
	 สำ�นกัทะเบียนทอ้งถิน่เทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธุ	์	ออกใหบ้รกิ�รเชงิรกุถงึบ�้น		ห�กพบกลุม่บคุคลต้องก�รรบั 
บริก�ร	ง�นทะเบียนและบัตรประจำ�ตัวประช�ชน	ดังนี้
	 1.	 ผู้สูงอ�ยุ
	 2.	 ผู้พิก�รหรือทุพพลภ�พ
	 3.	 ผู้เจ็บป่วย
	 4.	 เด็กที่ข�ดผู้ปกครองดูแล
	 5.	 ผู้ด้อยโอก�สที่ควรได้รับก�รช่วยเหลือ
	 6.	 บ้�นที่มีผู้เสียชีวิต	ประสงค์แจ้งก�รต�ยและจัดทำ�เอกส�รขอรับสวัสดิก�รต่�ง	ๆ

 “เราบริการถึงบ้านเรือน ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ๆ เพียงแต่โทรแจ้งเราที่เบอร์”
									 โทร.	043	-	813106
				 	 โทร.	087	-	2215530
	 	 โทร.	088	-	5485530
	 	 โทร.	080	-	1859997

โครงการให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ประสบปัญหาการรับบริการทางทะเบียนฯ
และบัตรประจำาตัวประชาชน

“ความสะดวกเป็นของท่าน บริการคืองานของเรา”

สำานักปลัดเทศบาล สำานักปลัด 042-821-354-6 ต่อ 106
งานป้องกัน 043-821-354-6 ต่อ 406
ทะเบียน 043-813-106
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สำานกัการชา่ง
   งานสาธารณูปโภค

	 ง�นบำ�รุงรักษ�ท�งและสะพ�น	ฝ่�ยส�ธ�รณูปโภค	 
สำ�นักก�รช่�ง	 ทำ�ก�รมิกซ์ย�งและซ่อมแซมถนนที่ชำ�รุด 
เพื่อแก้ไขปัญห�คว�มเดือดร้อนให้แก่ประช�ชนในเขต 
เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	 	 ห�กพบถนน	 ท�งเท้�	 บริเวณ 
เส้นท�งใด	 ขอคว�มกรุณ�แจ้งได้ที่สำ�นักก�รช่�ง	 เทศบ�ล 
เมืองก�ฬสินธุ์	หม�ยเลขโทรศัพท์		0-4382-1354	ต่อ	206,	 
207	 สำ�นักก�รช่�งยินดีให้บริก�ร	 และขออภัยในคว�ม 
ไม่สะดวกม�	ณ	ที่นี้ด้วย

	 สำ�นักก�รช่�ง	 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	 โดยก�รนำ�ของ	 น�ยจ�รุวัฒน์	 บุญเพิ่ม 
น�ยกเทศมนตรเีมอืงก�ฬสนิธุ	์ไดท้ำ�ก�รปรบัปรงุภมิูทศัน์บรเิวณวงเวียนโปงล�งและวงเวยีน 
อนสุ�วรยีพ์ระย�ชยัสนุทร	โดยตดิโคมจนี	ไฟประดบังดง�มหุน่สบิสองนกัษตัร	สร้�งบรรย�ก�ศ 

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 207

ถนน 1155

วงเวียนโปงลาง

วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

ถนนอนรรฆนาค

ชุมชนโรงเลื่อย ทางเข้าศาลา SML

      งานไฟฟ้า

เฉลิมฉลองต้อนรับเทศก�ลตรุษจีน	 เพื่อช�วเมืองก�ฬสินธุ์และ 
นักท่องเที่ยวที่ม�เยี่ยมชม
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เฮฮา สา’สุข โทร. 043-821-354-6 ต่อ 402, 403

	 1.	 ร่วมกิจกรรม	 	 พิธีเปิดง�นโครงก�รป้องกันและควบคุม 

โรคไข้เลือดออกในชุมชน	 5	 ชุมชน	 ได้แก่	 ชุมชนซอยน้ำ�ทิพย์	 ชุมชน 

หน้�โรงเลื่อย	 ชุมชนดอนสวรรค์	 ชุมชนวัดเหนือ	 และชุมชนท่�สินค้� 

ณ	 ศูนย์ก�รเรียนรู้กลุ่มปลูกผักปลอดส�รพิษชุมชนดอนสวรรค์	 

วตัถปุระสงคเ์พือ่ปลกูตะไครห้อมและส�รสกดัจ�กตะไครห้อมไลย่งุ	ตะไคร้

หอมจำ�นวน	 2,000	 ถุง	 แจก	 ครัวเรือนละ	 2	 ถุง	 วัดและโรงเรียน	 4 

แหง่	ๆ 	ละ	58	ถงุ	วนัที	่24	มกร�คม	2557		โดยไดร้บังบประม�ณสนบัสนนุ 

จ�กกองทุนหลักประกันสุขภ�พ		เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

