมง
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สํานักการคลัง
บริการเชิงรุก รับชําระภาษีนอกสถานที่
ยินดี ใหบริการแกทุกๆ ทาน งานเรงรัดภาษี ออกใหบริการเชิงรุก รับชําระภาษีนอกสถานที่ระหวางเดือนกรกฎาคม สิงหาคม 2561 หากทานไมสะดวกในการเดินทาง แจงความประสงคของทานไดที่ หมายเลขโทรศัพท 098-104-8797 , 081-455-7610
และสามารถโอนเขาคาภาษีไดที่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขากาฬสินธุ บัญชีออมทรัพย หมายเลขบัญชี 404-1-00055-6
อยาลืม หากทานโอนเงินเขาบัญชี กรุณาโทรฯ แจงเจาหนาที่เพ�อออกใบเสร็จรับเงินใหทานดวยนะคะ

พนักงานครูและลูกจางประจํา เกษียณอายุราชการ 2561
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นางช�นจิต เครือวรรณ

นางสาวดรุณี สิงหธวัช

นางนวพร ชมภูหลง

นางสาวเปรมฤดี มุลวิไล

โรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

โรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

โรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

โรงเรียนเทศบาล 2
วัดสวางคงคา

นางปยนาฏ จารุวัฒนานนท

นางพูนสุข สุคนธวงศ

นายออด ภูนกทอง

โรงเรียนเทศบาล 3
วัดเหนือ

โรงเรียนเทศบาล 4
เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนเทศบาล 4
เฉลิมพระเกียรติ

พบเบาะแสการทุจริต แจง ตู ปณ.100 www.kalasin-mu.go.th
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