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2 Editor’s Note / สารบัญ 27ทํานายทายทัก 12 ราศี

 สวัสดีคะ	 คุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน	พบกันอีกครั้งกับ	Korat	Network	
ประจ�าเดอืนตลุาคม	2558		ฉบบันีเ้ป็นฉบบัสดุท้ายส�าหรบัวารสารขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ�าปีที่	3	หรือในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558		

ดังน้ัน	บรรณาธิการในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จึงขอขอบคุณ		คณะผู้จัดท�าวารสาร	Korat	Network		และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกท่าน		ที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร		รวมถึงการให้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ด้วยดี		และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	อบจ.นครราชสีมา	ที่ให้

ค�าแนะน�า	 และเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ใน	Korat	Network	

ทุก	 ๆ	ฉบับ	 จนได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์และประสบความส�าเร็จด้วยดีมา	ณ	ที่นี้

ด้วยค่ะ

	 ถึงแม้ว่า	 	 ช่วงเวลาน้ีจะเป็นระยะแรกเริ่มของปีงบประมาณใหม่	

พุทธศักราช	2559		วารสาร	Korat	Network		ก็ยังคงมีกิจกรรมต่าง	ๆ 	มากมาย

ท้ังภายในและภายนอกองค์กร				รวมถึงเหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้	มาถ่ายทอด

ให้ผูส้นใจได้รบัข้อมลูข่าวสารของ	อบจ.นครราชสมีาได้อย่างครบถ้วนเช่นเคย		

ท้ังน้ี	 	 Korat	 Network	 	 อยากจะขอเป็น

สื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่างบุคลากรเจ ้าหน้าท่ี	 และ

สถานศึกษาในสังกัดทั้ง	 58	 แห่ง	

ของ	อบจ.นครราชสีมาอีกด้วย

	 อย ่างไรก็ตาม	 นกยินดีเป ็น

อย่างยิ่ง	 ที่จะได ้รับความร ่วมมือ

ในวารสารของเราฉบับต่อ	 ๆ	 ไป	 ท่ีจะ

จัดท�าข้ึนเป็นปีท่ี	 4	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2559	 	 โดยหวังเป ็นอย ่างยิ่ งว ่า

ท่านผู ้อ ่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่เป็นประโยชน์ตลอดไปค่ะ

	 ชาวราศีมังกรช่วงนี้		ดูจะถูกกระท�าจากเอาแต่ใจมากเกินไป	ของใครบาง
คน	อาจจะส่งผลกระทบกบัคณุเตม็ๆ	ท�าให้จัดการอะไรไม่ลงตวั	ถ้าหากคณุหาทาง
เอาชนะไม่ได้ให้หาทางเป็นพวกเดียวกันไปเลย	 การงาน	 	 การวางแผนกลยุทธ์
ทางการเงินนั้นส�าคัญมาก		แม้ว่าคุณจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่	แต่ก็ลงมือให้เต็มที่	
อาจจะต้องพึ่งพาคนในที่ท�างานมากขึ้น		ความรัก		ส�าหรับคนโสด		คนที่แอบชอบ
คณุจะท�าให้คณุประหลาดใจมาก	แต่ต้องท�าใจและคดิเสมอว่าเขาท�าให้เพราะรูส้กึ
ดี		มองโลกในแง่ดี		ในช่วงนี้คนใกล้ตัวบางคนจะต้องการความช่วยเหลือจากคุณ
มากเป็นพิเศษ		ท�าให้คุณเหนื่อยมากเป็นพิเศษ	ท�าในสิ่งที่ท�าได้	แต่ไม่จ�าเป็นต้อง
เยอะเกินไป	

	 คนรอบตัวจะดูลึกลับชอบกล	คุณอย่าเพิ่งไปคาดเดาสถานการณ์ไปเอง	
แต่ควรจะปรับมุมมองและจัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งต่าง	ๆ	ในชีวิตเสียใหม่	ใน
ช่วงนีอ้าจเป็นช่วงเวลาทีค่่อนข้างร�าคาญใจและเจอเรือ่งท้าทายมาก	แต่ขอบอกว่า
ความล�าบากในครั้งนี้จะสร้างสิ่งดีๆ	ให้กับคุณแน่นอน		ความรัก		ความรู้สึกสับสน	
แล่นเข้ามาเกาะกุมหัวใจอย่างมามาย	ระวังตัวเองเข้าไว้อย่าไปต่อปากต่อค�า	ช่วง
นี้เงียบๆไว้ก่อนจะปลอดภัยกว่า	การงาน		งานเข้ามาอย่างเต็มที่	พลังมาเต็มพร้อม
ลยุงานต่อ	แต่คณุท�างานคนเดยีวไม่ได้นะ	ต้องพึง่ทมีงานด้วย	ท�าคนเดยีวไม่ด	ีระวัง
เรื่องเงินและทรัพย์สิน	อาจกลายเป็นปัญหาได้อย่างไม่น่าเชื่อ

	 การท�าของคนรอบตัว	ท�าให้ความรู้สึกไม่มั่นคงและไม่แน่ใจเอาเสียเลย	
หน้าทีข่องคณุคอืต้องสร้างความสมดลุและเตรยีมพร้อมยอมรบัข้อตกลงต่างๆ	แต่
ไม่ได้หวายความว่าคณุจะต้องเสยีสละตวัเอง		แล้วท�าเพือ่คนอืน่ทกุอย่างนะ		ความ
ไม่ยตุธิรรมหรอือะไรทีเ่ราไม่อยากให้เกิด	แต่ไม่ได้หวายความว่าเราควรจะยอมแพ้	
เดือนนี้คุณจะเจอเรื่องแบบนั้นบ้าง	รู้สึกแย่	ท้อใจ	แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะค่อยๆ	
ปรับตัวและรู้วิธีจัดการมันได้		ความรัก		คุณชอบอยู่คนเดียวก็จริง	แต่ก็ต้องใช้เวลา
ร่วมกับคนอื่นบ้าง	 	 อย่ากดดันตัวเองมากเกินไป	อาจได้พบคนน่าสนใจเข้ามาใน
ชีวิต	 	การงาน	 	ทั้งๆที่มีการเปลี่ยนแปลง	แต่คุณกลับรู้สึกว่าไม่อยากท�าอะไรเลย		
เอาเป็นว่า	ณ	ตอนนี้	 อย่าเพิ่งไปสนใจงานคนอื่น	สนใจงานตัวเองก่อน	ต้องระวัง
เรื่องการสื่อสาร	คนอื่นจะเข้าใจอีกทางทั้งๆที่คุณไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น

