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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้�พระพุทธเจ้� น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์

คณะผู้บริห�ร สม�ชิกสภ�ฯ ข้�ร�ชก�ร พนักง�น

ข้�ร�ชก�รครู และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� สังกัด อบจ.ขอนแก่น

ประพันธ์โดย : กานต์ญาดา ขุนเดช (ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษา)

 พระนามพระเกียรติก้อง  เกริกไกร
พระเดชพระบารมีไท้    ปกหล้า
พระราชกิจยิ่งใหญ่    เพื่อหมู่ พสกเฮย
พระพ่อหลวงมิ่งขวัญหล้า   ปกเกล้าชาวสยาม

 เย็นศิระเพราะพระป้อง   ปวงชน
เย็นพระปรีชาดล     ปกเกล้า
เย็นพระดำาริค้น     ดับทุกข์ ราษฎร์แฮ
เย็นสุขทุกแดนด้าว    ร่มฟ้าพระบารมี

คำ�อ�เศียรว�ท
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช

เนื่องในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 
๕ ธันว�คม ๒๕๕๕
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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     นางจิรนันต์ 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

 ...สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ว�รส�รคูนแคน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน 2555 ออกสู่สายตา
ทุกท่านพร้อมกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ อบจ.ขอนแก่น และ จ.ขอนแก่น ช่วงครึ่งหลังของเดือน ต.ค. และช่วงต้น
เดือน พ.ย.2555 โดยเฉพาะ “โครงก�รถนนดี มีน้ำ�ดื่ม – น้ำ�ใช้ รวมใจสู้ส�ธ�รณภัย ประจำ�ปีงบประม�ณ 2556”  
ซึง่ไดเ้ริม่ออกปฏบิตังิาน ทัง้ 26 อำาเภอของจงัหวดัขอนแกน่ โดยมรีะยะดำาเนนิการตัง้แตว่นัที ่1 พ.ย.2555 – 30 ก.ย.2556 
 ปลายเดือน พ.ย.2555 จ.ขอนแก่น ได้จัด “ง�นเทศก�ลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และง�นก�ช�ด จ.ขอนแก่น  
ประจำ�ปี 2555” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2555 รวม 12 วัน 12 คืน  
 สำาหรับ อบจ.ขอนแก่น ก็เร่งเตรียมงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต 
อย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานในปีนี้ ได้รับความประทับใจ โดยเฉพาะที่คุ้มวัฒนธรรม ศาลาผูกเส่ียว  

นายก อบจ.ขอนแกน่ ดร.พงษศ์กัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ ์ไดเ้นน้เปน็พเิศษ เพราะถอืเปน็หวัใจหลกัของงาน นอกจากจะมพีธิผีกูเสีย่วทกุคนืแลว้ กจิกรรมการประกวดวงดนตรี
พื้นบ้านอีสาน การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก การประกวดขับร้องสรภัญญ์ การประกวดพานบายศรี และกิจกรรมการแสดงจากน้องๆ นักเรียนทั้ง จ.ขอนแก่น  
คาดว่าจะเข้มข้นกว่าปีที่แล้ว เพราะเมื่อปีที่แล้วทุกค่ำาคืน คุ้มวัฒนธรรม ศาลาผูกเสี่ยว มีผู้สนใจเข้ามาชมการแสดงเป็นจำานวนมาก ถ้ามาไม่ทันก็ไม่มีที่นั่งต้องยืนดู 
จนจบการแสดง ส่วนที่หน้าหอประชุม อบจ.ขอนแก่น ก�รแข่งขันตะกร้อง�นเทศก�ลไหมฯ อบจ.ขอนแก่น ก็จัดการแข่งขันเช่นเคยครับ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมฝีเท้า
ของนักตะกร้อฝีเท้าดีจากทั่วประเทศที่จะพาเหรดมาร่วมแข่งขันในครั้งนี้
 ก่อนจากกันฉบับนี้ ผมขออวยพรทุกท่าน อย่�เจ็บ อย่�จน ร่ำ�ๆ รวยๆ และเป็นคนดีของครอบครัว และสังคม พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
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ข่าวงานพิธี  

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น ช่วยเหลือประชาชน  

รู้เรื่องกฎหมาย

ภารกิจสำานักปลัดฯ  

ผ่าทางตัน “การแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น” 

กองกิจการสภา อบจ. (แนะนำา ส.อบจ.ขอนแก่น)  

ภารกิจกองช่าง  

รวมกันเราทำาได้แก้ไขปัญหาจราจร  

ประมวลภาพ อบจ.ขอนแก่น

ภารกิจกองคลัง 

ขนส่งน่ารู้ กับ กองกิจการขนส่ง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

เกร็ดความรู้ จาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

สาระน่ารู้ กับ กองการเจ้าหน้าที่ 

นานาสาระ กับ กองพัสดุและทรัพย์สิน 

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ 

เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น 

กระแซะข่าว อบจ.ขอนแก่น

ของดี...ที่ขอนแก่น

ตามดูผลงานสโมสรขอนแก่น เอฟซี สู้ศึก ยามาฮ่าลีก 1

“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.

ศ�ลหลักเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น



ร่วมง�น “วันตำ�รวจและวันอนุสรณ์แห่งคว�มเสียสละ” ประจำ�ปี 2555
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม พร้อมด้วย 
รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร นำาคณะข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ 
แหง่ความเสียสละ เน่ืองใน “วนัตำ�รวจและวนัอนสุรณแ์หง่คว�มเสยีสละ” ประจำาป ี2555 เพือ่อทุศิสว่นกศุลใหข้า้ราชการตำารวจ
ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2555 ณ อนุสรณ์แห่งความเสียสละ ตำารวจภูธรภาค 4 โดยมี ผบช.ภ.4 
พล.ต.ท.กวี สุภ�นันท์ เป็นประธานในพิธี

ข่�วง�นพิธี                                                  โดย...จิรนันต์ ชนเวียน

ร่วมว�งพวงม�ล� “วันปิยมห�ร�ช” ประจำ�ปี 2555

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ พร้อมด้วย ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม  
นำาคณะข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีพระคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย เนื่องใน  
“วันปิยมห�ร�ช” ประจำาปี 2555 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานในพิธี



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น                                                  

รับมอบโล่และมอบเงินสนับสนุนก�รจัดก�รแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

อบจ.ขอนแก่น ร่วมสนับสนุน 
“ง�นเทศก�ลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และง�นก�ช�ด จ.ขอนแก่น ประจำ�ปี 2555”

มอบเสื้อส�ม�รถ ฮีโร่เหรียญเงิน โอลิมปิก 2012 “ลอนดอนเกมส์”

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ รับมอบโล่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษ� จังหวัดขอนแก่น” ปีการศึกษา 2555 จาก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน น�ยอนันท์ ระงับทุกข์ 
ประธานในพิธี เมื่อวันท่ี 12 พ.ย.2555 ณ หอประชุม ร.ร.นครขอนแก่น ซ่ึงการจัดการแข่งขันครั้งนี้ อบจ.ขอนแก่น  
สนับสนุนงบประมาณ จำานวน 1,000,000 บาท ให้ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จัดการแข่งขันครั้งนี้

 นายก อบจ.ขอนแกน่ ดร.พงษศ์กัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ ์
รว่มแถลงขา่วการจดั “ง�นเทศก�ลไหม ประเพณผีกูเสีย่ว 
และง�นก�ช�ด จ.ขอนแก่น ประจำ�ปี 2555” พร้อมนำา
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ขอนแก่น  
มอบเงินสนับสนุนก�รจัดง�นคร้ังน้ี จำ�นวน 200,000 บ�ท 
ในงานวันรวมน้ำาใจช่วยกาชาด จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่  
14 พ.ย.2555 ณ สำานักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น  
โดยมี  ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  
เป็นประธานในพิธี

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประจำาปี 2555 
“เมืองไหมเกมส์” มอบเสื้อสามารถให้แก่ “น้องแต้ว” พิมศิริ 
ศิริแก้ว นักกีฬายกน้ำาหนัก เจ้าของเหรียญเงิน กีฬาโอลิมปิก 
2012 “ลอนดอนเกมส์” เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2555 ณ สนามกีฬา 
ร.ร.ชนบทศึกษา อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดยมี รองนายก อบจ.
ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ พร้อมด้วย ส.อบจ.ขอนแก่น 
อ.ชนบท น�ยอดุลย์ ค�มดิษฐ์ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี 

โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร

น�ยสุพร ค้อนดี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เปือยน้อย น�ยจิรยุทธ โชติศิล�กุล ส.อบจ.ขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ไชย น�ยมีสวัสดิ์  
ชมชัยภูมิ และ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 1 น�ยอภิช�ติ สิงคลีบุตร ร่วมเป็นเกียรติ



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 

อบจ.ขอนแก่น สนับสนุน “ขอนแก่นม�ร�ธอนน�น�ช�ติ ครั้งที่ 10”

อบจ.ขอนแก่น ร่วมพิธีทำ�บุญครบรอบ 52 ปี สำ�นักประช�สัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นตัวแทน อบจ.ขอนแก่น มอบเงินสนับสนุนการแข่งขัน 
“ขอนแกน่ม�ร�ธอนน�น�ช�ต ิคร้ังที ่10 (10th Khon Kaen 
In te rna t i ona l  Ma ra thon )”  ในพิ ธี แ ถลงข่ า ว 
การจัดการแข่งขัน รอบท่ี 1 เม่ือวันท่ี 7 พ.ย.2555 ณ ขอนแก่นฮอลล์ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น โดยมี ผวจ.ขอนแก่น  
น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานในพิธีเป็นผู้รับมอบ

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำาบุญ “ครบรอบ 52 ปี สำ�นัก
ประช�สัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น” พร้อมเป็นตัวแทน อบจ.
ขอนแก่น มอบเสื้อกีฬาสนับสนุน สำานักประชาสัมพันธ์ เขต 1 
ขอนแก่น เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สำานัก
ประชาสัมพันธ์ เขต 1 โดยมี น�ยประวิน พัฒนะพงษ ์   
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (ประธานในพิธี) เป็นตัวแทน 
รับมอบ เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2555 ณ สำานักประชาสัมพันธ์ เขต 1 
ขอนแก่น ถ.รอบบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

มอบบ้�นท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ร�ชัน
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ และ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.โนนศิลา น�ยศรัณ กสิกิจวรกุล  
ร่วมมอบบ้านพร้อมวัสดุเครื่องครัว และเครื่องนอน งบประมาณ 300,000 บาท ตามโครงการ “บ้�นท้องถ่ินไทย เทิดไท้ 
องค์ร�ชัน” ให้แก่ น�ยสมศักดิ์ ม�วงษ์ ราษฎร หมู่ที่ 10 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2555 ณ บ้านเลขที่ 9849/8  
ม.10 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 

