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นายก อบจ.ขอนแก่น รับรางวัล
“ผู้บริหารแห่งปี 2555 (CEO THAILAND AWARDS 2012)”
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย



(น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์)
น�ยก อบจ.ขอนแก่น

	 ขอขอบคุณ	ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน	ไม่ว่าจะเป็น	
ฝ่ายสภา	อบจ.ขอนแกน่	ซ่ึงนำาโดย	ประธานสภา	อบจ.ขอนแกน่	
และคณะสมาชิกสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 ที่ให้ความเห็นชอบ 
ผ่านงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ	 ที่เป็น
ประโยชน์ ต่อพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น 
ขอบคุณคณะข้าราชการ	 พนักงาน	 อบจ.ขอนแก่น	 ที่ทำางาน 
อย่างทุ่มเท	 เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
ขอนแก่น	 และที่สำาคัญขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
ขอนแกน่	ท่ีมอบความไวว้างใจใหผ้มเข้ามาทำาหนา้ทีใ่นตำาแหนง่	
นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ติดต่อกันเป็นสมัยที่	 5	 ซึ่งผมจะทุ่มเท
ทำางานอย่างสุดความสามารถเพื่อพัฒนาจังหวัดขอนแก่น	 
ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน	 และเพ่ือบำาบัดทุกข์
บำารุงสุข	 พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาว
จังหวัดขอนแก่น	 และ	 ให้สมกับที่ทุกท่านไว้วางใจเลือกผม 
เข้ามาบริหารงานในตำาแหน่ง	นายก	อบจ.ขอนแก่น

รางวัล “ผู้บริหารแห่งปี 2555 (CEO THAILAND AWARDS 2012)”

เล่�เรื่องจ�กปก กับ น�ยก อบจ.ขอนแก่น

	 สำาหรับรางวัลผู้บริหารแห่งปี	 สมัชชานักจัดรายการ
ข่าววิทยุโทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 แห่งประเทศไทย	 จัดขึ้นเพื่อ
เป็นการสรรสร้างผู้นำาไทยในอันที่จะขับเคลื่อนความเข้มแข็ง
ของประเทศและการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคคลเป็นไปอย่างต่อเน่ือง
	 สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	
แห่งประเทศไทย	 ได้เล็งเห็นว่า	 ผมเป็นนักบริหารที่ประสบ 
ความสำาเร็จในการบริหารราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ซึ่งผลงาน 
ในตำาแหน่ง	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ตลอด	 4	 สมัยที่ผ่านมา 
ผมได้บริหารงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	 โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน	 ท่ีสำาคัญผมได้ให้ความสำาคัญ 
กบัการบรหิารงานแบบโปรง่ใส	ตรวจสอบได	้รวมท้ังเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ	ของ	อบจ.ขอนแก่น	ในทุกขั้นตอน	บริหารงาน
ด้วยหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 หลักความสามารถ	 มีวิสัยทัศน์
การบริหารงาน	 การดูแล	 การจัดการที่ดี	 ทั้งงานในระดับ
นโยบายและงานภายในองค์กร	 จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตา 
พี่น้องประชาชน	 ประสบความสำาเร็จในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการท้องถิ่นและชีวิตครอบครัว

 สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่  
22 พ.ค.55 ที่ผ่านมา ผมได้รับเกียรติจาก 
สมั ชช านั กจั ดร ายก ารข่ า ววิ ทยุ โ ทรทั ศน์  
หนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย ให้เข้ารับรางวัล 
ผู้บริหารแห่งปี 2555 (CEO THAILAND 
AWARDS 2012) โดยมี รองปลัดกระทรวง
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  
นายวรพัฒน์ ทิวถนอม ประธานในพิธี เป็นผู้มอบ
รางวัล ณ ห้องรัชนีแจ่มจรัส 4 (สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย) กรุงเทพฯ
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(น�ยสุช�ติ โคตรทุม)
ปลัด อบจ.ขอนแก่น

 สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ	 ว�รส�รคูนแคน ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 
ประจำ�เดือนมิถุน�ยน 2555 ออกสู่สายตาทุกท่าน	 พร้อมเรื่องราว 
ข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ	 ของ	 อบจ.ขอนแก่น	 และ	 จ.ขอนแก่น 
	ในรอบเดือน	พ.ค.	–	ต้นเดือน	มิ.ย.55	ที่ผ่านมาครับ
	 ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกับ	
จ.ขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย	 และสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น	
จัดงาน	“ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งก�รตรัสรู้ของพระพุทธเจ้�” 
ณ	มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	ตั้งแต่วันที่	27	พ.ค.	
ถึง	 4	 มิ.ย.55	 ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่น 
และจังหวัดใกล้เคียง	 เดินทางมาร่วมงานเป็นจำานวนมาก	 เพราะนอกจาก 
จะได้ฉลองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้ว	 ยังได้ร่วมเวียนเทียน 
รอบ	 พระบรมสารีริกธาตุ	 และหลวงพ่อพระลับ	 ซ่ึงเป็นพระคู่บ้าน 
คู่เมืองของ	 จ.ขอนแก่น	 เพื่อความเป็นสิริมงคล	 และที่ตื่นตาต่ืนใจ	 คือ	 
พานบายศรีศรีสูข่วญัทีส่งู	10.39	เมตร	ซ่ึงสงูทีส่ดุในโลก	ที	่อบจ.ขอนแกน่	
ตั้งใจทำาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	ในงานนี้
	 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี 	 กั บ 	 น า ย ก 	 อ บ จ . ข อ น แ ก่ น	 
น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	ที่ได้รับรางวัลต่างๆ	 ในเดือนพฤษภาคม 
ที่ผ่านมาถึง	 4	 รางวัล	 ได้แก่	 ร�งวัลที่ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
กรมประช�สัมพันธ์เป็นอย่�งดียิ่ ง  จ�ก กรมประช�สัมพันธ์  

ว�รส�รคูนแคน
เจ้�ของ : 	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำ�นวยก�ร :
		นายพงษ์ศักดิ์		ตั้งวานิชกพงษ์	
      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร 
		นายสิทธิกุล		ภูคำาวงศ์
		นางวัชราภรณ์		ผ่องใส
		นายวัฒนา		ช่างเหลา
      รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
		นายปรัชญา		ผิวผาง
      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษ�
		นางสุมาลี		ฐานวิเศษ
		นายธาดา		พรหมสาขา	ณ	สกลนคร
		นางสาวนงลักษณ์		รัตนจันทร์
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
		นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์
      รักษาราชการแทน หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
		นางวราพร	หาญชนะชัยกูล
     ผู้อำานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
		นายเพ็ชร		มูลป้อม
      ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ
		นายประสิทธิ์		อุดมธนะธีระ
      ผู้อำานวยการกองคลัง
		นายปิยะชัย		ตุ่ยสิมา
      ผู้อำานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		นางวราพร		หาญชนะชัยกูล
      รักษาราชการแทน  ผู้อำานวยการกองกิจการขนส่ง
		นางนงเยาว์		สรรศรี
      ผู้อำานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
		นายสุวนัย		ภูมาศ
      ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที ่

บรรณ�ธิก�รผู้พิมพ์ผู้โฆษณ�
 	นายสุชาติ		โคตรทุม
      ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผู้จัดก�ร
		นางสาวนงลักษณ์		รัตนจันทร์
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดก�ร :
		นางศิริพร		ประดาพล
      หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝ่�ยประส�นง�นจัดส่งและน�ยทะเบียน :
		นางอุบลศิริ		ไชยแสง	 นางสาวพรทิพา		ราชสีทา
ฝ่�ยประส�นง�นติดต�มข้อมูลประจำ�กองต่�งๆ :
นายรัฐกรณ์		ทองงาม	 											นายทรงวุฒิชัย		ดิลกวิลาศ	 							นางสาวจุฑารัตน์			สุภโตษะ
นายเทพมงคล		ประดาพล						นายพงศ์กฤษณ์		ฮามคำาไพ					นายบวร		ชินอ้วน
นายประชิต		อึ้งประเสริฐ							นายรุ่งโรจน์		สิงห์มี	 							นางสุภาพร		ภูเงิน
นางฉวีวรรณ		จันทร์ดา										นายกิตติชัย		อุทธา

คณะผู้จัดทำ�ข่�วประจำ�กองบรรณ�ธิก�ร 
นางเพ็ญวณี	สุขเสงี่ยม								นางทัศรินทร์	เชิดโกทา							นายอภินันทน์	อรัญรุด
นางวราภรณ์	อุทธา	 							นางสาวกิตติมา	สนามทอง			นางสาวจิรนันต์	เย็นสบาย
นางสาววิภารัตน์	ชมชัยภูมิ			นายสุรนาท	อดทน

ออกแบบ :
			นางสาวสุเนตรา	พงษา

วัตถุประสงค์ :
			เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมตามกรอบภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชน	ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงรุก	ประสานกับการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบแสดงความร่วมมือข้อเสนอแนะ
จากประชาชน	 องค์กรภาคเอกชน	 ให้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด 
รว่มกนัอย่างเต็มรปูแบบ	ขอ้มูล	เนือ้หาสาระในเลม่ทีน่ำาเสนอจะเปน็ประโยชนต์อ่ประชาชน	
และผู้นำาไปศึกษาได้อย่างดียิ่ง

สำ�นักง�น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ถ.หน้าเมือง	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	
โทร.	0-4324-4682			โทรสาร.0-4323-5144				www.kkpao.go.th

พิมพ์ที่ :		หจก.โรงพิมพ์พระธรรมขันต์	95	ถ.รื่นรมย์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	
โทร.0-4332-1765			โทรสาร.0-4322-4836

ร�งวัล “ผู้บริห�รแห่งปี 2555 (CEO THAILAND
AWARDS 2012)” จ�ก สมัชช�นักจัดร�ยก�ร
ข่�ววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
และรางวัล	“กรรมก�รสงเคร�ะห์ดีเด่น ระดับจังหวัด
และระดับเขตด้�นก�รพัฒน�หรือก�รสงเคร�ะห์เด็กและเย�วชน ประจำ�ป ี
พ.ศ. 2554”	จาก	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
การทำางานหนกัและเขา้ถงึประชาชนในทกุระดบัของ	นายก	อบจ.ขอนแกน่	
ถอืเปน็ความภาคภมูใิจของชาว	อบจ.ขอนแกน่	ทีม่ผู้ีบรหิารทีส่รา้งชือ่เสยีง
ให้กับองค์กร	และจังหวัดขอนแก่น
	 ขอเชญิชวนทกุทา่นตดิตามขา่วคราวความเคลือ่นไหวตา่งๆ	ของ	
ผู้บริหาร	อบจ.ขอนแก่น	และโครงการต่างๆ	รางวัลที่ให้การสนับสนุนการ
ดำาเนินงานกรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดียิ่ง	ของ	อบจ.ขอนแก่น	 ได้ทาง	
www.google.co.th	 พิมพ์คำาว่า	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 และทาง 
www.kkpao.go.th	 ซึ่งทางทีมงานประชาสัมพันธ์นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
และงานประชาสัมพันธ์	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัดทำาเป็นภาพนำาเสนอไว้ 
ให้ทุกท่านได้รับชม	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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ตามดูผลงาน	สโมสรขอนแก่น	เอฟซี	สู้ศึก	ยามาฮ่าลีก	1	

บึงแก่นนคร อ.เมือง ขอนแก่น



 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ และคณะข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกับข้าราชการ	 พ่อค้า	
ประชาชนชาวขอนแก่น	ประกอบพิธี	“ตักบ�ตรพระสงฆ์ 224 รูป เนื่องในวันวิส�ขบูช�” เมื่อวันที่	4	มิ.ย.55	ณ	มณฑลพิธีฉลอง
พุทธชยันตี	2,600	ปี	แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	จ.ขอนแก่น	โดยมี	ผวจ.ขอนแก่น	น�ยสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ	เป็นประธาน
ฝ่ายฆารวาส	และเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น	พระเทพกิตติรังษีี	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดย...จิรนันต์ เย็นสบ�ย

