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เล่�เรื่องจ�กปก กับ น�ยก อบจ.ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 
“จ.ขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”

	 สวัสดีครับทุกท่าน	เม่ือวันท่ี	28	ม.ค.2556	อบจ.ขอนแก่น	โดย	ศูนย์อำานวย
การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	 อบจ.ขอนแก่น	 (ศพส.อบจ.ขก.)	 ร่วมกับ	
จ.ขอนแก่น	 โดย	 ศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	 จ.ขอนแก่น	

(ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์)
น�ยก อบจ.ขอนแก่น

(ศพส.จ.ขก.)	 จัดกิจกรรมโครงการ	“จ.ขอนแก่น ไม่ยุ่งเก่ียวย�เสพติด” เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคล่ือนการดำาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ในบริบทของ	 จ.ขอนแก่น	 อันเป็นการนำายุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดมาปรับใช้ 
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ี	 จ.ขอนแก่น	 อีกท้ัง	 เพ่ือการขับเคล่ือนงานด้านการป้องกัน	 งานป้องปราม	 และการบำาบัดรักษา 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ	 ให้บรรลุ
เป้าหมายในเวลาท่ีกำาหนด		ท่ีสำาคัญ	เพ่ือให้	จ.ขอนแก่น	เป็นจังหวัด
ท่ีไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดอย่างย่ังยืน
 สำาหรับพิธีเปิดกิจกรรมในวันนั้น	 ได้รับเกียรติจาก	 
รองนายกรัฐมนตรี	ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำ�รุง ในฐานะ	ผอ.ศพส.	
เป็นประธานเปิดงาน	และ	ผวจ.ขอนแก่น	น�ยสมศักดิ์ สุวรรณ
สุจริต เป็นผู้กล่าวรายงาน	โดยมี	กลุ่มพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�
เสพติดจ�กอำ�เภอต่�งๆ ใน จ.ขอนแก่น จำ�นวน 30,350 คน 
เข้าร่วมงาน	 ซึ่งกิจกรรมในวันน้ัน	 มีการมอบธง	“พลังแผ่นดิน 
เอ�ชนะย�เสพติด จ.ขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวย�เสพติด”	 จาก	 
รองนายกรัฐมนตรี		ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำ�รุง ให้กับหน่วยงานต่างๆ	
ที่ เข้าร่วมกิจกรรม	 พร้อมทั้ง	 ทำาพิธีประกาศเจตนารมณ์	
“จ.ขอนแก่น ไม่ยุ่งเก่ียวย�เสพติด” โดยก�รนำ�ของ ผวจ.ขอนแก่น 
น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต 
 ศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด   
อบจ.ขอนแก่น (ศพส.อบจ.ขก.)	 ร่วมกับ ศูนย์อำ�นวยก�ร 
พลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด จ.ขอนแก่น (ศพส.จ.ขก.)  
จัดทำ�โครงก�ร “จ.ขอนแก่น ไม่ยุ่งเก่ียวย�เสพติด” โดยเน้น 
การปฏิบัติการ	3	ด้าน	ได้แก่		ก�รป้องกัน, ก�รปร�บปร�ม และ 
ก�รบำ�บัดรักษ� ซึ่งได้ดำาเนินการในทุกกลุ่มเสี่ยง	พร้อมจัดให้มี
การประเมินผลความสำาเร็จท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพตามตัวช้ีวัด
ที่เชื่อถือได้	

	 ทั้งนี้	ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว	ได้กำาหนดให้มี
การนำาประเด็นปญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	ไปหารอืกบั
ภาคสว่นต่างๆ	ของ	จ.ขอนแกน่	เพือ่กำาหนดเปน็	“ระเบยีบว�ระ
ของ จ.ขอนแก่น” เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 อันเป็นหนทางไปสู่เป้าหมาย 
ตามนโยบายที	่1	ด้�นก�รพฒัน�คณุภ�พคนและสงัคม ขอ้ 1.4 
เสริมสร้�งภูมิคุ้มกันย�เสพติดให้กับประช�ชน เย�วชนทั่วไป 
และเย�วชนกลุม่เสีย่งไมใ่หเ้ข้�ไปเก่ียวข้องกับย�เสพตดิ และ
สง่เสริม สนับสนุนก�รแก้ไขปญัห�ย�เสพติด  อย�่งเปน็ระบบ
ครบวงจร	 ซ่ึงเป็น	 1	 ใน	 6	 นโยบายการบริหารราชการ	 
อบจ.ขอนแก่น	ท่ีผมได้แถลงต่อ	สภา		อบจ.ขอนแก่น	ในการเข้ารับ
ตำาแหน่ง	นายก	อบจ.ขอนแก่น	สมัยนี้
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(ดร.สุช�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
		นางสาวธนิดา		น้อยโนนทอง

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

เสริมทัพอย่างเต็มที่	 เพื่อให้ทำาผลงานให้เป็นที่น่าพอใจ	 และที่สำาคัญ 
เพื่อเป้าหมายในการเล่ือนชั้นขึ้นไปเล่น	 “โตโยต้�ไทยพรีเมียร์ลีก” 
ฤดูกาล	2014	ให้ได้	ต้องขอแรงใจแรงเชียร์จาก	แฟนๆ “เดอะทีเร็กซ์” 
ทุกท่าน	ให้เข้ามาเชียร์ทีมขอนแก่น	เอฟซี	ในนัดที่เล่นในบ้านให้เยอะๆ	
เหมือน	2	ฤดูกาลที่แล้วครับ
 โรงเรียนเมืองพลพิทย�คม	 โรงเรียนในสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	
สร้างชื่อเสียงให้กับ	 อบจ.ขอนแก่น	 และชาว	 อ.พล	 ให้ได้ช่ืนชมยินดี 
ด้วยการคว้าอันดับ	 9	 ของ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ท่ีมีผู้ผ่านการสอบ 
ข้อเขียนและสัมภาษณ์สอบโควตา	 เข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ต้องปรบมือดังๆ	ให้กับคณะครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกคนครับ
	 ก่อนจากกันฉบับนี้	ผมขอส่งความสุขในเดือนแห่งความรักให้
กับทุกท่าน	อย่าเจ็บ	อย่าจน	ร่ำาๆ	รวยๆ	มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

	 	 	 	 สวัสดีครับ	 พบกันอีกครั้งกับ 
	 	 	 วารสารคูนแคน	ปีที่	8	ฉบับที่	5	ประจำา 
	 	 	 เดือนกุมภาพันธ์	 2556	 เดือนเทศก�ล 
   แห่งคว�มรัก	 ของคนไทยและทั่วโลก	 
ซึ่งในปีนี้	อบจ.ขอนแก่น ร่วมกับ จ.ขอนแก่น เทศบ�ลนครขอนแก่น 
และศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ�	 จัดงาน	 “ขอนแก่น เลิฟ มิวสิค 
เฟสติวัล”	 ภายใต้แนวคิด	 “ฮักขอนแก่น แดนดนตรีรัก 2013”  
โดยมีกิจกรรมตั้งแต่	16.00	น.	–	02.00	น.	ณ	สวนสาธารณะประตูเมือง	
ตรงขา้มศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา	เพือ่สรา้งกจิกรรมสง่ความสขุใหก้บั
ชาวขอนแก่นและนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างชาติให้มาเที่ยว	
จ.ขอนแก่น	 งานนี้	 อบจ.ขอนแก่น	 โดย น�ยก อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  สนับสนุนก�รจัดง�น จำ�นวน 1,000,000 บ�ท 
ส่วนภาพบรรยากาศของงานติดตามได้ในฉบับหน้าครับ
	 ฟุตบอล	อบจ.ขอนแก่น	คัพ	ต้านยาเสพติด	ครั้งที่	8	ประจำาปี	
2555	เสร็จสิ้นลงไปเมื่อปลายเดือน	ม.ค.2556	ที่ผ่านมา	ต้นเดือน	มี.ค.
2556	ได้ฤกษ์เปิดฤดูกาลใหม่	การแข่งขันฟุตบอลลีกดิวิช่ัน	1	ของเมืองไทย	
“ย�ม�ฮ่�ลีก 1” ปีนี้	ทีม	“ไดโนเพชฌฆ�ต” ขอนแก่น เอฟซี มีการ
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เล่าเรื่องจากปก	 	

ภารกิจ	อบจ.ขอนแก่น	 	

รู้เรื่องกฎหมาย	 	

ภารกิจสำานักปลัด	อบจ. 

ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้	 	

กองกิจการสภา	อบจ.	(แนะนำา	ส.อบจ.ขอนแก่น)  

ภารกิจกองช่าง	 	

รวมกันเราทำาได้แก้ไขปัญหาจราจร	  

โครงการเด่น	อบจ.ขอนแก่น	

ภารกิจกองคลัง	 	

ภารกิจกองกิจการขนส่ง	 	

หน่วยตรวจสอบภายใน	 	

เกร็ดความรู้	จาก	กองการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	

ข่าวแวดวงการศึกษา	และโรงเรียนในสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	

สาระน่ารู้	กับ	กองการเจ้าหน้าที่	 	

นานาสาระ	กับ	กองพัสดุและทรัพย์สิน	

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ	

เปิดบ้านรับธรรม	อบจ.ขอนแก่น	 	

กระแซะข่าว	อบจ.ขอนแก่น	

ข่าวประชาสัมพันธ์	 	

ตามดูผลงาน	สโมสรขอนแก่น	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.

ง�นประเพณีไหมมัดหมี่ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น โดย...ธนิดา	น้อยโนนทอง

ร่วมมอบทุนก�รศึกษ� ในพิธี
“วันคล้�ยวันสถ�ปน�กองอ�ส�รักษ�ดินแดน ประจำ�ปี 2556”

ร่วมพิธีเปิด 
“ก�รอบรมหลักสูตรครูตำ�รวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 103”

ร่วมมอบร�งวัลก�รแข่งขัน
“ขอนแก่นม�ร�ธอนน�น�ช�ติ ครั้งที่ 10”

ร่วมว�งพวงม�ล�
“วันทห�รผ่�นศึก”ประจำ�ปี 2556

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา	ของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน	 จ.ขอนแก่น	 ในงานพิธี “วันคล้�ยวันสถ�ปน�กองอ�ส�
รักษ�ดินแดน ประจำ�ปี 2556”	เม่ือวันท่ี	8	ก.พ.2556	ณ	กองร้อย
อาสารักษาดินแดน	 จ.ขอนแก่น	 ท่ี	 1	 โดยมี	 ผวจ.ขอนแก่น	 
น�ยสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต	เป็นประธานในพิธี

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ	 ข้าราชการ
ตำารวจ	 ที่เข้าร่วม	 “ก�รอบรมหลักสูตรครูตำ�รวจ D.A.R.E.  
รุ่นที่ 103”	 เมื่อวันที่	 5	 ก.พ.2556	ณ	 ห้องแสงตะวัน	 ชั้น	 8 
	โรงแรมแก่นอินน์	

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน	
“ขอนแก่นม�ร�ธอนน�น�ช�ติ ครั้งที่ 10”	 ประจำาปี	 2556	
พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้ได้รับรางวัลและคณะ
กรรมการจดัการแขง่ขนั	นำาโดย	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัขอนแกน่	
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	 เมื่อวันที่ 	 27	 ม.ค.2556	 
ณ	 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	 มหาวิทยาลัย

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	ดร.สุช�ติ โคตรทุม	นำาคณะ
ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา	 
เนื่องใน	“วันทห�รผ่�นศึก”	ประจำาปี	2556	เมื่อวันที่	3	ก.พ.
2556	 ณ	 มณฑลพิธีอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถ	มทบ.	23	ค่ายศรีพัชรินทร