บุคคลดีเด่นฯ ประจำ�ปี 2555

ร่วมกิจกรรม “เร�รักขอนแก่น” ครั้งที่ 20
 ประจำ�ปี 2555

ร่วมประเพณีกวนข้�วทิพย์

 ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม รับมอบโล่
ประกาศเกยีรตคิณุ “บคุคลดเีดน่ ส�ข�เปน็นกัสร�้งสรรคส์งัคม 
ชุมชน ที่มุ่งมั่นในจิตสำ�นึก นักพัฒน�ดีเด่น ประจำ�ปี 2555” 
จาก สำานักงานหนังสือพิมพ์ อบต.ก้าวหน้า ร่วมกับ มูลนิธิราชประชา 
สงเคราะห์ไทย – กัมพูชา (The Rajaprajasonggroh Thai Combodia 
Foundation) เม่ือวันท่ี 9 พ.ย.2555 ณ ศาลาประชาวาริน  
อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี ประธานมูลนิธิราชประชา 
สงเคราะห์ไทย – กัมพูชา ดร.อุษณ�กร อม�ตยกุล ผู้แทน
องคมนตรี ฯพณฯ พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย ์ เป็นประธาน 
ในพิธีมอบ

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยธ�ด� พรหมส�ข�  
ณ สกลนคร และ น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ นำาคณะหัวหน้า 
ส่วนราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เร�รักขอนแก่น”  
ครั้งที่ 20 ประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2555 ณ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมี ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต เป็นประธาน 
ในพิธี

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น น�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว 
พร้อมด้วย ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 1 น�งปณิด� แก้วขัน และ ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม นำาคณะข้าราชการ 
อบจ.ขอนแก่น ร่วมประเพณีกวนข้าวทิพย์ “ร่วมทำ�บุญมงคลชีวิต กวนข้�วทิพย์กระทะยักษ์” เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2555  
ณ ลานน้ำาพุ สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น น�ยธีระศักด์ิ ฑีฆ�ยุพันธ์ุ 
เป็นประธานในพิธี



อบจ.ขอนแก่น ช่วยเหลือประช�ชน 
น�ยก อบจ.ขอนแก่น นำ�คณะออกสำ�รวจถนนส�ยเลี่ยงเมือง – บ้�นโนนเรือง – บ้�นหนองปอ 

พร้อมสั่งก�รซ่อมสร้�งถนนส�ยดังกล่�ว เพื่อบำ�บัดคว�มเดือดร้อนของพี่น้องประช�ชน
 เมือ่วนัท่ี 2 พ.ย.2555 ตัวแทนราษฎรตำาบลบา้นคอ้ อ.เมอืง 
จ.ขอนแก่น จำานวน 200 คน เดินทางเข้าพบ นายก อบจ.ขอนแก่น 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ณ หอประชุม อบจ.ขอนแก่น  
เพื่อนำาปัญหาถนนสาย ขก.3065  (บ้านโนนม่วง – บ้านหนองปอ)  
ช่วงถนนเลี่ยงเมือง – บ้านโนนเรือง - บ้านหนองปอ ต.บ้านค้อ 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ชำารุด เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำาให้ราษฎร
ตำ าบลบ้ านค้อและใก ล้ เคี ยง ท่ี ใช้ ถนนเ ส้นนี้ ในการสัญจร   
และใช้เป็นเส้นทางลำาเลียงสินค้าเกษตร เกิดความไม่สะดวก  
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งนี้ราษฎรตำาบลบ้านค้อ ได้ยื่นเรื่อง
ปัญหาความเดือดร้อนให้ นายก อบจ.ขอนแก่น เพื่อขอรับ 
ความช่วยเหลือ 
 ภายหลังรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ดังกล่าว นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
ไดน้ำาคณะจาก อบจ.ขอนแกน่ ประกอบดว้ย รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 
น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร ผอ.กองช่าง น�ยวิรัติ น�คนชม 
ผอ.กองกิจการขนส่ง น�ยประชิต อึ้งประเสริฐ และ นิติกร อบจ.
ขอนแก่น น�ยรัฐกรณ์ ทองง�ม ออกสำารวจถนนสายดังกล่าวทันที 
และสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการช่วยเหลือ ดังนี้

โดย...อภินันทน์ อรัญรุด

 1.ช่วงตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น ถึงท้ายหมู่บ้านบ้านโนนเรือง ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร มีงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งไว้ จำานวน 1,996,700 บาท สามารถปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางสายนี้ได้ 1,050 เมตร ส่วนช่วงที่เหลือได้สั่งการให้ กองช่าง ดำาเนินการสำารวจออกแบบเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางสายนี้ให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตำาบลบ้านค้อ  
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ อบจ.ขอนแก่น
 2.จัดชุดปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 1 ชุด ทำาการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ช่วงระหว่างท้ายหมู่บ้านโนนเรือง 
ถึง บ้านหนองปอ (ทางเชื่อมถนนสายบ้านสำาราญ – บ้านทุ่ม)

 หลังรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาจาก นายก อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ แลว้ ราษฎรตำาบลบ้านคอ้ ไดก้ลา่วขอบคณุ 
นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เนื่องจากที่ผ่านมา  
ได้รับความเดือดร้อนจากถนนสายดังกล่าวมาเป็นเวลานาน และได้ทำา
หนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้ง  
แต่ก็ไม่ได้รับคำาตอบ จนต้องเดินทางเพื่อไปขอความช่วยเหลือ 
จาก  นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ ซ่ึงก็ได้รับ 
การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที



โดย...รัฐกรณ์ ทองงาม  นิติกร 8ว.

 โดยทีป่จัจบุนัมกีารขุดดนิเพือ่นำาดนิไปถมพืน้ท่ีทีท่ำาการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง  แต่การ
ขุดดินหรือถมดินดังกล่าว  ยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลัก
วิชาการ จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความ
ปลอดภัยของประชาชนได้ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุด
ดินและถมดินเพื่อให้การขุดดินหรือถมดินในเขตเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำาบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงต้องตราพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553 และเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มี
อำานาจตามเขตพ้ืนทีแ่ตล่ะทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่นายกเทศมนตร ีนายก
องค์การบริหารส่วนตำาบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายก
เมืองพัทยา
 “ดิน”      หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย 
และอินทรียวัตถุต่างๆ ที่เจือปนกับดิน
 “ขุดดิน”  หมายความว่า กระทำาแก่พื้นดินหรือทำาให้
พื้นดินเป็นบ่อดิน
 “ถมดิน”  หมายความว่า การกระทำาใดๆ ต่อดินหรือ
พื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม
 ก�รขุดดิน
 ผูใ้ดประสงคจ์ะทำาการขดุดนิ  โดยมคีวามลกึจากระดับ
พ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตาราง
เมตร หรือมีความลึก หรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ประกาศกำาหนดให้แจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถ่ิน โดยเสียค่า
ธรรมเนียมใบรับแจ้งขุด ฉบับละ 2,000 บาท เพื่อเป็นรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งที่มีการขุดดิน นั้น เป็นไป
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  
พ.ศ.2543
 การไดร้บัใบรบัแจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ไมเ่ปน็เหตุ
คุ้มครองการขดุดนิทีไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิของ
บุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ในกรณีท่ีขุดดินมีความลึกจาก
ระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร  เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดิน
ของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะ
ขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควร 
จะทำา และถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำาบรรพ์ หรือ
แร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้หยุดการขุดดินบริเวณนั้นก่อน 
แล้วรายงานเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ 
เพ่ือแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีแล้วแต่กรณี
ทราบโดยด่วน

 ก�รถมดิน
 ผู้ใดประสงคจ์ะทำาการถมดิน โดยมคีวามสูงของเนนิดนิ
เกนิกวา่ระดบัทีด่นิตา่งเจา้ของทีอ่ยูข่า้งเคยีง  และมพีืน้ทีไ่ม่เกิน
สองพันตารางเมตร  ต้องจัดให้มีการระบายน้ำาเพียงพอที่จะไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ข้างเคียงหรือ
บุคคลอื่น
 การถมดินท่ีมพ้ืีนท่ีเกนิสองพันตารางเมตร นอกจากจะ
ต้องจัดให้มีการระบายน้ำาแล้ว ต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้า
พนกังานทอ้งถิน่ โดยเสยีคา่ธรรมเนยีมใบรบัแจง้ถมดนิ ฉบับละ 
2,000 บาท และเริ่มต้นนำาการถมดินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง 
เปน็ไปตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดนิ 
พ.ศ.2553
 พนักง�นเจ้�หน้�ที่
 ผูใ้ดไดร้บัความเสยีหายหรอืมเีหตอุนัควรเชือ่ไดว้า่อาจ
ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดิน  อันไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย มสีทิธริอ้งขอใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ สัง่ใหห้ยดุการขดุ
ดนิหรอืถมดนินัน้ได ้ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิน่เหน็วา่ความเสยีหาย
ได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ให้มี
อำานาจออกคำาสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของ
ทีด่นิหยดุการขดุดนิหรอืถมดนิหรอืจดัการปอ้งกนั ความเสียหาย
ทีอ่าจเกดิขึน้หรอืจดัการแกไ้ขการขดุดนิหรอืถมดนิไดต้ามทีเ่หน็
สมควร
 ก�รอุทธรณ์
 ผูข้ดุดนิ ผูถ้มดนิหรอืเจา้ของทีด่นิผูใ้ดไมพ่อใจคำาสัง่ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการส่ังให้หยุดหรือจัดการป้องกันหรือ
แกไ้ขการขดุดินหรือถมดิน  ใหม้สิีทธอิทุธรณค์ำาส่ังดงักลา่วตอ่ผู้
ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบคำาสั่งและ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาคำาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์คำาวินิจฉัยของผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
 บทกำ�หนดโทษ
 ผู้ใดกระทำาการขุดดินหรือทำาการถมดิน โดยไม่ได้รับ
ใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน
หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ

รู้เรื่องกฎหม�ย

ก�รขุดดินและถมดิน



 เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2555 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็นตัวแทน 
กล่าวคำานิยม ในงาน “มหกรรมรวมพลังสร้�งสุขภ�พ อสม.ขอนแก่น ปี 2555” 
และมอบรถจักรย�น จำ�นวน 10 คัน ให้กับ อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น (อสม.) 
จ.ขอนแก่น โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น น�ยคิมหันต์ ยงรัตนกิจ 
เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

