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	 เนื่องในวันที่	23	ต.ค.55	ซึ่งปวงชนชาวไทยเราถือเป็นวันสำาคัญอีกวันหนึ่ง	นั่นคือ	“วันปิยมห�ร�ช” ในโอกาสนี้	อบจ.ขอนแก่น	

ขอร่วมเทิดพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	รัชกาลท่ี	5	ด้วยการนำาเน้ือเพลง	“พระปิยะมห�ร�ช”	ของ มิน เน�วคุณ 

ซึ่งเรียบเรียงโดย	 ด�วี คงแจ่ม	 และขับร้องโดย สมม�ส ร�ชสีม� มาให้ทุกท่านได้รับทราบ	 ส่วนเสียงร้องและทำานองสามารถเข้าฟังได้ 

ทางเว็บไซต์ของ	YouTube ที่ http://www.youtube.com/เพลงเทิดพระเกียรติ - น้อย นพเก้�

สดุดี “พระปิยมหาราช”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	http://www.youtube.com/watch?v=dXz466zE3yo

(...ดนตรี...)
...23 ตุลา วันปิยมหาราช ผองไทยทั้งชาติ กราบไหว้บูชา
พานพุ่มธูปเทียนดอกไม้นำามา ให้ทั่วพารากราบไหว้วิงวอน...

...รำาลึกพระคุณพระจุลจอมเกล้า เปลื้องทุกข์ไทยเราเลิกทาสถาวร 
ทรงสร้างไมตรีต่างชาติแน่นอน พสกนิกรเทิดน้ำาพระทัย...

...พระปิยมหาราช สร้างชาติอยู่ดี พระบารมีไพรีทุกทิศแพ้พ่าย 
พระองค์เปรื่องปราชญ์ เก่งกาจเวทมนต์มากมาย 

สร้างเมืองรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ ผองไทยปลาบปลื้มเปรมปรีดิ์...
*... 23 ตุลา รีบมาทุกท่าน ดอกไม้ใส่พานร่วมสดุดี 
ไม่ว่าชนใดให้สามัคคี มุ่งมั่นทำาดีเพื่อเทิดพระคุณ...

(...ดนตรี...)
(...ซ้ำา * 1 รอบ...)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ นายก	อบจ.ขอนแก่น

คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	อบจ.ขอนแก่น		ข้าราชการ	พนักงาน	สังกัด	อบจ.ขอนแก่น

คำาร้อง / ทำานอง : มิน เนาวคุณ                                                              เรียบเรียง : ดาวี คงแจ่ม
ขับร้อง : สมมาส ราชสีมา

เพลง พระปิยะมหาราช
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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.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	โทร.	0-4324-4682		โทรสาร.0-4323-5144		www.kkpao.go.th

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

 ...สวัสดีทุกท่านครับ	 ว�รส�รคูนแคน ฉบับสุดท้�ยของปีงบประม�ณ 2555	 ได้ฤกษ์ออกสู่สายตาผู้อ่าน 
ทุกท่านแล้วครับ	 พร้อมๆ	 กับขอกล่าวต้อนรับคณะ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 ทั้ง	 42	 ท่านอย่างเป็นทางการ	 หลังจากที่ท่าน 
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวขอนแก่น	 เลือกทุกท่านเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชน	 เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
และสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นในพื้นที่ของท่าน	อบจ.ขอนแก่น	ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ

	 	 เช็คข้อมูลท่ีน่าสนใจในการเลือกตั้ง	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 ครั้งนี้	 มีดังนี้ครับ ส.อบจ.ขอนแก่น สมัยที่แล้ว ได้รับเลือกตั้งเข้ามา 
ทั้งสิ้น 24 คน ส.อบจ.ขอนแก่น ท่ีเคยเป็นอดีต ส.อบจ.ขอนแก่น ได้รับเลือกตั้งเข้ามา	ทั้งสิ้น 5 คน และ ส.อบจ.ขอนแก่น ใหม่ถอดด้�ม  
จำ�นวนท้ังส้ิน 13 คน	โดยในจำานวนท้ัง	42	คนน้ี	เป็นชาย	36	คน	เป็นหญิง	6	คน	
	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2555	ที่ผ่านมา อบจ.ขอนแก่น โดยการนำาของ	นายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
ได้ทุ่มเทการทำางานเพื่อบำาบัดทุกข์	 บำารุงสุข	 ของพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น	 อย่างเต็มความสามารถ	 ผมในฐานะผู้นำาฝ่ายข้าราชการประจำา 
อบจ.ขอนแก่น	 ต้องขอขอบคุณพี่น้องข้าราชการ	 พนักงาน	 และลูกจ้าง	 อบจ.ขอนแก่น	 ทุกๆ	 ท่าน	 ที่ทำางานเพื่อสนองนโยบายของฝ่ายบริหาร 
ตามมตสิภา	อบจ.ขอนแกน่	ภายใตก้รอบอำานาจหนา้ทีอ่ยา่งเตม็ทีไ่มเ่หน็แกเ่หนด็เหนือ่ย	และในปงีบประมาณ	พ.ศ.2556	กข็อให	้ขา้ราชการ	พนกังาน	
และลกูจา้ง	อบจ.ขอนแกน่	ทกุทา่น	ทำางานใหเ้ตม็ความสามารถตามกรอบภาระหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้รหิาร	อบจ.ขอนแกน่	เพ่ือประโยชน์
สุขของพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น	
	 	 ก่อนจากกันฉบับน้ีและปีงบประมาณน้ี	ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ	ให้แข็งแรง	มีสติในการดำาเนินชีวิต	พบกันใหม่ในปีงบประมาณหน้า 
พร้อมๆ	กับ	วารสารคูนแคน	ที่ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่	8	กองบรรณาธิการ	ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบต้อนรับปีงบประมาณใหม่ที่จะมาถึง	สวัสดีครับ



4

ส�รบัญ

5

10

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

ภารกิจ	อบจ.ขอนแก่น	 	

รู้เร่ืองกฎหมาย	 	

ภารกิจสำานักปลัด	อบจ.  

จำานวนประชากร	กับ	เขตเลือกต้ังท้องถ่ิน	(3) 

ภารกิจกองกิจการสภา	อบจ.

ภารกิจกองช่าง	

รวมกันเราทำาได้แก้ไขปัญหาจราจร 

ภารกิจกองคลัง	

ภารกิจกองกิจการขนส่ง	

หน่วยตรวจสอบภายใน	

เกร็ดความรู้	จาก	กองการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	

ข่าวแวดวงการศึกษา	และโรงเรียนในสังกัด	

อบจ.ขอนแก่น

สาระน่ารู้	กับ	กองการเจ้าหน้าท่ี		 	

นานาสาระ	กับ	กองพัสดุและทรัพย์สิน	

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ

เมนูสุขภาพ	

เปิดบ้านรับธรรม	อบจ.ขอนแก่น	

กระแซะข่าว	

ตามดูผลงานสโมสรขอนแก่น	เอฟซี	สู้ศึกยามาฮ่า	ลีก	1

โฮงมูนมัง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

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

ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

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

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.



เปิดมหกรรมกีฬ�เทิดพระเกียรติ 12 สิงห�มห�ร�ชินี 80 พรรษ�

ร่วมสร้�งคว�มปลอดภัยบนท้องถนน 
เทศบ�ลตำ�บลในเมือง อ.บ้�นไผ่

โครงก�ร “ก�รพัฒน�องค์ก�รสำ�หรับผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น”

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์	 ประธานเปิด	“มหกรรมกีฬ�เทิดพระเกียรติ AIR SEA LAND 
GAMES 2012”	พร้อมด้วย	ประธานท่ีปรึกษานายก	อบจ.ขอนแก่น น�ยสน่ัน พงษ์สมบัติ	รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของท่ีระลึก 
ในโอกาสให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้	 จาก	 สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยโดยมี	 อุปนายกสมาคมฯ  
น�ว�อ�ก�ศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน	เป็นผู้มอบ	เมื่อวันที่	12	ส.ค.55	ณ	หาดโนนทัน	ต.เขื่อนอุบลรัตน์	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ประธานเปิดโครงการ “ท้องถิ่น/ชุมชนร่วมใจ รักษ�วินัย  
สร้�งคว�มปลอดภัยบนท้องถนน ประจำ�ปี 2555”	พร้อมแขก 
ผู้มีเกียรติ	 ร่วมมอบ	หมวกนิรภัยให้กับเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการน้ี	
เมือ่วนัที	่17	ส.ค.55	ณ	หอประชมุโรงเรยีนบา้นไผ	่(ขก.5)	อ.บ้านไผ	่
จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 นายกเทศมนตรีตำาบลในเมือง	 น�ยสุพจน์ 
วรรณศรี นำาคณะให้การต้อนรับ

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ประธานเปิดโครงการ	 “ก�รพัฒน�องค์ก�รสำ�หรับผู้นำ� 
ก�รเปล่ียนแปลง (OD for Change Agent) สู่ระบบง�นดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถ�นศึกษ�สังกัด อบจ.ขอนแก่น” 
พร้อมด้วย	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	และ	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม ถ่ายรูปร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ 
และผู้เข้าร่วมโครงการ	ในพิธีเปิดโครงการฯ	เม่ือวันท่ี	14	ส.ค.55	ณ	ราชาวดี	รีสอร์ท	แอนด์	โฮเทล	ต.บ้านเป็ด	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น โดย...สุรนาท	อดทน



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น                                                  

อุดหนุนกำ�นัน - ผู้ใหญ่บ้�น ประจำ�ปี 2555

 เมื่อวันที่	 10	 ส.ค.55	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักด์ิ  ต้ังว�นิชกพงษ์ เดินทางไปพบปะ	 กำานัน	 -	 	 ผู้ใหญ่บ้าน	 
ผู้นำาท้องที่	 พร้อมมอบเงินอุดหนุนงบประมาณจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำ�นัน - ผู้ใหญ่บ้�น”	 ในเขตพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น  
จำ�นวน 85,000 บ�ท	ณ	 หอประชุม	 อ.เมืองขอนแก่น	 เขตพ้ืนที่ อ.บ้�นไผ่ จำ�นวน 50,000 บ�ท	ณ	 หอประชุม	 อ.บ้านไผ่	 
เขตพื้นที่ อ.บ้�นฝ�ง จำ�นวน 35,000 บ�ท ณ	หอประชุม	 อ.บ้านฝาง	 และเขตพื้นที่ อ.บ้�นแฮด จำ�นวน 20,000 บ�ท  
ณ	หอประชุม	อ.บ้านแฮด	โดยมี	ตัวแทนกำานัน	-	ผู้ใหญ่บ้าน	ในเขตพื้นที่	4	อำาเภอข้างต้นเป็นตัวแทนรับมอบ	
	 พร้อมกันนี้	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ได้กล่าวชื่นชมการทำางานของกำานัน	 -	 ผู้ใหญ่บ้าน 
และร่วมหารือแนวทางการทำางานร่วมกันระหว่าง	อบจ.ขอนแก่น	และพื้นที่ตำาบลต่างๆ	ใน	จ.ขอนแก่น		

	 นอกเหนือจาก	 4	 อำาเภอข้างต้น	 
อ บ จ . ข อ น แ ก่ น 	 ไ ด้ ใ ห้ ก า ร อุ ด ห นุ น 
งบประมาณจัดงานวันกำานัน	 -	 ผู้ใหญ่บ้าน	 
ทุกตำ าบลในเขต พ้ืนที่ อำ า เภอต่ างๆ	 ใน	
จ.ขอนแก่น	ตำ�บลละ 5,000 บ�ท	เพื่อเป็น
ขวัญกำาลังใจ	 และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับกำานันผู้ใหญ่บ้านใน	จ.ขอนแก่น



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 

เปิดโครงก�รสัมมน�เครือข่�ยช่�งท้องถิ่น จ.ขอนแก่น 
ประจำ�ปี 2555

เปิดโครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�น 
ของข้�ร�ชก�รและพนักง�น สังกัด อบจ.ขอนแก่น

เปิดโครงก�ร 
“Post Rio+20 : ท้องถิ่นอีส�น 
ก้�วสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”

เปิดชมรมคนพิก�รตำ�บลโนนฆ้อง และศูนย์เรียนรู้สุขภ�พชุมชน

 นายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นประธานเปิด	 “โครงก�รสัมมน�เครือข่�ยช่�งท้องถิ่น 
จ.ขอนแก่น ประจำ�ปี 2555”	 เร่ือง	 “บทบ�ทช่�งท้องถิ่น 
ในทศวรรษแห่งคว�มปลอดภัยท�งถนน”	 เม่ือวันท่ี	 28	 ส.ค.55  
ณ	หอประชุม	อบจ.ขอนแก่น	

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์  
เป็นประธานเปิด	 “โครงก�รฝึกอบรมและศึกษ�ดูง�น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�ร ข้�ร�ชก�ร  
และพนักง�นจ้�ง สังกัด อบจ.ขอนแก่น ประจำ�ปี 2555”	เม่ือวันท่ี	
31	ส.ค.55	ณ	หอประชุม	อบจ.ขอนแก่น	