พิธีตักบ�ตรพระสงฆ์ 224 รูป เน่ืองในวันวิส�ขบูช�

ข่�วง�นพิธี



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น โดย...สุรนาท	อดทน

 นายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วยปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสุช�ติ โคตรทุม	ร่วมปลูกต้นคูน	
กับ	คณะข้าราชการ	นำาโดย	ผวจ.ขอนแก่น	น�ยสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ 
และประชาชนชาวขอนแก่น	 ในพิธี	 “ปลูกต้นไม้เน่ืองในวัน
วิส�ขบูช� และสัปด�ห์ส่งเสริมพระพุทธศ�สน� ฉลองพุทธชยันตี 
2,600 ปี แห่งก�รตรัสรู้ของพระพุทธเจ้�”	 เม่ือวันท่ี	 4	 มิ.ย.55	 
ณ	บริเวณพุทธมณฑลอีสาน	จ.ขอนแก่น	โดยมี	รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม	น�ยจ�รุพงศ์ เรืองสุวรรณ	เป็นประธานในพิธี

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	
รบัมอบโลแ่ละใบประกาศเกยีรติคณุ	จาก	กรมพนิจิและคุม้ครอง
เด็กและเยาวชน	รางวัล	“กรรมก�รสงเคร�ะห์ดีเด่น ระดับจังหวัด 
และระดับเขต ด้�นก�รพัฒน�หรือก�รสงเคร�ะห์เด็กและ
เย�วชน ประจำ�ปี พ.ศ.2554”	 โดยมี	ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน	 เขต	 4	 จ.ขอนแก่น	 น�ยช�ญศักดิ์   
จริยวิทย�นนท์ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ	เมื่อวันที่	25	พ.ค.55	
ณ	 ห้องประชุมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	 เขต	 4	 
จังหวัดขอนแก่น

ร่วมปลูกต้นไม้ ณ พุทธมณฑลอีส�น

ร�งวัล “กรรมก�รสงเคร�ะห์ดีเด่น ระดับจังหวัด และระดับเขต ประจำ�ปี 2554



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	 
เป็นตัวแทน	อบจ.ขอนแก่น	อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน	ณ	มณฑลพิธีงานฉลองพุทธชยันตี	2,600	ปี	แห่งการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า	 จังหวัดขอนแก่น	 พร้อมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัด	 “ง�นฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี  
แห่งก�รตรัสรู้ของพระพุทธเจ้�” จังหวัดขอนแก่น	 จาก	 ผวจ.ขอนแก่น	 น�ยสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ	 ประธานเปิดงาน	 
เมื่อวันที่	27	พ.ค.55	ณ	มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์  
เป็นประธานผ่ากระบอกไม้ไผ่ออมสิน	 เปิดงาน	 “วันกระบอกแตก คร้ังที่ 2”	 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ท่ีฝากเงินออมกับ	 
สถาบันการเงินชุมชนอำาเภอกระนวน	 อย่างสม่ำาเสมอ	 เมื่อวันที่	 8	 มิ.ย.55	 ณ	 หอประชุมที่ว่าการอำาเภอกระนวน	 โดยมี	 
ผจก.สถาบันการเงินชุมชนอำาเภอกระนวน	น�งวรรณพร ศุภภูธร นำาคณะให้การต้อนรับ

อัญเชิญพระบรมส�รีริกธ�ตุ และรับมอบใบประก�ศเกียรติคุณ

เปิดง�น “วันกระบอกแตก คร้ังท่ี 2”



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น โดย...สุรนาท	อดทน

โครงก�รฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภ�พ
ก�รทำ�ง�นฯ เทศบ�ลตำ�บลหนองตูม

เปิดกีฬ�ตำ�บลโนนฆ้อง อ.บ้�นฝ�ง

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิด	 “โครงก�รฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภ�พ 
ก�รทำ�ง�นของคณะผู้บริห�ร สม�ชิกสภ�ฯ ข้�ร�ชก�ร 
พนักง�นเทศบ�ลตำ�บลหนองตูม”	 เมื่อวันท่ี	 2	 พ.ค.55	 
ณ	 ห้องประชุมเทศบาลตำาบลหนองตูม	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 
โดยมี	นายกเทศมนตรีตำาบลหนองตูม	น�ยทวนทอง ผ่�นวงษ์ 
นำาคณะให้การต้อนรับ

เปิดโครงก�รโซล่�ฟ�ร์ม

เปิดง�นประเพณีบุญบ้ังไฟล้�น ประจำ�ปี 2555 
อ.หนองน�คำ�

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยวัฒน� ช่�งเหล� 
ร่วมพธิเีปดิ	“โครงก�รโซล�่ฟ�รม์” ของ	บรษัิท โซล�่ เพ�เวอร ์
(ขอนแก่น 1)  จำ � กัด 	 พ ร้อมร่วมมอบทุนการศึกษา 
และหนังสือ	 ให้แก่	 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำาบลบ้านค้อ	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	 เมื่อวันท่ี	 18	 พ.ค.55	ณ	บริษัท	 โซล่า	 เพาเวอร์	
(ขอนแกน่	1)	จำากดั	บา้นโนนเรอืง	ต.บา้นคอ้	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น

	 นายก	อบจ.ขอนแกน่	น�ยพงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ ์
มอบหมายให	้รองนายก	อบจ.ขอนแกน่ น�ยวฒัน� ช�่งเหล� 
เป็นประธานเปิดงาน “ประเพณีบุญบ้ังไฟล้�น ประจำ�ปี 2555” 
พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน	จำ�นวน 100,000 บ�ท 
เมื่อวันที่	26	พ.ค.55	ณ	บ้านขนวน	ต.ขนวน	อ.หนองนาคำา	
จ.ขอนแก่น	โดยมี	นายก	อบต.ขนวน	น�ยณรงค์ อุ่นจิต	นำาคณะ
ให้การต้อนรับ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ประธานเปิด	“ก�รแข่งขันกีฬ�ตำ�บลต้�นย�เสพติด ครั้งที่ 11 
ประจำ�ปี 2555”	มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ	เทศบาลตำาบลโนนฆ้อง	
อ.บ้านฝาง เพื่อนำาไปมอบให้กับหมู่ บ้านต่างๆ	 ในตำาบล 
เพื่อใช้ในการแข่งขัน	เมื่อวันที่	27	พ.ค.55	ณ	สนามกีฬาโรงเรียน
ห้วยหว้าวิทยาคม	อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 

เปิดโครงก�รฝึกอบรมอ�ส�สมัครตำ�รวจชุมชนฯ 
สภ.หนองสองห้อง

อบจ.ขอนแก่น ร่วมแถลงผลง�นต�มโครงก�ร
ประช�สัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห�

ย�เสพติด ปี 2555

ปลัด อบจ.ขอนแก่น เป็นวิทย�กรบรรย�ย ให้แก่ ประช�คมเทศบ�ลตำ�บลเข�สวนกว�ง

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	
เปน็ประธานเปดิ	“โครงก�รฝกึอบรมอ�ส�สมคัรตำ�รวจชมุชน 
ปอ้งกันปร�บปร�มย�เสพตดิสถ�นตีำ�รวจภูธรหนองสองหอ้ง” 
พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ	จำ�นวน 100,000 บ�ท	โดยมี	
ผู้กำากับการ	สภ.หนองสองห้อง	พ.ต.อ.สร�วุธ ศรีชัย เป็นผู้รับมอบ	
พรอ้มดว้ย	นายอำาเภอหนองสองหอ้ง	น�ยจ�รึก เหล�่ประเสรฐิ 
นำาคณะให้การต้อนรับ	เมื่อวันที่	23	พ.ค.55	ณ	ที่ว่าการอำาเภอ
หนองสองห้อง	จ.ขอนแก่น

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสุช�ติ โคตรทุม ร่วมแถลงข่าว 
“ประช�สมัพนัธผ์ลง�นศนูยอ์ำ�นวยก�รพลงัแผน่ดนิ เอ�ชนะ
ย�เสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำ�ปี 2555 คร้ังท่ี 2” เม่ือวันท่ี	
7	มิ.ย.55	ณ	ห้องภูผาม่าน	โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล	โดยมี	ผวจ.
ขอนแก่น	น�ยสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ	เป็นประธานการแถลงข่าว	
พร้อมด้วย	 ผอ.สพป.ขอนแก่น	 เขต	 1	น�ยส�ยัณห์ ผ�น้อย  

	 นายก	อบจ.ขอนแกน่	น�ยพงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ ์มอบหมายให	้ปลดั	อบจ.ขอนแกน่ น�ยสชุ�ต ิโคตรทมุ เปน็วทิยากร
บรรยายพเิศษ	เรือ่ง	“บทบ�ทประช�คม กบั ก�รพัฒน�ทอ้งถิน่”	ในการประชมุ	“โครงก�รสมัมน�เชงิปฏบิตักิ�รเพือ่จดัทำ�แผน
พัฒน�ท้องถิ่น ประจำ�ปี พ.ศ.2556 – 2558”	 เมื่อวันที่	 18	 พ.ค.55	 ณ	 ห้องประชุมเทศบาลตำาบลเขาสวนกวาง	 โดยมี	 
นายกเทศมนตรีตำาบลเขาสวนกวาง	น�ยสมนึก เต็มธนกิจไพศ�ล	 ประธานเปิดโครงการ	 นำาคณะให้การต้อนรับ	 พร้อมด้วย 
ประชาคมในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลเขาสวนกวาง	จำานวน	300	คน	เข้าร่วม

รองผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น	พ.ต.อ.สุดพิเศษ เอกศิริ หัวหน้างานยาเสพติด	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน่	น�งกมล� วัฒน�ยิง่เจรญิชยั พมจ.ขอนแกน่	น�งอษุ� หงสก์�ญจนกุล	ร่วมแถลงขา่ว	และประชาสัมพันธจั์งหวดัขอนแก่น	
น�งจุฑ�รัตน์ โสด�ศรี	เป็นผู้ดำาเนินรายการ



 

โดย...รัฐกรณ์	ทองงาม		นิติกร	8ว.รู้เรื่องกฎหม�ย

ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนกับก�รปกครองท้องถิ่น

 การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง  การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง   
การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ  ที่จะส่งผลกระทบ
ตอ่วิถชีวีติและความเปน็อยูข่องประชาชน  การมีสว่นรว่มในการออกกฎหมาย  ตลอดจนการมสีว่นรว่มในการตรวจสอบ
การใช้อำานาจหน้าที่ของรัฐ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    พุทธศักราช  2550  ได้ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนไว้  ในส่วนท่ี  10  แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  มาตรา  87  และหมวด  14  
การปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรา  287  โดยกำาหนดให้รัฐต้องส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำาหนด
นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  รวมทั้งสนับสนุนการดำาเนินงาน 
ของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการ    
ของชมุชนในพืน้ทีแ่ละสง่เสรมิให้ประชาชนเขา้มามีสว่นรว่มในการบรหิารกจิการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  (อปท.)  
เพื่อให้การจัดทำาบริการสาธารณะของ  อปท.  เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  ตรวจสอบได้

	 การปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอำานาจ 
การปกครองที่จะทำาให้รัฐสามารถจัดบริการสาธารณะ 
ได้อย่างทั่วถึงและตรงกับความต้องการของประชาชนใน
พื้นท่ี	 	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว	 	 จะต้องอาศัย 
การมีส่วนร่วมของประชาชน	 	 ซึ่งมิได้มีความหมายแค่ 
การใชส้ทิธใินการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้				แตห่มายรวมถงึ
การท่ีประชาชนในท้องที่มีส่วนร่วมรับรู้ในกิจกรรมต่างๆ		
ของ	 	 อปท.	 	 โดยประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น		 
เริ่มตั้งแต่ร่วมรับรู้		ร่วมคิด		ร่วมตัดสินใจ		ร่วมรับผิดชอบ
และร่วมตรวจสอบ
 
	 การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายวิธีการ		
อาทิ	 	 การลงสมัครเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภา	 	 อปท.		 
การสนับสนุนคนดีมีความสามารถให้เข้าไปบริหารงานใน		
อปท.	 	 การไปเลือกต้ังผู้บริหารหรือสมาชิกสภา	 	 อปท.		 
การเสนอใหม้กีารออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่		การเสยีภาษอีากร
และค่าธรรมเนียมต่างๆ	 	 ที่	 อปท.	 	 จัดเก็บเพื่อนำามาใช้ 
ในการบริหารงานภายในท้องถิ่น	 	 การให้ข้อเสนอแนะแก่ 
ผู้บริหารท้องถ่ินในการดำาเนินงานหรือโครงการต่างๆ		เปน็ตน้