โดย...วิภารัตน์  ชมชัยภูมิ

 การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ  
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ้่าน (อสม.) จ.ขอนแกน่  
ท่ีเสียสละและอุทิศตนในการทำางานด้านสาธารณสุข 
มาโดยตลอดเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี และเป็นการรวมพลัง
สร้างสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 
(อสม.) จ.ขอนแก่น จำานวน 33,520 คน โดยในงาน 
มีการแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จับฉลากรางวัล
สำาหรับ อสม. และมีการแข่งขันกีฬามหาสนุก

ภ�รกิจสำ�นักปลัดองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด                                                 

มหกรรมรวมพลังสร้�งสุขภ�พ อสม.ขอนแก่น ปี 2555



ผ่�ท�งตัน “ก�รแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น” 

โดย…ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

 วารสารฉบับที่ผ่านมา ได้ทิ้งท้ายเสนอให้มีการแก้ไข 
ระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้วา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2554 ในข้อ 15 วรรคแรก 
ของระเบียบฯ ซึ่งเดิมระบุไว้ว่า “...และหลักเกณฑ์ ตามข้อ 14 
โดยพจิารณาจำานวนราษฎรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จาก
ประกาศจำานวนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการ 
เลือกต้ัง โดย...” เสนอให้แก้ไขใหม่เป็น “...และหลักเกณฑ์ตามข้อ 14 
โดยพิจารณาจำานวนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากประกาศจำานวนราษฎรทีป่ระกาศในปสีดุทา้ยกอ่นปท่ีีมกีาร
เลือกตั้ง เว้นแต่อายุของสภาท้องถิ่นสิ้นสุดลง เนื่องจาก 
ครบกำาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง โดยหากครบกำาหนด
ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ของปีท่ีมีการเลือกตั้ง ให้พิจารณา 
จำานวนราษฎรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ จากประกาศ
จำานวนราษฎรที่ประกาศในปีที่ล่วงมาก่อนประกาศฉบับ 
ปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง โดย...”  
 ตรงนีแ้หละครบัท่ีจะนำาไปสูก่ารผา่ทางตนัการแบง่เขต
เลอืกตัง้อนัเนือ่งมาจำานวนประชากร (ขอความกรณุาทา่นผู้อา่น
ได้เปิดข้อกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่นควบคู่ไปด้วยนะครับ) ยกตัวอย่างง่ายๆ  
แปลความหมายภาษากฎหมายข้างตน้ท่ีเขียนข้ึนเอง คอื อบจ.A 
หรือเทศบาล B วาระสภาจะครบในวันที่ 1 เม.ย.2556  
ซ่ึงจะต้องเลือกต้ังภายใน 45 วัน ก็ให้นำาจำานวนราษฎร ณ วันท่ี  
31 ธ.ค.2554 มาเป็นฐานในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ไม่ต้องรอ
ประกาศจำานวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.2555 เช่นระเบียบใน
ปัจจุบัน 
 เมื่อเป็นอย่างนี้ระยะเวลาในการดำาเนินการแบ่งเขต
เลือกตั้งก็สามารถทำาล่วงหน้าเป็นปีได้ เพราะขึ้นกับข้อสั่งการ
ของ กกต. ที่จะสั่งให้ กกต.จังหวัดดำาเนินการ หรือหากเกรงว่า
จะไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก็ให้เพิ่มเติมในระเบียบ ข้อ 15  
ที่จะแก้ไขข้างต้น โดยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวรรคก่อนวรรคท้ายว่า 
“การแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการแบ่งเขต
เลือกตั้งดำาเนินการให้แล้วเสร็จ และเสนอคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำาจังหวัดก่อนวันครบวาระสภาท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน”  แล้วไปแก้ไขในระเบียบข้อ 16 
โดยเพิม่ขอ้ความในวรรคสองวา่ “การประกาศแบง่เขตเลือกต้ัง
ตามวรรคหน่ึง ให้ดำาเนินการประกาศก่อนวันครบวาระสภาท้องถ่ิน
ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ท้ังน้ีให้ประกาศแบ่งเขตเลือกต้ังมีผลถัดจาก    
   วันครบวาระสภาท้องถ่ินสำาหรับการแบ่งเขตเลือกต้ังในคร้ังน้ัน” 

 เมื่อเป็นตามตัวอย่างที่กล่าวมา ก็จะถือได้ว่า กกต.
ทำางานเชิงรุก และมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง การเลือกตั้ง 
ท้องถ่ินก็จะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดช่วง ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ตามความในวรรคสี่ของระเบียบ ข้อ 15 ก็จะมีส่วนในการ
พิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย เช่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เพราะ
มีการพิจารณาแบ่งเขตเลือกต้ังในขณะที่เขายังดำารงตำาแหน่ง 
แต่ระเบียบปัจจุบันยังใช้อยู่ขณะนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นจะไม่มี
โอกาสไดร้ว่มพจิารณาดว้ย เพราะในความเปน็จรงิจะดำาเนนิการ
พิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นวาระการ
ดำารงตำาแหน่งไปแล้ว อีกประการหนึ่งระยะเวลาการแบ่งเขต
เลือกตั้งที่ได้ประกาศให้ทราบก่อนวันครบวาระสภาท้องถิ่นนั้น 
ก็จะไปสอดคล้องกับระยะเวลาตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ.2545 
 ดังนั้น ที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่ว่าเจ้าหน้าที่
ท่ีเตรียมการเลือกต้ัง ว่าท่ีผู้สมัครและผู้สนับสนุน จะได้เตรียมพร้อม
และมีกำาหนดเวลาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ต่างจากระเบียบ
ปัจจุบัน ในข้อ 15 ที่ระบุว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้คณะ
กรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ ภายในสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ 
ดูตรงนี้ก็เป็นประชาธิปไตยดีอยู่ครับ แต่พอส่งเรื่องจาก กกต.
จังหวัด ไป กกต.กลาง ปรากฏว่า เร่ืองไปค้างอยู่ท่ีระดับเจ้าหน้าท่ี
ท่ีส่วนกลางนานมากกว่าหนึ่งเดือน บางแห่งสามสี่เดือนก็มี 
กว่าจะได้เลือกตั้ง ระยะเวลาไม่แน่นอน แล้วประชาธิปไตย 
จะต่อเนื่องได้อย่างไรครับ 
 กกต.กรุณ�แก้ไขระเบียบเถอะครับจะได้ผ่�ท�งตัน 
ก�รแบ่งเขตเลือกตั้งเสียที



โดย...ทรงวุฒิชัย  ดิลกวิลาศ หน.ฝ่ายกิจการสภากองกิจก�รสภ� อบจ. 

แนะนำ�สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น สมัย พ.ศ.2555 - 2559

สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 1
ชื่อ - สกุล น�งปณิด� แก้วขัน
วัน - เดือน - ปีเกิด    วันท่ี 29 พ.ย.2509  ปัจจุบันอายุ 46 ปี
ก�รศึกษ�สูงสุด ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต 
 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เม่ือปี พ.ศ.2545
ประวัติท�งก�รเมือง  ได้รับเลือกต้ังเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น เป็นสมัยแรก
 (วันท่ี 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559)
สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 3
ชื่อ - สกุล น�ยสุรพล  เชื้อชมกุล
วัน - เดือน - ปีเกิด    วันท่ี 2 ก.ย.2504 ปัจจุบันอายุ 51 ปี
ก�รศึกษ�สูงสุด ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต 
 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เม่ือปี พ.ศ.2546
เคร่ืองร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เม่ือวันท่ี 5 ธ.ค.2551
ประวัติท�งก�รเมือง  ได้รับเลือกต้ังเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น 2 สมัยติดต่อกัน ดังน้ี
 -  สมัยท่ี 1 วันท่ี 26 เม.ย.2551 - 23 เม.ย.2555
 -  สมัยท่ี 2 วันท่ี 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559
สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 4
ชื่อ - สกุล น�งอัญชลี เฟื่องทอง
วัน - เดือน - ปีเกิด    วันท่ี 22 ส.ค.2502 ปัจจุบันอายุ 53 ปี
ก�รศึกษ�สูงสุด ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา 
 จาก มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เม่ือปี พ.ศ.2528
เคร่ืองร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เม่ือวันท่ี 5 ธ.ค.2552
ประวัติท�งก�รเมือง  ได้รับเลือกต้ังเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น 3 สมัยติดต่อกัน ดังน้ี
 -  สมัยท่ี 1 วันท่ี 14 มี.ค.2547 – 13 มี.ค.2551
 -  สมัยท่ี 2 วันท่ี 26 เม.ย.2551 – 23 เม.ย.2555
 -  สมัยท่ี 3 วันท่ี 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559
สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 5
ชื่อ - สกุล น�ยอนุช� ตั้งว�นิชกพงษ์
วัน - เดือน - ปีเกิด    วันท่ี 5 มิ.ย.2505 ปัจจุบันอายุ 50 ปี
ก�รศึกษ�สูงสุด ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต 
 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เม่ือปี พ.ศ.2535
เคร่ืองร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เม่ือวันท่ี 5 ธ.ค.2552
ประวัติท�งก�รเมือง  ได้รับเลือกต้ังเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น 6 สมัยติดต่อกัน ดังน้ี
 -  สมัยท่ี 1 วันท่ี 20 ต.ค.2533 – 19 ต.ค.2538
 -  สมัยท่ี 2 วันท่ี 24 ธ.ค.2538 – 23 ธ.ค.2542
 -  สมัยท่ี 3 วันท่ี 27 ธ.ค.2543 – 4 ก.พ.2547
 -  สมัยท่ี 4 วันท่ี 14 มี.ค.2547 – 13 มี.ค.2551
 -  สมัยท่ี 5 วันท่ี 26 เม.ย.2551 – 23 เม.ย.2555
 -  สมัยท่ี 6 วันท่ี 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559



14



15



ประมวลภ�พเด่น อบจ.ขอนแก่น
อบจ.ขอนแก่น ทำ�บุญตักบ�ตร 

เน่ืองในวันองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด ประจำ�ปี 2555

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
นำาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงาน  
อบจ .ขอนแก่น  ประกอบพิธี สั กการะพระนิ รันตราย 
ศาลพระภูมิ เจ้าที่  อบจ.ขอนแก่น และทำาบุญตักบาตร  
เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำาปี 2555  
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 ณ อบจ.ขอนแก่น