	 น า ย ก 	 อ บ จ . ข อ น แ ก่ น	 
น�ยพงษ์ศัก ด์ิ  ต้ั งว�นิชกพงษ์   
มอบหมายให้ 	 รองนายก	 อบจ.
ขอนแก่น	 น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์  

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักด์ิ  ต้ังว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	 รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล  ภูคำ�วงศ์	
เป็นประธานเปิด	“ชมรมคนพิก�รตำ�บลโนนฆ้อง และศูนย์เรียนรู้
สุขภ�พชุมชน”	เม่ือวันท่ี	20	ส.ค.55	ณ	รพ.สต.	โนนฆ้อง	อ.บ้านฝาง	
จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จ.ขอนแก่น	 เขต	 4	
น�งมุกด� พงษ์สมบัติ พร้อมด้วย	 พัฒนาการอำาเภอบ้านฝาง 
น.ส.สุภ� บวรพ�ณิชย์	 ผอ.รพ.สต.โนนฆ้อง	น�ยวัฒนวรรธน์  
อ่อนจันทร์	 รองนายกเทศมนตรีตำาบลโนนฆ้อง	น�ยด�วเรือง 
พรมจักร์ และน�ยถวัลย์ทอง จ่�เมืองฮ�ม	 ร่วมเป็นเกียรติ 
ในพิธีเปิด

	 โดยโครงการนี้	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้นำาคณะผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงาน	ณ	 กรุงเทพฯ	 จ.นนทบุรี	 จ.ชลบุรี	 
และ	จ.นครราชสีมา	ระหว่างวันที่	31	ส.ค.	-	3	ก.ย.55

เป็นประธานเปิดโครงการ	 “Post Rio+20: ท้องถ่ินอีส�น ก้�วสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน” เมื่อวันที่ 	 23	 ส.ค.55	 
ณ	ห้องประชุมโรงแรมราชาวดี	รีสอร์ท	แอนด์	โฮเทล	จ.ขอนแก่น	โดยมี	รอง	ผอ.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	ดร.ไชยยศ บุญญ�กิจ 
นำาคณะให้การต้อนรับ	สำาหรับโครงการน้ีจัดโดย	สถ�บันส่ิงแวดล้อมไทย ร่วมกับ สถ�บันพระปกเกล้� และมห�วิทย�ลัยขอนแก่น



ร่วมโครงก�ร “ก�รรณรงค์เพื่อยุติคว�มรุนแรงต่อผู้หญิง”

อบจ.ขอนแก่น รับมอบโล่ประก�ศเกียรติคุณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 

ด้�นก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ประจำ�ปี 2555

ฉลองศ�ล�รักก�รอ่�น ครบรอบ 27 ปี สวศ.ขอนแก่น

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นผู้นำากล่าวคำาปฏิญาณตนในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง	 
ในพธิเีปิดโครงการ	“ก�รรณรงคเ์พือ่ยตุคิว�มรนุแรงตอ่ผูห้ญิง” 
โดยความร่วมมือของ อบจ.ขอนแก่น และ สำ�นักง�นอัยก�ร
จังหวัดขอนแก่น	 โดยมี	 รองอธิบดีอัยการ	 ภาค	 4	 รักษาการ 
ในตำาแหน่งอธิบดีอัยการ	 ภาค	 4	 น�ยสุทธิ สังสรรค์อนันต์  

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์  ตั้งว�นิชกพงษ์	
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยวัฒน� ช่�งเหล� 
เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	 “องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินดีเด่น ด้�นก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย 
ระดบัเขต ประจำ�ป ี2555” ประเภท องคก์�รบรหิ�รสว่นจงัหวดั  
จาก ศูนย์ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย เขต 6 เม่ือวันที่	 

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให	้รองปลดั	อบจ.ขอนแกน่ น�งสมุ�ล ีฐ�นวิเศษ	และ	
น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ นำาคณะข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 
ร่วมเป็นเกียรติในงาน	“ฉลองศ�ล�รักก�รอ่�น ครบรอบ 27 ปี 
สวศ.ขอนแก่น” เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษ� พระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัวฯ เมื่อวันที่	31	ส.ค.55	ณ	สถานีวิทยุกระจายเสียง

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 

เป็นประธานเปิดโครงการ	เมื่อวันที่	6	ก.ย.55	ณ	หอประชุม	อบจ.ขอนแก่น

24	 ส.ค.55	 ณ	 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล	 โดยมี	 รอง	 ผวจ.ขอนแก่น	 น�ยทรงพล จำ�ป�พันธุ์ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ 

ร่วมสัมมน� เรื่อง “ประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซียน (AEC) : ธุรกิจขอนแก่น ได้หรือเสีย? 

ควรปรับตัวอย่�งไร?
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์	
มอบหมายให้	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งสุม�ลี ฐ�นวิเศษ 
และ	น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ นำาคณะข้าราชการ	
อบจ.ขอนแก่น	รว่มสมัมนา	เรือ่ง “ประช�คมเศรษฐกจิ
อ�เซยีน (AEC) : ธรุกจิขอนแก่น ได้หรือเสีย? ควรปรับ
ตัวอย่�งไร?”	เม่ือวันท่ี	23	ส.ค.55	ณ	โรงแรมพลูแมน	ราชาออคิด	จ.ขอนแก่น	โดยมี	ผวจ.ขอนแก่น	น�ยสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ 
เปน็ประธานเปดิการสมัมนา	จดัโดย	อบจ.ขอนแกน่ ร่วมกับ หอก�รค�้ จ.ขอนแก่น กรมเจรจ�ก�รค�้ระหว�่งประเทศ สำ�นกัง�น
จังหวัดขอนแก่น พ�ณิชย์จังหวัดขอนแก่น เทศบ�ลนครขอนแก่น และมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

แห่งประเทศไทย	เพื่อการศึกษา	จ.ขอนแก่น	บ้านโคกสี	ต.โคกสี	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	โดยมี	ผอ.สถานีฯ น�ยช�ติช�ย ช�ธรรม� 
ให้การต้อนรับ



ร่วมลงน�มบันทึกคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร

ต้อนรับคณะเทศบ�ลตำ�บลลำ�ไทร

เปิดโครงก�รฝึกอบรมครูสอนภ�ษ�อังกฤษ

ต้อนรับคณะเทศบ�ลเมืองสมุทรสงคร�ม

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสุช�ติ โคตรทุม ร่วม	 
“พิธีลงน�มบันทึกคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต 
คนพิก�ร” ระหว่�ง สำ�นักง�นส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิต
คนพิก�รแห่งช�ติ (พก.) กับ องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด 
(อบจ.)” เมื่อวันที่	4	ก.ย.55	ณ	ห้องราชา	1	โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ	
มหานคร	กรุงเทพมหานคร

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสุช�ติ โคตรทุม พร้อมด้วย	
รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งสุม�ลี ฐ�นวิเศษ	และ น.ส.นงลักษณ์ 
รัตนจันทร์ นำาคณะข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ให้การต้อนรับ	นายก
เทศมนตรีตำาบลลำาไทร	 น�ยพิเชฐ เฟ่ืองทองแดง และคณะ 
จากเทศบาลตำาบลลำาไทร	อ.ลำาลูกกา	จ.ปทุมธานี	ในโอกาสเดินทาง
มาศึกษาดูงาน	เม่ือวันท่ี	5	ก.ย.55	ณ	ศาลาประชาคม	จ.ขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข�  
ณ สกลนคร เป็นประธานเปิด	“โครงก�รฝึกอบรมครูสอนภ�ษ�
อังกฤษ เร่ือง ก�รจัดก�รเรียนรู้เพ่ือพัฒน�ทักษะกระบวนก�รคิด
ของผู้เรียน” เม่ือวันท่ี	23	ส.ค.55	ณ	ห้องไพลิน	โรงแรมบุษราคัม	 
ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์	 
มอบหมายให้	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข�  
ณ สกลนคร	 พร้อมด้วย	 หัวหน้าสำานักปลัด	 อบจ.	น�ยวรเวทย์  
ดิเรกศรี	 และ	 ผอ.กองกิจการขนส่ง	น�ยประชิต อ้ึงประเสริฐ  
ร่วมมอบของท่ีระลึกให้แก่	 รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม	
น�ยเผด็จ บุญทรง	ในโอกาสนำาคณะศึกษาดูงานจาก	เทศบ�ลเมือง
สมุทรสงคร�ม	มาศึกษาดูงานท่ี	อบจ.ขอนแก่น	เม่ือวันท่ี	31	ส.ค.55	
ณ	ศาลาประชาคม	จ.ขอนแก่น

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 



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

ม�ตรก�รของฝ่�ยบริห�ร ในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 เรียกโดยย่อว่า	 “คณะกรรมก�ร  ป.ป.ท.” 	 จัดตั้งขึ้น 
ตามมาตรา	 5	 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 2551	 ประกอบด้วย	
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคน	 	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาตามลำาดับ	 เป็นกรรมการ	 และมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 เป็นกรรมการ 
โดยตำาแหนง่		โดยม	ีเลขาธกิารคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐเปน็เลขานกุาร	ในปจัจุบนัคณะกรรมการ	
ประกอบด้วย	 ประธานกรรมการ น�ยโสภณ จันทรนะ, กรรมการประกอบด้วย น�ยประสิทธ์ิ แสนศิริ, น�ยกนก พรรณรักษ�,  
น�ยถวิล อินทรักษ�, น�ยปรีช� จำ�ป�รัตน์, น�ยอภินันทน์ อิศร�งกูร ณ อยุธย�	 และ	 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
พ.ต.อ.โภคพิบูลย์ โปตระนันทน์	เป็นเลขานุการ
  
 เหตุผลสำ�คัญในก�รจัดตั้งคณะกรรมก�ร ป.ป.ท. ประกอบด้วย

 1.	 โดยที่ปัจจุบัน	 รัฐบาลมีนโยบายสำาคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 แต่ยังไม่มีส่วนราชการ 
ในส่วนของฝ่ายบริหารที่มีอำานาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง		ทำาให้รัฐบาลไม่สามารถ
กำากับดูแลและผลักดัน	เพื่อให้การดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
 
	 2.	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ	ที่มีอำานาจในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	มีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบจำานวนมาก	สมควรที่จะมีส่วนราชการในฝ่ายบริหาร
ที่รับผิดชอบในการดำาเนินการด้านนโยบายดังกล่าว	 และเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 
รวมทัง้	กำาหนดมาตรการตา่งๆ	เพือ่ใหก้ารปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในฝา่ยบรหิารสามารถดำาเนนิการในลกัษณะบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
	 คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	มีอำานาจหน้าที่สำาคัญ	อาทิ	การเสนอนโยบาย	แผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี	ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทำาการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่รัฐ	ไต่สวนข้อเท็จจริง
และสรุปสำานวนพร้อมทั้งความเห็น	ส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ	เป็นต้น
 

	 การท่ีมีหน่วยงาน	ป.ป.ท.	 ข้ึน	คงมีผลให้การดำาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	นายกรัฐมนตรี	น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร  
ในด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รับชั่นในประเทศไทย	 บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย	 ทำาให้ภาครัฐไม่ต้องสูญเสีย 
งบประมาณจำานวนมาก	ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคมและการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป



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

โครงก�รฝึกอ�ชีพระยะสั้นสำ�หรับคนพิก�ร ประจำ�ปี 2555

 อบจ.ขอนแก่น ร่วมกับ	 ศูนย์ฟื้นฟูอ�ชีพคนพิก�รขอนแก่น จ.ขอนแก่น	 จัดโครงการ	 “ฝึกอ�ชีพระยะสั้นสำ�หรับ 
คนพิก�ร ประจำ�ปี 2555”	ระหว่างวันที่	27	–	31	ส.ค.55	ณ	ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น	ต.โคกสูง	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น	
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวและสมอง	 จำานวน	 30	 คน	 ซึ่งพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่	 27	 ส.ค.55	 
ได้รับเกียรติจาก	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสุช�ติ  โคตรทุม	เป็นประธาน	และ	หัวหน้าสำานักปลัด	อบจ.	น�ยวรเวทย์  ดิเรกศรี	
เป็นผู้กล่าวรายงาน	
	 โดยมวีตัถปุระสงค	์เพือ่ฝกึอาชพีสานตะกรา้จากเส้นพลาสติกให้แก่คนพิการ	ทางการเคล่ือนไหวและสมอง	เปน็การสรา้งงาน	
สร้างอาชีพให้คนพิการได้มีความรู้	 มีทักษะในการฝึกอาชีพ	 สามารถนำาไปประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองและครอบครัว	 
																																																																																					พ่ึงพาตนเอง	ได้อย่างยั่งยืน	ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นและสังคม



