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(น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์)
น�ยก อบจ.ขอนแก่น
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	 เม่ือวันท่ี	3	ต.ค.2555	ผมได้เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาล 
“สิ ง ห์ ท อ ง ” 	 นั กปกครอ งท้ อ ง ถิ่ น แห่ ง ปี 	 2 5 55 
จาก	 องคมนตรี	 ฯพณฯ	 พล.อ.อ.กำ�ธน สินธว�นนท์  
ผู้แทนพระองค์ 	 เป็นประธานในพิธีประทานรางวัล	 
ณ	 หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์	 ถ.พระราม	 6	 
เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	
	 สำาหรับรางวัลนี้ 	 สมัชช�นักจัดร�ยก�รข่�ว 
วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท.) 
ได้ดำา เนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล	 ผู้บริหาร	 
นักปกครององค์กรท้องถิ่น	จากหลักเกณฑ์	ดังนี้	

	 1.	เป็นคนดี	ได้รับการยอมรับจากสังคม	หรือองค์กรในท้องถิ่น
	 2.	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	และมีมุมมองนอกกรอบ
	 3.	มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่	และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
	 4.	มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน	ท้องถิ่น	และสังคม	ในวงกว้าง
	 5.	เป็นบุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับนโยบาย	และหรือ	ปฏิบัติการที่มีประวัติการทำางานที่มั่นคง
	 6.	มีเทคนิคการนำาเสนอความรู้	ความสามารถ	และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร	ดูแล	และการจัดการที่ดี
	 7.	 มีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการบริหารงาน	 ดูแลการจัดการในองค์กร	 และองค์กรปกครองท้องถิ่น	 อันเป็น 
แบบอย่างของสังคม	และมีประวัติชีวิตและผลงานที่มีผลช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม
	 8.	 ผลงานที่เกิดขึ้นสร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชนท้องถิ่นและสังคมในแบบยั่งยืน	 รวมทั้ง	 มีผลงานดีในด้านการเมือง 
การปกครอง	 ด้านบริการ	 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในด้านข่าวสารการศึกษา	 การกีฬา	 ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และศิลปวัฒนธรรม	ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สังคม
	 จากรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้	ส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับคณะสมาชิกสภาฯ	ข้าราชการ	พนักงาน	และลูกจ้าง	
อบจ.ขอนแก่น	ทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการนำานโยบายไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความผาสุกของพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น	
ซึ่งผมจะรักษาคุณงามความดีให้สมกับรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับในครั้งนี้	และจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างผลงานแก่	จ.ขอนแก่น	
และประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เล่�เรื่องจ�กปก กับ น�ยก อบจ.ขอนแก่น

น�ยก อบจ.ขอนแก่น รับร�งวัลธรรม�ภิบ�ล “สิงห์ทอง” 
นักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2555
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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�
		นายสุชาติ	ไตรองค์ถาวร
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
		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									ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา 	กรมโคตร

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.0-4323-9194		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

	 สวัสดคีรับทกุทา่น	วารสารคนูแคน	ฉบบัปฐมฤกษ	์ของปงีบประมาณ	2556	ไดฤ้กษอ์อกสูส่ายตาทกุท่านแลว้ครบั	
ในปีงบประมาณนี้วารสารคูนแคน	อบจ.ขอนแก่น	ก็ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่	8	ที่ได้นำาเสนอเรื่องราว	ข่าวคราว	และโครงการต่างๆ	
ของ	 อบจ.ขอนแก่น	 และ	 จ.ขอนแก่น	 สู่สายตาทุกท่าน	 ซ่ึงในปีน้ีมีการเปล่ียนรูปเล่มใหม่ให้น่าอ่านย่ิงข้ึน	 ส่วนเน้ือหาในเล่ม 
ก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม	เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากวารสารเล่มนี้มากที่สุดครับ
	 ในเดอืนกนัยายนของทกุป	ีหลายๆ	หนว่ยงานราชการกจ็ะมขีา้ราชการ	พนกังาน	และลกูจา้ง	เกษยีณอายรุาชการ	
เป็นจำานวนมาก	 โดยเฉพาะที่	 จ.ขอนแก่น	 ท่าน	 ผวจ.ขอนแก่น	น�ยสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ และรอง	 ผวจ.ขอนแก่น 
น�ยพยัต ช�ญประเสริฐ ก็เกษียณอายุราชการด้วยเช่นกัน	ส่วนที่	อบจ.ขอนแก่น	มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด	14	คน	

ผมขออวยพรให้ทุกท่านที่เกษียณอายุราชการ	 ได้พักผ่อนและอยู่กับครอบครัวที่ท่านรักอย่างเต็มที่	 หลังจากที่ท่านได้ตรากตรำาทำางานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท	 และรับใช้
ประชาชนมายาวนาน	ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกท่านครับ
	 ขอแสดงความยินดีกับ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 8	น�ยสุช�ติ ไตรองค์ถ�วร	 ที่ได้รับเลือกจาก	 สภา	 อบจ.ขอนแก่น	 ให้ดำารงตำาแหน่ง ประธ�นสภ� 
อบจ.ขอนแก่น	 พร้อมด้วย	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.น้ำาพอง	 เขต	 1น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์	 ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่ง	 รองประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	2	น�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว	ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่ง	รองประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น คนที่ 2 และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.หนองนาคำา	
ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ท่ีได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่ง	 เลข�นุก�รสภ� อบจ.ขอนแก่น	 โดยเฉพาะตำาแหน่งประธานสภาฯ	 ซ่ึงท่านประธานสภาฯ	 ได้รับเลือกจาก  
สภา	อบจ.ขอนแก่น	เป็นสมัยที่	3	ติดต่อกัน	นั่นแสดงให้เห็นว่า	ส.อบจ.ขอนแก่น	ยังคงให้ความไว้วางใจในการทำาหน้าที่ของท่าน	จึงได้เลือกท่านให้ดำารงตำาแหน่งประมุข
ของ	สภา	อบจ.ขอนแก่น	อีกสมัย
	 ก่อนจากกันฉบับนี้	ขอให้ทุกท่านมีความสุข	สนุกกับการทำางาน	และใช้ชีวิตอย่างมีสติ	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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เล่าเรื่องจากปก	 	

แนะนำาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	(คนใหม่) 

ภารกิจ	อบจ.ขอนแก่น	

จำานวนประชากรกับเขตเลือกตั้งท้องถิ่น	(4)  

แนะนำาประธานสภาฯ	รองประธานสภาฯ	และเลขานุการสภา	

อบจ.ขอนแก่น	

ภารกิจกองคลัง	

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ		

ประมวลภาพเด่น	อบจ.ขอนแก่น	 	

ภารกิจสำานักปลัด	อบจ.  

ภารกิจกองกิจการขนส่ง	

รู้เรื่องกฎหมาย	

เกร็ดความรู้	จาก	กองการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม

ข่าวแวดวงการศึกษา	และโรงเรียนในสังกัด	อบจ.ขอนแก่น 

สาระน่ารู้	กับ	กองการเจ้าหน้าที่	 	

นานาสาระ	กับ	กองพัสดุและทรัพย์สิน	 	

ภารกิจกองช่าง	 	

รวมกันเราทำาได้	แก้ไขปัญหาจราจร 

กระแซะข่าว	อบจ.ขอนแก่น	

เปิดบ้านรับธรรม	อบจ.ขอนแก่น 

ตามดูผลงานสโมสรขอนแก่น	เอฟซี	สู้ศึก	ยามาฮ่าลีก	1

ศ�ลเจ้� ปึงเถ่�กง - ม่� 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.



ชื่อ – สกุล         น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต      เกิดวันที่ 14 ต.ค.2498 
ภูมิลำ�เน�          จ.พระนครศรีอยุธย�            ตำ�แหน่งปัจจุบัน  ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดขอนแก่น
วุฒิก�รศึกษ�
•	ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	ร.ม.	(การปกครอง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	2	(สถาบันพระปกเกล้า)
•	ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	48	(วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)

ประวัติ น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดขอนแก่น

ก�รศึกษ�อบรม
•	หลักสูตรนายอำาเภอ	รุ่นที่	30	
		(วิทยาลัยการปกครอง				กรมการปกครอง)
•	นักปกครองระดับสูง	รุ่นที่	32	
		(วิทยาลัยการปกครอง	กรมการปกครอง)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและ		 
			กฎหมายมหาชน	รุ่นที่	2	(สถาบันพระปกเกล้า)
•	 หลักสูตรการบริหารและพัฒนานักบริหาร	 (Graduate	 
			Research	Institute	of	Policy	Studies,	Japan)	
•	หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
		ระดับสูงภาครัฐ

ประวัติรับร�ชก�ร
•	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล	3	สำานักงาน	ก.พ.	(พ.ศ.2521)
•	ปลัดอำาเภอ	อำาเภอเกาะคา	จังหวัดลำาปาง	(พ.ศ.2522)
•	นายอำาเภอแวงน้อย	จังหวัดขอนแก่น	(พ.ศ.2534)
•	นายอำาเภอลอง	จังหวัดแพร่	(พ.ศ.2536)
•	นายอำาเภอเชียงคำา	จังหวัดพะเยา	(พ.ศ.2538)
•	นายอำาเภอตะพานหิน	จังหวัดพิจิตร	(พ.ศ.2540)
•	 ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน	 กรมการปกครอง					 
		(พ.ศ.2541)
•	ผู้อำานวยการสำานักบริหารการปกครองท้องที่	
		กรมการปกครอง	(พ.ศ.2544)
•	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	(พ.ศ.2546)
•	รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	(พ.ศ.2547)
•	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	(พ.ศ.2549)
•	ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	(พ.ศ.2551)
•	รองอธิบดีกรมการปกครอง	(พ.ศ.2552)
•	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำาภู	(พ.ศ.2552)
•	ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	(พ.ศ.2553)
•	ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	(พ.ศ.2554	-	30	กันยายน
		พ.ศ.2555)
•	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	(1	ตุลาคม	2555)

ร�งวัลและผลง�นดีเด่น
•	 รางวัลชนะเลิศ	 การประกวดบทความของกรมการปกครอง		 
		ประจำาปี	2529	และ	2532
•	รางวัลผู้มีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม	หลักสูตรนายอำาเภอ	 
		รุ่นที่	30
•	ที่	1	หลักสูตรนายอำาเภอ	รุ่นที่	30
•	ที่	1	หลักสูตรนักปกครองระดับสูง	รุ่นที่	32
•	รางวัลคนดีมหาดไทย	ปี	2537
•	รางวัลชนะเลิศ	โครงการพัฒนาตำาบลดีเด่น	(ภาคเหนือ)
		ปี	2537
•	รางวัลชนะเลิศ	การประกวดหมู่บ้าน	อพป.(ชาวเขา)	
		ปี	2539	กองทัพภาคที่	3
•	ได้รับเชิญจากสำานักข่าวสารอเมริกัน	(USIS)	ให้เดินทาง
		ไปร่วมสัมมนาและดูงานหลักสูตร	“Introduction to the  
   U.S.Political System” ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ระหว่าง 
	 วันท่ี	 2	 -	 20	 พฤศจิกายน	 2541	 ในฐานะนายอำาเภอ 
		ที่มีผลงานดีเด่น	(ภาคเหนือ)
•	บรรณาธิการนิตยสารเทศาภิบาล	กรมการปกครอง	
		ปี	2541	–	2544
•	นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น	ประจำาปี	2553
•	รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์	 สถาบันบัณฑิต	 
		พัฒนบริหารศาสตร์	2554
•	รับพระราชทานรางวลัเกยีรติคณุพัฒนบริหารศาสตร	์สถาบนั 
	 	บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
	 สยามบรมราชกุมารี	 งาน	 “หนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒน�  
    บริห�รศ�สตร์” 2554



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น                                                  

ร่วมต้อนรับ ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจภูธร ภ�ค 4

เปิดโครงก�ร “รณรงค์ป้องกันโรคสมองเสื่อม 
(รวมพลคนขอนแก่น ป้องกันโรคสมองเสื่อม)”

แถลงข่�วก�รจัดง�นคอนเสิร์ต อัสนี – วสันต์ 
“คนหัวใจสิงห์”

ต้อนรับ ผวจ.ขอนแก่น คนใหม่

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	
ร่วมเป็นเกียรติใน	 “พิธีก�รรับและก�รส่งมอบหน้�ที่   
ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจภูธร ภ�ค 4”	 พร้อมมอบแจกันดอกไม้
แสดงความยนิด	ีกับ	ผูบ้ญัชาการตำารวจภธูร	ภาค	4	พล.ต.ท.กว ี
สุภ�นันท์ ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งผู้บัญชาการตำารวจภูธร 
ภาค	4	เมื่อวันที่	28	ก.ย.2555	ณ	ตำารวจภูธร	ภาค	4

