
	 สำ�นกัง�นกจิก�รสตรแีละสถ�บนัครอบครวักระทรวงพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนษุย	์ไดป้ระก�ศ 
รับสมัครคัดเลือก	อปท.ดีเด่นด้�นสตรีและครอบครัว	เพื่อเป็นก�รยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่	อปท.ที่มีผลก�ร 
ดำ�เนินโครงก�ร	 /	 กิจกรรมและมีก�รบูรณ�ก�รง�นด้�นก�รพัฒน�สตรีส่งเสริมคว�มเสมอภ�คระหว่�ง 
หญิงช�ยและก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งของสถ�บันครอบครัวเป็นประจำ�ทุกปี

รางวัลสุดยอด (7 ปีซ้อน)

อปท.ที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำาปี 2556

	 เทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธุไ์ดส้มคัรเข�้รบัก�รคดัเลอืกต�มประก�ศ 
ดังกล่�วและได้รับคัดเลือกให้เป็น	 อปท.ดีเด่นด้�นสตรีและครอบครัว 
ม�แล้ว	6	ปี	(ปี	พ.ศ.2550-2555)	และในปี	2556	นี้	 ได้รับคัดเลือก 
ให้เป็นสุดยอด	อปท.ที่มีผลง�นดีเด่นด้�นสตรี		
	 โดยเมื่อวันที่	29	เมษ�ยน	2557	ณ	ห้องอ�รีย�	โรงแรมเอเชีย	 
แอร์พอร์ท	จังหวัดปทุมธ�นี		น�ยนพสิทธิ์	กุลเจริญวิรัตน์	รองน�ยก 
เทศมนตรีเมืองก�ฬสินธุ์	 เข้�รับร�งวัลสุดยอด	 (7	 ปีซ้อน)	 อปท.ที่มี 
ผลง�นดีเด่นด้�นสตรีและครอบครัว	ประจำ�ปี	2556	จ�ก	น�ยวิเชียร 
ชวลิต	ปลัดกระทรวงพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

