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โครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

 เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

เลาเรื่องจากปก กับ นายก อบจ.ขอนแกน

 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 2 ¡.¤.55 ¼Áä´Œà Ố¹·Ò§ä»à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à» �´ 
“â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à¾×èÍÊÃŒÒ§¤ÇÒÁμÃÐË¹Ñ¡
ã¹¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒã¹ÊÑ§¡Ñ´ Íº¨.¢Í¹á¡‹¹ 
à¾×èÍ¡ŒÒÇÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ ã¹»‚ 2558” á¡‹¤³Ð¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã
·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ã¹ÊÑ§¡Ñ́  Íº¨.¢Í¹á¡‹¹ ̈ íÒ¹Ç¹ 710 ¤¹ 
³ âÃ§áÃÁâ¦ÉÐ μ.ã¹àÁ×Í§ Í.àÁ×Í§ ¨.¢Í¹á¡‹¹ â´Âä Œ́ÃÑºà¡ÕÂÃμ Ô
¨Ò¡ ÃÍ§àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ¡ÃÐ·ÃÇ§
ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ ́ Ã.àºÞÅÑ¡É³� ¹éíÒ¿‡Ò ÁÍºËÁÒÂãËŒ ÃÍ§ ¼Í.ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ
áÅÐÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ 
¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ ¹.Ê.ÍØÉ³ÕÂ� ÇÑ²¹¾Ñ¹¸ � à»š¹ÇÔ·ÂÒ¡ÃºÃÃÂÒÂ
¾ÔàÈÉãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒá¡‹¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ

(นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ)(นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ)
นายก อบจ.ขอนแกนนายก อบจ.ขอนแกน

       โครงการน้ี จัดข้ึนตามที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดทํา
      ขอเสนอในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน เพือ่เปนแนวทางในการจดัการศกึษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั ใหเดก็ เยาวชน
และประชาชนในทองถ่ิน มีความพรอมท่ีจะเผชิญกับสภาวการณที่เปล่ียนแปลงไปอันเน่ืองมาจากการท่ีประเทศไทยจะกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ.2558 ดังวิสัยทัศนที่วา “ทองถิ่นไทย กาวไกลสูอาเซียน”
 สําหรับเน้ือหาของโครงการน้ีประกอบดวย การสรางความตระหนักแกผูเก่ียวของ การใหความรูและแลกเปล่ียนเรียนรู 
การนําไปปฏิบัติ และการนิเทศ กํากับ ติดตาม สวนเน้ือหาในการประชุมประกอบดวย การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน ในป พ.ศ.2558 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการนํานโยบายเขาสูประชาคมอาเซียนสูสถานศึกษา และ
แนวทางการนําสาระเก่ียวกับอาเซียนสูหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงมีกรอบแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 6 แนวทาง คือ
 1. แนวทางในการพัฒนาความรูสูประชาคมอาเซียน
 2. แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม
 3. แนวทางในการพัฒนาทักษะอาชีพสูประชาคมอาเซียน
 4. แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสูประชาคมอาเซียน
 5. แนวทางในการพัฒนาสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
 6. แนวทางในการพัฒนาเอกลักษณทางวัฒนธรรม
 จากการจัดโครงการในครั้งนี้ อบจ.ขอนแกน คาดวา ผูรวมโครงการจะมีความต่ืนตัวดานการพัฒนาการศึกษาใหทัน
ตอการเปล่ียนแปลง และมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูดานการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน ที่สําคัญ อบจ.ขอนแกน 
ไดประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหเปนที่รูจักและยอมรับจากสาธารณชน ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่
ทุกภาคสวนตางตื่นตวัและหันมาใหความสนใจเปนอยางมาก
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(นายสุชาติ โคตรทุม)
ปลัด อบจ.ขอนแกน

วารสารคูนแคน
เจาของ :  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ผูอํานวยการ :
  นายพงษศักดิ  ตังวานิชกพงษ 
      นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ผูชวยผูอํานวยการ 
  นายสิทธิกุล  ภูคําวงศ
  นางวัชราภรณ  ผองใส
  นายวัฒนา  ชางเหลา
      รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
  นายปรัชญา  ผิวผาง
      เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ทีปรึกษา
  นางสุมาลี  ฐานวิเศษ
  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
  นางสาวนงลักษณ  รัตนจันทร
      รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
  นายวรเวทย ดิเรกศรี
      หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
  นางวราพร หาญชนะชัยกูล
      ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
  นายเพ็ชร  มูลปอม
      ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
  นายประสิทธิ  อุดมธนะธีระ
      ผูอํานวยการกองคลัง
  นายปยะชัย  ตุยสิมา
      ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นายประชิต อึ้งประเสริฐ
      ผูอํานวยการกองกิจการขนสง
  นางนงเยาว  สรรศรี
      ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
  นายสุวนัย  ภูมาศ
      ผูอํานวยการกองการเจาหนาที 

บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา
  นายสุชาติ  โคตรทุม
      ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูจัดการ
  นางสาวนงลักษณ  รัตนจันทร
      รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ผูชวยผูจัดการ :
  นางศิริพร  ประดาพล
      หัวหนาฝายพัฒนาสังคม
ฝายประสานงานจัดสงและนายทะเบียน :
  นางอุบลศิริ  ไชยแสง นางสาวพรทิพา  ราชสีทา
ฝายประสานงานติดตามขอมูลประจํากองตางๆ :
นายรัฐกรณ  ทองงาม            นายทรงวุฒิชัย  ดิลกวิลาศ        นางสาวจุฑารัตน   สุภโตษะ
นายเทพมงคล  ประดาพล      นายพงศกฤษณ  ฮามคําไพ     นายบวร  ชินอวน
นางนิมิตร  ลีเอาะ               นายรุงโรจน  สิงหมี        นางสุภาพร  ภูเงิน
นางฉวีวรรณ  จันทรดา          นายกิตติชัย  อุทธา

คณะผูจัดทําขาวประจํากองบรรณาธิการ 
นางทัศรินทร เชิดโกทา       นางเพ็ญวณี สุขเสงี่ยม        นายอภินันทน อรัญรุด
นางวราภรณ อุทธา        นางสาวกิตติมา สนามทอง   นางจิระนันท ชนเวียน
นางสาววิภารัตน ชมชัยภูมิ   นายสุรนาท อดทน

ออกแบบ :
   นางสาวสุเนตรา พงษา

วัตถุประสงค :
   เพื่อเปนการเผยแพรกิจกรรมตามกรอบภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ตลอดจนองคกรภาครัฐและเอกชน ใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ ซึงจะนําไปสูการพัฒนา
ทองถิ่นในเชิงรุก ประสานกับการพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบแสดงความรวมมือขอเสนอแนะ
จากประชาชน องคกรภาคเอกชน ใหเขามามีบทบาทมีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัด
รวมกนัอยางเตม็รปูแบบ ขอมลู เนือหาสาระในเลมทีนาํเสนอจะเปนประโยชนตอประชาชน 
และผูนําไปศึกษาไดอยางดียิ่ง

สํานักงาน : องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ขอนแกน 40000 โทร. 0-4324-4682  โทรสาร.0-4323-5144  www.kkpao.go.th

พิมพที :  หจก.โรงพิมพพระธรรมขันต 95 ถ.รืนรมย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.0-4332-1765   โทรสาร.0-4322-4836

 1) ดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู กาวทันตอการ
เปล่ียนแปลงและความเคล่ือนไหวของประชาคมอาเซียน
 2) ดานการสรางสังคมและชุมชนใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 3) ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
 4) ดานการพัฒนาขีดความสามารถทักษะอาชีพ
 5) ดานการสงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคธุรกิจเอกชน
และประชาชนลงทุนทางเศรษฐกิจในตลาดการคาเสรีอาเซียน 
 6) ดานการสรางความตระหนักถงึความมัน่คง ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และ 
 7) ดานการสงเสริมใหมคีวามรวมมอืในการสรางความสัมพนัธ
ทางการศึกษา วัฒนธรรม การทองเที่ยวและภารกิจอื่นกับประชาคม
อาเซียนและนานาชาติ
 ฉบับนี้ ผมยกเร่ืองประชาคมอาเซียน ใหเปนเร่ืองสําคัญ
ที่ทุกภาคสวนควรตระหนักและหันมาใหความสนใจใหมากขึ้น 
เพื่อประโยชนและการดําเนินชีวิตของเราคนไทยทุกคน พบกันใหม
ฉบับหนา สวัสดีครับ

สวัสดีทุกทานครับ วารสารคูนแคน ปที่ 7 
  ฉบับที่ 10 มาพบกับทุกทาน พรอมขาวคราว
  ความเคลื่อนไหวตางๆ ของ อบจ.ขอนแกน และ 
  จ.ขอนแกน เชนเคยครับ
 ชวงน้ี หลายหนวยงานเร่ิมต่ืนตัวกับกระแสกาวยางเขาสู 
“ประชาคมอาเซียน” ที่กําลังจะมาถึงในป พ.ศ.2558 ซึ่งแนนอนวา 
ผลกระทบตางๆ ทั้งดานบวกและดานลบท่ีจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย 
รวมถึง จ.ขอนแกน คงหลีกเล่ียงไมได ดังน้ัน ทุกภาคสวนจึงเร่ิมให
ความสนใจในการปรับตัวใหเขากับสภาวการณตางๆ ที่กําลังจะมาถึง
ในอีกไมกี่ปขางหนา
 อบจ.ขอนแกน ไดจัด “โครงการประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือสรางความตระหนักในการเตรียมความพรอม
ของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ขอนแกน เพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 
ในป พ.ศ.2558” โดยมีวัตถุประสงคใหครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นกัเรียนในสงักดั อบจ.ขอนแกน มคีวามพรอมทีจ่ะเผชญิกบัสภาวการณ
ที่จะกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ในป 2558 และสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการอยูรวมกัน
อยางสันติสุขกับพลเมืองประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนไปตามขอเสนอ
ในการจัดการศึกษาของ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตามวิสัยทัศนวา 
“ทองถิ่นไทย กาวไกลสูอาเซียน” ซึ่ งมีพันธกิจ 7 ดาน คือ 
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สารบัญ
2

5

6

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

31

เลาเร่ืองจากปก กับ นายก อบจ.ขอนแกน  

ขาวงานพิธี  

ภารกิจ อบจ.ขอนแกน  

รูเร่ืองกฎหมาย 

ภารกิจสํานักปลัด อบจ.  

จํานวนประชากรกับเขตเลือกต้ังทองถ่ิน  

บทความกองกิจการสภา อบจ.  

ภารกิจกองชาง 

รวมกันเราทําไดแกไขปญหาจราจร 

โครงการเดน อบจ.ขอนแกน 

ภารกิจกองคลัง 

ภารกิจกองกิจการขนสง  

หนวยตรวจสอบภายใน  

ภารกิจกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ขาวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน

สาระนารู กับ กองการเจาหนาท่ี  

นานาสาระ กับ กองพัสดุและทรัพยสิน 

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ 

เมนูสุขภาพ 

ทําบุญใหทาน 

แนะนําหัวหนาสวนราชการ อบจ.ขอนแกน 

หยิก แกม หยอก 

ตามดูผลงานสโมสรขอนแกน เอฟซี สูศึกยามาฮา ลีก 1

บึงแกนนคร อ.เมือง ขอนแกนบึงแกนนคร อ.เมือง ขอนแกน

“ศูนย OTOP อบจ.ขอนแกน”“ศูนย OTOP อบจ.ขอนแกน”
อาคาร OTOP อบจ.ขอนแกน ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อาคาร OTOP อบจ.ขอนแกน ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.ขอนแกนอ.เมือง จ.ขอนแกน
โทร.0-4323-6795 โทร.0-4323-6795 

มือถือ 08-1769-0554, 08-3054-7997, 084-4009502 มือถือ 08-1769-0554, 08-3054-7997, 084-4009502 
เปดทําการวันจันทร – วันเสาร เวลา 08.30 – 17.30 น.เปดทําการวันจันทร – วันเสาร เวลา 08.30 – 17.30 น.

