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    เอกองค์ อนงค์นาถ     ทนุชาติ สว่างเรือง
  แสงส่อง สกลเมือง       ทิศทั่ว ณ แดนไทย
    ทรงนำา พสกน้อม     ครุพร้อม ธ ก้องไกล
  เกริกเกียรติ กมลใน         ฤติด้วย พระเมตตา
    บรรดา ประชาราษฎร์    อภิวาท พระมารดา
  ทวยเทพ พระเทวา       ทุทิศา เถลิงนาม
    ขอทรง เกษมสุข     นิรทุกข์ พระเกียรติงาม
  โพธิ์ทอง วะวับวาม       ณ สยาม สถานไทย
    ขอทรง สราญรื่น     มนชื่น พลาใส
  เป็นมิ่ง มหาชัย       จิรรัต ตลอดกาล
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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น

ข้าราชการ พนักงาน สังกัด อบจ.ขอนแก่น

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ประพันธ์โดย...

ครูสุจินต์ หาญโสภา

ร.ร.เมืองพลพิทยาคม
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(น�ยสุช�ติ โคตรทุม)
ปลัด อบจ.ขอนแก่น

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
  นายวรเวทย์ ดิเรกศรี
      หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  นางวราพร หาญชนะชัยกูล
      ผู้อำานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  นายเพ็ชร  มูลป้อม
      ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ
  นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ
      ผู้อำานวยการกองคลัง
  นายปิยะชัย  ตุ่ยสิมา
      ผู้อำานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นายประชิต อึ้งประเสริฐ
      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
นางนิมิตร  ลีเอาะ               นายรุ่งโรจน์  สิงห์มี        นางสุภาพร  ภูเงิน
นางฉวีวรรณ  จันทร์ดา          นายกิตติชัย  อุทธา

คณะผู้จัดทำ�ข่�วประจำ�กองบรรณ�ธิก�ร 
นางทัศรินทร์ เชิดโกทา       นางเพ็ญวณี สุขเสงี่ยม        นายอภินันทน์ อรัญรุด
นางวราภรณ์ อุทธา        นางสาวกิตติมา สนามทอง   นางจิระนันท์ ชนเวียน
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.เมืองจ.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

 ...สวัสดีครับทุกท่าน กลับมาพบกับ ว�รส�รคูนแคน ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 ประจำ�เดือนสิงห�คม 2555 เดือน
มห�มงคลของปวงชนช�วไทย ซ่ึงเป็นเดือนทีมี่คว�มสำ�คญัต่อช�วไทยเร�เป็นอย�่งม�ก เพร�ะท�งร�ชก�รกำ�หนด
ใหว้นัที ่12 สงิห�คมของทกุปเีปน็ “วนัแมแ่หง่ช�ต”ิ เพือ่ใหช้าวไทยทกุคนสำานกึในบญุคณุของบพุการ ีผูเ้ปรยีบเสมอืน
พระอรหันต์ในบ้าน...

 ...ขอต้อนรับคณะว่าที่สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น (ส.อบจ.ขอนแก่น) ทั้ง 42 ท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเลือก
ตัง้ทีท่า่นขนัอาสาเขา้มารบัใชพ้ีน่อ้งประชาชน เพือ่ทำาหนา้ทีใ่นการบำาบดัทกุขบ์ำารงุสขุสรา้งรอยยิม้และความเจรญิกา้วหนา้ในดา้นตา่งๆ ตามท่ีท่าน
ไดห้าเสยีงไวก้บัประชาชน ชาว อบจ.ขอนแกน่ ยนิดตีอ้นรบัและพรอ้มจะรว่มงานกบัทกุทา่นดว้ยความเตม็ใจ สว่นผูท้ีไ่มไ่ดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาทำาหนา้ที ่
สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น ในสมัยนี้ก็ไม่เป็นไรครับ ยังมีเวลาอีก 4 ปี สำาหรับการเตรียมตัว ขอให้กำาลังใจทุกท่านครับ
 ...ตีสองครึ่งของคืนวันที่ 11 ส.ค.55 (เช้ามืดวันที่ 12 ส.ค.55) คนไทยทั่วทั้งประเทศ ต่างตั้งหน้าตั้งตารอชมการถ่ายทอดสดจากประเทศ
อังกฤษ เพื่อลุ้นการชิงเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท 48 ก.ก. ซึ่งนักชกความหวังหนึ่งเดียวของไทย แก้ว พงษ์ประยูร ขึ้นชิงชัย
กบักระดกูชิน้โต เตง็หนึง่ของรายการในรุน่นี ้แตน่า่เสยีดายครบัทีไ่ทยเราแพไ้ปแบบนา่ชนะ ไดเ้หรยีญเงนิมาคลอ้งคอ ไมเ่ปน็ไรครบัเมือ่ผลการแขง่ขนั
ออกมาแล้ว เราก็ต้องยอมรับด้วยน้ำาใจนักกีฬา... 
 ...สว่นที ่จ.ขอนแกน่ กจ็ดังานตอ้นรบั เศรษฐนีคีนใหม ่“นอ้งแตว้” น.ส.พมิศริ ิศริแิกว้ ฮีโรเ่หรยีญเงนิ จ�กกฬี�ยกน้ำ�หนกัในก�รแขง่ขนั
กีฬ�โอลิมปิก ฤดูร้อน 2012 “ลอนดอนเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่ง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น บ้านเกิดน้องแต้ว ได้ประกาศให้เธอเป็น “ลูกดีเด่น  
ด้�นคว�มกตัญญูและผู้ทำ�คุณประโยชน์ให้กับประเทศช�ติ และ อ.มัญจ�คีรี” ส่วน น�งอมรรัตน์ ศิริแก้ว แม่ของน้องแต้ว ก็รับรางวัล  
“แม่ดีเด่น ด้�นเสริมสร้�งให้ลูกเป็นคนดีของสังคม อ.มัญจ�คีรี” อบจ.ขอนแก่น ก็ร่วมให้การต้อนรับเช่นกันครับ...
 ...ก่อนจากกันฉบับนี้ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พร้อมตั้งอยู่ในความมีสติ
เพื่อรับกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน พบกันใหม่ฉบับส่งท้ายปีงบประมาณ 2555 สวัสดีครับ...
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เร่ืองจากปก  

ข่าวงานพิธี  

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น  

รู้เร่ืองกฎหมาย  

ภารกิจสำานักปลัด อบจ.  

จำานวนประชากรกับเขตเลือกต้ังท้องถ่ิน (2)  

บทความกองกิจการสภา อบจ. 

ภารกิจกองช่าง  

รวมกันเราทำาได้แก้ไขปัญหาจราจร  

ประมวลภาพเด่น อบจ.ขอนแก่น 

ภารกิจกองคลัง  

ภารกิจกองกิจการขนส่ง  

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ภารกิจกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดฯ  

สาระน่ารู้ กับ กองการเจ้าหน้าท่ี  

นานาสาระ กับ กองพัสดุและทรัพย์สิน 

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ  

เมนูสุขภาพ  

เปิดบ้านรับธรรม  

ตามดูผลงานสโมสรขอนแก่น เอฟซี สู้ศึกยามาฮ่า ลีก 1

กระแซะข่าว

“พระมห�ธ�ตุแก่นนคร” วัดหนองแวงพระอ�ร�มหลวง

“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น”
อ�ค�ร OTOP อบจ.ขอนแก่น 

ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร.0-4323-6795 

มือถือ 08-1769-0554, 
08-3054-7997, 
08-4400-9502 

เปิดทำ�ก�รวันจันทร์ – วันเส�ร์ 
เวล� 08.30 – 17.30 น.

ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น จำ�หน่�ย
ของฝ�ก ของที่ระลึก อ�ห�ร เครื่องดื่ม 
ผ้�ฝ้�ย ผ้�ไหม สมุนไพร รับจัดกระเช้�



โดย...จิระนันท์ ชนเวียนข่�วง�นพิธี

บันทึกเทปกล่�วคำ�อ�เศียรว�ท เนื่องในโอก�ส
พระร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 80 พรรษ� 

12 สิงห�คม 2555
  นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ นำาคณะ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น บันทึกเทปกล่าวคำาอาเศียรวาท  
เน่ืองในโอกาส “พระร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 80 พรรษ� 
12 สิงห�คม 2555” เม่ือวันท่ี 27 ก.ค.55 ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ 
สทท.11 กรมประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น

น�ยก อบจ.ขอนแก่น นำ�คณะข้�ร�ชก�ร อบจ.ขอนแก่น  
ร่วมง�นเฉลิมพระเกียรติฯ 

สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ

* อ่านต่อหน้า 6

 เม่ือวันท่ี 12 ส.ค.55 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  
นำาคณะขา้ราชการ อบจ.ขอนแกน่ รว่มงานเฉลมิพระเกยีรตฯิ สมเดจ็พระน�งเจ�้ฯ 
พระบรมร�ชนินี�ถ เนือ่งในโอกาสพระร�ชพธิมีห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�80 
พรรษ� 12 สิงห�คม 2555โดยภาคเช้านำาคณะฯ ร่วม พิธีทำ�บุญตักบ�ตร 
เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศล ณ บริเวณลานน้ำาพุ สวนสาธารณขอนแก่น 200 ปีริมบึงแก่นนคร ต่อด้วย พิธีถว�ยพระพรชัยมงคล 
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ส่วนในภาคค่ำา นำาคณะฯ ร่วม พิธีถว�ยเครื่องร�ชสักก�ระ (ว�งพ�นพุ่มดอกมะลิ) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เป็นประธาน 
ในพิธีทั้งภาคเช้าและภาคค่ำา



พิธีถว�ยพระพรชัยมงคลและลงน�มถว�ยพระพร

พิธีถว�ยเครื่องร�ชสักก�ระจุดเทียนชัยถว�ยพระพรชัยมงคล

 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ และ
ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ 
สย�มมกุฎร�ชกุม�ร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เมื่อวันที่ 28 ก.ค.55 
ณ หอประชุม อบจ.ขอนแก่น โดยมี รอง ผวจ.ขอนแก่น น�ยธนวัฒน์ พลอยโสภณ เป็นประธานในพิธี

 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร 
นำาคณะข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร 
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เมื่อวันที่ 28 ก.ค.55 ณ หอประชุม 
 อบจ.ขอนแก่น โดยมี รอง ผวจ.ขอนแก่น น�ยธนวัฒน์ พลอยโสภณ เป็นประธานในพิธี

ร่วมง�นวันรพี
 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยธ�ด� พรหมส�ข� 
ณ สกลนคร นำาคณะข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมพิธี 
วางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้�บรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้�รพีพัฒนศักด์ิกรมหลวงร�ชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  
“พระบิด�แห่งกฎหม�ยไทย” เพ่ือน้อมรำาลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
พระองค์ท่านท่ีมีต่อกฎหมายไทย เน่ืองในงาน “วันรพี” เม่ือวันท่ี    
7 ส.ค.55 ณ ศาลจังหวัดขอนแก่น

ข่�วง�นพิธ ี                                                                      * ต่อจ�กหน้� 5 



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 

เปิดร้�น “DADDY DOUGH”

เปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เทศบ�ลตำ�บลบ้�นฝ�ง

 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิด “ร้�น DADDY DOUGH” เม่ือวันท่ี 4 ส.ค.55  
ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาขอนแก่น ช้ัน 4

