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น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์
รับมอบโล่เกียรติยศ ของ น�ยกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 ร�งวัล “คนดีศรีอีสาน” ประจำ�ปี 2555

โดยมี...ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นผู้แทนมอบ
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โดยในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีส�น” ประจำาปี 2555 
ทั้งสิ้น 15 คน ได้แก่
 1. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ น�ยธีระพงษ์ โสด�ศรี
 2. นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์
 3. เลขาธิการ กสทช.จ.กาฬสินธุ์ น�ยฐ�กร ตัณฑสิทธิ์
 4. วุฒิสมาชิก จ.ยโสธร น�ยยุทธน� ยุพฤทธิ์
 5. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
 6. นักกีฬาบอคเซีย รางวัล 2 เหรียญทอง ในกีฬาพาราลิมปิคเกมส์ 2012
     น�ยพัทธย� เทศทอง
 7. นายกสมาคมไลออน อ.นาแก จ.นครพนม น�งรัชด�วัลย์ กิตติอมรพงศ์
 8. ผู้นำาชุมชน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ น�ยภุชงค์ คำ�ทอง
 9. อุปนายกสภาอุตสาหกรรม จ.ยโสธร น�ยสม�น ศิริโสม
10. ผกก.สภ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร พ.ต.อ.ฐ�กูรสมบัติ สวงโท
11. นักกีฬาแข่งรถ จ.อุบลราชธานี น�ยมงคล จุลทรรศน์
12. ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ศรีสะเกษ น�ยวุฒิชัย ชัยจิตย์
13. นายกเทศมนตรีตำาบลโขงเจียม น�ยณัฎฐพงศ์ ผลดี
14. คนสู้ชีวิต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม น�ยทรัพย์ ปะกังลำ�ภู
15. นายกสมาคมเครือข่ายกองทัพสีเขียวด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
     น�ยดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์
 
 ซึ่งพิธีมอบรางวัล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2555 ณ โรงแรมโฆษะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี ผวจ.ขอนแก่น  
น�ยสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต ผู้แทนอธิบดีกรมการปกครอง น�ยชวน ศิรินันท์พร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศในคร้ังน้ี

เล่�เรื่องจ�กปก
น�ยก อบจ.ขอนแก่น รับร�งวัลเกียรติยศ 

“คนดีศรีอีส�น” ประจำ�ปี 2555
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ ได้รับเกียรติจาก เครือข่�ยสื่อมวลชน 
ภ�คอีส�น เครือข่�ยพันธมิตรคว�มดีง�มภ�คอีส�น เครือข่�ยอนุรักษ์ธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม  
และเครือข่�ยสกลนครเมืองน่�อย ู่ ให้เข้ารับรางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีส�น” ประจำาปี 2555 ของ  
นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 สำาหรับ การมอบรางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีส�น” ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมติดต่อกันมาปีน้ีเป็นปีท่ี 31 
เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้อุทิศตน และสร้างคุณงามความดีให้แก่แผ่นดินอีสาน อันเป็นการส่งเสริม  

“คนดีศรีอีส�น” ให้เกิดขึ้นมากมายและกระจายไปทั่วแผ่นดินอีสาน อีกทั้งเพื่อเติมเต็มคุณค่าแห่งคุณธรรมให้กับสังคม เป็นการให้กำาลังใจ
คนดี ให้ทำาความดีต่อไปนานๆ เพื่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น เป็นประโยชน์ต่อสังคม แผ่นดิน และประเทศชาติ ที่สำาคัญเพื่อทำาให้แตกกอ
ต่อยอดจากต้นกล้าเล็กๆ ให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นกับหลายๆ ชีวิต และทำาให้คนดีมีจุดยืนในสังคมแห่ง
เกียรติยศมากข้ึน ดังคำาขวัญท่ีว่า “เมล็ดพันธ์ุ เมล็ดธรรม งอกเงย ต้นกล้�คว�มดีงดง�ม 31 ปี คนดีศรีอีส�น รอยย้ิมคุณค่�แห่งก�ลเวล�”
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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

 สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน วารสารคูนแคน ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 
ประจำาเดือนธันวาคม 2555 ออกสู่สายตาทุกท่านพร้อมกับ 
ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ อบจ.ขอนแก่น และ จ.ขอนแก่น  
ช่วงครึ่งหลังของเดือน พ.ย.และช่วงต้นเดือน ธ.ค.2555 
 “ง�นเทศก�ลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และง�นก�ช�ด 
จ.ขอนแก่น ประจำ�ปี 2555” ได้ผ่�นพ้นไปแล้ว ที่สำ�คัญในปีนี้ 
จ.ขอนแก่น ได้รับเกียรติจ�ก น�ยกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ
ประเทศไทย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินท�งม�เป็นประธ�นใน
พิธีเปิดง�นในปีน้ี โดยในพิธีเปิดง�น ท่�นน�ยกรัฐมนตรี ยังเอ่ยป�ก 
“ขอผูกเสี่ยวกับคนขอนแก่น” สร้างความประทับใจให้กับ 
ชาวขอนแก่นทั้งจังหวัด นอกจากจะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
เทศกาลไหมและงานกาชาด แล้วยังให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ผูกเสี่ยวกิตติมศักดิ์ และร่วมรับชมการแสดงกิจกรรมต่างๆ  
ที่คุ้มวัฒนธรรม ศาลาผูกเสี่ยว อบจ.ขอนแก่น

 ขอแสดงความยินดีกับท่านนายก
อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ  “คนดีศรีอีส�น”
จาก นายกรัฐมนตรี น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร
 ในการมอบรางวัล “คนดีศรีอีส�น” ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.
2555 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี ผวจ.ขอนแก่น
น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นผู้แทนอธิบดีกรมการปกครอง  
น�ยชวน ศิรินันท์พร เป็นผู้มอบ นับเป็นรางวัลท่ี 4 ที่ นายก อบจ.
ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ได้รับในปี 2555 ครับ 
 ก่อนจากกันฉบับนี้ ผมขออวยพรทุกท่าน ในวาระดิถี
ข้ึนปีใหม ่พ.ศ.2556 ขออาราธนาอำานาจสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นสากลโลก 
จงดลบันดาลประทานพร ให้ทุกท่านประสบกับความสุขในชีวิต 
คดิหวงัสิง่ใดใหไ้ดส้มความมุง่มาดปรารถนา พบกนัใหมฉ่บบัหนา้ 
สวัสดีปีใหม่ครับ
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เล่าเรื่องจากปก

อบจ.ขอนแก่น ช่วยเหลือประชาชน 

ข่าวงานพิธี  

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น  

รู้เรื่องกฎหมาย  

ภารกิจสำานักปลัดฯ

ผลเสียที่เกิดจาก “การแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น” ที่ล่าช้า 

กองกิจการสภา อบจ. (แนะนำา ส.อบจ.ขอนแก่น)

ภารกิจกองช่าง  

รวมกันเราทำาได้แก้ไขปัญหาจราจร   

ประมวลภาพ อบจ.ขอนแก่น  

ภารกิจกองคลัง  

ภารกิจกองกิจการขนส่ง  

หน่วยตรวจสอบภายใน  

เกร็ดความรู้ จาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ขา่วแวดวงการศกึษา และโรงเรยีนในสงักดั อบจ.ขอนแกน่

สาระน่ารู้ กับ กองการเจ้าหน้าที่  

นานาสาระ กับ กองพัสดุและทรัพย์สิน 

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ 

เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น 

กระแซะข่าว อบจ.ขอนแก่น

ของดี..ที่ ขอนแก่น 

ข่าวกีฬา 

“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.

ง�นบุญคูนเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น



อบจ.ขอนแก่น ช่วยเหลือประช�ชน โดย...อภินันทน์  อรัญรุด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3

มอบเงินร�ยได้จ�กก�รจัดคอนเสิร์ตอัสนี – วสันต์ คนหัวใจสิงห์ ให้กับหน่วยง�นต่�งๆ

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม พร้อมด้วย 
เลขานุการนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยปรัชญ� ผิวผ�ง รองปลัด 
อบจ.ขอนแก่น น�งสุม�ลี ฐ�นวิเศษ, น�ยธ�ด� พรหมส�ข� 
ณ สกลนคร และ น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ นำาคณะหัวหน้า 
ส่วนราชการ อบจ.ขอนแก่น มอบเงินจำ�นวน 310,000 บ�ท  
ซ่ึงเป็นรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตอัสนี – วสันต์ คนหัวใจสิงห์  
ให้กับ หน่วยงานต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติราชการ นายก อบจ.
ขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2555 ดังนี้

 1. วัดธ�ตุพระอ�ร�มหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารพระลับ จำานวน 50,000 บาท
 2. มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตอีส�น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย จำานวน 50,000 บาท
 3. มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จำานวน 50,000 บาท
 4. ศูนย์สงเคร�ะห์เด็ก “บ้�นลูกรัก” ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อสมทบทุนอาหารกลางวัน จำานวน 50,000 บาท
 5. วัดป่�จันทรมณี (ภูกระแต) บ้�นโคกสะอ�ด ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง 
อาคารพิพิธภัณฑ์สงฆ์ จำานวน 30,000 บาท
 6. โรงเรียนก�รศึกษ�คนต�บอดขอนแก่น ต.บ้�นเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพ่ือสมทบทุนอาหารกลางวัน จำานวน 30,000 บาท
 7. สถ�นสงเคร�ะห์เด็กบ้�นแคนทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพ่ือสมทบทุนอาหารกลางวัน จำานวน 30,000 บาท 
 8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ บ้�นไก่น� ต.สำ�ร�ญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
เพื่อสมทบทุนอาหารกลางวัน จำานวน 20,000 บาท

มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตอีส�น

โรงเรียนก�รศึกษ�คนต�บอดขอนแก่น สถ�นสงเคร�ะห์เด็กบ้�นแคนทอง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร

 ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์สงเคร�ะห์เด็ก “บ้�นลูกรัก”
มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

วิทย�เขตขอนแก่น



ข่�วง�นพิธี                                                   

ร่วมถว�ยร�ชสดุดีถว�ยพระพรชัยมงคล พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย รองนายก อบจ .ขอนแก่น  น�ยสิทธิ กุ ล  
ภคูำ�วงศ ์และปลดั อบจ.ขอนแกน่ น�ยสชุ�ต ิโคตรทมุ นำาคณะ
ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่ วมถวายราชสดุดีถวาย 
พระพรชั ยมงคล  พระบ�ทสม เด็ จพระ เจ้ � อยู่ หั ว ฯ  
ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โดยมี ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต 
เป็นประธานในพิธี