คอนเสิร์ตอัสนี – วสันต์ คนหัวใจสิงห์ 
เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2555 ณ สน�มกีฬ� อบจ.ขอนแก่น



ภ�รกิจกองคลัง
โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

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

 ฉบับน้ี เราขอแนะนำาโรงแรมท่ีเปิดใหม่ซึ่งได้จดทะเบียนและชำาระค่าธรรมเนียมบำารุง อบจ. ให้ อบจ.ขอนแก่น แล้ว 

โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น  
 เป็นรีสอร์ทเปิดใหม่ ทันสมัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาชี ใกล้โรงงานเบียร์สิงห์
ขอนแก่น และบริษัท ไทยโคนมเดนมาร์ค ห้องพัก มีจำานวน 48 ห้อง ตกแต่ง 
ตามฉบับพื้นบ้านอีสาน สวยหรู ดูสง่า ห้องพักกว้างขวาง ทุกห้องสามารถมอง
เห็นววิของแมน่้ำา สระวา่ยน้ำาและสวนงดงามไดจ้ากระเบยีงส่วนตัว ราคาหอ้งพัก  
ราคา 2,500 – 6,000 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า

 ท่านที่เดินทางผ่านไปมา จ.ขอนแก่น หากสนใจหรือต้องการที่พักก็สามารถใช้บริการโรงแรมที่ อบจ.ขอนแก่น
แนะนำา เพือ่เปน็การสนบัสนนุเศรษฐกจิเมอืงขอนแกน่และเปน็การสนบัสนนุการเกบ็คา่ธรรมเนยีมโรงแรมเพือ่นำามาพฒันา
จังหวัดขอนแก่นของเราด้วย

เซ็นท�ร� แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น  
 โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว ต้ังอยู่บนทำาเลท่ีเหมาะแก่การพักผ่อน
และการติดต่อธุรกิจใจกลางตัวเมืองขอนแก่น หากเดินทาง 
โดยรถยนต์ถึงห้างเซ็นทรัลพลาซ่าใช้เวลาเพียง 10 นาที ห้องพัก 
มีจำานวน 196 ห้อง แต่ละห้องตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์สไตล์  
“ไทยโมเดิร์น” ห้องอาหาร และบาร์หลากหลายสไตล์ ทั้งไทย จีน 
และยุโรป มีสระว่ายน้ำาขนาดใหญ่ ศูนย์ออกกำาลังกายที่ทันสมัย 
สปาเซ็นวารี ห้องแกรนด์บอลรูมขนาดใหญ่ รองรับการจัดประชุม
สัมมนาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ



ก�รใช้สิทธิของผู้โดยส�รเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถโดยส�รส�ธ�รณะ

    ลำ�ดับ            บ�ดเจ็บ                               เสียชีวิต

1  ใช้สิทธิต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครอง
 ผู้ประสบภัยจ�กรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ. รถฯ) 
    1. ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
       รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท
   2.  เงินชดเชยรายวัน วันละ  200 บาท  รวมกัน
      ไม่เกิน 20 วัน สำาหรับการชดเชยรายวัน 
      กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

2 ใช้สิทธิในส่วนของก�รเรียกร้องจ�กกรมธรรม์
 ภ�คสมัครใจและบริษัทรถโดยส�รส�ธ�รณะ
  (กรณีบ�ดเจ็บ)
  - ค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่าย
  - ค่าเสียความสามารถในการประกอบ
    การงานในอนาคต
  - ค่าเสียหายอย่างอื่นที่มิใช่ตัวเงิน
  - ค่าขาดประโยชน์ทำามาหาได้ระหว่างเจ็บป่วย
  - ค่าความเสียหายต่อทรัพย์สิน

3 สิทธิก�รเรียกร้องต�มกฎหม�ย 
 ท�งอ�ญ�
 ตำารวจส่งสำานวนกับอัยการเพื่อฟ้อง
 อัยการเป็นผู้ฟ้องคดี
 ผู้ประสบภัยเป็นโจทก์ร่วมกับอัยการ
  
 วิธีพิจ�รณ�คดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
 จำ�เลย
 1. พนักงานขับรถ (ผู้กระทำาละเมิด)
 2. บริษัทรถ (นายจ้าง / จ้างวาน)
 3. บริษัทประกันภัย (รับประกันภัยตามกรมธรรม์)
 4. บริษัทขนส่ง (ผู้ให้สัมปทานเส้นทางการเดินรถ)

ใช้สิทธิต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จ�กรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ. รถฯ)
ค่�ปลงศพ จำานวน  2 แสนบาท
(ทั้งนี้รวมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตหากมี)

ใช้สิทธิในส่วนของก�รเรียกร้องจ�กกรมธรรม์
ภ�คสมัครใจและบริษัทรถโดยส�รส�ธ�รณะ
(กรณีเสียชีวิต)
- ค่าขาดไร้อุปการะ 
- ค่าปลงศพ
- ค่าใช้จ่ายอันจำาเป็น
- ค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย ไม่จำากัดสิทธิของข้าราชการ 
  หรือรัฐวิสาหกิจ
- ค่าขาดประโยชน์ทำามาหาได้ก่อนตาย
- ค่าขาดการงานในครัวเรือน

สิทธิก�รเรียกร้องต�มกฎหม�ย 
ท�งอ�ญ�
ตำารวจส่งสำานวนกับอัยการเพื่อฟ้อง
อัยการเป็นผู้ฟ้องคดี
ทายาทผู้ประสบภัยเป็นโจทก์ร่วมกับอัยการ
    ** ยุติหากพนักงานขับเสียชีวิต**
วิธีพิจ�รณ�คดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 
จำ�เลย
1. พนักงานขับรถ (ผู้กระทำาละเมิด)
2. บริษัทรถ (นายจ้าง / จ้างวาน)
3. บริษัทประกันภัย (รับประกันภัยตามกรมธรรม์)
4. บริษัทขนส่ง (ผู้ให้สัมปทานเส้นทางการเดินรถ)
** หากพนักงานขับรถเสียชีวิตก็สามารถฟ้องบริษัทรถ

ขนส่งน่�รู้ กับ กองกิจก�รขนส่ง โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก



หน่วยตรวจสอบภ�ยใน  โดย...ฉวีวรรณ จันทร์ดา  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

คว�มเป็นอิสระและคว�มเที่ยงธรรมสำ�หรับก�รตรวจสอบภ�ยใน
 มีคำาถามมากมายจากบุคคลภายในองค์กรให้ผู้ตรวจสอบภายในยุคปัจจุบันต้องตอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 
เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลายหน่วยงานที่จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน พยายามสร้างและ 
ผลักดันให้เกิดองค์กรท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี (Internal Control) เพ่ือสนับสนุนการกำากับดูแลท่ีดี (Good Governance) 
ด้วยการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และมอบหมายงานส่วนหนึ่งเพ่ือการกำากับดูแลหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยประเมินระบบการควบคุมภายใน และนำาเสนอวิธีการปรับปรุง ให้องค์กร 
มีการควบคุมภายในที่ดีอย่างสม่ำาเสมอ
 หลายหน่วยงานจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว มีการจัดทำากฎบัตร   (Internal Audit Charter) 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี IIA กำาหนด ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายในท่ีเป็นสากล จัดงบประมาณสนับสนุนให้พนักงานตรวจสอบภายในได้เข้าฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร
และวธิกีารตรวจสอบภายในใหส้ามารถตรวจสอบ กระบวนการ เทคโนโลยแีละวชิาการใหม่ๆ  ทีห่นว่ยงานตา่งๆ ภายในองค์กร 
นำามาใช้ แม้จะมีความพยายามปรับปรุงวิธีการและบุคลากรอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีคำาถามที่ตามมามากมายสำาหรับ 
ผู้ตรวจสอบภายใน เช่น
 -  ผู้ตรวจสอบภายใน รายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงว่ามีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมจริงหรือ?
 - ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถให้บริการกับผู้บริหารในเร่ืองของการประเมินวิธีการบริหารความเส่ียงได้จริงหรือ?  
 - ทำาไมไม่ได้รวมเอาเรื่องที่หน่วยงานกำาลังแก้ไขปัญหาไว้ในแผนการตรวจสอบ?
 - ทำาไมคณะกรรมการประเมนิความเสีย่งหรอืพนกังานในองคก์ร จงึไมส่นใจใหข้อ้มลูทีม่แีนวโนม้จะเกดิความเสียหาย
ภายในองค์กรกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มีการสอบทาน? 
 - ผู้ตรวจสอบภายใน มีวิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อค้นหาความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง   
เพื่อนำาไปจัดทำาแผนการตรวจสอบภายในได้จริงหรือ?  
 - ทำาไมเมื่อพนักงานในองค์กรมีปัญหาหรือมีการนำาเสนอปัญหาต่างๆ ให้แก้ไขหรือสงสัยในวิธีการตรวจสอบภายใน 
จึงมักจะได้รับคำาตอบจากผู้ตรวจสอบภายในว่า ที่ตรวจไม่พบปัญหาเหล่านั้น เพราะผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานโดย 
การสุ่มตรวจไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ? 
 - เคยแจ้งผู้ตรวจสอบภายในแล้ว แต่ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง ? 
 - ผู้ตรวจสอบภายในก็รู้อยู่แล้ว หรือผู้ตรวจสอบภายในเคยอยู่ที่หน่วยงานนั้นมาก่อน จึงไม่กล้ารายงาน ? 
 - ผู้ตรวจสอบภายในมีญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่นั่นจึงไม่กล้ารายงาน ? 
 - ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอจึงไม่อยากมีศัตรูกับใคร ?   
 - ทำาไมจึงชอบแสดงตนเป็นผู้รู้ แต่เมื่อให้ปฏิบัติจริงจึงทำาไม่ได้หรือไม่กล้าตัดสินใจ ?  
 - ตนเองก็ไม่ปฏิบัติแต่ชอบเสนอให้คนอื่นทำา ? เป็นต้น   
 สิ่งต่างๆ เหล่านี้ มักจะเกิดขึ้นในองค์กรหลายๆ แห่ง ซึ่งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
แม้องค์กรเหล่านั้นจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็ตาม การพัฒนางานตรวจสอบภายในจำาเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องต้ังคำาถามเหล่าน้ีกับผู้อำานวยการตรวจสอบภายใน  เพ่ือทดสอบเบ้ืองต้นเก่ียวกับความเป็นอิสระ
และความเที่ยงธรรม ก่อนการสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และขณะสอบทานผลการตรวจสอบภายใน 
ที่ผู้อำานวยการตรวจสอบภายในนำาเสนอ หรือก่อนการเริ่มต้นทำาหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง
 เพือ่ให้การพฒันางานตรวจสอบภายในเป็นทีย่อมรบัของพนกังานในองคก์ร ปจัจยัทีส่ำาคญัอยา่งยิง่ทีต่อ้งมกีารปรบัปรงุ 
คือเรื่องของความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ท่ีมา   http://www.ubu.ac.th/ubu_center/files_up/06f2011011812205688.pdf