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น โดย...ธนิดา	น้อยโนนทอง

สนับสนุนบุญกุ้มข้�วใหญ่ อ.บ้�นไผ่

ง�นบุญกุ้มข้�วใหญ่ อ.แวงใหญ่

เปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) อ.หนองสองห้อง

เปิดถนนล�ดย�ง อ.หนองสองห้อง

	 นายก	อบจ.ขอนแกน่	ดร.พงษศ์กัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ	์เปน็
ประธานเปิดงานประเพณี	“บุญกุ้มข้�วใหญ่ และของดี อ.บ้�นไผ่” 
ประจำาปี	 2556	 พร้อมร่วมกับ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 
น�ยอภิช�ต สิงคลีบุตร	 และน�ยองอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน์  
มอบเงินสนับสนุนการจัดงานนี้	จำ�นวน 300,000 บ�ท โดยมี	
นอภ.บ้านไผ่	น�ยสุรชัย วัฒน�อุดมชัย	เป็นผู้รับมอบ	เมื่อวันที่	
21	ม.ค.2556	ณ	เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำาเภอบ้านไผ่

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิด	“ก�รประกวดแม่หม้�ยเนื้อหอม” พร้อมมอบ
เงินสนับสนุนการจัดงานประเพณี	 “บุญกุ้มข้�วใหญ่ ไหว้พระ
ธ�ตุเจดีย์ ของดีแวงใหญ่”	 ให้กับเทศบาลตำาบลแวงใหญ่	 
เมื่อวันที่	6	ก.พ.2556	ณ	เวทีกลางหน้าเทศบาลตำาบลแวงใหญ่	
โดยมี	นายกเทศมนตรีตำาบลแวงใหญ่	น�ยสุรพล เวียงวงษ์ เป็น
ผูร้บัมอบ	และ	ส.อบจ.ขอนแกน่	อ.แวงใหญ่ น�ยทองสขุ ธนรูตัน ์
ร่วมเป็นเกียรติ

	 นายก	อบจ.ขอนแกน่ ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ	์เปน็
ประธานเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	 (คสล.)	 สาย	 ต.ตะก่ัวป่า	
เชื่อมต่อ	ต.หนองไผ่ล้อม	อ.หนองสองห้อง	จ.ขอนแก่น	เมื่อวันที่	
29	 ม.ค.2556	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.หนองสองห้อง	 
น�ยศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์	นำาคณะผู้นำาท้องถิ่น	และผู้นำาท้องที่
ทั้ง	2	ตำาบล	ให้การต้อนรับ

	 นายก	อบจ.ขอนแกน่	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ	์เปน็
ประธานส่งมอบถนนลาดยางผิวเรียบ	 สายบ้านวังทอง	 หมู่ที่	 2	
เชื่อมบ้านหนองคลองน้อย	 หมู่ที่	 4	 ต.วังหิน	 อ.หนองสองห้อง	
จ.ขอนแก่น	 เมื่อวันที่	 29	 ม.ค.2556	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.หนองสองห้อง น�ยศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ และ	 นอภ.
หนองสองห้อง น�ยจ�รึก เหล่�ประเสริฐ นำาคณะผู้นำาท้องถิ่น
และผู้นำาท้องที่	ต.วังหิน	ให้การต้อนรับ



สนับสนุนก�รจัดง�น “ขอนแก่น เลิฟ มิวสิค เฟสติวัล”

พิธีเปิดง�น 
“Open House เปิดโลกทรรศน�อ�ชีวะสู่ส�กล

ประช�คมอ�เซียน”

พิธีเปิดก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี คร้ังท่ี 31/2555 
สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ ลูกค้� ธ.ก.ส.

เปิดก�รแข่งขันกีฬ� “ท้องถิ่นสัมพันธ์ อ.แวงใหญ่” 
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2556

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงาน	“ขอนแก่น เลิฟ มิวสิค เฟสติวัล” 
ภายใต้แนวคิด	“ฮักถึงแก่น แดนดนตรีรัก 2013” เมื่อวันที่	 
30	ม.ค.2556	ณ	บริเวณลานชั้น	G	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ขอนแก่น	พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน	จำานวน	1,000,000	บาท 
ใหก้บั	จ.ขอนแก่น	โดยม	ีผวจ.ขอนแกน่ น�ยสมศกัดิ ์สวุรรณสจุรติ 
ประธานในพิธีแถลงข่าว	 เป็นผู้รับมอบ	 และ	 ผบ.มทบ.23	 
ค่ายศรีพัชรินทร	พล.ต.ชัยพร รัตแพทย์	 และนายกเทศมนตรี
นครขอนแก่น	น�ยธีระศักดิ์ ฑีฆ�ยุพันธุ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดงาน	“Open House เปิดโลกทรรศน�อ�ชีวะ
สู่ส�กลประช�คมอ�เซียน”	เมื่อวันที่	31	ม.ค.2556	ณ	วิทยาลัย
อาชีวศึกษาขอนแก่น	 โดยมี	 ประธานหอการค้า	 จ.ขอนแก่น	 
น�งปร�ณี ธีรภ�นุ ร่วมเป็นเกียรติ	และผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ขอนแก่น น�งจรัสศรี ยงวนิช นำาคณะให้การต้อนรับ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งว�นิชกพงษ ์	
เป็นประธานเปิด	 “ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี คร้ังที่ 
31/2555 สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ ลูกค้� ธ.ก.ส. อ.เมือง 
อ.บ้�นฝ�ง และ อ.พระยนื”	พรอ้มมอบเกยีรตบิตัรใหผู้ร้บัรางวลั
ลูกค้า	 ธ.ก.ส.ดีเด่น	 ประจำาปี	 2555	 เมื่อวันที่	 5	 ก.พ.2556	 
ณ	ศาลาประชาคม	จ.ขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์	 
เปน็ประธานเปดิการแขง่ขนักฬีา	“ทอ้งถิน่สมัพนัธ ์อ.แวงใหญ”่ 
ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.2556	 เมื่อวันที่	 1	 ก.พ.2556	 
ณ	สนามกีฬา	อบต.ใหม่นาเพียง	อ.แวงใหญ่	จ.ขอนแก่น	โดยมี	
นอภ.แวงใหญ่	 น�ยวีรเดช วิภูษ�ภรณ์ พร้อมด้วย	 ส.อบจ.
ขอนแกน่	อ.แวงใหญ	่น�ยทองสขุ ธนรูตัน	์และ	ส.อบจ.ขอนแกน่	
อ .ชนบท	 น�ยอดุลย์  ค�มดิษฐ์  นำ าคณะผู้ นำ าท้องถิ่ น 
ใน	อ.แวงใหญ่	ให้การต้อนรับ



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น โดย...ฝ่ายพัฒนาสังคม	สำานักปลัดฯ

ร่วมปล่อยตัวนักกีฬ�คนพิก�ร 
ร่วมก�รแข่งขัน “เวียงพิงค์เกมส์”

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก อบต.น�ง�ม อ.มัญจ�คีรี

ร่วมเปิดง�นเทศก�ลกล้วยไม้ป่�บ�นและของดี 
อ.มัญจ�คีรี ประจำ�ปี 2556

ร่วมแสดงคว�มยินดี 
กับ บุคล�กรมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นผูแ้ทนสมาคมกฬีา	จ.ขอนแกน่	มอบเงนิเบีย้เลีย้งนกักฬีาและ
เจ้าหน้าที่ทีม	จำานวน	1,169,562	บาท	เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติ	ครั้งที่	31	“เวียงพิงค์เกมส์”	เมื่อวันที่	10	
ม.ค.2556	ณ	สนามกฬีา	อบจ.ขอนแกน่	โดยม	ีรอง	ผวจ.ขอนแกน่	
น�ยธนวัฒน์ พลอยโสภณ	ประธานในพิธีเป็นผู้รับมอบ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์	
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็ก	 อบต.นางาม	 อ.มัญจาคีรี	 
พร้อมมอบของขวัญให้กับ	อบต.นางาม	เพื่อนำาไปแจกจ่ายให้กับ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่	 ต.นางาม	 เม่ือวันที่	 11	 ม.ค.2556	 
ณ	อบต.นางาม	โดยมี	นายก	อบต.นางาม	น�ยคำ�หวัน คำ�พิทูล 
เป็นผู้รับมอบ	

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
และ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.มัญจาคีรี	น�ยสุพร ค้อนดี ร่วมเป็น
เกียรติในพิธีเปิด	 “ง�นเทศก�ลกล้วยไม้ป่�บ�นและของดี 
อ.มัญจ�คีรี ประจำ�ปี 2556”	เมื่อวันที่	17	ม.ค.2556	ณ	สนาม
หน้าท่ีว่าการอำาเภอมัญจาคีรี	 โดยมี	 รอง	 ผวจ.ขอนแก่น 
น�ยทรงพล จำ�ป�พันธ์ เป็นประธานเปิดงาน	 และ	 นอภ.
มัญจาคีรี	น�ยเฉลิมชัย ชละธ�ร	นำาคณะให้การต้อนรับ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
ร่วมเป็นเกียรติในงาน	“ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” 
ประจำาปี	 2555	 เมื่อวันที่	 18	 ม.ค.2556	 ณ	 ศูนย์ประชุม 
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยมี	 
ผวจ.ขอนแก่น	น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต	เป็นประธานเปิดงาน	
และ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 รศ.ดร.กิตติชัย  
ไตรรัตนศิริชัย	นำาคณะให้การต้อนรับ



เปิดก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร “ก�รวิจัยในชั้นเรียน”

รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ด้�นก�รดำ�เนินง�นวัฒนธรรม ประจำ�ปี 2555

รับมอบโล่ผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตบุคคลออทิสติก 
จ.ขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์	
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “ก�รวิจัย 
ในชั้นเรียน”	 และการจัดกิจกรรมงานวันครูพระปริยัติธรรม	 
แผนกสามัญศึกษา	กลุ่มที่	7	ครั้งที่	2	ประจำาปี	2556	เมื่อวันที่	
14	 ม.ค.2556	ณ	 ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษา	 จ.ขอนแก่น	 
โดยมี	เจ้าอาวาสวัดธาตุกุดกว้าง	ต.เมืองเก่า	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	
พระครูปริยัติส�รสุนทร	 เป็นผู้แทนคณะเข้าร่วมการฝึกอบรม	
มอบวัตถุมงคลที่ระลึกให้กับ	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์	
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�งวัชร�ภรณ์ ผ่องใส 
เป็นผู้แทนรับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ	 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินดีเด่น	ด้านการดำาเนินงานวัฒนธรรม	ประจำาปี	2555	
จาก	 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เมื่อวันที่	 11	
ม.ค.2556	ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชั่น	 กรุงเทพฯ	 
โดยมี	รมว.กระทรวงวัฒนธรรม	น�ยสนธย� คุณปลื้ม ประธาน
ในพิธีเป็นผู้มอบ

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	
รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ เป็นผู้แทนรับมอบโล่
รางวลั	“Autistic KhonKaen Award ประจำ�ป ี2555” ผูท้ำ�คณุประโยชน์
ตอ่ก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น จ�ก สม�คมผู้ปกครอง
บุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น	 และภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติก	
จ.ขอนแก่น	ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	งานปีใหม่	“อ่ิมใจ ได้รักออทิสติก” 
เมื่อวันที่	 22	 ม.ค.2556	ณ	 ห้องประชุมอาคารสำานักงาน	 บริษัท	 ฟอร์จูน	
แมชชีนเนอรี่	 จำากัด	 โดยมี	 รอง	ผวจ.ขอนแก่น	น�ยธนวัฒน์ พลอยโสภณ 
ประธ�นในพิธี เป็นผู้มอบ