	 2.	 ได้จัดทำ�โครงก�รให้บริก�รด้�นก�รแพทย์แผนไทยในศูนย์ 

บรกิ�รส�ธ�รณสขุเทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธุ	์	แหง่ที	่	1		ซอยน้ำ�ทพิย	์	ประจำ�

ปี	 2557	 โดยเปิดให้บริก�รนวดแผนไทย	 นวดเท้�	 อบ	 ประคบสมุนไพร 

ในศนูยบ์รกิ�รฯและใหบ้รกิ�รในชมุชนเขตรบัผดิชอบ	5	ชมุชน	ในกลุม่ผูพ้กิ�ร 

ท�งก�รเคลื่อนไหว	 อัมพฤกษ์	 อัมพ�ต	 ผู้ป่วยโรคเร้ืองรัง	 ผู้สูงอ�ยุ 

ที่ไม่ส�ม�รถเดินท�งม�รับบริก�รที่ศูนย์บริก�รฯได้

ระวงัอนัตรายจากการจดัฟนัแฟชัน่

	 3.	กิจกรรมพิเศษ	 ออกให้บริก�รฟื้นฟูสุขภ�พผู้พิก�รท�งก�ร 

เคลื่อนไหว	อัมพฤกษ์	อัมพ�ต	ในชุมชนที่รับผิดชอบ	ร่วมกับนักก�ยภ�พ 

บำ�บัดจ�กโรงพย�บ�ลก�ฬสินธุ์	ทุกวันจันทร์	เวล�	13.00	-	14.30	น.

	 ก�รตดิเครือ่งมอืจดัฟนัทีไ่มใ่ชเ่พือ่ก�รรกัษ�ใดใดนัน้กำ�ลงัเปน็ทีน่ยิมในหมูว่ยัรุน่	เพร�ะเชือ่ว�่ก�รตดิเหลก็จดัฟนันัน้ดโูกเ้กแ๋ละบง่บอกถงึฐ�นะ 

และรสนยิมของผูจ้ดั	บ�งคร้ังพบว�่วยัรุน่ไปรบัก�รตดิเคร่ืองมอืนี	้กบับคุคลทีไ่มใ่ชท่นัตแพทย	์ซึง่กอ่ใหเ้กดิปญัหาและอนัตรายตามมาอยา่งไมค่าดคดิดงันี ้

	 1.	 วัสดุที่ใช้ไม่มีม�ตรฐ�นและคว�มสะอ�ดเพียงพอ	ส�รพิษต่�ง	ๆ	อ�จเข้�สู่ร่�งก�ยสะสมจนเป็นอันตร�ย

	 2.	ทำ�ให้เกิดฟันผุ	เหงือกอักเสบ	และฟันโยกได้

	 3.	ทำ�ให้ฟันเคลื่อนไปในทิศท�งที่ผิดปกติ

	 4.	 ก�รใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นแบบถอดได้ในเด็กที่ฟันแท้ยังขึ้นไม่ครบ

	 	 อ�จขัดขว�งก�รขึ้นของฟันแท้ทำ�ให้เกิดฟันแท้คุดหรือขึ้นผิดตำ�แหน่งได้

	 5.	ห�กเครื่องมือนั้นหลวมหรือหลุดผู้ป่วยกลืนลงไปเป็นอันตร�ยได้

	 6.	เสียเงินโดยไม่จำ�เป็น

++ สาระน่ารู้ ++
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กองสวัสดิการสังคม โทร. 043-821-354-6 ต่อ 502

	 น�ยจ�รุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธ์ุ	 พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร	 

สม�ชิกสภ�เทศบ�ลหัวหน้�ส่วนก�รบริห�ร	 พนักง�นครู	 พนักง�นและลูกจ้�งเทศบ�ล 

เมืองก�ฬสินธุ์	 ออกให้บริก�รพี่น้องประช�ชนในเขตเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุต�มโครงก�ร 

เทศบ�ลพบประช�ชน	 โดยออกให้คำ�ปรึกษ�ด้�นกฎหม�ย	 ให้บริก�รประช�ชนเกี่ยวกับ 

ก�รบริก�รพื้นฐ�นของสำ�นัก/กอง/ฝ่�ย	 เพื่อเป็นก�รบรรเท�คว�มเดือดร้อนเบื้องต้นในด้�น 