โดย...เทวา ตั้งวานิชกพงษ์์

คว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญของประช�คมอ�เซียน     

 “ประช�คมอ�เซียน” มีเป้าหมายในการรวมตัวกัน
ของประเทศสมาชกิอาเซยีน เพือ่เพิม่อำานาจตอ่รองและขีดความ
สามารถการแขง่ขนัของอาเซยีนในเวทรีะหวา่งประเทศในทกุดา้น 
รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลก
ที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน  
การก่อการร้าย หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การเป็นประชาคม
อาเซียน คือการทำาใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัว
เดียวกัน” ที่มีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิก
ในครอบครัวท่ีมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัย และสามารถ
ทำามาคา้ขายไดอ้ยา่งสะดวกมากยิง่ขึน้  แรงผลกัดนัสำาคญัทีท่ำาให้
ผู้นำาประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกันจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
อันถือเป็นการปรับปรุงตัวครั้งใหญ่และวางรากฐานของการ
พัฒนาของอาเซียน คือ สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ทำาให้
อาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เช่น โรคระบาด 
อาชญากรรมขา้มชาต ิภยัพบัิตธิรรมชาต ิและปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
ภาวะโลกรอ้น และความเสีย่งทีอ่าเซยีนอาจจะไมส่ามารถแขง่ขนั
ทางเศรษฐกจิได้กบัประเทศอืน่ๆ โดยเฉพาะจีนและอนิเดีย ซึ่งมี
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ประชาคม
อาเซียนถือกำาเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2546 
จากการท่ีผู้นำาอาเซียนร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ
อาเซียน ที่เรียกว่า “ข้อตกลงบ�หลี 2” เพื่อเห็นชอบให้จัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะ
เวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี 2558
           ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย  
ซึ่งเปรียบเสมือนสามเสาหลักซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่
          1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มุ่งให้
ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัด
แย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบ
ความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิม
และรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง
         2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เกิดการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจ และการอำานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขาย
ระหว่างกัน อันจะทำาให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนใน
ประเทศอาเซียน

เกร็ดคว�มรู้ จ�ก กองก�รศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม

        3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้
ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยูร่่วมกนัภายใต้แนวคิดสงัคม
ทีเ่อือ้อาทร มสีวสัดิการทางสังคมทีดี่ และมคีวามมัน่คงทางสงัคม
ในตอนนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างการดำาเนินการ 
ให้บรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปีเป้าหมาย 2558
 
กำ�เนิดอ�เซียนและวัตถุประสงค์ก�รจัดตั้ง 
 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ (ที่ตั้งของ
กระทรวงการต่างประเทศไทย ในขณะนั้น) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก ่อนิโดนเีซีย มาเลเซีย ฟิลิปปนิส ์สงิคโปร ์
และไทย ได้ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok  
Declaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมความร่วมมือในระดับภูมิภาค
ของประเทศต่างๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ภายใต้ช่ือ “สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ “อาเซียน”  
(ASEAN) ซ่ึงเป็นตัวย่อของ Association of South East Asian 
Nations ชื่อทางการ ในภาษาอังกฤษของอาเซียน 
 ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ 
รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง 5 ประเทศได้หารือกันเก่ียวกับ 
ความเปน็ไปไดข้องการจดัตัง้สมาคมอาเซยีนและยกรา่งปฏญิญา
กรุงเทพฯ ที่ แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี
 
 ปฏิญญ�กรงุเทพฯได้ระบุวตัถุประสงคส์ำ�คญั7ประก�ร
ของก�รจัดตั้งอ�เซียน ได้แก่
 1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
และการบริหาร
 2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
 3. เสรมิสรา้งความเจรญิรุง่เรอืงทางเศรษฐกจิพฒันาการ
ทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่ 
และคุณภาพชีวิตที่ดี
 5 .  ให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ในรูปของ 
การฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้
 6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม 
การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
 7. เสรมิสรา้งความรว่มมอือาเซยีนกบัประเทศภายนอก 
องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอ่ืนๆ และองค์การระหว่างประเทศ 



โดย...นางสาวบุษกร  บุญทศ  นักวิชาการศึกษา 6ว.ข่�วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

 อบจ.ขอนแก่น ได้ดำาเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนา
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ของ อบจ.ขอนแก่น คร้ังท่ี 1  
ประจำาปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันท่ี 15 – 21 ต.ค.2555  
ณ ศูนย์การอบรม  จำานวน  7  ศูนย์  ดังนี้
 
 ศูนย์ที่ 1  ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น  
 ศูนย์ที่ 2  โรงเรียนบ้านไผ่  ขก.5  อ.บ้านไผ่    
  ศูนย์ที่ 3  โรงเรียนมัญจาศึกษา  อ.มัญจาคีรี
 ศูนย์ที่ 4  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล              
 ศูนย์ที่ 5  โรงเรียนน้ำาพองศึกษา อ.น้ำาพอง    
 ศูนย์ที่ 6  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง                
 ศูนย์ที่ 7  โรงเรียนโนนหันวิทยายน อ.ชุมแพ

 มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 25 และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น  
เข้าร่วมโครงการจำานวนทั้งสิ้น  3,800  คน 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและ 
ความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับนักเรียนใน 
จ .ขอนแก่น ซึ่ งมี คุณภาพและมาตรฐาน 
ทา งกา รศึ กษาแตกต่ า งกั น  ให้ ส ามา รถ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้ง เป็นการ
สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนใน จ.ขอนแก่น  
ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
ประจำาปีการศึกษา 2556 



 อบจ.ขอนแกน่  ไดส้ง่นักกฬีาโรงเรยีนในสงักดัเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีานกัเรยีนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ประเทศไทย 
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำาปี 2555 “พระน�งศรีเกมส์” ณ  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  
จำานวน 8 ชนิดกีฬา 4 รุ่นอายุ คือ 12 ปี, 14 ปี,  16 ปี และ 18 ปี ทั้งชายและหญิงรวมนักกีฬาทั้งส้ิน จำานวน 235 คน  
คณะผู้ฝึกสอน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำานวน 58 คน โดยแข่งขันระหว่างวันที่ 17 - 26 ต.ค.2555 โดยมีผลการแข่งขันได้  
10 เหรียญทอง, 13 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง ตามประเภทกีฬา  ดังนี้

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

 ซึ่งนักกีฬาที่ได้รางวัล  จำานวน 101 คนนี้ ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
ในระดับประเทศ “นครพิษณุโลกเกมส์” ณ เทศบาลนครพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 19-28 ธ.ค. 2555

 ฟุตบอล ได้ 1 เหรียญทองแดง  จากรุ่น 18 ปี ชาย 
หัวหน้าผู้ฝึกสอน  คือ  น�ยธนกฤต  พรพิมลวงศ�
ผอ.โรงเรียนนางิ้วพิทยาสรรค์
 เทเบิลเทนนิส ได้ 2 เหรียญเงิน  และ 2 เหรียญ
ทองแดง หัวหน้าผู้ฝึกสอน  คือ  น�ยสำ�รวย  บอกชัยภูมิ  
รอง ผอ.โรงเรียนสีชมพูศึกษา
 เซปักตะกร้อ ได้ 1 เหรียญเงิน  จากรุ่น 18 ปี ชาย 
หัวหน้าผู้ฝึกสอน  คือ  น�ยบุญเกิด  ครเจริญ  
ผอ.โรงเรียนซำาสูงพิทยาคม
 กรฑี� ได ้3 เหรยีญทอง 5 เหรยีญเงนิ  และ 1 เหรยีญ
ทองแดง หัวหน้าผู้ฝึกสอน  คือ  น�ยบรรณเช�ว์  ต้นโพธิ์  
ผอ.โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

 กีฬ�เปตอง ได้  7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 
และ 2 เหรียญทองแดง หัวหน้าผู้ฝึกสอน  คือ  น�ยมงคล  
อติอนุวรรตน์  ผอ.โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
 วอลเล่ย์บอล ได้ 2 เหรียญเงิน  จากรุ่น 14 ปี ชาย  และ 
16 ปี ชาย หัวหน้าผู้ฝึกสอน  คือ  น�ยพีระสันต์  ประไกรวัน 
ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
 ฟุตซอล ได้ 2 เหรียญเงิน  จากรุ่น 14 ปี ชาย  และ  
16 ปี ชาย หัวหน้าผู้ฝึกสอน  คือ  น�ยเรืองยศ  โพนเมืองหล้� 
รอง ผอ.โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม



ก�รกำ�หนดจำ�นวนครั้งก�รล�และก�รม�ทำ�ง�นส�ย
ของข้�ร�ชก�รและลูกจ้�งประจำ�

ส�ระน่�รู้ กับ กองก�รเจ้�หน้�ที ่ โดย...สุวนัย ภูมาศ  ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่

 ตามที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น (ก.จ.จ.ขอนแก่น) ได้มี
ประกาศเรื่องกำาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลงวันท่ี 5 มกราคม 2554 โดยกำาหนดเงื่อนไขให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง ต้องไม่ลาหรือมาทำางานสายเกินจำานวนครั้งที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กำาหนดเป็นหนังสือ นั้น

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำาเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ  นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่ จงึกำาหนดจำานวน

ครั้งการลาและมาทำางานสาย ในครึ่งปีที่แล้วมา เพื่อประกอบการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำาโดยอนุโลมใช้กับ

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปด้วย และให้ใช้บังคับตั้งแต่ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ดังนี้

 1. จำานวนครั้งการลาที่ไม่มีีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเพิ่มค่าจ้างในรอบครึ่งปีที่แล้วมา

                 1.1 ลาเกิน 6 ครั้ง  สำาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำาที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา

                 1.2 ลาเกิน 8 ครั้ง  สำาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำาที่ปฏิบัติราชการในสำานักงาน

 2. จำานวนครั้งการมาทำางานสายที่ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเพิ่มค่าจ้าง 