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการ	 “รณรงค์ป้องกันโรคสมองเสื่อม 
(รวมพลคนขอนแก่น ป้องกันโรคสมองเสื่อม)”	 เนื่องใน 
วันสมองเสื่อมโลก	ประจำาปี	พ.ศ.2555	เมื่อวันที่	21	ก.ย.2555	
ณ	ศาลาประชาคม	จ.ขอนแก่น	โดยมี	รอง	ผอ.รพ.ศรีนครินทร์	
ฝ่ายบริการผู้ป่วยนอก	รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่�	เป็นผู้กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ประธานเปิดงานแถลงข่าว	การจัดงานคอนเสิร์ต	อัสนี – วสันต์ 
“คนหัวใจสิงห์” เพื่อหารายได้สนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอล
ขอนแก่น	 เอฟซี	 และใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ	
จ.ขอนแก่น	 ถ่ายภาพร่วมกับ	 ผจก.ฝ่ายส่งเสริมการตลาด	

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	 รองประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 น�ยมนต์ชัย 
ศรีวไิลลกัษณ	์และน�ยวฒิุพร ศรีมงักรแก้ว นำาคณะผูบ้รหิาร	
สมาชิกสภาฯ	 และข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ให้การต้อนรับ	
ผวจ.ขอนแก่น	น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต	 ในโอกาสย้ายมา
ดำารงตำาแหน่ง	 ผวจ.ขอนแก่น	 เมื่อวันท่ี	 7	 ต.ค.2555	 
ณ	จวน	ผวจ.ขอนแก่น

โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา		กรมโคตร

บริษัท	 สิงห์	 คอร์เปอเรชั่น	 จำากัด น�ยวิชัย พล�ยละห�ร และประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่น	 เอฟซี	ดร.กษม ชนะวงศ์  
พร้อมแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมการแถลงข่าว	 เมื่อวันที่	 18	 ก.ย.2555	ณ	หอประชุม	 อบจ.ขอนแก่น	 โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีขึ้น 
ในวันที่	27	ต.ค.2555	ณ	สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 

เปิดศูนย์ฝึกอ�ชีพ “ฟ�ร์มร่มแดง” กศน.ตำ�บลบ้�นทุ่ม

แสดงคว�มยินดีกับ เลข�นุก�รสภ� อบจ.ขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ประธานเปิดศูนย์ฝึกอาชีพ	“ฟ�ร์มร่มแดง”	 กศน.ตำาบลบ้านทุ่ม	 
ถ่ายรูปร่วมกับ	ประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสุช�ติ ไตรองค์ถ�วร	ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น	พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง	นายก	อบต.
แดงใหญ่	 น�ยสมหวัง ศรวิเศษ	 ผอ.กศน.อ.เมือง	 น�ยบุญส่ง ทองเช่ือม	 และแขกผู้มีเกียรติ	 ในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพ	 
ฟาร์มร่มแดง	กศน.ตำาบลบ้านทุ่ม	แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 เมื่อวันที่	11	ต.ค.2555	ณ	ฟาร์มร่มแดง	บ้านทุ่ม	 
ม.2	ต.บ้านทุ่ม	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น

	 เมือ่วนัที	่4	ต.ค.2555	ณ	ห้องรับรอง	ส.อบจ.ขอนแกน่
ประธานชุมชนทุ่งเศรษฐี	 ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลนครขอนแก่น	 นำาคณะกรรมการชุมชนมอบแจกัน
ดอกไม้	 เพื่อแสดงความยินดี	 กับ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง 
เขต	2	น�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้วท่ีได้รับเลือกต้ังเป็น ส.อบจ.
ขอนแก่น เป็นสมัยท่ี 3 ติดต่อกันและได้รับความไว้วางใจจาก	
สภา	อบจ.ขอนแก่น	เลือกให้ดำารงตำาแหน่ง	รองประธ�นสภ� 
อบจ.ขอนแก่น 

	 เมือ่วนัที	่4	ต.ค.2555	ณ	ตลาดโอโซนขอนแกน่	ผูพ้พิากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น	น�ยปิยะสันต์ ก�ววิไล พร้อมคณะ
ผู้พิพากษาและผู้ประนีประนอมประจำาศาลจังหวัดขอนแก่น	 
ร่วมมอบพระพุทธชินราช	 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่	 
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.หนองนาคำา	ด.ต.พิชิต ศรีวิไล	ได้รับเลือกตั้ง
เป็น	ส.อบจ.ขอนแก่น สมัยที่  4 และได้รับความไว้วางใจ 
จาก	สภา	อบจ.ขอนแก่น	เลือกให้ดำารงตำาแหน่ง	เลข�นุก�รสภ� 
อบจ.ขอนแก่น

แสดงคว�มยินดีกับ 
รองประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 

อบจ.ขอนแก่น รับมอบโล่ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมตำ�รวจ

อบจ.ขอนแก่น รับมอบโล่ร�งวัล อปท.ดีเด่น ด้�นก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย 
ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยเขต ประจำ�ปี 2554

เปิดง�น “OTOP CITY IN KHON KAEN” 
ครั้งที่ 9 ปี 2555 “ศักดิ์ศรีแห่งภูมิปัญญ�ไทย”

อบจ.ขอนแก่น ปล่อยค�ร�ว�นขนส่งขยะอันตร�ย

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	“หน่วยง�นที่ให้ก�รสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของตำ�รวจภูธรภ�ค 4”	จาก	ตำารวจภูธร
ภาค	 4	 ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำารวจ 
ทีไ่ด้รับรางวัลดีเด่นประเภทต่างๆ	หน่วยงานและบุคคลผู้ช่วยเหลือ
กิจกรรมตำารวจ	เมื่อวันที่	2	ต.ค.2555	ณ	ห้องประชุมศูนย์ฝึก
อบรมตำารวจภูธรภาค	4	โดยมี	ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค	4	
พล.ต.ท.กวี สุภ�นันท์ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยวัฒน� ช่�งเหล� 
เป็นตัวแทน	 อบจ.ขอนแก่น	 เข้ารับโล่รางวัลและประกาศ 
เกียรติบัตร	 “องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลง�นดีเด่น  
ด้�นก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ระดับศูนย์ป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยเขต ประจำ�ปี 2554 ประเภท 
องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด” จาก	 กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	 โดยมี	 ผวจ.ขอนแก่น	 (ขณะนั้น) น�ยสมบัติ  
ตรวีฒันส์วุรรณ	เปน็ตวัแทนมอบรางวลั	เมือ่วนัที	่27	ก.ย.2555	
ณ	ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นประธานเปิดงาน “OTOP CITY IN KHON KAEN” 
ครัง้ท่ี	9 “ศกัด์ิศรแีห่งภมูปิญัญ�ไทย”	เมือ่วนัที	่24	ก.ย.2555	 
ณ	บริเวณสวนรัชดานุสรณ์	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นประธานในพิธี	 “ปล่อยค�ร�ว�นขนส่งขยะอันตร�ย”  
ไปสู่	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด	อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี	 
ซึ่งเป็นโรงงานที่รับกำาจัดขยะอันตราย	เมื่อวันที่	17	ก.ย.2555	 
ณ	หอประชมุ	อบจ.ขอนแกน่	การดำาเนนิการขนสง่ขยะอันตราย	
เป็นความร่วมมือ	(MOU)	ระหว่าง	อบจ.ขอนแก่น	กับ	อปท. 
ใน	จ.ขอนแกน่	57	แหง่	ในการร่วมบริหารจัดการขยะอนัตราย



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 

ง�นแสดงมุทิต�จิตแก่ผู้เกษียณอ�ยุร�ชก�ร อบจ.ขอนแก่น

ร่วมแสดงมุทิต�จิต ปลัด อบจ.มห�ส�รค�ม 
 ในโอก�สเกษียณอ�ยุร�ชก�ร

ต้อนรับ อบจ.กระบี่

ร่วมพิธีลงน�มคว�มร่วมมือในก�รขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกล�งท�งวัฒนธรรมและพิธีมอบเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลง�นด้�นวัฒนธรรมดีเด่น จังหวัดขอนแก่น ประจำ�ปี 2555

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	ประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ ไตรองค์ถ�วร 
และปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 น�ยสุช�ติ โคตรทุม นำาคณะ 
ผู้บริหาร	 สมาชิกสภาฯ	 และข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ เกษียณอายุราชการ	 ในสังกัด	 
อบจ.ขอนแก่น	 เมื่อวันที่	 21	 ก.ย.2555	 ณ	 หอประชุม	 
อบจ.ขอนแก่น

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสุช�ติ โคตรทุม  
นำาคณะข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมแสดงมุทิตาจิต	ให้แก่	
ปลดั	อบจ.มหาสารคาม	น�ยปรชัญ� ศรภี� ในโอกาสเกษยีณ
อายุราชการ	เมื่อวันที่	24	ก.ย.2555	ณ	โรงแรมวสุ	อ.เมือง	
จ.มหาสารคาม

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม  
นำาคณะข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ให้การต้อนรับคณะจาก	
อบจ.กระบี	่ในโอกาสเดินทางมาศกึษาดูงานทางภาคตะวนัออก
เฉียงเหนอื	เมือ่วนัท่ี	22	ก.ย.2555	ณ	หอประชมุ	อบจ.ขอนแกน่	
พร้อมนำา	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งสุม�ลี ฐ�นวิเศษ และ
น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร	 หัวหน้าสำานักปลัดฯ	 
น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี ร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่	 อบจ.กระบี่	
โดยมี	รองนายก	อบจ.กระบี่	น�ยสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง	และ
น�ยกิตติชัย เอ่งฉ้วน	เป็นตัวแทนรับมอบ

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์  
รัตนจันทร์ 	 เป็นตัวแทน	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมลงนาม 
ความร่วมมือในการขับเคล่ือนศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม	
และรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ	 ผู้ มีผลงาน 
ด้ านวัฒนธรรมดี เด่น 	 จ .ขอนแก่น 	 ประจำ าปี 	 2555	 
จาก	สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น	เม่ือวันท่ี	11	ก.ย.2555	
ณ	 ศาลาประชาคม	 จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 รอง	 ผวจ.ขอนแก่น	 
น�ยทรงพล จำ�ป�พันธ์ เป็นผู้มอบ



น�ยก อบจ.ขอนแก่น นำ�ทีมส�ยบอกบุญง�นทอดผ้�ป่�มห�กุศล 
“โฮมบุญยิ่งใหญ่ ช�วขอนแก่นร่วมใจ สู้ภัยมะเร็ง” เพื่อสมทบทุนสร้�งอ�ค�รรังสีรักษ�ฯ

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น

	 เม่ือวันที่	 18	 ก.ย.2555	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษศ์กัด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ ์รว่มเปน็เกยีรตใินงานทอดผา้ปา่
มหากศุล	“โฮมบุญย่ิงใหญ ่ช�วขอนแกน่รว่มใจ สูภ้ยัมะเรง็”  
พร้อมเป็นผู้นำ าขบวนสายบุญที่ 	 4	 นำาคณะเจ้าหน้าที่  
จาก	 รพ.ขอนแก่น	 (สายบอกบุญงานทอดผ้าป่ามหากุศล)	 
ขอรับบริจาคเงิน	 จาก	 พ่อค้า	 ประชาชน	 ผู้มีจิตศรัทธา	 
ชาว	จ.ขอนแก่น	เพื่อนำารายได้สมทบทุนก่อสร้าง	“อ�ค�รรังสี
รักษ� หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก รพ.ขอนแก่น” โดยมี	 
ผวจ.ขอนแก่น	 (ขณะนั้น)	 น�ยสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ  
เป็นประธานปล่อยขบวนสายบุญ
	 สำาหรับการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล	เพื่อสมทบทุน
สร้างอาคารรังสีรักษา	 หลวงปู่บุญเพ็ง	 กัปปโก	 รพ.ขอนแก่น 
ในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งหน่วยรังสีรักษา	 หรือ	 
“ศู นย์ มะ เร็ ง ” 	 เ พ่ื อพัฒนาระบบบริ ก ารดู แลรั กษา 
ให้ได้มาตรฐาน	 ซึ่งให้บริการด้านการฉายแสงแก่ผู้ป่วยมะเร็ง	 
อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้	
ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างเหมาะสม	
และเพื่อการเป็น	 Excellent	 Center	 ด้านมะเร็ง	 ด้วยการ 
จัดระบบบริการผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจร	 ที่สำาคัญเพื่อช่วย
แบ่งเบาภาระของผู้ป่วยมะเร็งใน	 จ.ขอนแก่น	 และใกล้เคียง	 
ที่รอคิวรับการฉายแสงเป็นเวลานานถึง	 150	 วัน	 ซึ่งไม่เป็น 
ไปตามมาตรฐานทีต่อ้งไดร้บัการฉายแสงภายใน	60	วนั	นบัจาก
วันที่แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและต้องฉายแสง	 ให้ได้
รับบริการรังสีรักษาได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน	 โดยได้ดำาเนิน 
โครงการฯ	 มาตั้งแต่ปี	 2553	 จนถึงปัจจุบัน	 แต่เนื่องจาก 
มีข้อจำากัดด้านการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	 และ 
งบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอท่ีจะดำาเนินโครงการฯ	 ให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ได้	 จ.ขอนแก่น	 จึงได้จัดกิจกรรมน้ีข้ึน 
เพื่อนำารายได้จากการขอรับบริจาคในครั้งนี้	 ไปสมทบทุน 
ในการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาฯ	ดังกล่าว