วารสาร รายเดือน 1



	 เรียนพี่น้องประช�ชนท่ีเค�รพรักทุกท่�น	 	 ฉบับนี้ขอนำ�ข้อถ�มตอบที่เกี่ยวข้องกับท�งทะเบียนร�ษฎร	 	 ม�นำ�เสนอให้ท่�นได้มี 
คว�มเข้�ใจข้อมูลท�งทะเบียนร�ษฎรเพิ่มเติมม�กขึ้น
 ถาม	 1.	ดิฉันมีหล�นส�ว	 อ�ยุ	 40	 ปี	 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นที่กรุงเทพ	 แต่ตัวหล�นไปต่�งประเทศ	 4	 เดือน	 แล้วในช่วงอยู่ 
	 	 ต่�งประเทศประสงค์จะย้�ยปล�ยท�งเข้�ทะเบียนบ้�นญ�ติที่ก�ฬสินธ์ุเจ้�บ้�นยินยอมให้ย้�ยเข้�ตัวหล�นดิฉันจะต้อง 
	 	 ทำ�อย่�งไร	โดยที่ไม่ต้องกลับม�ย้�ยเอง	มอบอำ�น�จได้ไหม	หลักฐ�นอะไรบ้�ง
 ตอบ	 ไมส่�ม�รถมอบอำ�น�จได	้และไมส่�ม�รถดำ�เนนิก�รย�้ยทีอ่ยูไ่ดจ้นกว�่ตวัหล�นจะกลบัจ�กต�่งประเทศ	เพร�ะก�รย�้ยทีอ่ยู ่
	 	 ต�มพระร�ชบญัญตักิ�รทะเบยีนร�ษฎร	พ.ศ.2534	ม�ตร�	30	หม�ยถงึ		ก�รย�้ย	ท�งก�ยภ�พจงึตอ้งเกดิขึน้กอ่นก�รย้�ย 
	 	 ท�งทะเบียน	 คือมีบุคคลย้�ยออกและย้�ยเข้�อ�ศัยในบ้�นหลังที่	 ขอย้�ยเข้�จริง	 ห�กมิได้มีก�รย้�ยที่อยู่จริง	 ห้�มมิให้ 
	 	 น�ยทะเบียนอนุมัติก�รย้�ยที่อยู่ดังกล่�วให้	
 ถาม	 อย�กถ�มว่�	 อ�ยุเท่�ไหร่จึงจะส�ม�รถขอคัดทะเบียนบ้�นพ่อและแม่กรณีพ่อแม่แยกท�งกัน	 ต้องก�รเอ�	 ทะเบียนบ้�น 
	 	 พ่อแม่ไปสมัครเรียน
	 ตอบ	 ผู้เย�ว์ที่มีอ�ยุตั้งแต่สิบห้�ปีบริบูรณ์	ส�ม�รถขอคัดแบบรับรองร�ยก�รทะเบียนบ้�นของบิด�	-	ม�รด�	(ท.ร.14/1)
	 ถาม	 ต้องก�รเปล่ียนแปลงชื่อบิด�ในสูติบัตร	 เดิมชื่อบิด�ในสูติบัตรเป็นชื่อน้�	 ตอนแรกที่แจ้งเกิด	 บิด�จริงไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
	 	 (ติดต่อไม่ได้)	 แต่ตอนน้ีครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้ว	 (บุตรอ�ยุ	 9	 ขวบ)	 อย�กเปลี่ยนชื่อบิด�ให้	 ถูกต้อง	 ไม่ทร�บว่�เร� 
	 	 จดทะเบียนสมรสกันตอนนี้แล้ว	จะส�ม�รถให้บุตรใช้ชื่อบิด�ที่ดิฉันจดทะเบียนสมรส	ด้วยได้ไหมคะ
 ตอบ	 กรณเีอกส�รก�รทะเบยีนร�ษฎร	(สตูบิตัร)	มรี�ยก�รทีไ่มถ่กูตอ้ง	(ร�ยก�รบดิ�)	อนัเนือ่งม�จ�กก�รแจง้	ขอ้คว�มอนัเปน็เทจ็ 
	 	 หรอืมเีจตน�ทจุรติน�ยทะเบยีนจะสอบสวน		และรวบรวมพย�นหลกัฐ�นใหไ้ด	้ขอ้เทจ็จรงิว�่ร�ยก�รหรอืขอ้คว�มใดในเอกส�ร 
	 	 ก�รทะเบียนร�ษฎร	(สูติบัตร)	ที่มีก�รแจ้งเท็จและร�ยก�ร	ที่เป็นจริงคืออะไรแล้วแจ้งคว�มดำ�เนินคดีอ�ญ�กับผู้แจ้งฐ�น 
	 	 แจ้งข้อคว�มอันเป็นเท็จต่อเจ้�พนักง�นต�ม	ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ม�ตร�	137	และ	ม�ตร�	267
	 	 (อ�ยุคว�ม	10	ปี)	และน�ยทะเบียนจะอ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร�	10	แห่งพระร�ชบัญญัติก�ร
	 	 ทะเบียนร�ษฎร		พ.ศ.2534	สั่งยกเลิกสูติบัตร	จำ�หน่�ยร�ยก�รท�งทะเบียนและบัตรประจำ�ตัว
	 	 ประช�ชนของเด็กทั้งหมดและแจ้งสำ�นักทะเบียนที่จัดทำ�สูติบัตรดำ�เนินก�รจัดทำ�สูติบัตรใหม่
	 	 ให้ถูกต้องต�มระเบียบสำ�นักทะเบียนกล�ง	ข้อ	117	(หนังสือสั่งก�ร	สำ�นักทะเบียนกล�ง
	 	 ที่	มท	0309.1/	ว	24	ลงวันที่	22	กันย�ยน	2546)	สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

