รางวัลสุดยอด (7 ปีซ้อน)
อปท.ที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำ�ปี 2556
สำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้ประกาศ
รับสมัครคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ อปท.ที่มีผลการ
ดำ�เนินโครงการ / กิจกรรมและมีการบูรณาการงานด้านการพัฒนาสตรีส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายและการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเป็นประจำ�ทุกปี
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไ์ ด้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศ
ดังกล่าวและได้รับคัดเลือกให้เป็น อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว
มาแล้ว 6 ปี (ปี พ.ศ.2550-2555) และในปี 2556 นี้ ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นสุดยอด อปท.ที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรี  
โดยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย
แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี  นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายก
เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เข้ารับรางวัลสุดยอด (7 ปีซ้อน) อปท.ที่มี
ผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำ�ปี 2556 จาก นายวิเชียร
ชวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วารสาร รายเดือน

1

สำ�นักปลัดเทศบาล

สำ�นักปลัด 042-821-354-6 ต่อ 106
งานป้องกัน 043-821-354-6 ต่อ 406
ทะเบียน 043-813-106

ถาม - ตอบ ปัญหาทางทะเบียนราษฎร
เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน   ฉบับนี้ขอนำ�ข้อถามตอบที่เกี่ยวข้องกับทางทะเบียนราษฎร   มานำ�เสนอให้ท่านได้มี
ความเข้าใจข้อมูลทางทะเบียนราษฎรเพิ่มเติมมากขึ้น
ถาม 1. ดิฉันมีหลานสาว อายุ 40 ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่กรุงเทพ แต่ตัวหลานไปต่างประเทศ 4 เดือน แล้วในช่วงอยู่
ต่างประเทศประสงค์จะย้ายปลายทางเข้าทะเบียนบ้านญาติที่กาฬสินธุ์เจ้าบ้านยินยอมให้ย้ายเข้าตัวหลานดิฉันจะต้อง
ทำ�อย่างไร โดยที่ไม่ต้องกลับมาย้ายเอง มอบอำ�นาจได้ไหม หลักฐานอะไรบ้าง
ตอบ ไม่สามารถมอบอำ�นาจได้ และไม่สามารถดำ�เนินการย้ายทีอ่ ยูไ่ ด้จนกว่าตัวหลานจะกลับจากต่างประเทศ เพราะการย้ายทีอ่ ยู่
ตามพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 มาตรา 30 หมายถึง  การย้าย ทางกายภาพจึงต้องเกิดขึน้ ก่อนการย้าย
ทางทะเบียน คือมีบุคคลย้ายออกและย้ายเข้าอาศัยในบ้านหลังที่ ขอย้ายเข้าจริง หากมิได้มีการย้ายที่อยู่จริง ห้ามมิให้
นายทะเบียนอนุมัติการย้ายที่อยู่ดังกล่าวให้
ถาม อยากถามว่า  อายุเท่าไหร่จึงจะสามารถขอคัดทะเบียนบ้านพ่อและแม่กรณีพ่อแม่แยกทางกัน ต้องการเอา  ทะเบียนบ้าน
พ่อแม่ไปสมัครเรียน
ตอบ ผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ สามารถขอคัดแบบรับรองรายการทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (ท.ร.14/1)
ถาม ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อบิดาในสูติบัตร เดิมชื่อบิดาในสูติบัตรเป็นชื่อน้า  ตอนแรกที่แจ้งเกิด บิดาจริงไม่ได้อยู่ด้วยกัน
(ติดต่อไม่ได้) แต่ตอนนี้ครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้ว (บุตรอายุ 9 ขวบ) อยากเปลี่ยนชื่อบิดาให้ ถูกต้อง ไม่ทราบว่าเรา
จดทะเบียนสมรสกันตอนนี้แล้ว จะสามารถให้บุตรใช้ชื่อบิดาที่ดิฉันจดทะเบียนสมรส ด้วยได้ไหมคะ
ตอบ กรณีเอกสารการทะเบียนราษฎร (สูตบิ ตั ร) มีรายการทีไ่ ม่ถกู ต้อง (รายการบิดา) อันเนือ่ งมาจากการแจ้ง ข้อความอันเป็นเท็จ
หรือมีเจตนาทุจริตนายทะเบียนจะสอบสวน  และรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ ข้อเท็จจริงว่ารายการหรือข้อความใดในเอกสาร
การทะเบียนราษฎร (สูติบัตร) ที่มีการแจ้งเท็จและรายการ ที่เป็นจริงคืออะไรแล้วแจ้งความดำ�เนินคดีอาญากับผู้แจ้งฐาน
แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 และ มาตรา 267
(อายุความ 10 ปี) และนายทะเบียนจะอาศัยอำ�นาจตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร  พ.ศ.2534 สั่งยกเลิกสูติบัตร จำ�หน่ายรายการทางทะเบียนและบัตรประจำ�ตัว
ประชาชนของเด็กทั้งหมดและแจ้งสำ�นักทะเบียนที่จัดทำ�สูติบัตรดำ�เนินการจัดทำ�สูติบัตรใหม่
ให้ถูกต้องตามระเบียบสำ�นักทะเบียนกลาง ข้อ 117 (หนังสือสั่งการ สำ�นักทะเบียนกลาง
ที่ มท 0309.1/ ว 24 ลงวันที่ 22 กันยายน 2546) สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาคม และประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ์ ขอเชิญผูม้ จี ติ ศรัทธาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  เพือ่ สมทบทุนก่อสร้างศาลาบำ�เพ็ญกุศลวัดสว่างคงคา
และวัดชัยสุนทร ระหว่างวันที่ 6-7 มิถนุ ายน 2557 ตัง้ องค์ผา้ ป่า ณ บริเวณหน้าสำ�นักทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ์
บริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับเหรียญที่ระลึกหลวงปู่สุข  สุขโณ
5,000  บาทขึ้นไป  สลักชื่อบนหินแกรนิตในศาลา
เป็นเจ้าภาพเสาศาลา  ต้นละ 20,000 บาท สลักชื่อไว้ที่ต้นเสา  สนใจร่วมทำ�บุญที่นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
คุณกมลชัย ทุติยภาพ (ร้านเพชรเจริญ) โทร 081-2626037, 043-811421
หรือทีส่ �ำ นักงานจังหวัดกาฬสินธุ  ์ สำ�นักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ์ สำ�นักทะเบียนท้องถิน่   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ์
ประธานชุมชนทั้ง 36 ชุมชน  และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกโรงเรียน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-821354-6 ต่อ 305
2 วารสาร รายเดือน