	 ทัง้นี	้ประชาชนผูม้จีติศรทัธา	สามารถรว่มทำาบญุ	โดยบริจาคผ่านบญัชธีนาคารต่างๆ	ในชือ่บญัช	ี“กองทนุก่อสร�้งอ�ค�ร
รังสีรักษ� หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” บัญชีออมทรัพย์ ธน�ค�รกรุงไทย ส�ข�ขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-62597-0  
ธน�ค�รกรุงเทพ ส�ข�ขอนแก่น เลขที่บัญชี 260-575777-8 และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ส�ข�ขอนแก่น เลขที่บัญชี  
511-402794-4 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	 ได้ที่ 	 ศูนย์ รับบริจ�ค ฝ่�ยประช�สัมพันธ์  รพ.ขอนแก่น  
โทร.0 4333 6789 ต่อ 1197, 0 4323 6042 หรือ 08 9711 7674



จำ�นวนประช�กรกับเขตเลือกตั้งท้องถิ่น (4) โดย...ธาดา		พรหมสาขา	ณ	สกลนคร

	 วารสารฉบับท่ีผ่านมา	 3	 ฉบับ	 ได้กล่าวถึง	 จำานวนราษฎรท่ีกระทบโดยตรงต่อจำานวนสมาชิกสภา	อปท.	 และการแบ่งเขต 
เลือกต้ัง	 สำาหรับในฉบับนี้จะพูดถึง	ทางออกที่ควรจะเป็นและสามารถทำาได้หากคิดจะทำา	 เพื่อให้การบริหารราชการของ	 อปท.	 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	และถูกต้องตามวิถีประชาธิปไตย

 นักวิชาการหลายคนต่างพร่ำาสอนและเขียนไว้ในตำาราวิชาการ	 กล่าวถึง	“ก�รปกครองท้องถิ่น” ว่า	 เป็นโรงเรียนสอน
ระบอบประชาธิปไตย	หรือวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	แต่	 ผู้เขียนมีความเห็นว่าในโลกปัจจุบันนี้	“การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
สถาบันประชาธิปไตย”	 เพราะ	 อปท.	 มีการเลือกต้ังตามวาระอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง	 ผู้บริหารและสมาชิกสภามาจาก 
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน	ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550	 อันเป็นกฎหมายสูงสุด 
ของประเทศไทย	ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
	 หากเช่ือม่ันว่าทอ้งถิน่เปน็รากฐานหรอืเปน็สถาบนัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยแลว้	ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไม่ควรสรา้ง
เงื่อนไขให้ความต่อเน่ืองของระบอบประชาธิปไตยต้องสะดุดหยุดลง	 (กระทำารัฐประหารเงียบ)	 ที่ว่าความต่อเนื่องของระบอบ
ประชาธิปไตยต้องสะดุดหยุดลง	ก็เพราะว่าใน	อปท.	บางแห่ง	(ทั้ง	อบจ.	และเทศบาล)	เมื่อถึงคราวต้องเลือกตั้งทั่วไป	เนื่องจาก
วาระสภาสิ้นสุดลงโดยต้องเลือกตั้งภายใน	45	วัน	หรือกรณี	อบต.	ที่จัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล	หรือกรณีที่เทศบาล
ตำาบลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง	เทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนคร	
	 ซึ่งกรณีจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะน้ี	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน	พ.ศ.2554	ข้อ 16 วรรคท้าย ก็ได้ระบุชัดเจนว่า	“...ให้คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกต้ังจัดเตรียมการแบ่งเขตเลือก
ต้ังสมาชสิภาท้องถิน่ทีจ่ะไดร้บัการจัดตัง้หรอืเปลีย่นแปลงตามระเบยีบนีไ้วเ้ปน็การลว่งหนา้” 	ขอ้กฎหมายเขยีนไวอ้ยา่งสวยหร	ู
แต่ในท�งปฏิบัติห�ได้เป็นเช่นนั้นไม ่	 เพราะอะไรครับ	 เพราะพากันไปติดล็อคจำานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร 
ที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้ง	 	 ซึ่งไปเขียนไว้ในข้อ	 15	 วรรคแรก	 ของระเบียบฯ	 ว่า	 “...การแบ่งเขตเลือกตั้ง... 
โดยพิจารณาจำานวนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จากประกาศจำานวนราษฎรท่ีประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกต้ัง...” 
เขียนอย่างน้ีเป็นการมัดคอ	 อปท.ครับ	 	 พอไปดูกฎหมายแม่บทเลือกตั้งท้องถิ่น	 คือ	 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่	พ.ศ.2545	มาตรา	15	ระบไุวว้า่	“เพือ่ประโยชนใ์นการแบง่เขตเลอืกตัง้...ใหผู้อ้ำานวยการทะเบยีนกลางตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการทะเบยีนราษฎร มหีนา้ทีแ่จง้รายละเอยีดของจำานวนราษฎร...ใหค้ณะกรรมการการเลือกต้ังทราบภายในยีสิ่บวนั นบัแต่
วันที่...ประกาศจำานวนราษฎรท้ังประเทศ...”	 เป็นการเขียนกฎหมายที่ดีมาก	 ไม่มีระบุตรงไหนใน พ.ร.บ. เลยว่า จะใช้จำานวน
ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง แต่ไปเขียนไว้ในระเบียบฯ ต้องปลดล็อค! ต้องปลดแอก! สู่ประชาธิปไตย
เสียที...ด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องครับ 
	 ทำาอยา่งไร	เม่ือมทีางเขา้กต็อ้งมทีางออก	ทางออก	คอื	แกไ้ขระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้	วา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.2554	 ครับ	 เพราะระเบียบฯ	 ฉบับนี้	 เคยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นฉบับที่	 3	 ในปีเดียวกัน	 
ถ้าจะแก้ไขเพื่อเป็นการปลดล็อคหรือปลดแอก	ต้องแก้ไขในข้อ	15	วรรคแรก	ของระเบียบฯ	เป็นดังนี้ครับ			

 เดิม  “...และหลกัเกณฑ์ตามขอ้	14	โดยพจิารณาจำานวนราษฎรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จากประกาศจำานวนราษฎร
ที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง	โดย...”
 ให้แกไ้ขใหมเ่ปน็ “...และหลกัเกณฑต์ามขอ้ 14 โดยพิจารณาจำานวนราษฎรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จากประกาศ
จำานวนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้ง เว้นแต่อายุของสภาท้องถ่ินส้ินสุดลงเน่ืองจากครบกำาหนดคราวละ 
4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง  โดยหากครบกำาหนดก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง ให้พิจารณาจำานวนราษฎร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จากประกาศจำานวนราษฎรที่ประกาศในปีที่ล่วงมาก่อนประกาศฉบับปีสุดท้ายก่อนปีที่มี
การเลือกตั้ง โดย...”
	 ฉบับหน้า	มาตามฟังเหตุผลที่เสนอแก้ไขระเบียบฯ	ในหัวเรื่อง	“ผ่�ท�งตัน ก�รแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น” ครับ



แนะนำ�ประธ�นสภ�ฯ รองประธ�นสภ�ฯ และเลข�นุก�รสภ� อบจ.ขอนแก่น
โดย...ทรงวุฒิชัย	ดิลกวิลาศ		หน.ฝ่ายกิจการสภา	อบจ.

 ฉบับที่แล้ว	 ได้แนะนำาสมาชิกสภา	อบจ.ขอนแก่น	ทั้ง	42	 เขตเลือกตั้งไปแล้ว	ฉบับนี้	ขอนำาท่านมารู้จักกับประธานสภา	
อบจ.ขอนแก่น	 รองประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 ทั้ง	 2	 ท่าน	 และเลขานุการสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 ซึ่งสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 

ได้คัดเลือกไปแล้วในการเปิดประชุมสภา	อบจ.ขอนแก่น	เมื่อวันที่	21	ก.ย.2555

ประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น

    ชื่อ - สกุล   น�ยสุช�ติ ไตรองค์ถ�วร 

	 	 	 	 	 	 	 	 (ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	8)

    วัน - เดือน - ปีเกิด	 	 วันที่	4	ส.ค.2503		ปัจจุบันอายุ	52	ปี

    ก�รศึกษ�สูงสุด 	 	 ปริญญาตรี	สาขาศิลปศาสตร์	

	 	 	 	 	 	 	 	 จาก	สถาบันราชภัฏเลย	เมื่อปี	พ.ศ.2544

    เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด	 ติตราภรณ์มงกุฎไทย	เมื่อวันที่	5	ธ.ค.2552

    ประวัติท�งก�รเมือง  ดำ�รงตำ�แหน่ง รองน�ยก อบจ.ขอนแก่น 1 สมัย

	 	 	 	 	 	 	 	 -		เมื่อวันที่	3	ธ.ค.2541	-	23	ธ.ค.2542

        ดำ�รงตำ�แหน่ง รองประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น 1 สมัย

	 	 	 	 	 	 	 	 -		เมื่อวันที่	30	พ.ย.2547	-	1	ก.พ.2550

        ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น 3 สมัยติดต่อกัน ดังน้ี

	 	 	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	1	วันที่	13	ก.พ.2550	-	13	มี.ค.2551

	 	 	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	2	วันที่	27	พ.ค.2551	-	25	เม.ย.2555
	 	 	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	3	วันที่	21	ก.ย.2555	-	ปัจจุบัน        

        ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น 5 สมัย ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	1	วันที่	3	พ.ค.2535		-	19	ต.ค.2538

	 	 	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	2	วันที่	24	ธ.ค.2538	-	23	ธ.ค.2542

	 	 	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	3	วันที่	14	มี.ค.2547	-	13	มี.ค.2551

	 	 	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	4	วันที่	26	เม.ย.2551	-	25	เม.ย.2555

	 	 	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	5	วันที่	26	ส.ค.2555	-	25	ส.ค.2559



โดย...ทรงวุฒิชัย		ดิลกวิลาศ	หน.ฝ่ายกิจการสภา

แนะนำ�ประธ�นสภ�ฯ รองประธ�นสภ�ฯ และเลข�นุก�รสภ� อบจ.ขอนแก่น

  รองประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1
  ชื่อ - สกุล   น�ยมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.น้ำาพอง	เขต	1)
  วัน - เดือน - ปีเกิด	 	 วันที่	7	ม.ค.2515		ปัจจุบันอายุ	40	ปี
  ก�รศึกษ�สูงสุด 	 	 ปริญญาโท	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	
	 	 	 	 	 	 สาขาวิชา	สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	
	 	 	 	 	 	 จาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เมื่อปี	พ.ศ.2555
  เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด	 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย	เมื่อวันที่	5	ธ.ค.2552
  ประวัติท�งก�รเมือง  ดำารงตำาแหน่ง	รองประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	2	สมัย	ติดต่อกัน	ดังน้ี
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	1		วันที่	18	ส.ค.2554	-	25	เม.ย.2555
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	2		วันที่	21	ก.ย.2555	-	ปัจจุบัน
      ได้รับเลือกตั้งเป็น	ส.อบจ.ขอนแก่น	3	สมัย	ติดต่อกัน	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	1	วันที่	14	มี.ค.2547	-	13	มี.ค.2551
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	2	วันที่	26	เม.ย.2551	-	25	เม.ย.2555
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	3	วันที่	26	ส.ค.2555	-	25	ส.ค.2559

  รองประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น คนที่ 2
  ชื่อ - สกุล   น�ยวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว	(ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	2)
  วัน - เดือน - ปีเกิด	 	 วันที่	28	พ.ค.2499		ปัจจุบันอายุ	56	ปี
  ก�รศึกษ�สูงสุด	 	 	 ปริญญาโท	สาขาวิชา	ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา	
	 	 	 	 	 	 จาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เมื่อปี	พ.ศ.2545
  เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด	 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย	เมื่อวันที่	5	ธ.ค.2552
  ประวัติท�งก�รเมือง  ดำารงตำาแหน่ง	รองประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	1	สมัย	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 -		เมื่อวันที่	21	ก.ย.2555	-	ปัจจุบัน
      ได้รับเลือกตั้งเป็น	ส.อบจ.ขอนแก่น	3	สมัย	ติดต่อกัน	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	1	วันที่	14	มี.ค.2547	-	13	มี.ค.2551
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	2	วันที่	26	เม.ย.2551	-	25	เม.ย.2555
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	3	วันที่	26	ส.ค.2555	-	25	ส.ค.2559