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

ถาม - ตอบ  ปัญหาทางทะเบียนราษฎร

	 จังหวัดก�ฬสินธุ์	 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	ร่วมกับส่วนร�ชก�ร	ภ�คเอกชน	สม�คม	และประช�ชนในเขตเทศบ�ล 
เมอืงก�ฬสนิธุ	์	ขอเชญิผูม้จีติศรทัธ�เปน็เจ�้ภ�พทอดผ�้ป�่ส�มคัค	ี	เพือ่สมทบทนุกอ่สร้�งศ�ล�บำ�เพญ็กศุลวดัสว่�งคงค� 
และวดัชยัสนุทร	ระหว�่งวนัที	่6-7	มถินุ�ยน	2557	ตัง้องค์ผ�้ป�่	ณ	บริเวณหน�้สำ�นกัทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธุ	์	
	 บริจ�คตั้งแต่	500	บ�ทขึ้นไป	รับเหรียญที่ระลึกหลวงปู่สุข		สุขโณ
	 5,000		บ�ทขึ้นไป		สลักชื่อบนหินแกรนิตในศ�ล�
เป็นเจ้�ภ�พเส�ศ�ล�	 ต้นละ	 20,000	 บ�ท	 สลักชื่อไว้ที่ต้นเส�	 สนใจร่วมทำ�บุญที่น�ยกสม�คมพ่อค้�จังหวัดก�ฬสินธุ์ 
คุณกมลชัย	ทุติยภ�พ	(ร้�นเพชรเจริญ)	โทร	081-2626037,	043-811421
	 หรอืทีส่ำ�นกัง�นจงัหวดัก�ฬสนิธุ	์	สำ�นกัง�นเทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธุ	์	สำ�นกัทะเบยีนทอ้งถิน่		เทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธุ	์	 
ประธ�นชุมชนทั้ง	36	ชุมชน		และโรงเรียนในสังกัดเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ทุกโรงเรียน		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-821354-6 ต่อ 305

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
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สำานกัการชา่ง โทร.	043-821-354-6	ต่อ	207

	 ระหว่�งวันที่	 19-25	 มีน�คม	 2557	 จังหวัดก�ฬสินธุ์ร่วมกับองค์กรทุกภ�คส่วนได้จัดง�นเฉลิมฉลอง 
ก�รจัดตั้ง	“เมืองก�ฬสินธุ์	220	ปี”	โดยผนวกเข้�กับง�น	“วิจิตรแพรว�	ร�ชินีแห่งไหมประจำ�ปี	2557”	ซึ่งกำ�หนดให้มีพิธี 
เปิดง�นในวันที่	 19	 มีน�คม	 2557	 และได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณจ�กสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	
เป็นประธ�นเปิด	 “อ�ค�รเรียนเฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบ	 พระชนมพรรษ�”	ณ	 โรงเรียนก�ฬสินธุ์พิทย�สรรพ์	 ในก�รนี้ 
สำ�นักก�รช�่ง	เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ	์ได้รบัมอบภ�รกจิให้สนบัสนนุง�นสถ�นท่ี	ปรบัปรงุ	ภมูทัิศน	์ตดิตัง้เวที	ไฟฟ�้ส�ธ�รณะ 
และง�นอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งก�รดำ�เนินง�นสำ�เร็จลุล่วงด้วยดี

ปรับปรุงภูมิทัศน์งานเฉลิมฉลอง	220	ปี	เมืองกาฬสินธุ์	และงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม
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เฮฮา	สา’สุข โทร.	043-821-354-6	ต่อ	402,	403

กิจกรรมวัน	อสม.	ประจำาปี	2557
	 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ร่วมกับชมรม	 อสม.เขตเมือง 
ก�ฬสนิธุ	์จดักจิกรรมวนั	อสม.แหง่ช�ติประจำ�ปี	2557	ในวนัที ่
9	 เมษ�ยน	 2557	 โดยมีก�รเดินพ�เหรดเพื่อรณรงค์ 
ก�รป้องกันโรคไข้ เลือดออก	 ก�รลดหว�น	 มัน	 เค็ม 
ก�รส่งเสริมก�รบริโภคไอโอดีน	 และก�รป้องกันก�รตั้งครรภ์ 
ในวัยที่ยังไม่พร้อม	 พร้อมมีก�รมอบเกียรติบัตร	 อสม.ดีเด่น	 
ก�รแสดงของ	อสม.	และก�รรดน้ำ�ดำ�หัวขอพรจ�กผู้บริห�ร 
เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์