สำ�นักการช่าง

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 207

ปรับปรุงภูมิทัศน์งานเฉลิมฉลอง 220 ปี เมืองกาฬสินธุ์ และงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม
ระหว่ า งวั น ที่ 19-25 มี น าคม 2557 จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ร่ ว มกั บ องค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว นได้ จั ด งานเฉลิ ม ฉลอง
การจัดตั้ง “เมืองกาฬสินธุ์ 220 ปี” โดยผนวกเข้ากับงาน “วิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหมประจำ�ปี 2557” ซึ่งกำ�หนดให้มีพิธี
เปิดงานในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นประธานเปิด “อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ในการนี้
สำ�นักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รบั มอบภารกิจให้สนับสนุนงานสถานที่ ปรับปรุง ภูมทิ ศั น์ ติดตัง้ เวที ไฟฟ้าสาธารณะ
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำ�เนินงานสำ�เร็จลุล่วงด้วยดี

วารสาร รายเดือน
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เฮฮา สา’สุข

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 402, 403

กิจกรรมวัน อสม. ประจำ�ปี 2557
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับชมรม อสม.เขตเมือง
กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติประจำ�ปี 2557 ในวันที่
9 เมษายน 2557 โดยมี ก ารเดิ น พาเหรดเพื่ อ รณรงค์
การป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก การลดหวาน มั น เค็ ม
การส่งเสริมการบริโภคไอโอดีน และการป้องกันการตั้งครรภ์
ในวัยที่ยังไม่พร้อม พร้อมมีการมอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่น
การแสดงของ อสม. และการรดน้ำ�ดำ�หัวขอพรจากผู้บริหาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เกร็ด ความ รู้...เพื่อ สุข ภาพ

โรคหลอดเลือดสมอง ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย และอันดับสองที่ทำ�ให้คนไทยพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่ละปีคนไทยเป็นโรคนี้ประมาณ 250,000 ราย
และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว ประมาณ 50,000-60,000 รายต่อปี ทั้งยังได้รับการรักษาได้ทันเวลามีเพียงร้อยละ 1.96 เท่านั้น ดังนั้นเมื่อเกิดอาการโรค
หลอดเลือดสมองเฉียบพลันผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อฉีดยาละลายลิ่มเลือดหรือการขยายหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยก็มีอายุยืนยาวต่อไป
และลดอัตราความพิการได้