จำ�นวนประช�กรกับเขตเลือกตั้งท้องถิ่น (3) โดย...ธาดา		พรหมสาขา	ณ	สกลนคร

 วารสารฉบับที่ผ่านมาได้กล่าวถึง	จำานวนราษฎรที่กระทบโดยตรงต่อจำานวน	ส.อบจ.	ที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง	
ของแต่ละจังหวัด	ซึ่งถือเป็นเด้งที่หนึ่ง		ส่วนเทศบาลนั้นจำานวนราษฎรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะไม่กระทบโดยตรง
ต่อจำานวนสมาชิกสภาเทศบาล	(ส.ท.)	เพราะจำานวน	ส.ท.	ที่เพิ่มขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยกฐานะไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้น
หรือการปกครองรูปแบบพิเศษ	เช่น	ยกฐานะจาก	เทศบาลตำาบล	เป็น	เทศบาลเมือง	จะทำาให้จำานวน	ส.ท.	จากเดิม
จำานวน	12	คน	เป็น	18	คน			 
 ก�รเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำ�นวนร�ษฎรที่ถือว่�กระทบกับองค์ก�รบริห�ร
ส่วนจังหวัด เป็นเด้งที่สอง และกระทบกับเทศบ�ลโดยตรงเพียงเด้งเดียว  ก็คือ ก�รเป็น
เหตุให้มีก�รแบ่งเขตเลือกตั้ง  	ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไม่เกิดปัญหาหรอกครับ			เพิ่งมามีปัญหา
ตอนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น	พ.ศ.2554				และเห็นผลอย่างชัดเจนเมื่อวาระสมาชิกสิ้นสุดในตอนต้นปี		2555	
เพราะต้องรอประกาศจำานวนราษฎร	ณ	31	ธันวาคม	2554	อย่างเป็นทางการ	เพื่อนำามาใช้
เป็นข้อมูลดำาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง	 ซึ่งปร�กฏว่� กว่�จะได้ข้อมูลประก�ศดังกล่�วม�ใช้
ก็เป็นช่วงต้นเดือนเมษ�ยน 2555  ทั้งๆ ที่เป็นระบบ On-Line แต่ใช้เวลาประมวลผลเกือบ	3	เดือน		
หากใครรีบร้อนก็สามารถขอข้อมูลประชากรจากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง	 
มีสำานักงานตั้งอยู่ในทุกจังหวัด	 ก็จะได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ในเบื้องต้นก่อนตั้งแต่กลางเดือนมกราคม	 	 แต่จะนำามาใช้จริงๆ	 ไม่ได้ 
เพราะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการ	และตัวเลขมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยแต่ยอดรวมทั้งจังหวัดเท่าเดิม		
	 นอกจากความล่าช้าของการประกาศจำานวนราษฎรแล้ว	 	  ตัวปัญห�อีกประก�รหน่ึงเกิดจ�กระเบียบฯ ใหม่ดังกล่�ว  
เพร�ะระเบียบฯ ไปกำ�หนดให้ดำ�เนินก�รแบ่งเขตเลือกตั้งอย่�งน้อย 3 รูปแบบ เข้�ใจว่�ไปลอกเรื่องก�รแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ของ ส.ส.	 มาแล้วก็กำาหนดให้ผลต่างของจำานวนประชากรในเขตเลือกต้ังไม่ควรเกินร้อยละสิบของผลต่างระหว่างเขตเลือกตั้ง	 
ซ่ึงการกำาหนดเช่นนี้น่าจะเหมาะกับการแบ่งเขตเทศบาล	 ไม่รู้ผู้ร่างระเบียบข้อนี้ลืมไปหรือไม่ว่าเขตเลือกตั้งของ	 ส.อบจ.	 
เขาใช้เขตอำาเภอเป็นเขตเลือกตั้ง	บางอำาเภอมีประชากรประมาณหนึ่งหมื่นต้นๆ	ก็เป็นหนึ่งเขตเลือกตั้ง	ส่วนเขตเลือกตั้งในอำาเภอ
ขนาดใหญ่	 โดยเฉพาะอำาเภอเมืองซึ่งจะมีหลายเขตเลือกตั้งนั้น	 ก็มีจำานวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้งมากกว่าในบางอำาเภอ 
ถึงสองเท่าสามเท่าก็มี	(เกินร้อยละ	10)
	 แต่ปรากฏว่ามีหนังสือจาก	กกต.	แจ้งวิธีการคำานวณเฉพาะเขตเลือกตั้งในอำาเภอที่มีเขตเลือกตั้งมากกว่า	1	เขต	เพื่อไม่ให้
จำานวนประชากรตา่งกนัเกนิรอ้ยละ	10	ซึง่หนงัสอืสัง่การนีเ้ข้าใจวา่	กกต.	คงใชอ้ำานาจตามระเบยีบฯ	ข้อ	5	วรรคสอง		และระเบยีบฯ	
ก็ใจดีมาก	 เปิดโอก�สให้ประช�ชนมีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มคิดเห็นภ�ยในสิบวันต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ได้มีประกาศ	ซึ่งก็เป็นวิธีการเช่นเดียวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง	ส.ส.		แต่สิ่งที่ควรคำ�นึงถึงก�รแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น คำ�ถ�ม
มีว่� “มีคว�มจำ�เป็นหรือไม่ที่จะต้องจัดทำ�ถึง 3 รูปแบบ” 		ซึ่งโดยหลักแล้วคณะอนุกรรมการผู้จัดทำารูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	
จะเสนอในรูปแบบที่ต้องการเป็นอันดับแรก	ส่วนรูปแบบที่	2	ที่	3	จัดทำาเพียงเพื่อให้ครบจำานวนตามที่ระเบียบฯ	กำาหนด	แต่ไม่ได้
ส่ือถึงอะไรเลย	 เพราะรูปแบบที่	 2	 และรูปแบบที่	 3	 ทำาเป็นตัวประกอบเพื่อเป็นเหตุผลว่าไม่เหมาะสมเท่ารูปแบบที่	 1	 	 ซึ่งจะ 
แตกต่างจากการแบ่งเขตเลือกตั้ง	 ส.ส.	 เพราะมีการแข่งขันที่รุนแรงและผู้สมัครต้องการได้รูปแบบเขตเลือกตั้งตามที่ตนต้องการ	
และต่างจากเขตเลือกต้ังของท้องถ่ิน	 เพราะมีความผูกพันท้ังจากผู้ได้รับเลือกต้ังและประชาชนในเขตเลือกต้ัง	 เน่ืองจากเขาอยู่ด้วยกัน
คราวละ	 4	 ปี	 หากทำาดีมีผลงานก็จะได้รับการเลือกตั้งไปเรื่อยๆ	 จนกว่าจะเบื่อกันไปข้างหนึ่ง	 ส่วน	 ส.ส.	 ความผูกพันต่อกัน 
จะน้อยมาก			
	 	 ดังนั้น	 การแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น	 ต้องใช้เวลาเพราะใช้พิกัดทางแผนที่มาว่ากัน	 แต่มิใช่ใช้เวลาตอนครบวาระเพราะ 
จะทำาให้ขาดช่วงตอนของระบอบประชาธิปไตย	 จะต้องมีเวลาให้เตรียมตัวกัน	 ทั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นปัจจุบัน	 
ว่าที่ผู้สมัครที่เตรียมจะเปิดตัวลงสมัคร	และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ประกอบกับในสภาพปัจจุบันวาระการเลือกตั้งของท้องถิ่น
มีความมั่นคงกว่าวาระการเลือกตั้ง	 ส.ส.	 เพราะเลือกตั้งท้องถ่ินทุก	 4	 ปีอย่างต่อเนื่อง	 	 แต่วาระการเลือกต้ัง	 ส.ส.	 ขึ้นกับปัจจัย 
หลายอย่าง	 โดยเฉพาะหากทำาไม่เข้าตาฝ่ายความมั่นคงก็อยู่ไม่กี่เดือนต้องโดนรัฐประหาร	 หรือยุบสภาเลือกตั้งใหม่	 	 ว่าที่ผู้สมัคร	
ส.ส.	 ก็จะพยายามหากรรมวิธีเพื่อให้ได้เขตเลือกตั้งที่ตนเองมีฐานคะแนนเสียง	 พอได้เป็น	 ส.ส.	 แล้ว	 หลายท่านใช้วิชานินจา 
หาตัวไม่เจอ	ค่อยว่ากันใหม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้า			 แต่ผู้แทนท้องถิ่นมิใช่เช่นนั้นครับ.



โดย...ทรงวุฒิชัย		ดิลกวิลาศ	หน.ฝ่ายกิจการสภาภ�รกิจกองกิจก�รสภ� อบจ. 

ผลก�รเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น อย่�งไม่เป็นท�งก�ร
 ตามท่ี	อบจ.ขอนแก่น	ได้จัดให้มีการเลือกต้ัง	ส.อบจ.ขอนแก่น	ไปเม่ือ	วันอาทิตย์ท่ี	26	ส.ค.55	ท่ีผ่านมา	ฉบับน้ี	กองกิจการสภาฯ	
อบจ.ขอนแก่น	ขอแนะนำาผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ	ทั้ง	42	เขต	ให้รับทราบดังนี้

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	1
เบอร์ 1 น�งปณิด� แก้วขัน 
ได้คะแนน	5,341	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	4
เบอร์ 2 น�งอัญชลี เฟื่องทอง 
ได้คะแนน	10,349	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	7
เบอร์ 1 น�งวิไลต� จันทนพิมพ์ 

ได้คะแนน	9,041	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ชุมแพ	เขต	1
เบอร์ 1 น�ยวีระพงษ์ สันติเมทนีดล 

ได้คะแนน	9,207	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	2
เบอร์ 2 น�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว

ได้คะแนน	5,298	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	5
เบอร์ 2 น�ยอนุช� ต้ังว�นิชกพงษ์ 

ได้คะแนน	10,305	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	8
เบอร์ 2 น�ยสุช�ติ ไตรองค์ถ�วร 

ได้คะแนน	11,400	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ชุมแพ	เขต	2
เบอร์ 2 น�ยสมพงษ์ ปู่เพ็ง
ได้คะแนน	9,739	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	3
เบอร์ 2 น�ยสุรพล เชื้อชมกุล

ได้คะแนน	7,004	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	6
เบอร์ 3 น�ยสุดใจ ทุยบึงฉิม 
ได้คะแนน	10,196	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	9
เบอร์ 2 จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย 

ได้คะแนน	9,491	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ชุมแพ	เขต	3
เบอร์ 1 น�ยบุรินทร์ ศรีตรัย
ได้คะแนน	9,726	คะแนน



ผลก�รเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น อย่�งไม่เป็นท�งก�ร

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.น้ำาพอง	เขต	1
เบอร์ 1 น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ 

ได้คะแนน	17,513	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.หนองเรือ	เขต	1
เบอร์ 2 น�ยสุรพจน์ เต�ะเจริญสุข 

ได้คะแนน	10,978	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	1
เบอร์ 3 น�ยอภิช�ติ สิงคลีบุตร 

ได้คะแนน	9,733	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เขาสวนกวาง
เบอร์ 1 น�ยสมศักดิ์ ลี้ตระกูล 

ได้คะแนน	5,929	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.อุบลรัตน์
เบอร์ 1 ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ์

ได้คะแนน	8,507	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ซำาสูง
เบอร์ 1 น�ยอุทัย วิสิล�
ได้คะแนน	4,592	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.น้ำาพอง	เขต	2
เบอร์ 1 น�ยนพพร ปิติสุวรรณรัตน์

ได้คะแนน	12,796	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.หนองเรือ	เขต	2
เบอร์ 2 น�งสรพิก� เต�ะเจริญสุข 

ได้คะแนน	10,749	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	2
เบอร์ 2 น�ยองอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน์ 

ได้คะแนน	12,704	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.กระนวน	เขต	1
เบอร์ 1 น�งกรรณิก�ร์ สืบส�รค�ม

ได้คะแนน	9,572	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สีชมพู	เขต	1
เบอร์ 1 น�ยอ�ทิตย์ ถนอมทุน 

ได้คะแนน	5,387	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.พล	เขต	1
เบอร์ 2 น�ยคจิตร พงษ์คำ�พันธ์

ได้คะแนน	8,077	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.กระนวน	เขต	2
เบอร์ 1 น�ยตระกูล เจริญเชื้อ 

ได้คะแนน	8,805	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สีชมพู	เขต	2
เบอร์ 1 น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ 

ได้คะแนน	12,005	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.พล	เขต	2
เบอร์ 1 น�ยคงฤทธ์ิ อัศวพัฒน�กูล

ได้คะแนน	13,241	คะแนน
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ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ภูผาม่าน
เบอร์ 1 น�ยประสิทธ์ิ ทองแท่งไทย 