เปิดกิจกรรม “โครงก�รประช�อ�ส�ปลูกป่� 800 
ล้�นกล้� 80 พรรษ�มห�ร�ชินี”

 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ประธานเปิดกิจกรรม “โครงก�รประช�อ�ส�ปลูกป่� 800 ล้�น
กล้� 80 พรรษ�มห�ร�ชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ�้ฯ 
พระบรมร�ชินีน�ถ” เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ภายใต้
โครงการสรา้งองคค์วามรูด้า้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
ส่ิงแวดล้อม ในภาวการณ์เปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก พร้อมด้วย  

 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นเป็นประธานเปิด “ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)” 
เทศบาลตำาบลบ้านฝาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 548 เมตร  
เมื่อวันที่ 8 ส.ค.55 ณ เทศบาลตำาบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง 
จ.ขอนแก่น โดยมี นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านฝาง น�ยชัยดี  
รัตนปรีด� นำาคณะให้การต้อนรับ

โดย...สุรนาท อดทน

* อ่านต่อหน้า 8

รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ นายอำาเภอน้ำาพอง น�ยสุชัย บุตรส�ระ นายก อบต.บ้านขาม น�ยคุณ�สิน 
โพธิ์ทอง ราษฎรตำาบลบ้านขาม อ.น้ำาพอง นักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 
ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำานวน 4,850 ต้น เมื่อวันที่ 8 ส.ค.55 ณ พื้นที่ป่าสาธารณะ อบต.บ้านขาม อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น



มอบเงินต�มโครงก�รสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ� 
โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย 15 ปี

เปิดโครงก�รอ�ส�สมัครประจำ�ตำ�บล
ต่อต้�นย�เสพติด สภ.สีชมพู

เปิดโครงก�รอบรมสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร
เพื่อก�รบริห�รจัดก�รบ้�นเมืองที่ดี

เปิดห้องสมุดวิทย�ลัยเทคโนโลยีไทยบริห�รธุรกิจขอนแก่น

 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.สีชมพูศึกษา  
ทำาพิธี “มอบเงินต�มโครงก�รสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�  
โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย 15 ปี ประจำ�ภ�คเรียนที่ 1 ปีก�รศึกษ� 
2555” จำ�นวนทั้งสิ้น 1,184,480 บ�ท ให้กับตัวแทนผู้ปกครอง
นักเรียน ร.ร.สีชมพูศึกษา เมื่อวันที่ 10 ก.ค.55 ณ หอประชุม 
ร.ร.สีชมพูศึกษา โดยมี ผอ.ร.ร.สีชมพูศึกษา น�ยสุเทพ พงษ์ใหม่ 
นำาคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้การต้อนรับ

 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิด “โครงก�รอ�ส�สมัครประจำ�ตำ�บลต่อต้�น 
ย�เสพติด สถ�นีตำ�รวจภูธรสีชมพู ปี 2555” เม่ือวันท่ี 12 ก.ค.55 
ณ หอประชุมอำาเภอสีชมพู โดยมี ผกก.สภ.สีชมพู พ.ต.อ.วิริทธ์ิพล 
มีส�ยมงคล และนายกเทศมนตรีตำาบลสีชมพู น�ยปรัชญ�  
มีโนนทองมห�ศ�ล นำาคณะให้การต้อนรับ

 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เปน็ประธานเปดิ “โครงก�รอบรมสมัมน�เชงิปฏบิตักิ�รเพ่ือก�ร
บรหิ�รจดัก�รบ้�นเมอืงทีด่ ีด�้นก�รพัสด ุก�รเงนิ และก�รบญัช ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น”  
เมื่อวันที่ 20 ก.ค.55 ณ หอประชุม อบจ.ขอนแก่น 

 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
ประธานเปิด “ห้องสมุดวิทย�ลัยเทคโนโลยีไทยบริห�รธุรกิจ
ขอนแก่น” และ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น 
น�ยวีระพงษ์ หนูง�ม ร่วมถ่ายรูปกับคณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะครูของวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 17 ก.ค.55 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริหารธุรกิจขอนแก่น (ร.ร.พณิชยการขอนแก่น (เดิม))

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น   * ต่อจ�กหน้� 7 



มอบเสื้อกีฬ�และชุดวอร์ม ให้ นักกีฬ�ผู้สูงอ�ยุ 
จ.ขอนแก่น

มอบเงินอุดหนุน ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จ.ขอนแก่น 

ร่วมพิธีมอบทุนก�รศึกษ� ประจำ�ปี 2555 มูลนิธิเพื่อก�รศึกษ� จ.ขอนแก่น ครบ 200 ปี พ.ศ.2540 ครั้งที่ 10

รับประก�ศนียบัตร หลักสูตร
“ภ�วะผู้นำ�ของนักปกครองท้องถิ่น” รุ่นที่ 17

 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์  
เป็นประธานมอบเส้ือกีฬาและชุดวอร์ม ให้แก่ นักกีฬาผู้สูงอายุ 
จ.ขอนแก่น เพ่ือเข้าร่วมการแข่งกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ 
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 6 “เมืองแพร่เกมส์” ท่ี จ.แพร่ ระหว่าง 
วันท่ี 19 – 20 ก.ค.55 โดยทำาพิธีมอบเม่ือวันท่ี 16 ก.ค.55  
ณ ห้องประชุมอาคารอำานวยการ สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น 

 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
พร้อมด้วย รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�งวัชร�ภรณ์ ผ่องใส  
และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการบริหารการศึกษา อบจ.ขอนแก่น  
น�ยเยี่ยมสุริย� พ�ลุสุข ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่ มูลนิธิ
เพื่อก�รศึกษ� จ.ขอนแก่น ครบ 200 ปี พ.ศ.2540 ในพิธี 
มอบทุนการศึกษา ประจำาปี 2555 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 
เมื่อวันที่ 20 ก.ค.55 ณ ห้องออคิด บอลรูม โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชา ออคิด โดยมี ประธานมูลนิธิฯ น�งระเบียบรัตน์ 
พงษ์พ�นิช เป็นประธานรับมอบ

 รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยวัฒน� ช่�งเหล�  
รับประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ภ�วะผู้นำ�ของ 
นักปกครองท้องถิ่น” รุ่นที่ 17 จาก สถ�บันพัฒน�ภ�วะผู้นำ� 
ก�รปกครองทอ้งถ่ิน (สพท) เมือ่วนัที ่29 ม.ิย.55 ณ ศูนยป์ระชมุ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี – รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี 
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก น�ยอุดร ตันติสุนทร เป็นผู้มอบ

 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม ร่วมมอบเงิน 
จำ�นวน 2,000,000 บ�ท เพื่ออุดหนุน ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จ.ขอนแก่น 
ในการดำาเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ป่วย HIV  
ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำาปี 2555 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.55  
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมี ประธานศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
จังหวัดขอนแก่น น�งระเบียบรัตน์ พงษ์พ�นิช เป็นประธานรับมอบ 

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 



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

แนวท�งก�รปฏิบัติต�มประก�ศคณะกรรมก�ร ป.ป.ช. ซึ่งออกต�มม�ตร� 100 และ 103

แห่งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต  พ.ศ.2542

 ดว้ยมปีระกาศคณะกรรมการการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ เร่ือง กำาหนดตำาแหนง่เจ้าหนา้ทีข่องรฐัทีต่อ้ง
ห้ามมิให้ดำาเนินกิจการตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ซึ่งกำาหนดตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องห้ามมิให้ดำาเนินกิจการตามมาตรา 100 เพิ่มเติม
จากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่น ตามประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค.55 ทั้งนี้ 
ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                            
 ตามประกาศดงักลา่วขา้งตน้นี ้มผีลใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่และรองผูบ้รหิารทอ้งถิน่รวมถงึคูส่มรส  ตอ้งหา้มมใิหด้ำาเนนิกิจการ
ตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ป.ป.ช.   พ.ศ.2542 โดยมีผลบังคับตั้งแต่ประมาณต้น
เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นไป อันมีสาระสำาคัญ ดังนี้
 1) เป็นคู่สัญญาหรือได้เสียในสัญญาที่ทำากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งมีอำานาจกำากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำาเนินคดี
 2) เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำานาจกำากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำาเนินคดี
 3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
 4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้ 
การกำากบั ดแูล ควบคมุหรอืตรวจสอบของหนว่ยงานของรฐัทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดัอยูห่รอืปฏบิติัหนา้ทีใ่นฐานะเปน็เจา้หนา้ที่
ของรฐั ซึง่โดยสภาพของผลประโยชนข์องธรุกจิของเอกชนนัน้อาจขดัหรอืแยง้ตอ่ประโยชนส์ว่นรวมหรอืประโยชนท์างราชการหรอื
กระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
 บทกำาหนดโทษ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ
 เจตนารมณส์ำาคญัของการประกาศใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่และรองผู้บริหารทอ้งถิน่ อยูใ่นบงัคบัตามมาตรา 100 กเ็พือ่ป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น การออกนโยบายหรือตรากฎหมายเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือพวกพ้อง การมีภาวะผลประโยชน์ทับซ้อน การประกอบอาชีพอื่นพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
การขัดกันของผลประโยชน์ได้

 แนวท�งปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีก�รฝ่�ฝืนบทบัญญัติ ม�ตร� 100 ของ ป.ป.ช.
 1) การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตำาแหน่ง บุคคลนั้นๆ จะต้องตรวจสอบตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าจะมีการ
ดำาเนินกิจการใดบ้างที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ เพื่อให้ทราบว่าจะต้องดำาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำาธุรกิจ
การค้านั้นๆ อย่างไร เมื่อไร ภายในเวลากำาหนดอย่างไร
 2) การปฏิบัติหน้าที่หรือการดำารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นและคู่สมรส 
จะต้องไม่ดำาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา 100 
เช่น การหา้มทำาธรุกจิ การหา้มมสีว่นไดเ้สยีในสญัญาทีไ่ด้ทำากบัหนว่ยงานของรัฐทีเ่จ้าหนา้ทีข่องรัฐนัน้มอีำานาจควบคมุ กำากับ ดแูล 
ควบคุมหรือดำาเนินคดี การห้ามรับสัมปทานหรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน
 3) การดำาเนินกิจการในภายหลังที่ได้พ้นจากตำาแหน่ง (ยังไม่ถึงสองปี) ห้ามผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่นและคู่
สมรส มิให้ดำาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 ต่อไปอีก เป็นเวลา    
2 ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตำาแหน่งนั้นๆ แล้ว



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

โครงก�รฝึกอ�ชีพนวดแผนไทยและพัฒน�คุณภ�พชีวิตให้แก่ผู้พิก�รท�งก�รเห็น รุ่นที่ 5 
จังหวัดขอนแก่น ประจำ�ปี 2555