พิธีบ�ยศรีสู่ขวัญให้กำ�ลังใจ
ผู้ทำ�ง�นอุทิศตนเพื่อสังคมและแผ่นดิน

	 ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	ดร.สุช�ติ โคตรทุม	ถ่ายภาพร่วม
กับ	 ศิลปินแห่งชาติ	 น�ยชินกร ไกรล�ศ พร้อมด้วย	 คณะ 
ผู้บริหาร	อบจ.ขอนแก่น	ในโอกาสได้รับเกียรติจาก	หนังสือพิมพ์	
อบต.ก้าวหน้า	 ให้เข้าร่วม	พิธีบายศรีสู่ขวัญให้กำาลังใจ	 ผู้ทำางาน
อุทิศตนเพื่อสังคมและแผ่นดิน	 เมื่อวันที่ 	 27	 ม.ค.2556	 
ณ	สำานกังานดนตรลีกูทุง่อสีานคณะเพชรพณิทอง	จ.อบุลราชธาน	ี
การจดัพธิบีายศรคีรัง้น้ีเนือ่งจาก	ปลดั	อบจ.ขอนแกน่	ไดร้บัรางวลั
ประกาศเกยีรตคิณุ	“บคุคลดเีดน่ ส�ข�เปน็นกัสร�้งสรรคส์งัคม 
ชุมชน ที่มุ่งมั่นในจิตสำ�นึก นักพัฒน�ดีเด่น ประจำ�ปี 2555” 
โดยมี	 หัวหน้าคณะดนตรีลูกทุ่งอีสานเพชรพิณทอง	น�ยนพดล 
ดวงพร	และคณะให้การต้อนรับ



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

ก�รผังเมือง

 ด้วยมีการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเกษตรกรรม  
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดทั้งจำานวนประชากร 
ในท้องที่ต่างๆ ได้ทวีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้
เกดิความเหมาะสมกบัสภาวะปจัจบุนั  จงึสมควรมกีารปรบัปรงุ
มาตรการและโครงการที่ได้กำาหนดไว้ในกฎหมายให้มีความ
สอดคล้องกับความก้าวหนา้ของวชิาผงัเมอืงและสภาพทอ้งที ่ 
จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2518 
 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 
 “การผังเมือง” หมายความว่า		การวาง		จัดทำาและ
ดำาเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
ในบรเิวณเมอืงและบรเิวณทีเ่กีย่วขอ้งหรอืชนบท		เพือ่สร้างหรือ
พัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่	หรือแทนเมือง	หรือส่วน
ของเมืองที่ได้รับความเสียหาย	 เพื่อให้มีหรือทำาให้ดียิ่งข้ึน		 
ซึ่ งสุขลักษณะความสะดวกสบาย	 ความเป็นระเบียบ		 
ความสวยงาม	การใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์นิ	ความปลอดภยัของ
ประชาชน	และสวัสดิภาพของสังคม	เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ		
สังคมและสภาพแวดล้อม	 	 เพื่อดำารงรักษาหรือบูรณะสถานที่
และวั ตถุ ที่ มี ป ระ โยชน์หรื อคุณค่ า ในทางศิ ลปกรรม		
สถาปัตยกรรม		ประวัติศาสตร์		หรือโบราณคดี		หรือเพื่อบำารุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 ภูมิประเทศท่ีงดงามหรือมีคุณค่า 
ในทางธรรมชาติ
 
 “ผังเมืองรวม”	 	หมายความว่า	 	แผนผัง	 	นโยบาย
และโครงการ		รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป		เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและการดำารงรักษาเมืองและบริเวณที่
เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน	 	การ
คมนาคมและการขนส่ง		การสาธารณูปโภค		บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้อม		เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
 
 “ผงัเมอืงเฉพาะ”		หมายความวา่		แผนผงัและโครงการ
ดำาเนินการเพื่อพัฒนาหรือดำารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้อง	 	 ในเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวข้องหรือชนบท		
เพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง

การวางและจัดทำาผังเมืองรวม
	 ผังเมืองรวม		ประกอบด้วย		วัตถุประสงค์ในการวาง
และจดัทำาผงัเมอืงรวม		แผนทีแ่สดงเขตของผงัเมอืงรวม		แผนผงั
กำาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีจำาแนกประเภท	 	 แผนผัง
แสดงที่โล่ง		แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง		แผนผัง
แสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค	 	 ตลอดทั้งนโยบาย		
มาตรการและวธิกีารดำาเนนิการเพือ่ปฏบิตัติามวตัถปุระสงค์ของ
ผังเมืองรวมในการวางและจัดทำาผังเมืองรวมใดให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดให้มีการโฆษณาให้
ประชาชนทราบ		แลว้จดัการประชมุเพือ่รบัฟงัความคดิเหน็ของ
ประชาชนในท้องที่ที่จะวางและจัดทำาผังเมืองรวมนั้นไม่น้อย
กวา่หนึง่ครัง้		เมือ่วางและจดัทำาแลว้เสรจ็ใหก้รมโยธาธกิารและ
ผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา	 	 เมื่อคณะ
กรรมการผังเมือง		ให้ความเห็นชอบแล้ว		ต้องจัดให้มีการปิด
ประกาศแผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวมไว้ในที่ เปิดเผย		 
ณ		ที่ว่าการอำาเภอ		ที่ทำาการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
และที่สาธารณสถานภายในเขตผังเมืองรวมไม่น้อยกว่า 90 วัน		
เมื่อพ้นกำาหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันปิดประกาศดังกล่าวแล้ว		
ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกข้อกำาหนดเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินของผังเมืองรวมน้ัน  
ให้กรมโยธาธิการและผั ง เมือง	 เสนอผั ง เมืองรวมต่อ	 
รมว.กระทรวงมหาดไทย	 เพ่ือดำาเนินการออกกฎกระทรวง 
ใช้บังคับ		ผังเมืองรวมนั้นต่อไป

การใช้บังคับผังเมืองรวม
	 การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทำาโดยกฎกระทรวง
และใหใ้ชบ้งัคบัไดไ้มเ่กนิหา้ป	ี	หา้มบคุคลใดใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ
ผิดไปจากที่ได้กำาหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ	 
ซึ่งขัดกับข้อกำาหนดของ	ผังเมืองรวม		แต่มิให้ใช้บังคับแก่กรณี
ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อน 
การใช้บังคับผังเมืองรวม



อบจ.ขอนแก่น จัดโครงก�ร “ฝึกอ�ชีพนวดแผนไทยโดยใช้สมุนไพร 
ด้วยภูมิปัญญ�ไทย ประจำ�ปี 2556”

โดย...วิภารัตน์		ชมชัยภูมิภ�รกิจสำ�นักปลัดองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด

	 อบจ.ขอนแก่น	 โดย ฝ่�ยพัฒน�สังคม สำ�นักปลัดฯ  
จัดโครงการ	“ฝึกอ�ชีพนวดแผนไทยโดยใช้สมุนไพรด้วยภูมิปัญญ�ไทย 
ประจำ�ปี 2556”	ระหว่างวันท่ี	4	–	8	กุมภาพันธ์	2556	ณ	ห้องประชุม
ชุดาปาร์ครีสอร์ท	 แอนด์	 โฮเต็ล	 ต.บ้านค้อ	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังส้ิน	 126	 คน	 ซ่ึงพิธีเปิดโครงการ 
เ ม่ือวันท่ี	 5	 กุมภาพันธ์	 2556	 ได้รับเกียรติจาก	 รองนายก	 
อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็นประธาน	 และหัวหน้า 
สำานักปลัด	 อบจ.	น�ยวรเวทย์  ดิเรกศรี	 เป็นผู้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
 น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	กล่าวว่า	
“อบจ.ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทย การส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เพ่ือสืบทอดภูมิความรู้ในเร่ือง
นวดแผนไทยและส่งเสริมการใช้สมุนไพรของไทยท่ีมีมาแต่ด้ังเดิม 
ให้อยู่คู่กับสังคมไทย ซ่ึงเป็นส่ิงสำาคัญและมีความจำาเป็นท่ีจะต้องมี
การถ่ายทอดจากรุ่นต่อรุ่น อันเป็นการป้องกันไม่ให้สูญหายไปตาม
กาลเวลา โดยคาดว่า ผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับความรู้ มีทักษะ
ในการใช้สมุนไพรและการนวดแผนไทย สามารถนำาความรู้ท่ีได้รับ 
ไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ทำาให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พร้อมท้ังสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย 
ท่ีได้รับจากการอบรมในคร้ังน้ีไปใช้ถ่ายทอดต่อให้กับคน 
ในชุมชนของตนต่อไป”

 น�ยวรเวทย์  ดิเรกศรี หัวหน้าสำานักปลัด	 อบจ.	 กล่าวถึง
วัตถุประสงค์การจัดโครงการ	 ว่า	 “โครงการน้ี อบจ.ขอนแก่น  
ได้ดำาเนินการคัดเลือกหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเวลาในการฝึกอบรม  
และความต้องการของผู้เข้าอบรม โดยเลือกหัวข้อ การนวดฝ่าเท้า  
ซ่ึงเป็นศาสตร์อีกแขนงหน่ึงของการนวดแผนไทย และการทำา 
ลูกประคบ เพ่ือฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเร่ือง 
การนวดแผนไทย และการใช้สมุนไพรไทย อันเป็นการฝึกอาชีพให้กับ
ผู้เข้ารับการอบรม ซ่ึงเป็นประชาชนใน จ.ขอนแก่น ได้มีอาชีพ สามารถ
สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซ่ึงเป็นการสร้างคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึนให้กับประชาชนอีกทาง อีกท้ังเพ่ือเป็นการอนุรักษ์คุณค่า 
ของสมุนไพรไทย และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย 
มากย่ิงข้ึน ท่ีสำาคัญเพ่ือเป็นการถ่ายทอด ส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
และสมุนไพรไทยให้คงอยู่ในสังคมไทยตลอดไป”



ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได ้

	 วารสารฉบับที่ผ่านมา	 ต้องขอโทษท่านผู้อ่านทุกท่าน
ท่ีผู้เขียนหายหน้าหายตาไปโดยไม่บอกกล่าว	ก็ไม่ได้หายไปไหนครับ  
ผูเ้ขยีนโชคดตีอ้นรบัปใีหม	่พ.ศ.2556	โดยไดร้บัความเมตตาจาก
ท่าน	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์	 
ใหผู้เ้ขยีนสมัครเขา้เรียนหลกัสตูร	“นกัปกครองระดบัสงู”	และ
ทางกระทรวงมหาดไทย	ได้เรียกตัวเข้ารับการอบรม	หลักสูตร 
“นักปกครองระดับสูง” นปส.รุ่นที่ 60 ระหว่างวันที่	7	ม.ค.	
–	30	เม.ย.2556	ณ วิทย�ลัยมห�ดไทย สถ�บันดำ�รงร�ช�นุภ�พ 
อ.บ�งละมงุ จ.ชลบรุ	ีเลยตอ้งรบีเกบ็ข้าวเกบ็ของไปรายงานตัว	
เพื่อเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร	 วารสารฉบับท่ีผ่านมา 
จึงไม่ได้เขียน	นี่คือเหตุผลครับ
	 ขึ้นหัวเรื่องฉบับน้ีว่า	“ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้”	 ก็
เพราะหลังจากเข้ารับการอบรมไปหนึ่งอาทิตย์	 ปรากฏว่า	
อาทิตย์ที่สองต้องเข้ารับการอบรมวิชาลูกเสือในหลักสูตร	 
“ผูบ้งัคบับัญช�ลูกเสือ ระดบัผูน้ำ�ขัน้คว�มรู้ชัน้สงู รุ่นที ่607” 
ณ ค่�ยลูกเสือวชิร�วุธ อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี ถือว่าเป็นการ
ทบทวนความรู้	 เพราะผู้เขียนรวมทั้งท่านนายอำาเภอทุกท่าน	 
ก็ผ่านการอบรมน้ีมาด้วยกัน	จึงนำาเร่ือง	“ลูกเสือ” มาเล่าสู่กันฟัง	
และลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ เป็นกฎข้อที่ 1 ในกฎ 10 ข้อ
ของลูกเสือ	 หลายท่านจะสงสัยว่าวิชาลูกเสือ	 ซึ่งจัดอยู่ใน
หลกัสตูรการเรียนมาตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษา	เรยีกวา่เรยีนกนั
จนเบื่อแล้ว	 ทำาไมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง	 ซึ่งสมัยก่อน
เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรเตรียมผู้ว่าราชการจังหวัด	 จึงได้มีวิชา
ลูกเสืออยู่ในหลักสูตรอีก	
	 จริงๆ	 แล้ว	 การศึกษาอบรมหลักสูตรท่ีสำาคัญของ
ประเทศ	 ยังมีอีกหลายหลักสูตรท่ีเขาจัดวิชาลูกเสือบรรจุไว้	 
ไม่ว่าจะเป็น	หลักสูตร	“น�ยอำ�เภอ” หลักสูตร	“ก�รป้องกัน
ร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.)”	เป็นต้น	นั่นหมายถึง	วิชาลูกเสือ	ต้อง
มีความสำาคัญอย่างแน่นอน	 เพราะวิชาลูกเสือ	 ได้มีการเรียนรู้
วิชาทหาร	 รู้จักระเบียบวินัย	 ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ	ศาสนาและพระมหากษัตริย์	ที่เป็นเช่นนี้	ก็เพราะ
สายพระเนตรที่กว้างไกลของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ 