โดย...ฝ่ายพัฒนาสังคม สำานักปลัดฯ

บันทึกเทปกล่�วคำ�อ�เศียรว�ท
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ พร้อมด้วย รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์  
รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ และน�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว นำาคณะผู้บริหารและข้าราชการ อบจ.
ขอนแกน่ รว่มบนัทกึเทปกลา่วคำาอาเศยีรวาท พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยูห่วัฯ ภมูพิลอดุลยเดชมห�ร�ช เนือ่งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2555 ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ สทท.11 สำานักประชาสัมพันธ์ เขต 1



ร่วมพิธีตักบ�ตร เนื่องในโอก�สมห�มงคล
เฉลิมพระชนมพรรษ� 5 ธันว�คม 2555

ร่วมพระร�ชพิธีว�งพ�นพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถว�ยพระพร

 นายก อบจ.ขอนแกน่ ดร.พงษศ์กัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ ร่วมพิธี
ตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 
2555 กับข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวขอนแก่น เมื่อวันที่  
5 ธันวาคม 2555 ณ ลานพิธีศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยมี  
ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานในพิธี

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
และน�งวัชร�ภรณ์ ผ่องใส พร้อมด้วย ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม นำาคณะข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ประกอบพิธี
วางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวขอนแก่น 
เม่ือวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำาปี 2555 
โดยมี ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานในพิธี



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 

เปิดโครงก�รอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สำ�หรับครู บุคล�กรท�งก�รศึกษ� และข้�ร�ชก�ร
สังกัด อบจ.ขอนแก่น

มอบข�เทียมให้ผู้พิก�ร

ส่งนักกีฬ� จ.ขอนแก่น ร่วมแข่งขันกีฬ�แห่งช�ติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์”

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิด “โครงก�รอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
สำ�หรับครู บุคล�กรท�งก�รศึกษ� และข้�ร�ชก�รสังกัด อบจ.ขอนแก่น” เม่ือวันท่ี 30 พ.ย.2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน 
ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบ ข�เทียม สำาหรับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 
ให้กับ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการ
ขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2555 ในงาน “ประมูล 
เลขทะเบยีนสวย หมวด กร (ก�รง�นก�้วหน�้ ก�รค�้ร่ำ�รวย)”  
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
ร่วมถ่ายภาพกับนักกีฬาทีม จ.ขอนแก่น ท่ีเข้าร่วม  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 “เชียงใหม่เกมส์” 
ในพิธีส่งตัวนักกีฬา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2555 ณ สนามกีฬา 
อบจ.ขอนแกน่ พรอ้มเปน็ตวัแทนสมาคมกฬีา จ.ขอนแกน่ 
สนับสนุนเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีมท่ีเข้าร่วม
การแข่งขันคร้ังน้ี จำานวน 1,100,000บาท โดยมี รอง ผวจ.
ขอนแก่น น�ยธนวัฒน์ พลอยโสภณ เป็นประธาน และ
เปน็ตวัแทนการกฬีาแหง่ประเทศไทย มอบเงนิสนบัสนนุ
นักกีฬา จำ�นวน 1,319,134 บ�ท

โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร



รับพระร�ชท�นเหรียญทองที่ระลึก

เปิดง�นวันครบรอบ 15 ปี อบต.สะอ�ด อ.น้ำ�พอง

อบจ.ขอนแก่น รับมอบก�งเกงยีนส์ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�สและผู้ประสบภัย

เปิดก�รแข่งขันกีฬ�โคกน�ง�มเกมส์

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นผู้แทน เข้�รับพระร�ชท�นเหรียญทองท่ีระลึก จ�ก  
สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอเจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์อัครร�ชกุม�รี  
ในโอกาสเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียน 
บ้ านโคกใหญ่  ม .9  ต .บั ว เงิน  อ . น้ำ าพอง จ .ขอนแก่น  
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2555 

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น  
น�ยสนั่น พงษ์สมบัติ เป็นประธานเปิดงาน “วันครบรอบ  
15 ปี อบต.สะอ�ด และชุมชนเข้มแข็ง ประจำ�ปี 2555” 
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2555 ณ อบต.สะอาด อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น  
โดยมี นายก อบต.สะอาด น�ยสมหม�ย ช�ทุม นำาคณะให้การ
ต้อนรับ

 ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม พร้อมด้วย 
รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ และคณะ
ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น รับมอบกางเกงยีนส์ ตามโครงการ  
ลีวาย Swap Jeans เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย 
จ.ขอนแก่น จาก ห้างสรรพสินค้าโรบินสันขอนแก่น จำานวน 
300 ตัว เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย  
ใน จ.ขอนแก่น โดยมี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดฯ น�ยส�ยัณห์  
จิตรช่วย เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2555 ณ สำานักงาน อบจ.
ขอนแก่น

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “โคกน�ง�มเกมส์ – กีฬ�
ภ�ยในต้�นย�เสพติด” ประจำาปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 
30 พ.ย.2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์  
ต.นางาม อ.มัญจาคี รี  จ.ขอนแก่น พร้อมเป็นตัวแทน  
อบจ.ขอนแก่น มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียน จำานวน 8 ชุด 
โดยมี ผอ.โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ น�ยจิรโรจน์ ร้อยด�พันธ์ุ 
เป็นผู้รับมอบ และนายก อบต.นางาม น�ยคำ�หวัน คำ�พิทูล  
นำาคณะให้การต้อนรับ



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

ก�รคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย

 ปจัจุบนัประชาชนชาวไทยมคีวามสนใจและมคีวามจำาเปน็ตอ้งใชก้ารดแูลรกัษาสขุภาพและบำาบดัรกัษาโรคดว้ยการแพทย์
แผนไทย  ซ่ึงประกอบด้วยการใช้สมุนไพร  นวดไทย  การดูแลรักษากระดูกแบบด้ังเดิม  การบำาบัดทางจิต  ตลอดจนวิธีธรรมชาติอ่ืนๆ  
เพือ่การพึง่ตนเองในระดบัครอบครวั  ชมุชน  และระดบัชาติ  และกระทรวงสาธารณสุขมนีโยบายในการพัฒนาการแพทยแ์ผนไทย  
โดยนำาความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นงานสาธารณสขุมลูฐานและผสมผสานการใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ผนไทยในสถานบรกิารสาธารณสุข
ของรัฐ  พร้อมกับส่งเสริมและการวิจัยพัฒนายาสมุนไพรเพ่ือผลทางเศรษฐกิจ  ทำาให้ประเทศไทยพ่ึงตนเองด้านการผลิตยาได้มากข้ึน  
แตภ่มูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย  อาท ิ สมนุไพร  สตูรยาอนัมปีระโยชนต์อ่การนำามาพฒันาและใชป้ระโยชนย์งัมไิดร้บัการคุ้มครอง  
ส่งเสริม  อนุรักษ์และพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์  เห็นสมควรมีมาตรการคุ้มครองและส่งเสริมให้เอกชน  ชุมชน  และองค์กรเอกชน
ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  พัฒนา  และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน   
จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.2542
 “ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย” หมายความว่า พื้นความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 “ก�รแพทย์แผนไทย” หมายความว่า กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำาบัด  รักษาหรือป้องกัน
โรคหรอืการสง่เสรมิและฟืน้ฟสูขุภาพของมนษุยห์รอืสตัว ์การผดงุครรภ ์การนวดไทย และใหห้มายความรวมถงึการเตรยีมการผลิต
ยาแผนไทยและการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือตำาราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อ
กันมา
 “ตำ�ร�ก�รแพทย์แผนไทย” หมายความว่า หลักวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ทั้งที่ได้บันทึกไว้ในสมุดไทย 
ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอื่นใดหรือที่มิได้มีการบันทึกกันไว้แต่เป็นการเรียนรู้หรือถ่ายทอดสืบต่อกันมาไม่ว่าด้วยวิธีใด
 “สมุนไพร” หมายความว่า พืช สัตว์ จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตว์ที่ใช้หรือแปรสภาพหรือผสมหรือ
ปรุงเป็นยาหรืออาหารเพื่อการตรวจวินิจฉัย บำาบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือส่งเสริมสุขภาพร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์และให้
หมายความรวมถึงถิ่นกำาเนิดหรือถิ่นที่อยู่ของสิ่งดังกล่าวด้วย
 “ตำ�รบัย�แผนไทย” หมายความวา่ สตูรซึง่ระบกุรรมวธิกีารผลติและสว่นประกอบสิง่ปรงุทีม่ยีาแผนไทยรวมอยูด่ว้ยไม่วา่
สิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด
 สทิธใินภูมปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครอง ไดแ้ก ่สทิธใินภมูปิญัญาการแพทยไ์ทยเกีย่วกบัตำารายาแผน
ไทยและตำาราการแพทย์แผนไทย
 ภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทยมีส�มประเภท คือ
 (1)  ตำารับยาแผนไทยของชาติหรือตำาราการแพทย์แผนไทยของชาติ  
 (2)  ตำารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำาราการแพทย์ทั่วไป  
 (3)  ตำารับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำาราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล  
 บุคคลซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ถือว่าเป็น “ผู้ทรงสิทธิ” มีสิทธิในการผลิตยาและมีสิทธิ 
ในการใช้ศึกษาวิจัย จำาหน่าย  ปรับปรุง หรือพัฒนาตำารับยาแผนไทย หรือภูมิปัญญาในตำาราการแพทย์แผนไทย
 สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีอายุตลอดอายุของผู้ทรงสิทธิและมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่วันท่ีผู้ทรงสิทธิ 
ถึงแก่ความตาย สิทธินี้ไม่อาจโอนให้แก่ผู้อื่นได้เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดก
 ในสว่นของการคุม้ครองสมนุไพรนัน้ มกีารกำาหนดประเภท ลกัษณะ ชนดิและชือ่ของสมนุไพรทีม่คีา่ตอ่การศกึษาหรอืวจิยั
หรือมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจหรืออาจจะสูญพันธุ์เป็นสมุนไพรควบคุม การศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมจำาหน่ายหรือ
แปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าต้องได้รับอนุญาตตลอดจนมีการจัดทำาแผนปฏิบัติการ เรียกว่า “แผนจัดก�รเพื่อคุ้มครอง
สมุนไพร” โดยกำาหนดเขตอนุรักษ์บริเวณถิ่นกำาเนิดของสมุนไพรท่ีมีระบบนิเวศน์ธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
หรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากการกระทำาของมนุษย์ได้โดยง่าย