 เม่ือวันท่ี 11 ก.ค.55 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้ 
ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร 
“โครงก�รฝึกอ�ชีพนวดแผนไทยและพัฒน�คุณภ�พชีวิตให้แก่ผู้พิก�รท�งก�รเห็น รุ่นที่ 5 
จงัหวัดขอนแก่น” โดยมี นายกสมาคมคนตาบอดขอนแก่น น�ยประโยชน์ อ่อนทรัพย์ พร้อมด้วย 
นายกสมาคมคนตาบอดหนองคาย น�ยวิลัยศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพ 
คนพิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ น�ยฉล�ด นะตะวัน รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ 
และหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร อบจ.ขอนแก่น ร่วมประกอบพิธีมอบวุฒิบัตร ณ ศูนย์ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บ้านไก่นา ม.6 ต.สำาราญ 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 โครงการนี้ อบจ.ขอนแก่น ร่วมกับ สม�คมคนต�บอดแห่งประเทศไทย ส�ข� 
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสม�คมคนต�บอดขอนแก่น ทำาการฝึกอบรมผู้พิการ
ทางการเห็น ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. ถึง 11 ก.ค.55 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำานวน 20 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ มีทักษะในการนวดแผนไทย เป็นการสร้างงาน สร้าง
อาชพีใหต้นเองและครอบครวัใหส้ามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน ไม่เป็นภาระต่อผู้อ่ืนและสังคม 
ทำาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน



จำ�นวนประช�กรกับเขตเลือกตั้งท้องถิ่น (2) โดย...ธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

 วารสารฉบับที่ผ่านมาได้กล่าวถึง การที่ผู้อำานวยการทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการประกาศ
จำานวนราษฎรทั่วประเทศ โดยช่วงระยะหลังจะประกาศในเดือนมีนาคม อันเป็นเดือนสุดท้ายที่จะต้องประกาศตามกฎหมาย เรียก
ว่าเป็นไฟตบ์งัคบั จะขยายหรอืเลือ่นออกไปเหมอืนกับเลือ่นการเลอืกต้ังอกีไมไ่ด้ ปญัหาทีเ่กดิขึน้กค็อืมหีนว่ยงานอืน่ไปพว่งเอาข้อมลู
ดังกล่าวมาเป็นสรณะเพราะกฎหมายบังคับ 

 ในส่วนของเทศบาลท้ัง 3 ระดับ คือ เทศบาลตำาบล 

เทศบาลเมอืง และเทศบาลนคร จะมกีรณกีระทบในเรือ่งจำานวน
ราษฎร เฉพาะเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น นั่นคือต้องถือ
ปฏิบัติตามความในมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2545 ประกอบขอ้ 14 และขอ้ 15 ขอ้ระเบียบคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ.2554  ซ่ึงจะไดว้เิคราะห์เรือ่งการแบง่
เขตเลือกต้ังของเทศบาล ควบคู่ไปกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ
 
 ทนีีม้าดจูำ�นวนร�ษฎรกระทบต่อก�รเลอืกต้ังสม�ชกิ
สภ�องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)อย่�งไร กล่าวได้ว่า
กระทบ 2 เด้งครับ เด้งท่ีหน่ึงก็คือกระทบต่อจำานวน ส.อบจ. ท่ีอ�จ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง  เด้งท่ีสองกระทบเร่ืองก�รแบ่งเขตเลือกต้ัง  
จำานวน ส.อบจ.ในแต่ละจังหวัด จะเป็นไปตามมาตรา 9 วรรค
สาม แหง่พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั พ.ศ.2540 
ที่บัญญัติไว้ว่า “การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้ถือเกณฑ์จำานวนราษฎรแต่ละจังหวัดตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎร ท่ีประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกต้ัง 
จงัหวดัใดมรีาษฎรไมเ่กนิหา้แสนคน ใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน
ห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไดส้ามสบิคน...” น่ันคอื กฎหมายจัด
ตัง้องค์การบรหิารสว่นจังหวดั กำาหนดให้จงัหวดัใดจะมจีำ�นวน
สม�ชิกสภ�องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ได้จำ�นวน
เท่�ใดจะข้ึนอยู่กับจำ�นวนร�ษฎรที่ประก�ศในปีสุดท้�ยก่อน
ปีที่มีก�รเลือกตั้ง (การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกประเภท
จะมกีารเลอืกต้ังในทกุ 4 ปเีมือ่ครบวาระ) เชน่ จะมกีารเลอืกตัง้
ในปี 2555 จะต้องนำาจำานวนราษฎร ณ 31 ธ.ค.54 ที่ผู้อำานวย
การทะเบียนกลาง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือน
มีนาคม 2555 มาเป็นฐานในการพิจารณา ยกตัวอย่าง ในการ

เลอืกตัง้สมยัทีผ่า่นมาเมือ่ป ี2551 ม ีส.อบจ.จำานวน 24 คน และ
จะต้องเลือกตั้ง ส.อบจ. เป็นการทั่วไปในปี 2555 อบจ.ที่จะ
กระทบในประเด็นนี้ คือ อบจ. ที่มีจำานวนประชากรในปี 2553 
อยูใ่นภาวะก้ำากึง่ เชน่ ป ี2553 มจีำานวนราษฎรทัง้จังหวดั จำานวน 
499,999 คน เมื่อมีประกาศจำานวนราษฎรของปี 2554 ออกมา
เป็น 500,001 คน (เกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน) จะมี
จำานวน ส.อบจ. เพิ่มขึ้น จากเดิม มี 24 คน ในการเลือกตั้งในปี 
2555 ก็จะมี ส.อบจ. ได้ 30 คน ในทางกลับกันหากในการเลือก
ต้ังคร้ังทีแ่ลว้มจีำานวน ส.อบจ. 30 คน ในป ี2553 มจีำานวนราษฎร
ทั้งจังหวัด จำานวน 500,001 คน เมื่อมีประกาศจำานวนราษฎร
ของปี 2554 ออกมาเป็น 500,000 คน จะมี ส.อบจ. ลดลงเหลือ
เพยีง 24 คน ซึง่ทกุ อบจ. และ กกต. จะต้องเกาะติดเรือ่งประกาศ
จำานวนราษฎรอย่างใกล้ชิดในทุกปี สำาหรับ อบจ. ที่มีอัตราการ
เพิ่มขึ้น หรืออัตราการลดลงของจำานวนประชากรไม่อยู่ในห้วง
ก่ำาก่ึงดังตัวอย่าง ก็จะไม่มีผลกระทบต่อจำานวน ส.อบจ.แต่อย่างใด 
เช่น สมัยการเลือกตั้งเมื่อปี 2551 มีประชากร หกแสนคน มี 
ส.อบจ. ได้ 30 คน ในการเลือกตั้งในปี 2555 รับรองได้ว่ามี
ประชากรไม่เกินหนึ่งล้านคนอย่างแน่นอน จำานวน ส.อบจ. ก็จะ
คงยืนพื้นอยู่ที่ 30 คน เช่นเดิม ลักษณะตามตัวอย่างสุดท้ายนี้ 
จำานวนราษฎรก็จะไม่กระทบกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
จำานวน ส.อบจ. ยกเว้น มีเหตุพิเศษที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของจำานวนราษฎร และเป็นเหตุให้จำานวน ส.อบจ. 
เปลี่ยนแปลง นั่นคือ ก�รต้ังจังหวัดใหม่ ก็เป็นเหตุให้จำ�นวน 
ส.อบจ.เปล่ียนแปลงไปต�มจำ�นวนร�ษฎรท่ีปร�กฎ
 
 ฉบับหน้า จะมาพูดถึงจำานวนราษฎรที่กระทบต่อเขต
เลือกตั้ง ซึ่งเป็นเด้งที่สองของ อบจ. และเป็นเด้งแรกเด้งเดียว
ของเทศบาล ทั้งนี้ ผู้เขียนจะได้เสนอความเห็นในการแก้ไข
ปัญหาโรคเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีสาเหตุมาจากจำานวน
ราษฎรไว้ด้วย



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

ก�รเตรียมก�รเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ในฉบับที่ผ่านมาได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
และผู้มีลักษณะต้องห้าม มิให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 33 
มาตรา 34 และมาตรา 35 ไปแล้ว ในฉบับนี้จะกล่าวถึงผู้ที่ไม่ได้ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 
37 กลา่ววา่ ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูใ้ดไมไ่ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้โดยมไิดแ้จง้เหตุ
ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 36 วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นเสียสิทธิ
ดังต่อไปนี้
 1. สทิธยิืน่คำารอ้งคดัคา้นการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และ
ผู้บริหารท้องถิ่น
 2.  สิทธิ ร้องคัดค้ านการเลือกกำ านันและ ผู้ ใหญ่บ้ าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น
 3. สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน
 4. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำานันและผู้ใหญ่บ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่
 5. สิทธิเข้าช่ือร้องขอให้สภาท้องถ่ินพิจารณาออกข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินตามกฎหมาย ว่าด้วยการนำาช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน

 6.  สิทธิเขา้ชือ่รอ้งขอใหถ้อดถอนสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตามกฎหมายวา่ดว้ย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีกำาหนดเวลาต้ังแต่วันเลือกต้ังคร้ังท่ีผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังจนถึง 

วันเลือกตั้งครั้งท่ีผู้น้ันไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กฎหมายได้กำาหนดโทษผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้หนักพอสมควรนะครับ 

ก็ขอให้ทุกๆท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันโดยทั่วหน้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับใดหรือแม้กระทั่ง 

การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ก็ขอให้ไปใช้สิทธิของตนเองเพ่ือเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารงานของรัฐแทนตัวท่านเอง 

ในคราวหน้า จะกล่าวถึงการไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องทำาอะไร อย่างไรบ้างครับ แล้วพบกันฉบับหน้านะครับ
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กองช่�ง อบจ.ขอนแก่น ร่วมกับ อบต.ป่�ปอ อ.บ้�นไผ่ 
กำ�จัดวัชพืชแหล่งน้ำ� เพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำ�
 กองช่�ง อบจ.ขอนแก่น ได้ดำาเนินการร่วมกับ อบต.ป่�ปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กำาจัดวัชพืชท่ีปกคลุมแหล่งน้ำา 
เพื่อไม่ให้แหล่งน้ำาตื้นเขิน และเพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำา (แก้มลิง) อันเป็นการป้องกันได้ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง ได้ในขณะเดียวกัน  
อีกทั้งราษฎรสามารถใช้น้ำาจากแหล่งน้ำานี้ได้โดยสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการจับปลา หรือสูบน้ำาทำานา เป็นต้น โดยการดำาเนินงาน 
ในคร้ังน้ี อบจ.ขอนแก่น ได้สนับสนุนเคร่ืองจักรกลพร้อมน้ำามันเช้ือเพลิง และอบต.ป่าปอ  เจ้าของพ้ืนท่ี ร่วมสนับสนุนน้ำามันเช้ือเพลิง
อีกส่วนหนึ่งด้วย  

โดย...ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

 นอกจากน้ี ยังได้สนับสนุนเคร่ืองจักรกลเพ่ือก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติพ้ืนท่ีชุ่มน้ำา บริเวณแก่งละว้า บ้านดอนปอแดง 
ต.โคกสำาราญ อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่ ซึง่เปน็เสน้ทางเขา้สู่แหล่งอนรัุกษพ้ื์นทีชุ่ม่น้ำาเพ่ือใหน้กัเรียน นกัศกึษา ตลอดผู้สนใจไดเ้ขา้ไป
ศึกษาพันธุ์พืชในพื้นที่ชุ่มน้ำา และเป็นแหล่งดูนก ที่อาศัยอยู่กับแหล่งน้ำาธรรมชาติ ซึ่งในอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ที่สำาคัญอีกแห่ง ของ จ.ขอนแก่น