ได้คะแนน	5,303	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านฝาง
เบอร์ 4 น�ยธณัช เครือม� 
ได้คะแนน	13,620	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ชนบท
เบอร์ 1 น�ยอดุลย์ ค�มดิษฐ์ 
ได้คะแนน	11,092	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.แวงใหญ่
เบอร์ 1 น�ยทองสุข ธนูรัตน์ 
ได้คะแนน	4,739	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เปือยน้อย
เบอร์ 1 น�ยจิรยุทธ โชติศิล�กุล 

ได้คะแนน	4,852	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.โนนศิลา
เบอร์ 2 น�ยศรัญ กสิกิจวรกุล

ได้คะแนน	7,358	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.หนองสองห้อง
เบอร์ 1 น�ยศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์

ได้คะแนน	26,359	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.แวงน้อย
เบอร์ 4 น�ยคำ�พันธ์ พรหมวงศ์

ได้คะแนน	5,483	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านแฮด
เบอร์ 2 น�งนริศร� อรุณเดช�ชัย

ได้คะแนน	9,287	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.หนองนาคำา
เบอร์ 1 ด.ต.พิชิต ศรีวิไล
ได้คะแนน	5,498	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.มัญจาคีรี
เบอร์ 3 น�ยสุพร ค้อนดี 
ได้คะแนน	12,861	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ภูเวียง
เบอร์ 1 น�ยภ�ควัต ศรีสุรพล
ได้คะแนน	14,542	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.พระยืน
เบอร์ 2 น�ยสม�ส น�มพิกุล 
ได้คะแนน	7,439	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เวียงเก่า
เบอร์ 2 น�ยวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล 

ได้คะแนน	6,050	คะแนน

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.โคกโพธิ์ไชย
เบอร์ 4 น�ยมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ 

ได้คะแนน	5,472	คะแนน
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ภ�รกิจกองคลัง
โดย…ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

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

 จากการท่ี	กองคลัง	โดย	ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้	ได้มีการรับชำาระภาษีและค่าธรรมเนียมบำารุง	อบจ.	จากผู้พักในโรงแรมน้ัน	
ได้มีโรงแรมที่ชำาระค่าธรรมเนียมบำารุง	 อบจ.	 จากผู้พักในโรงแรม	 ให้กับ	 อบจ.ขอนแก่น	 หลายแห่ง	 ฉบับนี้เราขอแนะนำาโรงแรม 
ที่ชำาระค่าธรรมเนียมบำารุง	อบจ.ขอนแก่น	ที่ชำาระค่าธรรมเนียมฯ	ตามข้อเท็จจริง	คือ	ร้อยละ	1	ของรายได้		ดังนี้

 อบจ.ขอนแก่น ขอขอบคุณ โรงแรมขวัญมอ และโรงแรมยูอินน์ ที่ให้ความร่วมมือชำาระค่าธรรมเนียมบำารุง	
อบจ.	จากผู้เข้าพักในโรงแรมด้วยดีมาตลอด	 โดย	อบจ.ขอนแก่น	จะนำาเงินไปช่วยเหลือสังคมและพัฒนาท้องถิ่น	 ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป

โรงแรมยูอินน์
 เป็นโรงแรมเปิดใหม่	 อยู่บนถนนมิตรภาพ	 ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีนครินทร์	 และตรงข้ามศูนย์หัวใจสิริกิตติ์	 ห้องพักสะดวก
สบายทันสมัย	 มีสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน	 เหมาะสำาหรับผู้ที่เดินทางผ่าน	
จ.ขอนแกน่	ตอ้งการพกัระหวา่งทาง	โดยไมต่อ้งเขา้เมอืงทีม่กีารจราจรคบัคัง่บรเิวณ
รอบๆ	 โรงแรม	 มี ร้านอาหารหลากหลาย	 เช่น	 ร้านไก่ย่างเขาสวนกวาง	 
อาหารอีสาน	และอื่นๆ	อีกมากมาย	ราคาห้องพัก	ห้อง	standard	ทั้งเตียงเดี่ยว
และเตียงคู่	ราคา	690.–	บาท/คืน	รวมอาหารเช้า

โรงแรมขวัญมอ
	 ตั้งอยู่เลขที่	 123	 ม.16	 ต.ในเมือง	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 
โทร.0-4334-3097	 เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มีความสะดวกสบายครบครัน	 บรรยากาศอบอุ่น	 ให้บริการห้องพัก	
ห้องจัดเลี้ยง	 ห้องประชุมสัมมนา	 ราคาห้องพักราคา	 600.-/ คืน	
พร้อมอาหารเช้า	 ราคาเรือนพักรับรอง	 2,000.-/คืน/หลัง	 พักได้	 
17	ท่าน	ไม่รวมอาหารเช้า



โดย...รุ่งโรจน์	สิงห์มี

* ต่อจ�กฉบับที่แล้ว

ก�รกำ�หนดให้รถเข้�ใช้สถ�นีขนส่งผู้โดยส�รจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

ภ�รกิจ กองกิจก�รขนส่ง
ก�รจัดระเบียบรถโดยส�ร เข้�ใช้สถ�นีขนส่งผู้โดยส�ร 

หม�ยเหตุ : 
 -	 	 รถหมวด	 1	 หมายถึง	 เส้นทางการขนส่งประจำาทางด้วยรถโดยสารภายใน 
เขตกรุงเทพมหานคร	เทศบาล	สุขาภิบาล	เมือง	และเส้นทางต่อเนื่อง	(รถในเขตเมือง)
	 -	 รถหมวด	 2	 หมายถึง	 เส้นทางการขนส่งประจำาทางด้วยรถโดยสารซึ่งมีจุดเริ่มต้น 
จากกรุงเทพ	ไปยังส่วนภูมิภาค(รถต้นทาง/ปลายทางกรุงเทพ)
	 -		รถหมวด	3		หมายถงึ	เสน้ทางการขนสง่ประจำาทางดว้ยรถโดยสารซึง่มเีสน้ทางระหวา่ง
จังหวัด	หรือ	คาบเกี่ยวระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค	(รถระหว่างจังหวัด)
	 -	 	 รถหมวด	 4	 หมายถึง	 เส้นทางการขนส่งประจำาทางด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัด 
	(รถภายในจังหวัด)

 สำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น	 ได้ประชุมชี้แจงและ 
รบัฟงัความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการขนสง่รถโดยสารประจำาทาง 
ที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	5	ครั้ง	และได้นำาเสนอคณะกรรมการควบคุม
การขนส่งทางบกประจำาจังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งได้มีการประชุม	 
จำานวน	 2	 คร้ัง	 โดยในการประชุม	 ครั้งที่	 2/2554	 เม่ือวันที่	 
2	 พ.ย.54	 มีมติเห็นชอบให้ย้ายรถจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
แห่งที่	1	(สีส้ม)	และแห่งที่	2	(ปรับอากาศ)	ดังนี้

ก�รเช่ือมต่อก�รเดินท�งไปสถ�นีขนส่งผู้โดยส�รจังหวัดขอนแก่น แห่งท่ี 3 (แห่งใหม่)

 -	 ได้มีการปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำาทาง	 หมวด	 1	 จำานวน	 8	 เส้นทาง	 
ซ่ึงเปน็รถโดยสารสองแถวไปยงัสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารจงัหวดัขอนแกน่	แหง่ที	่3	เพ่ือเชือ่มต่อ
การเดินทางระหว่างสถานีขนส่งและเข้าตัวเมืองของประชาชน	 ให้ได้รับความสะดวก 
ในการเดินทาง	ไปใช้บริการ
	 -	 ระบบการขนส่งสาธารณะอื่น	 -	 รถแท็กซี่มิเตอร์	 -	 รถสามล้อรับจ้าง	 (ตุ๊กๆ)	 -	 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
	 -	ระบบการขนส่งในอนาคต	-	รถตู้โดยสาร	-	รถโดยสารด่วนพิเศษ	(BRT)

	 ในส่วนของสถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศ	ซ่ึงจะย้ายรถท้ังหมด	จะมีการปรับเปล่ียน
เปน็สถานีขนส่งผู้โดยสารของรถตูโ้ดยสาร	ซึง่ปจัจบุนัมรีถหมวด	3	ซึง่ปรบัเปลีย่นมาตรฐาน
รถจากเดิม	มาเป็นรถตู้โดยสารจำานวน	5	เส้นทาง	โดยวิ่งให้บริการแล้ว	จำานวน	1	เส้นทาง	
และคาดว่าในอนาคตจะมีเส้นทางรถหมวด	 3	 	 	 ปรับเปลี่ยนเป็นรถตู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีก 
ในหลายเส้นทาง

สถ�นีขนส่งผู้โดยส�รปรับอ�ก�ศ
ให้ย้ายรถทั้งหมด	ประกอบด้วย
 - หมวด 2 จำานวนเส้นทาง	 10	 เส้นทาง	 จำานวน 
รถโดยสารวิ่งรับ	-	ส่ง	211	เที่ยว
 - หมวด 3 จำานวนเส้นทาง	 13	 เส้นทาง	 จำานวน 
รถโดยสารวิ่งรับ	-	ส่ง	74	เที่ยว
 - รถโดยสารระหว่างประเทศ จำานวนเส้นทาง	 1	 
เส้นทาง	จำานวนรถโดยสารวิ่งรับ	-	ส่ง	2	เที่ยว

สถ�นีขนส่งผู้โดยส�รสีส้ม
	 ใหย้า้ยรถประมาณรอ้ยละ	15	ของจำานวนเทีย่วทัง้หมด	
ประกอบด้วย
 - หมวด 2	 	 จำานวนเส้นทาง	 6	 เส้นทาง	 จำานวน 
รถโดยสารวิ่งรับ	-	ส่ง	52	เที่ยว	(ย้ายทั้งหมด)
 - หมวด 3	ย้ายเส้นทาง	14	เส้นทาง	จำานวนรถโดยสาร
วิ่งรับ	 -	 ส่ง	 190	 เที่ยว	 (จากจำานวนทั้งหมด	 33	 เส้นทาง	 
จำานวนรถวิ่งรับ	-	ส่ง	1,096	เที่ยว)
 - หมวด 4 	มีทั้งหมด	12	เส้นทาง	จำานวนวิ่งรับ	-	ส่ง	
428	เที่ยว	ไม่มีการย้าย



หน่วยตรวจสอบภ�ยใน  โดย...ฉวีวรรณ	จันทร์ดา		หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ก�รตรวจติดต�มก�รปฏิบัติง�นโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

    

 หนว่ยตรวจสอบภ�ยใน อบจ.ขอนแกน่ ไดอ้อก
ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน	ด้านการเงิน	การบัญชี	และการพัสดุ
ของโรงเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 คร้ังท่ี	 2	 ประจำาปี 
งบประมาณ	2555	ระหว่างวันที่			11	มิ.ย.	-		27	ก.ค.55	
 
	 การออกตรวจสอบในครั้งนี้	 เพื่อเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดฯ	 	 เกี่ยวกับการบริหาร 
งบประมาณ	การเงิน	การบญัช	ีการพัสดุและทรัพยสิ์น	รวมทัง้	
การดำาเนินงานด้านอื่นๆ	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 
ข้อบังคับ	 คำาสั่ง	 มติคณะรัฐมนตรี	 และนโยบายที่กำาหนด, 
เพือ่ตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานดา้นตา่งๆ	ตลอดจน
ให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำารวมท้ังข้อเสนอแนะหรือแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	ให้มีประสิทธิภาพ	
ประสิทธผิล	ประหยดั	คุม้คา่	และสมประโยชน	์และใหผู้บ้รหิาร
โรงเรียนในสังกัดฯ	 ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
งานของผู้ใต้บงัคบับญัชา	และสามารถนำาไปใชใ้นการตดัสนิใจ
แก้ไขปัญหาต่างๆ	ได้อย่างรวดเร็วและทันกาล



    

ภ�วะเสียก�รอ่�นเข้�ใจในเด็ก (Dyslexia)

โดย...กันยารัตน์	ไวคำาเกร็ดคว�มรู้ จ�ก กองก�รศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม

 ฉบับนี้	ผู้เขียนมีบทความดี	ๆ	ที่อ่านพบ	มานำาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่การศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างมากในขณะนี้	นั่นคือ	ปัญหาการอ่านของเด็กนักเรียน
 รัตนา  ศิริลักษณ์ 	ศึกษานิเทศก์ท่านหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในแวดวงวิชาการ	ได้เคยกล่าวไว้ว่า	นักเรียนในโรงเรียน	ทุกระดับช้ัน 
ในประเทศไทยประมาณร้อยละ	20	ปัจจุบันนี้	ประสบปัญหาการอ่าน	คือ	อ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ	ตีความไม่ได้	ไม่ว่าจะเป็นบท
เรียน	โจทย์คณิตศาสตร์	อ่านการ์ตูน	โฆษณา	ฯลฯ	จนกระทั่งครูบางคนอาจบอกว่าเด็กโง่		
	 เมื่ออ่านไม่เข้าใจย่อมตีความโจทย์คณิตศาสตร์ไม่ได้	เขียนไม่ได้	และตอบคำาถามไม่ได้	จึงเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกันยากยิ่ง
ที่ครูจะแก้ไข	โดยเฉพาะทักษะการอ่านในแง่มุมของนักภาษาศาสตร์แล้ว	นับเป็นทักษะที่ยุ่งยากและซับซ้อนในด้านกลไกการรับรู้
ภายในสมองน้อยๆ	 ของเด็ก	 แม้แต่ทักษะการฟัง	 ซึ่งเป็นทักษะง่ายที่สุดที่เด็กต้องใช้	 ถึงแม้เด็กรับฟังทุกวันแต่ก็ยังไม่จดจำา	 
	เราจะทราบและเข้าใจได้อย่างไรว่าเด็กเหล่านี้มีความผิดปกติอะไรบ้างในหัวสมอง	และเราจะช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร
คว�มหม�ยของ (Dyslexia)
	 Dyslexia	 (อ่านออกเสียง	 ดิสเลคเซีย)	 มาจากภาษากรีซ	 Dys	 :	 Not,	 Lexia	 :	 Language	 หรือตามพจนานุกรม	 
ฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า	ภาวะเสียการอ่านเข้าใจ
	 กล่าวกันว่าทุกคนมีโอกาสอยู่ในภาวะเสียการอ่านเข้าใจนี้	 	 แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ	 อาทิ	 
ความพิการ	กรรมพันธุ์	หรือแม้แต่เด็กฉลาดมากๆ	อาทิ	อัลเบอร์ต	ไอสไตน์	ก็อาจเกิดภาวะนี้ได้	เช่นกัน

เด็กที่ปร�กฎภ�วะเสียก�รอ่�นเข้�ใจ 
สังเกตได้จากพฤติกรรมของเด็กดังนี้
 -	ความจำาแย่มาก	จำาได้แค่ระยะเวลาอันสั้น	ไม่รู้ว่าวันนี้	วันที่เท่าไร	และเป็นวันอะไร
 -	ความจำาสับสนในเรื่อง	วัน	เดือน	ปี	พ.ศ.		ทิศทาง
 -	สับสนด้านภาษา	เขียนอักษรกลับหน้า	กลับหลัง		การเรียงคำาวลี	หรือประโยคสับสน	
 -	มีปัญหาเร่ืองการสะกดคำายาว	หรือสับสนด้านตัวเลข	หรือคณิตศาสตร์	อาทิ	37	เป็น	73	
 -	แยกแยะจังหวะไม่ออก	
 -	ไม่มีอารมณ์ขัน	เข้ากับผู้อื่นไม่ได้	มีปัญหาด้านการประสานงาน

ปัจจัยเสี่ยงหรืออ�ก�รที่บ่งบอกถึงภ�วะเสียก�รอ่�นเข้�ใจ (Dyslexia)
	 -	สตรีตั้งครรภ์ได้รับประทานยา	หรือรักษาโรคหัดเยอรมัน	หรือเกิดอุบัติเหตุหกล้ม
	 -	ทารกคลอดก่อนหรือหลังกำาหนด	หรือคลอดด้วยวิธีไม่ปกติ	และน้ำาหนักทารกน้อยกว่าปกติ
	 -	เด็กมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ	
	 -	เด็กเคยมีอาการชักเม่ือไข้ข้ึนสูง	หรือ	ปัสสาวะรดท่ีนอนบ่อย	ท้ังท่ีอายุมากเกินกว่าท่ีกำาหนดแล้วก็ตาม
	 -	เด็กมีปัญหาเรื่องการได้ยิน	มีปัญหาเรื่อง	ตา	หู	คอ	จมูก		
	 -	เด็กสมาธิสั้น		
	 -	เด็กที่มีปัญหาการฟัง	การพูด	และการเขียน

เร�จะแก้ไขปัญห�นี้ได้อย่�งไร 
	 แนวทางของคำาตอบกค็อื	ควรเริม่จากครอบครวั	ทีต้่องเอาใจใส่ดูแลเปน็พิเศษ	ทัง้ด้านสุขภาพการสอนอา่นและสอนเขยีน
อย่างใจเย็น	 สำาหรับครูคงเป็นเรื่องยากยิ่งท่ีจะสอนนักเรียนเหล่านี้เป็นพิเศษกว่าเด็กปกติอื่นๆ	 เพราะห้องเรียนในโรงเรียน 
ของประเทศไทยค่อนข้างใหญ่	 แต่ขณะน้ีมีการนำาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามากำากับดูแลนักเรียนท่ีคัดกรองออกมาเฉพาะกลุ่ม	
อาจเป็นความหวังหนึ่งที่จะสามารถช่วยเด็กเหล่านี้ได้บ้าง
	 นักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายควรร่วมมือกันหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้เรียนได้ดีขึ้น	
เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกไปสร้างปัญหากับสังคมต่อไป	สมควรที่พวกเราควรเร่งแก้ไขปัญหานี้แล้วอย่างจริงจัง

เอกสารอ้างอิง		 บทความ	เหตุใดอ่านแล้วไม่เข้าใจ	ทำาไมอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง	โดย	รัตนา	ศิริลักษณ์,	2545.
	 	 ศัพท์แพทยศาสตร์	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	กันยายน	2543
	 	 Neville	Jones	http://www.users.globalnet.co.uk/~nevjon/dyslexia/outline.htm,	August	2002
	 	 http://www.davedmullhall.co.uk/dyslexia/sign/html,	August	2002



โดย...ศิริกุล	ทัพซ้ายข่�วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

ผลก�รแข่งขัน “ง�นมหกรรมก�รจัดก�รศึกษ�ท้องถิ่น” 
	 ตามที่	กองก�รศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น	ได้ส่งคณะครู	บุคลากรทางการศึกษา	และนักเรียนในสังกัด	
อบจ.ขอนแก่น	 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการใน	 “ง�นมหกรรม 
ก�รจัดก�รศึกษ�ท้องถิ่น”	 ระดับประเทศ	ณ	 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคอารีนา	 เมืองทองธานี	 ระหว่างวันท่ี	 2	 -	 5	 ส.ค.55 
ซึ่งตัวแทน	อบจ.ขอนแก่น	ได้รับรางวัล	ดังนี้

    ร�งวัลชนะเลิศ ได้รับร�งวัลจ�กก�รแข่งขัน 3 ร�ยก�ร ดังนี้

ก�รแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจ�กวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น
 โรงเรียน     นักเรียน     ครูผู้ควบคุม
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม	 	 	 1.	ด.ช.จักรพัฒน์		สีสด	 	 	 1.	นายภาณุพงษ์		พลีศักดิ์
สนับสนุนโดย	 	 	 	 2.	ด.ช.ศรัญยู		ต้นโลห์			 	 	 2.	นายบรรลุ		ชินน้ำาพอง
ผอ.วชิระ	ดวงมาตย์พล	 	 	 3.	ด.ช.อภิชาต		ก้อชัยภูมิ

ก�รแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
 โรงเรียน     นักเรียน     ครูผู้ควบคุม
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม		 	 1.	นายณัฐพงษ์		ลุนหงส์	 	 	 1.	นายวรวัฒน์		ทิพย์วัฒน์
สนับสนุนโดย	 	 	 	 2.	นายณัฐดนัย		พิมพ์พิสุทธิพงศ์		 	 2.	นางพชิรารัชต์		ศิริปุณยนันท์
ผอ.เพทาย	จารัตน์	 	 	 3.	นายณัฐวุฒิ		ภูเหิน	

ก�รแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ท้องถิ่น ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
 โรงเรียน     นักเรียน     ครูผู้ควบคุม
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม		 	 1.	นายณัฐพงษ์		ลุนหงส์				 	 1.	นางพชิรารัชต์		ศิริปุณยนันท์
สนับสนุนโดย	 	 	 	 2.	นายณัฐดนัย		พิมพ์พิสุทธิพงศ์		 	 2.	นายวรวัฒน์		ทิพย์วัฒน์
ผอ.เพทาย	จารัตน์	 	 	 3.	นายณัฐวุฒิ		ภูเหิน	

รางวัลชนะเลิศ	การประดิษฐ์สิ่งของ
จากวัสดุเหลือใช้ระดับ	ม.ต้น

รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ท้องถิ่นฯ	

ม.ปลาย

รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ	ม.ปลาย



ก�รแข่งขันก�รจัดสวนถ�ดแห้ง ( ทีมผสม )
 โรงเรียน     ผู้แข่งขัน    ครูผู้ควบคุม
1.	ผู้บริหาร	อบจ.ขอนแก่น				 	 1.	นายพงศ์กฤษณ์	ฮามคำาไพ	 	 1.	นายสถาพร	เพิ่มพูน
2.	นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม			 2.	น.ส.นันทิรา	นาดี		 	 	 2.	นายจักรพันธ์	ทองผาย
3.	ผู้ปกครองนักเรียน	 	 	 3.	นางมิ่งขวัญ	วงศ์สุรินทร์
	 	 	 	 	 4.	ว่าที่	ร.ต.นิพนธ์	ศิริวรประสาท

ก�รแข่งขันว�ดภ�พระบ�ยสี
 โรงเรียน     นักเรียน     ครูผู้ควบคุม
โรงเรียนบ้านคูขาด	(สถิตย์อุปถัมภ์)		 1.	ด.ญ.นฤมล	สีคราม		 	 	 1.	นายลำาดวน	อุ่นใจ
สนับสนุนโดย	ผอ.สมจิต	เกตุพิบูลย์		 2.	ด.ญ.นิตยา	พรหมรี	 	 	 2.	นางกิตติมา	คำาพิทักษ์

ก�รแข่งขันโครงง�นอ�ชีพฯ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
 โรงเรียน     นักเรียน     ครูผู้ควบคุม
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม		 	 1.	น.ส.สุชัญญา	คณิวรานนท์	 	 1.	นางมิ่งขวัญ	วงศ์สุรินทร์	
สนับสนุนโดย	 	 	 	 2.	น.ส.จารุวรรณ	ประเสริฐศิลป์		 	 2.	นายกษิภัท	อย่างบุญ
ผอ.เพทาย	จารัตน์	 	 	 3.	นายภานุสกาญจน์	ศรีใส

ก�รแข่งขันคัดล�ยมือ
 โรงเรียน     นักเรียน     ครูผู้ควบคุม
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม		 	 				น.ส.จิตรา	เบิกบาน	 	 	 			นางศุภวรรณ	พิพัฒน์วัชรเดช
สนับสนุนโดย	ผอ.เพทาย	จารัตน์

ก�รแข่งขันประกวดสื่อครู ภ�ษ�ต่�งประเทศ ได้แก่
• น.ส.เส�วลักษณ์ พิศนุย ครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

	 สนับสนุนโดย	ผอ.ทรงศักดิ์		อัครพราหมณ์	
 

ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับร�งวัลจ�กก�รแข่งขัน 4 ร�ยก�ร ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1
การแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1
การแข่งขันคัดลายมือ

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2
การแข่งขันประกวดสื่อครู	ภาษาต่างประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2
การแข่งขันประกวดสื่อครู	การงานอาชีพ

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1
การแข่งขันวาดภาพระบายสี

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1
การแข่งขันโครงงานอาชีพฯ	ม.ปลาย

ก�รแข่งขันประกวดสื่อครู ก�รง�นอ�ชีพ
• น�ยวิทย� ว�ที ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

		สนับสนุนโดย	ผอ.วุฒิชัย		อินทรสว่าง

ร�งวัลรองชนะเลิศ อนัดบั 2	ไดร้บัรางวลัจากการแขง่ขนั	2	รายการ	ดงัน ี้



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

ที่มา...ปรีชา	วัชราภัย		เลขาธิการ	ก.พ.