	 พวกรายละเอียดเล็ก	 ๆ	น้อย	ๆ	ส�าคัญมาก	อย่าปล่อยให้พลาดไป	ควร
จดจ�าเอาไว้	ถ้าพลาดไปทุกอย่างอาจไม่จบ	การพยายามสร้างความสมดุลในเรื่อง
การงานเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก	แล้วก็ต้องระวังเรื่องอนาคตด้วย	ความรัก	ต้องใจเย็น
มากๆ	 เป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีเท่าไร	การงาน	 	 ในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวาย
มาก	อาจจะต้องปรับแผนการวางกลยุทธ์ต่างๆ	หาทางเคลียให้ลงตัว		ทุกอย่างมัน
ต้องไปทีละขั้น	ช้าๆ	แต่ชัวร์ดีกว่า	มันอาจจะเป็นการทดสอบความอดทนของคุณ
ก็ได้	ยิ่งรอเท่าไหร่มันอาจยิ่งคุ้มค่ามากเท่านั้น

	 ชาวพฤษภ	 เป็นพวกระมัดระวังไว้ก่อนเสมอ	และต้องการสิ่งดีๆ	 ซึ่งอะไร
ดีๆก็จะมาถึงได้มันก็ต้องรอเวลา	 เป็นเดือนที่คุณกล้าหาญและเต็มไปด้วยศรัทธา	
เรารูว่้าคณุจะท�าอะไรด	ีๆ 	ได้อย่างแน่นอน	ความรกั	หาเวลาคยุกนัลองรบัฟังแง่มมุ
ของเค้าบ้าง	ช่วงนี้อย่าอยู่ด้วยกันมากเกินไป	จะทะเลาะกันกับคู่รัก	การงาน	เพื่อน
ร่วมงานบางคนจะกวนใจชอบกล	ทางที่ดีใส่ใจกับงานตัวเองดีกว่า	 	 ช่วงนี้ควรหา
เวลาไปเดนิเล่นพกัผ่อนหย่อนใจบ้าง	ไม่งัน้จะเครยีด	ไม่อย่างง้ันคนทีเ่หนือ่ยจะเป็น
คุณเอง

	 บางอย่างเดินมาถึงจุดเปลี่ยน	คุณจะได้เจอคนท่ีท�าให้มีความสุข	 รู้สึกดี
และสบายใจ	ต้องรบัผดิชอบหลายอย่างมาก	เหนือ่ยสดุ	ๆ 	แต่อะไรๆกจ็ะลงตวัมาก
ขึ้น	ความผิดพลาดที่เคยท�าไป	ลองเอามาปรับเสียใหม่	ชีวิตน่าจะลงตัวมากขึ้นนะ	
ความรัก	ช่วงน้ีต้องระวังเรื่องการสื่อสาร	พยายามพูดคุยกันให้มากๆ	จะได้เข้าใจ
กันมากขึ้น	การงาน	ช่วงนี้จะมีโอกาสใหม่	ๆ	ให้คุณได้ตื่นเต้น	ระวังเรื่องเวลาด้วย	
ถ้าตัดสินใจช้า	หรือตกลงอะไรช้าอาจท�าให้เสียหาย	ชาวราศีเมถุน	มีทักษะในการ
แก้ปัญหา	ควรมีสติและสมาธิในการรับมือกับปัญหาตลอดเวลา

	 เป็นช่วงเวลาที่อยากท�าทุกอย่างเลย	พลังงานเหลือเฟอชาวราศีกรกฎ	แต่
ต้องวางโครงสร้างให้ดี	มีโอกาสประสบความส�าเร็จแน่นอน		ระยะนี้	อาจต้องคอย
ดูแลคนที่บ้าน	 ดูแลพวกเขามากหน่อยเป็นเดือนที่ได้ใกล้ชิดกับคนในครอบครัว		
ความรัก	บางที	 ความขัดแย้งก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง	 ไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไป	หน้าที่
ตอนนี้ของคุณคือ	ต้องพยายามหาทางให้ความส�าคัญกับงานและความรักให้มาก
พอๆ	กัน	ถ้ายังโสด	จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆ	อาจกลายมาเป็นคนรัก	 	 	การงาน	จะมี
ปัญหาการเงิน	ควรรับมือให้ดี	สิ่งที่ต้องระวังมากและควบคุมให้ดีคือเวลา

	 ช่วงนี้ชาวราศีสิงห์		ก�าลังมีเกณฑ์การตัดสินในอะไรหลายๆอย่าง	ต้องเริ่ม
เตรียมตัวให้พร้อมไว้เลยตั้งแต่ต้นเดือน	 	ความรัก	 	 ช่วงนี้คนมีความรักจะคิดมาก
นะ		ไม่แน่ใจว่าจะท�าอย่างไรกับความรกั		ค�าแนะน�าง่ายท่ีสุดคือ	การถามหวัใจของ
คุณเอง	 	 ถ้าใช่มันก็ใช่	 ถ้าไม่ใช่ก้คือไม่ใช่	 	 จะมีดราม่าในช่วงวันหยุด	 ใจเย็นๆ	
พยายามหนักแน่นเข้าไว้		การงาน		พักนี้คุณจะเหนื่อยใจกัเพื่อนร่วมงาน		แนะน�า
ว่าต้องอดทนนะ		ทนๆไว้ก่อน	เดี๋ยวทางเลือกก็จะมาเอง		ระวังปัญหาเรื่องการเงิน					