ศูนย OTOP อบจ.ขอนแกน จําหนายศูนย OTOP อบจ.ขอนแกน จําหนาย
ของฝาก ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ของฝาก ของท่ีระลึก อาหาร เครื่องดื่ม 
ผาฝาย ผาไหม สมุนไพร รับจัดกระเชาผาฝาย ผาไหม สมุนไพร รับจัดกระเชา

�.�.indd   4�.�.indd   4 7/25/12   3:00 PM7/25/12   3:00 PM



 เม่ือวันท่ี 9 ก.ค.55 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ 
เปนประธานเปด “งานครบรอบ 9 ป วนัสถาปนา สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1” ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแกน เขต 1 โดยมี ผอ.สพป.ขอนแกน เขต 1 นายสายัณห ผานอย 
เปนผูกลาวรายงาน 
 การจัดงานในครัง้นี ้จดัข้ึนเพือ่ใหผูบรหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ไดรวมรําลึกถึงวันสถาปนาหนวยงานท่ีไดสรางประโยชนตอวงการการศึกษา 
เปนการเปดโอกาสใหสถานศึกษาในสั งกัด  สพป .ขอนแกน  เขต  1 
นําผลงานทางวิชาการ และผลผลิตที่เกิดจากการจัดการศึกษา มานําเสนอ
ตอสาธารณชน อีกท้ังเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในสังกัด
สพป.ขอนแกน เขต 1 สถานศึกษาและชุมชน 
 อน่ึง ในการจัดงาน คร้ังน้ี สพป.ขอนแกน เขต 1 ไดจัดพิธีมอบเกียรติบัตร 
กิจกรรมประกวดผลิตภัณฑของนักเรียน OSOP (One-School-One-
Product:OSOP) กิจกรรมสงเสริมอาชีพ 108 อาชีพ กิจกรรมสาธิตหองเรียน
คอมพิวเตอรพกพา (Tablet) กิจกรรมตลาดนัดวิชาการเพื่อจัดหารายได
ระหวางเรียน กิจกรรมนวดแผนไทย

โดย...จิระนันท ชนเวียน

งานครบรอบ 9 ป สพป.ขอนแกน เขต 1

ขาวงานพิธี
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ภารกิจ อบจ.ขอนแกน โดย...สุรนาท อดทน

 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
มอบหมายให ปลัด อบจ.ขอนแกน นายสุชาติ โคตรทุม 
เปนประธานพิธีเปด “โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และความเปนไทย กิจกรรมเขาคายสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม” จัดโดย ร.ร.เมืองพลพิทยาคม เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.55
ณ ศูนยปฏิบัติธรรมวัดปาสามัคคีสันติธรรม บานคอ ต.บานคอ 
อ.บานฝาง

นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานในพิธีเปด “การแขงขันกีฬาตํารวจขอนแกน 
ตานยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจําป พ.ศ.2555” เมื่อวันที่ 13 ต.ค.55 ณ สนามกีฬา อบจ.ขอนแกน โดยมี รองนายก อบจ.ขอนแกน 
นายวัฒนา ชางเหลา พรอมดวย ผบก.ภ.จว.ขอนแกน พล.ต.ต.เพ่ิมศักด์ิ ภราดรศักด์ิ และคณะ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแกน ประกอบดวย 
พ.ต.อ.ชัยพร พานิชอัตรา พ.ต.อ.สุภลักษณ วรรณฤกษงาม พ.ต.อ.เนติพงศ ธาตุทําเล และ พ.ต.อ.สุดพิเศษ เอกศิริ 
รวมเปนเกียรติในพิธีเปด 

เปดการแขงขันกีฬาตํารวจขอนแกน ตานยาเสพติด คร้ังท่ี 5

เปดโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และความเปนไทย

          นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ  
เปนประธานเปด “โครงการฝกอบรมเยาวชนตานยาเสพติด 
ป 2555” พรอมรวมถายรูป กับ นอภ.เปอยนอย นายณัฐวุฒิ ถุนนอก 
ผกก.สภ.เปอยนอย พ.ต.อ.จํารัส ไชยศักด์ิ คณะแขกผูมีเกียรติ 
และเยาวชนท่ีเขารวมโครงการ เม่ือวันท่ี 20 มิ.ย.55 ณ วัดกูทอง  
ต.เปอยนอย อ.เปอยนอย ซึ่ง อบจ.ขอนแกน ใหการสนับสนุน
การจัดโครงการน้ี จํานวน 150,000 บาท

เปดโครงการฝกอบรมเยาวชนตานยาเสพติด ป 2555 
อ.เปอยนอย
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ภารกิจ อบจ.ขอนแกน 

 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
มอบแจกันดอกไม ให กับ  ประธานกรรมการ  บริษัท 
ขอนคอนกรีต จํากัด นางอรุณวรรณ หาญเจริญศักดิ์ ที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง นายกสโมสรซอนตาสากลขอนแกน 
(สมัยบริหารประจําป 2555 – 2557) ในงาน “วันสถาปนา
คณะกรรมการสโมสรซอนตาสากลขอนแกน สมัยบริหาร
ประจําป 2555 – 2557” เม่ือวันท่ี 30 มิ.ย.55 ณ โรงแรม
พูลแมน ราชา ออคดิ ขอนแกน โดยม ีผวจ.ขอนแกน นายสมบัต ิ
ตรีวัฒนสุวรรณ เปนประธาน

 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ 
เปนประธานเปดการแขงขันกีฬา “หนองโกเกมส ครั้งที่ 13” 
ประจําป 2555 พรอมมอบอุปกรณกีฬา ใหแก อบต.หนองโก 
เพื่อนําไปมอบใหหมูบานตางๆ ในเขตพ้ืนที่ อบต.หนองโก 
เม่ือวันท่ี 19 มิ.ย.55 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบานบะแต ต.หนองโก 
อ.กระนวน จ.ขอนแกน โดยมี นายก อบต.หนองโก นายสุนทร 
โพธิ์ศรี นําคณะใหการตอนรับ

 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
มอบหมายให รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา 
ณ สกลนคร และ น.ส.นงลักษณ รตันจนัทร นาํคณะขาราชการ 
อบจ .ขอนแกน ใหการตอนรับคณะจาก อบต .โพธิ์สัย 
อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด ที่มาศึกษาดูงานดานกิจการสภา อบจ.
ขอนแกน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.55 ณ หองประชุมสภา อบจ.
ขอนแกน

รวมยินดี กับ 
นายกสโมสรซอนตาสากลขอนแกน คนใหม

เปดการแขงขันกีฬา “หนองโกเกมส คร้ังท่ี 13” 

ตอนรับ อบต.โพธ์ิสัย อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด
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ขาวเดน อบจ.ขอนแกน โดย...สุรนาท อดทน

 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
เปนประธานเปดงานประเพณี “สืบสานตํานานบุญบั้งไฟ
เทศบาลตําบลสําราญ” ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.55 
ณ ลานหนองสระพงั ต.สาํราญ อ.เมอืง จ.ขอนแกน โดยม ีนายก
เทศมนตรีตําบลสําราญ นายอาคม ศิลปะดอนบม นําคณะ
ใหการตอนรับ

 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ 
เปนประธานเปด “โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการคลัง
ทองถิ่น” เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.55 ณ หองภูกระดึง โรงแรมโรมา
โฮเต็ล พรอมรับมอบของท่ีระลึกจาก คลังจังหวัดขอนแกน
นายสมเจตน มีแสงพราว โดยมี ปลัด อบจ.ขอนแกน
นายสุชาติ โคตรทุม นําคณะขาราชการ อบจ.ขอนแกน
รวมเปนเกียรติ

เปดโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการคลังทองถ่ิน

 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
มอบหมายให ปลัด อบจ.ขอนแกน นายสุชาติ โคตรทุม          
เปนประธานเปด “กิจกรรมประชุมผูปกครอง 2555” พรอมมอบ
ทุนการศึกษาใหแกนั ก เรี ยน  ร .ร . เปรมติณสูลานนท
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.55 ณ หอประชุม ร.ร.เปรมติณสูลานนท 
ต .บัวเงิน อ .นําพอง โดยมี ผอ .ร .ร .เปรมติณสูลานนท 
นายมงคล อติอนุวัฒน นําคณะครู ผูปกครอง และนักเรียน 
ใหการตอนรับ

 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ 
มอบหมายให รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา 
ณ สกลนคร รวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการ “ดนตรีไทย
สัมพันธ ครั้งที่ 9/2555” เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.55 ณ ศาลา
ประชาคมจังหวัดขอนแกน พรอมรับมอบของที่ระลึกจาก 
หัวหนาศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุขอนแกน 
นางเทวี เวียงแกว โดยมี ปลัดจังหวัดขอนแกน นายเสนห 
นนทะโชติ เปนประธานในพิธีเปด

ประชุมผูปกครองนักเรียน ร.ร.เปรมติณสูลานนท

โครงการ “ดนตรีไทยสัมพันธ คร้ังท่ี 9/2555”

เปดงานประเพณีสืบสานตํานานบุญบั้งไฟ 
เทศบาลตําบลสําราญ
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ภารกิจ อบจ.ขอนแกน 

 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
รับมอบของท่ีระลึกจาก นายก อบต.โคกสี นายบุญสนอง แกวบอ 
ในโอกาสเปนประธานเปดงาน “สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 
ตําบลโคกสี ประจําป 2555” เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.55 ณ บริเวณ
สนามขางวัดศิริธรรมิกาวาส บานโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง

 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ  
มอบหมายให ปลัด อบจ.ขอนแกน นายสุชาติ โคตรทุม 
ใหการตอนรับคณะผูเขารบัการอบรมหลักสตูร “นกับริหารงาน
ผังเมือง” จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 50 คน 
ในโอกาสศึกษาดูงานดานการวางผังเมือง พรอมเปนวิทยากร
บรรยายพิเศษ เรือ่ง “บทบาท อบจ.ขอนแกน ดานการพฒันา
เมืองในจังหวัดขอนแกน” เม่ือวันท่ี 3 ก.ค. 55 ณ หองประชุม
สภา อบจ.ขอนแกน

 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ  
มอบหมายให รองปลดั อบจ.ขอนแกน นางสมุาล ีฐานวิเศษ และ 
นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร เปนตัวแทน อบจ.ขอนแกน 
มอบเงิน จํานวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
โครงการ “ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” ใหแก คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.55 ณ อบจ.ขอนแกน

 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน นายวัฒนา ชางเหลา 
นาํคณะขาราชการ อบจ.ขอนแกน ใหการตอนรบั คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน เพ่ือคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีผลงาน
ดีเดน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป 2554 
ระดับเขต 6 (ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ) นําโดย 
ผอ.ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแกน 

เปดงานสืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ ตําบลโคกสี

ตอนรับคณะจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

รวมสนับสนุนโครงการ “ย้ิมสดใส ใจอ่ิมบุญ”

ตอนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือก อปท.
ที่มีผลงานดีเดน ดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ประจําป 2554

นายศุภเดช เหล็กชูชาติ ที่มาประเมินการดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในป 2554 ของ อบจ.ขอนแกน 
พรอมถายภาพเปนที่ระลึกหนาสํานักงาน อบจ.ขอนแกน เมื่อวันที่ 4 ก.ค.55 ณ อบจ.ขอนแกน 
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รูเรื่องกฎหมายรูเรื่องกฎหมาย