  
  เลข�นุก�รสภ� อบจ.ขอนแก่น
  ชื่อ - สกุล   ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.หนองนาคำา)
  วัน - เดือน - ปีเกิด	 	 วันที่	8	พ.ย.2498		ปัจจุบันอายุ	57	ปี
  ก�รศึกษ�สูงสุด 	 	 ปริญญาโท	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	
	 	 	 	 	 	 สาขาวิชา	รัฐประศาสนศาสตร์	
	 	 	 	 	 	 จาก	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงหนือ	เมื่อปี	พ.ศ.2551
  เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด	 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย	เมื่อวันที่	5	ธ.ค.2552
  ประวัติท�งก�รเมือง  ดำารงตำาแหน่ง	เลขานุการสภา	อบจ.ขอนแก่น	2	สมัย	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	1	วันที่	27	พ.ค.2551	-	23	พ.ค.2554
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	2	วันที่	21	ก.ย.2555	-	ปัจจุบัน
      ได้รับเลือกตั้งเป็น	ส.อบจ.ขอนแก่น	4	สมัย	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	1	วันที่	5	ก.พ.2543	-	4	ก.พ.2547
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	2	วันที่	14	มี.ค.2547	-	13	มี.ค.2551
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	3	วันที่	26	เม.ย.2551	-	23	พ.ค.2554
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	4	วันที่	26	ส.ค.2555	-	25	ส.ค.2559



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

ภ�รกิจกองคลัง 

กรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น

 ตัง้อยู	่ซ.ประชาสโมสร	38	ถ.ประชาสโมสร	ต.ในเมอืง	อ.เมอืง
จ.ขอนแกน่	ใกลก้บั	วทิยาลยับณัฑติเอเชยี	และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น		ห้องพักทุกห้องประกอบด้วยสิ่ง
อำานวยความสะดวกทีเ่ลอืกสรรมาแลว้อยา่งด	ีเพือ่ความสบายในระดบั
ที่ไม่มีใครเทียบได้	 ราคาห้องพัก	 ห้องซูพีเรีย	 ราคา	 950	 บาท/วัน 
พร้อมอาหารเช้า	ห้องดีลักซ์	ราคา	1,350	บาท/วัน	พร้อมอาหารเช้า

	 ฉบับนี้เราขอนำาเสนอโรงแรมท่ีเปิดใหม่ในใจกลางเมืองขอนแก่น	 ที่ได้จดทะเบียนและชำาระค่าธรรมเนียมบำารุง 
อบจ.ขอนแก่น	แล้ว

	 ท่านที่เดินทางผ่านไปผ่านมา	 จ.ขอนแก่น	 	 หากสนใจหรือต้องการที่พักก็สามารถใช้บริการโรงแรมที่	 อบจ.ขอนแก่น 
แนะนำา	 	 เพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นและเป็นการสนับสนุนการเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมเพื่อนำามาพัฒนา
จ.ขอนแก่น	ของเราด้วย14

โรงแรมนนทรีป�ร์ค

	 ตั้งอยู่	เลขที่	75/210	ซ.หน้าเมือง	11	ถ.หน้าเมือง	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 เป็นโรงแรมท่ีต้ังอยู่ในตัวเมืองขอนแก่น	 อยู่ใกล้
โรงเรียนกวดวิชาชั้นนำาของขอนแก่นนับสิบแห่ง	 	 ใกล้ห้างสรรพสินค้า
แฟร่ีพลาซา	มีรถเมล์ผ่าน	ท่ีพักมี	2	แบบ	แบบ	Deluxe	ราคา	600	บาท/วัน	
ห้อง	 Suite	 ราคา	 700	 บาท/วัน	 รวมอาหารเช้า	 ห้องพักมีสิ่งอำานวย
ความสะดวกครบค รัน 	 	 เ น็ ต 	 W i - fi , 	 ที วี 	 LCD 	 32 	 นิ้ ว ,	 
เค ร่ืองปรับอากาศ,	 ตู้เ ย็น,	 เค ร่ืองทำาน้ำ า อุ่น, 	 ไดร์เ ป่าผม	 และ 
				มีที่จอดรถพร้อมสรรพ

โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้



เปิดศูนย์เรียนรู้หมู่บ้�นเศรษฐกิจพอเพียง บ้�นหนองบัวแดง อ.หนองสองห้อง

15

ภ�รกิจกองแผนและงบประม�ณ โดย...ละมัย		โพธิ์สูง		

	 สำาหรับผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม	“ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้�นหนองบัวแดง” ติดต่อ 
กองแผนและงบประมาณ	อบจ.ขอนแก่น	หมายเลขโทรศัพท์	0	4323	9256	หรือติดต่อโดยตรงที่	คุณวิชช� พรมวิช�		หมายเลข
โทรศัพท์	08	7641	0139

	 เมื่อวันที่	11	ก.ย.2555	ที่ผ่านมา	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	เป็นประธานเปิด	“ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้�น
เศรษฐกจิพอเพยีง บ้�นหนองบวัแดง ม.5 ต.หนองเมก็ อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น”	ซ่ึงเปน็หมูบ่า้นที	่อบจ.ขอนแก่น	คัดเลอืก
ให้เป็นหมู่บ้านนำาร่องในการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 ตามโครงการ “1 อำ�เภอ 1 หมู่บ้�นเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมี	นอภ.หนองสองห้อง	น�ยจ�รึก เหล่�ประเสริฐ	เป็นผู้กล่าวต้อนรับ	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	และคณะ	
ซ่ึงภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี เปิดแล้ว	 ประธานและคณะ	 ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน	 และเดินทาง 
ไปเยี่ยมชม	 “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ  น�ยหนูเย็น ด�โสม” ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การทำาเกษตรผสมผสาน 

บนพื้นที่	4	ไร่	
 บ้�นหนองบัวแดง เป็นหมู่บ้านท่ีน่าสนใจในการ
ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง	เนื่องจากมีความเข้มแข็ง
ในการพึ่งพาตนเอง	 และมีกลุ่มอาชีพในชุมชนท่ีหลากหลาย	
ซ่ึงสรา้งงานและรายไดใ้หแ้กค่นในชมุชน		เชน่	ศนูยข์า้วชมุชน 
กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
กลุ่มปลูกผัก และกลุ่มแปรรูปอาหาร	เป็นต้น	นอกจากนี้แล้ว	
ภายในหมู่บา้นยงัมีสิง่จำาเปน็บรกิารใหบ้รกิารแกค่นในชมุชน
ในการดำารงชีพ		โดยมีการแบ่งปันผลกำาไรคืนแก่คนในชุมชน
อีกด้วย	 	 เช่น	 โรงสีข้าวชุมชน	 ร้านค้าชุมชน	 และป๊ัมน้ำามัน
ชุมชน	เป็นต้น



ก�รแข่งขันกีฬ� “ตำ�รวจขอนแก่น ต้�นภัยย�เสพติด” ครั้งที่ 5 ประจำ�ปี 2555

ประมวลภ�พเด่น อบจ.ขอนแก่น

 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ ประธานพิธีปิด	การแข่งขันกีฬา	“ตำ�รวจขอนแก่น ต้�นภัยย�เสพติด” 
KHONKAEN	 POLICE	 AGAINST	DRUG	CUP	 ครั้งที่	 5	 ประจำาปี	 2555	พร้อมด้วย	 ประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ  
ไตรองค์ถ�วร และปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสุช�ติ โคตรทุม นำาคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาฯ	 และข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 
มอบรางวัลให้กับนักกีฬาจาก	สถานีตำารวจภูธรต่างๆ	ที่ได้รับรางวัล	เมื่อวันที่	10	ต.ค.2555	ณ	สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น	โดยมี	 
รอง	ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พ.ต.อ.ชัยพร พ�นิชอัตร� พร้อมด้วย	พ.ต.อ.เนติพงศ์ ธ�ตุทำ�เล	และ	พ.ต.อ.อนุสรณ์ พัฒนถ�บุตร 
นำาคณะให้การต้อนรับ
	 นอกจากนี้	 ก่อนการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ	 ตำารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น	 ได้เชิญคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาฯ	 
และข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมแข่งขันฟุตบอลคู่	VIP.	ระหว่าง	ทีม	VIP. อบจ.ขอนแก่น นำาโดย	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น  
น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ พบกับ	ทีมข้�ร�ชก�รตำ�รวจอ�วุโส ตำ�รวจภูธรจังหวัดขอนแก่น	 นำาโดย พ.ต.อ.ชัยพร พ�นิชอัตร� 
เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง	อบจ.ขอนแก่น	กับ	ตำารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

น�ยกฯ พงษ์ศักด์ิ  ต้ังว�นิชกพงษ์ 
ทักท�ยผู้เล่น ทีม VIP. อบจ.ขอนแก่น

น�ยกฯ พงษ์ศักด์ิ  ต้ังว�นิชกพงษ์

ทักท�ยผู้เล่น ทีมข้�ร�ชก�รตำ�รวจอ�วุโส 

ตำ�รวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

ปลัดฯ สุช�ติ โคตรทุม ให้กำ�ลังใจท่ีข้�งสน�ม

รองน�ยกฯ สิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ นำ�ลูกทีมลงสู่สน�ม รองน�ยกฯ สิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 

กัปตันทีม VIP. อบจ.ขอนแก่น จับมือก่อนเร่ิมแข่ง 



ส.อบจ. อ.กระนวน เขต 2 ตระกูล เจริญเช้ือ
 มอบร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เซปักตะกร้อ

ส.อบจ. อ.ภูผ�ม่�น ประสิทธ์ิ  ทองแท่งไทย 
มอบร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เซปักตะกร้อ

ส.อบจ. อ.เปือยน้อย  จิรยุทธ โชติศิล�กุล 
มอบร�งวัลชนะเลิศ เปตองหญิง

 ส.อบจ. อ.บ้�นฝ�ง ธณัช เครือม�
มอบร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เปตองหญิง

ปลัดฯ สุช�ติ  โคตรทุม
มอบร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เปตองหญิง

เลข�นุก�รสภ�ฯ พิชิต ศรีวิไล 
มอบร�งวัลชนะเลิศเปตองช�ย

รองประธ�นฯ วุฒิพร ศรีมังกรแก้ว
มอบร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เปตองช�ย

รองน�ยกฯ สิทธิกุล ภูคำ�วงศ์
มอบร�งวัลนักกีฬ�เซปักตะกร้อยอดเย่ียม

ประธ�นท่ีปรึกษ�น�ยกฯ สน่ัน พงษ์สมบัติ
มอบร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เซปักตะกร้อ

ประธ�นฯ สุช�ติ ไตรองค์ถ�วร
มอบร�งวัลชนะเลิศเซปักตะกร้อ

รอง ผบก. อนุสรณ์  พัฒนถ�บุตร
มอบร�งวัลรองชนะเลิศ วอลเลย์บอล

รอง ผบก. เนติพงศ์ ธ�ตุทำ�เล
มอบร�งวัลชนะเลิศวอลเลย์บอล

รอง ผบก. ชัยพร  พ�นิชอัตร�
มอบร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ฟุตบอล

น�ยกฯ พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
มอบร�งวัลชนะเลิศฟุตบอล



ภ�รกิจสำ�นักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน์	ชมชัยภูมิ

โครงก�รอนุรักษ์กีฬ�ไทย “หม�กรุกไทย อบจ.ขอนแก่น” 
ครั้งที่ 5 ประจำ�ปี 2555

 อบจ.ขอนแก่น	 จัดโครงการอนุรักษ์กีฬาไทย	 “หม�กรุกไทย อบจ.ขอนแก่น” ครั้งที่  5 ประจำ�ปี 2555  
ระหว่างวันที่	 1	 –	 2	 ก.ย.2555	ณ	 สนามกีฬา	 อบจ.ขอนแก่น	 โดยพิธีปิดการแข่งขันเมื่อวันที่	 2	 ก.ย.2555	 ได้รับเกียรติจาก	 
รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล 
ในประเภทต่างๆ	ดังนี้
 

 ประเภทโอเพ่น

	 	 รางวัลชนะเลิศ								ได้แก่	น�ยบุญสืบ แซ่เอง

	 	 รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	น�ยไพโรจน์ สุวรรณ

	 	 รองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่		น�ยอ�ชว์ บุญร่วมบุญ

 