ก�รบริห�รผลก�รปฏิบัติง�น

ส�ระน่�รู้ กับ กองก�รเจ้�หน้�ที ่

	 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า	 ระบบการบริหารจัดการท่ีดีเป็นส่วนหนึ่งของความสำาเร็จในการบริหารจัดการในองค์กร	
เพราะเมื่อระบบได้ถูกจัดวางอย่างดีแล้ว	ผลที่ตามมาก็จะดีตามไปด้วยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่า	แม้จะมีระบบที่ดีเพียงใด	แต่หาก
ไม่สามารถตรวจสอบหรือวัดผลได้	 ก็ไม่อาจดึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหรือผลงานนั้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของความพยายามท่ีจะวัดประสิทธิภาพของผลงานของแต่ละบุคคลให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	 
เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่า	 บุคลากรในองค์กรนั้นมีความเชี่ยวชาญหรือชำานาญงานในด้านใด	 	 ใครสามารถผลิตผลงานใดให้มีคุณภาพใน
ระดับดีเยี่ยม	 	 ใครจำาเป็นได้รับการพัฒนาในด้านใดอย่างไร	หรือผลงานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่องานราชการอย่างไร	 	 ผลที่ได้จาก
การดำาเนินงานตามแนวทางนี้	 จะช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้งในระดับบุคคลหรือทีมงาน	 และส่งผลให้ภารกิจขององค์กร 
บรรลตุามเปา้หมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ		เพือ่ใหผู้ป้ฏบิติังานได้ปฏบิติังานอยา่งมปีระสิทธภิาพ		ประสิทธผิล	และเกดิการพฒันา
อยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่จะนำาไปสูป่ระโยชนส์งูสดุตอ่หนว่ยงานและประชาชนผูร้บับรกิาร	ระบบบรหิารผลการปฏบิติังานทีน่ำามาใชส้ำาหรบั
ข้าราชการพลเรือน		จึงประกอบด้วย	4	กระบวนการ	ดังต่อไปนี้	

1. ก�รว�งแผนก�รปฏิบัติง�น
	 	 การวางแผนการปฏิบัติงานเป็นช่วงที่เราให้ความ
สำาคัญกบัการกำาหนดเป้าหมายในระดบับุคคล	ดงันัน้	จงึต้อง
ทำาการถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรลงมา
ตามลำาดับช้ัน	 คือ	 จากระดับองค์กรลงสู่ระดับสำานัก/กอง	
ฝ่าย/ส่วน/กลุ่ม	จนถึงระดับบุคคล	
2. ก�รพัฒน�ผลก�รปฏิบัติง�น                                                                                                                      
	 โดยการกำาหนดให้มีการวางแผนการพัฒนา 
ผลการปฏิบัติงาน	 อีกทั้งยังต้องกำาหนดการวัดและบันทึก
ความสำาเร็จของกิจกรรมการพัฒนาอย่างชัดเจน		
3. ก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติง�น
	 ห ลั ง จ า กที่ มี ก า ร ว า ง แ ผนก า รปฏิ บั ติ ง า น 
และการวางแผนพฒันาผลการปฏบิตังิานแลว้	ผูบั้งคบับญัชา

จะต้องใช้เวลาตลอดรอบการประเมิน	 ติดตาม	 ดูแล	 ให้คำาชมเชย	 คำาปรึกษา	 การสอนงาน	 การสังเกตปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข	รวมถงึการตดิตามดผูลงาน	ความสามารถ	ทกัษะ	และสมรรถนะในการปฏบิตังิานดว้ย	โดยทัง้หมดนีเ้ราจะมีการบันทึก
การติดตามดูแลเอาไว้
4. ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
	 การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการประเมินเพื่อให้ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่า	 ผลการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างไร	 อยู่ในระดับใด	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำาคัญประกอบการพิจารณาด้านต่างๆ	 เช่น	 การให้รางวัลหรือการให้ผลตอบแทน 
ที่เหมาะสม	การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน	วิธีการทำางาน	หรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
	 สำานักงาน	ก.พ.	ได้ทดลองใช้ระบบน้ีในส่วนราชการมาต้ังแต่ปี	2548	และได้เห็นผลการดำาเนินการท่ีน่าพอใจ	จึงได้นำาหลักการ
และแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติราชการ	(Performance	Management)	หรือ	PM	มาเป็นกรอบในการร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่	รวมท้ัง	วิธีการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



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

วิธีดูแลช่องปาก ด้วยสมุนไพร
 ถ้าพูดถึงสุขภาพช่องปาก แน่นอนว่าต้องดูแลกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว อยู่ที่ใครจะ 
มีวิธีในการดูแลทำาความสะอาดอย่างไร วันนี้มีวิธีดูแลช่องปากด้วยสมุนไพรมาฝากค่ะ  
เพื่อให้คุณมีช่องปากที่สะอาดและสุขภาพฟัันที่ดีด้วยสมุนไพรที่หาได้ง่ายตามบ้านเราค่ะ

 1. เกลือ วิธีใช้	 ใช้อมก่อนการแปรงฟันตอนเช้า	จากนั้นค่อยแปรงฟันตามปกติ	นอกจากเกลือ 

จะช่วยดับกลิ่นปากได้แล้ว	เกลือก็ยังสามารถช่วยลดอาการปวดฟันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย	

 2. เกลือทะเล เปลือกมะขามเทศ	หัวข่าแดง	วิธีใช้	นำามาต้มอย่างละ	1	ส่วน	แล้วทำาการกรอง

น้ำาออก	นำามาอมก่อนการแปรงฟัน	แล้วบ้วนออก	

 3. น้ำ�มันมะพร้�ว	วิธีใช้	ให้อมน้ำามันมะพร้าวก่อนการรับประทานอาหารเช้า	2	ช้อนชา	ใช้เวลา

ประมาณ	15	นาที	แล้วบ้วนออก	เพราะน้ำามันมะพร้าว	จะทำาให้น้ำาลายไปดึงพวกเชื้อแบคทีเรียออกมา

จากข้างใน	และที่สำาคัญห้ามกลืนลงคอ	ให้บ้วนทิ้งเท่านั้น

 4. ใบพลู หรือ	 ใบฝรั่ง	 มีประโยชน์	 ในการดับกลิ่นปาก	 วิธีใช้คือ	 น้ำาใบฝรั่งมาล้างให้สะอาด 

จากนั้นนำาใบมาเคี้ยวๆ	แล้วบ้วนทิ้ง	

 5. ใบช� จะใช้ในการบ้วนปาก	คือ	นำาใบชาไปต้ม	แล้วนำาน้ำาท่ีได้	มาใช้บ้วนปากแทนน้ำายาบ้วนปาก	

 6. กล้วยน้ำ�ว้� หรือกล้วยชนิดอื่นๆ	 เพราะว่ากลิ่นปากของมนุษย์	 ไม่ได้มาจากปากเสมอไป	

เพราะเจ้ากลิ่นที่ว่านี้อาจจะมาจากกระเพาะ	ลำาใส้ภายใน	ก็เป็นไปได้	ทั้งนี้ประโยชน์ของกล้วยที่ว่า	คือ	

ช่วยรักษา	กระเพาะและลำาไส้ที่มีปัญหาเบื้องต้นได้	วิธีใช้	คือ	ให้ทานกล้วย	1	ลูก	แล้วตามด้วยการดื่มน้ำา	

1	แก้ว	ทำาต่อเนื่อง	สัก	7	วัน	

 7. สมอไทย	ใชใ้นการดับกล่ินปาก	แกแ้ผลร้อนใน	วธิคีอื	นำาไปต้มกบัน้ำา	1	แกว้	ใชเ้วลาประมาณ	

10	นาที	จากนั้นก็นำาน้ำาที่ได้ไปกรอง	แล้วนำาไปใช้อมบ้วนปาก	

 8. ก�นพลู ใช้ในการช่วยดับกลิ่นปาก	 ลมหายใจ	 หอม	 สะอาด	 สดชื่น	 อีกทั้งยังลดอาการ 

ปวดฟันได้อีกด้วย	เพราะว่า	กานพลูมีส่วนของน้ำามันหอมระเหย	ที่มีสารลักษณะคล้าย	ยาชา	

 9. ค�ดหวัแหวน	เปน็สมนุไพร	ทีไ่ดร้บัความนยิมในตา่งประเทศเปน็อยา่งมาก	เปน็สมุนไพรจาก

ทางภาคเหนือ	 วิธีใช้	 คือ	 ให้นำาคาดหัวแหวนท้ัง	 5	 หรือ	 ก้าน	 ใบ	 ดอก	 มาตำาแล้วผสมกับเกลือ	 

จากน้ันให้ค้ัน	เอาแต่น้ำามาใส่ซอกฟัน	เพ่ือรักษาอาการปวดฟัน

 10. เนื้อมะข�ม ใช้ในการรักษา	 คราบ	 ชา	 กาแฟ	 วิธีใช้	 คือ	 ใช้ขัดฟันตามความต้องการ	 

แต่ไม่ควร	 ใช้ระยะยาว	 เพราะฤทธิ์ความเปรี้ยวของมะขาม	 จะทำาให้เนื้อฟันของเราบางลง	 กร่อนลง	 

และเกิดอาการอื่นๆ	ตามมาได้

 สุดท้าย	เพ่ือเป็นการรักษาสุขภาพ	ช่องปาก	ควรแปรงฟันหลังการรับประทานอาหารทุกคร้ังนะคะ 

	 	 	 	 	 																																					ที่มา	:	www.sanook.com



โดย...เทพมงคล	ประดาพล		หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค	สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

ภ�รกิจ กองแผนและงบประม�ณ

        			กองแผนและงบประมาณ	อบจ.ขอนแก่น	ได้จัด	“ง�นมหกรรมรวมพลคนรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่�เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ เนื่องในโอก�ส พระร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 80 พรรษ�  
12 สิงห�คม 2555”	 เมื่อวันที่	 8	 ส.ค.55	 ในชื่องาน “โครงก�รประช�อ�ส�ปลูกป่� 800 ล้�นกล้� 80 พรรษ�มห�ร�ชินี”  
โดยมี	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศักดิ์  ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวสรรเสริญพระบารมี	 พร้อมด้วย 
นายอำาเภอน้ำาพอง น�ยสุชัย บุตรส�ระ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายก	อบต.บ้านขาม	น�ยคุณ�สิน โพธิ์ทอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ	
ณ	บริเวณป่าชุมชน	อบต.บ้านขาม	อ.น้ำาพอง	จ.ขอนแก่น	

ง�นมหกรรมรวมคนรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่�เฉลิมพระเกียรติฯ

 ในการจัดกิจกรรมมีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 
พระบรมราชินีนาถ	 จำานวน	 4,850	 ต้น	 และให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชน
และทุกภาคส่ วนที่ เข้ า ร่ วมโครงการ 	 ได้ แสดงความจงรั กภักดี และสำ านึ ก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ที่ทรงให้ความสำาคัญ
กับป่าไม้มาโดยตลอด	 และเกิดความรู้ความเข้าใจ	 และตระหนักถึงการมีส่วนร่วม 
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
เพ่ิมมากข้ึน	 มีองค์ความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
						และสามารถเตรยีมความพรอ้มในการดำารงชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสม	เกดิประสทิธภิาพ 
	 	 	 	 	 	 และยั่งยืนในภาวการณ์เปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก	 ตลอดจนเกิดความร่วมมือ 
	 	 	 	 	 	ของภาคประชาชน	 ในการสร้างพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมในการอนุรักษ์ 
									และฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป



เมนูสุขภ�พ โดย...น.ส.อิ่มเอม

ฟ้�ทะล�ยโจร (ตอนจบ)

  สวั สดี ค่ ะ  เ มื่ อ ฉบั บ ท่ี แ ล้ ว 
รู้ จักประสิทธิผลของฟ้ าท ะลายโจรไปแล้ว  
ฉบับนี้มารู้จักกับ ฟ้าทะลายโจรกันต่อดีกว่านะคะ

	 การทดลองทางคลินิกแบบ	 randomized	double- 
blind	 study	 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของส่วนเหนือดิน 
ฟ้าทะลายโจรในการรักษาอาการอุจจาระร่วงและบิด
แบคทีเรียเทียบกับยาปฏิชีวนะ	เตตร้าไซคลิน		ในผู้ป่วย	106	คน 
พบว่า	ฟ้าทะลายโจร		ขนาด	2	กรัมต่อวัน	แบ่งให้	2	ครั้ง 
(2	วัน)	หรือ	4	ครั้ง	 (3	วัน)	ลดจำานวนอุจจาระเหลว	และ
จำานวนน้ำาเกลือที่ให้ทดแทนได้ดีเท่ากับกลุ่มควบคุม	 และ
กลุ่มที่ได้รับฟ้าทะลายโจรมีจำานวนเชื้อชิเจลล่า	 (Shigella)	
ในอุจจาระน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับเตตร้าไซคลิน	 นอกจากนี้ 
ยังพบว่า	การให้ยาท้ัง	2	ชนิด	แบบแบ่งให้	2	คร้ัง	เป็นเวลา	2	วัน 
ได้ผลในการรักษาดีกว่าแบบแบ่งให้	4	ครั้ง	เป็นเวลา	3	วัน
	 การศึกษาฤทธิ์ป้องกันอาการไข้หวัดในนักเรียนโต
ในชว่งฤดหูนาว	โดยใหก้นิยาเมด็ผงฟา้ทะลายโจร	ขนาด	200	
มิลลิกรัมต่อวัน	 ในเดือนแรกของการทดลองยังไม่พบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มที่กินยาและกลุ่มควบคุมหลังจาก	 3	
เดือนของการทดลอง	 อุบัติการณ์การเป็นหวัดลดลงอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ	 อัตราการเป็นหวัดในกลุ่มที่ได้รับ 
ฟ้าทะลายโจรเท่ากับ	 20%	 ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมมีอัตรา 
การเป็นหวัดเท่ากับ	62%
	 ไม่พบความเป็นพิษเฉียบพลัน	 (acute	 toxicity)	
หรือกึ่งเรื้อรัง	 (subchronic	 toxicity)	 ของสารสกัด 
ฟ้าทะลายโจรด้วยแอลกอฮอล์ในหนูถีบจักร