โครงก�ร “อบรมพัฒน�ศักยภ�พกรรมก�รส�ข�สม�คมสภ�ผู้สูงอ�ยุประจำ�อำ�เภอ       
               และชมรมเครือข่�ย”

โดย...วิภารัตน์  ชมชัยภูมิ

ภ�รกิจสำ�นักปลัด
องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด

 อบจ.ขอนแก่น ร่วมกับ สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ประจำา จ.ขอนแกน่ จดัโครงการ “อบรมพัฒน�ศกัยภ�พกรรมก�รส�ข�สม�คมสภ�ผูส้งูอ�ยปุระจำ�อำ�เภอ และชมรมเครอืข�่ย”  
เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2555 ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น 1 วัดธาตุพระอารามหลวง ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองประธานสภา 
อบจ.ขอนแก่น น�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 1 น�งปณิด� แก้วขัน ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 7 
น�งวิไลต� จันทนพิมพ์ และข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ
 สำาหรับโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีการทำางานแบบจิตอาสา/อาสาสมัครและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เสริมคุณค่าผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกรรมการสาขาสมาคม 
สภาผู้สูงอายุประจำาอำาเภอ และประจำาจังหวัดขอนแก่น จำานวน 80 คน



ผลเสียที่เกิดจ�ก “ก�รแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น” ที่ล่�ช้� โดย…ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

 วารสาร 5 ฉบับที่ผ่านมา ได้กล่าวถึงจำานวนประชากรที่
ส่งผลต่อการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจำานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ได้เสนอให้มีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554  
ในบางข้อ  ซึ่งจะเป็นการผ่าทางตันการแบ่งเขตเลือกต้ังท้องถิ่น  
หากไม่มีการแก้ไขระเบียบนี้จะเป็นผลเสียต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
 อย่�ลืมว่�ก�รปกครองในระบอบประช�ธปิไตยนัน้เปน็
ระบบก�รปกครองท่ีมีชีวิต  มีการขับเคล่ือน เพราะทุกคนมีส่วนร่วม
ในการปกครอง เริ่มตั้งแต่การเลือกตัวแทนเข้าไปเป็นฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนิตบิญัญตั ิ การถอดถอน การตรวจสอบ โดยในองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะมีพนักงาน ข้าราชการท้องถ่ิน เป็นฝ่ายปฏิบัติ 
ตามนโยบายของฝ่ายบริหารและมติสภาท้องถ่ิน แต่ถ้าวาระ 
สภาท้องถ่ินส้ินสุดลง แล้วต้องมาแบ่งเขตเลือกต้ังใหม่ กว่าจะได้เลือกต้ัง  
การบริหารราชการของท้องถ่ินก็จะสะดุด เน่ืองจากขาดฝ่ายนิติบัญญัติ  
โดยเฉพ�ะชว่งหวัเลีย้วหวัตอ่ของปงีบประม�ณ เพร�ะห�กไมม่ี
สภ�ท้องถิ่นท่ีจะต้องพิจ�รณ�ข้อบัญญัติงบประม�ณแล้ว 
ผลเสียก็จะตกแก่ประช�ชน เพราะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ว่านี้ 
เป็นช่วงเกิดอุทกภัยแล้วตามด้วยภัยหนาว ราชการส่วนกลาง 
สว่นภูมิภาคก็มักจะอ้างเสมอว่างบประมาณความช่วยเหลืออยู่ท่ีท้องถ่ิน 
หากไม่มีข้อบัญญัติงบประมาณออกมา หรือไม่มีสภาท้องถิ่น 
ที่จะจ่ายขาดเงินสะสมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนแล้ว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็จะถูกโจมตีว่าเป็นส่วนราชการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาของประชาชนในท้องถ่ินไดต้ามเจตนารมณ์
ของหลักการกระจายอำานาจ   ลองมองให้ดีนะครับ หากโดนสกัดก้ัน
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ควบคุมการเลือกต้ังซ่ึงเป็นองค์กรอิสระ
ท่ีมองแต่อำานาจตัวเองเช่นน้ี ประชาธิปไตยของประเทศไทยก็จะมี
ทั้งเดินหน้าและถอยหลังสวนทางควบคู่กันไป   การเดินหน้าก็คือ
มีการเลือกตั้งโดยประชาชน เพื่อประชาชน  แม้ว่าในบางครั้ง
การเมืองใหญ่ระดับประเทศจะถูกรัฐประหาร แต่การเมืองระดับ 
ท้องถ่ินยังคงก้าวเดินไปข้างหน้า แต่ท่ีบอกว่ามีการถอยหลังก็คือความ
ต่อเน่ืองขาดช่วงโดยมิใช่เกิดจากหนว่ยการปกครองสว่นทอ้งถิน่เอง 
ซึง่หากไดป้ลดลอ็คและไดม้กีารแกร้ะเบียบฯ ในข้อ 15 และขอ้ 16 
ดังได้วิเคราะห์ในวารสารฉบับท่ีผ่านมา ความต่อเนื่องของ 
ระบอบประชาธิปไตยในระดับรากหญ้าจะเกิดข้ึน  ประชาชนได้ประโยชน์ 
ราชการได้ประโยชน์ Win Win ทุกฝ่าย
 ยังมีวิธีที่จะให้การพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น 
เกิดความรวดเร็วขึ้นไปอีก ก็คือ กกต.กลาง ควรมอบอำานาจให้ 
กกต.จังหวัด เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแบ่งเขตเลือกต้ัง  
     ด้วยความเป็น กกต.จังหวัดเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี ย่อมท่ีจะ

เข้าใจสภาพภูมิจังหวัดน้ันๆ ได้ดีกว่า กกต.ส่วนกลาง เพียงแต่ 
ส่วนกลาง กำาหนดวิธีการบรรยายแนวเขตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่ที่ได้ศึกษาดูกลับพบว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งไม่ได้
ดำาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน หากท่านผู้อ่านได้ไปศึกษาดูู
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 109 ก วันที่ 23 พ.ย.2555 
หน้า 48 ซึ่งเป็นประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชัยภูมิ 
ประกาศ ณ วันท่ี  8 พฤศจิกายน 2555 เป็นกรณีแบ่งเขตเลือกต้ัง
เทศบาลตำาบลธาตุทอง อำาเภอภูเขียว  จะพบว่าการบรรยาย
แนวเขตค่อนข้างเป็นสากล มีพิกัดแผนท่ี  เข้าใจง่าย (ท้องถ่ินบางแห่ง
ได้บรรยายแนวเขตตามทิศ เร่ิมจากทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ 
และทิศตะวันตก ก็จะเห็นภาพแนวเขตชัดเจนยิ่งขึ้น)  แต่ถ้า
พลิกกลับไปดูหน้า 25 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับเดียวกันนี้ 
ซึง่เปน็ประกาศฯ เรือ่ง การแบง่เขตเลอืกตัง้สมาชกิสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัอตุรดิตถ์ ท่านจะพบความประหลาดเกดิขึน้ 
เพราะบรรยายแนวเขตแบบไม่ใช้พิกัดแผนที่ หากแต่บรรยาย
เป็นเลขระวางแผนที่ เช่น “เลขระวางที่ 5044///1848-2”...  
“เลขระวางที่ 92 น 16 ฎ 92 น 17 ฎ” และมีการบรรยายแนว
เขตผ่านร้านค้า หรือสิ่งปลูกสร้างเช่น “ผ่านร้านใหญ่แอร์”... 
“ถึง ร้านเซเว่นอี เลฟเว่น”. . .  “ถึงประตูเปิดปิดคลอง
ชลประทาน”   ทั้ง ๆ ที่ ข้อ 15(2) ของระเบียบฯ ได้กำาหนด
ให้ใช้แนวเขตภูมิประเทศ เช่น ถนน ตรอกหรือซอย คลองหรือ
แม่น้ำา เป็นแนวเขต   ไม่เป็นไรครับ ย่ิงอ่านย่ิงปวดหัว เอาเป็นว่า
แบง่เขตเลอืกตัง้ใหร้วดเรว็และรบีประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
และให้มีการเลือกต้ังอย่างต่อเนื่องภายใน 45 วันตามกติกา 
ที่กำาหนดก็โอเคแล้วครับ ขอมีความหวังแค่นี้แหละ

ขอขอบคุณ ภาพจาก http//mju48810024.tripod.comtopo.htm



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

แนะนำ�สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น สมัย พ.ศ.2555 - 2559
สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 6
ชื่อ - สกุล  น�ยสุดใจ ทุยบึงฉิม
วัน - เดือน - ปีเกิด วันที่ 10 ก.พ.2497  ปัจจุบันอายุ 58 ปี
ก�รศึกษ�สูงสุด  ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต  
   จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อปี พ.ศ.2545
ประวัติท�งก�รเมือง ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น เป็นสมัยแรก
   (วันที่ 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559)

สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 7
ชื่อ - สกุล  น�งวิไลต� จันทนพิมพ์
วัน - เดือน - ปีเกิด วันที่ 15 มิ.ย.2494 ปัจจุบันอายุ 61 ปี
ก�รศึกษ�สูงสุด  มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5)
ประวัติท�งก�รเมือง ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น เป็นสมัยแรก 
   (วันที่ 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559)

สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 1
ชื่อ - สกุล  น�ยวีระพงษ์ สันติเมทนีดล
วัน - เดือน - ปีเกิด วันที่ 29 พ.ย.2507 ปัจจุบันอายุ 48 ปี
ก�รศึกษ�สูงสุด  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
   จาก วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
เคร่ืองร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2552
ประวัติท�งก�รเมือง ดำารงตำาแหน่ง รองนายก อบจ.ขอนแก่น 2 ครั้ง
   -  ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ก.พ.2543 – 24 เม.ย.2543
   -  ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ส.ค.2545 – 31 พ.ค.2546
   ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น 5 สมัยติดต่อกัน ดังนี้
   -  สมัยที่ 1 วันที่ 24 ธ.ค.2538 – 23 ธ.ค.2542
   -  สมัยที่ 2 วันที่ 5 ก.พ.2543 – 4 ก.พ.2547
   -  สมัยที่ 3 วันที่ 12 ก.ย.2547 – 13 มี.ค.2551
   -  สมัยที่ 4 วันที่ 26 เม.ย.2551 – 22 เม.ย.2555
   -  สมัยที่ 5 วันที่ 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559

สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 9
ชื่อ - สกุล  จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย
วัน - เดือน - ปีเกิด วันที่ 2 มี.ค.2505 ปัจจุบันอายุ 50 ปี
ก�รศึกษ�สูงสุด  ปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนา 
   จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ.2550
เคร่ืองร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2552
ประวัติท�งก�รเมือง ดำารงตำาแหน่ง รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น 1 ครั้ง  
    (วันที่ 22 มิ.ย.2552 – 9 ส.ค.2553)
   ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น 4 สมัยติดต่อกัน ดังนี้
   -  สมัยที่ 1 วันที่ 27 ธ.ค.2543 – 4 ก.พ.2547
   -  สมัยที่ 2 วันที่ 14 มี.ค.2547 – 13 มี.ค.2551
   -  สมัยที่ 3 วันที่ 26 เม.ย.2551 – 22 เม.ย.2555
   -  สมัยที่ 4 วันที่ 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559



14



15



ประมวลภ�พ พิธีเปิด “ง�นเทศก�ลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และง�นก�ช�ด 
จ.ขอนแก่น  ประจำ�ปี 2555”

 เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2555 น�ยกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
เป็นประธ�นในพิธีเปิด “ง�นเทศก�ลไหม ประเพณีผูกเส่ียว และง�นก�ช�ด 
จ.ขอนแก่น ประจำ�ปี 2555” ณ สน�มหน้�ศ�ล�กล�ง จ.ขอนแก่น โดยมี 
ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต และ น�ยก อบจ.ขอนแก่น 
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ นำ�คณะหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร และประช�ชน 
จ.ขอนแก่น ให้ก�รต้อนรับ

โดย...ฝ่ายพัฒนาสังคม สำานักปลัดฯ



 น�ยกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธ�นในพิธีเปิด 
“คุ้มวัฒนธรรม ศ�ล�ผูกเสี่ยว อบจ.ขอนแก่น” ในง�นเทศก�ลไหมฯ 
ประจำ�ป ี2555 โดยม ีน�ยก อบจ.ขอนแกน่ ดร.พงษศ์กัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ ์
นำ�คณะ ส.อบจ.ขอนแก่น ข้�ร�ชก�ร และพนกัง�น อบจ.ขอนแกน่ ใหก้�ร
ต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2555 ณ คุ้มวัฒนธรรม ศ�ล�ผูกเสี่ยว

พิธีเปิดคุ้มวัฒนธรรม ศ�ล�ผูกเสี่ยว



ภ�รกิจกองคลัง
โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

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

 ฉบับนี้ เราขอแนะนำาโรงแรมที่เปิดใหม่ซึ่งได้จดทะเบียนและชำาระค่าธรรมเนียมบำารุง อบจ. ให้ อบจ.ขอนแก่น แล้ว

อำ�นวยสุข โฮเต็ล  

 ตั้งอยู่  เลขที่ 355/35 ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น ด้วยทำาเลท่ีตั้งอันเหมาะเจาะในตัวเมืองขอนแก่น  
ผู้เข้าพักสามารถเดินทางไปยังทุกท่ีในเมืองอันมีชีวิตชีวานี้ได้อย่าง
ง่ายดาย อีกทั้งยังอยู่ใกล้ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร, ทางรถไฟ
ขอนแก่น อำานวยสขุ โฮเตล็ มอบความสะดวกสบายแกผู่เ้ขา้พกั ดว้ย
บรกิารและสิง่อำานวยความสะดวกทีด่พีรอ้มทีส่ดุสำาหรบัคณุ หนึง่ใน
บรรดาสิ่งอำานวยความสะดวกจากทางโรงแรม ได้แก่ รูมเซอร์วิส  

โรงแรมบ้�นสวน กรีนวิวรีสอร์ท แอนด์ สป�  
 ตั้งอยู่  159 หมู่ 18   ถนนท่าพระ- โกสุม บ้านหนองนิยม 
(ขา้มทางรถไฟเลีย้วขวา)  ตำาบลทา่พระ  จงัหวดัขอนแกน่ เป็นรสีอรท์
กลางธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ  บริการห้องพัก , ร้านอาหาร,  
ห้องจัดเล้ียงสัมมนา, บริเวณจัดงาน out door , คาราโอเกะ อ่ิมอร่อย
กับอาหารเลิศรสท่ีห้องอาหาร สิบสองปันนา  ควบคุมโดย กุ๊ก ช้ันเย่ียม 
มากประสบการณ์  ราคาย่อมเยา เป็นกันเอง   อาคารบ้านพัก ริมน้ำา 
9 หลัง คืนละ 650 บาท,  อาคารบ้านแฝด 2 หลัง หลังละ 550 บาท, 
อาคารห้องพัก 2 ชั้น 16 ห้อง ห้องละ 450  บาท

24 ชั่วโมง, พื้นที่สูบบุหรี่, ห้องประชุม, 
ที่จอดรถ, คอฟฟี่ช็อป  ห้องพักทุกห้อง
ประกอบด้วยส่ิงอำานวยความสะดวกท่ี
เลือกสรรมาแล้วอย่างดีเพื่อความสบาย
ในระดับท่ีไม่มีใครเทียบได้  ราคาห้องพัก 
850 - 1200  บาท



ภ�รกิจกองกิจก�รขนส่ง

สถ�นีขนส่งฯ อ.บ้�นไผ่

สถ�นีขนส่งฯ อ.ชุมแพ

 กองกิจการขนสง่  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่  
ไ ด้ ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ ชุ ด ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  จ อ ภ า พ  L C D   
ขนาด 47 นิว้ ภายในอาคารสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร อ.บา้นไผ่ และ
สถานี ขนส่ งผู้ โ ดยสาร  อ .ชุ มแพ เพื่ อประชาสั มพันธ์  
ข้อมูลข่าวสาร  และตารางเวลาการเดินรถโดยสาร   ซึ่งเป็นการ
ให้บริการในด้านข้อมูลข่าวสารกับประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการ
สถานขีนสง่ฯ หากหนว่ยงานหรอืสว่นราชการใด  มคีวามประสงค์
จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ให้จัดส่งไฟล์ข้อมูลได้ที่  
กองกิจการขนส่งหรือติดต่อสอบถามได้ที่ กองกิจการขนส่ง   
โทร  0 - 4324 - 2285

โดย..เดชณรงค์  ถิ่นกมุท       เจ้าพนักงานธุรการ 4



หน่วยตรวจสอบภ�ยใน

ทำ�ไมต้องมีก�รตรวจสอบภ�ยใน ?

 โดย...ฉวีวรรณ จันทร์ดา  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเช่ือม่ัน
และการให้คำาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น
เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
การควบคุม และการกำากับดูแลอย่างเป็นระบบการตรวจสอบภายใน
ให้อะไรแก่องค์กร ?

บางส่วนจาก :  http://catkm.cattelecom.com

           เสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารต่อการดำาเนินงาน

ของส่วนต่างๆ ภายในองค์กรว่าเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  

คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรมีการพัฒนา 

อย่างต่อเน่ือง และช่วยผู้บริหารให้สามารถรับมือกับความเส่ียง

ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

 งานตรวจสอบภายในนั้น เป็นการตรวจจาก 

การประเมินความเสี่ยงในแต่ละปี และระหว่างปีนั้นก็อาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า ณ ตอนนั้น หัวข้อหรือ

กลุ่มบริการใด มีความเส่ียงสูง จากการวางแผนประจำาปี ซ่ึงวิเคราะห์และประเมินผล ท้ังจากข้อมูลด้านไอที การเงินการบัญชี 

การปฏิบัติงาน และในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรและเม่ือหน่วยตรวจสอบมีฐานข้อมูลท่ีสำาคัญต่างๆ เหล่าน้ีอยา่งถกูตอ้ง

เป็นปัจจุบันจะช่วยให้สามารถสรุปเพื่อให้ความเห็นแนะนำาต่อผู้บริหาร หรือผู้ใช้ข้อมูลได้ทันต่อเวลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์

กบัองค์กรเมือ่จะตดัสนิใจในเรือ่งใดๆ ทีส่ำาคญัแตจ่ากภาพสะทอ้นทีเ่ปน็อยูใ่นหลายๆ องคก์ร หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

ยังคงเป็นเหมือนลูกท่ีอยู่นอกบ้าน เป็นลูกท่ีพี่น้องคนอื่นๆ ไม่ชอบหน้าเพราะคอยฟ้องพ่อแม่ เวลาที่พี่น้องคนอื่นทำาผิด 

ไมว่า่เรือ่งน้ันจะเลก็นอ้ยเพยีงใด กจ็ะเหน็วา่คอยฟอ้งอยูเ่สมอๆ เพือ่เอาหนา้ ในขณะทีพ่ีน่อ้งคนอืน่คอยทำางานตามหนา้ท่ี 

ที่ตนได้รับมอบหมายตามวิธีที่ตนเคยทำากันมา ซึ่งอาจทำาได้แต่ไม่ถูกต้องซะทีเดียว แต่ก็ยังคงดื้อที่จะทำาต่อไปทั้งที่ยังมีวิธี

ที่ดีกว่า และเกิดประโยชน์เพิ่มมากกว่า แต่ก็ไม่อยากจะเปลี่ยน เพียงเพราะคิดว่าจะเป็นการเพิ่มงานเพิ่มหน้าที่  

ท้ังท่ีทุกวันก็มีงานท่ีต้องทำามากมายอยู่แล้วทำาไมต้องมาเพ่ิมงานให้ฉันอีก หลายท่านอาจแย้งว่า ก็เห็นจากวิธีการตรวจสอบ

ของผู้ตรวจบางท่านแล้ว มันทำาให้หน่วยรับตรวจวุ่นวายจริงๆ สำาหรับประเด็นนี้ อยากให้ทุกท่านอย่าเกรงอกเกรงใจ 

ผู้ตรวจมากเกินไป บางครั้งก็พูดคุยกันด้วยเหตุผล และหาวิธีการที่ดีกับทั้งสองฝ่ายดูจะดีที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว คิดว่าทุกคน

ก็ทำาตามภาระหน้าท่ี ด้วยความมุ่งหวังอยากให้องค์กรดีข้ึน แต่ในท้ายท่ีสุดแล้ว สำานักตรวจสอบภายในน้ัน ได้แค่นำาเสนอ 

และไม่มีอำานาจในการบังคับให้ปฏิบัติ อำานาจทั้งหมด อยู่ที่ผู้บริหารระดับสูง ว่าจะให้ความสำาคัญต่อข้อแนะนำา 