	 การมสีว่นรว่มตรวจสอบการบรหิารงานของ		อปท.		
อาทิ		การติดตามการบริหารงานของ		อปท.		ว่าดำาเนินงาน
ด้วยความโปร่งใส	 	 ยุติธรรม	 	 ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่	 	 การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของ	 	 อปท.		 
วา่ถกูตอ้ง		โปรง่ใสและเกดิประโยชน์หรอืไม	่	เขา้รว่มรบัฟงั
การประชุมสภา	 	 อปท.	 	 การขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร		
อปท.	 	 การเข้าร่วมเป็นประชาคมของท้องถิ่นเพื่อแสดง
ความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนงาน	 	 โครงการ 
หรอืกจิกรรม			การถอดถอนผูบ้รหิารหรอืสมาชกิสภา		อปท.		
ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต		เป็นต้น
 
 ผลของก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนกับก�ร
ปกครองท้องถิ่น  ทำ�ให้ได้รับก�รบริก�รส�ธ�รณะที่ดขีึ้น  
ทั้งในด้�นคุณภ�พ  ม�ตรฐ�น  ตรงกับคว�มต้องก�ร 
ของประช�ชนในท้องถิ่นและส�ม�รถเข้�ถึงบริก�ร
ส�ธ�รณะอย่�งท่ัวถึง  ตลอดจนทำ�ให้ก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ  
ของท้องถิ่นเป็นไปด้วยคว�มโปร่งใส  มีคว�มเป็นธรรม  
ลดก�รทุจริตและคว�มขัดแย้งในก�รทำ�ง�น  เกิดคว�มเจริญ
ก้�วหน้�ของก�รพัฒน�ก�รปกครองท้องถ่ินของไทยต่อไป



 

ภ�รกิจ สำ�นักปลัด อบจ. โดย...วิภารัตน์	ชมชัยภูมิ

โครงก�ร “ฝึกอ�ชีพนวดแผนไทยโดยใช้สมุนไพรไทยด้วยภูมิปัญญ�ไทย ประจำ�ปี 2555”

 อบจ.ขอนแก่น	จัดโครงการ	“ฝึกอ�ชีพนวดแผนไทยโดยใช้สมุนไพรไทย
ด้วยภูมิปัญญ�ไทย ประจำ�ปี 2555” ระหว่างวันท่ี	21	–	25	พ.ค.	55	ณ	ห้องประชุม
ชุดาปารค์รสีอรท์	ต.บา้นคอ้	อ.เมอืง	จ.ขอนแกน่ โดยมผีูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ทั้งสิ้น	120	คน	ซึ่งพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่	22	พ.ค.	55	ได้รับเกียรติจาก	
รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็นประธาน	 และปลัด	
อบจ.ขอนแก่น	 น�ยสุช�ติ โคตรทุม	 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 
การจัดงาน
	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ กล่าวว่า	 
“อบจ.ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  
การสง่เสรมิให้ประชาชนไดเ้รยีนรูเ้พือ่สบืทอดภมูคิวามรูใ้นเรือ่งนวดแผนไทย
และส่งเสริมการใช้สมุนไพรของไทยท่ีมีมาแต่ดั้งเดิมให้อยู่คู่กับสังคมไทย  
ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญและมีความจำาเป็นท่ีจะต้องมีการถ่ายทอดจากรุ่นต่อรุ่น  
อันเป็นการป้องกันไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา โดยคาดว่า ผู้ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม จะได้รับความรู้ มีทักษะในการใช้สมุนไพรและการนวดแผนไทย 
สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง 
และครอบครัว ทำาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำาภูมิปัญญา
ไทยท่ีได้รับจากการอบรมในคร้ังน้ีไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนของตนต่อไป”
	 โครงการน้ี	อบจ.ขอนแก่น	ได้ดำาเนินการคัดเลือกหลักสูตรท่ีเหมาะสม
กับเวลาในการฝึกอบรม	และความต้องการของผู้เข้าอบรม	โดยเลือกหัวข้อ 
ก�รนวดฝ่�เท้�	 ซึ่งเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของการนวดแผนไทย	 และ 
ก�รทำ�ลูกประคบ เพื่อฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่อง 
การนวดแผนไทย	 และการใช้สมุนไพรไทย	 อันเป็นการฝึกอาชีพให้กับ	 
ผู้เข้ารับการอบรม	 ซึ่งเป็นประชาชนในเขตพื้นที่	 จ.ขอนแก่น	 ได้มีอาชีพ
สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวั	ซึง่เป็นการสรา้งคณุภาพชวีติ
ทีด่ขีึน้ใหก้บัประชาชนอกีทาง	อกีทัง้เปน็การอนรุกัษค์ณุคา่ของสมนุไพรไทย	
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยมากยิ่ง ข้ึน	 ท่ีสำาคัญ 
เพื่อเป็นการถ่ายทอด	ส่งเสริม	อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย	และสมุนไพรไทยให้
คงอยู่ในสังคมไทยตลอดไป



 1.	ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง	 
(แต่ถ้าเปิดโอกาสให้ทุกพรรค	 ทุกกลุ่มการเมือง	 ได้ใช้ 
อย่างเปิดเผยและเป็นไปตามระเบียบของส่วนราชการนั้นๆ
กำาหนด	ก็คงไม่มีปัญหาครับ)
	 2.	ไมว่พิากษ์	วจิารณ	์การกระทำาของรฐับาลใหป้รากฏ
แก่ประชาชน	 (ข้อน้ีชัดเจนอยู่แล้วครับ	 ทั้งนี้เพราะข้าราชการ	
เจา้หนา้ทีข่องรฐั	คือกลไกของรฐั	หากไปวพิากษว์จิารณก์เ็หมอืน
เป็นการสาวไส้ให้กากิน)
	 3. ไ ม่ แต่ ง เ ค รื่ อ ง แบบราชการ ไปร่ วมประชุ ม
พรรคการเมือง	 หรือไปร่วมประชุมในที่สาธารณสถานใดๆ	 
อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง	 (ข้อนี้เขาพูดถึง 
การห้ามเข้าร่วมประชุม	 แต่ ถ้าหากไปร่วมพิธี เปิดป้าย 
ที่ทำาการพรรค	 หรือร่วมทำาบุญสำานักงานพรรคเป็นต้น	 
ก็คงไม่น่าจะผิด)	
	 4.	 ไม่ประดับเครื่องหมายของพรรคการเมืองในเวลา
สวมเครื่องแบบราชการ	 หรือในเวลาราชการ	 หรือในสถานท่ี
ราชการ	 (ท่านที่ชอบของฟรี	 เช่น	 เสื้อที่พรรคการเมืองทำาแจก		
อย่าเอามาสวมใส่โดยไม่รู้จักกาลเทศะนะครับจะเข้าข่าย
มารยาททางการเมืองข้อนี้)
	 5.	 ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปใน 
สถานท่ีราชการ	(ขอ้น้ีหา้มเฉพาะไปในสถานทีร่าชการ	หากแตง่
เครื่องแบบของพรรคการเมือง	ไปที่อื่นก็คงกระทำาได้)
	 6.	 ไม่บังคับให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา	 หรือประชาชน 
เปน็สมาชกิในพรรคการเมอืงใด	และไมก่ระทำาการในทางใหค้ณุ
ให้โทษ	 เพราะเหตุที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนนิยม 
หรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด	 ที่ตั้ งขึ้นโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย	(ท่านให้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง	โดยสมัครใจ)
	 7.	ไมท่ำาการ	ขอรอ้งใหบ้คุคลใด	อทุศิเงนิ	หรอืทรพัยส์นิ
เพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง	 (นั่นคือให้กระทำาโดยสมัครใจ
ของผู้บริจาคแต่ละบุคคล)

	 8.	ไมโ่ฆษณา	หาเสยีง	เพือ่ประโยชนแ์กพ่รรคการเมือง	
หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ	ให้เป็นการเปิดเผย
ในที่ประชุมพรรคการเมือง	 และในที่ที่ปรากฏแก่ประชาชน	 
หรือเขียนจดหมายหรือบทความไปลงหนังสือพิมพ์	 หรือพิมพ์
หนังสือ	 หรือใบปลิว	 ซ่ึงจะจำาหน่าย	 แจกจ่ายไปยังประชาชน 
อันมีข้อความที่เป็นลักษณะของการเมือง	 (ข้อนี้ต้องตีความ	
ความหมายของ	 “ลักษณะของการเมือง”	 ให้รอบคอบถี่ถ้วน 
นะครับ	และอย่าตีความเข้าข้างตัวเอง)
	 9.	 ไม่ปฏิบัติหน้าที่	แทรกแซงในทางการเมือง	หรือใช้
การเมืองเป็นเคร่ืองมือ	 เพ่ือกระทำากิจการต่างๆ	 อาทิ	 เช่น	 
วิ่งเต้นติดต่อกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 หรือพรรคการเมือง
เพ่ือใหน้ำาร่างพระราชบญัญติัหรือญตัติเสนอสภาฯ	หรอืตัง้กระทู้
ถามรฐับาล	(แตร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พุทธศักราช	
2550	 ได้บัญญัติให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	 มีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่าง 
พระราชบัญญัติ	และมีสิทธิถอดถอนนักการเมือง	และตำาแหน่งอ่ืนๆ 
ได้ครับ)
	 10.	ในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร	 ไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเป็น 
การช่วยเหลือ	 ส่งเสริม	 สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 และใน 
ทางกลับกัน	ไม่กีดกัน	ตำาหนิติเตียน	ทับถม	หรือให้ร้ายผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง	(ท่านไม่ให้แสดงออกโดยตรงหรือโดยที่ปุถุชนทั่วไป
มองแลว้รูไ้ด้เลยวา่เราเชยีรห์รอืใหร้า้ยผูส้มคัรผูห้นึง่ผูใ้ด	ทา่นให้
เก็บไว้อยู่ในใจครับ)
 
 มี 10 ข้อสำ�หรับม�รย�ทท�งก�รเมืองของผู้เป็น
ข้�ร�ชก�รหรือเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ อย่�งไรก็ต�มต้องไปดู
สิทธิเสรีภ�พของชนช�วไทย คว�มเสมอภ�ค เสรีภ�พใน
ก�รแสดงคว�มคิดเห็น ต�มท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วยครับ

 ม�รย�ทท�งก�รเมือง	 ถือเป็นเรื่องที่สำาคัญของผู้ที่เป็นข้าราชการที่ต้องกระทำาตนเป็นกลางทางการเมือง	 	 ปฏิบัติตาม
นโยบายของรฐับาลโดยไมค่ำานงึถงึพรรคการเมอืง		และไมก่ระทำาการใหเ้ปน็การฝ่าฝืนวนิยั	ซ่ึงมส่ิีงทีน่า่สนใจทีไ่ด้ระบไุวใ้นระเบียบ
สำานักคณะรัฐมนตรี	ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.2499	สรุปได้ดังนี้ครับ

ม�รย�ทท�งก�รเมือง
โดย...ธาดา		พรหมสาขา	ณ	สกลนคร



โดย...ทรงวุฒิชัย		ดิลกวิลาศ	หน.ฝ่ายกิจการสภาบทคว�มกองกิจก�รสภ� อบจ.