ที่ม� : หนังสือสมุนไพรกับไข้หวัด พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552

สรุปก�รใช้ฟ้�ทะล�ยโจร
 
	 1.	การรักษาอาการเน่ืองจากหวัด	(common	cold)	
ทีไ่มม่กีารตดิเชือ้แบคทเีรยีรว่มดว้ย	ใชผ้งใบฟา้ทะลายโจร
ในขนาด	1.5	-	3	กรัมต่อวัน
	 2.	สำาหรับบรรเทาอาการไข้และเจ็บคอใช้ผงใบ 
ฟ้าทะลายโจรในขนาด	6	กรัมต่อวัน
	 3.	การรักษาอาการอุจาระร่วง	ให้ผงส่วนเหนือดิน
ฟา้ทะลายโจรขนาด	2	กรมัตอ่วนั	แบง่ให	้2	ครัง้	เปน็เวลา	
2	วัน
	 4.	ป้องกันหวัด	ครั้งละ	500	มิลลิกรัม	ถึง	1	กรัม	
เช้าและเย็น
	 ฟ้าทะลายโจรเป็นยารสเย็น	 การใช้ระยะยาว 
อาจทำาให้มีอาการหนาวสั่น	หรือเย็นมือและเท้า	รวมทั้ง
กล้ามเนื้อเปลี้ยได้	 ควรหยุดใช้เป็นระยะ	 หรือใช้สลับกับ
สมุนไพรชนิดอื่นๆ	และอาจพบอาการแพ้ผื่นคันได้



โดย..วรเวทย์		ดิเรกศรี		หัวหน้าสำานักปลัดฯเปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
 ในการประชุมข้าราชการ	พนักงาน	อบจ.ขอนแก่น	ประจำาเดือน	มกราคม	2555
	เมื่อวันที่	1	ก.พ.55		ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศนา	ครั้งที่	2	คือ
 พระธรรมฐิติญ�ณ	(หลวงปู่ศรีจันทร์	ปุณณรโต)	เจ้าคณะภาค	10	(ธ)	
วัดบึงพลาญชัย	อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด
	 ผมขอสรุป	ธรรมะที่ท่านได้เทศก์		พอสังเขปดังนี้
 
 หลวงพ่อท่านได้ยกตัวอย่างธรรมะท่ีอยู่ในน้ำา	“น้ำาท่ีอยู่ในแก้วใบน้ีมีธรรมะก่ีข้อ
ใครทราบ? ไม่ได้บังคับเด้อ แต่ตอบมาไวๆ อะอะอะ”	ขอเฉลย	มี	4	ข้อ	คือ
	 1.	ให้ความชุ่มชื้น
	 2.	ให้ความเที่ยงตรง
	 3.	ให้การรวมตัว	
	 4.	ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม

 คว�มหม�ย 
 ข้อ	1.	ให้ความชุ่มชื้น	สังคมใดก็ตามที่มีธรรมะ	ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม	สังคมนั้นจะมีความสงบสุขร่มเย็น	ตรงข้าม
หากสังคมใดไร้ซึ่งธรรมะจะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย
 ข้อ	 2.	 ให้ความเที่ยงตรง	ช่างได้ใช้น้ำาในการวัดระดับความลาด	ความเอียง	ความตรง	ความเสมอหรือไม่	 	 เพื่อก่อสร้าง 
สิ่งต่างๆ	เปรียบเสมือนความซื่อสัตย์	ซื่อตรงของคน	ไม่เอนเอียง	คตโกง	หรือไปข้างหนึ่งข้างใด
 ขอ้	3.	ใหก้ารรวมตวั	กค็อื	ความสามคัค	ีหากสังคมใดหรือการทำาส่ิงใดแล้วทกุคนมคีวามสามคัคกีนั	ชว่ยกนัร่วมมือกันแลว้
จะก่อให้เกิด	1.งานที่หนักก็เป็นงานเบา		2.งานที่ยากกลับเป็นงานง่าย	3.ศัตรูทำาลายยาก	สังคมสงบสุข
	 	 ยกตัวอย่างเช่น	“การทำาส้มตำาปลาร้า ท่านให้เอาเคร่ืองปรุง มีน้ำาปลา น้ำาตาล มะนาว น้ำาปลาร้า กระเทียม  มะเขือเทศ 
พริกสด และมะละกอสับ วางใส่จานเรียงกันเป็นแถว และให้ชิมทีละอย่างไปจนหมดแถว”	ถามว่าส้มตำาอร่อยมั้ย	แซ่ปบ่
	 การที่จะทำาให้ส้มตำาอร่อยจะต้องมีการรวมตัวกันโดยมีผู้ประสานหลัก	 คือ	 ครกกับสาก	 เอาทุกอย่างพอประมาณแล้วตำา
จนได้ที่	 แล้วลองชิมดู	 หากรสชาติจืดแสดงว่าน้ำาปลาให้ความร่วมมือน้อย	หากรสชาติเปร้ียวน้อยแสดงว่ามะนาวให้ความร่วมมือ
น้อย	หรือรสชาติหวานน้อยแสดงว่าน้ำาตาลให้ความร่วมมือน้อย	 จึงจำาเป็นต้องขอความร่วมมือให้ส่ิงท่ีขาดไปมาเติมให้พอดี	แล้วชิมดู	
หากรสชาติกลมกล่อม	อร่อยสุดๆ	แสดงว่าทุกอย่างให้ความสามัคคีกันดี	เปรียบเสมือนคนในชาติ	ต้องมีหลักยึด	คือ	ชาติ	ศาสนา
และพระมหากษัตริย์	สังคมจึงเกิดความสงบสุขได้		
 ข้อ	 4.	 การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม	 น้ำามีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในภาชนะใดก็เป็นไปตามสิ่งนั้นๆ	 เช่น	 
จะอยู่ในแก้ว	ในโถ		ในอ่าง	ในแม่น้ำา	ลำาคลองท่ีมีลักษณะคดเค้ียว	แคบ	กว้าง	น้ำาก็สามารถปรับตัวให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมน้ันๆ	
ได้	เปรียบเสมือนคนที่มีธรรมะในหัวใจก็สามารถที่จะปรับตัวให้อยู่กับสังคมอย่างปกติสุขได้

 สุดท้ายหลวงพ่อท่านได้ให้หลักธรรมะในการปฏิบัติราชการ	โดยใช้หลัก 6 s  
 1.	Smart 	มีท่าทางสง่างาม	ผ่าเผย	องอาจ	ความหมาย	การแต่งกายมาปฏิบัติราชการ	ให้มีความเหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ	เช่น	ทรงผม	เสื้อผ้า	ร้องเท้า
 2.	Smile 	มีความยิ้มแย้มแจ่มใส	ขณะพูดพร้อมกับยิ้มไปด้วย	ช่วยเหลือผู้มาติดต่องาน	ไม่ว่าจะมาติดต่อเรื่องอะไรไม่ทำา 
ให้เขาผิดหวังกลับไป	โดยประกอบไปด้วย	
	 			-	มือทอง	(ทำางานดี	ทำางานเก่ง	รับผิดชอบงาน)	
	 			-	ปากทอง	(พูดดี	พูดจาไพเราะเสนาะหู)	ซึ่งทำาให้เกิด	3	ช	คือ	1.	คนชอบ	2.	คนเชื่อ	3.	คนช่วย	
	 			-	สมองเพชร	เป็นคนคิดเก่ง	คิดพัฒนาอยู่เสมอ,	กลเม็ดครองโลก	มีเทคนิคที่ดี		มีทีเด็ดครองใจคน		
	 3.	Speak 	พูดจาไพเราะอ่อนหวาน		พูดไปยิ้มไปด้วย			(ยิ้มให้สวย		ยิ้มจากใจจริง		อย่ายิ้มโดยฝืนยิ้ม)
 4.	Seek 	การแสวงหาแนวทางใหม่ๆ	ลู่ทางต่างๆ	เพื่อพัฒนางาน
 5.	Service  mind การมีน้ำาใจในการบริการ
	 6.	Satisfaction for people 	การสร้างความประทับใจให้กับประชาชน	
 
                ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	อบจ.ขอนแก่น.	ครั้งที่	3		ฉบับหน้า		ครับ..



กระแซะข่าว โดย...ทิดจ่อย	คอยสาว

    สวัสดีคร๊าบ	 ท่านผู้อ่านที่เคารพ	 พบกันอีกเช่นเคย	 ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนไปไหนมาไหนก็ให้ระวัง	 

	 	 	 เดินทางโดยตลอดปลอดภัยทุกท่านครับ		 					พูดถึงช่วงฤดูฝนปฏิเสธไม่ได้	คือ	“น้ำาท่วม”	รัฐบาลก็เร่งแก้ปัญหา

ที่เจอจากปีที่แล้วทิศทางน่าจะดีขึ้น	ทิดจ่อยว่าจะแก้ไม่ให้ท่วมเลย	ทางเดียวอย่าให้ฝนตก	(ฮ่าๆ)		ซึ่งมันเป็นไป	บ่	ได้	เอาเป็นว่าท่วม

แล้วระบายให้เร็วหน่อยอย่าปล่อยให้น้ำาเขียวปี๋จนปลาก็อยู่ไม่ได้	 แค่นี้ก็แฮปปี้แล้ว	 (ฮ่าๆ)	 	 	 	 	  ผู้ที่ต้องทำางานหนักเพราะห่วงใย 

ชาวบ้าน	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 ถึงช่วงฤดูฝนทีไรก็ต้องออกพื้นที่แจกถุงยังชีพทุกปี	 ท่านบอกว่า 

ไม่อยากแจกเลยถุงยังชีพอยากให้น้ำาไม่ท่วมพี่น้องชาวขอนแก่นมากกว่า	 ทิดจ่อยว่าต้องได้นั่งเรือตากแดดแจกถุงยังชีพเหมือนเดิม 

ล่ะครับท่าน	 จะมากจะน้อยแค่นั้นเอง	 (ฮ่าๆ)  	 	 27	 ตุลาคม	 2555	 ทีมฟุตบอลขอนแก่น เอฟซ ี	 	 ร่วมกับ	 อบจ.ขอนแก่น   

จัดคอนเสิรต์อสันี – วสนัต ์ ทีส่นามกฬีา	อบจ.ขอนแกน่		เพือ่หาเงนิรายไดใ้หก้บัสโมสรฯ		เหนือ่ยมากหนอ่ยทา่น	ปลดั	อบจ.ขอนแกน่ 

สุช�ติ โคตรทุม	 ได้รับมอบหมายจากท่าน	นายก	อบจ.ขอนแก่น น�ยพงษ์ศักด์ ตั้งว�นิชกพงษ์	ดำาเนินการจัดการทั้งด้านสถานที่	

โฆษณา	จำาหน่ายบัตร	เอ้าใครท่ีชอบอัสนี – วสันต์ ก็เจอกันท่ีสนามกีฬาครับท่าน	ติดต่อสอบถามซ้ือบัตรได้ท่ี	สาวโสดของเรา	หน.ฝ่ายเร่งรัด

และจัดเก็บรายได้	กองคลัง คุณจุฑ�รัตน์  สุภโตษะ “หญิงเป้�”	ผู้ที่มีมิตรไมตรีที่ดีพูดจาเสียงดัง	ฟังชัดมากๆ	ได้ยินกันทั้งห้อง	(ฮ่าๆ)        

      ได้ข่าวว่า	ผอ.วิรัตน์		นาคนชม	ผอ.กองช่�ง	ช่วงนี้เข้าสู่เส้นทางธรรมมะ		เข้าวัดเข้าวาบ่อยมากนั่งวิปัสนากรรมฐานเพื่อชำาระ

จิตใจ	 (ฮ่าๆ)	 ทิดจ่อยขอแสดงความยินดีกะท่านเพราะว่าเหนื่อยมาเยอะ	 	 เจ็บมาเยอะ	 (ฮ่าๆ)    	 	 เอ้า	 ขอแสดงความยินดีกับ 

ท่านสมาชิกสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 ที่ได้รับเลือกเข้ามาทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า	 (ฮ่าๆ)	 	 ทิดจ่อยเคยทำานายไว้ว่าคนใหม่ต้องสิบขึ้น 

ก็เป็นจริง	คนใหม่เข้ามาประมาณ	15	คน	การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน	 เก่าไปใหม่มา	คือ	สัจธรรมการเมือง	อย่าไปคิดอะไรมากเด้อ	

(ฮ่าๆ)	 ขอแสดงความยินดีกับท่าน	 ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	 เขต	 8	 สุช�ติ ไตรองค์ถ�วร อดีตประธานสภาฯ	หวังว่าท่านคงกลับมา 

น่ังประมุขสภาฯเหมือนเดิมนะครับท่าน         ได้มาแบบเหน่ือยน้อยหน่อยต้อง	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.น้ำาพอง	เขต	1 ท่�นมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ 

หาคู่ต่อกรยากจริงๆ	 (ฮ่าๆ)	 ท่ีเหน่ือยมากแต่ยังเข้าวินทิดจ่อยดีใจด้วย	 ท่าน	 ส.อบจ.เขต	อ.เมือง ท่�นอนุช� ต้ังว�นิชกพงษ์, ท่�นอัญชลี  

เฟ่ืองทอง (ต้ังว�นิชกพงษ์), อ.บ้านไผ่	 เขต	 2	 ท่�นองอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน์, อ.มัญจาคีรี ท่�นสุพร ค้อนดี,	 อ.แวงน้อย	 ท่�นคำ�พันธ์  

พรหมวงศ์		ส่วน	อ.ชุมแพ	คนเก่าเจ้าประจำากลับมาทั้ง	3	เขต	คือ	เขต	1	ท่�นวีระพงษ์ สันติเมทนีดล,	เขต	2 ท่�นสมพงษ์  ปู่เพ็ง 

และเขต	3	ท่�นบุรินทร์ ศรีตรัย เก่งอีหลีเด้อสิบอกไห่	(ฮ่าๆ)	ส่วนเขต	อ.หนองนาคำา	ดต.พิชิต ศรีวิไล เจอศึกหนัก	(จริงๆ)	คู่ต่อสู้รู้ไส้

รู้พุงหมด	แต่ก็ฝ่าฟันกลับมาจนได้	ทิดจ่อยดีใจหลาย	(ฮ่าๆ)       เอ้างานเลือกตั้งเสร็จแล้วคงเบาลงไม่น้อย	กองกิจการสภาฯ	ช่วงเลือกต้ัง

เหน่ือยกันถ้วนหน้าได้ข่าวว่า	“เจ้แดง” ของเรา สมสมัย เทศประสิทธ์ิ หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	น้ำาหนักลง	5	ก.ก.	