รัชก�ลที่ 6	 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระราชทานกองลูกเสือให้
เกิดขึ้นในประเทศไทย	และเป็นประเทศที่	3	ของโลก	กล่าวคือ	
วิชาลูกเสือ	ได้สอนให้มีการใช้ชีวิตร่วมกัน	ทำางานร่วมกันอย่าง
เปน็ทมี	ทกุคนเมือ่เขา้คา่ยลกูเสอื	กจ็ะมพีธิลีอดซุ้มเสอื	โดยตอ้ง
ถอดหัวโขน	 (ยศ,	 ตำาแหน่ง)	 ไว้ที่ปากทางเข้าซุ้ม	 เพื่อแสดงว่า	
ทุกคนมีสถ�นะเดียวกันเมื่อผ่�นเข้�สู่ค่�ย คือ “ลูกเสือ” แต่
จะมีบทบาทสมมุติที่แตกต่างกันไป	 โดยมีการผลัดเปลี่ยนการ
ทำาหน้าท่ีเป็นหัวหน้าหมู่	รองหัวหน้าหมู่	พลาธิการ	หรือเป็นลูกหมู่	
(คนครัว,	คนหาฟืน)	นั่นคือ	ขึ้นสูงสุดย่อมลงต่ำาสุดได้		แต่ละหมู่
กจ็ะมกีารแขง่ขนักนั	ดงันัน้	ทกุคนในหมูจ่ะตอ้งมกีารแบ่งภาระ
หน้าที่กันอย่างลงตัว	เพื่อที่จะทำาภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำาเร็จ	
	 การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ในระยะเวลาเพียง	1	สัปดาห์์จะได้อะไร 
เป็นคำาถามที่ผู้ไม่เคยเข้ารับการอบรมอยากจะรู้	 แต่เป็น 
เรื่องมหัศจรรย์อย่างยิ่ง	เพราะระยะเวลาเพียงเท่านี้	ก็สามารถ
เรียนรู้นิสัยใจคอของคนได้	ใครมีภาวะผู้นำา	ใครเอาเปรียบคนอ่ืน	
ใครรว่มกจิกรรมดว้ยความเตม็ใจ	ใครเสยีสละ	และอ่ืนๆ	หาเจอ
หมดครับ	 เมื่อผ่านการอบรมตามหลักสูตรแล้ว	 และเม่ืออยู่ 
ในเครื่องแบบลูกเสือก็จะได้ชื่อว่า	“ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้” 
ครับ

โดย...ธาดา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น



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

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

 สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.พล เขต 1
  ชื่อ - สกุล   น�ยคจิตร พงษ์คำ�พันธ์
  วัน - เดือน - ปีเกิด	 	 วันที่	18	พ.ค.2497		ปัจจุบันอายุ	59	ปี
  ก�รศึกษ�สูงสุด 	 	 ปริญญาโท	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาบริหารการศึกษา		
	 	 	 	 	 	 จาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เมื่อปี	พ.ศ.2549
  เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด	 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	เมื่อวันที่	5	ธ.ค.2544
  ประวัติท�งก�รเมือง	 	 ได้รับเลือกตั้งเป็น	ส.อบจ.ขอนแก่น	เป็นสมัยแรก
	 	 	 	 	 	 (วันที่	26	ส.ค.2555	–	25	ส.ค.2559)
 สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.พล เขต 2
  ชื่อ - สกุล   น�ยคงฤทธิ์ อัศวพัฒน�กูล
  วัน - เดือน - ปีเกิด	 	 วันที่	15	พ.ค.2499	ปัจจุบันอายุ	57	ปี
  ก�รศึกษ�สูงสุด 	 	 ปริญญาโท	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขารัฐศาสตร์		
	 	 	 	 	 	 จาก	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	เมื่อปี	พ.ศ.2550
  เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด	 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก	เมื่อวันที่	5	ธ.ค.2552
  ประวัติท�งก�รเมือง	 	 ดำารงตำาแหน่ง	นายก	อบจ.ขอนแก่น	1	ครั้ง
	 	 	 	 	 	 (วันที่	15	ส.ค.2541	–	2	ธ.ค.2542)
	 	 	 	 	 	 ดำารงตำาแหน่ง	ประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	1	ครั้ง
	 	 	 	 	 	 (วันที่	18	ม.ค.2548	–	18	ม.ค.2549)
	 	 	 	 	 	 ได้รับเลือกตั้งเป็น	ส.อบจ.ขอนแก่น	5	สมัย	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	1	วันที่	20	ต.ค.2533	–	19	ต.ค.2538
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	2	วันที่	24	ธ.ค.2538	–	23	ธ.ค.2542
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	3	วันที่	14	มี.ค.2547	–	9	พ.ย.2550
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	4	วันที่	26	เม.ย.2551	–	26	พ.ค.2554
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	5	วันที่	26	ส.ค.2555	–	25	ส.ค.2559
 สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู เขต 1
  ชื่อ - สกุล   น�ยอ�ทิตย์ ถนอมทุน
  วัน - เดือน - ปีเกิด	 	 วันที่	19	ก.พ.2527	ปัจจุบันอายุ	29	ปี
   ก�รศึกษ�สูงสุด 	 	 ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตร์	
	 	 	 	 	 	 จาก	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	เมื่อปี	พ.ศ.2549
  ประวัติท�งก�รเมือง	 	 ได้รับเลือกตั้งเป็น	ส.อบจ.ขอนแก่น	เป็นสมัยแรก
	 	 	 	 	 	 (วันที่	26	ส.ค.2555	–	25	ส.ค.2559)

 สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู เขต 2
  ชื่อ - สกุล   น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ
  วัน - เดือน - ปีเกิด	 	 วันที่	21	พ.ย.2510	ปัจจุบันอายุ	45	ปี
  ก�รศึกษ�สูงสุด 	 	 ปริญญาตรี	สาขารัฐศาสตร์การปกครอง	
	 	 	 	 	 	 จาก	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	เมื่อปี	พ.ศ.2552	
  เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด	 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย	เมื่อวันที่	5	ธ.ค.2552
  ประวัติท�งก�รเมือง 	 ได้รับเลือกตั้งเป็น	ส.อบจ.ขอนแก่น	3	สมัยติดต่อกัน	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	1	วันที่	14	มี.ค.2547	–	13	มี.ค.2551	 	
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	2	วันที่	26	เม.ย.2551	–	22	เม.ย.2555
	 	 	 	 	 	 -		สมัยที่	3	วันที่	26	ส.ค.2555	–	25	ส.ค.2559
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โครงก�รเด่น อบจ.ขอนแก่น
คว�มในใจส่วนหนึ่ง ของนักเรียนที่เข้�ร่วมโครงก�ร 

“อบรมพัฒน�นักเรียนสู่คว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�ร ของ อบจ.ขอนแก่น
ครั้งที่ 2 ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555”

	 ตามที่	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัดโครงการ	“อบรมพัฒน�นักเรียนสู่คว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�ร ของ อบจ.
ขอนแก่น ครั้งที่ 2 ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555”	ระหว่างวันที่	14	–	18	ม.ค.2556	กองบรรณาธิการ	ได้คัดเลือก	
“คว�มในใจนกัเรยีน” ทีเ่ขา้รว่มโครงการ	มาใหผู้อ้า่นไดร้บัทราบถงึความคดิของนอ้งๆ	นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ	
ว่ารู้สึกอย่างไรกับการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้

โดย...ฝ่ายพัฒนาสังคม	สำานักปลัดฯ



ปลัด อบจ.ขอนแก่น เข้�รับ
เครื่องหม�ย “รักษ�ดินแดนยิ่งชีพ”

โดย...อภินันทน์	อรัญรุด		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

	 เม่ือวันท่ี	8	ก.พ.2556	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น ดร.สุช�ติ 

โคตรทุม ได้รับเกียรติจาก	กองอาสารักษาดินแดน	 ให้เข้ารับ

เครื่องหมาย	“รักษ�ดินแดนยิ่งชีพ”	ในการประกอบพิธีสดุดี

กองอาสารกัษาดนิแดน	ประจำาปี	2556	ณ	ห้องมฆัวานรงัสรรค	์ 

สโมสรทหารบก	 (วิภาวดี)	 โดยมี	 รมว.กระทรวงมหาดไทย	 

ในฐานะ	 ผบ.กองอาสารักษาดินแดน	น�ยกองใหญ่จ�รุพงศ์ 

เรอืงสวุรรณ เปน็ประธานในพธีิ	และม	ีอธบิดกีรมการปกครอง	

ในฐานะหวัหนา้ฝา่ยอำานวยการ	กองบัญชาการกองอาสารกัษา

ดินแดน	น�ยกองเอกชวน ศิรินันท์พร	เป็นผู้กล่าวรายงาน



ภ�รกิจกองคลัง
โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ก�รออกสำ�รวจและประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับก�รชำ�ระภ�ษี และ
ค่�ธรรมเนียมบำ�รุง อบจ. จ�กผู้เข้�พักในโรงแรม

	 ฉบับน้ี	 เราขอแนะนำารีสอร์ทท่ีเปิดใหม่ซ่ึงได้จดทะเบียน 
และชำาระค่าธรรมเนียมบำารุง	อบจ.	ให้	อบจ.ขอนแก่น	แล้ว	ดังน้ีครับ

	 ท่านที่เดินทางผ่านไปมาจังหวัดขอนแก่น	 	 หากสนใจหรือต้องการที่พักในสไตล์รีสอร์ทธรรมชาติสามารถ 
ใชบ้รกิารรสีอรท์ท่ี	อบจ.ขอนแกน่	แนะนำา		เพือ่สง่เสรมิเศรษฐกจิ	จ.ขอนแกน่และเปน็การสนบัสนนุการเกบ็คา่ธรรมเนยีม
โรงแรมเพื่อนำามาพัฒนาจังหวัดขอนแก่นของเราด้วย

ล้�นน�รีสอร์ท    
	 เป็นรีสอร์ทเปิดใหม่	ตั้งอยู่	ถ.เลี่ยงเมือง	ต.พระลับ	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	 ทางไป	 จ.กาฬสินธุ์	 รีสอร์ทมีลักษณะบ้านเป็นหลัง	 
มทีัง้หมด	14	หลงั	ตกแตง่สวนพรรณไมต้ามธรรมชาต	ิหอ้งพกัสไตล์
ล้านนา	 เหมือน	 จ.เชียงใหม่	 ห้องพักปรับอากาศ	 มีทีวี	 ตู้เย็น	 
ห้องน้ำาส่วนตัว	ราคาค่าห้อง	300	-	550	บาท	ไม่มีอาหารเช้า	