ก�รจัดก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)
 การจดัการเลอืกต้ังนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น	ก็ถอืไดว้า่สิน้สดุไปแลว้ในทกุๆ	ดา้น	ไมว่า่จะเปน็การ

จ่ายเงินค่าตอบแทน	งานช้ินสุดท้าย	คือ	การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายช่ือผู้เสียสิทธ์ิเลือกต้ัง	(ผถ.32)	ในลำาดับ

ต่อไปคือ	การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด		กล่าวคือ	เกือบทุกๆ	จังหวัด	สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

จะครบกำาหนดวาระ	4	ปี		ในวันที่	25		เม.ย.	55		ก็ต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายในกำาหนด	45	วัน	ถ้านับไปก็จะเป็นวัน

เสาร์ที่	9	มิ.ย.	55	เป็นวันสุดท้าย	ซึ่งไม่นิยมจัดการเลือกตั้งในวันเสาร์	ความที่น่าจะเป็น	คือ	กกต.	ก็คงต้องจัดการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด		ในวันอาทิตย์ที่	3	มิ.ย.	55	งานใหญ่ที่	กกต.	จะต้องทำาคือการเอาตัวเลขประชากร

ที่นายทะเบียน		ประกาศใช้ปีก่อนที่มีการเลือกตั้ง	นั้นคือ		จำานวนประชากร	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	55	มาเป็นฐานในการใช้แบ่ง

เขตเลือกตั้ง	โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการการแบ่งเขตเลือกตั้งตามกฎหมายต่อไป	ก็หวังว่า	กกต.	จะทำาด้วยความรวดเร็ว	

เพื่อให้ทันกับการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด		

 ซึ่งส�เหตุที่ต้องมีก�รแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ก็มีส�เหตุอยู่ 3 ประก�ร ด้วยกัน คือ
	 1.	จังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงจำานวนราษฎรของจังหวัดและมีผลกระทบต่อจำานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดที่พึงมีในจังหวัดทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามมาตรา	 	 9	 แห่ง	 พรบ.	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 พ.ศ.	 2540	 แก้ไข 

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	2546

	 2.	 กรณีจังหวัดใดมีการเปล่ียนแปลงจำานวนราษฎรของอำาเภอและมีผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจำานวนสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะพึงมีของอำาเภอนั้นทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลง

	 3.	กรณีผลต่างของจำานวนประชากรในเขตเลือกตั้งแตกต่างกันเกินกว่าร้อยละสิบระหว่างเขตเลือกตั้งในอำาเภอนั้น

 จากเงื่อนไขทั้ง		3	ข้อ	ดังกล่าว	ก็คงต้องรอประกาศจำานวนประชากรจากนายทะเบียนกลางว่าจะประกาศออกมา

เมื่อใดและจำานวนประชากรจะทำาให้เข้าเงื่อนไขทั้ง	 3	 ข้อหรือไม่	 หากไม่เข้าก็คงไม่จำาเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลง 

เขตเลือกตั้ง	แต่อย่างใดก็อดใจรอกันต่อไปนะครับ 







อบจ.ขอนแก่น ร่วมส่งเสริมพระพุทธศ�สน� ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี 

แห่งก�รตรัสรู้ ของ พระพุทธเจ้� จังหวัดขอนแก่น ณ มณฑลพิธีสน�มหน้�ศ�ล�กล�งจังหวัดขอนแก่น

ประมวลภ�พเด่น อบจ.ขอนแก่น



โดย...ฝ่ายพัฒนาสังคม	สำานักปลัดฯ	อบจ.ขอนแก่น



เรื่องน่�รู้ กับ กองคลัง 
โดย…ฝ่ายบัญชี

ส�ระสำ�คัญของ พรบ.สถ�บันคุ้มครอง
เงินฝ�ก พ.ศ.2551

 สถ�บันคุ้มครองเงินฝ�ก	 	 เป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นองค์กรของรัฐไม่เป็นส่วนราชการ	 ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ	 บริหารงาน
และกำาหนดนโยบายโดยคณะกรรมการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่	ปี	2551	โดยมีหน้าที่หลัก	คือ
	 1.	คุ้มครองเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงิน	โดยจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากโดยเร็วเมื่อสถาบันการเงินปิดกิจการ	
	 2.	 เก็บเงินนำาส่งจากสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครอง	 เพื่อสะสมไว้เป็นกองทุนคุ้มครองเงินฝาก	 สำาหรับ 
ใช้ในการจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากเงินตามวงเงินและระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด	หากสถาบันการเงินใดถูกปิด	
	 3.	ชำาระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปิด	และนำาเงินที่ได้รับจากการชำาระบัญชี	จ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากในกรณีที่มีเงินฝาก
เกินวงเงินที่กำาหนด

 ประโยชน์ของก�รมีระบบคุ้มครองเงินฝ�ก
 1. ประโยชน์ต่อผู้ฝ�กเงิน : คุ้มครองผู้ฝ�กเงินทุกร�ยโดยอัตโนมัติ
 2. ประโยชน์ต่อระบบก�รเงิน : สถาบันการเงินมีความเข้มแข็ง	มีการแข่งเสรีตามกลไกตลาด	ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุน
ทางการเงินมีความเหมาะสม		สถาบันการเงินภายใต้การคุ้มครอง	ได้แก่	ธนาคารพาณิชย์	รวมสาขาธนาคารต่างประเทศ,	
บริษัทเงินทุน,	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
 3. ประโยชน์ต่อภ�ครัฐ : ภาครัฐไม่ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนมาจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝาก	

 เงินฝ�กที่คุ้มครอง 
										เงินฝากสกุลเงินบาทของบัญชีเงินฝากภายในประเทศ	ดังนี้	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	
สะสมทรัพย์	เผื่อเรียก	ประจำา	บัตรเงินฝาก	ใบรับฝากเงิน	และบัญชีเงินฝากที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่สถาบันการเงินรับฝาก
จากประชาชนหรือบุคคลใดโดยมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนแก่ผู้ฝาก	 	 ทั้งนี้	 	 ไม่รวมเงินฝากในบัญชีเงินฝากของบุคคล 
ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน	เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง	และเงินฝากระหว่าง
สถาบันการเงิน	

 วงเงินคุ้มครอง 

                                    ต�ร�งก�รเปรียบเทียบวงเงินที่ได้รับคว�มคุ้มครอง

   ปีที่     ระยะเวล�        วงเงินที่ได้รับคว�มคุ้มครองเดิม        วงเงินที่ได้รับคว�มคุ้มครองใหม่ 
             ต�ม พ.ร.บ.ฯ              ต�มพระร�ชกฤษฎีก�
				1		 			11	ส.ค.	51	–	10	ส.ค.	52		 	 เต็มจำานวน		 	 																			เต็มจำานวน	
				2		 			11	ส.ค.	52	–	10	ส.ค.	53		 								100	ล้านบาท		 	 	 									เต็มจำานวน	
				3		 			11	ส.ค.	53	–	10	ส.ค.	54		 	 50	ล้านบาท		 	 	 									เต็มจำานวน	
				4		 			11	ส.ค.	54	–	10	ส.ค.	55		 	 10	ล้านบาท		 	 	 							50	ล้านบาท	
    5     11 ส.ค. 55 เป็นต้นไป     1 ล้�นบ�ท           1 ล้�นบ�ท

 ก�รกระจ�ยเงินฝ�ก		เป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงของผู้ฝากเงิน	อย่างไรก็ดีหากผู้ฝากวิเคราะห์ฐานะ
และความม่ันคงของสถาบันการเงินท่ีฝากเงินไว้	 โดยพิจารณาแล้วเช่ือม่ันว่าสถาบันการเงินดังกล่าวมีความม่ันคง	 แข็งแกร่งดี	
และผู้ฝากพึงพอใจกับบริการอื่น	ๆ	ของสถาบันการเงินนั้น	ๆ	ก็ไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องกระจายเงินฝาก

ที่มา	:	www.dpa.or.th



 

ภ�รกิจ กองกิจก�รขนส่ง
	 กองกิจการขนส่ง	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัดกิจกรรม	 “โครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้�ง 
วินัยจร�จร” ประจำาปี	 2555	 เมื่อวันที่	 26	 –	 27	พ.ค.55	ณ สถ�บัน ไอดี ไดร์ฟเวอร์ อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	มีผู้เข้ารับ 
การอบรม	ได้แก่	นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนท่ัวไป	รวม	192	คน	โดยมี	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น น�ยวัฒน� ช่�งเหล� 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	ซึ่งการอบรมโครงการนี้	มีวัตถุประสงค์	คือ		 

	 1.	เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝกึอบรมไดร้บัความรู	้และทกัษะในการขบัขีร่ถจกัรยานยนตอ์ยา่งถกูตอ้ง	ตามกฎจราจร	และรูเ้ทคนคิ
การตรวจสอบสภาพรถในเบื้องต้น	ก่อนนำารถออกไปใช้งาน
	 2.	เพื่อปลูกจิตสำานึกที่ดี	 มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ตระหนักถึงความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
และของทางราชการ																																																																																																																																																																																																																																												
	 3.	เพื่อลดสถิติการจับกุมคดีเกี่ยวกับกฎหมายจราจร	 และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามนโยบายขับขี่ปลอดภัย 
	ของรัฐบาล	 	 	 																																																																																																																																								
	 4.	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทดสอบความสามารถในการขับขี่	 จนกระทั่งได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จาก 
สำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น

โดย...รุ่งโรจน์	สิงห์มี

รองน�ยก อบจ.ขอนแก่น น�ยวัฒน� ช่�งเหล� เป็นประธ�นเปิดโครงก�รฯ โดยมี รองน�ยก อบจ.ขอนแก่น
น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ และรองปลัด อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด



หน่วยตรวจสอบภ�ยใน 	 โดย...ฉวีวรรณ	จันทร์ดา		หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

	 1.	การปฏบัิตงิานเปน็ไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรยิธรรมของผูต้รวจสอบภายในของสว่นราชการ
และคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	ในประเด็นดังต่อไปนี้

	 	 1.1	โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
	 	 	 1)	ความเป็นอิสระของหน่วยงาน
	 	 	 2)	อำานาจและภาระหน้าที่
	 	 1.2	ขอบเขตการปฏิบัติงาน
	 	 1.3	การพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
	 	 1.4	การปฏิบัติงาน
	 	 	 1)	การบริหารงานตรวจสอบภายใน
	 	 	 2)	ลักษณะของงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติอยู่
	 	 	 3)	การวางแผนการปฏิบัติงาน	
	 	 	 4)	การปฏิบัติงาน
	 	 	 5)	การรายงานผลการปฏิบัติงาน
	 	 	 6)	การติดตามผล
	 	 1.5	บุคลากร
	 	 	 1)	คุณสมบัติเฉพาะ
	 	 	 2)	ความรู้ความสามารถ
	 	 	 3)	การพัฒนาฝึกอบรม

	 2.	รายงานผลการตรวจสอบเป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับ
จากผู้บริหารผู้รับการตรวจ	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 3.	ผลการตรวจสอบนอกจากจะทำาให้ทราบถึงข้อบกพร่อง
ในการปฏิบัติงานแล้ว	ยังให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนางานของหน่วยรับตรวจ	 ตลอดจนงานโดยรวมของ
ส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

																								ที่มา	:	กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน	กรมบัญชีกลาง

เกณฑ์ที่ใช้ในก�รประกันคุณภ�พง�นตรวจสอบภ�ยในของส่วนร�ชก�ร



  

โดย...น�งกันย�รัตน์  ไวคำ� 			ศึกษานิเทศก์	คศ.3	ชำานาญการพิเศษ	

	 สื่อการเรียนการสอน หมายถึง	 ตัวกลางหรือช่องทางในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์	จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน	
และทำาใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ		คณุคา่	และประโยชนข์อง
สื่อการเรียนการสอน	เพื่อช่วยให้ผู้เรียน	
 •	เรียนรู้ได้ดีข้ึนจากประสบการณ์ท่ีมีความหมายในรูปแบบต่างๆ
	 •	เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง					•	เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้ชัดเจน
	 •	เรียนรู้ได้มากขึ้น											•	เรียนรู้ได้ในเวลาที่จำากัด 

 กองก�รศกึษ� ศ�สน� และวฒันธรรม อบจ.ขอนแก่น  
ได้ให้ความสำาคัญในการส่งเสริมการผลิตสื่อของครูในสังกัด		
นอกจากจัดอบรมครูด้านการผลิตสื่อแล้ว	 ยังได้จัดกิจกรรม
ประกวดสือ่การเรยีนการสอนของครตูามโครงการแขง่ขนัทกัษะ 
ทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน	ประจำาปี	2555	
รอบคัดเลือก	 ของโรงเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ในวันท่ี	 
25	 พ.ค.	 55		ณ	 ห้องประชุมศาลาประชาคม	 อบจ.ขอนแก่น	
อ.เมอืง			จ.ขอนแก่น	เพือ่คดัเลอืกครเูป็นตวัแทน	อบจ.ขอนแกน่	
เข้าร่วมประกวดสื่อในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ครัง้ที	่20	ซึง่มกีำาหนดจดัระหวา่ง
วันที่	20	-	22	มิ.ย.	55	ณ	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จ.ร้อยเอ็ด		