μÒÁ·ÕèÁÕ»ÃÐ¡ÒÈ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ»ÃÒº»ÃÒÁ¡ÒÃ·Ø¨ÃÔμáË‹§ªÒμÔ àÃ×èÍ§ ËÅÑ¡à¡³± �áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ
áÅÐáÊ´§ºÑÞªÕÃÒÂ¡ÒÃÃÑº¨‹ÒÂ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔμÔºØ¤¤Åà»š¹¤Ù‹ÊÑÞÞÒ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ° ¾.È.2554 áÅÐá¡Œä¢
à¾ÔèÁàμÔÁ (©ºÑº·Õè 2) ¾.È.2554 â´ÂÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºãªŒμÑé§áμ‹ÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹ 2555 à»š¹μŒ¹ä» «Öè§»ÃÐ¡ÒÈ Ñ́§¡Å‹ÒÇãËŒãªŒºÑ§¤Ñº
¡ÑºÊÑÞÞÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ́ ËÒ¾ÑÊ Ǿ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ° μÒÁÃÐàºÕÂºÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ  Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¾ÑÊ´ØËÃ×ÍÃÐàºÕÂº 
¢ŒÍ¡íÒË¹´ ¡®ËÃ×Í¢ŒÍºÑ§¤Ñº Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¾ÑÊ Ǿ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ° ÊÑÞÞÒÊÑÁ»·Ò¹áÅÐÊÑÞÞÒãËŒ·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°à¾×èÍ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂËÃ×Íà¾×èÍ í́Òà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁÍÂ‹Ò§ã´ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§ «Öè§ÁÕÁÙÅ¤‹ÒμÑé§áμ‹  500,000 ºÒ· 
(ËŒÒáÊ¹ºÒ·) ¢Öé¹ä» àÇŒ¹áμ‹ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹ 2555 ¶Ö§ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2555 ãªŒºÑ§¤Ñº¡ÑºÊÑÞÞÒ«Öè§ÁÕÁÙÅ¤‹Ò
μÑé§áμ‹ 2,000,000 ºÒ· (ÊÍ§ÅŒÒ¹ºÒ·) ¢Öé¹ä» ¹Ñé¹

ประกาศดังกลาวมีผลใหเอกชนและหนวยงาน
ของรัฐที่เปนคูสัญญาตองปฏิบัติอันมีสาระสําคัญ ดังนี้

1.  การจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย  
 1) ใหคู สัญญาจัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
โดยแยกเปนรายโครงการตามสัญญา ยื่นตอกรมสรรพากร
ในแตละรอบปภาษี
 2) ใหคู สัญญาบันทึกบัญชีรายโครงการตามสัญญา 
โดยเก็บและรักษาเอกสารหลักฐานไว ณ สถานประกอบการ 
ที่ อยู อา ศัยของคู สัญญา  ไมนอยกว า  5 ป  นับตั้ งแต
วันสิ้นสุดสัญญา หรือเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบ
แลวเสร็จ
 
2.  วิธีการยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจาย
 1) กรณีบุคคลธรรมดาเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ หากการรับจายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ ้น
ภายในปภาษีเดียวกัน  ใหยื ่นพรอมแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปภาษีนั ้น หากมิไดเสร็จสิ ้น
ภายในปภาษีเดียวกัน ใหยื ่นรายรับรายจายที่ เกิดขึ ้น
ในแตละปภาษี  พรอมแบบแสดงรายการภาษี เงินได
บุคคลธรรมดาของปภาษีนั ้น
 2) กรณีนิติบุคคล เปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ หากการรับจายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ ้น
ภายในรอบระยะบัญชีเดียวกัน ใหยื ่นพรอมกับการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
หากมิไดเสร็จสิ้นภายในปภาษีเดียวกัน ใหยื่นรายรับรายจาย
ที่เกิดขึ ้นในแตละรอบระยะเวลาบัญชี พรอมการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

3.  การตรวจสอบบัญชีแสดงรายรับรายจาย
 ใหกรมสรรพากรตรวจสอบวา คูสัญญาไดยื ่นบัญชี
แสดงรายรับรายจายดวยหรือไม และกรมสรรพากรอาจนํา
บัญชีแสดงรายรับรายจายของโครงการ ไปพิจารณา
ประกอบการตรวจสอบบัญชีงบดุลประจําปของนิติบุคคล 
หรือตรวจภาษีเงินไดของบุคคลหรือนิติบุคคล

4.  มาตรการเพื่อใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ
 1 )  ใหหน วยงานของรั ฐกํ าหนดเงื ่ อนไขและ
คุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเขาเปนคูสัญญา
และกําหนดใหคู สัญญาตองปฏิบัติ ดังนี ้ 
 (1) เปนผูแสดงบัญชีรายรับรายจายถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญ
 (2) การจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื ้อจัดจางภาครัฐ
 (3) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน
 2) บันทึกขอมูลของคูสัญญาที่ตองแสดงบัญชี
รายรับรายจายในระบบอิเล็กทรอนิกส หากมิไดดําเนินการ
จัดซื ้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 
ใหรายงานขอมลูของคูสญัญาทีต่องแสดงบญัชรีายรบัรายจาย
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากร
 3) หามมิใหหนวยงานของรัฐกอนิติสัมพันธกับ
บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งไดมีการระบุชื ่อไวในบัญชีรายชื่อ
วาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

โดย...รัฐกรณ ทองงาม  นิติกร 8ว.การแสดงบัญชีรายการรับ – จาย การแสดงบัญชีรายการรับ – จาย 
ของโครงการที่เอกชนเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐของโครงการที่เอกชนเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
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ภารกิจ สํานักปลัด อบจ. โดย...วิภารัตน ชมชัยภูมิ

อบจ.ขอนแกน รวมออกหนวยบริการประชาชนเคล่ือนที่ 
ตามโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชน”

            เม่ือวันท่ี 21 มิ.ย.55 อบจ.ขอนแกน รวมออกหนวยบริการ
ประชาชนเคล่ือนที ่ตามโครงการ “หนวยบาํบดัทกุข    บาํรงุสขุ 
สรางรอยยิ้มใหประชาชน” ณ ร.ร.บานกระนวนซําสูง ม.1 
ต.กระนวน อ.ซําสูง ซึ่ง อบจ.ขอนแกน ไดนํา สมุด ปากกา
ดินสอวาดเขียน แฟมซองพลาสติก นมเปรี้ยว นมยูเอชที และ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ไปมอบใหกับเด็กและประชาชนในพื้นที่
ดังกลาว โดยมี ผวจ.ขอนแกน นายสมบัติ ตรีวัฒนสุวรรณ 
เปนประธานในพิธีเปด และ นอภ.ซําสูง นายภูมิจิตร ศรีวงษราช 
นําคณะหัวหนาสวนราชการ  ผูนํ าทองถิ่น  ผูนํ าทองที่  
และผูนําชุมชน ในเขต อ.ซําสูง ใหการตอนรับ
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จํานวนประชากรกับเขตเลือกตั้งทองถิ่น (1)
โดย...ธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

 เกร่ินมาต้ังนานเพ่ือใหทานท้ังหลายไดรับทราบถึง
ความสําคัญของจํานวนประชากร  ซ่ึงมีความสําคัญกับ 
“นัก” ตางๆ อีกมากมาย เชน นักวิชาการสาธารณสุข นักวิจัย 
นักวางแผน เปนตน สําหรับในบทความนี้ จะพูดถึงจํานวน
ประชากรกบัเขตเลอืกตัง้ทองถิน่ ซึง่เกีย่วของกบั “นกัการเมอืง
ทองถิน่” โดยตรง โดยเฉพาะในเขตเทศบาล และองคการบรหิาร
สวนจังหวดั สวนใน องคการบรหิารสวนตาํบล นัน้ จะไมมปีญหา
มากนัก เพราะตามกฎหมายถือ “เขตทองที่” คือ หมูบาน
เปนเขตเลือกต้ัง และหมูบานเปนตวักาํหนดจํานวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล นัน่คอื ในแตละหมูบานจะมี ส.อบต. 
จาํนวน 2 คน (หากตาํบลนัน้ มหีมูบาน 3 หมูบานขึน้ไป) สาํหรบั
เทศบาล นั้น จะมจีํานวนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวนมากนอย
แตกตางกันไปตามประเภทของแตละเทศบาล ไดแก เทศบาลตําบล 
มีสมาชิกสภา จํานวน 12 คน มี 2 เขตเลือกตั้ง เทศบาลเมือง 
มีสมาชิกสภา จํานวน 18 คน มี 3 เขตเลือกตั้ง เทศบาลนคร
มีสมาชิกสภา จํานวน 24 คน มี 4 เขตเลือกต้ัง โดยทุกเขต
เลือกต้ัง ตองมีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเทากันทุกเขต
เลือกตั้ง นั่นคือ เขตเลือกตั้งละ 6 คน    
 สวน องคการบริหารสวนจังหวัด จะมีจํานวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด (ส.อบจ.) ในแตละจังหวัดมากนอย
แตกตางกันไป ข้ึนอยูกับจํานวนราษฎร (ประชากร) โดย จังหวัด
ที่มีจํานวนราษฎรไมเกินหาแสนคน ใหมี ส.อบจ.ได 24 คน 
จังหวัดที่มีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหน่ึงลานคน ใหมี 
ส.อบจ.ได 30 คน จังหวัดที่มีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกิน
หนึ่งลานหาแสนคน ใหมี ส.อบจ.ได 36 คน จังหวัดท่ีมีราษฎร
เกินหน่ึงลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน ใหมี ส.อบจ.ได 
42 คน จังหวัดท่ีมีราษฎรเกินสองลานคน ใหมี ส.อบจ.ได 48 คน  

จะเห็นไดวา “จํานวนประชากร” มาเกี่ยวของโดยตรง 

และเปนจํานวนประชากร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่
ประกาศในปสดุทายกอนปทีม่กีารเลอืกตัง้ ทีก่ลาวมานี ้ปรากฏ
อยูในมาตรา 9 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ.2540 โดยในทองที่ของแตละอําเภอ ซึ่งเปน
เขตเลือกต้ัง ส.อบจ.นั้น จะมี 1 เขตเลือกต้ังเปนอยางนอย 
สวนอําเภอใดจะมีเขตเลือกตั้งมากกวา 1 เขตเลือกตั้งนั้น
ขึน้อยูกบัจาํนวนราษฎรของอาํเภอนัน้ๆ ซึง่จะไมขอกลาวถงึวธิี
การคํานวณหาจํานวน ส.อบจ.ในแตละอําเภอนะครับ ดังนั้น 
จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (ส.อบจ.) 
ของแตละจังหวัด จึงข้ึนอยูกับ จํานวนราษฎรในปสุดทายกอน
ปท่ีมีการเลือกต้ัง น่ันคือ จํานวนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม   
 ใครเปนผูประกาศจํานวนราษฎรในแตละป คําตอบ
ก็คือ ผูอํานวยการทะเบียนกลาง (อธิบดีกรมการปกครอง) 
ตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
พ .ศ .2534 โดยรวบรวมรายงานยอดจํานวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักรท่ีมีอยูในวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ลวงมา
และประกาศในราชกจิจานุเบกษาภายในเดือนมีนาคมของทุกป   
บางทานอาจสงสัยวาคงใชคน ใชเคร่ืองมือหลายอยางในการ
รวบรวมขอมูล และตองใชเวลาพอสมควร คงไมใชเชนน้ันครับ
เพราะสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง มีโครงขายระบบ
คอมพิวเตอร (On-Line) ครอบคลุมทุกอําเภอ การประมวลผล
จึงเปนไปอยางรวดเร็วแตความรวดเร็วที่วานี้ มันยังชา (มากๆ) 
อยูครับ เพราะในระยะหลังการประกาศจํานวนราษฎร
จะเปนในเดือน มีนาคม ซึ่งในปกอนๆ โนนเคยประกาศไดใน
เดือน มกราคม  กุมภาพันธ  หนวยงานตางๆ ที่มีความจําเปน
ตองใชขอมูลจํานวนราษฎรจึงตองรอ ผลกระทบตามมา
จึ ง เกิดขึ้ นอย างหลีก เลี่ ยง ไม ไดตามตอฉบับหนาครับ
จะวิเคราะหใหฟง