หินเกิ้ง แกรนด์ รีสอร์ท (Hinkerng Grand 
Resort)
	 เป็นรีสอร์ทเปิดใหม่	ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ 
ท่ีมีทิวเขาภูเวียง	ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลังรีสอร์ท	และนาข้าว
ออกรวงเหลืองอร่ามรอบๆ	รีสอร์ท	กว่า	100	ไร่	และสระน้ำา	
ลานจัดเลี้ยง	 ลานกางเต็นท์	 และลานกิจกรรมภายในรีสอร์ท	
โดยรีสอร์ทที่นี่มีลักษณะบ้านพักเป็นหลัง	มีทั้งหมด	14	หลัง	
ห้องพักหรู	 พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกทั้งห้องพัก
ปรับอากาศ	 ทีวี	 ตู้เย็น	 และห้องน้ำาส่วนตัว	 ราคาค่าห้อง	 
200 - 400	 บาท	 ไม่มีอาหารเช้า	 นอกจากน้ี	 ทางรีสอร์ท 
	 ยังมีห้องประชุมสัมมนาพร้อมเครื่องเสียงชุดใหญ่	 
	 ที่ สามารถรองรับผู้ เข้ าอบรมได้ถึ ง 	 200	 คน 
	 	 	 	 	 	 	 หินเกิ้ง	 แกรนด์	 รีสอร์ท	 ตั้งอยู่ที่	 บ้านโนนศิลา	 
														ม.9	ต.ขัวเรียง	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น	
														โทร.	08	1872	8821,	08	1708	3353



	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	
“ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้�งวินัยจร�จร ประจำ�ปีงบประม�ณ 
2556 รุ่นที่ 1 (รถจักรย�นยนต์)” ระหว่างวันที่	 26	 -	 27	
มกราคม	2556	ณ	สถาบนัสอนฝกึขบัรถ	ไอด	ีไดรฟ์เวอร	์อ.เมือง	
จ.ขอนแกน่	โดยมนีกัเรยีน,	นกัศกึษา	และประชาชนทัว่ไปภายใน
เขตจังหวัดขอนแก่นเข้ารับการฝึกอบรม	 จำานวน	 200	 คน	 
การฝึกอบรมสำ า เร็ จลุ ล่ ว ง เป็น ไปด้ วยความเรี ยบร้อย	 
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ภ�รกิจกองกิจก�รขนส่ง
โดย...รุ่งโรจน์		สิงห์มี	…หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

โครงก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รขับขี่
ปลอดภัยเสริมสร้�งวินัยจร�จร

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2556



ที่มา	:	http://www.theiiat.or.th/km/newsdesc.php?n=90210142401

หน่วยตรวจสอบภ�ยใน
ปัญห�ของก�รตรวจสอบภ�ยใน...
                         ในประเทศไทย

 โดย...ฉวีวรรณ	จันทร์ดา		หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

1. ปัญห�โครงสร้�งหลัก
	 1.1	บรรษัทภิบาล	(Corporate	Governance)	ยึดถือ
กฎเกณฑ์และรูปแบบเป็นบรรทัดฐานแทนการมุ่งสร้างแก่น
สาระและจิตวิญญาณของการนำาเอาวิถีแห่งบรรษัทภิบาลมาใช้	
กฎหมายและกฎเกณฑ์เป็นสิ่งจำาเป็นพื้นฐาน	 แต่ไม่เพียงพอที่
จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลง	 และมิติแห่งการมุ่งสร้างความ
รุ่งเรือง
	 1.2	ระบบควบคมุภายใน	(Internal	Control	System)	
ที่ใช้อยู่ล้าสมัย	 แคบทั้งรูปแบบและความเชื่อ	 โดยเน้นหนัก
เฉพาะส่วนย่อยของกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการควบคุม	โดยลืม
หรอืละเลยสว่นทีเ่ปน็	“คณุสมบตั”ิ	และ	“คว�มเชือ่”	ของฝา่ย
บริหารกับผู้ตรวจสอบและพนักงานท่ีเหลือ	 โดยขาดผู้เป็น	 
“เจ้�ภ�พ”	ท่ีแท้จริง	การตรวจสอบภายในเป็น	องค์ประกอบท่ี	5	
ของกระบวนการควบคุมภายใน
	 1.3	 ควบคุมและตรวจสอบโดยใช้อำานาจกฎหมาย	
หน่วยงานของทางราชการจะเน้นท่ีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	
(Compliance)	ซึง่จำาเปน็แตไ่ดผ้ลนอ้ยในการสรา้ง	“คณุภ�พ” 
“คุณค่�”	ที่เกิดจากการตรวจสอบ	นอกจากนั้นยังเป็นการเน้น	
“อดีต” มากกว่า	“ปัจจุบัน”	และ	“อน�คต”

2. ปัญห�คว�มเชื่อและทัศนคติ
	 2.1	ความเช่ือของสังคมโดยรวม	ยังคงมีทัศนคติเก่ียวกับ
การตรวจสอบทุกประเภทคือ	 “ก�รจับผิด”	 และต่างก็ไม่ไว้
วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ตรวจกับผู้รับการตรวจ
	 2.2	 ความเชื่อของฝ่ายบริหาร	 ตรวจสอบเป็น	“สิ่งที่
ต้องมีต�มกฎหม�ยหรือข้อบังคับ” “สร้�งคว�มแตกแยก” 
“คอยจับผิดม�กกว่�จับถูก” “สิ้นเปลืองค่�ใช้จ่�ย” ฯลฯ	 
ซึ่งล้วนแต่เป็นทัศนคติในเชิงที่ไม่อยากมีการตรวจสอบ	จนบาง
ครั้ง	มีการพูดว่าการตรวจสอบเป็น	“ปีศ�จที่จำ�เป็นต้องมี”
	 2.3	 ความเช่ือของผู้ตรวจสอบภายใน	 ผู้ตรวจสอบ
ภายในส่วนน้อยที่เชื่อว่าการตรวจสอบภายในสามารถ	“สร้�ง
คณุค�่เพิม่แกอ่งคก์รโดยก�รเปน็หุน้สว่นหรือทีป่รึกษ�แกฝ่�่ย
จดัก�ร”	สว่นใหญย่งัคงเนน้การตรวจในประเดน็จกุจกิหรอืเนน้
การทดสอบรายการ	ดังเช่นที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติกัน	แต่เงื่อนไข	
ปจัจัย	และวตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบท้ัง	2	กลุม่	ยงัมคีวาม
แตกต่างกันเกือบสิ้นเชิง

	 2.4	ผูต้รวจสอบภายในทีด่ตีอ้งเปน็นกับญัช	ี?	นกับัญชี
หรือผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงินนั้นควรเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่
เกิน	 10%	 ของภารกิจที่ควรจะตรวจ	 ดังนั้นมาตรฐานทางพื้น
ความรู้จากห้องเรียนคือสหวิทยาการ	(Multi	Displines)	หรือ
ในปจัจุบนันีอ้งคก์รอืน่	นา่จะรับเฉพาะ	MBA	มาเปน็ผูต้รวจสอบ
ภายใน	 หากองค์กรใดมี	 ผู้ตรวจสอบภายในเป็นนักบัญชีล้วน
หรอืสว่นใหญ	่กค็วรจะมกีารฝกึเพิม่เตมิวชิาอืน่	ๆ 	และหมุนเวยีน
คนสาขาอืน่เขา้มาในส่วนผสมใหเ้หมาะสมกบัลักษณะของธรุกิจ

3. ปัญห�เรื่ององค์คว�มรู้และประสบก�รณ์
	 3.1	 องค์ความรู้	 ไม่มีการวิจัยในประเทศไทยถึงองค์
ความรู้ที่เหมาะสม	 ดังนั้นองค์ความรู้และประสบการณ์สะสม 
มีลักษณะเด่น	 คือ	 การมองย้อนหลัง 	 ทัศนคติ เชิ งลบ	 
และมองเป็นจุดๆ	ไม่มีการมองภาพรวมและองค์รวม
	 3.2	 การฝึกอบรม	 การฝึกอบรมน้อยมากในทุกระดับ	
อาทิ	 มาตรฐานการฝึกอบรมขององค์กรชั้นนำา	 ประมาณ	 
40	ชั่วโมง/คน/ปี
	 3.3	เป้าหมายการปฏิบัติงาน	เน้นการตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์	จึงทำาให้ยากท่ีจะปรับตัวมาเป็นผู้เป็นหุ้นส่วน
ในการสร้างข้อมูลเพิ่ม

4. ต้นทุนและค่�ใช้จ่�ยในก�รตรวจ
	 4.1	การตรวจใชเ้วลานานเกนิไป	กระบวนการตรวจไม่
ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดความรวดเร็ว	“กว่�ถั่วจะสุก
ง�ก็ไหม้”
	 4.2	ตรวจจุดเล็กละเลยระบบ	ทำาใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ้า่ย
มาก	แต่ผลที่ได้น้อย	เข้าข่าย	“ขี่ช้�งจับตั๊กแตน”
	 4.3	คา่ใชจ้า่ยเดนิทาง	เปน็คา่ใชจ้า่ยทีม่นียัสำาคญัดงันัน้
การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยจะทำาให้ลดค่าใช้จ่ายเดินทางได้กว่า	
60%	ของทีเ่คยใช	้แตม่ใิชก่ารแยกผูต้รวจสอบภายในไปอยูต่าม
หนว่ยงานท่ีกระจาย	เพราะจะทำาใหล้ดการใชจ่้ายทางตรงแตไ่ม่
ได้ผลงานเท่าที่ควรจะเป็น



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

 โดย...เทวา	ตั้งวานิชกพงษ์		ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ

ที่มา	:		www.ceted.org/tutorcsted/money.html.

เนก�ร� บรูไน ด�รุสซ�ล�ม (Negara Brunei Darussalam)
-	สกุลเงิน	:	ดอลล่าร์บรูไน	ดารุสซาลาม	:	The	Brunei	Dollar	(BND)
-	อัตราเปรียบเทียบกับเงินไทย	:	1	ดอลล่าร์บรูไน	เท่ากับ	ประมาณ	25	บาทไทย	

ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� (Kingdom of Cambodia)
-	สกุลเงิน	:	เรียล	(Riel)	The	Cambodian	Riel	(KHR)
-	อัตราเปรียบเทียบกับเงินไทย	:	127	เรียล	เท่ากับ	1	บาทไทย	

ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
-	สกุลเงิน	:	รูเปียห์	(Rupiah)	The	Indonesian	Rupiah	(IDR)
-	อัตราเปรียบเทียบกับเงินไทย	:	1,000	รูเปียห์	เท่ากับ	ประมาณ	3	บาทไทย	

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว (The Lao People’s  
Democratic Republic)
-	สกุลเงิน	:	กีบ	(Kip)	The	Lao	Kip	(LAK)	
-	อัตราเปรียบเทียบกับเงินไทย	:	1,000	กีบ	เท่ากับ	ประมาณ	4	บาทไทย	

ม�เลเซีย (Malaysia) 
-	สกุลเงิน	:	ริงกิต	(Ringgit)	The	Malaysian	(MYR)	
-	อัตราเปรียบเทียบกับเงินไทย	:	1	ริงกิตมาเลเซีย	เท่ากับ	ประมาณ	10	บาทไทย	

สหภ�พพม่� (Union of Myanmar) 
-	สกุลเงิน	:	จ๊าด	(Kyat)	The	Myanmar	Kyat	(MMK)	
-	อัตราเปรียบเทียบกับเงินไทย	:	26	จ๊าด	เท่ากับ	ประมาณ	1	บาทไทย	

ส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 
-	สกุลเงิน	:	เปโซ	(Peso)	The	Philippine	Peso	(PHP)	
-	อัตราเปรียบเทียบกับเงินไทย	:	1.40	เปโซ	เท่ากับ	ประมาณ	1	บาทไทย	

ร�ชอ�ณ�จักรไทย (Kingdom of Thailand) 
-	สกุลเงิน	:	บาท	(Baht)	The	Thai	Baht	(THB)	

ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 
-	สกุลเงิน	:	ดอลล่าร์สิงคโปร์	The	Singapore	Dollar	(SGD)	
-	อัตราเปรียบเทียบกับเงินไทย	:	1	ดอลล่าร์สิงคโปร์	เท่ากับ	ประมาณ	25	บาทไทย	

ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม (Socialist Republic of Vietnam) 
-	สกุลเงิน	:	ด่ง	(Dong)	The	Vietnamese	Dong	(VND)	
-	อัตราเปรียบเทียบกับเงินไทย	:	625	ด่ง	เท่ากับ	ประมาณ	1	บาทไทย

สกุลเงินของประเทศสม�ชิกอ�เซียน : ASEAN Currency



ข่�วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัดฯ  โดย..บุษกร	บุญทศ		นักวิชาการศึกษา	6ว.