ในรอบครึ่งปีที่แล้วมา

                  2.1 มาทำางานสายเกิน 8 ครั้ง สำาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำาที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา

                  2.2 มาทำางานสายเกิน 9 ครั้ง สำาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำาที่ปฏิบัติราชการในสำานักงาน  

หม�ยเหตุ   เฉพาะลากิจและลาป่วยไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้

 ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์, ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน,  

ลาป่วยซึ่งจำาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานรวมกันไม่เกินหกสิบวันทำาการ,  

ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่, ลาพักผ่อน, 

ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล, ลาไปปฏิบัติงานในองค์การ

ระหว่างประเทศ



โดย...นิมิตร  ลีเอาะน�น�ส�ระ กับ กองพัสดุและทรัพย์สิน

“การตรวจสอบพัสดุประจำาปี”
 การตรวจสอบพัสดุประจำาปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

  1. ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการออกคำาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคน

ตามความจำาเปน็ ซึง่มใิชเ่ปน็เจา้หนา้ทีพ่สัด ุเพือ่ทำาการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดต้ังแต่วนัท่ี  1 ตุลาคมปกีอ่น จนถงึ

วันที่  30  กันยายน ปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 148

 2. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำาปีที่ได้รับแต่งตั้ง  จะต้องดำาเนินการตรวจสอบพัสดุ โดยเริ่มตั้งแต่

วันทำาการแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป  ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ ดังนี้

  2.1 ตรวจการรับการจ่ายของพัสดุ  ของงวดตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม ปีก่อน ถึง  30  กันยายน   

ปีปัจจุบัน ว่าถูกต้องหรือไม่ 

  2.2  ตรวจนับจำานวนวัสดุคงเหลือ  ณ  วันที่  30  กันยายน  เฉพาะวัสดุที่ยังไม่เบิกไปใช้ว่าคงเหลือ

ตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม่  (วัสดุที่ยังไม่ได้นำาไปใช้)

  2.3  ตรวจนับจำานวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งในหน่วยงาน  ณ วันที่  30  กันยายน  ว่ามีครุภัณฑ์คงเหลือ

และมคีวามถกูตอ้งตามทะเบยีนครภุณัฑท์ีไ่ดบ้นัทกึไวห้รือไม ่ และตรวจสภาพของครุภณัฑ์ทีม่อียูท่ัง้หมดในหนว่ยงาน

ว่ามีความชำารุด เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  เพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จำาเป็นต้องใช้ในราชการ

  2.4 จัดทำารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำาปี  ต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันทำาการ 

โดยนับตั้งแต่วันเริ่มดำาเนินการตรวจสอบพัสดุ

 3. เม่ือผู้แต่งต้ังได้รับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำาปี  ให้ส่งสำาเนารายงานไปยังสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ส่วนภูมิภาค จำานวน 1 ชุด โดยจัดส่งไปเฉพาะคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำาปีและรายงานผล 

การตรวจสอบพัสดุ



 กองแผนและงบประม�ณ  โดยฝ่ายสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและส่ิงแวดล้อม ได้รับการประสานงานจาก
น�ยแสงเดือน ดวงจำ�ป�  ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่ามะเดื่อ ม.7 
ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำาพอง    จ.ขอนแก่น ว่าได้จัดทำาโครงการ
อนุรักษ์วังปลาและทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลขึ้น 
 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ เนื่องในโอกาส 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  
12 สิงหาคม 2555 และรณรงค์สร้างจิตสำานึกให้ประชาชน
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้ำาพองให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งลด 
ละ เลิก การทิ้งขยะในที่สาธารณะและรู้จักการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 
27 ต.ค.2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าวัด
อทุุมพร บา้นท่ามะเด่ือ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำาพอง จ.ขอนแกน่ 
โดยกิจกรรมในงานมีการทำาบุญเลี้ยงพระ จำานวน 9 รูป 
ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำาพอง จัดนิทรรศการการจำาหน่าย
สินค้าแปรรูปจากขยะ การจัดทำากองทุนขยะและชุมชน 
การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

ภ�รกิจกองแผนและงบประม�ณ
โดย...ดวงเนตร  ชาสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภคสาธารณูปการและส่ิงแวดล้อม กิจกรรมโครงการอนุรักษ์วังปลา

และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล



โครงก�ร 
“เปิดบ้�นรับธรรม อบจ.ขอนแก่น” ครั้งที่ 4      
 ในการประชุมข้าราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแก่น 
ประจำาเดือน มีนาคม 2555 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2555 ได้นิมนต์
พระสงฆ์มาเทศนา ครั้งที่ 4 คือ  พระมหาประมวล ฐานทตฺโต 
(บุลาลม) วัดธาตุพระอารามหลวง อ.เมือง ขอนแก่น 
อาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
ขอนแก่น ผมขอสรุป ธรรมะที่ท่�นได้เทศน์  พอสังเขปดังนี้
 
 ท่านพูดเรื่องของกรรม ทุกคนเกิดมาจะต้องมีกรรม
ติดตัวมาทุกคน และได้ยกคำาว่า  กรรม บวกกับคำาว่า ดี  เรียกว่า
กรรมดี และคำาว่า กรรม บวกกับ ชั่ว เรียกว่า กรรมชั่ว  ขึ้นอยู่
กับว่าใครจะนำาคำาว่า ดี หรือคำาว่า ชั่ว มาต่อท้าย
 ทา่นไดย้กกฎกตกิาของมนุษย์ (สจัจธรรมโลก) ไมว่า่จะ
อยู่สถานะอย่างไรก็ตาม จะหนีไม่พ้น กฎกติกา  ดังนี้
 1.ทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีความแก่   - ทำาให้เรามีสติ
อยูต่ลอดเวลาวา่ ทกุคนเกดิมาตอ้งผา่นวยัเดก็ หนุม่สาวและแก ่
จงึควรทีจ่ะทำาความด ีมีความขยนั ประกอบอาชีพชอบ อดออม
สร้างฐานะเมื่ออายุมากขึ้นก็จะสบาย
 2.ทุกคนเกิดมาแล้วต้องป่วย  - ไม่มีใครเกิดมาแล้ว 
ไมเ่จบ็ป่วย   เราจึงมีความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งรกัษาสขุภาพของเรา
ให้พ้นจากการเจ็บป่วย ใส่ใจในสุขภาพกาย สุขภาพใจตลอด
เพื่อที่จะไม่ให้เราเจ็บป่วยหรือป่วยน้อยลง 
 3.ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย –  พึงสำานึกอยู่เสมอว่า
ทกุคนเกดิมาแลว้ตอ้งตายทำาใหเ้รามสีตอิยูต่ลอดเวลา การทีจ่ะ
ตายเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับตัวเราเอง เช่น หากไม่มีการตายผู้อยู่
เบือ้งหลงัก็อาจจะไม่ไดย้า้ย ไดเ้ลือ่นยศ/ตำาแหนง่แทนผูเ้สยีชวีติ 
ไมม่ส่ิีงใดท่ีเหลอือยูจ่ากความตาย นอกจากความดทีีส่รา้งสมไว้
เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ให้ผู้อยู่เบื้องหลังได้ระลึกถึง
 4 .ทุกคนเกิดมาแล้วต้องพลัดพรากจากกัน –  
พลัดพรากในทางที่ดี และพลัดพรากจากการเสียคนที่รัก  เช่น  
เมื่อมีการประชุม ทุกคนจะมาอยู่รวมกัน เมื่อเลิกประชุมก็ต่าง
คนต่างไป หรือ ลูกๆ ไปเรียนหนังสือท่ีอ่ืน หรือ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา 
ยาย สามี ภรรยา  ลูก ญาติๆ ได้เสียชีวิต ทำาให้ต้องพรากจากกัน 
* จดุธปูดอกเดยีวในการเคารพศพ หมายความวา่ ขอใหท้า่นไป
สู่ภพที่ดีก่อนคนเดียว ส่วนฉันมีชีวิตอยู่ก็จะดำารงชีพอยู่ต่อไป 
และจะตามท่านไปในภายหลัง
 5.ทกุคนมกีรรมเป็นของตนเอง – กรรม คอื ตวักำาหนด 
ชะตาชวีติ ของคน  กรรมด ีกรรมชัว่เป็นของตนเอง จะถา่ยทอด
กรรมดกีรรมชัว่ใหค้นอืน่ไมไ่ดห้รอืใหค้นอืน่มาชดใชก้รรมแทน
ก็ไม่ได้   จงทำาดีเพื่อชีวิตที่ดีในภายภาคหน้า