 ประเภทขุนเงิน (ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ)

	 	 รางวัลชนะเลิศ								ได้แก่	น�ยวิฑูรย์ พัฒนพ�นิช

	 	 รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	น�ยณัฐกมล สุนทรพิทักษ์

  รองชนะเลิศอันดับ	2		ได้แก่		น�ยก�รัณย์ แจ่มเจริญทรัพย์

	 	 รองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่		น�ยขันชัย แสงสงวน

 

 ประเภทเย�วชน อ�ยุไม่เกิน 16 ปี

	 	 รางวัลชนะเลิศ		 					ได้แก่	น�ยทัพฟ้� คำ�หน่อแก้ว

	 	 รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	น�ยณธรรศ กระจ่�งพันธ์

	 	 รองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	 น�ยธน�พล ทัดสวน

	 	 รองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่		น�ยกันต์กวี มณีศร

 

 ประเภทเย�วชน อ�ยุไม่เกิน 12 ปี

	 	 รางวัลชนะเลิศ								ได้แก่	ด.ช.ภิณัฐพงษ์ ภีร์พชรก�นต์

	 	 รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	ด.ช.ฉันทัช วัชระชัยพงษ์

	 	 รองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่		ด.ญ.ศิริวรรณ สำ�เภ�ทอง

	 	 รองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่		ด.ญ.วรรณฤดี บ้�นกล�งนิรมิต



ต�ร�งเวล�เดินรถ ขอนแก่น - เวียงจันทน์

   เวล�       สถ�นีต้นท�ง   ค่�โดยส�ร

08.15	น.	 สถานีเดินรถขอนแก่น	 		180	บาท

14.45	น.	 นครหลวงเวียงจันทน์							50,000	กีบ

ต�ร�งเวล�เดินรถ นครร�ชสีม� - เวียงจันทน์

  เวล�       สถ�นีต้นท�ง      ค่�โดยส�ร

07.30	น.	 สถานีเดินรถนครราชสีมา	 				320	บาท

07.30	น.	 นครหลวงเวียงจันทน์	 		81,600	กีบ

1. นครร�ชสีม� – นครหลวงเวียงจันทน์ 

   สถ�นีเดินรถนครร�ชสีม�  โทรศัพท์ 044-254964                                 

2. ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ 

    สถ�นีเดินรถขอนแก่น   โทรศัพท์ 043-237300

ต�ร�งเวล�เดินรถ อุดรธ�นี - นครหลวงเวียงจันทน์

   เวล�       สถ�นีต้นท�ง    ค่�โดยส�ร
08.00	น.	 สถานีเดินรถอุดรธานี		 				77	บาท
11.30	น.	 สถานีเดินรถอุดรธานี		 				77	บาท
16.00	น.	 สถานีเดินรถอุดรธานี	 				77	บาท

ต�ร�งเวล�เดินรถ นครหลวงเวียงจันทน์ - อุดรธ�นี

   เวล�       สถ�นีต้นท�ง    ค่�โดยส�ร
10.30	น.		 นครหลวงเวียงจันทน์		 	22,000	กีบ
14.00	น.		 นครหลวงเวียงจันทน์		 	22,000	กีบ
18.00	น.	 นครหลวงเวียงจันทน์		 	22,000	กีบ

3. อุดรธ�นี – นครหลวงเวียงจันทน์  สถ�นีเดินรถอุดรธ�นี โทรศัพท์ 042-221489

หม�ยเหตุ

	 ในการเดินทางข้ามแดนจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สามารถใช้หลักฐานคือ 
หนังสือเดินทาง	 หนังสือผ่านแดน	 หรือหนังสือผ่านแดนช่ัวคราวท่ีออกให้ 	 ณ	 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 
1.	ประเภทหนังสือที่ใช้ในการเดินทางข้ามแดน
*	หนังสือเดินทาง	(Passport)	ค่าธรรมเนียมฉบับละ	20	บาท
*	หนังสือผ่านแดนชั่วคราว	(Temporary	Border	Pass)	หรือบัตรชั่วคราวสำาหรับผู้มีสัญชาติไทย
			ค่าธรรมเนียมฉบับละ	80	บาท	(ออกให้	ณ	ศาลากลางจังหวัดหนองคาย)
2.	การขอออกหนังสือผ่านแดน	ณ	ศาลากลางจังหวัดหนองคาย	เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ	
				ตั้งแต่เวลา	08.30	น.-16.30	น.
3.	เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำา
*	ภาพถ่ายขนาด	2	นิ้ว	จำานวน	3	ภาพ	สวมชุดสุภาพ	ไม่ใส่แว่นดำา
*	สำาเนาบัตรประชาชน	หรือสำาเนาบัตรอื่นที่จังหวัดกำาหนด	พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง
*	บุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุ	1-15	ปี	ให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือสูจิบัตรแทนได้	
			บิดาหรือมารดาต้องยินยอม	และการเดินทางต้องอยู่ในความควบคุมของบิดาหรือมารดา
*	กรณีขอทำาบัตรผ่านแดน	(บัตรปี)	ต้องใช้สำาเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติมด้วย	
4.	ขั้นตอนการจัดทำาบัตรผ่านแดน	หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว	เขียนคำาร้องคนละ	1	แผ่น	ตามแบบที่กำาหนด	
				ส่งให้เจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย	หรือสามารถติดต่อได้ที่สถานีเดินรถ	(ค่าเขียนคำาร้อง	10	บาท)	
				หนังสือผ่านแดนชั่วคราวสามารถใช้ในแขวงปลายทางของ	สปป.ลาว ได้	เป็นเวลา	3	วัน	2	คืน	

กองกิจก�รขนส่ง
ก�รเดินท�งไป สปป.ล�ว โดยรถโดยส�รระหว่�งประเทศ

	 กองกจิการขนสง่	อบจ.ขอนแกน่	ขอนำาเสนอข้อมลูใหก้บัผูท้ีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดินทางไปยงั	สปป.ลาว		โดยใชร้ถโดยสาร
ระหวา่งประเทศ	ซึง่เปน็ความรว่มมอืระหวา่งประเทศไทยและ	สปป.ลาว		โดยบริษทั	ขนส่ง	จำากดั	(ประเทศไทย)	ร่วมกบั	รฐัวสิาหกจิ
รถเมล์ลาว	 (สปป.ลาว)	 เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ	 ไทย-ลาว	 เพื่ออำานวยความสะดวก	 ให้กับนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป	ที่ต้องการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างกัน		ซึ่งในปัจจุบันมีเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ	ให้บริการดังนี้

โดย...รุ่งโรจน์	สิงห์มี

ที่มา	:	กรมการขนส่งทางบก	กระทรวงคมนาคม



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

ก�รฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น สำ�หรับพนักง�นส่วนท้องถิ่น

 ด้วย	 อบจ.ขอนแก่น	 และเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ินจังหวัดขอนแก่น	 ได้จัดการฝึก
อบรมหลักสูตร	“วินัยเบื้องต้นสำ�หรับพนักง�นส่วนท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่	 16	 -	 17	 ก.ย.55	 	ณ	 	 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล		 
โดยมี	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสุช�ติ  โคตรทุม	เป็นประธานเปิดการอบรม	มีพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรม 
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย	เข้าร่วมฝึกอบรม	จำานวน	170	คน	และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครองขอนแก่น	ท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น	ให้เกียรติบรรยาย	ซึ่งมีเนื้อหาสรุปสาระสำาคัญ	ดังนี้

 1. หลักก�รปฏิบัติร�ชก�รที่ดี
	 				1.1	การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	ประกอบด้วย	หลัก
นิติธรรม	 หลักคุณธรรม	 หลักความโปร่งใส	 หลักการมี 
ส่วนร่วม	หลักความคุ้มค่า	หลักความสำานึกรับผิดชอบ
	 	 	 1.2	 พระราชกฤษฎีกา	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกจิการบา้นเมอืงท่ีด	ีพ.ศ.2546	ประกอบดว้ย	การบริหาร
ภารกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน	การบริหารเพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	การบริหาร
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ	
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 การปรับปรุงภารกิจของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	การอำานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 2. วินัยและก�รรักษ�วินัย
	 หมายถึง	 ระเบียบแบบแผนความประพฤติที่บัญญัติไว้
ใ ห้ ข้ า ร าชการปฏิบั ติ และห้ ามมิ ให้ ข้ า ร าชการปฏิบั ติ  
เพ่ือข้าราชการใช้ควบคุมตนเอง	 ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม 
ผู้ใต้บังคับบัญชา	 เพื่อให้ข้าราชการมีความประพฤติดี	 	 ละเว้น
ความประพฤติมิชอบ	 โทษทางวินัยมี	 5	 สถาน	 คือ	 ภาคทัณฑ์	 
ตัดเงินเดือน	ลดข้ันเงินเดือน	ปลดออก	ไล่ออก  ข้าราชการต้องมีวินัย
ต่อประเทศชาติ	 (สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย	
สนใจเหตุการณ์เคล่ือนไหวท่ีอาจเป็นอันตรายต่อชาติ)	วินัยต่อหน้าท่ี
ราชการ (ไม่ทุจริต	 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่	 ไม่ประมาทเลินเล่อ	 
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	 แบบธรรมเนียม	 รักษาความลับ	
อุทิศเวลา	 ไม่หาประโยชน์	 ไม่เป็นผู้จัดการ	 หจก./บริษัท	 
วางตนเป็นกลางทางการเมือง)	วินัยต่อผู้บังคับบัญชา	(ปฏิบัติตาม
คำาส่ัง	 ไม่กระทำาการข้าม	 ไม่รายงานเท็จ) วินัยต่อผู้ร่วมงาน 
(สุภาพ		สามัคคี	ไม่กลั่นแกล้งกัน)	วินัยต่อประชาชน (ต้อนรับ
ให้ความสะดวก	 เป็นธรรม	สงเคราะห์)	วินัยต่อตนเอง	 (รักษา
ชื่อเสียง	เกียรติศักดิ์	ไม่ประพฤติชั่ว)

 3. สิทธิและหน้�ที่ของผู้ถูกดำ�เนินก�รท�งวินัย
	 เชน่	การได้รบัแจง้ขอ้กลา่วหาและสรปุพยานหลกัฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา	 โอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา	 สิทธิ
คัดค้านคณะกรรมการสอบสวน	 สิทธินำาทนายความหรือ 
ทีป่รกึษาอยูใ่นทีส่อบสวน	สทิธอิทุธรณห์รอืรอ้งทกุข	์สทิธฟิอ้ง
คดีต่อศาลปกครอง
 4. ศ�ลปกครองและคดีปกครอง
	 ศาลปกครอง	 เป็นศาลที่มีอำานาจพิจารณาพิพากษา
คดีปกครอง	ตามมาตรา	223	วรรคหนึ่ง	ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.2550	ศาลปกครองมอีำานาจพจิารณา
พิพากษาคดีพิพาท	ระหว่าง	หน่วยงานราชการ	หน่วยงานของรัฐ	
รัฐวิสาหกิจ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 หรือองค์กร 
ตามรฐัธรรมนญู	หรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐักบัเอกชน	หรอืระหวา่ง
หน่วยงานราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 หรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน	 อันเนื่องมาจาก	 การใช้อำานาจ 
ทางปกครองตามกฎหมาย	หรือเนือ่งมาจากการดำาเนนิกจิการ
ทางปกครอง	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 คำาส่ังลงโทษทางวนิยั	(ภาคทณัฑ์	ตัดเงินเดอืน	ลดขัน้
เงินเดือน	 ปลดออก	 ไล่ออก)	 ถือเป็นคำาสั่งทางปกครอง	 
ตามมาตรา	 5	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง	 พ.ศ.2539	 จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทำาการไม่ชอบด้านกฎหมายในการออกคำาสั่ง	 
ตามมาตรา	 9	 วรรคหนึ่ง	 (1)	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.2542	ก่อนฟ้องคดี	
ผู้ได้รับคำาสั่งลงโทษต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจังหวัด	
(ก.อบต.จ.,	ก.ทจ.,	ก.จ.จ.)	ภายใน	30	วัน	นับแต่ได้รับคำาสั่ง	
หากได้รับการพิจารณาผลอุทธรณ์แล้วไม่พอใจ	 หรือเมื่อพ้น	
90	 วัน	 นับแต่ยื่นอุทธรณ์แล้วไม่ได้รับคำาตอบ	 จึงมีสิทธิ 
นำาคดีมาฟ้องศาลปกครองได้	 ภายใน	 90	 วัน	 นับแต่รู้เหตุ 
แห่งการฟ้องคดี		