ก�รกำ�จัดวัชพืชลำ�ห้วยหนองป่�ล้ำ�  บ้�นดอนเปือย ม.4 ต.ป่�ปอ อ.บ้�นไผ่

ก�รกำ�จัดวัชพืชหนองหินล�ด บ้�นหนองตับเต่� ม.7 ต.ป่�ปอ อ.บ้�นไผ่

โครงก�รจัดทำ�เส้นท�งศึกษ�ธรรมช�ติ พ้ืนท่ีชุ่มน้ำ�บริเวณแก่งละว้� บ้�นดอนปอแดง ต.โคกสำ�ร�ญ อ.บ้�นแฮด

ก่อนดำาเนินการ

ก่อนดำาเนินการ

ก่อนดำาเนินการ

ขณะดำาเนินการ

ขณะดำาเนินการ

ขณะดำาเนินการ

ดำาเนินการแล้วเสร็จ

ดำาเนินการแล้วเสร็จ

ดำาเนินการแล้วเสร็จ

ภ�รกิจกองช่�ง
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บรรย�ก�ศก�รรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น
 ตามประกาศผู้อำานวยการเลือกตั้งประจำา อบจ.ขอนแก่น ให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น โดยกำาหนดให้มีการเลือกตั้ง
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค.55 และกำาหนดรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 25 – 29 ก.ค.55 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
 จากการรบัสมคัรทัง้ 5 วนัดงักลา่ว มผีูส้นใจมาสมคัรรบัเลอืกตัง้ ส.อบจ.ขอนแกน่ จำานวนทัง้สิน้ 122 คน และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำา อบจ.ขอนแก่น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น  
ที่มีคุณสมบัติถูกต้องต�มกฎหม�ย จำ�นวน 119 คน โดยกองบรรณาธิการได้นำาภาพบรรกาศในวันรับสมัครฯ วันแรก  
(25 ก.ค.55) ซึ่งมีความคึกคักที่สุด มาให้ทุกท่านได้รับชมครับ

ประมวลภ�พเด่น อบจ.ขอนแก่น 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น



โดย...ฝ่ายพัฒนาสังคม สำานักปลัดฯ อบจ.ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น ร่วมต้อนรับฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิก

 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้ 
รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ และ น�ยวัฒน� ช่�งเหล� 
พร้อมด้วย ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม นำาคณะข้าราชการ 
อบจ.ขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ “น้องแต้ว” 
น.ส.พิมศิริ ศิริแก้ว นักกีฬ�ยกน้ำ�หนักเหรียญเงินโอลิมปิก 2012 
“ลอนดอนเกมส์” ฮีโร่ขวัญใจชาวขอนแก่นและขวัญใจชาวไทย เมื่อวันที่ 
8 ส.ค.55 ในการจัดกิจกรรม “เร�รักขอนแก่น” ครั้งที่ 15/2555  
ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร โดยมี ผวจ.ขอนแก่น 
น�ยสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เป็นประธาน



ภ�รกิจกองคลัง
โดย…ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ก�รออกสำ�รวจและประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับก�รชำ�ระภ�ษี
และค่�ธรรมเนียมบำ�รุง อบจ. จ�กผู้พักในโรงแรม

	 จากการท่ีกองคลัง	 	 โดยฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้	 	 ได้มีการออกสำารวจและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชำาระภาษี 
และค่าธรรมเนียมบำารุง	 อบจ.จากผู้พักใบโรงแรมนั้น	 ได้มี โรงแรมเปิดใหม่ท่ี ได้มาชำาระค่าธรรมเนียมบำารุง	 อบจ. 
จากผู้พักในโรงแรมให้กับ	อบจ.ขอนแก่น	หลายโรงแรม	ฉบับนี้	เราขอแนะนำาโรงแรมเปิดใหม่ใน	จ.ขอนแก่น	ที่มีห้องพักสวย
หลากหลายสไตล์	ใจกลางเมืองขอนแก่น

 ขอเชิญชวนทา่นทีม่าทอ่งเทีย่วในจงัหวดัขอนแกน่	หรอืทา่นทีเ่ดินทางผา่นไปมา	จ.ขอนแกน่	หากสนใจหรอืตอ้งการ
ที่พักเพื่อผ่อนคลายก็สามารถใช้บริการโรงแรมที่ทาง	 อบจ.ขอนแก่น	 เราแนะนำา	 เพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจ 
			เมืองขอนแก่น	และเป็นการสนับสนุนการเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมเพื่อนำามาพัฒนา	จ.ขอนแก่น	ของเราด้วย

ฝันดี	ซิทตี้	วิว 
 ตั้งอยู่เลขที่ 19/59 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.0-4322-2522 เป็นโรงแรมที่บริการ 
ห้องพักที่ได้มาตรฐาน ใหม่ ทันสมัย สะอาด สะดวกสบาย  
ห้อง 44 แบบ ที่ไม่มีใครเหมือน เตียงใหญ่ ขนาด 6 ฟุต / 7 ฟุต 
และเตียงคู่ 3.5 ฟุต พร้อมด้วยเครื่องนอนมาตรฐานเดียวกัน 
กับโรงแรม 4 ดาวราคาสบายกระเป๋า ราคาเริ่มต้นเบาๆ 
ที่ 450 บาท/คืน พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน มีบริการ
อาหาร ส่งถึงห้องพัก การเดินทางสะดวก มีรถประจำาทาง 
ผ่านหลายสาย อยู่ใกล้ร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ มากมาย

แฟนซีรีสอร์ท
 เป็นอีกโรงแรมใหม่แห่งหนึ่ งที่น่าพัก ตั้ งอยู่ เลขที่  222  
หมู่  4 ซ.เอกสิทธิ์  ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โทร.0-4342-4000 ทางไปชุมแพ ตรงข้ามป๊ัมน้ำามัน ปตท. บริการห้องพัก 
แต่ละห้องมีหลากหลายสไตล์ไม่เหมือนกัน ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท



โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี

โครงก�รถ่�ยโอนภ�รกิจสถ�นีขนส่งผู้โดยส�รจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3
 อบจ.ขอนแก่น ได้รับก�รถ่�ยโอนภ�รกิจสถ�นีขนส่งผู้โดยส�รจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 จ�ก กรมก�รขนส่งท�งบก 

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.54 คว�มเป็นม�

 เดิมจังหวัดขอนแก่นมีสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองอยู่แล้วจำานวน 2 แห่ง คือ

 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 (สีส้ม)

 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 (ปรับอากาศ)

 ซึ่ง กรมการขนส่งทางบก ได้ดำาเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2   

ให้เทศบาลนครขอนแก่นไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 ส.ค.48

 สภ�พปัญห�

 จากปญัหาการจราจรท่ีตดิขัดในเขตเมอืงและสถานขีนสง่เดิมมคีวามแออดัมาก จำาเปน็จะต้องมกีารพฒันาระบบการขนสง่

และแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านการขนส่ง จึงได้มีการ

ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 (แห่งใหม่) ขึ้นโดยมีแนวคิดในการแยกสถานีขนส่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารในเมือง (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2) เป็นสถานีเชื่อมต่อ 

การเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางระยะใกล้ เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการเป็นประจำามีความสะดวก ในการเดินทาง เส้นทาง 

เดินรถโดยสารควรกำาหนดให้เข้าใช้สถานีฯ ต้องเป็นเส้นทางหมวด 4 (รถภายในจังหวัด) และเส้นทางหมวด 3 (รถระหว่างจังหวัด) 

ที่มีระยะทางไม่ไกล ลักษณะรถที่ใช้รถโดยสารขนาดกลางและขนาดเล็กไม่เกิดปัญหาการจราจรในตัวเมือง

 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารนอกเมือง (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3) เป็นสถานีที่เชื่อมต่อเพื่อกระจายการ

เดินทางระยะไกล เช่น กรุงเทพ หรือเดินทางข้ามภาค โดยรูปแบบการก่อสร้างกำาหนดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร 

อาคารสถานที่เป็น 2 ชั้น มีระบบบันไดเลื่อน บริเวณที่พักรอสำาหรับผู้โดยสารกว้างขวาง เส้นทางเดินรถโดยสารที่ควรกำาหนดให้

เข้าใช้สถานีฯ ต้องเป็นเส้นทางหมวด 2 (รถต้นทาง/ปลายทางกรุงเทพ) และเส้นทางหมวด 3 (รถระหว่างจังหวัด) ที่มีระยะไกล 

ลักษณะรถจะเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ หากเข้าเมืองจะเกิดปัญหาการจราจรได้

 สถ�นีขนส่งผู้โดยส�รจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งท่ี 3 (แห่งใหม่) ต้ังอยู่ท่ีบริเวณ ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ด้านทิศตะวันตก 

ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ขนาดพ้ืนท่ี 20 ไร่ อยู่ห่างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งท่ี 1 และแห่งท่ี 2 

ประมาณ 7 ก.ม. และอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ 600 เมตร (ขาเข้าเมืองจากกรุงเทพ ให้เล้ียวซ้าย ก่อนถึงสะพานทางเล่ียงเมือง)

 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 (แห่งใหม่) เป็นอาคาร 2 ชั้น มีช่องชานชลาจอดรถ จำานวน 28 ช่อง  

มีสิ่งอำานวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร เช่น บันไดเลื่อน ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV เป็นต้น 

โดยเมื่อวันที่ 8 ก.ย.54 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ และมีการส่งมอบให้ อบจ.ขอนแก่น ดำาเนินการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เพื่อเป็นการกระจายอำานาจในการปกครองตนเอง ตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอน 

การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ภ�รกิจ กองกิจก�รขนส่ง



หน่วยตรวจสอบภ�ยใน  โดย...ฉวีวรรณ จันทร์ดา  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ก�รสร้�งธรรม�ภิบ�ล คือ ก�รควบคุมภ�ยใน

 กรมสง่เสรมิก�รปกครองทอ้งถิน่ ซึง่เปน็หนว่ยงานทีม่หีนา้ทีรั่บผิดชอบ กำากบั ดูแล การดำาเนนิงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีการดำาเนินการตามพระราชกฤษฎีกา หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

ที่กำาหนดไว้ในมาตรา 52 ท่ีกำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี (มติชนรายวัน, 13 ธันวาคม 2548 : 8) ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 

 1) การจัดหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำาหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2) การจัดทำาโครงการประเมินผลและมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 

เป็นประจำาทุกปี

 3) การนำาระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-Auction) การโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับจ้างโดยตรง (E- Banking)

 4) การวางแผนระยะยาวเพื่อปลูกจิตสำานึกให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

เช่น  การจัดทำาแผนพฒันาทอ้งถิน่โดยนำาความตอ้งการจากเวทปีระชาคมมาบรรจไุวใ้นแผน การใหป้ระชาชนเขา้รว่มรบั

ฟังการพิจารณางบประมาณของสภาท้องถิ่น การตั้งตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  การคัดเลือกผู้แทน

ประชาคมเป็นคณะดำาเนินงานหอกระจายข่าว  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดตั้งศูนย์ดำารงธรรมในท้องถิ่นเพ่ือรับข้อร้องเรียนจากประชาชน  และการมอบหมายให้ 

ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้นิเทศงานในเรื่องการบริหารงานด้วยความมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง

 การสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ ธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก็คือ การสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนผู้รับบริการ แมจ้ะต้องใช้เวลานานหลาย

ปีในการพัฒนาระบบให้มีความแข็งแกร่ง จนสามารถกลายเป็นจารีตประเพณี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

จะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารตามวาระกี่รุ่นก็ตาม ก็ยังคงให้มีการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นแก่นแกนในการปฏิบัติเรื่อยไป จึงจะส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์อันดีงามขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้น จนทำาให้ประชาชนมีความยอมรับ นับถือ และเชื่อมั่นได้ว่า ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทำาหน้าที่บริหาร

ท้องถิ่น มีความตั้งใจเข้ามาบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เข้ามาเพื่อตักตวงผลประโยชน์

หรอืถอนทนุแลว้กจ็ากไปแบบไมม่คีวามผดิ ทัง้ทีป่ระชาชนในทอ้งถิน่กรั็บรู้วา่มพีฤติการณแ์บบนัน้จริง สามารถมองเหน็

ได้ด้วยตาเปล่า แต่เมื่อตรวจสอบตามพยานเอกสารแล้วก็ไม่พบความผิด กลายเป็นคลื่นกระทบฝั่ง ลูกแล้วลูกเล่า และ

กลายเป็นตำานานให้ลูกหลานเล่าขานกันเรื่อยไป

ที่มา : http://www.thailocalmeet.com/ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารไม่โปร่งใส กับการควบคุมภายใน



โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พศูนย์พัฒน�เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ขอนแก่น

โดย...กิตติชัย อุทธา นักวิชาการศึกษา 6ว.ภ�รกิจ กองก�รศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม

 อบจ.ขอนแกน่ ไดจ้ดัการอบรม “โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พศนูยพ์ฒัน�เดก็เลก็องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ.ขอนแก่น” ขึ้นในวันที่ 26 – 27 ก.ค.55 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. ใน จ.ขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 
จำานวน 245 คน วัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย
 1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท. มีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
 2. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท. มีความตระหนักและความพยายามในการสร้าง 
และดำารงระบบการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้ต่อเนื่อง

    3. เพือ่ใหบ้คุลากรทางการศกึษาสงักดั อปท. มกีารสรา้งเครอืขา่ย ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ ์ 
   ทัศนคติ และความคิดเห็นระหว่างกัน
  โดยในวันที่ 26 ก.ค.55 นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
และเป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ ในหวัขอ้ “ก�รจดัก�รศกึษ�ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน”  และม ีผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบพัฒนากิจกรรมเยาวชน สำานักประสานและพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน น�ยวีระช�ติ  
ทศรัตน์ ใหก้ารบรรยาย เรือ่ง “ม�ตรฐ�นศนูยพ์ฒัน�เด็กเลก็สงักัดกรมสง่เสริมก�รปกครองทอ้งถ่ิน” และคณะวทิยากร บรรยาย
ในหัวข้อ “ก�รว�งระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยในสถ�นศึกษ� และ ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก”  
นำาโดย ดร.ผจญ โกจ�รย์ศรี
  และในวนัที ่27 ก.ค.55 มกีารมอบเกยีรตบิตัรสำาหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรม โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ปลดั อบจ.ขอนแก่น 
น�ยสุช�ติ โคตรทุม เป็นประธานพิธีมอบฯ และกล่าวปิดโครงการ

ผอ.วีระช�ติ  ทศรัตน์

ดร.ผจญ โกจ�รย์ศรี



โดย...กิตติชัย อุทธา นักวิชาการศึกษา 6วข่�วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

เปิดท่ีทำ�ก�รธน�ค�รเพ่ือก�รเกษตรและสหกรณ์
ก�รเกษตร (ธ.ก.ส.) ประจำ�โรงเรียนซำ�สูงพิทย�คม

โครงก�รค่�ยครอบครัวอบอุ่นเฉลิมพระเกียรติฯ

ร่วมโครงก�รส่งเสริมกิจกรรมค่�ยพัฒน�เด็ก 
และเย�วชน อปท.ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 2

อบรมเชิงปฏิบัติก�ร 
“ก�รพัฒน�ทักษะกระบวนก�รคิดด้วยโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์”

สรุปก�รประเมินผลก�รฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ
หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555

 เมื่อวันที่ 10 ก.ค.55 ณ โรงเรียนซำาสูงพิทยาคม อ.ซำาสูง 
จ.ขอนแก่น โรงเรียนซำ�สูงพิทย�คม ร่วมกับ ธน�ค�ร 
เพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดที่ทำาการ
ธนาคารประจำาโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเปิดบัญชีรับฝากเงิน 
โดยใช้โปรแกรมฝากเงินของธนาคาร และนำายอดเงินฝาก 
ของนักเรียนนำาส่งให้ธนาคารต่อไป

 เมื่อวันที่ 14 - 15 ก.ค.55 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  
ร่วมกับ กองทุนคุ้มครองเด็ก สำานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และสถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ค่�ยครอบครัวอบอุ่น
เฉลมิพระเกียรต ิเนือ่งในโอก�สมห�มงคลพระบรมโอรส�ธริ�ชฯ 
สย�มมกุฎร�ชกุม�ร ทรงเจริญพระชนมพรรษ� 5 รอบ” 
ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 เมื่อวันที่ 20 - 22 ก.ค.55 อบจ.ขอนแก่น ส่งนักเรียน 

ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น จำานวน 15 คน และครูโรงเรียนในสังกัด 

อบจ.ขอนแกน่ จำานวน 2 คน เขา้ร่วมโครงการ “สง่เสรมิกจิกรรม

ค่�ยพัฒน�เด็กและเย�วชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ภ�คตะวนัออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่2 ประจำ�ป ี2555” ณ เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด

 เมื่อวันที่ 14 - 15 ก.ค.55 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ก�รพัฒน�ทักษะกระบวนก�รคิดด้วยโปรแกรม
ควบคุมหุ่นยนต์” ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ต.บ้านหว้า 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 เมื่อวันที่ 12 ก.ค.55 โรงเรียนสีชมพูศึกษา ร่วมกับ 
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จัดการประชุมเพื่อ “สรุปก�รประเมิน
ผลก�รฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555” ณ หอประชุมโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น



มอบร�งวัลนักเรียน จ�กก�รแข่งขันกีฬ�นักเรียน
จังหวัดขอนแก่น ประจำ�ปี 2555

ต้อนรับครูต่�งช�ติ ต�มโครงก�รแลกเปล่ียน

โครงก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ
(ก�รใช้โปรแกรม Local School v.4)

กิจกรรมตรวจสุขภ�พนักเรียน ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555

กิจกรรมแห่เทียนเข้�พรรษ�

 เมื่อวันที่ 9 ก.ค.55 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
จัดพิธีมอบรางวัล ให้แก่ ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
กีฬ�กรีฑ� ประเภทขว้�งจักร จากการแข่งขันกีฬานักเรียน
จังหวัดขอนแก่น ประจำาปี 2555 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
พิทยาลัย ต.บ้านขาม อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น

 เมื่อวันที่  13 ก.ค.55 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 
ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จัดพิธี “ต้อนรับครูต่�งช�ติ 
ต�มโครงก�รแลกเปลี่ยน” ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียน 
โนนหันวิทยายน

 เ ม่ือวันที่  7 - 8 ก.ค.55 โรงเรียนบ้านคูขาด  
(สถิตย์อุปถัมภ์) จัดการอบรม “โครงก�รพัฒน�ระบบ
ส�รสนเทศ (ก�รใช้โปรแกรม Local School v.4)”  
ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) ต.โคกสง่า 
อ.พล จ.ขอนแก่น

 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.55 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  
ร่วมกบั รพ.สต.หนองโน อ.กระนวน  จัดกจิกรรม “ตรวจสขุภ�พ
นักเรียน ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555” ณ ห้องประชุม 
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  ต.หนองโน อ.กระนวน  
จ.ขอนแก่น

 เมื่อวันที่  31 ก.ค.55 โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว 
จัดกิจกรรม “แห่เทียนเข้�พรรษ� ประจำ�ปี 2555”  
ณ วัดทรงศร บ้านหนองเสี้ยว ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น



โดย...สุวนัย ภูม�ศ  ผู้อำ�นวยก�รกองก�รเจ้�หน้�ที่

ที่มา :  กรมอาเชียน กระทรวงการต่างประเทศ

 สำาหรบัเดอืนนีก้องการเจา้หนา้ที	่ขอแนะนำา
ประเทศอาเซียน	 ก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเชียน	
2558	 กันบ้างนะครับ..	 	 ซึ่งปัจจุบันประเทศ 
ในอาเซียน	 มีอยู่	 10	 ประเทศ	 โดยมีข้อมูลของ 
แต่ละประเทศโดยสรุปดังนี้

 6. พม่า (Myanmar)
  เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw)   
 ภาษาพม่า : ภาษาราชการ                               
 ระบบการปกครอง : รัฐสภาที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง  
 โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขประเทศ และหัวหน้ารัฐบาล

 7. ฟิลิปปินส์ (Philippines)  
 เมืองหลวง : กรุงมะนิลา
 ภาษาราชการ : ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ  
 รองลง มาเป็น สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว
 ภาษาประจำาชาติ : ภาษาตากาล็อก
 ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดี 
 เป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 8. สิงคโปร์ (Singapore)
 เมืองหลวง : สิงคโปร์
 ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์ รองลงมา คือ จีนกลาง  
 ส่งเสริมให้พูดได้ 2 ภาษาคือ จีนกลาง และให้ใช้อังกฤษ  
 เพื่อติดต่องานและชีวิตประจำาวัน
 ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบ 
 รัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข 
  และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 9. ประเทศไทย (Thailand)
 เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร  
 ภาษาราชการ : ภาษาไทย 
 ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 10. เวียดนาม (Vietnam)
 เมืองหลวง : กรุงฮานอย   
 ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม 
 ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรค 
 คอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว

 1.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)    
 เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน 
 ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์ เป็น รองลงมาเป็นอังกฤษ   
 และจีน  
 ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

 2.กัมพูชา (Cambodia)  
 เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ  
 ภาษาราชการ : ภาษาเขมร เป็น รองลงมาเป็นอังกฤษ,   
 ฝรั่งเศส, เวียดนาม และจีน
 ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
 โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้รัฐธรรมนูญ

 3.อินโดนีเซีย (Indonesia)  
 เมืองหลวง : จาการ์ตา  
 ภาษาราชการ : ภาษาอินโดนีเซีย 
 ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดี
 เป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 4.ลาว (Laos) 
 เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์   
 ภาษาราชการ : ภาษาลาว 
 ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์
 (ทางการลาวใช้คำาว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน)
 
 5.มาเลเซีย (Malaysia)   
 เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
 ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์ รองลงมาเป็นอังกฤษ และจีน  
 ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