สรุปผลก�รคัดเลือก มีดังนี้
 1.	มีผู้ส่งสื่อเข้าประกวด	รวมทั้งสิ้น	65	คน	จากทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้	และส่งเข้าร่วม	รวมทั้งสิ้น	15	โรงเรียน
	 2.	ผลการประกวด	ได้ครูผู้มีคะแนนลำาดับท่ี	1	ผ่านเกณฑ์
รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง	 และคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 
อบจ.ขอนแก่น	เข้าแข่งขันระดับภาคฯ	คร้ังท่ี	20	ท้ัง	8	กลุ่มสาระฯ 
ดังต่อไปนี้
	 	 	 2.1	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 (ภาษา
อังกฤษ)	ได้แก่	น�งส�วเส�วลักษณ์ พิศนุย ครู	คศ.3	โรงเรียน
พิศาลปุณณวิทยา	ส่งสื่อประเภท แบบฝึกทักษะก�รเรียนรู้ 
     	2.2		กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ได้แก่	น�งมะลิวรรณ 
ทองคำ� ครู	 คศ.3	 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา	 ส่งสื่อประเภท	
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
	 	 	 	2.3	กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 	 ได้แก่ 	 
น�ยปรีช� สังฆะวรรณ�	 ครู	 คศ.3	 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
ส่งสื่อประเภท	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

	 	 2.4	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและ
วัฒนธรรม	 ได้แก่	น�งเรณู นันททิพรักษ์ ครู	 คศ.1	 	 โรงเรียน 
เมืองพลพิทยาคม	 ส่งสื่อประเภท	 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book)
    2.5 	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ี
ได้แก่	น�ยวิทย� ว�ที ครู	 คศ.3	 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
พิทยาลัย	ส่งสื่อประเภท สื่อประสมเชิงโต้ตอบ (Interactive 
Multimedia)
	 	 	2.6	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 	 ได้แก่ 	 
น�ยศิริเทพกมล ไชยโทน ครู	คศ.2	โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร	
ส่งสื่อประเภท	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
	 	 	 2.7	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ได้แก่	น�งอพชนี  
เย็นสวัสดิ์ ครู	คศ.3	โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา		ส่งสื่อประเภท	
หนังสืออ่านเพิ่มเติม
    2.8 	กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศกึษา	ไดแ้ก	่
น�งส�วกิติยวดี  ปัตต�เทศ�	ครู	คศ.	1	โรงเรียนสีชมพูศึกษา	
ส่งสื่อประเภท	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	(CAI)	

 เกณฑ์การตัดสินการประกวดสื่อครั้งนี้	 	 ขึ้นอยู่กับสาระสำาคัญ	 	 ดังนี้	 	ประก�รแรก ได้แก่	 ความถูกต้องในเนื้อหา	 
ประก�รที่สอง คือ	 ความหลากหลายของเน้ือหาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้ใช้	 และ ประก�รสุดท้�ย คือ	 การนำาเสนออย่าง 
น่าสนใจ	เพือ่กระตุน้ความอยากรูข้องเดก็ๆ	ภายใตว้ตัถปุระสงคเ์พ่ือเสริมสร้างความรู้และพัฒนาการคดิ	ผ่านกระบวนการแสวงหา
ความรู้	 และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์	 ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพ	 อันจะนำาไปสู่สังคมแห่ง 
การเรยีนรูต้ลอดชีวติ	และเพือ่ตอ้งการใหส้าระ		เนือ้หาความรูถ้กูนำามาสรา้งเปน็สือ่เพือ่การเรยีนรูใ้นรปูแบบตา่ง	ๆ 	ทีต่รงกับเนือ้หา
และความต้องการของเด็กและเยาวชน

ภ�รกิจ กองก�รศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม



ข่�วแวดวงก�รศึกษ�ฯ และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด	 
อบจ.ขอนแก่น	 น�ยอิสรพงศ์ หล้�คำ�ภ�	 จาก	 โรงเรียน
สีชมพูศึกษ�	 ท่ีสอบคัดเลือกได้ไปศึกษาต่อ	 สาขาวิชาชีววิทยา	 
ณ	ประเทศฝร่ังเศส	ในโครงการ “1 อำ�เภอ 1 ทุน” รุ่นท่ี 3

ม�รู้จัก...นักเรียนเก่ง อบจ.ขอนแก่น

1.น�งส�วพิชญ�  คำ�แก้ว  นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทย�คม
  สอบได้  คณะแพทยศ�สตร์ ( โครงก�ร ODOD ) มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

 ฝ�กถึง...น้อง ๆ
 “สำาหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้น  สิ่งแรกที่พี่จะแนะนำา ก็คือ  ให้น้องๆ หาเป้าหมาย 
ของตัวเองให้เจอและต้องม่ันใจว่า “มันใช่ตัวน้องจริงๆ”  เพราะน่ันคืออนาคตของน้องเองนะ  ถ้าน้อง
ม่ันใจแล้ว ก็ขอให้มุ่งมั่น  ตั้งใจ  ใส่ใจกับการอ่านหนังสือสอบ  อย่าให้เวลาเสียไปเปล่าๆ นะ  พี่เชื่อ
ว่าถ้าน้องตั้งใจ พยายามอย่างเต็มที่แล้ว  ถึงผลออกมาจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดไว้  น้องก็จะไม่เสียใจ
มากเท่ากับไม่ได้พยายามเลย  พี่ก็เชื่ออีกล่ะว่าน้องๆ คงจะประสบความสำาเร็จกับการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยกันทุกคน  Fighting!!!   พี่เป็นกำาลังใจให้น้องทุกคนน๊ะ...”
         “พี่แอมเวย์”

2. น�ยจักรพันธ์  โนบรรเท�  นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทย�คม
 สอบได้   -  คณะแพทยศ�สตร์  ( โครงก�ร ODOD ) มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
   - คณะวิศวกรรมศ�สตร์และเทคโนโลยีอุตส�หกรรม  ส�ข�ปิโตรเคมีและวัสดุ 
พอลิเมอร์  มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
 ฝ�กถึง...น้องๆ  
 “หลายคนไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิต  มันยากเหมือนกันที่จะบอกตัวเองว่าเราจะเรียนไป 
เพื่ออะไร!  เหมือนพี่! จนใกล้จะสอบแล้วก็ยังไม่คิดเลย  พี่ยอมรับว่าพี่เพิ่งจะเตรียมตัวสอบเข้า
มหาวิทยาลัยเมื่อตอนอยู่ ม.6  และขอบอกว่าหนักเหมือนกันกับช่วงเวลาแค่นี้  แต่พี่โชคดีที่ตลอด
เวลาคุณครูให้โอกาสพาไปแข่งขันทักษะต่างๆ จึงทำาให้ได้ฝึกฝนอยู่เสมอ
 “ต้องขอขอบพระคุณคุณครูมา ณ โอกาสนี้ครับ อันที่จริงแล้วพี่ไม่อยากให้น้องๆ เตรียมตัว
ตอน ม.6 หรอกนะ เจตนาของพี่ คือ อยากให้น้องๆ ฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ เมื่อขึ้นมา ม.ปลาย แล้ว 
จงรู้สิ่งที่เราต้องการให้ได้ เพื่อจะได้มุ่งมั่นอ่านวิชาที่ต้องใช้ในอนาคต จะได้ประหยัดเวลาและ 
เพื่อความแม่นยำา ขอให้น้องทุกคนโชคดีครับ...”                                                          
                                                                                                  “พี่เปรียว”



โดย...ชลาพร		พันโท

4. น�งส�วเฉลิมขวัญ  บุญทัน  นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทย�คม
   สอบได้  - คณะสัตวแพทยศ�สตร์  (โครงก�รจุฬ�-ชนบท)  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 ฝ�กถึง...น้องๆ  
 “การสอบเขา้เรยีนตอ่ในระดบัมหาวทิยาลยันัน้เปรยีบเหมอืนทางโคง้ทางหนึง่ทีเ่ราตอ้งผา่น
มันไปให้ได้  ถ้าเรามีสติ  ตั้งใจไม่ประหม่า  พยายามประครองตัวให้รู้ตัวเสมอว่าเรากำาลังทำาอะไร  
เราก็จะผ่านทางโค้งนั้นไปสู่เส้นทางหรือเป้าหมายที่เราหวังไว้ได้  แต่ตรงกันข้ามหากเราขาดความ
ตั้งใจ  สติ  และความอดทน  เราก็ไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นได้  หากน้องๆรู้เป้าหมายในชีวิตแล้วว่าเรา
จะเป็นอะไร  จะทำาอะไร  ก็ขอให้ตั้งใจ  มุ่งมั่นทำาในสิ่งนั้นให้สำาเร็จ  แต่หากยังหาเป้าหมายของตน
ไม่เจอก็อย่าท้อ  อย่าหมดหวังให้คิดว่าควรทำาวันนี้ให้ดีที่สุด  สิ่งไหนที่เราทำาแล้วมีความสุข  ไม่ได้
สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น  ตัวเอง  ครอบครัว  และสังคม  ก็จงทำาต่อไป  ส่วนเรื่องการเตรียม
ตัวอ่านหนังสือนั้นควรเริ่มตั้งแต่ชั้น ม.4  ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากและขวนขวายหาความรู้ด้วย
ตนเองอยู่ตลอด  บางครั้งเราอาจจะผิดพลาด  และผิดหวังไปบ้าง  จงนำาข้อผิดพลาดนั้นมาปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น มาเป็นแรงผลักดันให้เราทำาให้ดีกว่าเดิม พี่เป็นกำาลังใจให้น้องๆ ทุกคน สู้ๆ...” 
          “พ่ีขวัญ”

5. น�งส�วพิชญ์ธนันท์  เทียบเฮียง  นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทย�คม
    สอบได้  - คณะเภสัชศ�สตร์  (โครงก�รจุฬ�-ชนบท)  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 ฝ�กถึง...น้องๆ  
 “ทุกๆ ความสำาเร็จบนโลกใบน้ีน้ัน  ต้องแลกมาด้วยความพยายามและความขยันอย่างท่ีสุด  
หากเราไม่พยายาม  ไม่ขยัน ก็จะไม่มีวันท่ีเราจะประสบความสำาเร็จอย่างท่ีเราต้องการได้ 
ดังคำากล่าวท่ีว่า  “คะแนนเป็นเร่ืองของพรสวรรค์ แต่ความขยันเป็นเร่ืองของเรา” 
                                                                                                          “พ่ีไอซ์”

6. น�งส�วเบญจวรรณ  ลุนสำ�โลง   นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทย�คม
   สอบได้  - โควต�คณะพย�บ�ลศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยมหิดล
    - คณะเทคนิคก�รแพทย์  มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
    - โควต�คณะพย�บ�ลศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
และเป็นผู้ผ่�นก�รคัดเลือกโครงก�ร 1 อำ�เภอ 1 ทุน

 ฝ�กถึง...น้องๆ
 “ความพยายามอยู่ท่ีไหน  ความสำาเร็จอยู่ท่ีน่ัน  พยายามเข้านะน้องๆ เป็นกำาลังใจให้นะคะ”  

            “เบญจวรรณ”

7. น�งส�วชย�วดี  วรรณโกวิท  นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทย�คม
   สอบได้  -  โควต�คณะสัตวแพทยศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
              -  โควต�คณะวิศวกรรมศ�สตร์และเทคโนโลยีอุตส�หกรรม  มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

 ฝ�กถึง...น้องๆ 

  “ความมุ่งม่ัน ต้ังใจ เป็นเคร่ืองมือนำาไปสู่ความสำาเร็จค่ะ” ขอให้น้องๆ โชคดีทุกๆ คนเลย   

                           “ชย�วดี”



โดย...สุวนัย ภูม�ศ  ผู้อำ�นวยก�รกองก�รเจ้�หน้�ที่ส�ระน่�รู้ กับ กองก�รเจ้�หน้�ที ่

การพิจารณาโทษข้าราชการครูกระทำาผิดวินัย (ต่อ)
 ส วัส ดีค รับ…เ ดือน ท่ีแ ล้ว ทุก ท่�นไ ด้ทร�บ ถึงก�ร พิจ�รณ�โทษข้�ร�ชก�รค รูกระทำ � ผิด วิ นัย    
กรณีประพฤติช่ัวโดยเสพสุร�  สำ�หรับเดือนน้ีขอกล่�วถึง ก�รพิจ�รณ�โทษข้�ร�ชก�รครูกระทำ�ผิดวินัย 
กรณีประพฤติชั่วท�งเพศ   ดังนี้

ครูช�ยโสด 
    คู่กรณี          พฤติกรรม  ระดับคว�มผิด         ระดับโทษ       หม�ยเหตุ

ศิษย์หรือผู้เยาว์	 						1.	ร่วมประเวณี	 		 												ร้ายแรงมาก	 											ไล่ออก 
            