คว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	 มีจำ�หน่�ยสินค้�	 OTOP	 และผลิตภัณฑ์ชุมชน	 จำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภคร�ค�ถูก	 บริก�รตรวจและรักษ� 

โรคทั่วไป	ฉีดวัคซีนสุนัข	แมว	โดยเมื่อวันที่	30	มกร�คม	2557	ที่ผ่�นม�	ได้ออกให้บริก�รแก่พี่น้องประช�ชนช�วชุมชนวัดเหนือ	และชุมชน 

หน้�โรงงิ้ว	ณ	บริเวณศ�ลปู่แฮ่	และน�ยจ�รุวัฒน์	บุญเพิ่ม	น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธุ์	ได้มอบเงินให้กับญ�ติสม�ชิกกองทุนสวัสดิก�ร 

ชุมชนที่เสียชีวิตอีกด้วย

	 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 	 ได้ จัดประชุมประจำ � เดือน 

คณะกรรมก�รชมุชนและผูน้ำ�ชมุชน	ประจำ�เดอืนมกร�คม	คร้ังที	่4/2557 

	ในวันอังค�รที่	21	มกร�คม	2557	ณ	หอประชุมธรรม�ภิบ�ล	โดยมี 

คณะผูบ้รหิ�รสม�ชกิสภ�เทศบ�ล	หวัหน�้สว่นก�รง�น	พนกัง�นเทศบ�ล	 

และคณะกรรมก�รชุมชนเข้�ร่วมประชุม	 ซึ่งได้รับเกียรติจ�ก 

น�ยจ�รุวัฒน์		บุญเพิ่ม	เป็นประธ�นในก�รประชุมครั้งนี้พร้อมมอบ 

เงินอุดหนุนให้กับสม�คมผู้สูงอ�ยุจังหวัดก�ฬสินธุ์	 สำ�หรับว�ระ 

ก�รประชุมครั้งนี้	 มีก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ชุมชนสีข�ว	 ชุมชน 

ปลอดเหล้�แจ้งกำ�หนดก�รโครงก�รเทศบ�ลพบประช�ชน	 2557	

ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นของสม�คมฌ�ปนกจิสงเคร�ะหเ์บ้ียยังชพี 

ผู้สูงอ�ยุและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของกองสวัสดิก�รชุมชน	

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

โครงการเทศบาลพบประชาชน

ประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชน
และผู้นำาชุมชน ประจำาเดือนมกราคม
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กองวชิาการและแผนงาน โทร. 043-821-354-6 ต่อ 210, 212

เมื่อวันที่	 19	 ก.พ.	 2557	 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ได้จัด 

โครงก�รอบรมอ�ส�สมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทคดีเย�วชน 

และครอบครวั	และพธิลีงน�มบนัทกึขอ้ตกลงคว�มรว่มมอื 

ก�รให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�ด้�นกฎหม�ยแก่ประช�ชนเกี่ยวกับ 

คดเีย�วชนและครอบครวัระหว�่งศ�ลเย�วชนและครอบครวั 

จงัหวดัก�ฬสนิธุ	์กบัเทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธ์ุ	โดย	น�ยศกัด�	 

วัตตธรรม	 ผู้พิพ�กษ�หัวหน้�ศ�ลเย�วชนและครอบครัว 

เมื่อวันที่	 20	 กุมภ�พันธ์	 2557	 ณ	 หอประชุม 

ธรรม�ภิบ�ลเทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธุ	์เทศบ�ลเมอืง 

ก�ฬสินธุ์	 ได้จัดโครงก�รอบรมผู้ประก�ศข่�ว 

ชุมชน	ประจำ�ปี	2557	เพื่อให้คว�มรู้	สร้�งคว�ม 

เข้�ใจ	 เพิ่มทักษะและพัฒน�ศักยภ�พด้�นก�ร 

ประก�ศข่�ว	 ก�รอ่�นข่�วที่ถูกต้อง	 และก�ร 

ประช�สัมพันธ์ให้ผู้ประก�ศข่�วได้ส�ม�รถนำ�ไป 

ประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน	์ในก�รประก�ศเผยแพร ่

จังหวัดก�ฬสินธุ์	 และน�ยจ�รุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธุ์ 