ของหน่วยตรวจสอบภายในแค่ไหน 



ที่มาของข้อมูล ..กระปุก ดอทคอม

 (โดย  เทวา  ตั้งวานิชกพงษ์ ศึกษาพิเศษชำานาญการพิเศษ)
ม�รู้จัก 10 ประเทศอ�เซียน 
เกร็ดคว�มรู้ จ�ก กองก�รศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม

1.บรูไนด�รุสซ�ล�ม (Brunei Darussalam) 
ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า “เนการาบรูไนดารุสซาลาม” มีเมือง “บันดาร์เสรีเบกาวัน” 
เป็นเมืองหลวง ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ
2.ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� (Kingdom of Cambodia)
เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ  
แต่ก็มีหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนามได้
3.ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อาศัยอยู่บนเกาะชวา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ
4.ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว (สปป.ล�ว) (The Lao People’s Democratic 
Republic of Lao PDR)
เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก แต่ก็มีคน
ที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
5.ประเทศม�เลเซีย (Malaysia)    
เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์  นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำาชาติ ใช้ภาษา Bahasa 
Melayu เป็นภาษาราชการ
6.ส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา  นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกเป็นอันดับ 4 ของโลก 
มีการใช้ภาษามากถึง 170 ภาษา ใช้ภาษาอังกฤษ และภ�ษ�ต�ก�ลอก เป็นภาษาราชการ         
7.ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)
เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนตำาแหน่งยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางเรือของ
อาเซียน จึงเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในย่านนี้ แม้จะมีพื้นที่ราว 699 
ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีประชากร 4.48 ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ มีภาษา 
มาเลย์เป็นภาษาประจำาชาติ ปัจจุบันใช้การปกครองแบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
มีสภาเดียว)        
8.ร�ชอ�ณ�จักรไทย (Kingdom of Thailand)
เมอืงหลวงคอื กรงุเทพมหานคร ประชากรสว่นใหญน่บัถอืศาสนาพทุธ และใชภ้าษาไทยเปน็ภาษา
ราชการ ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขของประเทศ
9.ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม (The Socialist Republic of Vietnam)
เมอืงหลวงคอื กรงุฮานอย   ประชากรสว่นใหญน่บัถอืศาสนาพทุธนกิายมหายาน มบีางส่วนนบัถอื
ศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 
10.สหภ�พพม่� (Union of Myanmar)
มเีมอืงหลวงคอื เนปดิอว ์ตดิตอ่กบัประเทศไทยทางทศิตะวนัออก โดยทัง้ประเทศมพีืน้ทีป่ระมาณ 
678,500 ตารางกโิลเมตร ประชากรกวา่ 90% นบัถอืศาสนาพุทธนกิายเถรวาท หรือหนิยาน และ
ใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ



 ในการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จ.ขอนแก่น ประจำาปี 2555 อบจ.ขอนแก่น ได้รับมอบหมาย
จาก ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ให้ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่คุ้มวัฒนธรรม ศาลาผูกเสี่ยว โดยมีผลการประกวด
แข่งขันของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ก�รประกวดหมอลำ�กลอน
ประเภทประช�ชน
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่ นางสงบ คำาภูเวียง
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายกอง พิรุฬ
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ น.ส.รัศมี อาลัยรักษ์
- ร�งวัลชมเชย   ได้แก่ นางเข็มพร สุรเดช
     และนางมณีวรรณ พิรุฬ
ประเภทเย�วชน
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่ น.ส.นีรนุช อรัญมาลา
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธีรเดช ศรีชัย
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายธนพล มหามาตร
- ร�งวัลชมเชย   ได้แก่ นายธีรบุตร ลุสีดา 
     และ น.ส.นุจรีน ยอดประทุม

ก�รประกวดโปงล�ง
ประเภทประช�ชนทั่วไป
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่ โรงเรียนชุมแพศึกษา
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนขามแก่นนคร
- ร�งวัลชมเชย   ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
     และโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม
ก�รประกวดกลองย�ว
ประเภทประช�ชนทั่วไป
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่ คณะมรดกกลองยาว
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คณะโอภาสกลองยาว บ้านหนองไฮ
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะศิริมงคล ส.กุดน้ำาใส
ประเภทเย�วชน
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่ คณะสาวน้อยเพชรภูพาน
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คณะพลังสาวดาวรุ่ง
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะพรสวรรค์ดาวดวงเด่น

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

ผลก�รประกวด “กิจกรรมก�รแสดง และก�รประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้�นอีส�น ณ คุ้มวัฒนธรรม
ในง�นเทศก�ลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และง�นก�ช�ด จ.ขอนแก่น ประจำ�ปี 2555”

ก�รประกวดโปงล�ง ประเภทประช�ชนทั่วไป

ก�รประกวดกลองย�ว ประเภทประช�ชนทั่วไป ก�รประกวดกลองย�ว ประเภทเย�วชน

ก�รประกวดหมอลำ�กลอน ประเภทประช�ชน

ก�รประกวดหมอลำ�กลอน ประเภทเย�วชน



ก�รประกวดพ�นบ�ยศรี
ประเภทประช�ชน
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่ อำาเภอกระนวน
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อำาเภอพล
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อำาเภอหนองเรือ
- ร�งวัลชมเชย   ได้แก่ อำาเภอบ้านไผ่ อำาเภอบ้านแฮด 
     และอำาเภอซำาสูง
ประเภทสถ�นศึกษ�
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่ ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.มัญจาศึกษา
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.พระยืนวิทยาคาร
- ร�งวัลชมเชย   ได้แก่ ร.ร.สีชมพูศึกษา ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา  
     และ ร.ร.พระปริยัติธรรม

ก�รประกวดโคมแขวนขันหม�กเบ็ง
ประเภทประช�ชนทั่วไป
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่ อำาเภอพล
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อำาเภอเมือง
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อำาเภอชนบท
- ร�งวัลชมเชย   ได้แก่ อำาเภอโคกโพธิ์ไชย

ก�รประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำ�นองสรภัญญ์
ประเภทมัธยมศึกษ�
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่ ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.กัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.น้ำาพองพัฒนศึกษา อ.น้ำาพอง  
     จ.ขอนแก่น
- ร�งวัลชมเชย   ได้แก่ ร.ร.เทศบาลบ้านโนนทัน อ.เมือง  
     จ.ขอนแก่น
ประเภทประถมศึกษ�
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่ ร.ร.เทศบาลบ้านโนนทัน อ.เมือง  
     จ.ขอนแก่น
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.บ้านเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.ห้วยหว้าวิทยาคม อ.บ้านฝาง  
     จ.ขอนแก่น
- ร�งวัลชมเชย   ได้แก่ ร .ร . เทศบาลบ้านโนนชัย อ.เมือง  
     จ.ขอนแก่น
ก�รประกวดสรภัญญ์
ประเภทประช�ชน
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่ คณะรวมมิตรศิษย์สุภาพ
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คณะสามัคคีวัยทอง
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะพังทุยน้องใหม่ ตำาบลพังทุย
ประเภทเย�วชน
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่ คณะเทพธิดาน้อยเสียงสวรรค์
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คณะสาวน้อยเพชรศิลา
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะสาวน้อยเสียงใส

ชนะเลิศ
ก�รประกวดพ�นบ�ยศรี 

ประช�ชน

ชนะเลิศก�รประกวด
โคมแขวนขันหม�กเบ็ง

ก�รประกวดพ�นบ�ยศรี ประเภทสถ�นศึกษ�

ก�รประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ประเภทมัธยมศึกษ�

ก�รประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ประเภทประถมศึกษ�

ก�รประกวดสรภัญญ์ ประเภทประช�ชนทั่วไป

ก�รประกวดสรภัญญ์ ประเภทเย�วชน



คนสำ�ร�ญ  ง�นสำ�เร็จ ท�งแห่งคว�มสำ�เร็จ

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

  ถ้ามีคนมาถามหาความสำาเร็จ โดยเราเขียนคำา 2 คำา คือ คำาว่า “อิทธิบ�ท” กับ “The Way to Success” คนจะ
เลือกอะไร คนปัจจุบันก็จะเลือกภาษาอินเตอร์ ใครที่เลือกอิทธิบาท จะมีคนมองตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า อกหักหรือเปล่า เข้าวัด
เข้าวา มองเป็นคร่ำาครึหรือเชย ทั้งๆ ที่แปลอย่างเดียวกัน “อิทธิ” แปลว่า  ความสำาเร็จ หรือแปลว่า ปาฏิหาริย์ก็ได้ ส่วนคำาว่า 
“บ�ท” แปลว่า ทาง ดังนั้น “อิทธิบ�ท” จึงแปลว่า ทางแห่งความสำาเร็จ ถ้าแปลว่า ทางแห่งปาฏิหาริย์ คนก็จะรอแต่ปาฏิหาริย์
เท่าน้ันเอง รอความสำาเร็จโดยบังเอิญ แท้จริงไม่มีใครได้อะไรมาโดยบังเอิญ  เพราะทุกคนถูกกรรมเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เลว 
และประณีต ไว้เรียบร้อยแล้ว จึงสังเกตได้จากประวัติของบุคคลสำาคัญ คือ คนที่เป็นมือโปรในโลกนี้ แถมว่าในโลกหน้าด้วยก็ได้ 
ไม่มีใครได้อะไรมาโดยบังเอิญ  

    ทางแห่งความสำาเร็จ พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ามี 4 อย่าง คือ
    1. ฉันทะ     แปลว่า ความรัก  ความพอใจ
    2. วิริยะ      แปลว่า ความขยัน
    3. จิตตะ     แปลว่า ความเอาใจใส่  ไม่วางธุระ
    4. วิมังสา    แปลว่า ความไตร่ตรองพิจารณา