โดย...เทวา	ตั้งวานิชกพงษ์กำ�เนิดอ�เซียน

 อ�เซียน หรือ	 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Association	 of	 South	 East	 Asian	 Nations	 
หรือ	 ASEAN)	 เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ก่อตั้งขึ้น 
โดยการลงนามความร่วมมือใน	“ปฏิญญ�กรุงเทพ” (The	Bangkok	Declaration)	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2510	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก	 และ 
การธำารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค	 ตลอดจนเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ	 
สมาชิกผู้ก่อตั้งมี	 5	ประเทศ	 ได้แก่	 อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	 และไทย	ซึ่งผู้แทนทั้ง	 	 5	ประเทศ	ประกอบด้วย	 
นายอาดมั		มาลกิ	(รฐัมนตรตีา่งประเทศอนิโดนเีซยี)	ตนุ	อบัดลุ	ราชกั	บนิ	ฮสุเซน	(รองนายกรฐัมนตรี	รฐัมนตรกีลาโหมและรฐัมนตรี
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย)	นายนาซิโซ	 	 รามอส	 (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์)	 	นายเอส	 	 ราชารัตนัม	 (รัฐมนตรี 
ตา่งประเทศสงิคโ์ปร	์)	และพนัเอก	(พเิศษ)	ถนดั	คอมนัตร	์(รัฐมนตรีตา่งประเทศไทย)	ในเวลาตอ่มาไดม้ปีระเทศตา่งๆ	เขา้เปน็สมาชกิ
เพิม่เตมิ	ไดแ้ก	่บรไูน	(เปน็สมาชกิเมือ่	8	ม.ค.	2527)	สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม	(วนัท่ี	28	ก.ค.	2538)		สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	(วันท่ี	23	ก.ค.	2540)	และ	ราชอาณาจักรกัมพูชา	(วันท่ี	30	เม.ย.	2542)	ตามลำาดับ	
จากการรับกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิก	 ทำาให้อาเซียนมีสมาชิกครบ	 10	 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 	 อาเซียน 
มีพื้นที่ราว	 4,435,570	 ตารางกิโลเมตร	 มีประชากรราว	 590	 ล้านคน	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 	 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม	 หรือ	 GDP	 
ของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว	 1.8	 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	 	 และคิดเป็นลำาดับที่	 9	 ของโลกมีภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาราชการ	 เมื่อเดือนธันวาคม	พ.ศ.	 2551	 ได้มีการลงนามในกฎบัตรอาเซียน	 ซึ่งทำาให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพ
ยุโรปมากยิ่งขึ้น	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2553	 ได้เริ่มประกาศใช้เขตการค้าเสรีอาเซียน	 และในปี	 พ.ศ.	 2558	 จะก้าวสู่ความเป็น 
ประชาคมอาเซียน	 ซึ่งจะประกอบด้วยเสาหลักสามด้าน	 คือ	 ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง	 ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน	และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	

สัญลักษณ์อ�เซียน

 “ต้นข้�วสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้”	 หมายถึง	 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ัง	 10	 ประเทศรวมกัน 
เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน	 โดยสีท่ีปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน	 เป็นสีท่ีสำาคัญของธงชาติ 
แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

    สีน้ำ�เงิน		 หมายถึง				สันติภาพและความมั่นคง

    สีแดง  หมายถึง				ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

    สีข�ว   				 หมายถึง				ความบริสุทธิ์

    สีเหลือง  หมายถึง				ความเจริญรุ่งเรือง

 สำ�นักเลข�ธิก�รอ�เซียน (ASEAN Secretariat)		ตั้งอยู่ที่	 กรุงจ�ก�ต�ร์
	 เลขาธิการคนปัจจุบัน		คือ		ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ		(เริ่มดำารงตำาแหน่งเมื่อปี	พ.ศ.	2551)
	 ปฏิญญากรุงเทพ								 		8	สิงหาคม	พ.ศ.	2510
	 กฎบัตรอาเซียน								 16	ธันวาคม	พ.ศ.	2551
	 ภาษาราชการ																		ภาษาอังกฤษ



	 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์	 จัดโครงการ	 “ต�มรอยพ่อ อยู่อย่�งพอเพียง แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญ�เศรษฐกิจ 

พอเพียง” โดยน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ของ	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ มาใช้ควบคู่กับการจัดการเรียน 

การสอนในโรงเรียนเพื่อจัดทำาเป็นศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน	 และประชาชนในเขตบริการ 

ทางการศึกษาของโรงเรียน	 ที่สำาคัญเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน	 ได้นำาหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นฐานในการปฏิบัติหน้าที่และดำารงชีวิต

 

	 ผอ.โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ น�ยยุทธศ�สตร์   โยธะพล เปิดเผยถึงการจัดโครงการนี้ว่า	“โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยอาชีพหลักของผู้ปกครองนักเรียน  

คือ อาชีพรับจ้างและทำาการเกษตร นอกจากน้ีในบางครอบครัวได้ละทิ้งถิ่นที่อยู่ไปทำางานรับจ้างต่างจังหวัด ปล่อยให้บุตรหลาน 

อยู่ตามลำาพังและต้องพึ่งตนเอง โรงเรียนได้พิจารณาเห็นว่า การน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการประกอบ 

การบริหารจัดการเรียนการสอนจะเป็นอีกช่องทางหน่ึง ท่ีจะทำาให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าในการดำาเนินชีวิตท่ีอยู่บนหลัก 

แห่งความพอเพียง และจะสามารถขยายฐานความคิด ความรู้สู่ชุมชนได้ด้วย ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น”

ข่�วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

โครงก�ร 
“ต�มรอยพ่อ อยู่อย่�งพอเพียง

 แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง”

โรงเรียนโคกสูงประช�สรรพ์  ต.น้ำ�พอง อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น

โดย...กิตติชัย	อุทธา



 โดยดำาเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค.2555 - ก.ย.2556 ซึ่งมี
กิจกรรมในการดำาเนินการท้ังหมด 18 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 
ฐานการเล้ียงปลา/กบ ในบ่อ (จำานวน 3 บ่อ) กิจกรรมท่ี  2 ฐาน
พืชผักสวนครัวและรั้วกินได้ (แปลงปลูกผักสวนครัว 20 แปลง 
รั้วกินได้ 1 รั้ว) กิจกรรมที่ 3 ฐานเพาะเห็ด (โรงเรือนเพาะเห็ด
ขอนขาว/เห็ดนางรม 1 โรง) กิจกรรมที่ 4 ฐานการเรียนรู้ 
พืชสมุนไพรรักษาโรค/ยาหอม กิจกรรมท่ี 5 ฐานการทำาน้ำาหมัก
ชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมที่ 6 ฐานผักคอนโดผสมผสาน  
(คอนโดปลูกผัก 10 คอนโด) กิจกรรมที่ 7 ฐานบ้านพอเพียง  
(1 หลัง) กิจกรรมท่ี 8 ฐานไม้ผล กิจกรรมท่ี 9 ฐานหญ้าแฝก/ไผ่ 
กิจกรรมที่ 10ฐานก๊าซชีวภาพ (เรียนรู้การทำาก๊าซชีวภาพ) 
กจิกรรมที ่11 ฐานการเลีย้งไกพั่นธุไ์ข่ (โรงเรอืน 1 หลงั ไกพ่นัธุ์
ไข่ 500 ตัว) กิจกรรมที่ 12 ฐานการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (โรงเรือน 
1 หลัง ไก่พันธุ์พื้นเมือง 10 ตัว) กิจกรรมที่ 13 ฐานการเลี้ยง
หมูหลุม (โรงเรือน 1 หลัง หมูป่า 2 ตัว) กิจกรรมท่ี 14  
ฐานไม้ดัด/สวนพฤกษศาสตร์ (โรงเรือน 1 หลัง และพันธ์ุไม้) 
กิจกรรมที่ 15 ฐานการเลี้ยงเป็ด(โรงเรือน 1 หลัง เป็ด 50 ตัว) 
กจิกรรมที ่16 ฐานการผลติอฐิ (เรยีนรูข้ัน้ตอนการผลติอฐิมอญ) 
กิจกรรมที่ 17 ฐานการออมทรัพย์ (ธนาคารโรงเรียน)และ
กิจกรรมที่ 18 ฐานป่าสวย (ต้นไม้แนะนำาตนเอง)
 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คือ โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับนักเรียนและชุมชน
อย่างครบวงจร และคาดว่านักเรียนและชุมชนสามารถ 

นำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 
ที่สำาคัญนักเรียนสามารถนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปใช้บูรณาการในการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนเป็นทางเลือก 
ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้”



      สิทธิประโยชน์ของพนักง�นจ้�งองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด

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

	ท่ีมา...ประกาศ	ก.จ.จ.ขอนแก่น		เร่ือง	หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง	ลงวันท่ี		30	พ.ค.	48

 สำ�หรับเดือนนี้ กองก�รเจ้�หน้�ที่ ขอนำ�เสนอเรื่อง 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง ว่ามีอะไรบ้าง 
ดังต่อไปนี้นะครับ... 
 

 พนักง�นจ้�งประเภทใดหรือตำ�แหน่งในลักษณะง�นใด อ�จได้รับ

สิทธิประโยชน์อย่�งหน่ึงอย่�งใด ดังต่อไปน้ี

	 (1)	สิทธิเก่ียวกับการลา

	 (2)	สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา

	 (3)	สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน

	 (4)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

	 (5)	ค่าเบ้ียประชุม

	 (6)	สิทธิอ่ืนๆ	ท่ี	คณะกรรมการกลางข้าราชการอบจ.ประกาศ

กำาหนดหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ					ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

หลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดเก่ียวกับการได้รับสิทธิน้ัน	ตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ

ประกาศ	หรือมติคณะรัฐมนตรี

สิทธิเกี่ยวกับการลา
 การลาป่วยกรณีปกติ
	 (ก)	ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้าง
	 					ผู้เชี่ยวชาญพิเศษมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทน
	 					อัตราปกติระหว่างลาได้ไม่เกิน	60	วัน
	 (ข)	พนักงานจ้างทั่วไป
	 	 -	ระยะเวลาการจ้าง		1	ปี	มีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน		15	วันทำาการ
	 	 -	ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่	9	เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง	1ปี		มีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน	8	วันทำาการ
	 	 -	ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่	6		เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง		9		เดือน		มีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน		6		วันทำาการ
	 	 -	ระยะเวลาการจ้างต่ำากว่า	6	เดือน	มีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน	4	วันทำาการ

 ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้	ให้ยื่นใบลาต่อนายก	อบจ.	ก่อนหรือในวันที่ลา	เว้นแต่กรณีจำาเป็น

จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้

 การลาป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์
แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วย เว้นแต่
ผู้มีอำานาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
พบกันใหม่ฉบับหน้า... สวัสดีครับ



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

ทำาไมเราจึงเกิด...อาการขนลุก

	 อาการขนลุกเป็นการตอบสนองต่อฮอร์โมนท่ี	 เรียกว่า

อะดรีนาลิน	 ซ่ึงกระตุ้นให้กล้ามเน้ือรอบรูขุมขนน้ันหดตัว 

และยกขนให้ต้ังข้ึน	 ส่งผลให้ผิวหนังนูน ข้ึนเป็นตุ่มเล็กๆ	 

อาการขนลุกจะเห็นได้ชัด ท่ีสุดบริเวณป ล า ย แ ข น  
แต่ก็สามารถพบได้ท่ี	ขา	คอ	หรือแม้แต่บน	ศีรษะของมนุษย์	

นอกจากน้ัน	 อาการขนลุกยังเกิดได้	 ในสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 