	 ในช่วงนี	้ชาวราศีกันย์ต้องรกัษาสมดุลให้กับส่ิงต่าง	ๆ 	อย่าปล่อยให้ค�าพูด
ของคนอื่นท�าให้คุณสับสนหรือไม่สบายใจ		ชั่งน�้าหนักความหมายให้ดีๆ		ในช่วงนี้
อาจจะเจอเรือ่งไม่สบายใจลึกพยายามเข้มแข็งและก้าวผ่านไปให้ได้		ความรกั	ช่วง
นีรู้สึ้กดีมาก	คนรกัสนใจคอยดูแลเอาใจใส่	ข้อควรระวงั	คือความคิดมากของตัวคุณ
เองที่จะท�าให้เกิดปัญหา		การงาน		ในช่วงนี้จะมีโอกาสดีๆ	ผ่านเข้ามา	ควรตัดสิน
ใจให้รอบคอบและพักผ่อนบ้าง

	 เป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจหลาย	ๆ	อย่าง	แต่ขอให้คุณศึกษาข้อมูล
เพ่ือเรยีกความชัดเจน	คุณมีอิสระและมีอ�านาจเยอะมาก	อยากท�าอะไรก็ท�า	จงเช่ือ
มัน่และไว้ใจในตวัเอง	ความรัก	ความรกั		งานหนักในช่วงนีร้บกวนความรกัของคณุ
เป็นอย่างยิ่ง	ควรใช้เวลาว่างอยู่กับคนรักของคุณและพูดคุยกันให้มากขึ้น	
การงาน		ในช่วงนีคุ้ณจะดขูยนัเป็นพเิศษ	ในสายตาเพือ่นร่วมงานคณุยงัคงเป็นฮโีร่
ของพวกเขาเสมอ	การสร้างความสัมพันธ์กับคนในที่ท�างานจะช่วยให้อนาคตของ
คุณลงตัว		

	 ความผิดหวังจากใครบางคน	หรืออะไรบางอย่าง	จะท�าให้คุณระเบิดออก
มา		อยากให้คณุใจเยน็ๆ	เอาไว้ก่อน	จดุเปลีย่นจะมาถงึแล้วอะไรๆมนัจะลงตวัมาก
ขึ้น	ส�าหรับชาวราศีพิจก	จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงหลาย	ๆ	อย่าง	เตรียม
ตัวให้พร้อม	 	ความรัก	 	 ในช่วงนี้แอบชอบใครอยู่เป็นเวลาที่เหมาะจะสารภาพรัก
มากๆ	จัดเลย	คิดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี	ส�าหรับคนมีคู่	ช่วงนี้แฟนจะดื้อหน่อย
นะคะ	กท็�าข�าๆไปก็แล้วกันนะ	อยา่เก็บไปคดิมากจนเป็นปญัหา		ข้อควรจ�าในตอน
นี้คือ	การคบหากับคนอื่น	ไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือเพื่อนร่วมงาน	การประนีประนอม
ส�าคัญที่สุด		

	 อย่าเพ่ิงไปรบัปากหรอืไปผกูพันตัวเองกับอะไรทีคุ่ณเองก็ยังไม่แน่ใจ		หรอื
ไม่รู้จักมันดีพอ		ความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติส�าคัญที่ควรจะต้องมี	ชีวิตเดือนที่
แล้ววุ่นวายมาก	แต่ว่าเดือนนีคุ้ณจะนิง่มากข้ึน	เดือนนีมี้โอกาสประสบความส�าเรจ็		
ความรกั		ในช่วงเดอืนน้ีคณุก�าลงัมีความรกัอย่างรนุแรง	หวานช่ืนเป็นทีส่ดุ		แต่ต้อง
ระวังเวลาหวานมาก็จะขมมากเช่นกัน	 ถ้าโสดก็จะได้เจอคนใหม่ๆ	 เข้ามาให้ได้
ท�าความรู้จัก		การงาน	ต้องนึกเสมอว่า		ทุกอย่างที่ทุ่มเทลงไป	มันก็ได้กับคุณเอง
นะ	อย่าลืมวางแผนเรื่องการเงินให้ดีๆ	ไม่งั้นเดี๋ยวงบจะบานปลาย
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เลาะริมรั้ว  4
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