ส�ระน่�รู้ กับ กองก�รเจ้�หน้�ที ่



 เม็ดบัว หนึ่งในสุดยอดธัญพืช ทุกคนชักสงสัยแล้วละซิคะว่า เม็ดบัวมีดีอย่างไร  
มีประโยชน์อะไรบ้าง  ถ้าอยากรู้เราไปดูกันเลยดีกว่า
 เม็ดบัว ภาษาจีนเรียกว่า เก่าซิก, หน่อยซิก  หรือ หน่อยผ่องจื้อเป็นธัญพืชที่ให้คุณค่า
ทางอาหารสูง ทานได้ทั้งสดและแห้ง มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบมากกว่าข้าว 3 เท่าเลยทีเดียว  
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมของวิตามินอีกหลายชนิด เช่น วิตามินเอ, วิตามินซี, วิตามินอี, 
เกลือแร่ และฟอสฟอรัส  วิตามินเหล่านี้มีส่วนช่วยในการบำารุงประสาท  บำารุงไต  บำารุงสมอง

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

เม็ดบัว	หนึ่งในสุดยอดธัญพืช

 นอกจากนี้เม็ดบัวยังมีสรรพคุณทางยาในการรักษา อาการท้องร่วง, บิดเรื้อรัง, สตรีประจำาเดือนมามาก, 
น้ำาอสุจิเคลื่อน (น้ำากามออกไม่รู้ตัว) ส่วนดีบัว (ต้นอ่อนที่อยู่ในเม็ดบัวมีรสขม) ยังช่วยลดความดันโลหิตสูง 
ช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ, ช่วยขยายหลอดเลือด, แก้กระหาย, อาเจียนเป็นเลือด เป็นต้น 
 จากคุณสมบัติที่ดีเลิศของ เม็ดบัว คนสมัยก่อนจึงนิยมนำา เม็ดบัว มาทำาอาหาร ทั้งคาวและหวาน  เช่น  
ข้าวผัดเม็ดบัว, สังขยาเม็ดบัว, เม็ดบัวเชื่อม,ขนมหม้อแกงเม็ดบัว, ใส่ในเต้าฮวย เป็นต้น ถ้านำาเม็ดบัวมาปรุง
อาหารร่วมกับลำาไยแห้งจะทำาให้สรรพคุณทางยาของเม็ดบัวเพิ่มมากขึ้น
 - นึ่งเม็ดบัวจนสุก นำาไปตากแห้ง แล้วนำามาบดเป็นผง ทานครั้งละ 15 กรัม วันละ 3 ครั้ง เพื่อรักษา
อาการท้องเสียเรื้อรัง
 - ดื่มน้ำาชาที่ต้มจากดีบัวและเก๊กฮวย ช่วยบำารุงสายตา บำารุงสุขภาพ และลดความดันโลหิต
 - เม็ดบัว ลำาไยแห้ง น้ำาตาลกรวด และกุ้ยฮวย ตุ๋นรวมกันด้วยไฟอ่อนๆ ทานบำารุงร่างกาย หัวใจ เลือด 
และม้าม
 - เนือ้เปด็นึง่กบัเนือ้ขาหนา้หม ูดอกบวัสด ลิน้จ่ี แฮมสกุ ทานเปน็อาหารบำารงุรา่งกาย ชว่ยใหเ้จรญิอาหาร

ข้อควรระวัง
 ผู้ที่มีอาการท้องผูก ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ไม่ควรท�น และไม่ควรปรุงอ�ห�รที่มีเม็ดบัว ในภ�ชนะ 

ท่ีทำ�จ�กเหล็ก เพราะจะทำาให้เม็ดบัว กลายเป็นสีดำา ของดีๆ รู้แล้วก็ลองหันม�ท�น “เม็ดบัว” กันนะคะ  เพ่ือจะได้ 
มีสุขภ�พท่ีดี ห่�งไกลจ�กโรคภัย

ที่มา : www.teence.com



 ในปงีบประมาณ พ.ศ.2555 อบจ.ขอนแกน่ โดย กองแผนและงบประม�ณ ไดด้ำาเนนิการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.ขอนแก่น ได้พิจารณาคัดเลือก โครงก�รอบรมสัมมน�ผู้นำ�ท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำ�ปี 2554 (ติดต�มหลังดำ�เนินก�ร) เป็นรายโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบ
ระดบัความคดิเหน็ของผูน้ำาท้องถ่ินจากการเข้ารว่มโครงการและนำาความรูท้ีไ่ด้รบันำาไปปรบัใชใ้นการปฏบิติัหนา้ที ่และเพือ่ตอ้งการ
ทราบแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้นำาท้องถิ่นในการบริหารจัดการท้องถ่ินตนเอง ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 62 ราย มีเกณฑ์วัดค่า
เฉลี่ย 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ระดับมากที่สุดคือ 5 และน้อยที่สุด คือ 1
 ผลจากการติดตามฯ พบว่า ผู้นำาที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นกำานัน มีอายุระหว่าง 51- 60 ปี ได้รับการแต่งตั้งสมัยแรก 
ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับการปฏิบัติงานมี 4 ด้าน คือ  
 1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ย  3.90
 2. ด้านความก้าวหน้า  มีค่าเฉลี่ย  3.78
 3. ด้านการปฏิบัติงาน  มีค่าเฉลี่ย  3.87
 4. ด้านสัมพันธภาพกับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ
     มีค่าเฉลี่ย  3.95

โดย...ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการภ�รกิจ กองแผนและงบประม�ณ

 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้นำาท้องถิ่นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ทั้ง 4 ด้าน โดยภ�พรวมอยู่ในระดับม�ก มีค่�เฉลี่ย 3.88 
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 ด้�นทีม่คี�่เฉลีย่สงูสดุ คอื ด้�นสมัพนัธภ�พกับชมุชนและ
หน่วยง�นของรัฐ มีค่�เฉลี่ย 3.95 รองลงมา ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.87 และ
ด้านความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย 3.78 ตามลำาดับ เหตุผลที่ด้าน
สัมพันธภาพกับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ มีค่าเฉลี่ยสูง อาจเป็น
เพราะว่า ผู้นำาท้องถ่ินเป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดกับชาวบ้านหรือคนใน
ชมุชนทีช่าวบา้นใหค้วามเคารพนบัถอืเปน็บคุคลทีเ่สยีสละ มีมนษุย์
สมัพนัธด์กีบัคนในทอ้งถิน่และเปน็ผูน้ำาทีส่ามารถเขา้ถงึสว่นราชการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมีตำาแหน่งหน้าที่ทางสังคมที่
สามารถร่วมปฏิบัติงานกับชุมชน มีประโยชน์ร่วมกับคนในท้องถิ่น
หรือชุมชน มีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับคนใน
ท้องถิ่นตนเองได้ 
 ด้�นที่มีค่�เฉลี่ยต่ำ�สุด คือ ด้�นคว�มก้�วหน้� อาจเป็น
เพราะว่าผู้นำา เป็นบุคคลที่อยู่กับชุมชน เป็นที่รู้จักในวงแคบเฉพาะ
ในชมุชนเฉพาะถิน่เทา่นัน้ ไมโ่ดดเด่นในหนา้ทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายให้
เป็นบุคคลที่รู้จักในระดับอำาเภอ หรือจังหวัดได้ จึงทำาให้ด้านความ
ก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยน้อย รายละเอียดการติดตามและประเมินผล
โครงการ ดูได้ที่ www.Kkpao.go.th ของ อบจ.ขอนแก่น



เมนูสุขภ�พ โดย...น.ส.อิ่มเอม

ฟ้�ทะล�ยโจร (2)

   สวัสดีค่ะ เมื่อฉบับที่แล้วได้แนะนำา
สมุนไพรที่ใช้ในการต้านหวัดชื่อฟ้าทะลายโจร ฉบับนี้
มารู้จักกับประสิทธิผลของฟ้าทะลายโจรกันต่อนะคะ

 การทดลองทางคลนิกิแบบ randomized double-
blind placebo controlled study เพือ่ศกึษาประสิทธผิล
ของสารสกัดฟ้าทะลายโจรมาตรฐาน (SHA-10) ในการ
บรรเทาอาการเนื่องจากหวัด (common cold)  ในผู้ป่วย 
158 คน โดยใช้ Visual analogue scale measurements 
(VAS) พบว่าสารสกัดขนาด 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน (มีแอน
โดรกราโฟไลด์ และดีออกซิแอนโดรกราโฟรไลด์ อย่างน้อย 
60 มิลลิกรัมต่อวัน) สามารถใช้รักษาอาการหวัดได้ภายใน

วันท่ี 2 ของการให้ยา กลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร 
มีอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เจ็บคอ และน้ำามูกไหล ลด
ลงอย่างมีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก
 การศึกษาประสิทธิผลของฟ้าทะลายโจรในการ
รกัษาอาการไขแ้ละเจบ็คอเปรยีบเทียบกบัยาพาราเซตามอล 
ในผูใ้หญ่จำานวน 152 คน ผูป้ว่ยจะถกูแบง่กลุม่แบบสุม่ใหไ้ด้
รับยาพาราเซตามอล หรือ ผงใบฟ้าทะลายโจรขนาด 3 กรัม
ต่อวัน หรือ 6 กรัมต่อวัน ติดต่อกัน 7 วัน ผลการศึกษาพบว่า
ในวันที่ 3 หลังการรักษา ผู้ป่วยที่ได้รับยาพาราเซตามอล 
หรือผงใบฟ้าทะลายโจรขนาด 6 กรัมต่อวัน จะหายจากไข้
และอาการเจบ็คอไดม้ากกวา่กลุม่ทีไ่ดร้บัผงใบฟา้ทะลายโจร
ขนาด 3 กรัมต่อวัน อย่างมีนัยสำาคัญ แต่ผลการรักษาไม่มี
ความแตกต่างกันในวันท่ี 7 ของการประเมินผล การศึกษาน้ี
แสดงให้เห็นว่าผงใบฟ้าทะลายโจรในขนาด 6 กรัมต่อวัน 
สามารถใช้บรรเทาอาการไข้และเจ็บคอในผู้ใหญ่ได้ผลดี

ที่ม� : หนังสือสมุนไพรกับไข้หวัด พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552

 ฟ้าทะลายโจรไม่มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสและเชื้อ
แบคทีเรียที่ทำาให้เกิดอาการเจ็บคอ แต่มีรายงานว่าสาร
สกัดหยาบ, แอนโดรกราโฟไลด์ , และอนุพันธ์กระตุ้น
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสัตว์ทดลอง จึงสรุปว่ากลไก
การออกฤทธิข์องฟา้ทะลายโจรตอ่โรคหวดันา่จะเกีย่วขอ้ง
กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีรายงาน
ฤทธิ์แก้ไข้ (antipyretic) และต้านการอักเสบ (anti- 
inflammatory) โดยกลไกยบัยัง้ platelet – activating 
factor (PAF)
 สารสกัดใบฟ้าทะลายโจรด้วยแอลกอฮอล์ 70 
หรือ 80% มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำาให้เกิดอาการ
อุจจาระร่วงที่ระดับความเข้มข้น 25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
และต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำาให้เกิดอาการเจ็บคอที่ระดับ
ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
 ฉบับหน้าติดตามอ่านตอนจบประสิทธิผลของ 
ฟ้าทะลายโจรต่อไปนะคะ