ทิดจ่อยได้ข่าวตกใจ	ยังไงระวังด้วยกลัวเจ้จะผอม	(ฮ่าๆ)	ฉบับท่ีแล้วพ่ึงแสดงความยินดีมงคลสมรสฉบับน้ีได้ทายาทซะแล้ว	จิรนันต์ ชนเวียง 

เจา้หน้าทีฝ่า่ยพฒันาสงัคม		นีแ่หละยุคสือ่สารไรพ้รมแดนระบบ	HITACHI	เปดิปุป๊ตดิปับ๊	ดใีจดว้ยทิดจอ่ยจะไดเ้สยีคา่ผา้ออ้มแลว้	(ฮา่ๆ)           

       กองการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	โดย	ผอ.ปิยะชัย ตุ่ยสิม�	มอบให้	หน.สุวิไชย ศรีเสน	หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	ทำาการคัดเลือก

นักกีฬา	ร.ร.ในสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	ที่สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น	เพื่อส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ดูแล้ว

โอ้โหคึกคักน่าดู	 นักกีฬาแต่ละคนไม่ธรรมดา	 มีอนาคตทั้งนั้น	 ยังไงทิดจ่อยเอาใจช่วย	 ฐานะคนรักกีฬาด้วยกันก็ขอให้ได้เหรียญ 

เพิ่มเยอะๆ	 นะครับท่าน	 อย่าให้ใครว่าได้ว่าเราหมูสนามจริงสิงห์สนามซ้อมนะคร๊าบ	 (ฮ่าฮ่า)	     ต้นกันยายน	 55	 นี้	 

มีข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 เกษียณอายุหลายท่าน	 ที่ทิดจ่อยจำาได้มี ผอ.เพท�ย จ�รัตน์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม,หน.เกษม  

เล่งอัจฉริยะกุล หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, คุณสินธุว� ส�ยบุญลี วิศวกรโยธา	8		วช.	ป๋�วิรุฬ อุ่นเรือน	นายช่างโยธา	7	ว.	

และรอง	 ผอ.โรงเรียนอีกหลายท่านพร้อมข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 อีกหลายคน	 ทิดจ่อยว่าทำางานจนเกษียณนี่ถือว่าสุดยอด	 

กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านอะไรมากมายขอให้ท่านที่ครบ	 60	ปี	 มีสุขภาพแข็งแรง	 อยู่กับ	 ลูกๆ	หลานๆ	นานๆ	อย่าบ่นมากเดี๋ยว 

เขาจะให้อยู่คนเดียว	(ฮ่าๆ) 

 อ้าวเนื้อที่หมดแล้วขอลาก่อนฉบับหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ



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

สำาหรับในเดือนกันยายน	2555	ขอนแก่น เอฟซี	มีโปรแกรมเหลือยู่อีก	3	นัด	ดังนี้
	 นัดที่	27	(ส.	15	ก.ย.55)	ปตท.ระยอง – ขอนแก่น เอฟซี (สนามกีฬา	พีทีที	สเตเดี้ยม	เวลา	18.00	น.)
	 นัดที่	28	(ส.	22	ก.ย.55)	ขอนแก่น เอฟซี – กระบี่ เอฟซี 	(สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น	เวลา	18.00	น.)
	 นัดที่	29	(ส.	29	ก.ย.55)	ร�ชน�วีสโมสร – ขอนแก่น เอฟซี	(สนามราชนาวี	-	สัตหีบ	เวลา	19.00	น.)
	 ส่วนการแข่งขัน	 “ฟุตบอลมูลนิธิไทยคม เอฟเอคัพ 2012”	 รอบที่สาม	 เมื่อวันพุธที่	 15	 ส.ค.55	 ปรากฎว่า	 
ขอนแก่น เอฟซี เปิดบ้าน	แพ้ต่อ	“กว่�งโซ้งมห�ภัย” เชียงร�ย ยูไนเต็ด	ไป	0	:	1 จบเส้นทางฟุตบอลถ้วยใบนี้ที่รอบสาม

สรุปต�ร�งคะแนน 26 นัด (ณ วันที่ 9 ก.ย.55)

	 ฉบับที่แล้ว	 ได้รายงานผลการแข่งขันไปแล้วถึงนัดที่	 21	 ฉบับนี้จะนำาสรุปผลการแข่งขันตั้งแต่นัดที่	 22	 ถึงนัดที่	 26	 
(สิ้นสุด	9	ก.ย.55)	ดังนี้
	 นัดท่ี	22	(ส.	11	ส.ค.55) นครร�ชสีม� เอฟซี ชนะ ขอนแก่น เอฟซี 2 : 1	(สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา)
	 นัดที่	23	(อา.	19	ส.ค.55)	ขอนแก่น เอฟซี ชนะ ร�ชประช� เอฟซี 2 : 0 (สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น)
	 นัดที่	24	(ส.	25	ส.ค.55) เจดับบลิว รังสิต แพ้ ขอนแก่น เอฟซี 0 : 2 (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ	คลอง	6)
	 นัดที่	25	(อา.	2	ก.ย.55) แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด ชนะ ขอนแก่น เอฟซี 1 : 0 (สนามกีฬา	ม.นอร์ทกรุงเทพ)
	 นัดที่	26	(อา.	9	ก.ย.55)	ขอนแก่น เอฟซี เสมอ สงขล� เอฟซี 0 : 0 (สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น)

สำาหรับ ขอนแก่น เอฟซี อยู่อันดับ 11 ของต�ร�ง	(สิ้นสุด	9	ก.ย.55)	โดยมีผลงานดังนี้
แข่ง 26 นัด มี 30 คะแนน	(ชนะ	8	เสมอ	6	แพ้	12	ได้	26	เสีย	35	ผลต่าง	-9	ประตู)

อันดับ  สโมสร   แข่ง ชนะ เสมอ  แพ้ ได้ เสีย แต้ม ผลต่�ง
  	1	 ราชบุรี	มิตรผล	เอฟซี	 	 26	 	19	 		4	 		3	 63	 22	 	61	 41
			2	 แบงค็อก	ยูไนเต็ด	 	 26	 	17	 		4	 		5	 42	 26	 	55	 16
			3	 สุพรรณบุรี	เอฟซ	ี	 	 26	 	16	 		5	 		5	 45	 15	 	53	 30
			4	 ศรีราชา	ซูซูกิ	เอฟซี	 	 26	 	16	 		4	 		6	 52	 30	 	52	 22
			5	 ปตท.ระยอง	 	 	 26	 	15	 		4	 		7	 53	 26	 	49	 27

สรุปต�ร�งคะแนน 5 อันดับสุดท้�ย (โซนตกชัน) มีดังนี้
อันดับ  สโมสร   แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม ผลต่�ง
  14	 สงขลา	เอฟซี	 	 	 26	 		7	 		7	 12	 27	 36	 	28	 -	9
		15	 บางกอก	เอฟซี	 	 	 26	 		6	 		7	 13	 43	 43	 	25	 	0
		16	 เจดับบลิว	รังสิต	 	 	 26	 		5	 		6	 15	 25	 50	 	21	 -	25
		17	 ราชประชา	เอฟซี		 	 26	 		4	 		7	 15	 25	 45	 	19	 -	20
		18	 จันทบุรี	เอฟซี	 	 	 26	 		0	 		3	 23	 19	 94	 		3	 -	75

สรุปต�ร�งคะแนน 5 อันดับแรก ดังนี้

หมายเลข	39	“Chou”	
SHOTARO	HATTORI
	กองกลางเล็กพริกขี้หนู

	ชาวอาทิตย์อุทัย

นายกฯ	พงษ์ศักดิ์	(ผู้จัดการทีม)
	ดร.กษม	(ประธานสโมสร)	
ถ่ายรูปกับผู้สนับสนุนสโมสร

หมายเลข	14	“เจ๋ง”	
อดิศักดิ์	จารัตน์	

กลับมาช่วยทีมในเลก	2

หมายเลข	16	
“RAFAEL”	RAFAEL	P.	

TOMILHEIRO	
ห้องเครื่อง

ชาวบราซิเลียนคนใหม่

หมายเลข	38	“Maty”	
MATIAS	E.RECIO	
ศูนย์หน้าร่างโย่ง	

ความหวังคนใหม่ชาวอาเจนไตน์



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 	 	 ผู้ทำ า คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา	 

เน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา “ง�นฉลองพุทธชยันตี  

2,600 ปี แห่งก�รตรัสรู้ของพระพุทธเจ้�”	จ.ขอนแก่น	

ประจำาปี	2555

จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2555

รางวัล		มอบอุปกรณ์กีฬาในโครงการการแข่งขัน

กีฬาต้านยาเสพติด	ครั้งที่	12	ประจำาปี	2555

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

พ.ศ.2555

รางวัล		ผู้ให้การอนุเคราะห์และสนับสนุน	

โครงการจัดอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน	ประจำาปี	2555 

จาก...สำานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัดขอนแก่น

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		ผู้ให้การสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น

จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2554

รางวัล		กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น	ระดับเขต	

(ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	เขต	4	จ.ขอนแก่น)	 

ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน		

ประจำาปี	2554

จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	

กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2554

รางวัล		ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณการแข่งขัน

กีฬากรีฑานักเรียน	“ปล�น้ำ�แดงเกมส์” ครั้งที่	9

จาก...ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหนองนาคำา	สพป.ขอนแก่น	เขต	5

พ.ศ.2554

รางวัล		ผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาทางอากาศฯ	ประจำาปี	2554

จาก...สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ.2553

รางวัล		ผู้ให้การสนับสนุนงานสัมมนา

หอการค้าทั่วประเทศ	ครั้งที่	28	ณ	จ.ขอนแก่น

จาก...หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2553

รางวัล	 	 เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาค

โลหิตเป็นหมู่คณะ	 เ พ่ือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  

อย่างสม่ำาเสมอนานกว่า	 5	 ปี	 รวมเป็นปริมาณโลหิต 

ที่ได้รับบริจาคเกินกว่า	1,000	หน่วย

จาก...สภากาชาดไทย

พ.ศ.2552

รางวัล		สุดยอดส้วมแห่งปี	2552	ระดับเขต	

ประเภทสถานีขนส่งทางบก

จาก...ศูนย์อนามัยที่	6	กรมอนามัย

พ.ศ.2552

รางวัล		ผู้สนับสนุน	อสม.ชนะเลิศการประกวด	

อสม.ดีเด่นระดับชาติ	สาขาการเฝ้าระวังป้องกัน

และควบคุมโรคไม่ติดต่อ	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	เนื่องในการจัดงาน

วันเยาวชนแห่งชาติ	จังหวัดขอนแก่น	ประจำาปี	2551 

จาก...สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2551

รางวัล	 	 ผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างห้องสมุด

ประชาชน	ค่ายเปรมติณสูลานนท์

จาก. . . มูลนิธิหอเกียรติยศรัฐบุ รุษพลเอกเปรม 

ติณสูลานนท์



พ.ศ.2555
ร�งวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น 
ด้�นก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ระดับเขต ประจำ�ปี 2555
ประเภท	องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จ�ก...ศูนย์ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย เขต 6