Education Zone 5

ข่าวกองคลัง 6

คุณขอมา อบจ. จัดให้ 7
มอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

ผลงานและกิจกรรม 8-20

อ่านแล้วรวย 21
โคพัน¸ุ์โคราชวากิว

Entertainment 22
15 Àาพยนตร์ยอดเยี่ยม

Health Corner/Brain Food  23
ออกกÓ ลังกายบÓ รุงสมอง

Countdown AEC 24
โอกาสสÓ หรับประเทÈไทยในมาเลเซีย

IT Knowledge/English Easy 25
Polaroid Snap ถ่ายปุˆป ปริ้นท์ปั�บ

นิทานชาดก 500 ชาติ/Àาษาโคราช 26

ทÓ นายทายทัก 27



นิทานชาดก  500 ชาติ

	 พระราชาท่ีปลอมตัวมาสนทนาเสร็จแล้ว	ก็กราบลาพระฤาษีเข้าสู่พระราชวัง

ไป	 จากนั้นทรงท�าการทดลอง	ค�าพูดของ	พระฤาษีด้วยการไม่ปฏิบัติธรรม	 เป็นปี	

แล้วกลับมาไปหาพระฤาษีอีกครั้ง	 	 พระฤาษีท�าการต้อนรับ	 ด้วยผลไม้นานาชนิด

เหมือนเดิม	แต่ครั้งนี้พอพระราชา	เสวยผลไม้	ค�าแรกเท่านั้น	ก็ต้องคายทิ้งไป	เพราะ

ผลไม้มีรสขม	และ	ฝาดมาก

	 พระฤาษีจึงกล่าวว่า “พอหนุม คงเปนเพราะพระราชา ไมทรงครองราชย 

โดยธรรมเปนแน เลย ธรรมดาฝูงโควายนํ้า จาฝูงวายคดไปคดมา ฝูงโคที่ตามาขาง

หลังก็วายคดตามไปดวย เหมือนหมูมนุษย กับผูนํามนุษยประพฤติ ไมเปนธรรม 

ประชาชนกป็ระพฤติไมเปนธรรมเชนเดยีวกนั พระราชาไมตัง้อยูในธรรม ทวยราษฎร

ก็เปนทุกข ท่ัวกัน” “ถ้าจ่าฝูง	 โคว่ายข้ามแม่น�้าตรงๆ	ฝูงโคที่ว่ายตามมาก็ว่ายตรง

เช่นกันเหมือนหมู่มนุษย์	 ถ้าผู ้น�าประพฤติเป็นธรรม	 ประชาชนก็ต้องประพฤติ

เป็นธรรมเช่นกัน	พระราชาตั้งอยู่ในธรรม	ทวยราษฎร์	 ก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้า”	

พระราชาท่ีปลอมตัวมา	 ได้ฟังของ	 ฤาษีแล้ว	 จึงแสดงพระองค์เป็นพระราชาให้	

พระฤาษทีรงทราบ	นมสัการพระฤาษีแล้วเสด็จกลบัพระนคร		พาราณส	ีประพฤติตน

ตั้งอยู่ใน	ทศพิธราชธรรม	ปกครอง	อาณาประชาราษฎร์	โดยธรรมดังเดิม

 นิทานชาดก เรื่องนี้ สอนใหรูวา ผูนําที่ดีตองประพฤติตนเปนตัวอยาง 

และเปนที่พึ่งของผูตามได จึงจะอยูรวมกันอยางมีความสุข

	 คร้ังหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ประทับอยู่	 ที่วัดพระเชตะวัน	 เมืองสาวัตถี	

ทรงทราบเรือ่ง	ทีพ่ระภิกษสุงฆ์สนทนากนัในศาลาทีป่ระชุมเกีย่วกบัโอวาทของพระราชา	

จึงได้เสด็จ	มายังที่ประชุมสงฆ์	แล้วทรงเล่าอดีตนิทานเรื่อง	ราโชวาท	ให้พระภิกษุสงฆ์

ฟัง	ดังนี้

	 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว	 พระโพธิสัตว์	 เกิดเป็นฤาษี	 บ�าเพ็ญเพียรอยู่ในป่า

หิมพานต์	ฉันผลไม้	และรากไม้เป็นอาหาร	ในสมัยนั้นแผ่นดินเมืองพาราณสี	ปกครอง

โดยพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู ้ตั้งอยู ่ในธรรมปกครองอาณา

ประชาราษฎร์ด้วยธรรมตลอดมา	 โดยตลอดวันหนึ่งพระองค์	ทรงด�าริว่า	 “เราปกครอง

เมอืงน้ีมา	มใีครเดอืดร้อน	และกล่าวต�าหนติเิตยีนเราบ้างหรอืเปล่า”?		จงึทรงตรวจสอบ

ทั้งในวันและนอกวัง	 ก็ไม่พบเห็นใครเดือดร้อนและกล่าวต�าหนิติเตียนพระองค์ด้วย

พระประสงค์ต้องการรู้ให้ได้	 วันหนึ่งได้ทรงปลอมพระองค์	 ไปตามหมู่บ้าน	 ต่างๆ	 ก็	

ทรงไม่พบเห็นใครเดือดร้อนและกล่าวต�าหนิ	 ติเตียนพระองค์	 จึงทรงแวะเข้าไปใน

ป่าพิมพานต์เพื่อสนทนากับ	พระฤาษี	โดยท�าทีเป็นคนหลงทาง	

	 พระฤาษีได้ท�าการต้อนรับด้วยผลไม้นานาชนิด	พระราชาที่ปลอมตัวมา	ได้เสวย

ผลไม้มีรส	หวานอร่อยดี	จึงถามสาเหตุที่ท�าให้ผลไม้มีรสชาติดี	เช่นนี้		พระฤาษีกล่าวว่า	

“พอหนุม เปนเพราะพระราชาครองราชย โดยธรรมเปนแน ผลไมจึงมีรสหวาน อรอยดี” 

พระราชาที่ปลอมตัวมา สงสัยจึงถามวา “ถาพระราชาไมครองราชย โดยธรรม ผลไมจะ

มรีสชาตเิปนเชนไรพระคณุเจา” พระฤาษตีอบวา “ผลไมจะมรีสขม และฝาด หมดรสชาติ 

ไมอรอยนะสิ โยม”

KORAT NETWORK KORAT NETWORK

26 นิทานชาดก 500 ชาติ / ภาษาโคราช 3เร�่องจากปก

 เปนตาสะออนเด็กน่อยคนนี่ วางของเล่น
เอากะต้างวมไว่เง ่าะก็กะตอดไปจนถึงเพื่อมา
เปดเล่น
 แลดูช่างน่ารักเด็กน้อยคนนี้ วางของเล่น
เอาตะกร้าคว�่าไว้  เธอก็เอาก้นถัดไปจนถึงเพื่อมา
เปดเล่น 