 ท่านได้ยกปริศน�ธรรมขึ้นมา 1 เร่ืองคือ  มีเศรษฐี 
ท่านหน่ึงมีอายุ 60 ปี  มีภรรยา อยู่ 4 คน คนท่ี 1 อายุ 60 ปี  
คนท่ี 2 อายุ 50 ปี คนที่ 3 อายุ 30 ปี คนที่ 4 อายุ 18 ปี  
อยู่มาวันหนึ่ง เศรษฐีได้ป่วยหนักเป็นระยะสุดท้าย ขณะนอน
พักรักษาตัวอยู่ในห้อง ได้คิดพิจารณาสังขารของตัวเองว่าเรา
ทำาไมต้องมานอนป่วยอยู่คนเดียวโดยไม่มีใครมาดูแลเลย
 ในตอนนัน้ เมยีคนที ่4 มาเยีย่มหยดุอยูต่รงหนา้ประต ู
เศรษฐีจำาเสียงเดินได้เพราะว่ารักคนนี้มาก จึงพูดว่า น้องรัก 
พี่จะตายแล้วน้องตายไปกับพี่ไหม เมียคนที่ 4 เปิดประตู 
และหยุดอยู่ประตูพูดว่า ให้ท่านไปคนเดียวเถิดส่วนน้องจะขอ
อยู่ต่อไปเพราะยังสาวยังสวยอยู่ แล้วปิดประตูเดินจากไป  
เศรษฐีจึงร้องไหโ้ฮเพราะอตุส่าหรั์กถนอมเมยีสุดทีร่กัคนนีม้าก 
ต่อมาเมียคนที่ 3 เดินมาเปิดประตูก้าวเข้าไป 1 ก้าว เศรษฐีพูด
เหมือนเดิม เมียคนที่ 3 ตอบว่าหากตายไปกับท่านใครจะเป็น
คนจัดงานศพใหย้ิง่ใหญส่มหนา้สมตาทา่นเศรษฐีล่ะ อกี 2 เดอืน
น้องก็มีสามีใหม่ได้ ว่าแล้วก็เดินจากไป  ในขณะเดียวกันก็มี
เสียงร้องไห้อยู่ข้างเตียงเศรษฐี คือเมียคนท่ี 2 น่ันเอง  ไม่ต้องพูด
แล้วท่านเศรษฐี น้องได้ยินคำาพูดของพี่กับเมียทั้งสองแล้ว  
ถ้าน้องตายไปกับพี่แล้วใครจะดูแลบ้านช่องทรัพย์สินเงินทอง 
ทำาบญุอทุศิสว่นกศุลไปใหท้า่นละ่  เศรษฐจีงึนอ้ยใจท่ีเมียไม่ยอม
ตายไปด้วย และได้มองไปรอบๆ หอ้ง มผีูห้ญงิคนหนึง่นัง่รอ้งไห้
สะอึกสะอื้นอยู่ข้างเตียง บอกว่าน้องนี้แหล่ะจะตายไปกับพี่ 
เศรษฐีได้พังก็รู้สึกผิด  เสียใจที่ไม่ได้เอาใจใส่เมียคนแรก 
ที่อยู่กันมาตั้งนาน  
 จากปริศนาธรรมข้างต้นทำาให้เราได้รู้ว่า เมียคนที่ 4 
คือ ตัวเร�เอง ตื่นเช้ามาต้องล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำาชำาระ
ร่างกายให้สะอาด ทานอาหารและแต่งตัวออกไปทำางานนอกบ้าน 
เมียคนที่ 3 คือ  ยศ ตำ�แหน่ง บรรด�ศักดิ์ ตายไปแล้ว ก็เอา
ไปดว้ยไมไ่ด ้เมยีคนที ่2 คอื เมยี/ส�ม ีลกู ของเราไมส่ามารถ
ท่ีจะตายไปพร้อมกับเราได้ เมียคนท่ี 1 คือ ตัวของเร�เอง 
ทำางานมาก จนไม่ใส่ใจการรักษาสุขภาพของตนเองไม่มีเวลา
พักผ่อน/ทำาบุญ/การรักษาโรคภัยของตัวเอง-จนตาย

โดย..วรเวทย์  ดิเรกศรี  หัวหน้าสำานักปลัดฯ

 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
 ครั้งที่ 5 ฉบับหน้าครับ…



กระแซะข่าว โดย...ทิดจ่อย คอยสาว

        ก่อนอ่ืนต้องขอแสดงความยินดี กับ ท่านนายก อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ  ต้ังว�นิชกพงษ์ พร้อมคุณน�ยเทว� ต้ังว�นิชกพงษ์  
ในงานมงคลสมรสลูกสาวคนโต “น้องมะเหมี่ยว” กับ “คุณโต” ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ในวันที่ 23 พ.ย.2555 ณ โรงแรมพูลแมน  
แขกผู้มีเกียรติไปแสดงความยินดีกันจนห้องล้นหล�ม ทิดจ่อยคาดว่าไม่น่าจะต่ำากว่า 2,000 คน จัดเลี้ยง 3 ห้องใหญ่    
นี่แค่ลูกสาวคนแรกยังเหลืออีก 2 ส�วนะครับ คุณน�ยเทว� ยังต้องผ่านการคัดเลือกอีก 2 เขย (ฮ่าๆ)     ปีนี้ผิดคาด 
น้ำาไมท่ว่มพ่ีน้องชาวขอนแกน่ มบีา้งกน็ดิๆ หนอ่ยๆ แตส่ิง่ทีต่ามมา คอื ฝนแลง้ เดอืดรอ้นพีน่อ้งบา้นเฮาเหมอืนเดมิ   อบจ.ขอนแก่น 
คงต้องออกช่วยบรรเท�ภัยแล้งอีกแล้ว เบื้องต้น นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น 
น�ยสุช�ติ โคตรทุม และ ผอ.กองช่าง ผอ.วิรัติ น�คนชม ส่งเครื่องจักรไปช่วยเหลือพี่น้องชาวขอนแก่นทุกอำาเภอ ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ที่เป็นหลุมเป็นบ่อในช่วงฤดูฝน ตามโครงการ “ถนนดี มีน้ำ�ดื่ม – น้ำ�ใช้ รวมใจสู้ส�ธ�รณภัย ประจำ�ปีงบประม�ณ 
พ.ศ.2556” ทิดจ่อยขอให้กำาลังใจเจ้าหน้าที่กองช่�งที่ไปปฏิบัติหน้าที่ทุกคน         ท่านนายกฯ  มอบหมายงานให้ไม่เคยพลาด 
ท่าน รองนายก อบจ.ขอนแก่น รองฯ สิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ ไปเป็นประธานมากมายหลายงาน จนพี่น้องชาวบ้านเฮาจดจำ�ชื่อท่านได้
แล้วเด้อ สิบอกไห่        ถึงแก่แต่ยังมีไฟอยู่ ท่านประธานท่ีปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น สน่ัน พงษ์สมบัติ ทิดจ่อยเห็นท่านย้ิม อินไป
กับเสียงเพลงอย่างมีความสุขจนดึกดื่น ในงานคอนเสิร์ตอัสนี – วสันต์ ที่ ผ่านมา ท่านคงคิดอยากจะเป็นหนุ่ม 
อีกซักรอบ (ฮ่าๆ)         ควันหลงจากงานคอนเสิร์ต อัสนี – วสันต์  เหนื่อยกันสุดๆ เจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่บริการ
เครื่องดื่มไม่ได้เงยหน้าเงยตาแทบทุกคน ไม่เชื่อถาม “คุณปูเป้” วร�ภรณ์ อุทธ� สำานักปลัดฯ ฝ่ายพัฒนาสังคม “คุณแม่เต่�” 
เส�วนีย์ แซ่เตียว “คุณแม่เอ�ะ” นมิิตร ลีเอ�ะ แห่ง กองพัสดุและทรัพย์สิน “คุณนุช” นุชจ�รีย์ พระโคตร “คุณจ่อย” อ�ภรณ์ กรมทอง 
จาก กองคลัง และยังอีกหลายคน รู้สึกตัวอีกทีดนตรีเลิกแล้ว (ฮ่าๆ) ไม่เป็นไรอย่าเสียใจ ปีหน้าฟ้าใหม่เตรียมตัวเหน่ือยอีก (ฮ่าๆ)  
         เอ้าวกมาเร่ืองสภาฯ กันบ้าง ประมุขสภาฯ ยังคงเหมือนเดิม ท่าน ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 8 น�ยสุช�ติ ไตรองค์ถ�วร  
ส่วน ส.อบจ.หญิง คราวน้ี มีท้ังใหม่และเก่า เบ็ดเสร็จ 6 ท่าน ได้แก่ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน เขต 2 น�งกรรณิก�ร์ สืบส�รค�ม 
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านแฮด น�งนริศร� อรุณเดช�ชัย ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 4 น�งอัญชลี เฟื่องทอง และ ส.อบจ.
ขอนแก่น  อ.หนองเรือ เขต 2 น�งสรพิก� เต�ะเจริญสุข ส่วนที่ใหม่ถอดด้ามจริงๆ ก็ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 1  
น�งปณิด� แก้วขัน ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 7 น�งวิไลต� จันทนพิมพ์ สุภาพสตรีท่ีอาสามารับใช้ชาวขอนแก่น  
บ่แพ้ผู้ชาย เด้อสิบอกไห่ (ฮ่าๆ)      เอ้าฝากข่าวคราวกันหน่อย ปีใหม่ที่จะถึงนี้ ขอเชิญพี่น้องชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง 
มาร่วมง�นเค้�ท์ด�วน์  ที่บริเวณหน้าศูนย์สรรพสินค้�เซ็นทรัลพล�ซ�ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ร่วมกับ เทศบ�ลนครขอนแก่น 
จัดงานยิ่งใหญ่อลังการ มีดนตรี ศิลปิน ด�ร� มาร่วมงานคับคั่งครับพี่น้อง อย่าลืมเด้อ    “กีฬ� อบจ.อีส�นสัมพันธ์”   
กีฬาบุคลากร  อบจ.ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะเขียนอยู่นี้ ยังไม่ทราบข่าวว่าจะเริ่มเดือนไหน พอทราบมาว่า อบจ.สกลนคร  
รับเป็นเจ้�ภ�พ อ้าวพี่น้องชาว อบจ.ขอนแก่น เตรียมตัวออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภาพ ซ้อมๆ ไว้หน่อย จะได้ไปช่วยกันปล่อยแก่ 
(ฮ่าๆ) ที่แน่ๆ ขบวนพ�เหรดต้องไปป้องกันแชมป์อีกแล้ว (ฮ่าๆ)      “ฟุตบอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้�นย�เสพติด” ครั้งที่ 8 
ประจำาปี 2555 เร่ิมอีกแล้ว ช่วงเดือนธันว�คม 2555 – มกร�คม 2556 แฟนฟุตบอลชาวเมืองขอนแก่น  ติดตามชมได้ที่  
สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น “ร่วมเชียร์ลูกหล�นบ้�นเฮ�” เงินร�งวัลม�กกว่� 200,000 บ�ท นายก อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ สนับสนุนเต็มที่ ก�รันตีคว�มมันส์ อย่าลืมเด้อ......  
 ก่อนจ�กกันฉบับนี้ ทิดจ่อย ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง คิดเงินให้ได้เงิน คิดทองให้ม�กองอยู่ตรงหน้� 
ร่ำ�รวยๆ อย่�เจ็บอย่�จน ล�ทีปีเก่� สวัสดีปีใหม่ ไฉไล ทุกๆ ท่�น คร๊าบบบบบ

 สวัสดีคร๊าบ ท่านผู้อ่านที่เคารพ พบกันอีกเช่นเคย ทิดจ่อย คอยสาว 
มารายงานตัวอีกแล้ว