โครงก�รอบรมพัฒน�นักเรียนสู่คว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�ร ของ อบจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555

	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ดำาเนินการจัด	 “โครงก�รอบรมพัฒน�นักเรียนสู่คว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�ร ของ อบจ.ขอนแก่น  
ครั้งที่ 2 ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555 (หลักสูตรติว O-NET/GAT)” ระหว่างวันที่	 14	 –	 18	 ม.ค.2556	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

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น รับก�ร
ประเมินคัดเลือกเพื่อรับร�งวัลพระร�ชท�น

 ร.ร.หนองโนประช�สรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น 

รบัการประเมนิคดัเลอืกสถานศกึษาเพือ่รบัรางวลัพระราชทาน	 

ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก	เมื่อวันที่	21	ม.ค.2556

	 มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด	 สพม.25	 และโรงเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 เข้าร่วมโครงการ	 จำานวนทั้งสิ้น	 3,800	 คน	 
โดยมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับนักเรียนใน	จ.ขอนแก่น	 ซ่ึงมีคุณภาพและมาตรฐาน
ทางการศึกษาแตกตา่งกนั	ใหส้ามารถผา่นเกณฑ์การประเมนิคณุภาพตามมาตรฐานการประเมนิคณุภาพภายนอก	รวมทัง้	เป็นการ
สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนใน	จ.ขอนแก่น	ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2556



ข่�วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัดฯ  โดย...ประทุมมา	คำาละมูล	ศึกษานิเทศก์

ง�นวันครู ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2556
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
นำาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา	 อบจ.ขอนแก่น	 
ร่วม	“ง�นวันครู ประจำ�ปี 2556”	ณ	ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เมื่อวันที่	 16	 ม.ค.2556	
โดย	 คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1 
จัดข้ึนเพ่ือระลึกถึงพระคุณของครูบ�อ�จ�รย์ท่ีได้สอนส่ัง 
อบรมวิช�ในการนี้	 ครูในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้รับรางวัล	 
“หนึ่งแสนครูดี” จำานวน	91	คน		และรางวัล	“ครูสอนดีเด่น” 
จำานวน	3	คน	โดยมี	ผวจ.ขอนแก่น	น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต 
เป็นประธานในพิธี

โครงก�รอบรมครูผู้สอน
กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย

	 อบจ.ขอนแก่น	 จัด	 “โครงก�รอบรมครูผู้สอน 
กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทยในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้
เพื่อพัฒน�ทักษะก�รอ่�นเขียนภ�ษ�ไทย ประจำ�ปี 2556”  
เมื่อวันที่ 	 23	 –	 24	 ม.ค.2556	 ณ	 โรงแรมอำานวยสุข 
อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 	 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูในสังกัด	 
อบจ.ขอนแก่น	 และ	 สังกัด	 อปท.อื่น	 รวมจำานวน	 130	 คน		 
มีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาครูผู้ สอนภาษาไทยในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น



	 จากการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	 9	 เมื่อวันที่	 7	ตุลาคม	2546	 	ณ	 เกาะบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	 
ไดมี้การทำาขอ้ตกลงยอมรบัรว่มกนั	เกีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยการบรกิาร	สนิคา้	แรงงานการลงทนุอยา่งเสร	ีโดยกำาหนด
ให้ผู้มีคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพ	 หรือแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ	 7	 สาขาสามารถเคลื่อนย้ายไปทำางาน 
ที่ประเทศอื่น	 ๆ	 ในอาเซียนได้อย่างเสรีและถูกกฎหมาย	 เพ่ือเป็นการเพ่ิมอัตราการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
โลก	ส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดเดียวและมีฐานการผลิตร่วมกันโดยจะเริ่มในปี	พ.ศ.2558	(ค.ศ.2015)	ในเบื้องต้น
นี้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำาข้อตกลงยอมรับร่วมกัน	ใน	7	สาขาวิชาชีพแรก	คือ

                 1. อ�ชีพแพทย์ (Medical Practitioners)
                 2. อ�ชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
                 3. อ�ชีพนักบัญชี (Accountancy Services)
                 4. อ�ชีพวิศวกร( Engineering Services)
                 5. อ�ชีพพย�บ�ล (Nursing Services)
                 6. อ�ชีพสถ�ปนิก(Architectural Services)
                 7. อ�ชีพก�รสำ�รวจ (Surveying Qualifications)

 อาชีพเหล่านี้จะได้รับการยกเว้น	ไม่มีการกีดกัน	สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนอื่นๆ
ได้อย่างเสรี	 ทำาให้คนไทยมีโอกาสในการหางานทำาในต่างประเทศมากขึ้น	 แต่การเปิดอาชีพเสรีแบบนี้ก็อาจมี		 
ข้อเสียเหมือนกัน เช่น คนไทยอ�จถกูแยง่อ�ชพี	ปัญหาความอ่อนด้อยทางด้าน	ภาษาต่างประเทศ	จะทำาใหแ้รงงาน
ไทยไมส่ามารถแขง่ขนักบัแรงงานชาตอิืน่ได	้ซึง่จะสง่ผลใหไ้ดต้ำาแหนง่	หรอืคา่จา้งทีต่่ำากวา่แรงงานฝมีอืในระดบัเดยีวกัน	
แรงงานที่มีฝีมือจะเกิดภาวะสมองไหลไปต่างประเทศเนี่องจากค่าแรงที่สูงกว่าในประเทศ
	 ติดตามรายละเอียดในฉบับหน้าอีกนะครับ

                                                                              	ที่มา	www.baanmaha.com

อ�ชีพในอ�เซียน

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



 ยืม	หมายความว่า	“ขอส่ิงของม�ใช้ช่ัวระยะเวล�หน่ึงแล้วคืนให้หรือใช้คืน” ในทางกฎหมาย
เป็นสัญญาประเภทสัญญามีชื่อ	 ซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง	 เรียกว่า “ผู้ให้ยืม”	 ส่งมอบทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอีก

ฝ่ายหนึ่ง	เรียกว่า	“ผู้ยืม” 	เพื่อให้ผู้ยืมใช้สอย	และผู้ยืมจะได้คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ให้ยืมเมื่อเขาใช้สอยเสร็จแล้ว

	 สัญญายืมใช้คงรูป	 คือ	 สัญญายืม	 	 ประเภทหนึ่ง	 ที่บุคคลฝ่ายหนึ่ง	 เรียก “ผู้ให้ยืม” ให้บุคคล 

อกีฝา่ย	เรยีก	“ผู้ยืม”	สญัญายมืทีผู่ใ้หย้มืใชส้อยทรพัยส์นิสิง่ใดสิง่หนึง่ไดเ้ปลา่	และผูย้มืตกลงวา่จะคนืทรพัยส์นินัน้

เมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้ว

	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	2535	แก้ไขเพิ่มเติม	ถึง	(ฉบับที่	9)	

พ.ศ.2553	 ซึ่งการให้ยืมหรือนำาพัสดุไปใช้ในกิจการซ่ึงมิใช่	 เพื่อประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

หรือประโยชน์ของทางราชการ	จะกระทำามิได้			

	 การยืมพัสดุให้ผู้ยืมทำาหลักฐานการยืม	 (สัญญายืมใช้คงรูป)	 เป็นลายลักษณ์อักษร	พร้อมแสดงเหตุผลและ

กำาหนดวันส่งคืน	 เช่น	 ให้ยืมตั้งแต่วันที่	 12	 ธ.ค.2555	 ถึง	 13	 ธ.ค.2556	 ระยะเวลา	 1	 ปี	 หากครบกำาหนดยืม 

ต้องติดตามทวงพัสดุคืนภายใน	 7	 วัน	นับแต่วันครบ	ผู้ยืมพัสดุจะต้องนำาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้

เรียบร้อย	 หากเกิดชำารุดเสียหาย	 หรือใช้การไม่ได้	 หรือสูญหายไป	 ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม 

โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง	หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท	ชนิด	ขนาด		ลักษณะและอย่างเดียวกัน	หรือ	ชดใช้เป็นเงิน

ตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม

โดย...นิมิตร		ลีเอาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	7ว.

น�น�ส�ระ กับ กองพัสดุและทรัพย์สิน

การยืมทรัพย์สิน



 ปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ำาในจังหวัดขอนแก่นเองก็ถูกคุกคาม
มีสภาพทีข่าดการดแูลบำารงุรกัษาท่ีไมแ่ตกตา่งไปจากท่ีอืน่	ซ่ึงใน
การจัดการปัญหาต่างๆ	 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และยั่งยืนนั้นได้ต้องยึดหลักท่ีให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก
ภาคสว่นรว่มในการกำาหนดอนาคตใหก้บัพืน้ทีข่องตนเองโดยรว่ม
รับรู้	 ร่วมคิด	 และร่วมตัดสินใจในการปรับปรุงบำารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีดี	 มีความสุขได้อย่างยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต	 โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้	 ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น	 เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง
	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในฐานะองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง
จังหวัดและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำานาจ 
    ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
	 	 	 	 	ลงวันท่ี13	 สิงหาคม	 พ.ศ.2546	 
	 	 	 	 ข้อ	2(5)	 การจัดการทรัพยากร 
	 	 	 	 	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จังหวัดซึ่งเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
	 	 	 	 	 	 กับประชาชนโดยทั่วไป	 จึงได้ทำา 
	 	 	 	 	 	 	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
	 	 	 	 	 	 	 	 	ของประชาชนในการบริหาร 
       จั ด ก า รพื้ น ท่ี ชุ่ ม น้ำ า จั ง ห วั ด 
																																					ขอนแก่นขึ้น

วันพื้นที่ชุ่มน้ำ�โลก ประจำ�ปี 2556 
(World Wetland day 2013)

วัตถุประสงค์ของโครงก�ร
	 1.	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า
	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำา 
ในจังหวัดขอนแก่นให้มีความเหมาะสมและเป็นต้นแบบการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำาแบบบูรณาการ
	 3.	 เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชุ่มน้ำาในจังหวัดขอนแก่นให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ระบบนเิวศและการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อมสำาหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
	 4.	 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคประชาชน
และองค์กรต่างๆในการสร้างพลังการขับเคล่ือนกิจกรรมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 5.	 เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้
มีส่วนร่วมกำาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนไปสู่ความเป็นชุมชน
น่าอยู่อย่างยั่งยืน