 เปนตา แลดู, ดูแล้ว ใช้ขึ้นประโยคหรือ
  เน้นประโยค หรือ ค�า นั้นๆ
 สะออน ชื่นชม น่ารัก
 กะต้า ตะกร้า
 งวม คว�่า
 เง่าะ สรรพนามแทนบคุคลท่ีเราสงสาร
  แทนที่จะเรียก เธอ, หนู, ฯลฯ
 กะตอด เอาก้นถัดไปทีละนิด

ภาษาโคราช

Text by : rabbit_giant

คุณสมบัติของผูนํา (ราโชวาทชาดก)
ประวัติความเปนมา
	 วันออกพรรษา	 ตรงกับวันขึ้น	 ๑๕	 ค�่าเดือน	 ๑๑	 เป็น
วนัทีพ่ระภกิษุพ้นข้อก�าหนดทางวนิยัทีจ่ะอยูจ่�าพรรษา	นบัต้ังแต่
วันเข้าพรรษาเป็นต้นมา	และสามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้	
ซึ่งจะมีประเพณีที่เกี่ยวข้อง	คือ	การตักบาตรเทโวโรหนะ	คือวัน
ถัดจากวันออกพรรษา	๑	วัน	ซึ่งพุทธศาสนิกชนมักจะตักบาตร
ในวันนี้	 ด้วยนิยมว่าเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า	 เสด็จลงมา
จากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์	 หลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาอยู่	
๓	เดือน	และถัดจากออกพรรษา	๑	เดือน	ถือเป็น	เทศกาลกฐิน	
ที่จะท�าบุญถวายผ้ากฐินตามวัดต่าง	ๆ	 เมื่อเทศกาลเข้าพรรษา
ได้ผ่านพ้นไปถึง	๓	เดอืน	กจ็ะเป็นช่วงเวลาของ	“วนัออกพรรษา”	
ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดระยะการจ�าพรรษา	 หรือออกจากการ
อยู่ประจ�าที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด	๓	 เดือนของพระภิกษุสงฆ์	
โดย	วันออกพรรษา	ตรงกับวันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๑๑	ของทุกปี	
ซ่ึงเรียกอีกอย่างว่า	 “วันมหาปวารนา”	 ค�าว่า	 “ปวารนา”	 นั้น
แปลว่า	อนุญาตหรือยอมให้	โดยในปีนี้	วันออกพรรษา	ตรงกับ
วันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๘

วันออกพรรษา
(วันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑)

								ทั้งนี้	วันออกพรรษา	พระสงฆ์จะประกอบพิธีท�าสังฆกรรมใหญ่ที่เรียกว่า	มหา
ปวารณา	ใน	วนัออกพรรษา	ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภกิษุว่ากล่าวตกัเตือนซ่ึงกนัและ
กนัได้	เนือ่งจากในระหว่างทีเ่ข้าพรรษาอยูด้่วยกนั	พระสงฆ์บางรปูอาจมข้ีอบกพร่อง
ที่ต้องแก้ไข	และการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนก็จะท�าให้รู้ข้อบกพร่องของตน	อีกทั้ง
ยงัเปดิโอกาสให้ถามขอ้สงสยัซึ่งกันและกนัไดด้ว้ย	พระผูใ้หญ่ก็กล่าวตกัเตือนพระผู้
น้อยได้	 และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถชี้แนะถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน	
แม้พระผูใ้หญ่จะมอีาวโุสมากกว่า	แต่ท่านกม็ไิด้ส�าคญัตนผดิคดิว่าท่านท�าอะไรแล้ว
ถูกไปหมดทุกอย่าง	 เพื่อเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีการคอยสังวร	 คือ	 ตามระวัง	 ไม่
ประมาท	ไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นได้	เหมือนล้อมรั้วไว้ก่อนที่วัวจะหาย	ไม่ว่า
จะอยูใ่นเทศกาลเข้าพรรษาหรอืออกพรรษา	พระท่านจะประพฤติดี	ปฏบัิติชอบ	ตาม
ระบอบของพระธรรมวินัยอยู่ตลอดเวลาส�าหรับ	ค�ากล่าว	ปวารณา	 มีค�ากล่าวเป็น
ภาษาบาลีเป็นดังนี้	“สังฆัมภันเต	ปะวาเรมิ	ทิฎเฐนะ	วา	สุเตนะ	วาปะริสังกายะ	วา	
วะทนัต	ุมงั	อายส์ัมนัโต	อะนกุทัปัง	อปุาทายะ	ปัสสนัโต	ปฎกิะรสิสาม”ิ	มคีวามหมาย
ว่า	ข้าแต่พระสงฆ์ผูเ้จรญิ	กระผมขอปวารณาต่อสงฆ์	ด้วยได้เหน็หรอืได้ฟังกต็าม	ขอ
ท่านทัง้หลายโปรดอนเุคราะห์	ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วย	เมือ่กระผมมองเหน็แล้ว	
จกัประพฤติตวัเสยีเลยใหม่ให้ด	ีเมือ่ท�าพธิ	ีวนัออกพรรษาแล้ว	พระภกิษสุงฆ์สามารถ
จาริกไปในสถานที่ต่าง	 ๆ	หรือค้างคืนที่อื่นได้โดยไม่ผิดพระพุทธบัญญัติ	 และยังได้
รับอานิสงค์ก็คือไปไหนไม่ต้องบอกลา	ไม่ต้องถือผ้าไตรครบชุด	มีสิทธิ์รับลาภที่เกิด
ขึ้นได้	 และมีโอกาสได้อนุโมทนากฐิน	ที่จะสามารถขยายเวลาของอานิสงค์ออกไป
อีก	๔	เดือน

เทศกาลตักบาตรเทโว หลัง วันออกพรรษา
											หลังวันออกพรรษา	๑	วัน	คือ	แรม	๑	ค�่า	เดือน	๑๑	จะมีการ	“ตักบาตรเทโว”	หรือ
ชื่อเต็มตามค�าพระว่า	“เทโวโรหนะ”	แปลว่า	การหยั่งลงจากเทวโลก	โดยสามารถเรียก
อกีอย่างหนึง่ว่า	“ตกับาตรดาวดงึส์”	โดยอาหารท่ีนิยมน�าไปใส่บาตรคอื	ข้าวต้มมัด	และ	
ข้าวต้มลูกโยน	