โรคหลอดเลือดสมอง ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

	 เป็นส�เหตุก�รเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย	 และอันดับสองที่ทำ�ให้คนไทยพิก�รช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	 แต่ละปีคนไทยเป็นโรคนี้ประม�ณ	 250,000	 ร�ย	 
และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่�ว	 ประม�ณ	 50,000-60,000	 ร�ยต่อปี	 ทั้งยังได้รับก�รรักษ�ได้ทันเวล�มีเพียงร้อยละ	 1.96	 เท่�นั้น	 ดังนั้นเมื่อเกิดอ�ก�รโรค 
หลอดเลือดสมองเฉียบพลันผู้ป่วยต้องได้รับก�รรักษ�ภ�ยใน	 3	 ชั่วโมง	 เพื่อฉีดย�ละล�ยลิ่มเลือดหรือก�รขย�ยหลอดเลือดสมอง	 ผู้ป่วยก็มีอ�ยุยืนย�วต่อไป 
และลดอัตร�คว�มพิก�รได้

ปัจจัยเสี่ยง

	 ผู้ที่มีโอก�สเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคหลอดเลือดสมอง	ได้แก่	บุคคลต่�งๆ	ที่มีโรคหรือภ�วะต่�งๆ	ดังนี้
	 1.	โรคคว�มดันโลหิตสูง	 2.	โรคเบ�หว�น	 3.	ก�รสูบบุหรี่	 4.	มีภ�วะไขมันในเลือดสูง	
	 5.	โรคหัวใจ	เช่น	โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ	หัวใจเต้นผิดปกติ	กล้�มเนื้อหัวใจข�ดเลือด
	 6.	ข�ดก�รออกกำ�ลังก�ย	 7.	วัยสูงอ�ยุ	 8.	มีพ่อ	แม่	พี่	น้อง	ปู่	ย่�	เป็นโรคนี้

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

	 1.	ตรวจวัดคว�มดันโลหิตอย่�งน้อยปีละ	2	ครั้ง	ถ้�มีคว�มดันโลหิตสูง	ต้องควบคุมให้อยู่ในระดับปกติ	
 2.	งดสูบบุหรี่	เพร�ะบุหรี่มีผลต่อก�รเก�ะกลุ่มของเกร็ดเลือด	ก�รแข็งตัวของเลือด	หลอดเลือดแดงแข็ง
	 และตีบง่�ยขึ้น
	 3.	ควบคุมระดับน้ำ�ต�ลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ	
 4.	ออกกำ�ลังก�ยอย่�งถูกวิธี	เหม�ะสมกับสภ�พร่�งก�ย	เพศและวัย	อย่�งน้อยสัปด�ห์ละ	3	วันๆ	ละ	30	น�ที	
	 5.	งดอ�ห�รเค็ม	อ�ห�รที่มีไขมัน	หรือมีโคเลสเตอรอลสูง	
	 6.	งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	
	 7.	ทำ�จิตใจให้แจ่มใส	หลีกเลี่ยงคว�มเครียด	พักผ่อนให้เพียงพอ	
	 8.	ควรตรวจสุขภ�พร่�งก�ยจ�กแพทย์เป็นประจำ�ทุกปี	ถ้�มีโรคหัวใจ	ภ�วะไขมันในเลือดสูง
	 	 ควรรับก�รรักษ�อย่�งต่อเนื่อง	
	 9.	ผู้ที่กินย�ป้องกันก�รเก�ะกลุ่มของเกร็ดเลือด	ควรปฏิบัติต�มคำ�สั่งแพทย์อย่�งเคร่งครัด