เป้�หม�ยและแนวท�งก�รดำ�เนินง�น
	 ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการดำาเนินงานวันพื้นที่ชุ่ม
น้ำาโลก	ประจำาปี	2556	(World	Wetlands	Day	2013)	จำานวน	
300	คน	ในวันที่	1	กุมภาพันธ์	2556	ณ	เขตอนุรักษ์หัวโนนจาน	
บ้านชีกกค้อ	ต.เมืองเพีย	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น

โดย...เทพมงคล	ประดาพล		หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนภ�รกิจกองแผนและงบประม�ณ



โครงการ 

“เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น”

โดย..วรเวทย์		ดิเรกศรี		หัวหน้าสำานักปลัดฯ

	 	 อบจ.ขอนแก่น	ได้นิมนต์	พระมห�ประมวล ฐ�นทฺตโต (บุล�ลม) วัดธาตุ	(พระอารามหลวง)	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่น	มาเทศนาให้	คณะ
ผู้บริหาร	ข้าราชการ	พนักงาน	และลูกจ้าง	อบจ.ขอนแก่น	ได้รับฟังในการประชุมประจำาเดือน	ซึ่งผมขอสรุปธรรมะที่ท่าน
ได้เทศน์	พอสังเขป	ดังนี้
	 ท่านได้แยกชาวพุทธ	ออกเป็น	5	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่ 1 ช�วพุทธต�มทะเบียนบ้�น	คือ	เป็นชาวพุทธที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน	 นับถือตามบิดามารดา	 เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ	 โดยการประพฤติปฏิบัติและทำาบุญตาม
ผู้ใหญ่/เพื่อนชักชวนหรือไม่สนใจว่า	เทศกาลของชาวพุทธต้องทำาอะไรบ้าง	กลุ่มที่ 2 ช�วพุทธต�มใจฉัน	ก็คือ	ชอบอยาก
ทำาอะไรก็ทำา	ไม่ทำาก็เรื่องของฉัน	จะบังคับให้ทำาโน่นทำานี่ไม่ได้	กลุ่มที่ 3 ช�วพุทธต�มใจอ�จ�รย์	อาจารย์เขาว่าอะไรพา
ทำาอะไร	ก็ทำาตามอาจารย์โดยไม่คิดไตร่ตรองดู	ทำานองเข้าเมืองตาหลิ่วก็หลิ่วตาตาม	กลุ่มที่ 4 ช�วพุทธต�มคัมภีร์	คือ	 
มุ่งศึกษาอาศัยความรู้ความสามารถ	 ค้นคว้าตามพระไตรปิฎก	 คัมภีร์	 แล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 (ระดับปัญญาชน)	 
กลุ่มที่ 5 ช�วพุทธนอกคัมภีร์	คือ	การตั้งลัทธิขึ้นมาใหม่ที่เห็นว่าทำาแล้วได้บุญมากกว่า	ดีกว่าหรือการตั้งตนเป็นนักบุญ/
ผู้สำาเร็จ/ผู้หลุดพ้น/ขึ้นเป็นผู้นำาศาสนาเอง	โดยจัดทำาคำาสอนการปฏิบัติขึ้นมาใหม่เอง		
	 ชาวพทุธทีด่ตีอ้งมกีารหลอมรวมใจของชาวพุทธทัง้หา้มากระทำา	คอืชาวพุทธตามสำาเนาทะเบยีนบา้นกต้็องรกัษา
และศกึษาธรรมะ	อยา่ตามใจฉนั	ฟงัคนอ่ืนบ้างอยา่ตามใจอาจารยม์าก	ควรศกึษาคน้ควา้คมัภรีพ์ระไตรปฎิกใหรู้แ้จง้ถอ่งแท	้
โดยใช้หลักการวิเคราะห์พินิจพิจารณา	สิ่งไหนดี	สิ่งไหนถูกก็นำามาประพฤติปฏิบัติ	
	 มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ	การที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นยากแท้	 (เหนือกว่าคำาว่า	คน)	แต่การที่ดำารงคงความเป็น
มนษุยไ์ดน้ัน้กค็อื	การประพฤตปิฏบิตัติามหลกัการของพระพุทธศาสนา	คอืการรักษาศลี	5	เปน็ส่ิงทีค่วรกระทำาของมนษุย์
ทุกคน	ก็คือ	ความตั้งใจรักษาปกติของตน	อันเป็นหลักปฏิบัติที่ไม่ทำาให้เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น		เป็นหลักแห่งความ
ประพฤติที่จะทำาให้เกิดความสะอาดทางกายและวาจา	 	 การรักษาศีล	 5	 สะดวกและง่ายที่จะปฏิบัติ	 มีดังนี้	 คือ	 ข้อ	1  
พึงละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต	ข้อ 2 พึงละเว้นจากการลักขโมย	ฉ้อฉล	 โกง	สมบัติของใครใครก็หวงกว่าจะเก็บหอม
รอมริบหามาได้ ข้อ 3 พึงละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม	การสำานึกรู้เนื้อรู้ตัวตน	ข้อ 4		พึงละเว้นจากการพูดเท็จ	การ
รักษาสัจจะ ข้อ 5	พึงละเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมา	ทำาให้เสียทรัพย์	ทะเลาะวิวาท	
	 ศีลทั้ง	5	ข้อนี้	เป็นหลักจำาเป็นในสังคมมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปกติ	ทั้งในตนเองและสังคม	เพราะ
ชว่ยควบคุมความประพฤตมิใิหพ้ลาดถลำาลงในความชัว่อยา่งใดอยา่งหนึง่	จงึจดัอยูใ่นระดบัศลีธรรมอนัเปน็มลูฐานท่ีจะนำา
ไปสู่ความสงบ	ของจิตใจ	ถ้าหากความสะอาดทางกายและวาจาไม่มีแล้ว	เราก็ไม่สามารถทำาจิตใจให้สงบได้		
	 สุดท้ายท่านได้ฝาก คำ�เปรียบเปรย (คำ�ผะหย�)	ของคนอีสานไว้ว่า	
 1. บ้�นใกล้ท่�บ่มีน้ำ�กิน	 หมายความว่า	 บ้านเรือนอยู่ใกล้กับวัดของตนเองแท้ๆยังไม่รักษา	 ไม่เข้าวัดทำาบุญ 
ทำาทาน	แต่กลับไปทำานุบำารุงรักษาวัดที่อยู่ห่างไกลบ้าน	
 2. ช�่งป้ันหมอ้ ไมม่หีมอ้ใช	้หมายความวา่	มลีกูอยูห่ลายคน	(3-5	คน)	แตห่าคนทีจ่ะมาดแูลเราหรอืชว่ยอปุการะ
เมื่อแก่เฒ่าไม่มีสักคน		มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังว่า
	 มีวันหนึ่ง	มีคุณป้าแก่ๆ	คนหนึ่งได้มาทำาบุญที่วัดได้ปรึกษาปรับทุกข์กับหลวงพ่อว่า	“หลวงพ่อเจ้�คะครอบครัว
ดิฉันทำ�ไมมันวุ่นว�ยไม่มีคว�มสุขเลย เจ้�ค่ะ” หลวงพ่อถามว่า “เป็นเพราะอะไรล่ะโยมลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ” คุณป้า
ตอบว่า “คืออย่างนี้เจ้าค่ะ ดิฉันมีลูกอยู่ 3 คน  คนโตเป็นผู้ชายได้บรรจุแล้วคนกลางเป็นผู้หญิงเรียนโทร คนสุดท้อง
เป็นชายเรียนตีเจ้าคะ” หลวงพ่อเลยพูดว่า “เอ้ามันก็ดีแล้วน่ีประสบความสำาเร็จทุกคน” ป้าตอบไปว่า “มันไม่เป็นอย่างน้ัน 
ทีไ่ดบ้รรจ ุคอื ไดบ้รรจุธาตมุนัตาย เพราะมนักนิเหล้าเมายาทุกวนัจนตายเพราะเหล้า คนทีส่อง มนัเรยีนโทร คอื โทรศพัท์
ทั้งวันทั้งคืนเงินหมดก็แบมือขอเงินไปเติมเงินโทรศัพท์ พอเราไม่มีเงินให้มันก็ว่าเป็นแม่ภาษาอะไรทำาไมไม่รู้จักหาเงินหา
ทองไว้มากๆ และคนที่ 3 มันเรียนตี คือ มันตีกันเป็นนักเลงหัวไม้ ทุกครั้งที่มีงานบุญงานบวชงานแสดงดนตรีหมอลำา มัน
ต้องมีลูกชายอิฉันร่วมด้วยทุกครั้ง เสียเงินค่าปรับให้ทุกครั้ง  กลุ้มใจเจ้าค่า..”



	 เริ่มกันที่นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์   ตั้งว�นิชกพงษ์ 	ได้รับคัดเลือกเป็น	“คนดีศรีอีส�น” 	ทิดจ่อยขอคารวะ 

และปรบมือให้สิ่งดีๆที่ทำาให้บ้านเมืองให้สังคมและพี่น้องชาวขอนแก่นคือผลงานเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้	 เหม�ะสมด้วย

ประก�รทั้งปวงกับรางวัลที่ได้รับครับท่าน      นี่ก็รับรางวัลเหมือนกันผู้จัดก�รทีมเมือง ยูไนเต็ด  ท่�นสุช�ติ  ไตรองค์ถ�วร  

ประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 	 ได้	 “แชมป์” 	 สมใจ	 	 ในการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่นคัพ  ต้�นย�เสพติด	 	 ครั้งที่	 8		 

ที่เพิ่งเสร็จไปหมาดๆ	ทีมเมือง	ยูไนเต็ด	ของท่านเอาชนะทีมน้ำาพอง	FC		3	:	0		ถือว่าคุ้มครับท่านแม้ต้องรอหล�ยปีกว่�จะได้เด้อ 

(ฮ่าฮ่า)		ทีมฟุตบอล VIP อบจ.ขอนแก่น 	ในงาน	อบจ.ขอนแก่นคัพ		ได้เห็นนักเตะด�วรุ่งสมาชิกสภา	อบจ.ขอนแก่นหลายๆคน

น่าจับตามองเป็นตัวยืนทั้งนั้น	 (ฮ่าๆ)	 	 อาทิ	  สจ.ภ�ควัค  ศรีสุรพล  เขต	 อ.ภูเวียง,	สจ.อ�ทิตย์  ถนอมทุน	 เขต	 อ.สีชมพู, 

สจ.ประสิทธิ์  ทองแท่งไทย	 เขต	 อ.ภูผ�ม่�น, สจ.ธณัช เครือม�	 เขต	 อ.บ้านฝาง,	 สจ.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์     

เขต	อ.อุบลรัตน์,	สจ.ศรัญ  กสิกิจวรกุล		เขต	อ.โนนศิลา,	สจ.จิร�ยุทธ  โชติศิล�กุล		เขต	อ.เปือยน้อย		เอ้ายังไงมีเวลาซ้อมๆ ไว้นะ 

ท่านอย่าขยันซ้อมแต่อย่างอื่น	(ฮ่าๆ)	      ง�นเค้�ท์ด�วน์ขอนแก่นที่ผ่านมาจัดได้ยิ่งใหญ่อลังก�รพี่น้องชาวขอนแก่นมาร่วมงาน

เป็นหมื่น		ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	 น�ยสุช�ติ  โคตรทุม		นำาทีมข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่นร่วมในกิจกรรมสนุกสนานตามคอนเซ็ปต์

สไตล์ย้อนยุค  รองสุม�ลี  ฐ�นวิเศษ  รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น		เอาด้วยใส่ก�งเกงแดงแจ๋ กระช�กวัยไฉไลอีหลี	 (ฮ่าๆ)		ส่วน

ทองกวาวและสาวเจ้ยของเราก็ไม่น้อยหน้าใคร ภัทรสิริ  โคบุตตรี  “ป้�หยอง”	และวนิษฐ�  จันทร์ฝ่�ย 	จากฝ่ายการท่องเที่ยว