 ÃÒªºÑ³±ÔμÂÊ¶Ò¹ ãËŒ¤íÒ¹ÔÂÒÁ¢Í§¤íÒÇ‹Ò “»ÃÐªÒ¡Ã” äÇŒ 2 ¤ÇÒÁËÁÒÂ Ñ́§¹Õé ã¹ÇÔªÒ»ÃÐªÒ¡ÃÈÒÊμÃ� 
(Demography) ËÁÒÂ¶Ö§ ¨íÒ¹Ç¹¤¹·Ñé§ËÁ´ã¹¾×é¹·ÕèáË‹§Ë¹Öè§ ã¹ª‹Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒË¹Öè§ ËÃ×Íã¹¢³Ðã´¢³ÐË¹Öè§ 
ã¹ÇÔªÒÊ¶ÔμÔ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤¹ ËÃ×Í ÊÑμÇ� ËÃ×Í ÊÔè§¢Í§ «Öè§ÍÂÙ‹ã¹¢‹ÒÂ·Õè̈ Ðä Œ́ÃÑº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ËÃ×ÍÊØ‹ÁμÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃãËŒ
¤ÇÒÁÊ¹ã¨ ã¹àÃ×èÍ§à¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐªÒ¡Ã  (Population) ¹Ñé¹ ¹Ñ¡ÊÑ§¤ÁÇÔ·ÂÒ¨ÐãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº»̃¨¨ÑÂ·Ò§ÊÑ§¤Á 
àª‹¹ ¢¹Ò´¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã Í§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂμÑÇ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã áÅÐ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã ÊÒàËμØ·Õè¹Ñ¡ÊÑ§¤ÁÇÔ·ÂÒËÑ¹ÁÒãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ÈÖ¡ÉÒàÃ×èÍ§¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã à¾ÃÒÐ¹Ñ¡ÊÑ§¤ÁÇÔ·ÂÒàËç¹Ç‹Ò
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Ò§»ÃÐªÒ¡ÃÁÕ¼Å¡ÃÐ·º·ÕèÊíÒ¤ÑÞμ‹ÍºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾ â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÊÑ§¤Á áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
»ÃÐªÒ¡ÃÈÒÊμÃ� (Demography) «Öè§¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Ñé¹ ¹Ñ¡¤³ÔμÈÒÊμÃ� ¹Ñ¡àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� áÅÐ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§ 
ä Œ́ãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¹àÃ×èÍ§»ÃÐªÒ¡ÃÁÒ¡‹Í¹áÅŒÇ
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โดย...ทรงวุฒิชัย  ดิลกวิลาศ หน.ฝายกิจการสภาบทความกองกิจการสภา อบจ.

การเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
 ในฉบับนี้ ขอกลาวถึง “ผูที่มีสิทธิเลือกตั้ง” ก็หมายถึง ประชาชนท่ีมีสิทธิ
ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตามมาตรา 33 
บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

 1. มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป
 2. มีอายุไมตํากวา 18 ปบริบรูณ ในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง
(กอนวันที่ 3 ม.ค.2536)
 3. มีชื่อยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันเลือกตั้ง (มีชื่อกอนวันที่ 27 ส.ค.2554)
 4. คุณสมบัติอื่น ที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กําหนด (พ.ร.บ.อบจ. ไมไดกําหนดไว)
 ในกรณีที่มีการยายทะเบียนบานออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เดียวกันอันทําใหบุคคลท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันนอยกวา 1 ป  นับถึงวันเลือกต้ัง ใหบุคคลน้ัน
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ป 

มาตรา 34 บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
 1. วิกลจริต หรอืจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
 2. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
 4. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 5. มีลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด (พ.ร.บ.อบจ. ไมไดกําหนดไว)

มาตรา 35 ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 35 และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 34 มีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
เวนแต ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไดแจงเหต ุดังตอไปน้ี ตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้งก็ได
 1) เจ็บปวยไมวาถึงขนาดตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม
 2) มีรางกายทุพพลภาพจนไมสะดวกในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง
 3) มีอายุเกิน 70 ป บริบูรณในวันเลือกตั้ง
 4) ไมอยูในภูมิลําเนาในเวลาเลือกตั้ง
 5) เหตุอื่นที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 การแจงเหตุตามวรรคหน่ึง ใหทําเปนหนังสือย่ืนตอผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงรับผิดชอบ
ในการจัดใหมีการเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 7 วัน โดยจะจัดสงหนังสือแจงเหตุนั้นทางไปรษณียก็ไดในการน้ีผูอํานวยการ
การเลอืกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บนัทกึเหตทุีไ่มอาจไปใชสทิธเิลือกตัง้ในบญัชรีายชือ่ผูมสีทิธเิลือกตัง้ และเกบ็หนงัสอื
แจงเหตุนั้น ไวเปนหลักฐานการแจงเหตุตามวรรคสอง ไมเปนการตัดสิทธิ ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูนั้นที่จะไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ในวันเลือกตั้ง
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อบจ.ขอนแกน รวมตอตานยาเสพติด ที่ ร.ร.นางิ้ววิทยาสรรค ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง

 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.55 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปด โครงการ อบจ.ขอนแกน 
รวมพลังตอตานยาเสพติด ประจําป 2555 โดยใชคําขวัญ “พลังแผนดิน เอาชนะยาเสพติด เทิดไท 80 พรรษา มหาราชินี” 
ณ ร.ร.นาง้ิววิทยาสรรค โดยมี เลขานุการนายก อบจ.ขอนแกน นายปรัชญา ผิวผาง พรอมดวย รองปลัด อบจ.ขอนแกน   
นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร และ ผอ.ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค นายธนกฤต พรพมิลวงศา นาํคณะขาราชการ   อบจ.ขอนแกน 
ผูนําทองถ่ิน ผูนําทองท่ี คณะครูและนักเรียนในเขตตําบลนาง้ิว และตําบลโนนสมบูรณ รวมเดินรณรงค เพ่ือตอตานยาเสพติด
เนื่องในวันยาเสพติด ประจําป 2555 ซึ่งโครงการนี้เปนความรวมมือระหวาง อบจ.ขอนแกน  ร.ร.นางิ้ววิทยาสรรค อบต.นางิ้ว และ 
อบต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง

โครงการเดน อบจ.ขอนแกน 

ณ ร.ร.นางิววิทยาสรรค โดยมี เลขานุการนายก อบจ.ขอนแกน นายปรัชญา ผิวผาง พรอมดวย รองปลัด อบจ.ขอนแกน  
นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร และ ผอ.ร.ร.นางิว้วทิยาสรรค นายธนกฤต พรพมิลวงศา นาํคณะขาราชการ   อบจ.ขอนแกน
ผูนําทองถ่ิน ผูนําทองท่ี คณะครูและนักเรียนในเขตตําบลนาง้ิว และตําบลโนนสมบูรณ รวมเดินรณรงค เพ่ือตอตานยาเสพติด
เนื่องในวันยาเสพติด ประจําป 2555 ซึ่งโครงการน้ีเปนความรวมมือระหวาง อบจ.ขอนแกน  ร.ร.นางิ้ววิทยาสรรค อบต.นางิ้ว และ
อบต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง
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โดย...อภินันทน อรัญรุด

อบจ.ขอนแกน รวมรวมพลังตอตานยาเสพติด ที่ ศาลากลางจังหวัดขอนแกน
            นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ 
และ รองปลัด อบจ.ขอนแกน น.ส.นงลักษณ รัตนจันทร นําคณะขาราชการ อบจ.ขอนแกน รวมกิจกรรมเน่ืองในวันตอตานยาเสพติด 
ประจําป 2555 โดยใชคําขวัญ “พลังแผนดิน เอาชนะยาเสพติด เทิดไท 80 พรรษา มหาราชินี” พรอมรับมอบประกาศเกียรติคุณ
ผูใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรม จาก ผวจ.ขอนแกน นายสมบัติ ตรีสุวรรณ ประธานในพิธี เม่ือวันท่ี  26 มิ.ย.55
ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดขอนแกนณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดขอนแกน
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ภารกิจกองคลัง
โดย…ฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได

รายงานการรับชําระภาษีนํามัน  ภาษียาสูบ  และคาธรรมเนียมบํารุง อบจ.  
จากผูเขาพักในโรงแรม ไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2555

 ผานไปแลว  3  ไตรมาส  สําหรับปงบประมาณ  2555  กองคลัง อบจ.ขอนแกน  โดยฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได ขอนํา

เสนอรายงานสรุปการชําระภาษีและคาธรรมเนียมจากสถานประกอบการคานํามัน ผูประกอบการคายาสูบ และผูประกอบการ

โรงแรม ที่ชําระภาษีและคาธรรมเนียมให  อบจ. ขอนแกน ในไตรมาสท่ี  3  ประจําปงบประมาณ  2555   ดังนี้

รายงานการรับชําระภาษีนํามัน จากผูประกอบการคานํามัน

ไตรมาสที่  1  มีดังนี้     จัดเก็บได    2,242,236.36  บาท

ไตรมาสที่  2  มีดังนี้     จัดเก็บได     2,306,150.79  บาท

ไตรมาสที่  3  มีดังนี้  เดือนเมษายน  2555  จัดเก็บได       735,996.36  บาท

    เดือนพฤษภาคม  2555  จัดเก็บได       908,939.41  บาท

    เดือนมิถุนายน  2555  จัดเก็บได       865,065.34  บาท

    รวมไตรมาสท่ี 3            จัดเก็บได    2,510,001.11  บาท

สรุป  ไตรมาสที่  1-3   ประจําปงบประมาณ  2555    จัดเก็บได    7,058,388.26  บาท

รายงานการรับชําระภาษียาสูบ จากผูประกอบการคายาสูบ

ไตรมาสที่  1  มีดังนี้     จัดเก็บได                       20,463,725.30  บาท

ไตรมาสที่  2  มีดังนี้     จัดเก็บได                       20,646,388.44  บาท

ไตรมาสที่  3  มีดังนี้  เดือนเมษายน  2555  จัดเก็บได             10,065,045.90  บาท

    เดือนพฤษภาคม  2555  จัดเก็บได              7,834,567.38  บาท

    เดือนมิถุนายน  2555  จัดเก็บได             7,474,257.48  บาท

    รวมไตรมาสท่ี  3  จัดเก็บได             25,373,870.76  บาท

สรุป ไตรมาสที่  1-3   ประจําปงบประมาณ  2555    จัดเก็บได                            66,483,984.50  บาท

รายงานการรับชําระคาธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผูเขาพักในโรงแรม จากผูประกอบการโรงแรม

ไตรมาสที่  1  มีดังนี้     จัดเก็บได                           341,419.00  บาท

ไตรมาสที่  2  มีดังนี้     จัดเก็บได                           378,463.00  บาท

ไตรมาสที่  3  มีดังนี้  เดือนเมษายน  2555  จัดเก็บได                121,629.00  บาท