																										 2.	พยายามร่วมประเวณี	 												ร้ายแรงมาก	 										ปลดออก 
	 																				หรือให้บำาบัดความใคร่   
 
	 	 						3.	กระทำาอนาจาร   
	 																			(1)	กระทำาต่ออวัยวะสำาคัญ	 				ร้ายแรง	 										ปลดออก	
																																		ทางเพศ	ลวนลามทางเพศ	 	 	
	 																			(2)	กระทำาต่ออวัยวะอ่ืนๆ					 			ไม่ร้ายแรง	 							ลดข้ันเงินเดือน	
	 																								เช่น	จับมือ	จับขา	 	 																													ตัดเงินเดือน	
	 	 	 																																																																					หรือภาคทัณฑ์	
	 	 	 																																																																					ตามความร้าย	
	 	 	 																																																																					แรงแห่งกรณี	
    
	 																4.	ล่วงละเมิดด้วยวาจาหรือ	 													ไม่ร้ายแรง	 									ตัดเงินเดือน	
	 																			อากัปกิริยา	เช่น	พูดเก้ียว	 	 																												หรือภาคทัณฑ์	
	 																			หรือแสดงอาการเจ้าชู้	 	 																												ตามความร้าย	
	 	 	 																																																																						แรงแห่งกรณี	
    
	 																5.	สนิทชิดชอบกันเกินสมควร	 			ไม่ร้ายแรง	 									ภาคทัณฑ์	 					อาจลดโทษให้
					 																			จนทำาให้เสียช่ือเสียง	 	 	 																		 โดยว่ากล่าว
	 	 	 	 																																																														ตักเตือน
 
																										6.	พฤติกรรมไม่เหมาะสมอ่ืนๆ	 			ไม่ร้ายแรง	 						 		ตัดเงินเดือน	
	 																			เช่น	ให้ศิษย์หญิงบีดนวด	 	 																											หรือภาคทัณฑ์	
	 	 	 																																																																					 ตามความร้าย	
	 	 	 																																																																						 แรงแห่งกรณี

ท่ีม� : คู่มือก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยสำ�หรับข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� พ.ศ.2550



 รังแค ปัญหาท่ีสาวๆ ผมยาว ผมสั้น ทั้งหลายคงไม่อยากเจอปัญหานี้กันแน่ใช่ไหม?... 
เพราะหากมีรังแคขาวๆ บนเส้นผมเราแล้ว ดูไม่น่าพิศมัยเอาซะเลยค่ะ แต่สาวๆ รู้ไหมคะว่า 
ไม่เพียงแต่รังแค เท่านั้น เรายังมีวิธีขจัดรังแค และอาการคันศรีษะง่ายๆ มาฝากกันค่ะ หากว่าสาวๆ
ท่านใดที่ไม่อยากเสียเงินในการต้องไปซื้อ แอปเปิลไซเดอร์ มาหมักผมเพื่อขจัดปัญหารังแค 
แล้วล่ะก็ วันนี้เรามีวิธีทำาง่ายๆ เพียงคุณมีมะกรูด และน้ำาผึ้งเท่านั้น

	 1.	เริม่จากการค้ันเอาแตน่้ำามะกรดูออกมาใชส้กัประมาณ	

4	–	5	ลูก	โดยคั้นเอาแต่น้ำาแล้วกรองเอาเมล็ด	ออกให้หมด

	 2.	จากนั้น	 เตรียมน้ำาผึ้ง	 ประมาณ	 3	 –	 4	 ช้อนโต๊ะ	 

แต่หากว่าสาวๆ	 ท่านไหนต้องการเพิ่มก็เพิ่ม	 อีกสักประมาณ 

1	–	2	ช้อนโต๊ะ	ก็ได้ค่ะ	แต่อย่าให้มีลักษณะข้นหนืดจนเกินไป

	 3.	ผสมน้ำามะกรูดและน้ำาผึ้งให้เข้ากันดี	 ทิ้งไว้ในตู้เย็น	

ประมาณ	 2	 –	 3	 ชั่วโมง	 ก่อนนำามาใช้	 หรือหากว่าจะทิ้งไว้ 

ทั้งคืนก็ได้

	 4.จากนัน้กอ่นจะสระผมใหน้ำา	น้ำามะกรดูทีไ่ดช้โลมทิง้ไว้

ให้ทั่วศรีษะ	 ประมาณ	 5	 –	 10	 นาที	 แล้วค่อยล้างออก 

ด้วยน้ำาสะอาด	จากนั้นก็สระผมได้เลย

	 5.	น้ำามะกรดูมีฤทธิเ์ปน็กรด	ดงันัน้หากวา่สาวๆ	ทา่นไหน

นิยมทำาสีผม	และดัดผม	อยู่เรื่อยๆ	ควรเพิ่มน้ำาผึ้งลงไปอีกสักนิด

นะคะ	 เพราะสีผมของคุณอาจจะจางลงไปได้จากฤทธิ์ของน้ำา

มะกรูด

ที่ม�:www.Teenee.com

โดย...นิตยา	ทุมเทียงน�น�ส�ระ กับ กองพัสดุและทรัพย์สิน

แก้ปัญห�รังแคด้วยน้ำ�มะกรูด



	 ศูนย์เรียนรู้ท่ีจะแนะนำาในฉบับน้ี	 ก็คือ	 ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของ	น�ยสมบูรณ์  วงว�ท อยู่บ้านชีวังแคน	
ม.13	ต.สวนหม่อน	อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น	ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพียง	2	ไร่	
โดยภายในศูนย์ฯ	 จะเน้นการทำาเกษตรโดยจำาลองแบบ
ธรรมชาติ	 ท่ีมีต้นไม้หลากหลายชนิด	 ท้ังไม้ยืนต้นขนาดใหญ่	
ไม้ขนาดกลาง	ขนาดเล็ก	และไม้คลุมดิน	นอกจากน้ี	ยังขุดร่องน้ำา
รอบบริเวณพ้ืนท่ีสำาหรับให้มีน้ำาใช้ในการรดต้นไม้	และเป็นร่องน้ำา
เล้ียงกบ	 เล้ียงปลา	 ไว้เป็นอาหาร	 โดยนายสมบูรณ์ให้ข้อคิด 
ในการทำาเกษตรแบบปราณีตว่า	 “ก�รปลูกพืชในพ้ืนท่ี  
จะเลียนแบบธรรมช�ติ ซ่ึงไม่ต้องรดน้ำ� ต้นไม้ก็ยังอยู่ได้” 
โดยวิธีการคือ	จะปลูกกล้วยชนิดต่าง	ๆ 	ไว้มากมาย	เพ่ือให้น้ำา
จากต้นกล้วยไปหล่อเล้ียงต้นไม้อ่ืน	 และปลูกพืชคลุมดิน	 
เพ่ือป้องกันไม่ให้หน้าดินแน่น	
	 แนวคิดการทำาเศรษฐกิจพอเพียงของนายสมบูรณ์ 
จะมองเร่ืองการขาดทุนก่อน	ถ้าทำาแล้วขายไม่ได้	จะแก้ปัญหา
อย่างไร	และต้องเร่ิมทำาให้เป็นไปตามข้ันตอน	จากน้อย	ไปหามาก	
และจะทำาพ้ืนท่ี	2	ไร่	ให้มีรายได้เท่ากับพ้ืนท่ี	10	ไร่	ได้อย่างไร	

 น�ยสมบูรณ์ มีรายได้จากการขายผลผลิต 
จากกล้วย	ไม่ว่าจะเป็นหวีกล้วย	หัวปลี	หรือใบกล้วย	หมุนเวียน
กับการขายผลผลิตในสวน	อาทิ	 พันธ์ุกล้าไม้	 ลูกกบ	 เป็นต้น		
ซ่ึงแต่ละเดือนมีรายได้ไม่น้อย	นอกจากน้ี	นายสมบูรณ์	ยังนำา
หลักและวิธีการทำาเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิธีธรรมชาติมา
ประยุกต์ใช้ในการทำาการเกษตร	อาทิ	การทำาร่องน้ำาให้สามารถ
กักเก็บน้ำาได้	การปลูกพืชโดยให้พ่ึงพากันและกัน	การเล้ียงกบ
แบบธรรมชาติ	 และการเพาะเล้ียงกบโดยวิธีธรรมชาติ 
ซ่ึงเกษตรกรท่านใดสนใจจะแลกเปล่ียนความรู้	 หรือศึกษาดูงาน  
ขอเชิญแวะไปเย่ียมชมได้ท่ีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ
น�ยสมบูรณ์  วงว�ท	 บ้านชีวังแคน	ม.13	 	 	ต.สวนหม่อน	
อ.มัญจาคีรี	 จ.ขอนแก่น	 หรือติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ
หมายเลข	08-4	384-0797

ร่องน้ำ�สำ�หรับเลี ้ยงกบและรดต้นไม้

ลักษณะก�รปลูกต้นไม้

ผลผลิตจ�กสวน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รทำ�เศรษฐกิจพอเพียง

กับผู้สนใจที่ม�เยี ่ยมชมศูนย์

โดย	นางละมัย			โพธิ์สูง

 ฉบับน้ี จะขอแนะนำ�ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อีกศูนย์หน่ึง 

ซ่ึงเป็นศูนย์ฯ ท่ี อบจ.ขอนแก่น เข้�ไปส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์ฯ น้ี

จะแตกต่�งจ�ก 2 ศูนย์ท่ีได้แนะนำ�ไปแล้ว โดยรูปแบบก�รทำ�

เศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นก�รทำ�เกษตรปร�ณีต ใช้พ้ืนท่ีทุกต�ร�งให้

เกิดคว�มคุ้มค่�และสร้�งมูลค่�ให้ม�กท่ีสุด 

ภ�รกิจ กองแผนและงบประม�ณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง



เมนูสุขภ�พ

ยอ

โดย...น.ส.อิ่มเอม

   สวัสดีค่ะ ฉบับนี้อิ่มเอมจะพาไปรู้จัก
กับผักที่หลายๆ ท่าน คงรู้จักกัน เพราะผักชนิดนี้
โด่งดังมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
ของเรา เอาเป็นว่าไปรู้จักกับผักชนิดนี้กันดีกว่าค่ะ

	 การจำาหน่ายน้ำายอจากต่างประเทศ	ทำาให้ยอซึ่งเป็นผักที่ไม่ค่อยมีคนสนใจ	โด่งดังอย่างไม่น่าเชื่อ	ประชาสัมพันธ์ว่า
สามารถชะลอความแก	่ปอ้งกนัและรกัษาโรคไดห้ลายชนิด	รวมทัง้โรคมะเรง็ทีผู่ค้นกลวัมาก	ชาวตา่งชาตเิรยีกยอวา่	Indian	
mulberry	 ส่วน	 Noni	 เป็นภาษาพื้นเมืองของชาวฮาวาย	 ซึ่งเป็นที่มาของ	“น้ำ�โนนิ” บางท้องถิ่นเรียกยอว่า	 มะตาเสือ	 
มีช่ือวิทยาศาสตร์	คือ	Morinda	citrifolia	เป็นพืชท่ีอยู่ในวงศ์	RUBIACEAE	ในตำารายาไทยใช้ผลสดดิบหรือห่าม	ฝานเป็นช้ินบาง	
ย่างหรือคั่วไฟอ่อนๆ	 ให้เหลือง	ต้มหรือชงกับน้ำา	ดื่มแก้คลื่นไส้อาเจียน	 ใบ	บำารุงธาตุ	 แก้ท้องร่วงในเด็ก	 ใบอ่อน	มีรสขม 
ใช้เป็นยาลดความร้อนในร่างกายได้	 แก้ไข้	 แก้ท้องร่วงในเด็ก	 จากงานวิจัยทางเคมีพบว่า	 ยอมีสารที่ออกฤทธิ์	 คือ 
damnacanthal,	 scopoletin	 และ	 proxeronine	 ใบยอที่เราใส่ในห่อหมก	 มีแคลเซียมสูงถึง	 469-841	 มก./100	 ก. 
สารสกัดจากยอมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสูง	 และมีฤทธิ์กำาจัดอนุมูลอิสระ	 น้ำาคั้นยอ	 มีแนวโน้มในการป้องกันเซลล์หรือไขมัน
จากการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจน	 ฤทธิ์ของน้ำาคั้นยอแรงเป็น	 2.8	 เท่าของวิตามินซีและเกือบเทียบเท่ากับ 
ผงเมล็ดองุ่น	 จากงานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่าน้ำาคั้นจากผลและน้ำายอที่สกัดด้วยเอทานอล	 สามารถกระตุ้นการสร้าง 
เม็ดเลือดขาวที่ทำาหน้าที่ทำาลายเซลล์มะเร็งได้	 เนื่องจากสารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์	 สาร	 glucuronic	 acid,	 galactose,	 
arabinose,	rhamnose	ในลูกยอช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันและยับยั้งเนื้องอกได้

