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กราบเรียนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุที่เคารพรักทุกท่านครับ ในฉบับน้ีสำานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้นำาความรู้ทางการทะเบียนราษฎร

แบบถามตอบมาให้ท่านได้รับทราบและมีความรู้เบื้องต้นในการติดต่อทะเบียนราษฎร ที่เกี่ยวกับชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนตายครับ

1. ถาม : เมื่ อมีเด็กเกิดในโรงพยาบาล บิดา-มารดา สามารถนำาหนังสือรับรองการเกิดที่โรงพยาบาลออกให้ นำาไปแจ้งการเกิดให้เด็กนั้นที่ใด

 ตอบ : บิดา - มารดาของเด็กที่เกิดสามารถนำาหลักฐานหนังสือรับรองการเกิดของเด็กที่โรงพยาบาลออกให้นั้น ไปแจ้งเกิดได้ที่สำานักทะเบียนที่เด็กเกิด 

(โรงพยาบาลนั้นตั้งอยู่) และสามารถนำาไปแจ้งการเกิดได้ ณ สำานักทะเบียนที่เป็นภูมิลำาเนาบิดา-มารดาได้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด

2. ถาม : การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติให้แก่บุตรที่เยาว์ ผู้ ใดมีสิทธิ์ดำาเนินการแจ้งย้ายให้แก่เด็กได้

 ตอบ : การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติให้แก่ผู้เยาว์ ผู้สามารถดำาเนินการได้ คือ 

  1. มารดา กรณีบิดา - มารดา ได้จดทะเบียนสมรสกันมารดามีสิทธิ์แต่ฝ่ายเดียว

   1.1 กรณีบิดาจะเป็นผู้ดำาเนินการให้แก่บุตรต้องได้รับมอบอำานาจจากมารดา

   1.2 กรณีให้บุคคลอื่ นดำาเนินการให้เด็กต้องรับมอบอำานาจจากมารดาของเด็ก

 2. กรณีบิดา - มารดา ของเด็กจดทะเบียนสมรสกันบิดาหรือมารดาของเด็กสามารถดำาเนินการแก่เด็กได้

  3. การแจ้งตาย

   1. กรณีแจ้งการตาย

  - เจ้าบ้านหรือผู้อยู่ในบ้าน แจ้งการตาย แก่นายทะเบียนแห่งที่ๆ มีการตาย ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่มีการตาย

    - กรณีการตายผิดธรรมชาติ หรือสงสัยให้แจ้งตำารวจหรือเจ้าพนักงานปกครอง

   2. กรณีคนตายที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

กรณีคนตายที่โรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล ญาตขิองผู้ตาย จะไดร้บัหนังสือรบัรองการตายและสามารถนำาไปแจ้งการตายเพื่ อขอรบัใบมรณบตัร 

ภายใน 24 ชั่วโมง

1. แจ้ง ณ สำานักทะเบียนที่มีการตาย คือ สำานักงานทะเบียนแห่งท้องที่ๆ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้นตั้งอยู่

    2. แจ้ง ณ สำานักงานทะเบียนที่จัดการศพ คือ สำานักทะเบียนแห่งท้องที่ๆ นำาศพไปเผาหรือฝงหรือจัดการใดๆ

     - หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและบัตรประจำาตัวประชาชน กรุณาโทรสอบถามที่ 043-813106

     - สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำานักทะเบียนของประชาชนเพื่ อประชาชน โดยลูกหลานของประชาชน

 วันที่ 25 เมษายน 2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดงาน

วันเทศบาล ประจำาปี 2559 ขึ้น ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาล

เมืองกาฬสินธ์ุ โดยได้รับเกียรติจาก นายมานิต ไชยศิวามงคล 

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ ได้เป็นประธานในการจุดธุปเทียน