ความเปนมาของประเพณีตักบาตรเทโว มีดังนี้
											สมยัพุทธกาล	เมือ่พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรูธ้รรม	และเสดจ็ขึน้ไปโปรดพระพทุธ
มารดาโดยจ�าพรรษาอยู่	ณ	สวรรค์ชั้นดาวดึงส์	เป็นเวลา	๑	พรรษา	และเมื่อออกพรรษา
แล้วพระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์	ณ	เมืองสังกัสสคร	การที่พระพุทธองค์เสด็จลง
มาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	เรียกตามศัพท์ภาษาบาลีว่า	“เทโวโรหณะ”	ในครั้งนั้นบรรดา
พุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส	 เมื่อทราบข่าวต่างพร้อมใจกันไปรอตักบาตร
เพ่ือรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น	จนถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวปฏิบัติสืบทอดกันมา
จนตราบเท่าทุกวันนี้
												โดยพิธีตักบาตรเทโวโรหณะในปัจจุบันนั้นจะเริ่มตั้งแต่ตอนรุ่งอรุณ	หลัง	วันออก
พรรษา	พระภิกษุสามเณรลงท�าวัตรในพระอโุบสถ	พอพระอาทติย์ข้ึนกส็มมตว่ิา	พระลง
มาจากบันไดสวรรค์	 บางที่ก็มีดนตรีบรรเลงเพลงไทยเดิม	 สมมุติว่าเป็นพวกเทวดา
บรรเลง	ขับกล่อมตามส่งพระพุทธเจ้า	ยังมีพวกแฟนตาซีอีก	แต่งเป็นพวกยักษ์	เทวดา	
พระอินทร์	พรหม	นางเทพธิดา	น�าหน้าขบวนพระภิกษุสามเณร	ชาวบ้านก็จะใส่บาตร
ด้วยอาหารหวาน	อาหารคาว	ข้าวต้มลูกโยน	ข้าวต้มมัดจึงเป็นสัญลักษณ์ของพิธีนี้

กิจกรรมต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติใน วันออกพรรษา
	 ๑.	 ท�าบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
	 ๒.	 ฟังพระธรรมเทศนา	รกัษาศลี	ถวายสงัฆทาน	ถวายภตัตาหาร	หรอืจดัดอกไม้	
ธูป	เทียน	ไปบูชาที่วัด	และฟังพระธรรมเทศนา
	 ๓.	 ร่วมกุศลธรรม	“ตักบาตรเทโว”
	 ๔.	 ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด	ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถาน
ที่ราชการและ	ประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัด	และสถานที่ส�าคัญทางพระพุทธ
ศาสนา
	 ๕.	 ตามสถานที่ราชการ	 สถานที่ศึกษาและที่วัด	 ควรจัดให้มีนิทรรศการ	 การ
บรรยาย	หรอื	บรรยายธรรม	เกีย่วกับวนัออกพรรษาฯลฯ	เพือ่ให้ความรูแ้ก่ประชาชนและ
ผู้สนใจทั่วไป
	 ๖.	 งดการเทีย่วเตร่	ละเว้นอบายมขุ	รวมทัง้ละเว้นการฆ่าสตัว์และบรโิภคเนือ้สตัว์

ที่มาขอมูลจาก : http://www.coj.go.th/day/aps.html 
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เลาะริมรั้ว

	 สายฝนโปรยปรายให้ชุม่ฉ�า่กนัถ้วนหน้านะคะในช่วงน้ี			เน่ืองจากได้รบัอทิธพิล

จากลมมรสุมพัดผ่านประเทศไทย	 ส่งผลให้มีปริมาณน�้าไหลเข้าเข่ือนล�าตะคอง

พอสมควร			บรรเทาความเดอืดร้อนจากภยัแล้งไปได้บ้าง	  เลาะรมิรัว้ฉบบัน้ีขอแนะน�า

ให้รู้จักกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ	 เขื่อนล�าตะคอง	 	 เป็นโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงทางด้าน

ดนตรี	 และด้านวิชาการให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 นั้นคือ		

โรงเรียนสีคิ้ว ”สวัสด์ิผดุงวิทยา” เป็นโรงเรียนประจ�าอ�าเภอของอ�าเภอสีค้ิว	จังหวัด

นครราชสมีา	ปัจจบุนั	มจี�านวน	นกัเรยีนทัง้สิน้	2,562		คน	บคุลากรทางการศกึษา	จ�านวน		

153		คน			เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	–	6

ประวัติโรงเรียน 

	 พ.ศ.	 2462	 	 	 ตั้ง	 เป็นโรงเรียนประชาบาลชื่อโรงเรียนประชาบาลอ�าเภอสีคิ้ว	

พ.ศ.	 2466	ยกฐานะ	 เป็นโรงเรียนรัฐบาลช่ือโรงเรียนประจ�าอ�าเภอสีค้ิว	 	 	พ.ศ.	 2479	

ย้ายมาสร้างอาคารหลังใหม่ในที่ราชพัสดุ18ไร่	 57	ต.ร.ว.	พ.ศ.	 2480	 ยุบชั้นประถม

และย้ายเข้าสอนในอาคารหลังใหม่	 วันที่14	พ.ศ.	 2482	 	 เปิดสอนเฉพาะมัธยมต้น	

(ม.1-ม.3)	และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียน	ประจ�าอ�าเภอสีค้ิว	 “สวัสด์ิผดุงวิทยา”	