ไดล้งน�มบนัทกึขอ้ตกลงฯ	พรอ้มสกัขพีย�น	น�ยส�ยนั	จนัทะรงั	อยัก�รจงัหวดั 

สำ�นกัง�นอยัก�รคดเีย�วชนและครอบครวัจงัหวดัก�ฬสนิธุ	์น�ยประทปี	ช�ญสมยั 

ประธ�นกรรมก�รติดต�มและประเมินผล	 แผนพัฒน�เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 

สำ�หรับก�รจัดโครงก�รอบรมครั้งน้ีได้รับเกียรติจ�ก	 น�ยฤาช�	 วัฒนเนติกุล	 

อัยก�รจังหวัดประจำ�สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด	 น�ยฉลอง	 จันทะมุด	 นิติกร 

และน�ยศักด�	 วัตตธรรม	 ผู้พิพ�กษ�หัวหน้�ศ�ลเย�วชนและครอบครัว 

จังหวัดก�ฬสินธุ์	เป็นวิทย�กร

โครงการอบรมอาสาสมัครไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทคดีเยาวชนและครอบครัว

ข้อมูลข่�วส�รให้ประช�ชนในชุมชนได้รับทร�บ	 โดยมี	 น�ยจ�รุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธ์ุ	 เป็นประธ�น	 พร้อมด้วย 

คณะผู้บริห�ร	 สม�ชิกสภ�เทศบ�ล	 หัวหน้�ส่วนก�รง�น	 คณะกรรมก�รและผู้ประก�ศข่�วชุมชนเข้�ร่วมอบรม	 และได้รับเกียรติจ�ก 

น�ยประเสริฐสิทธิ์	นธีน�ม	น�ยกสม�คมผู้สื่อข่�วและนักจัดร�ยก�รสถ�นีวิทยุ	กองทัพภ�คที่	2	จังหวัดก�ฬสินธุ์	และน�ยกสม�คมนักวิทยุ 

กระจ�ยเสียงจังหวัดก�ฬสินธุ์	ม�เป็นวิทย�กรในก�รบรรย�ยให้คว�มรู้แก่ผู้เข้�รับก�รอบรมครั้งนี้

โครงการอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชน 
ประจำาปี 2557
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สำานักการศึกษา โทร. 043-821-354-6 ต่อ 305

กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ////////////////////
	 สำ�นักก�รศึกษ�เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 	 เข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ�นักเรียน 

วันครู //////////////////////
 สำ�นักก�รศึกษ�ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดจัดง�นวันครูขึ้นเมื่อวันที่ 
16	 มกร�คม	 2557	 ณ	 อ�ค�รอเนกประสงค์	 โรงเรียนเทศบ�ล	 1	 ก�ฬสินธุ์ 
พิทย�สิทธ์ิ	 โดยมี	 น�ยจ�รุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธุ์ 
เป็นประธ�นจัดง�นและ	น�ยวีระวัฒน์		วงว่องไว	ปลัดจังหวัดก�ฬสินธุ์	ให้เกียรติ 
เป็นประธ�นในพิธีพร้อมด้วย	 คณะครู	 -	 อ�จ�รย์	 ในสังกัด	 ครูอ�วุโสนอก 
ประจำ�ก�ร	คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 คร้ังที่	 31	 ระดับประเทศ	ณ	 จังหวัด 
					ชลบุรี	(ชลเกมส์)	เมื่อวันที่	17	–	29	มกร�คม	2557	ที่ผ่�นม�	 
	 	 	 	 	 	 	 ซ่ึงตัวแทนนักเรียนนักกีฬ�ของเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 
												นำ�คว�มภ�คภูมิใจม�สู่ช�วก�ฬสินธุ์	โดยได้	เหรียญทอง	 
	 	 	 วอลเลย์บอลช�ยห�ด	 รุ่น	 12	ปี	 (ช�ย)	 -	 เหรียญทอง 
	 	 	 	 	 	 	 	 เซปักตะกร้อ	 รุ่น	 12	 ปี	 (หญิง)	 เหรียญทองแดง		 
	 	 	 	 	 	 	 วอลเลย์บอลช�ยห�ด	 รุ่น	 12	 ปี 	 (หญิง)	 และ 
													เหรียญทองแดง	แบดมินตัน	อ�ยุ	18	ปี	(ช�ย)
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รอบรั้วโรงเรียน