 สารสกัดจากยอแสดงฤทธ์ิยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียบางชนิดในหลอดทดลอง	 เช่น	 Staphylococcus	 aureus,  
Pseudomonas	aeruginosa,	Proteus	moegaii,	Bacillus	subtitis	และ	Escherichia	coli	และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ยบัยัง้
เชื้อวัณโรค	Mycobactericun	tuberculosis	ได้ถึง	89-95%	 



 ส วัสดีผู้อ่านทุกท่าน  เดือนน้ีมีรายการบอกกล่าวเล่าแจ้ง
สังคมคนท้องถ่ิน อบจ.ขอนแก่น ในเดือน มิ.ย.55 ตามปกติคาดว่า
ในวันท่ี 3 มิ.ย.55 จะเป็นการเลือกต้ัง ส.อบจ. ขอนแก่น หลังจาก
หมดวาระต้ังแต่วันท่ี 25 เม.ย. 55 สืบเน่ืองจากต้องมีการแบ่งเขตเลือกต้ัง
ใหม่เพ่ือความเหมาะสม ทำาให้ รองปลัดฯ ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร 
และ ผอ.กองกิจการสภาฯ คนใหม่ วราพร หาญชนะชัยกูล ต้อง
ทำางานหนักเพ่ือให้การแบ่งเขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท้ังน้ีแม้ว่า
จะเป็นอำานาจหน้าท่ีของ กกต. ในการดำาเนินการก็ตาม  
ท่านผู้ท่ีจะสมัคร ส.อบจ. ต้องจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานการสมัคร
ไว้รอแล้วรอเล่า คาดว่าเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม 2555 น่าจะ
มีการเลือกต้ังได้ แล้ววันน้ันจะได้รู้ว่า อดีต ส.อบจ. และผู้สมัคร 
หน้าใหม่ ใครจะได้รับเลือกต้ัง ในเร่ืองน้ี ปลัดสุชาติ โคตรทุม หายใจ
หายคอไม่อ่ิมท้อง เพราะภารกิจยังกำาหนดเสร็จส้ินไม่ได้

หยิก แกม หยอก คุณปิ

	 ภารกิจเสร็จส้ินและอ่ิมบุญถ้วนหน้ากับการจัดงาน 
ย่ิงใหญ่ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น	ในงาน	“ฉลองพุทธชยันตี”	ของ
จังหวัดขอนแก่น	 ระหว่างวันท่ี	 29	พ.ค.	 –	 4	 มิ.ย.55	 งานน้ี	 
อบจ.ขอนแก่น	 ออกแรงระดมข้าราชการ	 พนักงาน	 โดย 
น�ยกฯ พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์	 ได้มอบหมายให้ท่านปลัด
สุช�ติ โคตรทุม ควบคุมการทำางานอย่างใกล้ชิด	ซ่ึงได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีย่ิงจากหัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	พนักงาน	
ของ	อบจ.ขอนแก่น	โดยเฉพาะอย่างย่ิงหัวแรงสำาคัญ	ผอ.กองช่าง
ผอ.วิรัติ ผอ.กองการศึกษาฯ	ผอ.ปิยะชัย	ผู้ประสานการทำางาน
ทุกคนต่างทุ่มเท	 อำานวยความสะดวกให้พุทธศาสนิกชน 
ได้มาทำากิจกรรมทำาบุญทำากุศล	 จำาหน่ายดอกไม้	 ธูปเทียน	 
ผ้าไตรจีวร	 และการร่วมทำาบุญสมทบทุนผ้าป่าการก่อสร้าง 
พุทธมลฑลอีสาน	เม่ืออ่ิมบุญความเหน่ือยล้าก็หายไป

 

 สิ่งที่อดจะกล่าวถึงไม่ได้ในงานฉลองพุทธชยันตี	 คือ	
การจัดทำาพานบายศรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด	 แล้วตั้งไว้ประดับบูชาใน
งานบริเวณพิธีฉลองพุทธชยันตี	สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
ขอนแกน่	พานบายศรสีงูและใหญท่ีส่ดุในโลก	สงู	10.39	เมตร	
ทำาให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างตะลึงและเกิดศรัทธา	 
กับความย่ิงใหญ่	อลังการ	ขอให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานคร้ังน้ี	
จงประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	ในทุกๆ	ประการเทอญ



	 กองการเจ้าหน้าที่โดย	ผอ.สุวนัย	 ก็มีภารกิจงาน 
ด้านบุคลากรที่ต้องดำาเนินการหลายเรื่อง	 การโยกย้าย 
ผู้บริหารสถานศึกษา	 การสรรหาตำาแหน่งผู้บริหารที่ว่าง 
ของกองกิจการขนส่ง	สำานักปลัดฯ	การสรรหาพนักงานจ้าง	
(ผู้ช่วยครู)	จำานวน	67	ตำาแหน่ง	และงานอื่นๆ	อีกมากมาย	 
ต้องเร่งรัดดำาเนินการและต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ
	 เน่ืองจาก	อบจ.ขอนแก่น	มีกิจกรรมโครงการมากมาย
ในช่วงน้ี	 ทำาให้	 น�ยกฯ พงษ์ศักด์ิ  ต้ังว�นิชกพงษ ์ 	 
ต้องเหน็ดเหนื่อย	 แต่ท่านถือว่า	 เมื่ออาสาพี่น้องประชาชน 
เขา้มาทำางาน	จะตอ้งทำางานเพือ่พีน้่องประชาชน	จ.ขอนแก่น
ให้ได้	 โดยมอบหมายให้	 รองนายกฯ	 ไม่ว่ าจะเป็น	 
ท่านรองน�ยกฯ สิทธิกุล ภูคำ�วงศ์์ รองน�ยกฯ วัฒน�  
ช่�งเหล�	เปน็ตวัแทน	ทา่นนายกฯ	ลงพืน้ที	่เพือ่เปน็ตวัแทน
ท่านในหลายๆ	กิจกรรม	ส่วนท่านรองน�ยกฯ วัชร�ภรณ์ 
ผ่องใส	 นอกจากภารกิจท่ีได้ปฏิบัติภารกิจตามท่ีท่าน	 
ต�มท่ีท่�นน�ยกฯ พงษ์ศักด์ิ มอบหมายแล้ว	ท่านก็เดินสาย	
ทำาบุญมิได้ขาด	ในแทบทุกที่และทุกโอกาส

	 ดูหน้าตาอ่ิมเอิบ	 คงอ่ิมบุญ	 ไม่ว่าจะเป็นท่าน 
รองปลัดฯ สุม�ลี รองปลัดฯ นงลักษณ์ ผอ.นงเย�ว์   
ผอ.วร�พร ผอ.ประสทิธิ ์รวมถงึ	ผอ.รร.ในสงักดัทกุๆ ท�่น 
ที่ได้มาและมีโอกาสทำาบุญทำากุศลมากมายในช่วงเดือน 
ที่ผ่านมากับกิจกรรมกองบุญงานฉลองพุทธชยันตี	2600	ปี	
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	ขออนุโมทนาสาธุ
	 พบกันใหม่ฉบับหน้า

	 ช่วงนี้จะมีฝนตกชุก	 แต่การทำางานของข้าราชการ	
อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ	ก็มีกิจกรรม/โครงการที่ทำา
ในพื้นที่หลายๆ	 โครงการ	 เพื่อบริการส่งเสริมสนับสนุนให้ 
พีน่อ้งประชาชนชาวจงัหวัดขอนแกน่	โดยการนำาของ	นายก	
อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ไม่ว่าจะเป็น
โครงการของสำานักปลัด	อบจ.ขอนแก่น	การส่งเสริมอาชีพ	
นวดแผนไทยทั้งคนปกติและคนพิการ	 ให้มีทักษะอาชีพ 
โดยการนำาของรองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 น.ส.นงลักษณ์   
รัตนจันทร์ งานด้านกองแผนและงบประมาณ	ของ	ผอ.เพ็ชร 
ก็มิใช่ย่อย	 ทั้งการจัดทำาแผนงบประมาณของปี	 2556 
  
	 งานสำาคญัมากทีเ่ปน็การพฒันาคณุภาพชวีติคน	คอื	
การจัดการศึกษา	โดยการนำาของ	ผอ.ปยิะชัย กบัทมีงานใน
กองการศึกษาฯ	ซึ่งมี	ศึกษานิเทศก์	 เทว� ตั้งว�นิชกพงษ์ 
หวัหนา้งานด้านวชิาการ	ตอ้งเรง่รดังานวชิาการ	การสง่เสรมิ
ให้เข้าร่วมการแข่งขันและการแสดงผลงานทางวิชาการ	 
โดยการคัดเลือกแข่งขันวิชาการทั้งของครูและนักเรียน 
เพื่อนำาผลงานไปแข่งขันและเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษา
ท้องถ่ิน	ณ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในวันที่	20-22	มิ.ย.	55	
	 สำาหรับปีการศึกษา	 2555	 โรงเรียนในสังกัดฯ	 
ทั้ง	19	โรงเรียน	ก็เปิดเทอมแล้ว	ซึ่งในการนี้	ทั้ง	รองปลัดฯ 
ธ�ด� และ	ผอ.กองการศึกษาฯ	ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการ 
	 	 	 	 สนั บสนุ นส่ ง เ ส ริ ม ให้  
	 	 	 	 ภารกิจการจัดการศึกษา 
	 	 	 	 ของโรงเรียนเป็นไปด้วย 
    ความเรียบร้อย	มีการประชุม 
	 	 	 	 ผู้บริหารเพื่อวางแผนงาน	
	 	 	 	 สำาหรับปีการศึกษาและ 
	 	 	 	 ปีงบประมาณ	2556	



พระคุณอันยิ่งใหญ่
 ...พ่อแม่	เป็นผู้ให้กำาเนิดลูก	พ่อแม่		จงึเป็น	“ผูม้พีระคณุอนัยิง่ใหญ”่ สดุทีจ่ะหาสิง่ใดมาเทยีบเทา่ได	้คนสมยัโบราณทา่น
ไม่รู้ว่าจะสรรหาสิ่งใดมาเอ่ยอ้างและเปรียบเทียบพระคุณของพ่อแม่	 ท่านจึงได้เลือกสรรหาเอาสิ่งต่างๆ	 ที่ท่านคิดว่าใหญ่ที่สุด 
เอามาเปรยีบเปรยเอาไว	้เพือ่ใหล้กูมคีวามสำานกึระลกึในพระคณุของพอ่แม	่โดยเปรยีบเปรยเอาทอ้งฟา้อนักวา้งไกลหาขอบเขตมไิด	้
“สมมุติให้เป็นแผ่นกระดาษ เอายอดเขาพระสุเมรุ อันเป็นยอดหนึ่งของภูเขาหิมาลัย สมมุติให้เป็นปากกา และเอาน้ำาในมหาสมุทร 
สมมุติให้เป็นน้ำาหมึก แล้วใช้จดจารึกพรรณนาพระคุณของพ่อแม่จนกระทั่งท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยตัวอักษรที่พรรณนา ยอดเขา
พระสุเมรุจะสึกหรอ และน้ำาในมหาสมุทรจะเหือดแห้ง ก็จดจารึกพรรณนาพระคุณของพ่อแม่ได้ไม่จบสิ้น” 