ชนิดอ่ืน	เช่น	ลิงชิมแปนซี	แมว	สุนัข	และแม้แต่เม่น 

	 ซ่ึงอาการขนลุกจะช่วยรักษาความ	อบอุ่นในร่างกาย

สัตว์	 เพราะขนท่ีต้ังชันข้ึนจะทำาหน้าท่ี	 เป็นฉนวนเพ่ือรักษา

อุณหภูมิในร่างกาย	หากสัตว์	รู้สึกว่าถูกคุกคาม	ขนท่ีต้ังชันข้ึน

ก็จะช่วยให้มันดูตัวโตข้ึนเพ่ือข่มขู่คู่ต่อสู้	 ในกรณีของเม่นน้ัน	

อาการขนลุก	 ทำาให้ก้านขนเม่นตั้งชันและบางคร้ังร่วงจาก

ผิวหนังก่อให้เกิดการเข้าใจผิดว่าเม่นสามารถสลัดขนเม่น	

เหมือนการยิงลูกดอกไปยังศัตรูได้เลยทีเดียว

	 แต่ตอนน้ีคุณอาจสงสัยว่าตุ่มเล็กๆ	 บนหนังห่าน 

ท่ีถูกถอนขนน้ัน	 จัดว่าเป็นตุ่มท่ีเกิดจากอาการขนลุกด้วยหรือไม่	

คำาตอบคือ	 ไม่ใช่ค่ะ	 เพราะมันไม่มี	 การหดตัวของกล้ามเน้ือ

แบบเดียวกัน	 อย่างไรก็ตามห่านและสัตว์ปีกชนิดอ่ืนๆ	 ก็มี

ระบบตอบสนองท่ีอยู่นอกอำานาจจิตใจท่ีคล้ายคลึงกันค่ะ	 

ซ่ึงทำาให้ขนของมันต้ังชันข้ึน	 เพ่ือปกป้องพวกมันจาก 

ความหนาวเย็นได้เช่นกัน

 หากเรารู้สึกไขสันหลังเย็นวาบ ไม่ว่าจะเกิดจากความเย็นหรือความกลัว ระบบ
ตอบสนองท่ีอยู่นอกอำานาจจิตใจ จะทำาให้ขนบนร่างกายของเราลุกต้ัง ซ่ึงปรากฏการณ์น้ี
เรียกว่า “ขนลุก” หรือที่เรียกว่า “goose bumps” (หนังห่านที่มีความตะปุ่มตะป่ำา)  
ในภาษาอังกฤษ 
 เนื่องจากลักษณะตุ่มเล็กๆ บนผิวหนังนั้นดูเหมือนผิว ของห่านที่ถูกถอนขน
ออกไปแล้ว แตว่า่ทำาไมเราถงึเกดิอาการขนลกุและสตัวช์นดิอืน่สามารถเกดิอาการขนลกุ
ได้หรือไม่ ในฉบับนี้ เราจะมาศึกษากลไกชีวภาพ ของอาการขนลุกกันค่ะ

 เ นื่ อ ง จ า กอ าก า รขนลุ ก นั้ น
สามารถเกิดข้ึนได้ ในสัตว์หลายชนิด  
ดังนั้น คราวหน้าที่คุณรู้สึก ขนลุกขณะ
ดูภาพยนตร์สยองขวัญละก็ อย่าลืม 
เหลือบตาไปมองสัตว์ เลี้ยงแสนรัก 
ของคุณด้วยนะคะ ว่ามันดูหนังแล้ว 
ก็กลัวจนขนต้ังชันอยู่เหมือนกันหรือเปล่า                                         





โดย...น.ส.อิ่มเอม



กระแซะข่าว โดย...ทิดจ่อย	คอยสาว

 ขณะกำาลังป่ันต้นฉบับอยู่ในช่วงน้ำาท่วมพอดิบพอดี	หลายจังหวัดอ่วมอรทัย		สุโขทัย  ปร�จีนบุรี  สระแก้ว		และดูท่า
ยังมีอีกหลายจังหวัดที่จะตามมา	 ฝนตกหนักน้ำาท่วมคงจะไม่โทษใครแต่ยังงัยถ้าระบบการระบายน้ำาดีไม่กี่วันก็คงจะเข้าสู่ 
ภาวะปกติ		ทิดจ่อยก็เอาใจช่วยไม่อยากเห็นคนไทยด้วยกันเดือดร้อนลำาบากครับท่าน  วกเขา้มาที	่อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 	 ตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งเข้ามารอบนี้ดูท่านผอมลงทราบว่างานหนักกว่าเดิมไม่ว่าง�นร�ษฎร์,  
ง�นหลวง ไม่เคยปฏิเสธ	 	 เดินทางกินข้าวบนรถตู้วันละหล�ยร้อยกิโล	 	 ยังไงก็รักษาสุขภาพหน่อยนะครับท่าน 
มีคนเป็นห่วงเยอะ	(ฮ่าๆ)	 	 เลือกตั้ง	ส.อบจ.	 เพิ่งเสร็จไปหมาดๆ	 เมื่อ	 26	 ส.ค.2555	 ทิดจ่อยทายไว้ไม่มีผิดพลาด 
ถ้าเป็นฟุตบอล	เข้าทุกคู่	(ฮ่าๆ)	บอกแล้วอย่าลบหลู่	น่ีคือสัจธรรมการเมือง	คนเก่าไปคนใหม่มา	ส่ิงท่ีแน่นอน	คือ	ความไม่แน่นอน
ครับท่าน	 	 	 	 เว้นวรรคไปหลายสมัยแต่กลับมาใหม่อีกคร้ัง	 ส.อบจ.อดุลย์ ด�มดิษฐ์ อ.ชนบท,	ส.อบจ.ทองสุข ธนูรัตน์ 
อ.แวงใหญ่,	ส.อบจ.อภิช�ติ สิงคลีบุตร	อ.บ้านไผ่	ทิดจ่อยขอแสดงความยินดีด้วย	ใครที่กลับมาได้อีกครั้ง	ถือว่าไม่ธรรมดา		 
แต่ที่แน่ๆ	แก่กว่าเดิมหลายๆ	เด้อ	(ฮ่าๆ)	ส่วน	ส.อบจ.ใหม่อีกหลายท่าน	ทิดจ่อยเห็น	นี่คือคลื่นลูกใหม่ทายาททางการเมือง	
อย่างเช่น	ส.อบจ.ประสิทธิ์ ทองแท่งไทย อ.ภูผ�ม่�น, ส.อบจ.อ�ทิตย์ ถนอมทุน อ.สีชมพู, ส.อบจ.ภ�ควัต  ศรีสุรพล 
อ.ภูเวียง, ส.อบจ.ศรัญ กสิกิจวรกุล อ.โนนศิล� คนหนุ่มไฟแรงท้ังน้ัน	รักษาเน้ือรักษาตัวดีๆ	ไม่สะดุดอะไรซะก่อน	ทิดจ่อยว่า 
อนาคคตสดใสซาบซ่าเด้อท่าน	(ฮ่าๆ)	ส่วนทั้งแก่ทั้งเหนื่อย	(ฮ่าๆ)	คงไม่พ้น	ท่าน	ส.อบจ.สม�ส   น�มพิกุล เขต อ.พระยืน  
กว่าจะแซงเข้าป้ายได้หมดยาดมไปหลายหลอด เอ้�สู้ๆ ป๋�	ทิดจ่อยดีใจนำาหลายเด้อ	(ฮ่าๆ) ง�นคอนเสริต์อสัน ี– วสนัต ์ 
ไม่รู้ขายบัตรได้ขนาดไหน	 เห็นแต่ท่านปลัดสุช�ติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น	 ตอนนี้เร่งเครื่องเป็นการใหญ่ 

ส่งเจ้าหน้าท่ีไปจำาหน่ายบัตรตามหน่วยงาน,	 ห้างร้านต่างๆ	 ทิดจ่อยเห็นความต้ังใจจริงของท่านแล้ว	 สุดยอด คุ้มค่�แน่นอน (ฮ่าๆ)  
	 ใจหายใจคว่ำาที่สุดไม่เสียวไม่ใช่ขอนแก่น FC	 (ฮ่าๆ)	 ขณะเขียนอยู่นี้อยู่ในโซนอันตรายตกชั้นในบอลดิวิชั่น 1  
ซึ่งมีท่านนายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	เป็นผู้จัดการทีมมาตั้งแต่เริ่มตั้งไข่		ยังไงเสียก็ขอให้รอดตลอด
ปลอดภัย	 	 ทิดจ่อยไม่ใช่หมอดูแต่ขอท้าทายอีกครั้ง	 น่าจะจบอันดับที่	 13	 ในฤดูกาลนี้	 (ฮ่าๆ)	 ไม่เช่ืออย่�ลบหลู่ 
 เอ้าวกเข้ามาที่พี่น้องข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	บ้าง			ย้ายที่ทำางานจากสำานักงาน	อบจ.ขอนแก่น	ไปอยู่สนามกีฬา	
คุณวนิษฐ� จันทร์ฝ่�ย ใครๆ	 ก็ห่วงใยกลัวตากแดดตากลมคงจะผอม	 แต่ที่ไหนได้กินดี	 มีความสุข	 อวบขึ้น อวบขึ้น  
เบาๆ	หน่อยนะน้อง	ชักจะบานใหญ่แล้ว	(ฮ่าๆ)	 	 ยิม้แยม้	แจ่มใส	เต็มใจบริการ	ทำางานรวดเร็ว	“กระต่�ยนอ้ย” 
อรัญ น�ค-อก หน้�ห้องท่�น น�ยก อบจ.ขอนแก่น	 ได้รับคำาชมจากผู้ติดต่อประสานงานเป็นประจำา	 ทิดจ่อยเห็นแล้ว 
ชื่นชมอีหลี	เอ้าขยันไว้น้อง	เพื่ออนาคตของน้องจ๊ะและลูกๆ	 	 แฟนคลับอัสนี – วสันต์ตัวจริงของ	 อบจ.ขอนแก่น	
ต้อง	“น้องเหมียว” อังคนุช สมพมิตร, “น้องปู” ลักขณ� ไชยคำ�จันทร์, “น้องจิ๊บ” นิตย� ทุมเทียง เจ้�หน้�ที่กองพัสดุ
และทรัพย์สิน, “น้องเล็ก กนกวลี แก้วเนตร เจ้�หน้�ที่กองก�รเจ้�หน้�ที่, “น้องอ้อ” กิตติม� สน�มทอง เจ้�หน้�ที่ 
สำ�นักปลัดฯ และ “น้องไหว” กฤษณะ สุระดนัย เจ้�หน้�ที่กองแผนและงบประม�ณ	 ขนาดแสดงอยู่จังหวัดอุดรธานี 
ยังอุตส่าห์ถ่อรถไปดูกัน	แต่ที่ขอนแก่น	วันที่	27	ต.ค.2555	นี้	ยังไม่ยอมซื้อบัตรเลย	รอแต่บัตรฟรีท่าเดียว	ลงทุนกันหน่อย
ทิดจ่อยจะไปดูด้วย	(ฮ่าๆ)		

 เอ้าลาไปก่อนเนื้อที่หมดอีกแล้วโชคดีมีชัยทุกคน อย่าเจ็บอย่าจนนะคร๊าบ

สวัสดีคร๊าบท่านผู้อ่านที่เคารพ พบกันเช่นเคยครับท่าน



โดย..วรเวทย์		ดิเรกศรี		หัวหน้าสำานักปลัดฯเปิดบ้�นรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
 ในการประชุมข้าราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแก่น ประจำาเดือน ก.พ.55 เมื่อวันที่ 2 มี.ค.55 ได้นิมนต์ 
พระสงฆ์มาเทศนา ครั้งที่ 3 คือ พระครูภาวนาโพธิคุณ (พระสมชาย กนฺตสีโล ดร. เจ้าอาวาสวัดโนนทัน  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น)
	 ผมขอสรุป	ธรรมะที่ท่านได้เทศน์		พอสังเขปดังนี้

	 ทา่นไดก้ลา่วถงึอานสิงสแ์หง่การฟงัเทศน	์หากไดน้ำาไปประพฤตปิฏบิตัจิะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ตนเองและสงัคม	ประโยชน์

ที่ได้จากการฟัง	มี	5	อย่าง	คือ

	 1.ได้เรียนรู้เรื่องใหม่	2.	วิจัยเรื่องเก่า	3.	บรรเทาข้อกังขา	4.	พัฒนาความคิด	5.	จิตแจ่มใส	มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่ง	กาลสมัย

พระเจ้าไดส้รา้งมนษุยข์ึน้มา	โดยกำาหนดใหอ้ายขุองมนษุยน์ัน้	มอีาย	ุ30	ป	ีและพระเจ้ามองวา่มนษุยม์คีวามลำาบากในการประกอบ

อาชีพเล้ียงตน	 จึงต้องการให้มีผู้ช่วยเหลือ	 จึงได้สร้างวัวไว้คอยรับใช้มนุษย์ในการประกอบอาชีพ	 ทำาไร่ไถนา	 –	 ลากเกวียน	 

กำาหนดมีอายุ	30	ปี	วัวบอกว่าอยู่ไปก็ลำาบากขออยู่แค่	10	ปี	มนุษย์เห็นดังน้ันจึงขออายุของวัว	(เหลือ	20	ปี)	มาเพ่ิมให้มนุษย์	รวมเป็น	

50	ปี	พระเจ้าเห็นว่ามนุษย์มีความขยัน	จึงมีทรัพย์สินมากมายเกิดการขโมยทรัพย์สินกัน	จึงสร้างสุนัขขึน้มาเพื่อเฝ้าทรัพย์ใหม้นุษย์	

กำาหนดมีอายุ	 30	 ปี	 สุนัขบอกว่าอยู่ไปนานก็ลำาบากขอมีอายุแค่	 10	 ปี	 มนุษย์เห็นดังนั้นจึงขออายุสุนัข	 (เหลือ	 20	 ปี)	 มาเพื่อ 