 ได้รับ  เหรียญทอง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 12 ปี (ชาย)  
	 	 1.	 เด็กช�ยโชคชัย		แดงวันศรี				 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�
	 	 2.	 เด็กช�ยพัชรพล		พรพนม	 นักเรียนชั้น	ป.6/4
 เหรียญทอง เซปักตะกร้อ รุ่น 12 ปี (หญิง)
	 	 1.	 เด็กหญิงปิยด�		ธ�รเจือ	 นักเรียนชั้น	ป.6/4	
	 	 2.	 เด็กหญิงสุด�รัตน์		แฝงเมืองร�ช	 นักเรียนชั้น	ป.6/4
	 	 3.	 เด็กหญิงอ�รย�		ภูอินรมย์	 นักเรียนชั้น	ป.6/4
	 	 4.	 เด็กหญิงจิร�ภรณ์		ภูจอมจิตร์	 นักเรียนชั้น	ป.6/4
	 	 5.	 เด็กหญิงชรินด�		ธ�รเจือ	 นักเรียนชั้น	ป.5/1

	 เข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ�นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ครั้งที่	31	“	ชลเกมส์	”	ประจำ�ปี	2556		นักเรียนโรงเรียนเทศบ�ล	๑	ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์ 
นำ�คว�มภูมิใจม�สู่ช�วเทศบ�ล	1	สมกับคว�มตั้งใจฝึกซ้อม	ดังนี้

	 1.	 แบดมินตัน	ช�ย		รุ่นอ�ยุ		18		ปี		ได้รับเหรียญทองแดง
	 2.	 วอลเลย์บอลช�ยห�ด		รุ่นอ�ยุ	12	ปี	ช�ยได้รับเหรียญทอง,	รุ่นอ�ยุ	12	ปี	หญิง	ได้รับเหรียญทองแดง
	 	 -	 รุ่นอ�ยุ		14		ปี		หญิง		ได้รับเหรียญทองแดง

	 โครงก�รหนนูอ้ยทอ่งโลกกว้�ง		นกัเรียนได้รับประสบก�รณ์ตรงจ�กแหลง่เรยีนรูต้�่งๆ	เปน็ก�รเพิม่พนูคว�มรูท้กัษะท�งวชิ�ก�ร	ซึง่ไดน้ำ�นกัเรยีนไปทศันศกึษ�	 
ณ	สวนสัตว์ขอนแก่น

กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

อบรมความรู้โรคเอดส์ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยนักศึกษาแพทย์เป็นวิทยากร

 เหรียญทองแดงระดับประเทศ ในกีฬาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น “ชลเกมส์” จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 12 ปี  (หญิง) 
	 	 1.	 เด็กหญิงวิยะด�		ดลพร	 นักเรียนชั้น	ป.6/4
	 	 2.	 เด็กหญิงวิชชุด�		ฉ�ยแผ้ว	 นักเรียนชั้น	ป.6/4
 วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 14 ปี (หญิง)
	 	 1.	 เด็กหญิงทิพย์ธิด�		ไชยสัตย์	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�
	 	 2.	 เด็กหญิงสุภ�พร		โพชะดี	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

	 3.	 ตะกร้อ	หญิง		รุ่นอ�ยุ		12		ปี		ได้รับเหรียญทอง	
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	 เทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธ์ุไดส้มคัรเข�้รบัก�รคดัเลอืก 
ร�งวัลพระปกเกล้�	 ด้�นคว�มโปร่งใสและส่งเสริม 
ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน	 	 เพื่อเป็นก�รยกระดับ 
ของก�รบริห�รจัดก�รองค์กรต�มหลักธรรม�ภิบ�ล 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งหลักคว�มโปร่งใสในก�รบริห�รง�น		 
และก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน	
	 จ�กก�รส่งผลง�นด้�นคว�มโปร่งใสและก�ร 
ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน	 จึงทำ�ให้เทศบ�ล 
เ มืองก�ฬสินธ์ุได้ รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีคว�มเป็นเลิศด้�นคว�มโปร่งใสและ 
ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนจ�กสถ�บัน 

พระปกเกล้�	ประจำ�ปี	2556		โดยเมื่อวันที่	8		กุมภ�พันธ์	2557	น�ยจ�รุวัฒน์		บุญเพิ่ม		น�ยกเทศมนตรี 
เมอืงก�ฬสินธุ	์พร้อมคณะผูบ้รหิ�ร		สม�ชิกสภ�เทศบ�ล		หวัหน�้สว่นก�รง�น		พนกัง�น	และตวัแทนประช�ชน	 
ได้เข้�ร่วมในพิธีรับมอบร�งวัลพระปกเกล้�		จ�กศ�สตร�จ�รย์	ดร.บวรศักดิ์		อุวรรณโณ	เลข�ธิก�รสถ�บัน 
พระปกเกล้�		ณ		โรงแรมร�ม�ก�ร์เด้น		กรุงเทพมห�นคร

รางวัลพระปกเกล้า
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