เกร็ด ความ รู้...เพื่อ สุข ภาพ

หากคุณมีอาการเหล่านี้คุณมีเวลารักษาชีวิตของตนเองเพียง

 3 ชั่วโมงเท่านั้น !!!!! โทร 1669
ด้วยความปรารถนาดีจาก

สา นักการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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กองสวัสดิการสังคม โทร.	043-821-354-6	ต่อ	502

	 เมื่อวันท่ี	 8	 พฤษภ�คม	 2557	 ที่ผ่�นม�	 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ได้ออกให้บริก�รแก่พี่น้องประช�ชนช�วชุมชน 
หนองผักแว่น	และชุมชน	ก.ส.ส.	โดยน�ยจ�รุวัฒน์	บุญเพิ่ม	น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธุ์	พร้อมคณะผู้บริห�ร	สม�ชิก 
สภ�เทศบ�ล	หัวหน้�ส่วนก�รง�น	พนักง�นครู	พนักง�นและลูกจ้�งเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	ออกให้บริก�รพี่น้องประช�ชน 
ในเขตเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	ต�มโครงก�รเทศบ�ลพบประช�ชน	โดยออกให้คำ�ปรึกษ�ด้�นกฎหม�ย	ให้บริก�รประช�ชน 
เกี่ยวกับก�รบริก�รพื้นฐ�นของสำ�นัก/กอง/ฝ่�ย	 เพ่ือเป็นก�รบรรเท�คว�มเดือดร้อนเบ้ืองต้นในด้�นคว�มเป็นอยู่ 
ของประช�ชน	โดยมีก�รจำ�หน่�ยสินค้�	OTOP	และผลิตภัณฑ์ชุมชน	จำ�หน่�ยสินค้�อุปโภค	บริโภคร�ค�ถูก	บริก�รตรวจ 
และรักษ�โรคทั่วไป	ฉีดวัคซีนสุนัข	แมว	เป็นต้น

	 อังค�รที่	22	เมษ�ยน	2557	เวล�	18.00	ณ	ตล�ดโต้รุ่งเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	สภ�เด็กและเย�วชนเทศบ�ลเมือง
ก�ฬสินธุ์ร่วมกับเครือข่�ยจิตอ�ส�จังหวัดก�ฬสินธุ์	 ทำ�กิจกรรมเย�วชนคนรุ่นใหม่สุขภ�พจิตแจ่มใสห่�งไกลย�เสพติด 
ป	ี2557	ไดเ้ปดิเวทพีืน้ทีส่ร�้งสรรคส์ำ�หรบัเย�วชนทีม่คีว�มส�ม�รถทีต่นเองถนดัม�แสดงออกบนเวท	ี(สำ�หรบัองัค�รท่ี	22	น้ี 
เป็นก�รแสดงดนตรีจ�กโรงเรียนก�ฬสินธุ์พิทย�สรรพ์)	

การประชุมใหญ่สามัญของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
	 เมื่อวันท่ี	 10	 เมษ�ยน	 2557	ณ	 หอประชุมธรรม	 ภิบ�ล	 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์	 สภ�เด็กและเย�วชนเทศบ�ล 
เมืองก�ฬสนิธุ	์ไดจ้ดัก�รประชมุใหญส่�มญั	ประจำ�ป	ี2557	เพือ่สรปุกจิก�รในรอบป	ีกำ�หนดแผนก�รปฏบิตังิ�นทีจ่ะดำ�เนนิก�ร 
ในปี	2557	และคัดเลือกคณะกรรมก�รแทนตำ�แหน่งที่ว่�ง	พร้อมทั้งอบรมโครงก�รสร้�งเครือข่�ยเย�วชนเพื่อพิทักษ์สิทธิ 
ผู้ด้อยโอก�สในชุมชน	 โดยได้รับเกียรติจ�ก	 น�ยจ�รุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธุ์	 เป็นประธ�น	 และ 
ร.อ.ทองศักดิ์	กุลสุวรรณ	วิทย�กรกระบวนก�ร	ปปส.ภ�ค	4	ม�เป็นวิทย�กรในครั้งนี้