โดยใช้ชื่อคุณหลวงสมุทร	 ภูมิพิทักษ์	 (	 สวัสดิ์	 จารุทัศน์)	 ซึ่งเป็นนายอ�าเภอขณะนั้น

เป็นชื่อต่อท้ายชื่อโรงเรียน		พ.ศ.	2494		วันที่	10	ก.ค.	เปลี่ยนชื่อโรงเรียน	เป็นโรงเรียน

สีคิ้ว	“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”	กรมสามัญศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ		พ.ศ.	2505	เข้าอยู่ใน

โครงการ	ค.ม.ช.		พ.ศ.	2520	เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4			พ.ศ.	2531	ซื้อที่ดินแปลง

ที่	2	เนื้อที่	9	ไร	3	งาน	77	ต	.ร.ว.	โดยห่างจากโรงเรียนประมาณ	800	เมตร	เพื่อการเรียน

การสอนวิชาเกษตรกรรม	 	 พ.ศ.	 2534	 เปิดสอนที่โรงเรียนสาขาหนองหญ้าขาว

พ.ศ.	2536	เปิดสอนที่โรงเรียนสาขาบ้านหัน	

วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสด์ิผดุงวิทยา” เปนสถานศึกษาชั้นน�า มุ ่งมั่น

จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่ความเปนสากล  

ชุมชนมีส่วนร่วม  ยึดมั่นธรรมาภิบาล  สืบสานความเปนไทย

ปรัชญาของโรงเรียน
“ความรู้ดี ความประพฤติดี กิจนิสัยที่ดี พึงมีในตัวนักเรียน”

แนวทางการพัฒนา
	 1.	 ส ่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ปกครอง	ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา

	 2.		 ส่งเสริมการให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

IT Knowledge Polaroid Snap ถายปุบ ปริ๊นทปบ ขนาดกะทัดรัดถนัดมือ    

Expressing one’s opinion 

นายชม  จรโคกกรวด
ผู้อํานวยการสถานÈึกษา  โรงเรียนสีคิ้ว  “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 

การศึกษา  

 ค.บ.	วิทยาลัยครูนครราชสีมา		ปี	2522	,	กศ.ม.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ปี	2547

ประสบการณ์/เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ
		 นายชม	 	 จรโคกกรวด	 	ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี	

พ.ศ	2529		เป็นผูท้ีบ่รหิารงานตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครดั	ปฏบัิติตน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูด ้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพ	 ได ้รับ

ความไว้วางใจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแต่งตั้งให้เป็นประธาน

กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 	 กลุ่มที่	 2	 	 ประธาน

ศนูย์พฒันาวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

นครราชสีมา	 	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มที่	 2	

และประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	กลุ่ม	2

 Polaroid	 เปิดตัวกล้องถ่ายรูปตัว

ใหม่ล่าสุดในงาน	IFA	ที่เยอรมัน	ซึ่งยัง

คงคอนเซปท์ถ่ายรปูปุบ	ปริน๊ท์	ออกมา

ดูได้ปับเหมือนเคย	 	 แต่ครั้งนี้มาด้วย

ขนาดที่กะทัดรัด		ถนัดมือ		และดีไซน์

ที่ดูโมเดิร์นมากขึ้น

	 ถ้าได้ติดตามข่าวของ	 Polaroid	 ก่อนหน้านี้น่าจะยังจ�ากันได้ว่า	 Polaroid	

เคยวางจ�าหน่ายกล้องPolaroid	Socialmatic	ทีถ่่ายรปูแล้วปริน๊ท์ออกมาได้เลยด้วย

เทคโนโลยี	Zero	Ink	มาแล้ว		แต่	Polaroid	Socialmatic	มาพร้อมดไีซน์แบบสีเ่หลีย่ม

จัตุรัส	 	 หน้าตาละม้ายคล้ายโลโก้แอพ	 Instagram	 	 และสามารถเชื่อมต่อ	Wi-fi	

ได้ด้วย	 	 ในขณะที่เจ้า	 Polaroid	 Snap	นี้เป็นกล้อง	 Polaroid	 รุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้

เทคโนโลยี	Zero	Ink	เหมือนกัน		แต่ดีไซน์ให้กะทัดรัด		มีฟังก์ชั่นน้อยกว่า		แต่ก็มา

ด้วยราคาที่ถูกกว่า

 Polaroid Snap	 เป็นกล้องท่ีถ่ายภาพได้ความละเอียดสูงสุด	 10	ล้านพิกเซล		

ใช้เทคโนโลน	ีZero	Ink	ท่ีใช้ความร้อนท�าให้เกิดสบีนกระดาษชนดิพเิศษของ	Polaroid	

เอง		ท�าให้ถ่ายรปูเสรจ็สามารถปริน๊ท์ภาพขนาด	2*3	นิว้ออกมาดไูด้เลยทนัท	ี	รูปทรง

ภายนอกดูคล้ายๆกับเครื่องปริ๊นท์รูป	Polaroid	Zip	ที่ออกมาก่อนหน้านี้

 When you are having a conversation or a discussion, you intend to 

express your point of view, to ask others for their opinion and to either agree 

or disagree. The following phrases can be helpful for these situations.

	 เมื่อคุณอยู่ในการสนทนา	และคุณมีความตั้งใจอยากจะแสดงความคิดเห็น,	

อยากถามความคดิเหน็ของคนอืน่	หรอืการแสดงออกว่าเหน็ด้วย	หรอืไม่เหน็ด้วย	วลี

ต่างๆ	ด้านล่างนี้จะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์เหล่านี้

Phrases : วลี

I	think	(that)…	 ไอ	ธิ้ง	(แดท)	….	 ฉันคิดว่า…..			

In	my	opinion…					 อิน	มาย	ออพพี้นยั่น…..	 ในความคิดเห็นของฉัน
My	personal	view	is	that…	 มาย	เพ้อซั่นนัล	วิว	อีส	แดท…..	 ในมมุมองส่วนตวัของฉนัคอื…..