  โดย...สำ�นักสภ�

“ยามแลง” ที่บ้านไผ่
ของด.ี..ที่ขอนแก่น

 หลายๆ ทา่นอาจสงสยัว่า “ยามแลง” ทีบ่า้นไผ ่
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่หรือไม่ ผู้เขียนจะพา 
ทุกท่านไปรู้จักกับ “ยามแลง” ที่บ้านไผ่ ถ้าพร้อมแล้ว  
ไปกันเลยครับ
 “ย�มแลง” เป็นชื่อของร้านหมูกระทะ ที่ตกแต่ง 
ร้านสไตล์วินเทจ ซ่ึงมีกล่ินอายย้อนยุคกลับไปสมัย 50 ปีที่แล้ว 
ผสมผสานกับยุคสมัยปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ โรงแรมไฮเวย์ อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น บริหารงานโดย “คุณน้ิง” จิตรลด� ฉัตรชัยพลรัตน์ 
หญิงแกร่ง มากความสามารถแห่ง อ.บ้านไผ่
 คุณนิ้ง เล่าที่มาของร้านให้ฟังว่า “เพราะครอบครัว
ชอบกินหมูกระทะ เลยเกิดความคิดว่ า  เราน่ าจะมี  
ร้านหมูกระทะที่ไม่ต้องรีบกินรีบไป เราอยากมีร้านหมูกระทะ
ที่สะอาด เราอยากมีร้านหมูกระทะท่ีมีอาหารหลากหลาย  
ไม่จำาเป็นต้องมีปริมาณมาก แต่ว่าในแต่ละประเภทของอาหาร 
อยากให้มีอย่างละนิดอย่างละหน่อย ที่สำาคัญอยากนั่ง 
ร้านหมูกระทะที่บรรยากาศดีๆ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
ร้านอาหารจากร้าน “ไฮเวย์ปาร์ค” มาเป็นร้าน “ยามแลง 
อาหารนานาชาติ” 
 และด้วยความที่ครอบครัวของเรา ชอบท่องเที่ยวไป
เรื่อยๆ อยู่แล้ว จึงได้พยายามเอาบรรยากาศจากสถานที่ต่างๆ 
หลายๆ ที่มารวมกัน โดยอยากให้คนมากินหมูกระทะได้รับ
บรรยากาศเพลินวาน บรรยากาศเชียงคาน มีการถ่ายรูป 
มุมต่างๆ ของร้าน มีของที่ระลึกขาย อยากให้คนมานั่งกิน 

หมูกระทะแล้วมีความรู้สึกว่าสะอาด ราคาไม่แพง
 ที่ไม่ตั้งชื่อว่า “ยามแลง หมูกระทะ” แต่ตั้งชื่อว่า  
“ยามแลง อาหารนานาชาติ” เพราะที่ร้านมีเมนูหลากหลาย 
ซ่ึงม ีอาหารไทย อาหารอสีาน อาหารญ่ีปุน่ อาหารจนี อาหาร
เกาหลี และอาหารชาตติะวนัตก เช่น บาร์บีคิว สเต็ก โดยเฉพาะ
บาร์บีคิว กับ สเต็ก ขอบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย”
 สำาหรับราคาบุฟเฟต์ของที่นี่ เพียงคนละ 129 บาท 
และช่วงนี้มีโปรโมชั่น ทุกวันจันทร์ มา 5 คน จ่าย 4 คน วันพุธ
เพียงคนละ 109 บาท เด็กที่สูงไม่เกิน 110 ซม. ราคา 49 บาท 
ร้�นย�มแลง อ�ห�รน�น�ช�ติ ตั้งอยู่ที่ โรงแรมไฮเวย์ เลขที่ 
796/12 หมู่ 5 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
40110 โทร.0 4337 4994 – 7 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 
17.00 – 22.00 น. “คุณนิ้ง” ฝากบอกว่า “ม�บ้�นไผ่ทั้งที  
ไม่แวะที่ ย�มแลง ได้ไง”

“คุณนิ้ง” จิตรลด�  ฉัตรชัยพลรัตน์

บรรย�ก�ศโซนเอ�ท์ดอร์



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

 เป็นอันว่า ขุนพล “ไดโนเพชฌฆ�ต” ยังเป็นสมาชิกลีกดิวิช่ัน 1 ฤดูกาลหน้าเช่นเดิมครับ 
ซ่ึงในนัดสุดท้ายสวมหัวใจสิงห์ บุกไปยัดเยียดความปราชัยให้กับ กัลฟ์สระบุรี เอฟซี ถึงถ่ิน 
สนามกีฬา อบจ.สระบุรี ด้วยสกอร์ 2 ประตูต่อ 1 ทั้งที่เหลือผู้เล่น 
8 คน ทำาให้จบฤดูกาลที่อันดับ 11 ของตาราง ด้วยผลงาน แข่ง 34 นัด 
มี 42 คะแนน ชนะ 12 เสมอ 6 แพ้ 16 ประตูได้ 36 เสีย 50 

สรุปต�ร�งคะแนนย�ม�ฮ่� ลีก 1 ประจำ�ฤดูก�ล 2012 ดังน้ีครับ

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

 1 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 34   24     6     4   85   31   78      54

 2 สุพรรณบุรี เอฟซี 34   23     6     5   58   17   75      41

 3 แบงค็อก ยูไนเต็ด  34   23     5     6   57   29   74     28

 4 ศรีราชา ซูซูกิ เอฟซี 34   21     4     9   70   41   67    29

 5 ปตท.ระยอง 34   19     5    10   62   33   62    29

 6 กระบี่ เอฟซี 34   17     6    11   49   28   57    21

 7 ราชนาวีสโมสร 34   13    11    10   54   42   50    12

 8 นครราชสีมา เอฟซี 34   12    11    11   42   46   47    - 4

 9 แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด 34   12     8    14   45   45   44    0

 10 บางกอก เอฟซี 34   11     9    14   62   57   42     5

 11 ขอนแก่น เอฟซี 34   12     6    16   36   50 42   -14

 12 กัลฟ์สระบุรี เอฟซี 34   11     8    15   49   53   41 - 4

 13 เอฟซี ภูเก็ต 34   10    10    14   39   47   40 - 8

 14 สงขลา เอฟซี 34    9    10    15   38   51   37 -13

 15 พัทลุง เอฟซี 34    7    13    14   37   58   34 -21

 16 เจดับบลิว รังสิต 34    8     7    19 36 64 31 -28

 17 ราชประชา เอฟซี 34    6     7    21 33 66 25 -33

 18 จันทบุรี เอฟซี 34    0     4    30 21 115 4 -94

  โดยในนัดสุดท้ายของฤดูกาลเมื่อวันที่ 27 ต.ค.2555 ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณสด
ทางอินเตอร์เน็ต มายังลานคอนเสิร์ตอัสนี – วสันต์ คนหัวใจสิงห์ ท่ี สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น  
ให้แฟนบอล “เดอะทีเร็กซ์” ได้ชมทั้งสนาม 

 หม�ยเหตุ อันดับ   1 – 3 ได้สิทธิเล่ือนช้ันข้ึนไปเล่นใน โตโยต้�ไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูก�ล 2013 

   อันดับ 14 – 18 ตกช้ันไปเล่น AIS ลีกภูมิภ�ค ดิวิช่ัน 2 ฤดูก�ล 2013



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
ร�งวลั  ผูใ้หก้�รสนบัสนนุและสง่เสรมิก�รจดัก�รแขง่ขนั 
กฬี�นกัเรียนชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจำ�ป ี2555
จาก...กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พ.ศ.2555
ร�งวัล  ผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศ�สน� 
เน่ืองในเทศก�ลวิส�ขบูช� “ง�นฉลองพุทธชยันตี  
2,600 ปี แหง่ก�รตรสัรูข้องพระพทุธเจ�้” จ.ขอนแกน่ 
ประจำาปี 2555
จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2555
ร�งวัล  ผู้ให้ก�รอนุเคร�ะห์และสนับสนุน โครงก�ร 
จัดอบรมเย�วชนมุสลิมภ�คฤดูร้อน ประจำ�ปี 2555 
จาก...สำานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2555
ร�งวลั  ผู้ใหก้�รสนับสนุนก�รจดักจิกรรมง�นวันไตโลก 
ประจำ�ปี 2555
จาก...คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.2555
ร�งวัล  ผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รแข่งขันกีฬ�แห่งช�ติคร้ังท่ี 40 
“ขอนแก่นเกมส์” และกีฬ�คนพิก�รแห่งช�ติ คร้ังท่ี 30 
“นครขอนแก่นเกมส์”
จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2555
ร�งวัล  ผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรม
ท�งพระพุทธศ�สน�และศ�สน�อื่น
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2554
ร�งวัล  กรรมก�รสงเคร�ะห์ดีเด่น ระดับเขต 
(ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชน เขต 4 จ.ขอนแก่น)  
ด้�นก�รพัฒน�หรือก�รสงเคร�ะห์เด็กและเย�วชน  
ประจำ�ปี 2554
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2554
ร�งวัล  ผู้สนับสนุนสม�คมกีฬ�ท�งอ�ก�ศฯ ประจำ�ปี 2554
จาก...สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ.2553
ร�งวัล  ผู้ให้ก�รสนับสนุนง�นสัมมน�
หอก�รค้�ทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 ณ จ.ขอนแก่น
จาก...หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2553
ร�งวัล  เป็นสถ�บันท่ีให้คว�มร่วมมือจดัห�ผูบ้รจิ�คโลหติ
เป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่�งสม่ำ�เสมอ
น�นกว่� 5 ปี รวมเป็นปริม�ณโลหิตที่ได้รับบริจ�ค
เกินกว่� 1,000 หน่วย
จาก...สภากาชาดไทย

พ.ศ.2552
ร�งวัล  สุดยอดส้วมแห่งปี 2552 ระดับเขต 
ประเภทสถ�นีขนส่งท�งบก
จาก...ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย

พ.ศ.2552
ร�งวัล  ผู้สนับสนุน อสม.ชนะเลิศก�รประกวด 
อสม.ดีเด่นระดับช�ติ ส�ข�ก�รเฝ้�ระวังป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประจำ�ปี 2552
จาก...สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2551
ร�งวัล  ผู้ให้ก�รอนุเคร�ะห์และช่วยเหลือ หน่วยเฉพ�ะกิจปัตต�นี 
ในก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์ก�รก่อคว�มไม่สงบใน 3 จังหวัด
ช�ยแดนภ�คใต้ ด้วยคว�มมุ่งม่ันศรัทธ�และเสียสละ
จาก...หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

พ.ศ.2551
ร�งวัล  องค์กรดีเด่น ที่ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของ
สภ�เดก็และเย�วชน เนือ่งในก�รจดัง�นวนัเย�วชนแห่งช�ต ิ
จังหวัดขอนแก่น ประจำ�ปี 2551
จาก...สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2551
ร�งวัล  ผูใ้ห้ก�รสนบัสนนุก�รก่อสร�้งห้องสมดุประช�ชน 
ค่�ยเปรมติณสูล�นนท์
จาก...มูลนิธิหอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์



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

พ.ศ.2553
ร�งวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ประจำ� 2552
ประเภท สถ�นีขนส่งท�งบก
จ�ก...กรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข

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