 มีโยมคนหน่ึงมาบอกว่า ลูกข้ีเกียจทำาการบ้าน ข้ีเกียจอ่านหนังสือ ข้ีเกียจทำาอะไรท่ีเป็นการฝีมือ ข้ีเกียจทำารายงาน ข้ีเกียจ 
ไปหมด  จนฝ่ายปกครองเรียกไปพบ สอนลูกอย่างไรดีให้ลูกขยัน ก็เลยบอกว่า โยมสอนลูกผิดมานานแล้ว อ้าวผิดอย่างไรจะสอน
ให้ลูกขยัน อ้าวผิดสิ พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า คนเราจะประสบความสำาเร็จในการเรียน การทำางาน มันต้องเร่ิมจากฉันทะ ความรัก
ความเข้าใจ แล้วจึงจะวิริยะ มีความขยัน เห็นไหม ความขยันมันอยู่ข้างหลังฉันทะ ให้สอนจนตายลูกก็ไม่เชื่อ แล้วไปฝืนเขามากๆ 
โดยบอกว่าเราเป็นคนจ่ายค่าเทอมให้เรียน ต้องตามใจคนส่งเรียน สักวันหนึ่งเขาก็จะหนีไป โดย รีไทร์ไล่ออกจนได้ ดังนั้น ไม่ต้อง
ไปสอนให้เขาขยัน สอนให้เขารักและพอใจในเรื่องนั้นก่อน ความขยันไม่ต้องสอน เขาชอบเมื่อไหร่พอใจเมื่อไหร่ ความขยันก็จะ
มาเองโดยอัตโนมัติ  เพราะเมื่อชอบเมื่อพอใจมันจะขยันทันที ความขยันจะมาคู่กับความพอใจติดกันเป็นปาท่องโก๋
  คุณเศรษฐา ศิระฉายา ตอนหนุ่มๆ ร้องเพลงถือว่าประสบความสำาเร็จสุดขีด วัยรุ่นชอบมาก  วัยรุ่นชอบยังไม่พอ บางที
เราเห็นวัยรุ่นดูนักร้อง ไม่ว่าจะเป็นของเกาหลี ดงบังชินกิ หรือว่าเป็นของประเทศอื่นๆ   ไปกรี๊ดๆ กันเราดูว่าคนดูเยอะประสบ
ความสำาเร็จ นั้นแค่ครึ่งเดียว แต่คุณเศรษฐาคนดูเยอะมาก วัยรุ่นชอบนั้นเพียงแค่คร่ึงเดียว แต่คร่ึงต่อมาคือ เขาได้รับพระราชทาน
แผ่นเสียงทองคำาจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ นีค่อืเต็มร้อย ประสบความสำาเร็จสุดขดี แล้วพอมาเปน็ดาราภาพยนตร์
ก็ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำา ดาราประกอบยอดเยี่ยม พอมาเป็นพิธีกรโทรทัศน์ ก็ได้รับรางวัลเมขลาพิธีกรยอดเยี่ยม และ
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ เขาได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ รับรางวัลจากองคมนตรีไปเรียบร้อยแล้ว หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
สัมภาษณ์ว่าทำาไมถึงประสบความสำาเร็จทุกเร่ือง คุณเศรษฐา บอกว่า ไม่ว่าผมจะทำางานอะไร ทำางานใหใ้คร งานนัน้ผมตอ้งทำาใหด้ทีีส่ดุ 
ใส่ความฉันทะ ความพอใจใส่หัวใจรักงานเข้าไปทุกรายจึงเป็นมือโปรกันได้หมด เพราะทฤษฎีฉันทะเป็นเข็มทิศมาตรฐาน 
ท่ีช้ีให้คนไปสู่ขุมทรัพย์ทางเดียวกันหมด

ที่มา :  หนังสือ  อยู่ทุกที่ก็มีสุข  โดย  พระมหากิตติศักดิ์  โคตมสิสโส (ศ.สียวน) 



โดย...นิมิตร  ลีเอาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว.
น�น�ส�ระ กับ กองพัสดุและทรัพย์สิน

บทความ “การจำาหน่ายพัสดุฯ”
	 เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำาปี	 	 พร้อมได้ส่งรายงานไปยัง
สำานักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค	และปรากฏว่ามีพัสดุชำารุด	เสื่อมสภาพ	หรือสูญไปหรือไม่
จำาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป	ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง		ซึ่งมีหน้าที่	ดังนี้

 1. ตรวจสอบสภาพพัสดุ  ที่ชำารุด เสื่อมสภาพ  สูญไป หรือไม่

จำาเป็นต้องใช้ในราชการ  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เสนอ

หรือไม่

 2. พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ชำารุด  เสื่อมสภาพ  หรือ

สูญไปนั้น  เพราะสาเหตุใด  และต้องมีผู้รับผิดทางแพ่งหรือไม่  โดย

สอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พัสดุนั้น  และจะต้องตรวจ

สอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การซ่อมแซม  บำารุงรักษาพัสดุนั้น

 เม่ือหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ปรากฏว่า

พัสดุใดหมดความจำาเป็นหรือหากใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำาเนินการจำาหน่ายตามวิธีที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ส่วนที่ 3 

การจำาหน่าย (ข้อ 150) กำาหนดไว้ดังนี้

 1. ข�ย ให้ดำาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้นำาวิธีที่กำาหนด

เกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท  

จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 

 2. แลกเปลี่ยน  กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. โอน ให้ส่วนราชการอื่น  รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 4. แปรสภ�พหรือทำ�ล�ย  การแปรสภาพ เช่น เก้าอี้นักเรียนชำารุด จำานวน 10 ตัว ก็นำาขาและพนักพิงมา

แปรสภาพจัดทำาเป็นเก้าอี้ตัวใหม่  หรือนำาเครื่องพิมพ์ดีดที่ชำารุดใช้งานไม่ได้มาแปรสภาพเป็นวัสดุฝึก ฯลฯ  เป็นต้น

 เงินที่ได้จากการจำาหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้

เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี ตามระเบียบฯ ข้อ 151 โดยปกติจะนำาเงินจากการจำาหน่ายพัสดุ ส่งแผ่นดินซึ่งถือ

เป็นรายได้แผ่นดิน ไม่ว่าพัสดุนั้นจะซื้อมาด้วยเงินรายได้  หรือ เงินแผ่นดิน

 การลงจา่ยออกจากบญัชหีรอืทะเบยีน หลังจากท่ีได้ดำาเนนิการจำาหนา่ยแล้ว ใหเ้จ้าหนา้ท่ีพัสดุลงจ่ายพัสดอุอก

จากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้สำานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุ



 กองแผนและงบประมาณ อบจ.ขอนแก่น ได้ดำาเนินการ

ตดิตามและประเมนิผลโครงการ 1  อำาเภอ 1 หมูบ่า้นเศรษฐกจิ

พอเพียง จ.ขอนแก่น ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุน

งบประมาณให้แก่เกษตรกร ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาและกบ  

ในพ้ืนท่ี จ.ขอนแก่น ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553, 2554 และในปี พ.ศ.2555 

จึงได้ติดตามและประเมินผลเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

จำานวน 5 อำาเภอ 5 หมู่บ้าน คือ บ้านวังหิน อ.เปือยน้อย บ้านใหม่ชัยพร 

อ.พระยืน บ้านชีวังแคน อ.มัญจาคีรี บ้านหนองบัวแดง 

อ.หนองสองห้อง และบ้านท่าแร่ อ.เมืองขอนแก่น

 พบว่าเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการบางกลุ่มยังดำาเนินการ

ปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และทำานา อย่างต่อเนื่อง  

มีความสามัคคี มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ให้กับ

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี นำาผลิตภัณฑ์ที่ได้ 

ไปแปรรูป เป็นสินค้า OTOP ของหมู่บ้าน เช่น บ้�นหนองบัวแดง 

ทำาข้าวกล้องเป็นสินค้าจำาหน่ายฯ บ้�นท่�แร่ ปลูกพืชผักสวนครัว

ทุกอย่าง เช่น พริก หอม โหระพา แมงลัก หน่อไม้ ฯลฯ  

โดยจะกระจายปลูกในกลุ่มสมาชิก และนำาไปขาย นอกจาก

ปลูกพชืผกัแลว้สมาชกิยงัรวมตวักันทอเสื่อกก แปรรปูตดัเยบ็

เป็นหมวกขาย ทำาปลอกหมอน จำาหน่ายสามารถสร้างรายได้

ให้กับกลุ่ม

 นอกจาก อบจ.ขอนแก่น เข้าไปให้การสนับสนุนแล้ว 

ยังมีหน่วยงานอ่ืนที่เข้าไปให้การสนับสนุนดูแลอีก อาจเนื่อง

มาจากที่กลุ่มเกษตรกรมีความรัก ความสามัคคี สร้างความ

เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ   สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ดูเพิ่มเติมได้ที่  www.kkpao.go.th

ภ�รกิจกองแผนและงบประม�ณ โดย...นวลมณี เหล่ากุนทา  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว.

ก�รตรวจติดต�มและประเมินผลโครงก�ร 1 อำ�เภอ 1 หมู่บ้�นเศรษฐกิจพอเพียง 
จ.ขอนแก่น ประจำ�ปี พ.ศ.2553, 2554  (ติดต�มหลังดำ�เนินก�ร) 



โครงการ 

“เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น” ครั้งที่ 5
 ในการประชุมข้าราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแก่น ประจำาเดือนมีนาคม 2555  
เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2555 ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาก่อนทำาการประชุม คือ รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์  
ดร. (พระมห�ส�คร ชิตงฺกโร) และ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พระมห�สมัย ผ�สุโก 

ผมขอสรุป ธรรมะที่ท่�นได้เทศน์  พอสังเขปดังนี้
 ก�รทำ�บุญพระเวส หรือ บุญมหาชาติ ซึ่งเป็นการทำาบุญในเดือนสี่ บางครั้งก็เรียก 
“บุญเดือนสี่” ในบางท้องถิ่นจะทำาบุญเดือนนี้ในเดือนสามรวมกับบุญข้าวจ่ีและบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ ให้เป็นบุญเดียวกัน ส่วนเดือนสี่ก็เว้นไว้ บุญผะเหวต ส่วนมากจะกระทำากันในเดือนสี่ 