และกีฬาสวยได้ย้อนยุคจริงๆ	(ฮ่า)        ง�นวันเด็กที่ผ่านมา	อบจ.ขอนแก่นจัดได้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกๆ ปี	เด็กๆมาร่วมงาน	เล่น

เกม	สนุกสน�นเป็นพันคน		ได้แจกของรางวัลกลับบ้านทุกคน		มาตั้งแต่	6	โมงเช้า	ก่อนเจ้าหน้าที่จัดงานซะอีก	 “น้องต้นข้�ว” 

ลูกชายของคุณร�ตรี  ไชยศรี  จากกองพัสดุฯ		ทิดจ่อยถามแล้วบอกว่าแม่ปลุกตั้งแต่ตี 5		ให้รีบไปกลัวไม่ได้ของแจกเห่อซะไม่มี 

(ฮ่าๆ)       แก่แต่อย�กเป็นเด็กกองแผนและงบประม�ณแต่งชุดนักเรียนมาร่วมงานวันเด็กโดยไม่เกรงใจสังข�ร	 (ฮ่าๆ)		 

ด.ญ.ละมุล  เนื่องสุข, ด.ญ.ดวงเนตร  ช�สุวรรณ  ด.ช.โกวิท  หนันทุม, ด.ช.กฤษณะ  สุระดนัย 	และอีกหลายๆคน		จากกอง

แผนและงบประมาณ	 	 ทิดจ่อยเห็นแล้วก็ปลงต้องบอกเด็กๆว่าแก่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละลูก	 เร่ิมเลอะเลือนต�มวัย	 (ฮ่าๆ)							 

         เอ้ากีฬา	อบจ.อีส�นสัมพันธ์  มาอีกแล้ว		11	–	20	มีนาคม		2556		ท่ีสกลนคร 	ขณะน้ี	อบจ.ขอนแก่นเตรียมตัวกันเต็มท่ี 

ไปช่วยกันเหนื่อย	(ฮ่าๆ)		ท่าน	ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งว�นิชกพงษ์ 	นายก	อบจ.ขอนแก่น		ส่งนักกีฬาเข้�ร่วมการแข่งขันทุกชนิดกีฬ� 

แต่ที่แน่ๆ	 ขบวนพ�เหรดต้องอลังก�รเหมือนเดิมจ้�  ผอ.โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น	 ต้องเหนื่อยอีกแล้ว 

เพื่ออบจ.ขอนแก่น	เรา	(ฮ่าๆ)	ขอแสดงความยินดีกับ	ผอ.สุเทพ  พงษ์ใหม่ ที่ย้ายจากโรงเรียนสีชมพูศึกษามาที่โรงเรียนเมืองพล

พิทยาคมยังไงก็อยู่โรงเรียนหลักของ	อบจ.ขอนแก่น	อยู่ดีครับท่าน		อีกหนึ่งท่าน ผอ.ทวีศักดิ์  ศรีวรส�ร “ผอ. รีไซเคิล”	ทิดจ่อย

ตั้งให้เพราะท่านสามารถเอาวัสดุของเก่�ที่ใช้แล้วมาปรับปรุงโรงเรียนจนโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัยอาคารสถานที่ดีขึ้น 

ผิดหูผิดต�แบบไม่ต้องใช้งบประมาณ		นี่ท่านย้ายมาโรงเรียนพระยืนวิทยาคารคงจะต้องทำ�ของฮ่�งให้เป็นของดีอีกเด้อ	(ฮ่าๆ)	

 เอ้าเนื้อที่หมดแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าคร๊าบ  สวัสดี...                                                                          

กระแซะข่าว โดย...ทิดจ่อย	คอยสาว

 สวัสดีคร๊าบ  ท่านผู้อ่านที่เคารพพบกันอีกแล้วทิดจ่อยนำาข่าวคราว
เนื้อหาสาระของพี่น้องชาว อบจ.ขอนแก่นมาฝากกัน  



โดย...อภินันทน์	อรัญรุด		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข่�วประช�สัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนเมืองพลพิทย�คม คว้�อันดับ 9
จ�ก 90 โรงเรียน ที่มีผู้ผ่�นข้อเขียนและสัมภ�ษณ์ โควต� มข.56 ม�กที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	http://www.theactkk.net/home/homenew1/DetailsNews.asp?TID=2463

	 ตามที่	มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ได้ประก�ศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภ�ษณ์โควต� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ประจำ�ปีก�รศึกษ� 
2556	 เมื่อวันที่	 17	 ธ.ค.2555	 ซึ่งมีผู้สอบสัมภาษณ์ทั้งหมด	 5,435	 คน	 และมีผู้สอบติดทั้งหมด	 4,341	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 80	
ของจำานวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	 ดังนั้น	 ศูนย์ประส�นง�นวิช�ก�รขอนแก่น สถ�บัน The Act จึงได้นำาข้อมูลจากโรงเรียน
ที่มีผู้สอบผ่านข้อเขียน	 และผ่านการสอบสัมภาษณ์	 มาจัดอันดับ	 90	 อันดับ	 โรงเรียนที่มีผู้สอบติดโควตา	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
มากที่สุด	มานำาเสนอ
	 จากการจัดอันดับของ	 ปรากฏว่า	 โรงเรียนเมืองพลพิทย�คม สังกัด อบจ.ขอนแก่น	 มีนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนและ
สัมภาษณ์	จำ�นวน 111 คน	อยู่ในอันดับที่	9	จาก	90	โรงเรียน	ที่มีผู้สอบติดมากที่สุด	สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด	
อบจ.ขอนแก่น	 และประสิทธิผลการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	
ว�รส�รคูนแคน	 จึงขออนุญาตใช้พื้นที่ของ
คอลัมน์	 “ของดี...ที่ขอนแก่น” นำาเสนอ
ผลการจัดอันดับ	 “90 อันดับ โรงเรียนที่มี 
ผู้สอบติดโควต� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น  
ปี 2556 ม�กที่สุด”	จาก	สถ�บัน The Act 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา	ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญ
และกำาลังใจแก่	 โรงเรียนเมืองพลพิทย�คม 
ในการที่จะมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น



สโมสรขอนแก่น เอฟซี สู้ศึก ย�ม�ฮ่�ลีก 1

ขอขอบคุณภาพจาก	http://www.facebook.com/khonkaenfc

	 สวัสดีแฟนๆ	เดอะทีเร็กซ์	“ไดโนเพชฌฆ�ต” ขอนแก่น	เอฟซี	
ทุกท่านครับ	ห่างหายกันไปสองฉบับ	เน่ืองจากอยู่ในช่วงปิดฤดูกาล	2012	
นับต้ังแต่ฉบับน้ี	ผม	“น�ยฉล�ม” กลับมาประจำาการเพ่ือรายงานข่าว
คราวความเคล่ือนไหวของสโมสรขอนแก่น	 เอฟซี	 ในการสู้ศึก	 
“ย�ม�ฮ่�ลีก 1 ฤดูก�ล 2013”	ให้ทุกท่านได้รับทราบอีกคร้ังครับ

	 มาเริ่มกันที่	 ข่าวความเคลื่อนไหวภายในทีม ขอนแก่น เอฟซี กันครับ	 ในฤดูกาลนี้	 ผู้เล่นหลักๆ	 ได้ทยอยย้ายออกจากทีม 
เพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆ	กันหลายรายครับ	ไม่ว่าจะเป็น	กองกลางปอดเหล็ก	“บ๊อบบี้” กฤษด� เหมวิพัฒน์ ที่ย้ายขึ้นเหนือไป
ร่วมทีม	“กว่�งโซ้งมห�ภัย” เชียงร�ยยูไนเต็ด เพื่อทำาศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก	และ	“เจ้�บอล” พีรวิส ฤทธิ์ศรีบูรณ์ กองกลาง
เชิงสูง	 ที่ย้ายไปร่วมทีม บ�งกอก เอฟซี และสองนักเตะทีมชาติลาว	 คือ	คำ�แพง ส�ยวุฒิ ย้ายไปอยู่กับ	อ่�งทอง เอฟซี	 และ 
กัลย� ส�ยสมหวัง	ก็ย้ายกลับไปเล่นให้สโมสรบ้านเกิดที่	สปป.ลาว
	 ในส่วนของทีมงานยังเปน็ชดุเดมิครับ	ม	ีนายก	อบจ.ขอนแกน่	ดร.พงษศ์กัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ ์เปน็ผูจ้ดัการทมี	ประธานสโมสร	
ได้แก่	ดร.กษม ชนะวงศ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน อ.พิเชษฐ์ สุโพธิ์เมือง	โดยผู้เล่นชาวไทยที่ย้ายเข้าขณะปั่นต้นฉบับอยู่นี้	ยังไม่ทราบครับ
ต้องรอวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกคร้ังช่วงปลายเดือน	 ก.พ.2556	 ส่วนผู้ เล่นต่างชาติในฤดูกาลนี้	 มี	 6	 คน	 ได้แก่	 
ม�ธิอัส เรสซิโอ กองหน้�ช�วอ�ร์เจนติน่�, เอมเร ช�บ�น ผู้รักษ�ประตูช�วอียิปต์, หลี่เซียง กองหลังช�วจีน, วินเฟรด ดิโจคัม 
(กัตตุสโซ่) กองกล�งช�วแคเมอรูน, ยูสุเกะ น�ค�ต�นิ กองกล�งช�วญี่ปุ่น และคริส เอ็มบอนดี้ กองหน้�ดีกรีเย�วชนโลก  
ชุดยู 20 ช�วแคเมอรูน ที่ยืมตัวมาจาก บ�งกอกกล๊�ซ เอฟซี จนจบฤดูกาล	 โดยเมื่อวันที่	 2	ก.พ.2556	สโมสรขอนแก่น เอฟซี  
ได้อุ่นเครื่องกับ	ทีมช�ติ สปป.ล�ว	ณ	สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น	ซึ่งผลการแข่งขัน	ขอนแก่น เอฟซี เอ�ชนะไปได้ 2 : 1
	 สำาหรับในเดือน	 มี.ค.2556	 ซึ่งเป็นเดือนแรกของฤดูกาล	 2013	ขุนพลไดโนเพชฌฆ�ต ขอนแก่น เอฟซี 	 มีโปรแกรม 
การแข่งขัน	ดังนี้ครับ
  นัดที่ 1 (อา.)			3	มี.ค.2556	ขอนแก่น เอฟซี vs ตร�ด เอฟซี สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น
  นัดที่ 2		(ส.)			9	มี.ค.2556	กัลฟ สระบุรี vs ขอนแก่น เอฟซี สนามกีฬา	อบจ.สระบุรี
  นัดที่ 3  (ส.)	16	มี.ค.2556 ขอนแก่น เอฟซี vs ระยอง ยูไนเต็ด สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น
  นัดที่ 4  (ส.)	30	มี.ค.2556 บีบีซียู vs ขอนแก่น เอฟซี สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น
	 โดยทั้ง	 4	 นัด	 เร่ิมแข่งขัน	 เวลา	 18.00	 น.	 อย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์	 สโมสรขอนแก่น เอฟซี	 ให้ทำาผลงานให้ดีที่สุด 
ในฤดูกาลนี้นะครับ	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

ต�มดูผลง�น



พ.ศ.2556
ร�งวัล “Autistic Khon Kaen Award ประจำ�ปี 2555”
ผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตบุคคลออทิสติก 
จ.ขอนแก่น
จาก...สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก	จ.ขอนแก่น
และ	ภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติก	จ.ขอนแก่น

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

พ.ศ.2555
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น ท่ีส่งเสริม
ก�รดำ�เนินง�นวัฒนธรรม ด้�นมรดกภูมิปัญญ�ท�ง
วัฒนธรรม”
จ�ก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

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.)