บูชาพระรัตนตรัยในส่วนพิธีการมอบโล่และ ใบประกาศเกียรติคุณ

ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำา พนักงานจ้าง 

ผู้ซึ่งได้รับคัดเลือก เป็นพนักงานดีเด่นประจำาปี 2559 ซึ่งประธานใน

การมอบฯ ได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี

เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่ อง การปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล ให้ความรู้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจำาและพนักงานจ้าง

 เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 

จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำาปี 2559 ณ วัดโพนวิมาน (วัดป่า

พุทธบุตร) อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยพระครูจินดารัตนภรณ์ 

เจ้าอาวาสวัดโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ผู้อำานวยการศูนย์ปฎิบัติธรรม

สวนสมเดจ็พระพทุธาจารยอ์าจ อาภาสกมหาเถร อ.พระผืน จ.ขอนแก่น และ

ดร.พระครูสมุห์ทองล้วนศิริจนฺโท โดยมี นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม 

นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสินธ์ุ เปน็ประธานในพธีิเปดิโครงการปฏิบตัธิรรม

ประจำาปีงบประมาณ 2559 อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

สำ�นักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

วันเทศบาล โครงการปฏิบัติธรรม

สำ�นักปลัดเทศบ�ล

บัตรประจําตัวประชาชน 

มีความสําคัญอยางยิ่ง โปรดรักษา 

อยาใหสูญหาย พกติดกายไปทุกหน

เพ� อแสดงตนวาเปนคนไทย 

ติดตอราชการใดๆ ตองมีบัตร
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ป 2559

ฝ�ยรักษ�คว�มสงบ

ตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน รางวัลองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2559

14	 มิถุนายน	 2559	 ณ	 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	

นายจารุวฒัน์	บญุเพิม่	นายกเทศมนตรีเมอืงกาฬสนิธ์ุ	พร้อมคณะผู้บรหิาร

ผู้อำานวยการสำานัก/กอง/ฝ่าย	 พนักงาน	 สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	

และภาคีเครือข่าย	 ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัล

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี	 ประจำาปี	 2559	

นำาโดย	 รองศาสตราจารย์ตระกูล	 มีชัย	 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้

ส่งผลงานโครงการการจัดการระบบบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุ	

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 และโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ในครั้งนี้

กองวิช�ก�รและแผนง�น

	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 ร่วมกับศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธ์ุ	 ดำาเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี	2559	ภายใต้ชื่	อหัวข้อ	“สงกรานต์ปลอดภัย	ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย	สร้างวินัย

จราจร”	 เพื่	อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและปลูกจิตสำานึกค่านิยม	 วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน	 รวมทั้งเพื่	อลดปัจจัย

เสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์	ปี	2559	โดยเน้นหนักตามมาตรา	1ร.	2ส.	3ข.	4ม.	 (10	รสขม.)

ในช่วงคุมเข้ม	7	วันอันตราย	(11-17เมษายน	2559)	ได้แก่

	 	 1.	ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำาหนด

		 	 2.	ขับรถยนต์ย้อนศร

		 	 3.	ฝ่าฝนสัญญาณกฎหมาย

		 	 4.	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

		 	 5.	ไม่มีใบขับขี่

		 	 6.	แซงในที่คับขัน

		 	 7.	เมาสุรา

	 	 8.	ไม่สวมหมวกนิรภัย

		 	 9.	มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย

		 	 10.	ใช้ โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ	

	 “ผลการดำาเนินโครงการฯ	ดงักลา่วสง่ผลให้ไม่มผู้ีเสยีชวีติจากอบัุตเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต	์ปี	2559	ภายในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์”	

อุบัติเหตุทางถนนปองกันได้ โดยเริ่มจากตัวท่านเอง “มีสติ มีวินัย เข้าใจกฎ ลดอุบัติเหตุ”
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ประชารัฐรวมใจ ถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ

ประชุมสภา

ภาพกิจกรรม

วันเทศบาล ประจำาปี 2559
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วางศิลาฤกษ์ศาลเจ้าโสมพะมิตร 6 เมษายน 2559

สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2559

ภาพกิจกรรม