โดย..วรเวทย์  ดิเรกศรี  หัวหน้าสำานักปลัดฯ

 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 6 ฉบับหน้าครับ…

แต่จะกำาหนดเอาไว้วันใดนั้นแล้วแต่ความพร้อม เพราะว่าต้องมีการปรึกษาหารือและลงมติกันระหว่างผู้นำาในหมู่บ้าน เช่น ผู้อาวุโส 
กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และพระสงฆ์ ตลอดผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ในหมู่บ้าน 
 ก�รทำ�บุญผะเหวต เปน็การทำาบญุเนือ่งด้วยการรำาลกึถึงอดตีชาตสิดุทา้ยของพระพทุธเจา้ทีไ่ดเ้กดิมาเป็นพระเวสสนัดร และ
ได้บำาเพ็ญทานบารมีอย่างแก่กล้า บรรพบุรุษชาวอีสานได้นำามาประสมประสานกับการละเล่นพื้นบ้านให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริง 
ตามนิสัยรักสนุกของชาวอีสานแต่กำาเนิดนั่นเอง การกำาหนดวันงาน มี 2 วัน คือ วันโฮม (วันรวม) และวันฟังเทศน์ 
 ในวันโฮม ฝ่ายสตรีแม่บ้านทั้งหลาย จะเป็นผู้จัดบ้านเรือนไว้รับแขกบ้านอื่นและสตรีทำาข้าวปุ้น (ขนมจีน) ไว้ทุกบ้านเรือน 
เตรียมของหวานหมากพลู บุหรี่ และที่นอน ไว้คอยรับแขกด้วย เพราะอาจจะมีผู้มาพักค้างคืน ส่วนฝ่ายชายซึ่งเป็นพ่อบ้าน จะพากัน
ไปเตรียมไว้ที่วัด จัดสถานที่ ทำาที่ฟังเทศน์ ประดับประดาธรรมาสน์ปักธงทิวไว้รอบวัด และทำาที่หออุปคุต รูปนก รูปสัตว์ แขวนไว้ที่
ศาลาการเปรียญ สำาหรับพระภิกษุ-สามเณร ก็เตรียมสถานที่ต้อนรับพระภิกษุสามเณร ที่มาจากบ้านอื่น ที่จะต้องมาพักแรมเพื่อร่วม
เทศน์ในวันรุ่งขึ้น พิธีแห่อุปคุต ในตอนเย็นของวันรวม จะมีการอัญเชิญพระอุปคุตจากแหล่งน้ำามาสู่ศาลาวัด 
 มีเรื่องราวกล่าวไว้ว่า ในอดีต “พระอุปคุต” ซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงฤทธิ์ นิรมิตกุฏิ อยู่กลางแม่น้ำาใหญ่ สามารถปราบภูตผี
ปีศาจได้ ครั้งสมัย พระเจ้าอโศกมหาราช ได้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากที่ต่างๆ มาบรรจุไว้ใน
สถูปเจดีย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาใหม่ เสร็จแล้วจะทำาการฉลองจึงทรงปริวิตกถึงมารผู้เป็นศัตรูคู่เวรของพระพุทธเจ้า จึงทรงรับสั่ง
ให้ไปนิมนต์พระอุปคุตมาในพิธีฉลองนั้น เมื่อมารรู้ว่าพระเจ้าอโศกมหาราช จะฉลองสถูปเจดีย์ ก็มาแสคงฤทธิ์โต้ตอบกับพระอุปคุต 
ครั้งสุดท้าย พระอุปคุตได้เนรมิตหนังสุนัขเน่า ผูกแขวนคอมารไว้ มารไม่สามารถแก้ให้หลุดได้ในที่สุดมารก็ยอมแพ้  พระอุปคุตจึงแก้
หนังสุนัขออกจากคอมาร และนำาเอาตัวไปกักขังไว้บนยอดเขา การฉลองพระสถูปเจดีย์ คร้ังน้ันจึงปลอดภัยและสำาเร็จลงด้วยดี 
 ดังนั้น บุญผะเหวต จึงนำาเรื่องราวของ พระอุปคุต มาเกี่ยวข้อง โดยถือความเชื่อจากเรื่องราวดังกล่าวนั้น จัดเป็นหอเล็กๆ 
ข้างในบรรจุอัฐบริขารไว้ครบชุด เรียกว่า “หออุปคุต” ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของศาลาการเปรียญ เพื่อให้งานบุญผะเหวตมีความสงบ
เรียบร้อยด้วยประการทั้งปวง
 เร่ือง พระเวสสนัดร มคีติสอนใจหลายประการ โดยเฉพาะเรือ่งทานบารม ีทำาใหค้นฟงัมคีวามซาบซึง้ในเนือ้หา และสนกุสนาน
ในทำานองเทศน์ไปด้วยการเทศน์เสียงแหล่ทำานองอีสาน (ภาษาแต่ละท้องถิ่น)
 อ�นิสงส์ก�รฟังเทศน์มห�ช�ติ 
 การแสดงเทศนา เร่ือง “พระเวสสันดรช�ดก” ตามธรรมเนียมประเพณีท่ีเคยปฏิบัติกันสืบมา มีท้ังหมดพันพระคาถา  
พระโบรณาจารย์ได้แสดงถึงอานิสงส์ การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทั้ง 13 กัณฑ์ เป็นเหตุให้สำาเร็จ 
ความปรารถนาทุกประการ ดังนี้
 1. เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้าในอนาคต
 2. เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร 
 3. จักไม่ตกนรก เมื่อตายไปแล้ว
 4. เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอาริย์พุทธเจ้า เทพบุตรเทพธิดา จะได้จุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์
 5. ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนา ก็จักได้บรรลุมรรคผล นิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา



กระแซะข่าว โดย...ทิดจ่อย คอยสาว

 สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่ เคารพพบกับทิดจ่อยอีกแล้วนำาข่าว
คราวต่างๆ	มาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคย	

 ก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนจงมั่งมี ศรีสุข ไร้ทุกข์ ไร้โศก ไร้โรค ไร้ภัย คิดอยากได้อะไรก็ขอให้ 

สมปรารถนาเด้อ สาธุ     ขอแสดงความยินดีกับ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น รองฯ สุม�ลี ฐ�นวิเศษ ในโอกาสงานฉลอง 

มงคลสมรสของ “ช�ยช�ญ” กมลสร ฐ�นวิเศษ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนกับน้อง “ทร�ย” ธนัชพร กังสังข์ ท่ีโรงแรมเซนทาราฯ  

ขอนแก่น  เม่ือวันท่ี 15  ธันวาคม 2555  ท่ีผ่านมา  ขอให้ครอบครัวท่านรองสุมาลี มีความสุขตลอดไป  ได้หลานอีกซักคนเด้อ (ฮ่าๆ)   

        เทศกาลงานไหมพ่ึงผ่านพ้นไปไม่นาน  ปีน้ีนายกปู “ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร” มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  พ่ีน้องชาวขอนแก่น

ไปให้การต้อนรับมากมายอีหลี  ออนซอนเพิ่นหลายเด้อ (ฮ่าๆ)  พี่น้องชาว อบจ.ขอนแก่น  บ่นกะปอดกะแปดคนเยอะมองไม่เห็น

เสียดายเด้ (ฮ่าๆ)  เห็นใกล้ท่ีสุดต้อง “กิตติชัย อุทธ�” กองการศึกษาฯ ย้ิมไม่หุบเลยเด้อสิบอกไห่ (ฮ่าๆ)  งานไหมปีน้ี   

อบจ.ขอนแก่น รับเหมาอีกเช่นเคย นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้ท่าน ปลัด อบจ.ขอนแก่น  

สุช�ติ โคตรทุม ดำาเนินการไม่ว่าจะเป็นคุ้มวัฒนธรรม, ศาลาไหม, ธารากาชาด, ตะกร้องานไหม, นันทนาการแหล่งท่องเท่ียว

หมู่บ้านงูจงอาง หมดงบประมาณไปเยอะแต่เป็นความสุขของพ่ีน้องชาวขอนแก่น ท่านนายก บอก บ่เป็นหยังดอก (ฮ่าๆ) 

     งานไหมทิดจ่อยเห็นแต่ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น  รองฯ ธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร วนๆ เวียนๆ อยู่แต่แถวๆ  

บ้านงู ที่ อบจ.ขอนแก่น จัดแสดงในงานไหม คงจะถูกใจหลาย ทิดจ่อยว่าเจอพวกเดียวกัน (ฮ่าๆ)        ตะกร้อเทศกาลงานไหม

ปีนี้ทีมเข้าแข่งขันมากมายไม่ต่ำากว่า 80 ทีม คนดูมากจริงๆ จนไม่มีที่จะนั่ง ได้รับการตอบรับแบบนี้ชื่นใจ เจ้าหน้าที่ทำางาน ตี 2 

ตี 3 ทุกวัน แต่เห็นคนดูแล้วก็หายเหนื่อยเด้อ  คณะผู้บริหารอยู่จนดึกจนด่ืน ตี 2 มาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัล  

และร่วมพิธีปิด ทิดจ่อยขอขอบคุณ ท่านปลัด อบจ.ขอนแก่น ปลัดสุช�ติ โคตรทุม “ผอ.โต้ง ผอ.กองช่�ง” ท่านวิรัติ น�คนชม ท่าน

หัวหน้าสำานักปลัดฯ “วรเวทย์ ดิเรกศรี” ท่ีอยู่กับชาวตะกร้อจนจบการแข่งขัน น่ีสิเขาถึงว่ารักกันจริง (ฮ่าๆ)   

        เอ้าวกมาฟุตบอล “อบจ.ขอนแก่น คัพ  ต้�นย�เสพติด” บ้าง ปีนี้ 21 ธันวาคม 2555 – 15  มกราคม 2556 ที่สนามกีฬา 

อบจ.ขอนแก่น เริ่ม 16.00 น. ทุกวัน จัดแบบโอเพ่นในจังหวัด มารูปแบบใหม่ใครอยากส่งๆ ได้เลย เงินรางวัลมากกว่า สองแสน

เด้อสิบอกไห่ “หัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่” ที่ท่านนายกฯ ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ มอบให้ดำาเนินการมีท่านประธานสภาฯ 

 สุช�ติ  ไตรองค์ถ�วร, รองประธานสภาฯ ท่�นมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์, ส.อบจ. เขต อ.บ้านไผ่ สจ.แม็ก องอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน์ 

ส.อบจ.เขต อ.หนองนาคำา “สจ.ด�บแอ๊ต” พิชิต ศรีวิไล ดำาเนินการจัดการแข่งขันจนเรียบร้อยสบายหายห่วง (ฮ่าๆ)  พูดถึง

แฟนพนัธุแ์ทต้ะกรอ้งานไหม ชาว อบจ.ขอนแกน่ ตอ้ง “ผูเ้ฒ่�เต่�” เส�วนีย ์แซเ่ตียว กองพัสดุ และคณุน่ิมนวล ปญัญ�วิภ�ส 

กองคลัง นั่งเชียร์สัปหงกไปหลายรอบ ทุกค่ำา ทุกคืน โดยเฉพาะผู้เฒ่าเต่า เรามีความสุข  ดูไปอาศัยกินข้าวเย็นกับเจ้าหน้าที่

สนามทุกวัน (ฮ่าๆ)  ส่งแข่งขันกีฬาทุกอย่างขอให้บอกต้อง “ครัวคุณนี” ของคุณมณีจันทร์  คำ�ประชุม จากกองคลัง  