โครงการเทศบาลพบประชาชน

โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่สุขภาพจิตแจ่มใสห่างไกลยาเสพติด
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กองวชิาการและแผนงาน โทร.	043-821-354-6	ต่อ	210,	212

ท่านรู้หรือไม่ว่าที่สำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ก็มีศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
	 ก�รไกลเ่กลีย่ขอ้พพิ�ท	คอื	ก�รยุตขิอ้พพิ�ทดว้ยคว�มตกลงยนิยอมของคูก่รณ	ีโดยมผีูป้ระนปีระนอมเปน็คนกล�ง 
เข้�ช่วยเหลือ	แนะนำ�	เสนอแนะ	และห�ท�งออกที่คู่กรณีพึงพอใจ
 ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย
	 1.	 ประหยัด	เพร�ะไม่ได้เสียค่�ใช้จ่�ย
	 2.	 สะดวก	เพร�ะไม่มีขั้นตอนยุ่งย�ก
	 3.	 รวดเร็ว	เพร�ะใช้เวล�ไม่น�น
	 4.	 ได้รับคว�มพึงพอใจทั้งสองฝ่�ย	เพร�ะคู่กรณีได้มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจ
	 5.	 รักษ�คว�มสัมพันธ์	ระหว่�งคู่กรณี	เพร�ะก�รไกล่เกลี่ยไม่มีผู้แพ้	ผู้ชนะ	ทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ของคู่กรณี
	 	 คืนม�ดังเดิม
	 6.	 สร�้งคว�มปรองดอง	เพร�ะคูก่รณสี�ม�รถกลบัม�อยูร่ว่มกนัในสงัคมไดโ้ดยปกตสิขุเรือ่งทีส่�ม�รถไกลเ่กลีย่ได ้
	 	 -	 เรื่อง	คว�มรับผิดท�งแพ่งทั่วไป
	 	 -	 เรื่อง	 คว�มรับผิดท�งอ�ญ�เฉพ�ะคว�มผิดอันยอมคว�มได้ที่สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ	 ก็มีศูนย์ 
ไกล่เกล่ียข้อพพิ�ทนะครบั	จดัตัง้ขึน้โดยคว�มรว่มมอืระหว�่งสำ�นกัง�นอยัก�รจงัหวดัก�ฬสนิธุ	์และเทศบ�ลเมอืงก�ฬสนิธุ	์ 
เจ้�หน้�ที่ทุกคนยินดีต้อนรับ	พร้อมที่จะให้คำ�ปรึกษ�และช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทได้ทุกวันเวล�ร�ชก�ร	ครับผม

นิติการสัมพันธ์

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จให้แก่องค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่	สำ�นกัง�นปลดั	น�ยกรฐัมนตรไีดใ้หม้ห�วทิย�ลยั 
เทคโนโลยพีระจอมเกล�้พระนครเหนอื	โดยศนูยว์จิยัอตุส�หกรรมน�โน 

ดำ�เนินโครงก�รคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดีเพื่อ
รับเงินร�งวัลประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2556	รอบที่	2	

รับตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ดี	รอบที่	2

และไบโอพล�สตกิ	สำ�นักวจิยัวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย	ีมห�วทิย�ลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้�พระนครเหนอื	เปน็ทีป่รกึษ� 

	 โดยเมื่อวันที่	30	เมษ�ยน	2557	ณ	ห้องประชุมสภ�เทศบ�ล 
เมืองก�ฬสินธุ์	 น�ยนพสิทธิ์	 กุลเจริญวิรัตน์	 รองน�ยกเทศมนตรี 
เมอืงก�ฬสนิธุ	์ไดก้ล�่วตอ้นรบั	น�ยสนุทรชยั	ชอบยศ	และ	น�ยศกัดิส์ทิธิ	์ 
ฆ�รเลิศ	 คณะกรรมก�รที่เข้�ตรวจก�รประเมินก�รบริห�รจัดก�รที่ดี	 
ประจำ�ปีงบประม�ณ	2556	รอบที่	2	ครั้งนี้
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สำานักการศึกษา โทร.	043-821-354-6	ต่อ	305