    เดือนพฤษภาคม  2555 จัดเก็บได                165,130.00  บาท

    เดือนมิถุนายน  2555  จัดเก็บได                140,146.68  บาท

    รวมไตรมาสท่ี  3  จัดเก็บได        426,905.68  บาท

สรุป  ไตรมาสที่  1-3  ประจําปงบประมาณ  2555    จัดเก็บได    1,146,787.68  บาท

 สรุป การจัดเก็บรายไดประจําปงบประมาณ 2555 จากผูชําระภาษีและคาธรรมเนียมทั้ง 3 ประเภทในไตรมาสที่ 3

จัดเก็บได  28,306,337.55  บาท  รวม ไตรมาสที่ 1 + ไตรมาสท่ี 2 + ไตรมาสท่ี  3  จัดเก็บได  74,689,160.44  บาท
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ภารกิจ กองกิจการขนสง โดย...รุงโรจน สิงหมี

 กองกจิการขนสง อบจ.ขอนแกน ไดดาํเนนิการตดิตัง้ไฟฟาสองสวางภายในบรเิวณ
สถานีขนสงผูโดยสาร อ.ชมุแพ เพือ่ความสวยงามและอํานวยความสะดวก ตลอดจนรักษา
ความปลอดภยัในยามคาํคนืใหกบัประชาชนทีใ่ชบรกิารสถานขีนสงฯ แหงนี ้ทัง้นี ้ไดมกีาร
ออกแบบเสาไฟฟาใหทันสมัยและสวยงาม (รูปดอกไม) ซึ่งเปนแหงแรกของประเทศไทย
ที่ไดมีการติดต้ังระบบไฟฟาแบบนี้ โดยเปนไปตามนโยบายของ นายก อบจ.ขอนแกน 
นายพงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ คือ “สะดวก สะอาด ปลอดภัย” เกิดประโยชนสูงสุด
ตอชุมชนและประชาชนท่ัวไป หากทานใดไดมีโอกาสเดินทางผานไปท่ี อ.ชุมแพ สามารถเขา
เยี่ยมชมความสวยงามได ณ สถานีขนสงผูโดยสาร อ.ชุมแพ
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หนวยตรวจสอบภายในหนวยตรวจสอบภายใน  โดย...ฉวีวรรณ จันทรดา  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

แนวคิดการตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) (1)

 ในการบริหารงานของทุกองคกร ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือเอกชน
มีเรื่องตองบริหารมากมาย อาทิเชน การบริหารบุคลากร งบประมาณ ลูกคา 
ผลิตภัณฑขององคกร สภาพแวดลอม โครงสราง ความรับผิดชอบ การกระจาย
อํานาจ การบริหารงานโครงการ เปนตน ตางก็ตระหนักดีวาทุกกระบวนการ
ของการบริหารงานยอมมีความเส่ียงแฝงอยูมากบางนอยบางแลวแตลักษณะของงานและ
การบริหารความเสี่ยงในองคกร โดยที่ผลกระทบของความเส่ียงยอมสงผลตอภาพลักษณ ชื่อเสียง และความเช่ือมั่น
ขององคกร 

 ปจจุบันทุกองคกรจึงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
 ซึ่งไมวาจะเปนการตรวจสอบจากภายในหรือภายนอก ลวนแตเปนเครื่องมือหรือกลไกชวยใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีใน
องคกร ในท่ีน้ีจึงไดนําเสนอเร่ือง “การตรวจสอบการบริหาร” เพ่ือเปนทางเลือกหน่ึงในการวางแผนการตรวจสอบประจําป
ของผูตรวจสอบ เนื่องจากในการบริหารงานขององคกรประกอบดวยปจจัยและองคประกอบตางๆ มากมาย ยอมอาจเกิด
ความบกพรองหรือขอผิดพลาดในการบริหารงานขึ้นไดโดยที่ไมเจตนา ดังน้ัน การใชกลไกทางการตรวจสอบจะชวยให
ผูบริหารขององคกรพบขอบกพรองตางๆ เหลานั้นกอน และสามารถแกไขไดอยางทันทวงที

 การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงานดานตางๆ ขององคกร 
วามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ
และทรัพยสิน รวมท้ัง การบริหารงานดานตางๆ วาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจขององคกร รวมท้ัง เปนไป
ตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเร่ืองความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความ
เปนธรรม ความโปรงใส และยังกลาวไดอีกวาการตรวจสอบการบริหารเปนการตรวจสอบระบบการควบคุม
ดานการบรหิาร (Management Control) รวมถงึการตรวจสอบประสทิธภิาพของการบรหิารงานทีเ่กีย่วของกบัการวางแผน 
การบริหารงบประมาณ การกํากับดูแล การสอบทาน และการควบคุมงาน โดยอาจถือไดวาเปนการตรวจสอบเพ่ือประเมิน
ฝายบริหารในการหาขอสรุปหรือวัดผลการบริหารงาน และการตัดสินใจทางการบริหารของผูบริหาร 

 การตรวจสอบการบริหาร เปนแนวคิดของการตรวจสอบท่ีมุงเนนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารงานภายในองคกรของตนนอกเหนือจากการตรวจสอบในดานการเงิน หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ทั้งนี้ การตรวจสอบการบริหารจะเปนกลไกอยางหนึ่งที่จะชวยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของกิจการใหทราบในเรื่องของ  
 • การปฏิบัติงานที่ไมสามารถทํากําไร หรือเพิ่มมูลคาใหกับองคกรได
 • จุดที่ไมสามารถปรับปรุงหรือเพิ่มผลผลิต (ผลงาน) ได
 • ปญหาที่อาจนําไปสูการเสียขวัญกําลังใจ อันจะนําไปสูการลาออกจากงานท่ีสูงขึ้น
 • การเสริมสรางความสามารถในการทํากําไรหรือผลผลิตใหกับองคกร
 • ขอมูลที่จําเปนแกฝายบริหารขององคกรตามความตองการ และตามลําดับความสําคัญ เปนตน

ที่มา : จุลสารตรวจสอบภายใน ปที่ 15 ฉบับที่ 83 (กรกฎาคม – กันยายน 2554
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แนวทางการนํานโยบายการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สูการปฏิบัติของสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โดย...กันยารัตน ไวคํา  ศึกษานิเทศก คศ.3ภารกิจ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 อบจ.ขอนแกน มอบแนวทางการนํานโยบายการจัดการการศึกษาสูประชาคมอาเซียนสูการปฏิบัติ  โดยขอความรวมมือ
สถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการดังนี้
 1. ดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ตามขอเสนอ  ของกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน โดยบรรจุไวในแผนพัฒนาสถานศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2555 (ภาคเรียนที่ 2) เปนตนไป
 2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาดังกลาว
 3. สรางความรูความเขาใจและความตระหนกั โดยการประชมุ/ อบรม / สมัมนา/ ชีแ้จง แกผูเกีย่วของกบัสถานศกึษา ไดแก 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน
 4. จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
 5. ประชาสมัพันธการดําเนินงานอยางตอเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย
 6. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ
 7. เตรียมพรอมรับการนิเทศ กํากับ ติดตามจากหนวยงานตนสังกัด ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 8. สรางความพรอมในการเปดสถานศึกษาเปนศูนยอาเซียนศึกษา โดยกําหนดการดําเนินการและรายละเอียดการเปดศูนย
จะแจงใหทราบตอไป
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โดย...ศิริกุล ทัพซาย  ศึกษานิเทศก คศ.3ขาวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน

มหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 20 

ปลัด อบจ.ขอนแกน นายสุชาติ โคตรทุมปลัด อบจ.ขอนแกน นายสุชาติ โคตรทุม
 เปนตัวแทน อบจ.ขอนแกน  เปนตัวแทน อบจ.ขอนแกน 

รับมอบโลใหการสนับสนุนการจัดงานรับมอบโลใหการสนับสนุนการจัดงาน

รองปลัดฯ ธาดา ใหกําลังใจคณะจินตลีลา รองปลัดฯ ธาดา ใหกําลังใจคณะจินตลีลา 
จาก ร.ร.พิศาลปุณณวิทยาจาก ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา

นองๆ นักเรียน ร.ร.พระยืนวิทยาคาร และนองๆ นักเรียน ร.ร.พระยืนวิทยาคาร และ
ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา ใหบริการนวดฝาเทาแกผูมารวมงานร.ร.พิศาลปุณณวิทยา ใหบริการนวดฝาเทาแกผูมารวมงาน

รองปลัดธาดา ใหกําลังใจนักเรียน ร.ร.สีชมพูศึกษารองปลัดธาดา ใหกําลังใจนักเรียน ร.ร.สีชมพูศึกษา
ในการแขงขันแกะสลักผักผลไม ระดับ ม.ตนในการแขงขันแกะสลักผักผลไม ระดับ ม.ตน

รองปลัดฯ ธาดา และ ผอ.เพทายรองปลัดฯ ธาดา และ ผอ.เพทาย

นําคณะครู ร.ร.เมืองพลพิทยาคมนําคณะครู ร.ร.เมืองพลพิทยาคม

รวมใหกําลังใจนักเรียนในสังกัดฯรวมใหกําลังใจนักเรียนในสังกัดฯ

ศึกษานิเทศกเทวา ตั้งวานิชกพงษ ถายภาพกับศึกษานิเทศกเทวา ตั้งวานิชกพงษ ถายภาพกับ

คณะครู ร.ร.นางิ้ววิทยาสรรคคณะครู ร.ร.นาง้ิววิทยาสรรค

รองปลัดฯ ธาดา และ ศน.เทวา รวมถายรูปกับรองปลัดฯ ธาดา และ ศน.เทวา รวมถายรูปกับ
คณะนักเรียนที่แตงชุดนานาชาติในอาเซียนคณะนักเรียนที่แตงชุดนานาชาติในอาเซียน

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแกน 
สงคณะคร ูบคุลากรทางการศกึษาและโรงเรยีนในสงักดั อบจ.
ขอนแกน เขารวมการแขงขันทกัษะวชิาการในงาน “มหกรรม
การจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 20” ระหวางวันที่ 20 – 22 มิ.ย.55 ณ สวนสาธารณะ
บึงพลาญชัย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยมีผลการแขงขัน ดังนี้

 การประกวดส่ือครู ไดรับรางวัลดังนี้
 - รางวลัรองชนะเลศิ การประกวดส่ือในกลุมสาระฯ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูเขาประกวด คือ นายวิทยา 
วาที จาก ร.ร.พระธาตุขามแกนพิทยาลัย

 - รางวัลอนัดับที ่3 การประกวดส่ือในกลุมสาระฯ ภาษา
ตางประเทศ ผูเขาประกวด คือ น.ส.เสาวลักษณ พิศนุย จาก 
ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา

 ประเภททีมผสม ไดรับรางวัลดังนี้
 - รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันจัดสวนถาดแหง
โดยผูเขาแขงขนัประกอบดวย ผูบรหิาร อบจ.ขอนแกน คณะครู 
ผูปกครอง และนักเรียน จาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคม

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) ไดรับรางวัลดังนี้
 - รางวัลชนะเลิศ การแขงขันวาดภาพระบายสี 
ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนจาก ร.ร.บานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3) ไดรับรางวัล ดังนี้
- รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันโครงงานคณิตศาสตร ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนจาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคม
- รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันโครงงานการงานอาชีพ ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนจาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคม
- รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนจาก ร.ร.พวูัดพิทยาคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ไดรับรางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ การแขงขันงานประดิษฐรอยมาลัยดอกไมสด ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนจาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคม
- รางวัลชนะเลิศ การแขงขันโครงงานการงานอาชีพ ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนจาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคม
- รางวัลชนะเลิศ การแขงขันคัดลายมือ ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนจาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคม
- รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาจีน ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนจาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคม
- รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนจาก ร.ร.สีชมพูศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนจาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคม
- รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันหุนยนต ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนจาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคม

นายวิทยา วาที ร.ร.พระธาตุขามแกนพิทยาลัยนายวิทยา วาที ร.ร.พระธาตุขามแกนพิทยาลัย
กลุมสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุมสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.เสาวลักษณ พิศนุย ร.ร.พิศาลปุณณวิทยาน.ส.เสาวลักษณ พิศนุย ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา
กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศกลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ

การแขงขันหุนยนต จาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคมการแขงขันหุนยนต จาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคม
การจัดสวนถาดแหงการจัดสวนถาดแหง

ผลงาน ร.ร.เมืองพลพิทยาคมผลงาน ร.ร.เมืองพลพิทยาคม

การแขงขันโครงงานคณิตศาสตรการแขงขันโครงงานคณิตศาสตร
จาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคมจาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคม

งานประดิษฐรอยมาลัยดอกไมสดงานประดิษฐรอยมาลัยดอกไมสด
ผลงาน ร.ร.เมืองพลพิทยาคมผลงาน ร.ร.เมืองพลพิทยาคม

การแขงขันประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใชการแขงขันประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช
จาก ร.ร.พูวัดวิทยาคมจาก ร.ร.พูวัดวิทยาคม

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร จาก ร.ร.สีชมพูศึกษาการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร จาก ร.ร.สีชมพูศึกษา

การแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาจีนการแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาจีน
จาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคมจาก ร.ร.เมืองพลพิทยาคม
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โดย...สุวนัย ภูมาศ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่สาระนารู สาระนารู กับ กองการเจาหนาที่กับ กองการเจาหนาที่  

â¤Ã§¡ÒÃà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ¡‹Í¹¡íÒË¹´¢Í§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃÍ§¤ �¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹ Ñ̈§ËÇÑ´
»ÃÐ í̈Ò»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2556

 โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัด สามารถปรับปรุงโครงสรางและอัตรา
กาํลงัใหเหมาะสมกับภารกจิในปจจบุนั และเพือ่เปนการสรางขวญัและกาํลังใจตลอดจนเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพอืน่ใหแก
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

          คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ                        สิทธิประโยชนที่ไดรับ

1. ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด รวมถึง
ขาราชการถายโอนท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป หรือมีเวลาราชการ 25 ปี
ขึ้นไป โดยไมรวมเวลาทวีคูณ นับถึงวันกอนออกจากราชการ
ตามโครงการในวันที่ 30 กันยายน 2555 และตองมีเวลา
ราชการเหลือตั้งแต 2 ปขึ้นไปนับตั้งแตวันออกจากราชการ
ตามโครงการ

 2. ไมเปนผูอยูระหวางถูกสัง่พกัราชการ ถกูสอบสวน
หรือสอบหาขอเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย 
รายงานการดําเนินการทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษทางวินัย หรือเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา 
ซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 

 3. ไมเปนผูซึ่งอยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจาก
ราชการไมวากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย  

 4. กรณีอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญา
ทีไ่ดทําไวกบั อบจ. จะตองยินยอมชดใชเงินตามสัญญาผูกพัน
ที่ทําไวกับราชการสําหรับเวลาท่ียังใชไมครบ

  1. คาตอบแทนท่ีเปนเงินกอน 8 ถึง 15 เทาของเงินเดือน
รวมเงินประจําตําแหนงหรือเงินวิทยฐานะ(ถามี) ตามเวลา
ราชการท่ีเหลือ (ป) แตเงินกอนดังกลาวสูงสุด ตองไมเกิน 15 เทา
ของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหนงหรือเงินวิทยฐานะ (ถามี)
 
 
 
 2. มีสิทธิไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน
ประจําปเสมือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ผูออกจากราชการดวยเหตุเกษียณอายุ

ท่ีมา : กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน

ดอาญาา
ระมาทท

อกจากก

มสสัญญาา
าาผูกพันน
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 ÇÔ¸Õ¡ÒÃàÍÒ¿˜¹¤Ø´ÍÍ¡¨Ðμ ‹ Ò§¨Ò¡¡ÒÃ
¶Í¹¿˜¹ à¾ÃÒÐ¿˜¹¤Ø´Ê‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐÅŒÁàÍÕÂ§μ Ñ´
¡Ñº¿˜¹¢ŒÒ§à¤ÕÂ§ ¡ÒÃ´Ö§¿˜¹ ¶Í¹¿˜¹áºº
¸ÃÃÁ´Ò äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶´Ö§ÍÍ¡ä´Œ§‹ÒÂæ ̈ Ö§μ ŒÍ§
ãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ¼‹Òμ Ñ´àÍÒÍÍ¡ 

โดย...นิตยา ทุมเทียง

นานาสาระ กับ กองพัสดุและทรัพยสิน

ËÒ¡»Å‹ÍÂ¿˜¹¤Ø´·Ôé§äÇŒ...¨Ðà¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹?

 ทพ .พจนารถ พุมประกอบศรี เลาวา “จาก
ประสบการณ การทําฟนในคนชวงวัยรุน นอกจากจะอุดฟน 
จัดฟนแลว ฟนคุดก็เปนอีกเร่ืองหน่ึงท่ีหลายๆ คนประสบกับ
ตัวเอง ในชวงอายุ 17 – 21 ป ฟนกรามซ่ีสุดทาย (ซ่ีท่ีสาม) 
จะข้ึนหรือโผลในชองปาก ฟนซ่ีน้ีมักมีความพิเศษหลายอยาง 
ระหวางท่ีฟนข้ึน จะรูสึกเจ็บปวดมาก หรืออาจมีอาการอักเสบ 
แกมบวมโย บางคนไมพบวามีฟนซ่ีน้ีข้ึน แตถาตรวจ
โดยภาพเอกซเรยแลว จะพบลักษณะของฟนลมนอน หรือเอียง
ชนฟนขางหนา ทําใหข้ึนไมได ท่ีเรารูจักกันดีวา ฟนคุด”
 คุณสามารถตรวจสอบไดดวยตัวเอง ลองนับฟน
ในชองปากดู ฟนแทจริงๆ แลวมี 32 ซ่ี สวนใหญจะนับได 
28 ซ่ี อีก 4 ซ่ีท่ีหายไปใหสันนิษฐานไวไดเลยวา เปนฟนคุด คือ 
ไมโผลใหเห็นชัดเจนในชองปาก ทางท่ีดี ถาคุณมีอายุครบ
17 ปข้ึนไป นาจะตรวจเอกซเรย เช็คดูวาฟนซ่ีสุดทายมีลักษณะ
อยางไรบาง เพราะทันตแพทยมักแนะนําใหถอนฟนคุด หรือ
ผาเอาออกเสียต้ังแตยังไมมีอาการเจ็บปวด เพราะถาปลอยให
ฟนคุดตอไปนอกจากจะไมเปนประโยชนแลว กลับจะมีผลเสีย
ตอสุขภาพของชองปากอีกดวย

 ¶ŒÒ»Å‹ÍÂ¿˜¹¤Ø´·Ôé§äÇŒ ¨Ðà¡Ô´ÍÐäÃ¢Ñé¹
          ทําใหเศษอาหารติดบริเวณฟนคุด และฟนขางเคียงไดงาย 
เปนสาเหตุทําใหฟนขางเคียงผุ ซ่ึงเปนฟนหลักในการบดเค้ียว 
หากฟนคุดผุไมเปนไร เพราะเราตองเอาออกอยูแลว แตถา
ฟนแทซีท่ี ่2 ผ ุกจ็ะเปนทีน่าเสยีดายมาก เพราะเปนซ่ีสาํคัญ
ทีเ่ราใชเค้ียว ฟนคุดจะทําใหปวด บวม ติดเช้ือได ขนาดแกมโย
เลยทีเ่ดยีว กนิขาวกนิปลาไมไดเลย ฟนคดุเปนตนเหตใุหเกดิ
ความผิดปกติของเน้ือเย่ือหุมฟน โดยอาจเปล่ียนเปนเน้ืองอก
หรือเนื้อรายได ฟนคุดเปนตัวการทําใหเกิดฟนซอน เก ได 
เพราะแรงผลักท่ีสงตอไปกระทบใหฟนขางหนาเคล่ือนออกนอกแนว 
หลายๆ ทานท่ีจัดฟนมักจะถูกถอนฟนคุดออกกอน

 
 ดังน้ัน หากคุณตรวจสุขภาพฟนแลวพบวายังมีฟนคุด
อยูก็ขอแนะนําใหรีบเอาออกเสีย ในชวงอายุนอยๆ หากปลอย
ใหเน่ินนานอายุมาก การผาตัดออกจะยากข้ึน และผลเสียตางๆ
ดังกลาวก็จะตามมาดวยหากวาในขณะท่ียังไมไดเอาฟนคุดออก
ก็ตองรักษาความสะอาดของเหงือกและฟน ใหดี ปกติซ่ีในสุด
การแปรงฟนอาจจะเขาไมถึง คุณอาจใชนาํยาบวนปากชวยได 
อยางนอยก็กําจัดแบคทีเรียท่ีเปนตนเหตุของฟนผุและกล่ินปาก
ไดในระดับหน่ึง บางคนพอไดยินคําวา ผา ก็อาจรูสึกกลัว 
พยายามผลัดผอนไปเร่ือยๆ ปจจุบันน้ีเคร่ืองไมเคร่ืองมือและวิธี
การไดปรับพัฒนาข้ึนมาก การผาฟนคุดจึงไมใชเปนเร่ืองนากลัว
เหมือนอดีต อยาปลอยฟนคุดไวสรางปญหาเลย รีบเอาออก
ดีกวาคะ!
                                        ท่ีมา : www.teenee.com
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โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบฟนฟูปาชุมชน จ.ขอนแกน

โดย...เทพมงคล ประดาพล  หน.ฝายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดลอมภารกิจ กองแผนและงบประมาณ

 สาํหรบัเปาหมายและแนวทางในการดาํเนนิโครงการ 
ประกอบดวย 
 1. กิจกรรม “การอบรมและศึกษาดูงานการจัดการ
ส่ิงแวดลอมชุมชน” ณ บานทุงโปง บานคําปลาหลาย ศูนยคาํคูน 
อ.อุบลรัตน และปาโนนชาด ต.ดงเค็ง อ.หนองสองหอง
 2. กิจกรรม “มหกรรมรวมพลคนรักสิ่งแวดลอม และ
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 999 ตน” ณ บานโคกสวาง ต.สะอาด 
ปาชุมชนบานหนองออ ปาชุมชนบานหนองหารจาง ต.นําพอง 
ปาชุมชน  บานบัวเงิน ต.บัวเงิน อ.นําพอง และปาชุมชน
บานคํานางปุม  ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง
 3. กิจกรรม “ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 1,600 ตน” 
ณ ปาดงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองหอง กิจกรรม “ปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ 1,560 ตน” ณ ปาชุมชนบานหวยทราย ต.บานหัน 
อ.โนนศิลา 
 4. กิจกรรม “ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 1,000 ตน” 
ณ บริเวณโครงการพระราชดําริปาภูถํา ภูกระแต ต.ปาเปง 
อ.แวงนอย