ตะกร้องานไหมส่ง 2 ทีม กลับบ้านเก่าทั้ง 2 ทีม  (ฮ่าๆ)  บ่เป็นหยังดอก  ส่งแข่งขันก็ถือว่าสุดยอดแล้ว  ปีหน้าฟ้าใหม่หาเงินไว้   

เอาอีกๆ  (ฮ่าๆ)  เอ้าลาไปก่อน  เนื้อที่หมดแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า  บ๊ายบาย



  โดย...ข้าวหลามเปียก

หมอลำาทำานองอีสาน	ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน	ที่อยู่คู่กับ	จ.ขอนแก่น
ของด.ี..ที่ขอนแก่น

 “...สิบปีล้ำ� ซ�วปีล้ำ� จ่ังเห็นกวงม�ย�มบั้ง เข่�ขึ้นเล้� จั่งเห็นเจ้�ดอกเทือเดียว...” เป็นคำาทักทายตามแบบฉบับของหมอลำา
พ้ืนบา้นอสีาน หลายทา่นอาจจะยงังงวา่ แลว้เกีย่วอะไรกบัของด.ี..ทีข่อนแกน่ ไมเ่ปน็ไรครบั ผมจะเฉลยใหท้กุทา่นไดท้ราบกนัตอ่จากนีค้รบั
 ในการจัด “ง�นเทศก�ลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และง�นก�ช�ด จ.ขอนแก่น ประจำ�ปี 2555” ที่คุ้มวัฒนธรรม ศาลาผูกเสี่ยว 
อบจ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยในปีนี้ผมมีโอกาสเข้าชมการประกวดแข่งขัน “หมอลำ�ทำ�นอง
อีส�น ประเภทเย�วชน” มีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 6 คน ซึ่งแต่ละคน ล้วนแล้วแต่มีลีลาการร้อง การลำา ที่ไม่เป็นรองกัน และสิ่งที่พบเห็น 
คือ ยังมีเย�วชนส่วนหนึ่ง ท่ีให้คว�มสำ�คัญกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้�นอีส�น และพร้อมที่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี 
อันดีง�มนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป
 ผลการแข่งขันในวันนั้น ปรากฏว่า “หมอลำ�นีรนุช” น.ส.นีรนุช อรัญม�ล� สาวน้อยวัย 19 ปี สามารถเอาชนะใจกรรมการตัดสิน 
และผู้ชมในวันนั้น จนได้รับรางวัล ชนะเลิศก�รประกวดหมอลำ�ทำ�นองอีส�น ประจำ�ปี 2555 ในงานเทศกาลไหมฯ ประจำาปี 2555 ซึ่งมี
การประกวดเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2555 ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลาผูกเสี่ยว อบจ.ขอนแก่น
 “หมอลำ�นีรนุช” เป็นบุตรของ น�ยสำ�เนียง – น�งทองยุ่น อรัญม�ล� มีภูมิลำาเนาอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.ดงเมืองแอม อ.เข�สวนกว�ง 
จ.ขอนแก่น ปัจจุบันกำาลังศึกษาอยู่ที่ มห�วิทย�ลัยมห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย วิทย�เขตอีส�น จ.ขอนแก่น ชั้นปีที่ 1 โดยเธอบอกว่า “ดีใจ
ทีไ่ดร้บัร�งวลัจ�กก�รประกวดในครัง้นี ้คว�มรูส้กึลกึๆ ในใจของหน ูคอื หนอูย�กสบืส�นศลิปวฒันธรรมพืน้บ�้นอสี�น นัน่คอื หมอลำ� 
เพื่อให้คงอยู่สืบต่อไปไม่ให้เสื่อมห�ยไปกับก�ลเวล�” นอกจากนี้ เธอได้ฝากถึงเยาวชนไทยทุกคน โดยเฉพาะชาวอีสาน ให้หันมาช่วยกัน
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานเราไว้ นั่นคือ “หมอลำ�” ซึ่งปัจจุบันใกล้จะเลือนหาย ให้คงอยู่สืบไปให้นานที่สุด
 มีคำาร้องของ “เพลง ขอนแก่นแดนทอง” ซึ่งเป็นเพลงประชาสัมพันธ์ จ.ขอนแก่น อยู่ท่อนหนึ่งว่า “...โอ โอ๋ โอ ละหนอ ข้อยขอ
อยู่เมืองขอนแก่น ฟังเสียงแคน เป็นแฟนหมอลำ� นุ่งผ้�ไหมมัดหมี่ กินปั้นข้�วจี่ ล�บก้อยส้มตำ� มีเสี่ยวฮักเสี่ยวแพง มีส�วแก้มแดง
เคียงคู่อยู่นำ�..” นั่นแสดงให้เห็นว่า จ.ขอนแก่น ยังคงกลิ่นอายความเป็นอีสาน ด้วยศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานขนานแท้ ดังที่หลายๆ คน 
ขนานนาม จ.ขอนแก่น ว่า “เมืองหมอแคน แดนหมอลำ�” ซึ่งท่านนายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ ได้ให้ความสำาคัญกับ
เร่ืองการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่บ่งบอกความเป็นคนอีสาน บ่งบอกความเป็นคนขอนแก่น ขึ้นทุกปี  
ที่คุ้มศิลปวัฒนธรรม ศาลาผูกเสี่ยว ในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จ.ขอนแก่น เป็นประจำาทุกปี  
จึงกล่าวได้ว่า “หมอลำ�ทำ�นองอีส�น คือ ของดีที่ขอนแก่น”

หม�ยเหตุ :
 คำาว่า “หมอลำ�” เป็นการนำาคำาว่า “หมอ” ซ่ึงหมายความว่า ผู้ชำานาญในกิจการต่างๆ มารวมกับคำาว่า “ลำ�” ท่ีมีความหมายว่า  
การขับร้องด้วยทำานองและภาษาถิ่นอีสาน อย่างมีศิลป์ โดยมีแคนเป็นเสียงดนตรีหลักประกอบการขับร้อง ดังนั้น “หมอลำ�” จึงหมายถึง 
ผู้ที่ชำานาญในการร้องเพลงด้วยภาษาถิ่นอีสานประกอบเสียงดนตรีพื้นบ้าน นั่นคือ “แคน” โดยหมอลำายังแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  
1) หมอลำ�พื้น 2) หมอลำ�กลอน 3) หมอลำ�หมู่ 4) หมอลำ�เพลิน และ 5) หมอลำ�ผีฟ้� ส่วนประเภทของหมอลำา ที่ อบจ.ขอนแก่น  
จัดการประกวด ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลาผูกเสี่ยว ในงานเทศกาลไหมฯ คือ ประเภทที่ 2 หมอลำ�กลอน
                   ขอขอบคุณข้อมูล เรื่องความหมายของ “หมอลำา” จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal/isan/index.html



ข่�วกีฬ�
สรุปผลก�รแข่งขันตะกร้อเทศก�ลง�นไหม อบจ.ขอนแก่น คัพ ครั้งที่ 7 ประจำ�ปี 2555

โดย...นายฉลาม

 ตามท่ี อบจ.ขอนแก่น ได้จัดการแข่งขัน “ตะกร้อเทศก�ลง�นไหม อบจ.ขอนแก่น คัพ คร้ังท่ี 7 ประจำ�ปี 2555” ระหว่างวันท่ี 
1–7 ธ.ค.2555 ณ สนามตะกร้อช่ัวคราว ลานหน้าหอประชุม อบจ.ขอนแก่น ซ่ึงในวันท่ี 7 ธ.ค.2555 นายก อบจ.ขอนแก่น 
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ ได้มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน  
พร้อมมอบรางวัลให้กับทีมท่ีได้รับรางวัลในรุ่นต่างๆ ดังน้ี

“ทีมโตโยต้�แก่นนคร” ชนะเลิศรุ่นเย�วชน 
อ�ยุไม่เกิน 12 ปี

“ทีมสโมสร ม.ภ�คฯ” 
ชนะเลิศรุ่นประช�ชนหญิง

“ทีมขอนแก่นวิทย�ยน 2 A” 
ชนะเลิศรุ่นเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 18 ปีช�ย

“ทีมหมู่บ้�นกัญญ�รัตน์ B” ชนะเลิศ

รุ่นอ�วุโสช�ย 40 ปีข้ึนไป

“ทีม ก.เก ฟ�ร์ม” ชนะเลิศรุ่นประช�ชนช�ย

รุ่นประช�ชนช�ย

- ร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ก.เก ฟ�ร์ม ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมสโมสรมห�วิทย�ลัยภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

   ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม ไอ ซี ค�ร์ ออดิโอ้ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงิน  รางวัล 10,000 บาท

- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมโตโยต้�แก่นนคร ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

รุ่นประช�ชนหญิง

- ร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสโมสรมห�วิทย�ลัยภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับถ้วยเกียรติยศ 

  พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

-  ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมธ�ร�ทิพย์ ได้รับถ้วยเกียรติยศ 

  พร้อมเงินรางวัล   7,000 บาท

-  ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมบัณฑิตเอเชียทอง ได้รับถ้วยเกียรติยศ 

  พร้อม เงิน   รางวัล 4,000 บาท

-  ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมบัณฑิตเอเชีย ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล  3,000 บาท

รุ่นอ�วุโสช�ย อ�ยุ 40 ปีข้ึนไป

-  ร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหมู่บ้�นกัญญ�รัตน์ B ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมไพศ�ลอิเล็กทรอนิกส์ A ได้รับถ้วยเกียรติยศ 

  พร้อมเงินรางวัล   7,000 บาท

- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมเมืองเก่�เฟอร์นิเจอร์ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมศร�วดี ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

รุ่นเย�วชน อ�ยุไม่เกิน 18 ปีช�ย

- ร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมขอนแก่นวิทย�ยน 2 A ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมอัษฏ�บัณฑิต A ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท

- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมโตโยต้�แก่นนคร ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมเทศบ�ลตำ�บลซำ�สูง ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

รุ่นเย�วชน อ�ยุไม่เกิน 12 ปี

- ร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโตโยต้�แก่นนคร ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมรุ่งอรุณก๊อปป้ี ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้�นธ�ตุ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล  3,500 บาท
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมโรงเรียนคูคำ�พิทย�สรรค์ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท



พ.ศ.2555 
ร�งวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีส�น” ปีที่ 31 
ประจำ�ปี 2555
จาก...นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

พ.ศ.2555 
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่มีก�ร
ดำ�เนินง�นด้�นคนพิก�ร”
จาก...กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
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�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.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.)