โดย..วรเวทย์  ดิเรกศรี  หัวหน้าสำานักปลัดฯเปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
 ด้วย อบจ.ขอนแก่น ได้จัดทำาโครงการเพื่อให้ข้าราชการ ข้าราชการครู 
ลูกจ้างประจำา และพนักงานทุกคน ได้มีโอกาสได้ร่วมทำาบุญ ถวายกันเทศก์และ
รับฟังพระเทศก์ จากพระภิกษุที่ทรงสมณะศักดิ์ ในวันประชุมประจำาเดือนของ 
อบจ.ขอนแกน่ ทกุเดอืน ซึง่เปน็แนวคดิของ นายก อบจ.ขอนแกน่ และปลัด อบจ.
ขอนแก่น ที่ต้องการให้ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำา พนักงานของ 
อบจ.ขอนแก่น ทุกคน ได้มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ มีสติ และหลักประพฤติปฏิบัติ
ตามหลกัการของพระพทุธศาสนา เพือ่นำาไปปฏบิตัริาชการ และปฏบิตัตินในชีวติ
ประจำาวัน โดยกำาหนดให้วันประชุมประจำาเดือน ของ อบจ.ขอนแก่น ของทุกต้นเดือน 
จะนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนา ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 น. 
โดยครั้งที่ 1 โครงการ “เปิดบ้�นรับธรรม อบจ.ขอนแก่น” ประชุมประจำาเดือน 
ธ.ค.54 เมื่อ 23 ธ.ค.54 ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศนา ครั้งที่ 1 คือ

  พระธรรมดิลก (สม�น สุเมโธ ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ บ้านแอวมอง 
ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   ผมขอสรุป ธรรมะที่ท่านได้เทศก์  พอสังเขปดังนี้
  “...อรุณรุ่งเช้า นก กาได้ออกจากรังเพื่อออกไปหากินเย็นก็บินกลับรัง เป็นอย่างนี้ทุกวัน บ้างก็กลับรังตัวเดียว 
อาจจะถูกทำาร้ายเป็นอันตราย บ้างก็ปีก ขาหักบ้าง เปรียบคล้ายๆ กับคนที่ ตื่นเช้ามาต้องออกจากบ้าน เพื่อไปทำามาหากินหาเลี้ยง
ครอบครัว บ้างก็นั่งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสาร รถจักรยานยนต์ อยู่ใกล้ๆ ก็เดินบ้าง  พอเลิกงานก็กลับบ้าน บ้างก็กลับถึงบ้านอย่าง
ปลอดภัย บ้างก็แวะระหว่างทางกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึก หรือได้รับอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง หรือที่ทำางาน ซึ่งในแต่ละวัน เราไม่
สามารถจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับเรากับครอบครัวเรา สิ่งเดียวที่เราทำาได้และแนะนำาให้คนอื่นทำาได้ คือ  
“ขอให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลา” ว่าเรากำาลังยืน กำาลังนั่ง กำาลังเดินทาง และเรากำาลังทำาภารกิจนั้นๆ อยู่ เช่น ก่อนออกจากบ้านไป
ทำางาน เราปิดบ้านล๊อคกุญแจ ปิดไฟ – น้ำา ดูแลความเรียบร้อย ก่อนออกจากบ้าน เมื่อออกเดินทางต้องมองซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง 
ว่าปลอดภัยหรือยัง เมื่อมีสติอย่างนี้แล้ว เราก็จะปลอดภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้
 มีเรื่องเล่าที่หลวงพ่อได้ประสบกับตนเองอยู่เรื่องหนึ่ง คือ มีพระลูกวัด ได้ขอลาสิกขาเพ่ือไปมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด 
อาตมาเลยให้ข้อคิดในการสร้างครอบครัว คือ 1.ระวังน้ำาท่วม 2.ระวังไฟไหม้ 3.ระวังผีหลอก เขาก็รับปากและออกเดินทาง เวลา
ผ่านไปประมาณ 10 ปี เขาได้กลับมาเยี่ยมพร้อมลูกและเมีย อาตมาเลยสอบถามสารทุกข์สุกดิบว่าเป็นอย่างไร ได้ทำาตามที่บอก
หรือไม่
 “ผมได้ทำาตามที่หลวงพ่อบอกทุกอย่าง คือ ให้ระวังน้ำาท่วม ผมก็สร้างบ้านอยู่บนที่สูงน้ำาไม่สามารถท่วมถึงได้ ให้ระวัง 
ไฟไหม้ ผมก็บอกลูกเมียเมื่อหุงหาอาหารเสร็จก็ให้ดับไฟ เผ้าถางป่ารอบบ้านป้องกันไฟ และให้ระวังผีหลอกผมก็สร้างบ้านอยู่ใกล้
ชุมชน ไม่อยู่ใกล้วัด ใกล้ป่าช้า ผีก็ไม่หลอก การสร้างฐานะครอบครัวก็ไม่ดีขึ้น ครับผม” 
 อาตมาเลยบอกว่า “เอ็งตีความหมายไม่ถูก” จึงถามเมียเขาว่า “มันกินเหล้ามั้ย” เมียก็ตอบว่า “กินทุกวันเลยเจ้าค่ะ” 
อาตมาเลยตอบกลับไปว่า “เมื่อกินเหล้าทุกวันแล้วเงินจะไปเหลืออะไร แล้วสูบบุหรี่มั้ย” เมียก็ตอบอีกว่า “วันละ 2 ซองเจ้าค่ะ” 
อาตมาเลยบอกวา่ “นัน้แหละถกูไฟไหมแ้ลว้รูม้ัย้ แลว้เลน่การพนนัมัย้?” เมยีกต็อบอกีวา่ “เลน่ทัง้ไพ ่หวยเบอร์ ตีไก ่มวยตูเ้จา้คะ่” 
อาตมาเลยตอบกลับไปว่า “นั่นละ อาตมาว่าให้ระวังผีหลอกจริงม๊ยละ”
 หลังจ�กนั้น เข�ก็กลับบ้�นไป เข�ลด ละ เลิก ทุกอย่�งที่หลวงพ่อสอน ปัจจุบัน ก็ส�ม�รถสร้�งครอบครัวให้มีฐ�นะ
ที่ดีขึ้นเป็นลำ�ดับ... ติดตาม “เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขก.”  ครั้งที่ 2  ฉบับหน้า..ครับ



ต�มดูผลง�น   สโมสรขอนแก่น เอฟซี สู้ศึก ย�ม�ฮ่�ลีก 1

 ฉบับที่แล้ว ได้รายงานผลการแข่งขันไปแล้วถึงนัดที่ 15 ฉบับนี้จะนำาสรุปผลการแข่งขันตั้งแต่นัดที่ 16 ถึงนัดที่ 21 
(สิ้นสุด 8 ส.ค.55) ดังนี้
 นัดที่ 16 (พ. 18 ก.ค.55) ขอนแก่น เอฟซี ชนะ สุพรรณบุรี เอฟซี 2 : 1 (สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น)
 นัดที่ 17 (ส. 21 ก.ค.55) ศรีร�ช� ซูซูกิ เอฟซี ชนะ ขอนแก่น เอฟซี 2 : 0 (สนามซูซูกิ สเตเดี้ยม)
 นัดที่ 18 (พ. 25 ก.ค.55) ขอนแก่น เอฟซี แพ้ ศรีร�ช� ซูซูกิ เอฟซี 0 : 3 (สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น)
 นัดที่ 19 (อา. 29 ก.ค.55) สุพรรณบุรี เอฟซี ชนะ ขอนแก่น เอฟซี 2 : 1 (สนามกีฬากลาง จ.สุพรรณบุรี)
 นัดที่ 20 (อา. 5 ส.ค.55) ขอนแก่น เอฟซี เสมอ บ�งกอก เอฟซี 2 : 2 (สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น)
 นัดที่ 21 (พ. 8 ส.ค.55) ขอนแก่น เอฟซี เสมอ แบงค็อก ยูไนเต็ด 0 : 0 (สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น)

โดย...นายฉลาม

สำ�หรับในเดือนสิงห�คม 2555 ขอนแก่น เอฟซี มีโปรแกรมเหลืออีก 3 นัด ดังนี้

 นัดท่ี 22 (ส. 11 ส.ค.55) นครร�ชสีม� เอฟซี – ขอนแก่น เอฟซี (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 18.00 น.)
 นัดที่ 22 (อา. 19 ส.ค.55) ขอนแก่น เอฟซี – ร�ชประช� เอฟซี  (สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น เวลา 18.00 น.)
 นัดที่ 23 (ส. 25 ส.ค.55)  เจดับบลิว รังสิต – ขอนแก่น  เอฟซ ี 
(สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง 6 เวลา 16.00 น.)
 ส่วนการแข่งขัน  “ฟุตบอลมูลนิธิไทยคม  เอฟเอคัพ  2012” 
รอบที่สาม จะทำาการแข่งขันในวันพุธที่ 15 ส.ค.55 (เลื่อนจาก 1 ส.ค.55) 
โดยเปิดบ้านต้อนรับ “กว่�งโซ้งมห�ภัย” เชียงร�ย ยูไนเต็ด เวลา 18.00 น.

สรุปต�ร�งคะแนน 21 นัด (ณ วันที่ 10 ส.ค.55)
สรุปต�ร�งคะแนน 5 อันดับแรก ดังนี้

อันดับ      สโมสร  แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม ผลต่�ง
  1.     ราชบุรี มิตรผล เอฟซี  21  15   4  2 53 18  49    35
  2.     สุพรรณบุรี เอฟซี   21  13   4  4 36 13  43    23
  3.     ปตท.ระยอง   21  12   4  5 45 20  40    25
  4.     ศรีราชา ซูซูกิ เอฟซี  21  12   4  5 43 25  40    18
  5.     กระบี่ เอฟซี   21  12   4  5 33 17  40    16

สรุปต�ร�งคะแนน 5 อันดับสุดท้�ย (โซนตกชัน) มีดังนี้

อันดับ      สโมสร  แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม ผลต่�ง
 14.     เอฟซี ภูเก็ต   21  5   8  8 21 29  23    - 8
 15.     ขอนแก่น เอฟซี   21  6   5 10 21 32  23   - 11
 16.     เจดับบลิว รังสิต   21  4   6 11 21 41  18   - 20
 17.     ราชประชา เอฟซี   21  3   6 12 20 34  15   - 14
 18.     จันทบุรี เอฟซี   21  0   2 19 14 84   2   - 70

น�ยกฯ พงษ์ศักดิ์ สัมผัสมือทักท�ยผู้เล่น 
ขอนแก่น เอฟซี ก่อนลงสน�ม

น�ยกฯ พงษ์ศักดิ์ สัมผัสมือทักท�ยผู้เล่น 
ศรีร�ช� ซูซูกิ เอฟซี ก่อนลงสน�ม

บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ 
ร่วมสนับสนุนน้ำ�ดื่ม Idea ให้กับสโมสร



กระแซะข่าว
โดย...ทิดจ่อย คอยสาว

 เอ้าเริ่มกันที่เรื่องแรก อาจจะช้าไปนิดแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน นายก อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักด์ิ  ต้ังว�นิชกพงษ์ 

ทีช่นะการเลอืกต้ังกลบัมาเปน็นายกฯ สมยัที ่5 ของพีน่อ้งชาวขอนแกน่อกีคร้ังหนึง่ นีแ่หละเคา้วา่คนด ี“ตกน้ำ�ไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” 

ยังไงก็เป็นที่รักของพี่น้องชาวขอนแก่นคือเก่าเด้อ (ฮ่าๆ)  นอกจากท่านนายกแล้ว ท่านยังมีทีมงานที่เข้มแข็ง รองนายก อบจ.