ในการดาํเนินโครง

 กองแผนและงบประมาณ อบจ.ขอนแกน รวมกับ 
อบต.สะอาด อบต.นําพอง อบต.บัวเงิน อ.นําพอง อบต.
เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง อบต.ดงเค็ง 
อ.หนองสองหอง อบต.บานหัน อ.โนนศิลา อบต.ปาเปง และ
สมาคมเพือ่นภ ูอ.แวงนอย จดั “โครงการพฒันาชมุชนตนแบบ
ฟนฟูปาชุมชน จ.ขอนแกน” ระหวางเดือน พ.ค. – ก.ย.55 
โดยมีผูเขารวมโครงการเปนกลุมเครือขายอาสาสมัครพิทักษปา
ชุมชน อบจ.ขอนแกน จํานวน 1,120 คน ซึ่งการจัดโครงการน้ี 
มีวัตถุประสงคเพื่อ

 1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการปาชุมชนในทองถ่ิน และเพิ่มความตระหนักในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูวิถีวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
 2. บรหิารจดัการปาชมุชนใหเกดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
เปนการจุดประกายความคิดในการรวมคิด รวมทํา รวมดําเนิน
กจิกรรม และรวมรับประโยชนดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพชุมชน
 3. ขยายกลุมปาไมชุมชนใหมีการรวมตัวกันเปน
เครือขาย ถายทอดความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักถึง
การมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพชุมชน กอใหเกิดการมีสวนรวมของ
องคกรชุมชน และหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของทุกฝาย ไดมีการ
ประสานความรวมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน
 4. สรางมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนใหมีสวนรวมกําหนดทิศทางการพัฒนา
ชุมชนไปสูความเปนชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
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 ฟาทะลายโจรเปนพืชท่ีชาวอินเดียและจีนใชเปนยา
มาแตโบราณ สําหรับประเทศไทย ฟาทะลายโจรเปนวัชพืชที่พบได
ทัว่ไป หลงัจากคณะผูตดิตามนายกรฐัมนตร ีม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช 
เดินทางไปเช่ือมสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนเมื่อป พ.ศ.2518 
พบการใชฟาทะลายโจรซ่ึงเรียกวา.. “ปดฮ”ี อยางแพรหลายเปนยา
แกไขและทองเสีย และจากการวิจัยพบวาฟาทะลายโจรที่ปลูก
ในบานเรามีคุณสมบัติดีไมแพของจีนเลย จึงมีการทดลองใชและ
เปนที่นิยมเรื่อยมาจนทุกวันนี้
 
 ฟาทะลายโจรมีชื่อวิทยาศาสตรวา Andrographis 
paniculata วงศ Acanthaceae สารสําคัญหลักที่พบคือ
แอนโดรกราโฟไลด (Andrographolide) เปนสารกลุม ไดเทอป
นอยดแลกโตร (Diterpenoid lactone) ในดอกพบมากที่สุด 
ประมาณ 5.9% รองลงมาคอื ใบ พบไดถงึ 3.7% และลาํตนประมาณ 
1% นอกจากนีย้งัพบอนพุนัธอืน่ๆ เชน ดอีอกซแิอนโดรกราฟโฟไลต 
(14-Deoxyandrographolide) นีโอแอนโดรกราโฟไลด 
(Neoandrographolide) ตามขอกาํหนดของเภสชัตํารบัสมนุไพร
เลมที่ 1 (Thai Herbal Pharmacopoeia) กําหนดใหวัตถุดิบ
ฟาทะลายโจรที่ใชเปนยามีปริมาณแลกโตนรวมไมนอยกวา 6 % 
โดยคํานวณเปน แอนโดรกราโฟไลด ใชเฉพาะใบหรือทั้งตนบนดิน
เปนยาแกเจ็บคอ แกทองเสีย แกไข หรือเปนยาขมเจริญอาหาร

เมนูสุขภาพเมนูสุขภาพ โดย...น.ส.อิ่มเอม

 มีการทดลองใหผูปวยหวัด (Common cold) 
ที่มีอาการออนเพลีย อาการหนาวส่ัน เจ็บคอ และ
ปวดเมื่อยกลามเนื้อ กินสารสกัดจากใบฟาทะลายโจร
ขนาด 1,200 มิลลิกรัมตอวัน (เทียบเทาแอนโดร
กราโฟไลด 48 มลิลกิรมัตอวนั) พบวาเม่ือเทียบกับกลุม
ที่ไดรับยาหลอก ในวันที่ 4 ของการใหยา กลุมผูปวย
ที่ไดรับฟาทะลายโจรมีความรุนแรงของโรคลดลง
อยางชัดเจน การทดลองท่ีสองรายงานวาสารสกัดจาก
ใบฟาทะลายโจรขนาด 1,200 มิลลิกรัมตอวัน ไมเพียงแต
สามารถใชรักษาอาการเน่ืองจากหวัดได ยังลดจํานวน

วันที่ติดเชื้อหวัดลงอีกดวย     

 
 ฉบับหนาติดตามอานประสิทธิผลของ
ฟาทะลายโจรตอไปนะคะ  

ท่ีมา : หนังสือสมุนไพรกับไขหวัด พิมพคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2552

ฟาทะลายโจร

   ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð ª‹Ç§¹Õéà¢ŒÒÄ Ù́½¹áÅŒÇ ã¤Ã·Õèà Ố¹·Ò§ÁÒ
·íÒ§Ò¹¡ç¤§¨ÐÅíÒºÒ¡¡Ñ¹Ë¹‹ÍÂà¾ÃÒÐÃ¶¤‹Í¹¢ŒÒ§¨Ðμ Ô´ÁÒ¡ áÅÐ
ÊØ¢ÀÒ¾¡çÊíÒ¤ÑÞμ ŒÍ§´ÙáÅ¡Ñ¹ãËŒÁÒ¡¢Öé¹ ½¹ÁÒ¾ÃŒÍÁ¡ÑºËÇÑ´¤‹Ð 
©ºÑº¹ÕéÍÔèÁàÍÁ¡çàÅÂ¢Íá¹Ð¹íÒÊÁØ¹ä¾Ã·ÕèãªŒã¹¡ÒÃμ ŒÒ¹ËÇÑ́ ¡Ñ¹¹Ð¤Ð
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โดย...อภิวรรณดาทําบุญ...ใหทาน
 ฉบับนี้ยังมีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับพระคุณของพอ – แม ที่ตีพิมพในหนังสืออนุสรณ

งานฌาปนกิจศพ คุณยายชื่น ศรีวิลัย (ตั้งวานิชกพงษ) มาใหทุกทานไดประดับความรู

อีกเชนเคยครับ

พอ – แม คือ พระพรหมของลูก
 คําวา “พระพรหม” ตามความเช่ือของคนโดยท่ัวไป ตามคติของศาสนาพราหมณ คือ “พระเจาผูสรางโลก” สวนตามคติ

ของศาสนาพุทธ คือ ผูประกอบดวย “รูปฌาน” หรือ “อรูปฌาน” แลวจุติจากอัตภาพมนุษยไปเกิดเปนพรหม มีที่อยูของตัวเอง

เปนสัดสวน เรียกวา “พรหมโลก” แตความหมายอันแทจริงในทางพระพุทธศาสนาทานระบุไววา คําวา “พรหม” เปนคําท่ีใชเรียก

บุคคลผูมีคุณธรรม เรียกวา “พรหมวิหารธรรม” บุคคลธรรมไมวาจะเปนเพศใด วัยใด และตระกูลใด ทุกคนก็มีสิทธิที่จะเปน 

“พรหม” ดวยกันทั้งนั้น ขอเพียงแตบุคคลนั้น เปนบุคคลที่มีพรหมวิหารธรรมครบถวนบริบูรณ

 พรหมวิหารธรรม มี 4 ประการ คือ

 1. เมตตา คือ ความปรารถนาดีตอผูอื่น มีความจริงใจรักใครผูอื่น มีไมตรีจิตใหสงเคราะหผูอื่น

 2. กรุณา คือ ความสงสาร ปรารถนาและคิดชวยเหลือผูอื่นใหพนทุกข ไมเบียดเบียนผูอื่น ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ

 3. มุทิตา คือ ความช่ืนชมยินดีในความสําเร็จและความสมหวังของผูอื่น ไมแสดงความอิจฉาริษยาดวยการท่ีเห็นคนอ่ืน

ดีกวาตนเองไมได

 4. อุเบกขา คือ ความวางเฉย วางใจเปนกลาง ไมทับถมซําเติมเมื่อผูอื่นผิดพลาด หรือไดรับการวิบัติ

 สมัยโบราณทานไดเขยีนและปนรปูพระพรหมใหมสีีห่นา หลายทานอาจจะสงสัยวา ทาํไมพระพรหมทานมสีีห่นา และทาน

มีตัวตนจริงหรือไม บางทานก็คิดและจินตนาการวา พระพรหมทานอยูบนสรวงสวรรค บางทานก็บอกวา ไมมี ความคิดและความ

เขาใจทั้งสองอยางก็ยังมีคําตอบท่ีชัดเจนมาจนทุกวันนี้ มีปราชญผูรูบางทาน ใหเหตุผลอธิบายวา “การที่คนสมัยโบราณทานเขียน

และปนรูปพระพรหมใหมีสี่หนา เปนการแสดงและบงบอกถึงหนาและสีหนาของผูมีพรหมวิหาร 4 ประการ เชน หนาและสีหนา

ของผูมเีมตตาแสดงออก หนาและสหีนาของผูมกีรณุา หนาและสหีนาของผูมมีทุติา หนาและสหีนาของผูมอีเุบกขาแสดงออก เพราะ

หนาและสีหนาแตละอยาง แสดงออกในความรูสึกแตละอยางที่ไมเหมือนกัน”

 บคุคลใดทีม่ ีคณุธรรม 4 ประการ ในหวัใจและแสดงออกตอบคุคลอืน่ดวยความจรงิใจ บคุคลนัน้เรยีกวา “พรหม” พอ–แม

ของเรา เปนบุคคลท่ีเต็มเปยมดวยคุณธรรมทั้ง 4 ประการ โดยเฉพาะที่ทานมีและแสดงออกตอลูก ดังนั้น “พอ -แม จึงเปน

พระพรหมของลูก” สมควรที่ลูกตองใหความเคารพบูชากราบไหว ดีกวาการกราบไหววัตถุอื่นใด

 กอนจากกันผมมีเกร็ดเล็กๆ เกี่ยวกับ “หนวยกรรมบุญ” มาฝากครับ

 เปนลูกทรพี    =  ตกนรกอเวจีตลอดกาล  เนรคุณผูมีพระคุณ   =  20,000 บาป

 ทําแทง 1 ครั้ง  =  1,000 บาป    ไมเหลียวแลพอแม 1 วัน  =       0.5 บาป
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แนะนําหัวหนาสวนราชการ อบจ.ขอนแกน 
หัวหนาสํานักปลัด อบจ. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8)

   ชื่อ – สกุล   นายวรเวทย ดิเรกศรี
   วัน/เดือน/ป เกิด และภูมิลําเนา 7 ก.ค.2505 อายุ 50 ป ภูมิลําเนา จ.ชัยภูมิ
   การศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท สาขารัฐศาสตรการปกครอง 
       จาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
   เครื่องราชอิสริยาภรณสูงสุด ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)
   