	 เริ่มตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์	 ท่านได้ทุ่มเทเสียสละให้ลูกได้ทุกอย่าง	 ท่านเสียสละความสุขที่ท่านเคยมี	 เสียสละอาหารที่เคย 
ช่ืนชอบ	 แม่ให้ทุกอย่างที่ลูกต้องการ	 ให้ลูกที่อยู่ในครรภ์ดูดเลือดและดูดน้ำาเหลืองของแม่	 เพื่อไปเลี้ยงและเสริมสร้างร่างกาย	 
ขอให้ลองนึกดู	จากก้อนเนื้อเล็กๆ	ที่มีน้ำาหนักไม่กี่กรัม	จนกระทั่งเจริญเปลี่ยนสภาพเป็นทารกที่มีสุขภาพร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์
ทุกอย่าง	นอนอาศัยอยู่ในครรภ์ของแม่เป็นเวลานานเก้าเดือน	ขณะที่ท่านอุ้มท้องก็ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
	 เมื่อถึงคราวคลอด	 แม่ก็ยิ่งเจ็บปวดทรมานแทบจะเอาชีวิตไม่รอด	 จนกระทั่งคลอดลูกเสร็จได้เห็นหน้าลูกว่าลูกมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ	 ความเจ็บปวดนั้นก็ค่อยๆ	 เลือนหายไป	 โดยมีความรัก	 ความเอ็นดู	 ที่ให้ลูกเข้ามาแทนที่	 
เมื่อมีภาระหน้าที่	ความเป็นพ่อแม่ก็มีมากขึ้น	เพราะต้องเฝ้าคอยดูแลเลี้ยงดู	คอยป้อนนม	ป้อนน้ำา	และป้อนข้าว

 “น้ำานม” ทุกหยดจากอกของแม่ คือ เลือดของแม่ที่ให้ลูกได้ดื่มกิน แม่จึงต้องคอยระมัดระวังเป็นพิเศษ	เพราะกลัวจะ
ไปกระทบกับน้ำานมที่ให้ลูกได้ดื่มกิน	 จากทารกตัวเล็กๆ	 ที่นอนแบเบาะ	 จนกระทั่งเป็นวัยเด็กเล็กที่มีความต้องการอยากรู้	 
อยากเหน็	ภาระหนา้ทีข่องพอ่แมก่ม็เีพิม่ขึน้อกี	คอื	ภาระหนา้ทีข่องความเปน็	“คร”ู พ่อแมต้่องชว่ยกนัทำาหนา้ทีข่องครใูหล้กูลมืตา 
มองโลก	 สอนให้นั่ง	 สอนให้ยืน	 สอนให้เดิน	 และสอนให้พูด	 สอนทุกอย่างที่จะให้ลูกได้เรียนรู้	 เพ่ือให้รู้จักที่จะช่วยเหลือตัวเอง  
“พ่อแม่จึงเป็นครูคนแรกของลูก” จนกระท่ังย่างเข้าสู่วัยเด็กโตที่จะเข้าโรงเรียน	 พ่อแม่ก็ต้องดิ้นรนจัดหาโรงเรียน	 สถาบัน 
การศกึษาทีมี่ช่ือเสยีงใหล้กูไดเ้ขา้ไปศกึษาเลา่เรยีน	แมค้า่ใชจ้า่ยจะแพงอยา่งไรพอ่แมก่ย็อมเสยีสละ	เพือ่ใหล้กูไดเ้ขา้ศกึษาเลา่เรยีน	
เมื่อเรียนจบหรือสำาเร็จออกมาแล้ว	 จะได้มีวิชาความรู้ติดตัวและเป็นคนดี	 มีอาชีพหน้าที่การงานทำาที่ดีและมีความม่ันคง	 
มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่เดือดร้อน	 นั่นคือ	 ความปรารถนาของพ่อแม่	 เท่านั้นไม่พอ	 ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองที่ท่าน 
เก็บออมและสะสมมาตั้งแต่เมื่อครั้งสุขภาพแข็งแรง	 ท่านก็ยังมอบให้ลูกเป็นผู้สืบทอดมรดกและสมบัติ	 ท่านไม่เคยหวงแหนหรือ
เสียดาย	 พระคุณของพ่อแม่จึงไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบเท่า	 พ่อแม่จึงเป็น	 “ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่” ดังที่ปราชญ์ในสมัยก่อน 
ท่านได้เปรียบเปรยเอาไว้

 ดังนั้น	 ผู้ที่ได้ชื่อว่า	“เป็นลูกที่ดี” ต้องเป็นลูกที่มีความกตัญญู	 รู้และสำานึกระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่	 ให้ความเคารพ 

กราบไหว้บูชาพ่อแม่เหนือสิ่งอื่นใด	 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตหรือสูญเสียชีวิตไปแล้ว	 พระคุณของพ่อแม่	 คือ	“พระคุณอันยิ่งใหญ่” 
ที่ลูกควรจะจดจำาตลอดไป

 ฉบับหน้ายังมีเรื่องราวดีๆ	เกี่ยวกับพ่อแม่	จากหนังสือเล่มนี้มาให้ผู้อ่านได้ติดตามครับ	ก่อนจากกันฉบับนี้	ผมมีเกร็ดเล็กๆ	
เกี่ยวกับ หน่วยกรรมบุญ	ที่เกี่ยวกับ	พ่อแม่	มาฝากครับ
 รับใช้พ่อแม่ 1 ครั้ง = 4 บุญ  ดูแลปรนนิบัติพ่อแม่ด้วยกตัญญูตลอดชีวิต = 100,000 บุญ
 โกรธเคืองพ่อแม่ 1 ครั้ง = 1 บ�ป  ขัดคำ�สั่งพ่อแม่ 1 ครั้ง = 10 บ�ป

โดย...อภิวรรณ์ด�

 ฉบับที่แล้วนำ�เรื่อง“ศีล 5 หรือ โทษ 5  ประก�ร”ของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญ�จ�รย์ 
ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์ง�นฌ�ปนกิจศพ คุณย�ยชื่น ศรีวิลัย (ตั้งว�นิชกพงษ์) ฉบับนี้ยังมี
เรื่องร�วน่�รู้ดีๆ จ�กหนังสือเล่มนี้ให้ทุกท่�นได้ประดับคว�มรู้อีกเช่นเคยครับ

ทำ�บุญ...ให้ท�น



ต�มดูผลง�น   สโมสรขอนแก่น เอฟซี สู้ศึก ย�ม�ฮ่�ลีก 1
	 ฉบับที่แล้ว	ได้รายงานผลการแข่งขัน	9	นัดที่ผ่านมา	ฉบับนี้จะนำาสรุปผลการแข่งขันตั้งแต่นัดที่	10	–	นัดที่	13	พร้อมสรุป
ตารางคะแนนถึงนัดที่	13	(สิ้นสุด	วันพุธที่	13	มิ.ย.55)	ดังนี้

 นัดที่ 10	(ส.19	พ.ค.55) สงขล� เอฟซี ชนะ	ขอนแก่น เอฟซี 2 : 1 (สนามกีฬาติณสูลานนท์)
 นัดที่ 11	(ส.26	พ.ค.55)	ขอนแก่น เอฟซี ชนะ	เจดับบลิว รังสิต 1 : 0 (สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น)
 นัดที่ 12	(พ.30	พ.ค.55) ร�ชประช� เอฟซี	แพ้ ขอนแก่น เอฟซี 0 : 2	(สนาม	ม.มหิดล	ศาลายา)
 นัดที่ 13	(ส.2	มิ.ย.55)	ขอนแก่น เอฟซี แพ้	นครร�ชสีม� เอฟซี 0 : 1	(สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น)
 สรุปต�ร�งคะแนน 13 นัด (ณ วันที่ 13 มิ.ย.55)
 - ขอนแก่น เอฟซี อยู่อันดับ 10 ของต�ร�ง ด้วยผลง�น แข่ง 13 นัด มี 18 คะแนน (ชนะ 5 เสมอ 3 แพ้ 5 ได้ 16 เสีย 17)

 ส่วน 5 อันดับแรกของต�ร�งคะแนน มีดังนี้
	 - “จ่�ฝูง” ร�ชบุรี มิตรผล เอฟซี แข่ง	14	นัด	มี	31	คะแนน	(ชนะ	9	เสมอ	4	แพ้	1	ได้	34	เสีย	12)
	 -	“รองจ่�ฝูง” แบงค็อก ยูไนเต็ด	แข่ง	13	นัด	มี	26	คะแนน	(ชนะ	8	เสมอ	2	แพ้	3	ได้	26	เสีย	15)
	 -	“อันดับ 3” กระบี่ เอฟซี	แข่ง	13	นัด	มี	26	คะแนน	(ชนะ	8	เสมอ	2	แพ้	3	ได้	20	เสีย	10)
	 -	“อันดับ 4” ปตท.ระยอง	แข่ง	14	นัด	มี	25	คะแนน	(ชนะ	7	เสมอ	4	แพ้	3	ได้	24	เสีย	13)
	 - “อันดับ 5” สุพรรณบุรี เอฟซี	แข่ง	13	นัด	มี	26	คะแนน	(ชนะ	7	เสมอ	4	แพ้	2	ได้	18	เสีย	7)

 ส่วน 5 อันดับสุดท้�ยของต�ร�งคะแนน (โซนตกชั้น) มีดังนี้
	 -	“อันดับ 14” พัทลุง เอฟซี	แข่ง	13	นัด	มี	14	คะแนน	(ชนะ	3	เสมอ	5	แพ้	5	ได้	15	เสีย	21)
	 -	“อันดับ 15” ร�ชประช� เอฟซี แข่ง	14	นัด	มี	13	คะแนน	(ชนะ	3	เสมอ	4	แพ้	7	ได้	13	เสีย	20)
	 -	“อันดับ 16” เอฟซี ภูเก็ต แข่ง	12	นัด	มี	9	คะแนน	(ชนะ	1	เสมอ	6	แพ้	5	ได้	9	เสีย	19)
	 -	“รองบ๊วย” เจดับบลิว รังสิต แข่ง	12	นัด	มี	9	คะแนน	(ชนะ	2	เสมอ	3	แพ้	7	ได้	9	เสีย	23)
	 -	“บ๊วย” จันทบุรี เอฟซี แข่ง	13	นัด	มี	2	คะแนน	(ชนะ	0	เสมอ	2	แพ้	11	ได้	10	เสีย	49)
	 สำาหรบัในเดอืนมถินุายน	2555	ขอนแกน่ เอฟซี	มโีปรแกรมการแขง่ขนัอยู	่1	นดั	คอื	วนัเสารท์ี	่16	ม.ิย.55	จะเดนิทางออก
ไปเยือนทีมรองจ่าฝูง แบงค็อก ยูไนเต็ด	ที่สนามกีฬาไทย	–	ญี่ปุ่น	ดินแดง	เวลา	18.00	น.	
	 นอกจากการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีก	1	แล้ว	ขอนแก่น เอฟซี ยังมีโปรแกรมทำาการแข่งขัน	“ฟุตบอลโตโยต้�ลีกคัพ 2012” 
ซ่ึง	ขอนแก่น เอฟซี ออกสตาร์ทถ้วยใบน้ีในรอบแรก	ด้วยการบุกไปเฉือน	ร�ชน�วี 0 : 1 เม่ือวันท่ี	9	มิ.ย.55	ณ	สนามราชนาวี	สัตหีบ	
ส่วนในรอบสองจะพบกับทีมใด	และวันที่เท่าไร	จะได้นำาเสนอในฉบับต่อไปครับ
	 และการแข่งขัน	“ฟุตบอลมูลนิธิไทยคม เอฟเอคัพ 2012” ขอนแก่น เอฟซี ได้สิทธิ์เริ่มแข่งในรอบที่สอง	โดยเปิดบ้าน
เอาชนะ	เมืองพัทย� เอฟซี ข�ดลอย 4 : 1 เมื่อวันที่	16	พ.ค. 55	ส่วนในรอบที่สามจะเปิดบ้านต้อนรับทีม “กว่�งโซ้งมห�ภัย” 
เชียงร�ย ยูไนเต็ด	จากสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก	ส่วนวันและเวลาทำาการแข่งจะแจ้งให้ทราบในฉบับต่อไปครับ

ขอขอบคุณภ�พจ�ก http://www.facebook.com/pages/khonkaen-FC-Photo-Album

น�ยกฯ พงษ์ศักด์ิ และรองน�ยกฯ สิทธิกุล 
เตรียมมอบเสื้อกองเชียร์ผู้โชคดี

“ไดโนเพชฌฆ�ต” ขอนแก่น เอฟซี พร้อมม�สค็อต

กองเชียร์ “เดอะทีเร็กซ์” ต้องก�รเห็น
ธงสโมสรโบกอย่�งนี้ทุกนัด

สโลแกนช�ว “ทีเร็กซ์” ชนะก็เชียร์ เสมอก็เชียร์ 
แพ้ยิ่งต้องเชียร์ คือกำ�ลังใจจ�กผู้เล่นคนที่ 12

“สว�ทแคท” vs “เดอะทีเร็กซ์ ” 2  ม�สค็อต 
ของ นครร�ชสีม� เอฟซี และ ขอนแก่น เอฟซี 
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