ให้มนุษย์	 รวมเป็น	 70	 ปี	 พระเจ้าเห็นว่ามนุษย์ได้เหน็ดเหนื่อยมามากแล้ว	 จึงได้สร้างลิงขึ้นมาเพื่อแสดงตลกให้คนได้หัวเราะ	 

กำาหนดให้มี	อายุ	30	ปี	ลิงบอกว่าไม่ไหวหรอก	ขอมีอายุแค่	10	ปีก็พอ	มนุษย์จึงขออายุลิงมาเพิ่มอีก	20	ปี	รวมอายุมนุษย์	90	ปี	

สรุปอายุของมนุษย์	 อายุระหว่าง	 1	 –	 30	 ปี	 เป็นคนหนุ่มสาวร่างกายแข็งแรง	 อายุ	 31	 –	 50	 ปี	 ใช้อายุวัว	 การทำางานหนัก	 

สร้างฐานะครอบครัว	อายุ	51	–	70	ปี	 ใช้อายุสุนัข	 เริ่มเก็บสะสมสมบัติและเฝ้าสมบัติ	 (เกษียณอายุ)	อายุ	71	–	90	ปี	 เริ่มแก่ 

ใช้ชีวิตลิง	จึงมีนิสัยเหมือนลิง	คือ	อยู่นิ่งไม่ได้	หลงลืม	เป็นที่ตลกและรำาคาญของลูกหลาน	เกิน	90	ปีขึ้นไป	รักษาก็ตายไม่รักษา 

ก็ตาย	และท่านเทศน์	เรื่อง	ความกตัญญู	ความหมายคือ	การเป็นมิตรหรือเครื่องหมายแห่งความดี

 “วันนี้ลูกๆทุกคนยังไม่รู้หรอกว่าพ่อ แม่รักเรา มากน้อยเพียงใด  บางคนมองว่าพ่อแม่ไม่รักเรา รักลูกไม่เท่ากัน รักแต่น้อง

หรือรักแต่พ่ี พ่อ แม่จะรักและห่วงหาลูกทุกคนเท่าๆ กัน แต่ท่านมีเหตุผลในใจที่ไม่อาจบอกเราได้แต่ได้แสดงออกในการที่จะ 

เอาใจใส่ ห่วงหาอาทรลูก(กรณีมีลูกหลายคน) กรณีที่ 1. อ่อนแอ 2.ช่วยตัวเองไม่ได้ 3.ขาดโอกาสหรือเดือดร้อน 4.คนที่อยู่ไกลบ้าน 

พ่อแม่มากที่สุด  แต่เมื่อทุกคนมีครอบครัว มีลูกแล้ว นั่นแหละจึงรู้ว่า พ่อแม่เราทำาไมทำาเช่นนั้น จิตสำานึกของการเป็นพ่อเป็นแม่ 

ท่านจะเป็นทั้งหมอพยาบาลเมื่อลูกเจ็บไข้ เป็นครูคอยสั่งสอนฝึกพูดตอนเป็นเด็ก  เป็นเทวดาคอยปกป้อง เป็นธนาคารคอยส่งเสีย

ลูกได้เรียนหนังสือ เป็นมิตร เป็นเพื่อนไปพร้อมๆกัน”

	 สุดท้าย	ท่านได้ฝากบทกลอน		ไว้เตือนสติพวกเราทุกคน...	

  “งานวันเกิด  ยิ่งใหญ่   ใครคนหนึ่ง        ฉลองกัน   ในกลุ่ม  ผู้ลุ่มหลง

 หลงลาภยศ  สรรเสริญ  เพลินทะนง   วันเกิดส่ง  ชีพสั้น  เร่งวันตาย

 ณ  มุมหนึ่ง  ซึ่งเหงา  น่าเศร้านัก              หญิงแก่แก่  นั่งหงอย  และคอยหาย

 โอ้วันนี้   ในวันนั้น  อันตราย    แม่คลอดสาย  โลหิต  แทบปลิดชนม์

 วันเกิดลูก  เกือบคล้าย  วันตายแม่   เจ็บท้องแท้  เท่าไหร่   ก็ไม่บ่น

 กว่าอุ้มท้อง  กว่าคลอด  รอดเป็นคน   เติบโตจน  บัดนี้  นี่เพราะใคร

  แม่เจ็บ  เจียนขาดใจ   ในวันนั้น   กลับเป็นวัน  ลูกฉลอง   กันผ่องใส

 ได้ชีวิต  แล้วยังเหลิง   ระเริงใจ    ลืมผู้ให้  ชีวิต  อนิจจา

 ไฉนเรา เรียกกัน  ว่าวันเกิด    วันผู้ให้ กำาเนิด  จะถูกกว่า

 คำาอวยพร ที่เขียน  ควรเปลี่ยนมา    ให้มารดา  เราเป็นสุข  จึงถูกเอย..”

  ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	อบจ.ขอนแก่น	ครั้งที่	4	ฉบับหน้าครับ…



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

 ฉบับท่ีแล้ว ได้รายงานผลการแข่งขันไปแล้วถึงนัดท่ี 26 ฉบับน้ีจะนำาสรุปผลการแข่งขันต้ังแต่นัดท่ี 27 
ถึงนัดท่ี 33 (ส้ินสุด 20 ต.ค.55) ดังน้ี

นัดท่ี	27	(ส.	15	ก.ย.55)		ปตท.ระยอง ชนะ ขอนแก่น เอฟซี 2 : 1	(สนามกีฬา	พีทีที	สเตเด้ียม)
นัดท่ี	28	(ส.	22	ก.ย.55)		ขอนแก่น เอฟซี แพ้ กระบ่ี เอฟซี 1 : 3	(สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น)
นัดท่ี	29	(ส.	29	ก.ย.55)		ร�ชน�วีสโมสร ชนะ ขอนแก่น เอฟซี 4 : 0	(สนามราชนาวี	สัตหีบ)
นัดท่ี	30	(ส.	6	ต.ค.55)				ขอนแก่น เอฟซี ชนะ จันทบุรี เอฟซี 1 : 0	(สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น)
นัดท่ี	31	(พ.	10	ต.ค.55)		เอฟซี ภูเก็ต ชนะ ขอนแก่น เอฟซี 5 : 2	(สนามกีฬาสุระกุล)
นัดท่ี	32	(อา.	14	ต.ค.55)	ขอนแก่น เอฟซี ชนะ ร�ชบุรี มิตรผล เอฟซี 1 : 0 (สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น)
นัดท่ี	33	(อา.	20	ต.ค.55)	ขอนแก่น เอฟซี ชนะ พัทลุง เอฟซี 2 : 0	(สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น)

สรุปต�ร�งคะแนน 33 นัด (ณ วันที่ 20 ต.ค.55)

	 เหลือการแข่งขันอีกเพียงนัดเดียว	 ก็จะรู้ว่า	 ขอนแก่น เอฟซี จะอยู่รอดปลอดภัยบนถนนสายยามาฮ่าลีก	 1	 
หรือต้องกระเด็นลงไปเล่นในลีกภูมิภาค	 ดิวิชั่น	 2	 ฉบับหน้าได้รู้กันว่านัดสุดท้ายของ	ขอนแก่น เอฟซี ท่ีจะออกไปเยือน  
กัลฟ์สระบุรี เอฟซี ในวันที่	27	ต.ค.2555	ณ	สนามกีฬา	อบจ.สระบุรี	เวลา	16.00	น.	จะทำาได้ดีขนาดไหนครับ

ขอขอบคุณภ�พจ�ก www.khonkaenlink.info

    สรุปต�ร�งคะแนน 5 อันดับแรก ดังน้ี

อันดับ       สโมสร  แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม ผลต่�ง

		1	 ราชบุรี	มิตรผล	เอฟซี	 33	 	23	 		6	 	4	 79	 29	 	75	 		50

		2	 สุพรรณบุรี	เอฟซี		 33	 	22	 		6	 	5	 56	 17	 	72	 		39

		3	 แบงค็อก	ยูไนเต็ด		 33	 	22	 		5	 	6	 53	 28	 	71	 		25

		4	 ศรีราชา	ซูซูกิ	เอฟซี	 33	 	21	 		4	 	8	 70	 39	 	67	 		31

		5	 ปตท.ระยอง	 	 33	 	19	 		4	 10	 60	 31	 	61	 		29

		6	 กระบ่ี	เอฟซี	 	 33	 	17	 		6	 10	 48	 26	 	57	 		22

		7	 ราชนาวีสโมสร	 	 33	 	13	 	10	 10	 52	 40	 	49	 		12

		8	 นครราชสีมา	เอฟซี	 33	 	12	 	11	 10	 41	 43	 	47	 		-2

		9	 แอร์ฟอร์ซ	ยูไนเต็ด	 33	 	11	 	8	 14	 42	 44	 	41	 		-2

10	 กัลป์สระบุรี	เอฟซ	ี	 33	 	11	 	8	 14	 48	 51	 	41	 		-3

11	 บางกอก	เอฟซี	 	 33	 	10	 	9	 14	 60	 56	 	39	 			4

12	 ขอนแก่น	เอฟซี	 	 33	 	11	 	6	 16	 34	 49	 	39	 	-15

13	 เอฟซี	ภูเก็ต	 	 33	 		9	 	10	 14	 35	 47	 	37	 	-12

14	 สงขลา	เอฟซี	 	 33	 		9	 	9	 15	 38	 51	 	36	 	-13

15	 พัทลุง	เอฟซี	 	 33	 		7	 	13	 13	 36	 54	 	34	 	-18

16	 เจดับบลิว	รังสิต	 	 33	 		8	 	7	 18	 36	 60	 		1	 	-24

17	 ราชประชา	เอฟซี		 33	 		6	 	7	 20	 31	 60	 	25	 	-29

18	 จันทบุรี	เอฟซี	 	 33	 		0	 	3	 30	 21	 115	 		3	 	-94



พ.ศ.2555
ร�งวัล “ผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงก�รฟ้ืนฟูป่�ต้นน้ำ�
และพัฒน�ป่�พ้ืนบ้�นแหล่งอ�ห�รชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ
และสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชสย�มมกุฎร�ชกุม�ร
จ.ขอนแก่น ปี 2555”
จาก...กองทัพภาคที่	2

พ.ศ.2555 
ร�งวัล “ผู้ให้ก�รสนับสนุนง�นชุมนุมลูกเสือ
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ.2555
ร�งวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผลง�นดีเด่น
ด้�นก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ระดับศูนย์ป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยเขต ประจำ�ปี 2554 
ประเภท	องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จาก...กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2555
ร�งวัล หน่วยง�นท่ีให้ก�รสนับสนุนช่วยเหลือ
กิจกรรมของตำ�รวจภูธร ภ�ค 4
จาก...ตำารวจภูธร	ภาค	4

พ.ศ.2555
รางวลั		ผูใ้หก้ารสนับสนนุและสง่เสริมการจัดการแขง่ขนั	
กฬีานกัเรยีนชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย	ประจำาป	ี2555
จาก...กรมพลศึกษา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พ.ศ.2555
รางวัล		ผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา	
เน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา “ง�นฉลองพุทธชยันตี  
2,600 ปี แหง่ก�รตรสัรูข้องพระพทุธเจ�้” จ.ขอนแกน่ 
ประจำาปี	2555
จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2555
รางวัล	 	 ผู้ให้การอนุเคราะห์และสนับสนุน	 โครงการ 
จัดอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน	 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		ผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาทางอากาศฯ	ประจำาปี	2554
จาก...สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย
	ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ.2553
รางวัล		ผู้ให้การสนับสนุนงานสัมมนา
หอการค้าทั่วประเทศ	ครั้งที่	28	ณ	จ.ขอนแก่น
จาก...หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2553
รางวัล	 	 เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิต
เป็นหมู่คณะ	เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำาเสมอ
นานกว่า	5	ปี	รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค
เกินกว่า	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	หน่วยเฉพาะกิจปตัตาน	ี
ในการแก้ไขสถานการณ์การก่อความไม่สงบใน	 3	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ด้วยความมุ่งมั่นศรัทธาและเสียสละ
จาก...หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

พ.ศ.2551
รางวัล		องค์กรดีเด่น	ที่ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของ
สภาเดก็และเยาวชน	เนือ่งในการจดังานวนัเยาวชนแหง่ชาต	ิ
จังหวัดขอนแก่น	ประจำาปี	2551
จาก...สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2551
รางวัล	 	 ผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน	
ค่ายเปรมติณสูลานนท์
จาก...มูลนิธิหอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์



พ.ศ.2555
ร�งวัลธรรม�ภิบ�ล “สิงห์ทอง” 
นักปกครองท้องถ่ินแห่งปี 2555
จ�ก...สมัชช�นักจัดร�ยก�รข่�ววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

จ�ก...สมัชช�นักจัดร�ยก�รข่�ววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย (สว.นท.)