คติและหลักในการทํางาน
 1. มีความจริงใจ เอาใจใส ติดตามงาน คือ ตองมีความจริงใจท่ีจะปฏิบัติงาน และมีความเอาใจใสงานวาดําเนินการ
ถึงขั้นตอนใด มีปญหาอุปสรรคหรือไม และติดตามงานทุกระยะ จนกวาจะสําเร็จ
 2. มีความขยัน อดทน มุงงาน คือ จะตองเปนคนขยัน อดทน ไมยอทอตองานหนักหรือปญหาอุปสรรคตางๆ 
มีความมุงม่ันที่จะใหงานสําเร็จตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีกําหนด
 3. ปรับตัวใหทันสมัย ทันตอเหตุการณ คือ ตองปรับตัวอยูเสมอ เพ่ือใหทันตอเหตุการณบานเมือง สังคม 
สภาพแวดลอม และเทคโนโลยี
 4. เปนแบบอยางที่ดี กลาหาญ มั่นคง คือ ตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ เปนขาฯ ของ
แผนดิน ใหบรกิารประชาชนทกุระดบัชัน้ สรางรอยยิม้ใหกบัประชาชน มกีารแสดงออก การแตงกายมาปฏิบตัริาชการ
อยางมีระเบียบวินัยและแบบแผนตามที่ราชการกาํหนด เปนคนกลาคิด กลาตัดสินใจ หนักแนนและมีเหตุผล สามารถ
ตัดสินใจแทนผูบังคับบัญชาไดในบางเรื่อง

ผูอํานวยการกองกิจการขนสง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 8)
   ชื่อ – สกุล   นายประชิต อึ้งประเสริฐ
   วัน/เดือน/ป เกิด และภูมิลําเนา 5 ม.ค.2507 อายุ 48 ป ภูมิลําเนา จ.ขอนแกน
   การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร 
       จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   เครื่องราชอิสริยาภรณสูงสุด ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)
   คติและหลักในการทํางาน
   “มุงมั่นทุมเท ยึดระเบียบ สนองนโยบาย เพื่อประโยชนของประชาชนเปนหลัก”
  คือ การมุงมั่นเอาใจใสในงาน สนองนโยบายของผูบริหาร โดยยึดกฎ ระเบียบ และประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก
  “ไมตองบินใหสูงอยางใครเขา จงบินเอาเทาที่เราจะบินไหว ทาที่บินไมจําเปนตองเหมือนใคร 
แคบินไปใหถึงฝนเทานั้นพอ”    
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¶¹¹·ÕèãªŒÊÑÞ¨Ãä»ÁÒ¡çÁÕ¡ÒÃªíÒÃØ´·ÃØ ấ·ÃÁä»μÒÁÊÀÒ¾à»š¹Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§ Íº¨.¢Í¹á¡‹¹ ·Õè¨ÐμŒÍ§μÃÇ¨ÊÍº
«‹ÍÁá«ÁãËŒÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾´ÕáÅÐà»š¹¹âÂºÒÂÊíÒ¤ÑÞ·Õè ¹ÒÂ¡ Íº¨.¢Í¹á¡‹¹ ¹ÒÂ¾§É �ÈÑ¡ Ốì μÑé§ÇÒ¹Ôª¡¾§É � 
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 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย ผอ.กองการศึกษาฯ นายปยะชัย ตุยสิมา และศึกษานิเทศก
นางเทวา ตั้งวานิชกพงษ หัวหนาทีมงานวิชาการ ดําเนินโครงการสําคัญ “โครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อสรางความตระหนักในการเตรียมความพรอมของบุคลากรในสังกัดเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน ในป 2558” สราง
ความเขาใจเตรียมความพรอม สรางความตระหนักในฐานะเปนหนวยงานทางการศึกษา ที่มีบทบาทใหความรู ความเขาใจ 
สรางความพรอมใหกับนักเรียนและประชาชน เมื่อวันที่ 2 ก.ค.55 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน โดยมี นายก อบจ.ขอนแกน
นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานพิธีเปดการประชุม

 งานสาํคญัอกีประการของ อบจ.ขอนแกน ทีเ่ปนภารกจิทีค่าราคาซงัอยูยงัไมจบสิน้และไมทราบจะเปนวนัใด คอื การ
เลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแกน เนื่องจากการแบงเขตเลือกตั้งใหมยังไมเสร็จส้ิน กกต. ยังไมประกาศการแบงเขตเปนทางการทําให
ทานปลัดฯ สุชาติ โคตรทุม ผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการเลือกตั้ง รองปลัดฯ ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูรับผิดชอบ
งานตามภาระหนาท่ีตางก็กุมขมับตองทานยาแกปวดหลายซองเปนประจํา เฮอ ... เมื่อไหรจะเสร็จซะทีจะไดมีสภา
เปดประชุมสภาฯ มีงานตองเขาสภาฯ อยูหลายอยางทั้งงบประมาณประจําป 2556 นี่ละสําคัญ

 ขาวใหมบนกระดาน อบจ.ขอนแกน เดือนนี้ที่ขอกลาวถึง คือ ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับหัวหนาสวนราชการ
ใหม 2 ทาน เขารับหนาที่ ไดแก นายวรเวทย ดิเรกศรี เปนหัวหนาสํานักปลัดฯ และนายประชิต อึ้งประเสริฐ ผอ.กองกิจการ
ขนสง ขอแสดงความยินดี ถือวาเปนความกาวหนาทางราชการของทั้งสองทาน  สิ่งสําคัญยิ่งกวา คือ ภาระหนาที่ในฐานะ
ผูบรหิารท่ีตองใชความรูความสามารถ มุงมัน่ /บริหารจัดการกับภาระหนาทีท่ีส่งูข้ึน ความรับผดิชอบสูงข้ึน ตองบริหารภารกิจ
และบริหารบุคคลใหงานในหนาที่บรรลุผลสําเร็จจะเขาทํานองวา “ยิ่งสูงยิ่งหนาว” หรือเปลา ? คราวนี้ ผอ.ประชิต ถึงไม
แตงงานก็มีสิทธิ์แกไดนะ...

 วันที่ 27 มิ.ย.55 เวลา 17.00 น. ถนนทุกสายมุงสูหมูบานจอมพล เปนงานสําคัญที่ผูคนหลายหมูเหลามารวมงานพิธี
ขึน้บานใหมของทานปลัดฯ สชุาติ และคณุนายลําดวน โคตรทุม ในบานท่ีสวยงาม มผีูหลกัผูใหญ ทัง้ ผวจ.ขอนแกน นายสมบัต ิ
ตรีวัฒนสุวรรณ นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ส.ส.ขอนแกน หลายทาน และญาติพี่นองผูคุนเคยตางมา
รวมงานและแสดงความยินดี “คุณป” ก็ขออํานวยอวยพรใหทานปลัดและครอบครัวอยูในบานหลังใหมมีแตความสุข
ความเจริญตลอดไป พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ
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ตามดูผลงาน   สโมสรขอนแกน เอฟซี สูศึก ยามาฮาลีก 1 โดย...นายฉลาม

  สําหรับในเดือนกรกฎาคม 2555 ขอนแกน เอฟซี มีโปรแกรมการแขงขันอยู 4 นัด ดังนี้
 นัดที่ 16 (พ.18 ก.ค.55) ขอนแกน เอฟซี – สุพรรณบุรี เอฟซ ี(สนามกีฬา อบจ.ขอนแกน 18.00 น.)
 นัดที่ 17 (ส.21 ก.ค.55) ศรีราชา ซูซูกิ เอฟซี – ขอนแกน เอฟซ ี(สนามซูซูกิ สเตเดี้ยม 18.30 น.)
 นัดที่ 18 (พ.25 ก.ค.55) ขอนแกน เอฟซี – ศรีราชา ซูซูกิ เอฟซ ี(สนามกีฬา อบจ.ขอนแกน 18.00 น.)
 นัดที่ 19 (อา.29 ก.ค.55) สุพรรณบุรี เอฟซี – ขอนแกน เอฟซ ี(สนามกีฬากลาง จ.สุพรรณบุรี 18.00 น.) 
 นอกจากการแขงขันฟุตบอลยามาฮาลีก 1 แลว ขอนแกน เอฟซี ยังมีโปรแกรมทําการแขงขัน “ฟุตบอลโตโยตาลีกคัพ 2012” 
ซึ่ง ขอนแกน เอฟซี ลงเลนในรอบสอง พบกับ การทาเรือไทย เอฟซี เมื่อ 11 ก.ค.55 ผลขอนแกน เอฟซี พายไป 0 : 2 ทําใหจบเสนทาง
ถวยใบนี้ที่รอบสอง
 สวนการแขงขัน “ฟุตบอลมูลนิธิไทยคม เอฟเอคัพ 2012” ในรอบที่สามจะเปดบานตอนรับทีม “กวางโซงมหาภัย” เชียงราย 
ยูไนเต็ด จากสปอนเซอรไทยพรีเมียรลีก ในวันที่ 1 ส.ค.55 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬา อบจ.ขอนแกน

ขอขอบคุณภาพจาก http://www.facebook.com/ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ นายก อบจ.ขอนแกน/

นายกฯ พงษศักดิ์ จับฉลากหาผูโชคดี ตอนพักครึ่งนายกฯ พงษศักดิ์ จับฉลากหาผูโชคดี ตอนพักคร่ึง
นายกฯ พงษศักดิ์ ใหกําลังใจ “ไดโนเพชฌฆาต”นายกฯ พงษศักดิ์ ใหกําลังใจ “ไดโนเพชฌฆาต”

 ขอนแกน เอฟซี กอนลงสนาม ขอนแกน เอฟซี กอนลงสนาม

กําลังใจจากทุกภาคสวน เพื่อขอนแกน เอฟซีกําลังใจจากทุกภาคสวน เพ่ือขอนแกน เอฟซี

 ฉบับที่แลว ไดรายงานผลการแขงขันไปแลว 13 นัด ฉบับนี้จะนําสรุปผลการแขงขันตั้งแตนัดที่ 14 – นัดที่ 15 พรอมสรุปตาราง
คะแนนถึงนัดที่ 15 (สิ้นสุด วันพุธที่ 13 ก.ค.55) ดังนี้
 นัดที่ 14 (ส.16 มิ.ย.55) แบงค็อก ยูไนเต็ด ชนะ ขอนแกน เอฟซี 2 : 0 (สนามกีฬาไทย – ญี่ปุน ดินแดง)
 นัดที่ 15 (อา.8 ก.ค.55) บางกอก เอฟซี ชนะ ขอนแกน เอฟซี 3 : 0 (ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด)

สรุปตารางคะแนน 15 นัด (ณ วันที่ 13 ก.ค.55)
 - ขอนแกน เอฟซี อยูอันดับ 11 ของตาราง ดวยผลงาน แขง 15 นัด มี 18 คะแนน (ชนะ 5 เสมอ 3 แพ 7 ได 16 
             เสีย 22 ผลตาง - 6)

    สรุปตารางคะแนน 5 อันดับแรก มีดังนี้
อันดับ  สโมสร   แขง ชนะ เสมอ แพ ได เสีย แตม ผลตาง
  1  ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 15 10   4  1 39 15  34  +24
  2  กระบี่ เอฟซี  15 10   2  3 23 10  32  +13
  3  สุพรรณบุรี เอฟซี  15 9   4  2 24 8  31  +16
  4  แบงค็อก ยูไนเต็ด  15 9   2  4 28 18  29  +10
  5  ศรีราชา ซูซูกิ เอฟซี 15 8   3  4 31 22  27  +9

   สรุปตารางคะแนน 5 อันดับสุดทาย (โซนตกชั้น) มีดังนี้
อันดับ  สโมสร   แขง ชนะ เสมอ แพ ได เสีย แตม ผลตาง
  14  เอฟซี ภูเก็ต  15 3  6  6 19  22  15   - 3
  15  แอรฟอรซ ยูไนเต็ด 14 3  5  6 14  18  14   - 4
  16  ราชประชา เอฟซี  15 3  5  7 14  21  14   - 7
  17  เจดับบลิว รังสิต  15 3  4  8 14  29  13   -15
  18  จันทบุรี เอฟซี  15 -  2 13 11  61  2   -50
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