ขอนแก่น 3 คน รองฯ สิทธิกุล   ภูคำ�วงศ์ เป็น รองนายก อบจ.ขอนแก่น อีกสมัย เพื่อสานต่องานที่รับผิดชอบ รองฯ วัชร�ภรณ์ 

ผ่องใส สุภาพสตรีท่ีมีแต่ให้ โดยเฉพาะงานบุญศุนทานบอกท่านได้มิมีผิดหวัง รองฯ หนุ่มไฟแรง วัฒน� ช่�งเหล� ทิดจ่อย ดูโหวเฮ้ง

แล้วบอกได้เลยอนาคตสดใส (ฮ่าๆ) เลขาฯ ท่านนายก ยังเป็นคนที่รู้ใจ “เลข�ฯ หมู” ปรัชญ� ผิวผ�ง ผู้ติดต่อประสานงาน 

ทุกเรื่องทุกราวกับพี่น้องประชาชนครับท่าน     นี่ก็แสดงความยินดีย้อนหลัง ท่านปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม  

ใหม่ๆ หมาดๆ เข้ารับตำาแหน่งตั้งแต่ ต.ค.54 เป็นผู้นำานาวาของข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น อีกจำานวนมาก ที่จะร่วมกันทำางาน 

เพื่อพัฒนา  “เมืองหมอแคน ดินแดนดอกคูณ” ให้ดียิ่งๆ ข้ึนเด้อ สิบอกไห่ ** นอกจากได้รับตำาแหน่งแล้ว โชคสองเด้ง  

ท่านยังขึ้นบ้านใหม่หลังใหญ่อลังการ ผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวขอนแก่นไปแสดงความยินดีจำานวนมากมายหลากหลายจริงๆ สงสาร 

ก็แต่ คุณน�ยเปิ้ล ศรีภรรย� ที่บ้านนี่แหละ เฉพาะดูแลบ้านช่องห้องหอก็หมดวันแล้ว ไม่มีเวลาคิดเร่ืองอื่นให้รกสมอง (ฮ่าๆ)  

     เอ้าข้ามมาข่าวการเลือกตั้ง สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น กันบ้าง เปิดรับสมัครวันแรก (25 ก.ค.55) คึกคักเหลือเกิน  

ขบวนแห่ผ้าป่า เอ้ย! แห่ผู้สมัครแต่ละเขตแต่ละอำาเภอ “สีแดง” แยงตาไปหมด เต็มศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ในพริบตา  

ท้ังหน้าเก่าหน้าใหม่ เดินกระทบไหล่กันไปหมด เพื่อรอจับสลากลุ้นรางวัล เอ้ย! ลุ้นหมายเลขผู้สมัคร เหนื่อยกว่าใครคงจะเป็น  

รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยธ�ด� พรมส�ข� ณ สกลนคร ผู้ควบคุมดูแลการรับสมัคร เสียงแหบเสียงแห้งนะท่าน เพราะท่านได้

ประชุมอธิบายหลักเกณฑ์การรับสมัครก่อนวันสมัครฯ ให้กับเจ้าหน้าท่ี ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น จนทุกคนเข้าใจแจ่มแจ้ง 

แดงแจ๋โม๊ด (ฮ่าๆ) แต่พอเอาเข้าจริงๆ ก็ลืมโม๊ดคือกัลเด้อ  (ฮ่าๆ)       ทิดจ่อย ไม่ใช่หมอดู แต่กล้าทำานายตาม โพลทิดจ่อยเอง 

เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น เที่ยวนี้ (26 ส.ค.55) หน้าใหม่ไม่ต่ำากว่า 10 คน เชื่อหรือไม่ ไม่เชื่ออย่�ลบหลู่ (ฮ่าๆ) ทิดจ่อย

ว่าใครมีผลงาน ทำาการบ้านอยู่กับพ่ีน้องประชาชนตลอด คงได้กลับมาแน่นอน แต่ใครท่ีทำาการบ้านน้อยหน่อย ก็ต้องลุ้นจนเหง่ือตก 

ละครับท่าน (ฮ่าๆ) นี่เป็นความคิดเห็นทิดจ่อยคนเดียว อดีต ส.อบจ.เก่า เจ้าประจำาที่น่าจะนอนม� (ฮ่าๆ ไม่ใช่นอนให้น้ำาเกลือ 

นะครับท่าน) มีอดีต ส.อบจ.มนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์, วุฒิพร ศรีมังกรแก้ว, องอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน์, ศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์, 

คงฤทธิ์ อัศวพัฒน�กุล, จ�รุพรรณ ภูวสันติ, มีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ทิดจ่อยว่า ได้แน่นอน ฟันธง (ฮ่าๆ) ส่วนแต่ละท่านอยู่เขตไหน 

อำาเภอใดสืบเสาะกันเอาเด้อ ส่วนเขตที่ต้องสู้ ดูกันจนยกสุดท้าย นาทีต่อนาทีมี อ.เปือยน้อย, โนนศิล�, บ้�นไผ่ เขต 1, อ.เมือง  

เขต 6, 7, 8 เอ้าทนเอาหน่อยครับ ส่ีปีมีง�นเข้�คร้ังหน่ึง (ฮ่าๆ)       ขอแสดงคว�มยินดีกับ ท่�นรองปลัดฯ นงลักษณ์ รัตนจันทร์ 

ที่ได้เลื่อนขั้น จาก หัวหน้าสำานักปลัดฯ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรือง อยู่ดีมีแฮงเด้อ (ฮ่าๆ) และ ผอ.กองกิจก�รขนส่ง คนใหม่  

ผอ.ประชิต อ้ึงประเสริฐ ผู้ท่ีมากด้วยความสามารถทิดจ่อยยนิดดีว้ย  ผอ.ประชิต ฝ�กม�ยงัไงก็เหมอืนเดิม  ใครอะไรทีไ่หน  ผอ.ยนิดี

ขับรถรับส่งให้เหมือนเดิมครับท่�น (ฮ่าๆ)       อีกคนหัวหน้า วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสำานักปลัดคนใหม่ ไฉไลแน่นอน  

ท่านมีคว�มเช่ียวช�ญตำ�แหน่งแม่บ้�น อบจ.ขอนแก่น เพราะทำามาหลายปี เหมาะสมโดนใจแท้น้อ (ฮ่าๆ)       ขอแสดงความยินดี

กับ “น้องอ้อ” กิตติม� สน�มทอง “น้องกุ้ง” จิระนันท์ ชนเวียน ฝ่ายพัฒนาสังคม สำานักปลัดฯ ที่สละโสดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิด (ฮ่าๆ) ฝ่ายพัฒนาสังคมลูกน้อง หัวหน้าฝ่ายศิริพร ประด�พล เหลือโสดอีกไม่กี่คน น่าเป็นห่วงที่สุด 

คงจะเป็น “ปุ๊ป๊ะ” พรทิพ� ร�ชสีท� รีบหน่อยนะจ๊ะ รถด่วนเที่ยวสุดท้ายแล้ว ทิดจ่อยเป็นห่วงคัก (ฮ่าๆ) 

 อ้�ว เนื้อที่สัมปท�นหมดแล้ว ทิดจ่อยคงต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้�คร๊�บพี่น้อง บ๊�ยบ�ย

         ****************

 สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน	ผมทิดจ่อยคอยสาว	ขอรายงานตัวกับท่านผู้อ่าน
ด้วยความรักย่ิง	 หายหน้าหายตาไปนาน	 ทิดจ่อยกลับมากระเซ้าเหย้าแหย่	 กระแซะพี่น้องแวดวง	 
อบจ.ขอนแก่น	อีกครั้งคร๊าบท่าน



พ.ศ.2555

รางวัล  ผู้สนับสนุนโครงการต้อนรับน้องใหม่ ประจำาปี 2555

จาก...มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

พ.ศ.2555

รางวลั  ผูใ้หก้ารสนับสนนุและสง่เสริมการจัดการแขง่ขนั 

กฬีานกัเรยีนชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย ประจำาป ี2555

จาก...กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พ.ศ.2555

รางวัล  ผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เน่ืองใน

เทศกาลวิสาขบูชา “ง�นฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี  

แห่งก�รตรัสรู้ของพระพุทธเจ้�” จังหวัดขอนแก่น  

ประจำาปี 2555

จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2555

รางวัล  มอบอุปกรณ์กีฬาในโครงการการแข่งขันกีฬา 

ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2555

จาก...อบต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

พ.ศ.2555

รางวัล  ผู้ให้การอนุเคราะห์และสนับสนุน โครงการ 

จัดอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ประจำาปี 2555

จาก...สำานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด

ขอนแก่น

พ.ศ.2555

รางวัล  ผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันไตโลก 

ประจำาปี 2555

จาก...คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.2555

รางวัล  ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติคร้ังท่ี 40 

“ขอนแก่นเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 

“นครขอนแก่นเกมส์”

จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2555

รางวัล   ผู้ ให้การสนับสนุนการดำา เนิน กิจกรรม 

ทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น

จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2554

รางวัล  กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับเขต (ศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น)  

ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  

ประจำาปี 2554

จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวง

ยุติธรรม

พ.ศ.2554

รางวัล  ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา

กรีฑานักเรียน “ปล�น้ำ�แดงเกมส์” ครั้งที่ 9

จาก...ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหนองนาคำา สพป.ขอนแก่น เขต 5

พ.ศ.2554

รางวัล  ผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาทางอากาศฯ ประจำาปี 2554

จ าก . . . ส ม าคมกี ฬ าท า งอ าก าศและก า รบิ น 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ.2553

รางวัล  ผู้ให้การสนับสนุนงานสัมมนาหอการค้า 

ทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 ณ จังหวัดขอนแก่น

จาก...หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2553

รางวัล  เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาค

โลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่าง

สม่ำาเสมอนานกว่า 5 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับ

บริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย

จาก...สภากาชาดไทย

พ.ศ.2552

รางวัล  สุดยอดส้วมแห่งปี 2552 ระดับเขต ประเภท

สถานีขนส่งทางบก

จาก...ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย

พ.ศ.2552

รางวัล  ผู้สนับสนุน อสม.ชนะเลิศการประกวด อสม.

ดเีดน่ระดบัชาต ิสาขาการเฝา้ระวงัปอ้งกนัและควบคมุ

โรคไม่ติดต่อ ประจำาปี 2552

จาก...สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2551

รางวัล  ผู้ให้การอนุเคราะห์และช่วยเหลือ หน่วยเฉพาะกิจ

ปัตตานี ในการแก้ไขสถานการณ์การก่อความไม่สงบ

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยความมุ่งมั่นศรัทธา

และเสียสละ

จาก...หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

พ.ศ.2551

รางวลั  องค์กรดีเด่น ทีใ่หก้ารสนบัสนนุการดำาเนนิงาน

ของสภาเด็กและเยาวชน เนื่องในการจัดงานวัน

เยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำาปี 2551 

จาก...สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2551

รางวัล  ผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างห้องสมุด

ประชาชน ค่ายเปรมติณสูลานนท์

จาก. . . มูลนิธิหอเกียรติยศรัฐบุ รุษพลเอกเปรม 

ติณสูลานนท์