วันเทศบาล	24	เมษายน	2557
	 ณ	 หอประชุมธรรม�ภิบ�ล	 เทศบ�ลเมือก�ฬสินธุ์	 ช่วงเช้�	 พระสงฆ์ 
เจริญพระพุทธมนต์	ประธ�นในพิธี	น�ยสุรพจน์		รัชชุศิริ		รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด 
ก�ฬสนิธุม์อบใบประก�ศเกยีรตคิณุให้กบัผูท้ำ�คณุประโยชน์ต่อเทศบ�ล	พรอ้มมอบโล่ 
และใบประก�ศเกียรติบัตรให้กับพนักง�นเทศบ�ล	 พนักง�นครู	 ลูกจ้�ง 
และพนกัง�นจ�้งดีเดน่ประจำ�ป	ี2557	ชว่งบ�่ย	อบรมคว�มรู้เร่ืองธรรมะ	“ทำ�ดมีสีขุ 
ง�นได้ผลคนเป็นสุข”	โดยพระมห�วีรพล		วีรญ�โณ		ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�สวัดย�นน�ว� 
ประธ�นเครือข่�ยธรรมะอ�รมณ์ดี

งานประเพณีสงกรานต์	ประจำาปี	2557
	 ในระหว่�งวันที่	 	 12	 –	 13	 	 เมษ�ยน	 2557	 ณ	 บริเวณสน�มหน้�ศ�ล�กล�งจังหวัดก�ฬสินธุ์	 วัดกล�ง 
(พระอ�ร�มหลวง)	 ถนนสงกร�นต์	 (ถนนอนรรฆน�ค)	 โดยมีก�รจัดกิจกรรมก�รประกวดขบวนแห่สงกร�นต์	 ประกวด 
ขับร้องและเต้นประกอบห�งเครื่อง	 ประกวดเต้น	 cover	 dance	 ประกวดเทพีสงกร�นต์	 โดยมี	 น�ยสุวิทย์	 	 สุบงกฎ 
ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดก�ฬสินธุ์	และ	น�ยสุรพจน์		รัชชุศิริ	รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดก�ฬสินธุ์เป็นประธ�นในพิธี
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เรื่องน่ารู้..

พม่า

กัมพูชา

อินโด
นีเซีย

เวยีด

ไทย

ฟิลิป

บรูไน

สิงคโปร์

นาม ปินส์

ลาว

มาเล
เซีย

เมื่อไป 10 ประเทศอาเซียน

หากจะอาศัยเกิน 3 เดือน

ในการรับ - ส่งของ

ขับรถทางขวา
ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์

ไม่ควรใช้มือซ้าย

ห้ามพกหมากฝรั่ง

ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ ควรศึกษาข้อมูล

และไวรัสเอและบี

หรือรับประทานอาหาร
ชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ

อาคารที่ทำาการ
ต่างๆ ของรัฐ

โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย
การจดทะเบียน และด้านแรงงาน

เพราะเป็นสีของพระมหากษัตริย์

การลงทุนร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์

หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสเีหลือง

เข้าประเทศ
หน่วยราชการเปิดทำาการ
วันจันทร์ - ศุกร์

08.30 - 13.00 น. และ 14.00 - 16.30 น.

วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 13.00 น.

ไม่ควรพูดเรื่อง

การเมือง
กับบุคคลทั่วไปที่ ไม่รู้จักมักคุ้น

ไม่ควร
แตะต้องศรีษะของผู้ ใด

หากบังเอิญพลาดไปแตะศรีษะของผู้ ใด
ควรกล่าวคำาขอโทษโดยเร็ว

ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม

คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา
สาธารณสุข การคลอดบุตร
งานแต่งงานและงานศพ

จะได้รับสิทธิพิเศษ

รอบรู้ เรื่อง อาเซียน
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