ปัจจัยเสี่ยง

ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ บุคคลต่างๆ ที่มีโรคหรือภาวะต่างๆ ดังนี้
1. โรคความดันโลหิตสูง
2. โรคเบาหวาน
3. การสูบบุหรี่
4. มีภาวะไขมันในเลือดสูง
5. โรคหัวใจ เช่น โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
6. ขาดการออกกำ�ลังกาย 7. วัยสูงอายุ
8. มีพ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า เป็นโรคนี้

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

1. ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ถ้ามีความดันโลหิตสูง ต้องควบคุมให้อยู่ในระดับปกติ
2. งดสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่มีผลต่อการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด การแข็งตัวของเลือด หลอดเลือดแดงแข็ง
และตีบง่ายขึ้น
3. ควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
4. ออกกำ�ลังกายอย่างถูกวิธี เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เพศและวัย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที
5. งดอาหารเค็ม อาหารที่มีไขมัน หรือมีโคเลสเตอรอลสูง
6. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
หากคุณมีอาการเหล่านี้คุณมีเวลารักษาชีวิตของตนเองเพียง
7. ทำ�จิตใจให้แจ่มใส หลีกเลี่ยงความเครียด พักผ่อนให้เพียงพอ
3 ชั่วโมงเท่านั้น !!!!!
8. ควรตรวจสุขภาพร่างกายจากแพทย์เป็นประจำ�ทุกปี ถ้ามีโรคหัวใจ ภาวะไขมันในเลือดสูง
ด้วยความปรารถนาดีจาก
ควรรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
9. ผู้ที่กินยาป้องกันการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด ควรปฏิบัติตามคำ�สั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด
สำ�นักการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โทร 1669
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กองสวัสดิการสังคม

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 502

โครงการเทศบาลพบประชาชน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวชุมชน
หนองผักแว่น และชุมชน ก.ส.ส. โดยนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานครู พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ออกให้บริการพี่น้องประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยออกให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมาย ให้บริการประชาชน
เกี่ยวกับ การบริ การพื้น ฐานของสำ�นัก/กอง/ฝ่าย เพื่อ เป็น การบรรเทาความเดื อดร้อ นเบื้ อ งต้ น ในด้ านความเป็ นอยู่
ของประชาชน โดยมีการจำ�หน่ายสินค้า  OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน จำ�หน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูก บริการตรวจ
และรักษาโรคทั่วไป ฉีดวัคซีนสุนัข แมว เป็นต้น

โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่สุขภาพจิตแจ่มใสห่างไกลยาเสพติด

อังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 18.00 ณ ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำ�กิจกรรมเยาวชนคนรุ่นใหม่สุขภาพจิตแจ่มใสห่างไกลยาเสพติด
ปี 2557 ได้เปิดเวทีพนื้ ทีส่ ร้างสรรค์ส�ำ หรับเยาวชนทีม่ คี วามสามารถทีต่ นเองถนัดมาแสดงออกบนเวที (สำ�หรับอังคารที่ 22 นี้
เป็นการแสดงดนตรีจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์)

การประชุมใหญ่สามัญของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ หอประชุมธรรม ภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั การประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2557 เพือ่ สรุปกิจการในรอบปี กำ�หนดแผนการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะดำ�เนินการ
ในปี 2557 และคัดเลือกคณะกรรมการแทนตำ�แหน่งที่ว่าง พร้อมทั้งอบรมโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อพิทักษ์สิทธิ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และ
ร.อ.ทองศักดิ์ กุลสุวรรณ วิทยากรกระบวนการ ปปส.ภาค 4 มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
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กองวิชาการและแผนงาน

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 210, 212

รับตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ดี รอบที่ 2

สำ�นักงานคณะกรรมการการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สำ�นักงานปลัด นายกรัฐมนตรีได้ให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศูนย์วจิ ยั อุตสาหกรรมนาโน
และไบโอพลาสติก สำ�นักวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นทีป่ รึกษา
ดำ�เนินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อ
รับเงินรางวัลประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบที่ 2
โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ ได้กล่าวต้อนรับ นายสุนทรชัย ชอบยศ และ นายศักดิส์ ทิ ธิ์
ฆารเลิศ คณะกรรมการที่เข้าตรวจการประเมินการบริหารจัดการที่ดี
ประจำ�ปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 ครั้งนี้

นิติการสัมพันธ์

ท่านรู้หรือไม่ว่าที่สำ�นักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก็มีศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท

การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท คือ การยุตขิ อ้ พิพาทด้วยความตกลงยินยอมของคูก่ รณี โดยมีผปู้ ระนีประนอมเป็นคนกลาง
เข้าช่วยเหลือ แนะนำ� เสนอแนะ และหาทางออกที่คู่กรณีพึงพอใจ
ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย
1. ประหยัด เพราะไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย
2. สะดวก เพราะไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก
3. รวดเร็ว เพราะใช้เวลาไม่นาน
4. ได้รับความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย เพราะคู่กรณีได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
5. รักษาความสัมพันธ์ ระหว่างคู่กรณี เพราะการไกล่เกลี่ยไม่มีผู้แพ้ ผู้ชนะ ทำ�ให้ความสัมพันธ์ของคู่กรณี
คืนมาดังเดิม
6. สร้างความปรองดอง เพราะคูก่ รณีสามารถกลับมาอยูร่ ว่ มกันในสังคมได้โดยปกติสขุ เรือ่ งทีส่ ามารถไกล่เกลีย่ ได้
- เรื่อง ความรับผิดทางแพ่งทั่วไป
- เรื่อง ความรับผิดทางอาญาเฉพาะความผิดอันยอมความได้ที่สำ�นักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก็มีศูนย์
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทนะครับ จัดตัง้ ขึน้ โดยความร่วมมือระหว่างสำ�นักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีต้อนรับ พร้อมที่จะให้คำ�ปรึกษาและช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ทุกวันเวลาราชการ ครับผม
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สำ�นักการศึกษา

โทร. 043-821-354-6 ต่อ 305

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำ�ปี 2557

ในระหว่ า งวั น ที่    12 – 13   เมษายน 2557 ณ บริ เ วณสนามหน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ วั ด กลาง
(พระอารามหลวง) ถนนสงกรานต์ (ถนนอนรรฆนาค) โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ ประกวด
ขับร้องและเต้นประกอบหางเครื่อง ประกวดเต้น cover dance ประกวดเทพีสงกรานต์ โดยมี นายสุวิทย์   สุบงกฎ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายสุรพจน์  รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธี

วันเทศบาล 24 เมษายน 2557

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมือกาฬสินธุ์ ช่วงเช้า  พระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี นายสุรพจน์  รัชชุศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุม์ อบใบประกาศเกียรติคณ
ุ ให้กบั ผูท้ �ำ คุณประโยชน์ตอ่ เทศบาล พร้อมมอบโล่
และใบประกาศเกี ย รติ บั ต รให้ กั บ พนั ก งานเทศบาล พนั ก งานครู ลู ก จ้ า ง
และพนักงานจ้างดีเด่นประจำ�ปี 2557 ช่วงบ่าย อบรมความรูเ้ รือ่ งธรรมะ “ทำ�ดีมสี ขุ
งานได้ผลคนเป็นสุข” โดยพระมหาวีรพล  วีรญาโณ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี
วารสาร รายเดือน
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รอบรู้ เรื่อง อาเซียน

เรื่องน่ารู้..เมื่อไป 10 ประเทศอาเซียน
มาเล จะได้รับสิทธิพิเศษ
เซีย
ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม

พม่า การเมือง

ไม่ควรพูดเรื่อง

กับบุคคลทั่วไปที่ ไม่รู้จักมักคุ้น

กัมพูชา

เวียด
นาม

ไทย
อินโด
นีเซีย

คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา
สาธารณสุข การคลอดบุตร
งานแต่งงานและงานศพ

หากจะอาศัยเกิน 3 เดือน
ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์
และไวรัสเอและบี

ลาว
ฟิลิป

ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ

ขวา

ขับรถทาง

การลงทุนร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์

ควรศึกษาข้อมูล

โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย
ปินส์การจดทะเบี
ยน และด้านแรงงาน

อาคารที่ทำ�การ
ต่างๆ ของรัฐ

ไม่ควร

แตะต้องศรีษะของผู้ ใด

หากบังเอิญพลาดไปแตะศรีษะของผู้ ใด
ควรกล่าวคำ�ขอโทษโดยเร็ว

บรูไน

หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง

เพราะเป็นสีของพระมหากษัตริย์

ห้ามพกหมากฝรั่ง เข้าประเทศ

ไม่ควรใช้มือซ้าย

ดทำ�การ
สิงคโปร์ หน่วันวจัยราชการเปิ
นทร์ - ศุกร์

ในการรับ - ส่งของ
หรือรับประทานอาหาร
ชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
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08.30 - 13.00 น. และ 14.00 - 16.30 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 13.00 น.