I	believe	(that)…			 ไอ	บีลีฝ	(แดท)…..			 ฉันเชื่อว่า……..

I	feel	that…					 ไอ	ฟีลแดท…….	 ฉันรู้สึกว่า…….

I	am	sure/certain/	 ไอ้แอ่ม	ชัวร์/เซ้อเท่น/	 ฉันมั่นใจ/แน่ใจ/

convinced	that…	 ค้อนวิ้นเซิดแดท…….	 ถูกท�าให้เชื่อใจว่า……..

In	my	experience…					 อิน	มาย	อิคซพีเรี้ยนซ…..	 จากประสบการณ์ของฉนัคอื……

I	agree.					 ไอ	อะกรี	 ฉันเห็นด้วย

I	think	so,	too.					 ไอ	ธิ้ง	โซ	ทู้	 ฉันก็คิดเช่นนั้น

That’s	exactly	what	I	think.	 แดทซึอิ๊คแซ้คลี่	ว้อท	ไอ	ธิ้ง	 นั่นเป็นอย่างที่ฉันคิดเลย

I	feel	that	it	is	a	good	idea.			 ไอ	ฟีลแดท	อีส	เอ่กู้ด	ไอ้เดีย	 ฉันรู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่ดี

I	disagree.					 ไอ	ดิสอะกรี	 ฉันไม่เห็นด้วย

I	don’t	think	(that)…					 ไอ	ด้อนท์ธิ้ง(แดท)….	 ฉันไม่คิดว่า…..

I	don’t	agree	(with)…					 ไอ	ด้อนอะกรี	(วิธ)….	 ฉันไม่เห็นด้วยกับ….

I	don’t	believe	(that)…					 ไอ	ด้อนท์	บีลีฝ(แดท)….	 ฉันไม่เชื่อว่า…..

	 ตวักล้องรองรบั	Micro	SD	

card	 ความจุสูงสุด	 32	 GB

ผู้ใช้งานสามารถถ่ายโอนรูป

จากกล้องไปยงัคอมพิวเตอร์ได้

ผ่าน	Micro	SD	Card	(รุ่นนี้ไม่

รองรับ	Wi-fi	ค่ะ)

	 ฟีวเจอร์อื่นๆ	 ที่น่าสนใจ

ของกล ้องรุ ่นนี้ก็คือ 	 โหมด	

Photo	Booth	ท่ีสามารถถ่ายรปู

ติดต่อกัน	6	รูปภายใน	10	วินาที		ตั้งเวลานับถอยหลังเพื่อถ่ายภาพได้	มีโหมดถ่ายภาพ

ขาวด�า		หรือถ่ายภาพแนววินเทจก็ได้		และสามารถเลือกได้ว่าจะให้รูปที่ปริ๊นท์ออกมา

มีขอบหรือไม่มีขอบ

	 อย่างไรก็ตาม	เจ้า	Polaroid	Snap	นี้ไม่มีจอส�าหรับมองภาพ	เวลาถ่ายรูปจะต้อง

ดูจากช่องมองเหมือนกล้องสมัยก่อน		และไม่สามารถถ่ายซูมได้

	 ราคาของ	Polaroid	Snap	อยู่ที่	99$	(ประมาณ	3,500	บาท)	จะวางจ�าหน่ายใน

ช่วงสิ้นปีนี้		มีให้เลือก	4	สี	คือ	ด�า	ขาว	แดง	น�้าเงิน

ขอขอบคุณขอมูล : http://www.aripfan.com/polaroid-snap/

By : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

I	What	do	you	think?					 ว้อท	ดู	ยู้ธิ้ง	 คุณคิดว่าอย่างไร

What	are	your	ideas?					 ว้อทอาร์ยัวร์	ไอ้เดีย	 ความคิดของคุณคืออะไร

How	do	you	feel	about	that?	 ฮาว	ดู	ยู้ฟีลอะเบ้าท์แดท	 คุณรู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไร

What’s	your	opinion?			 ว้อท	อีส	ยัวอ้อพพีนยั่น	 ความคิดเห็นของคุณคืออะไร

Beginnings of sentences to express one’s opinion	 :	 การเริ่มต้นแสดง

ความคิดเห็นกับสิ่งต่างๆ

Agreeing with someone :	เมื่อต้องการแสดงออกว่าเห็นด้วย

Disagreeing with someone	:	เมื่อต้องการแสดงออกว่าไม่เห็นด้วย

Asking someone for their opinion :		เมื่อต้องการถามความคิดเห็น

Bye, see you next month.

Text : ดุจดาว
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by : คุณนายดี๊ด�า

	 เม่ือวันที่	 29	 	 สิงหาคม	 	 2558		
นายกิตติ  เชาวน์ดี  รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา		เป็นประธานเปิด
การประกวดแข่งขันกิจกรรม
วทิยาศาสตร์		เนือ่งใน	สปัดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ประจ�า
ปีการศึกษา	 2558	ณ	อาคาร
อเนกประสงค ์โรงเรียนสีคิ้ว	
“สวสัดิผ์ดงุวทิยา”		โดยมี	นายชม  

จรโคกกรวด ผู้อ�านวยการสถาน
ศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุง

วิทยา” 	 พร ้อมคณะผู ้บริหารสถานศึกษา	
คร	ูและนกัเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดันครราชสมีา	ให้การต้อนรบัและ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
	 การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	
ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 ภายใต้หัวข้อ	 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”	เพื่อเป็น
การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 4	 “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 	 และส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ศึกษาค้นคว้า	 แสดง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 	น�าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้มากกว่า	2,000	คน

	 เมื่อวันพุธที่		2		กันยายน			2558		ณ		ห้องประชุมอินทนากรวิวัฒน์		ชั้น	4	

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา	 โรงเรียนเมืองยางศึกษา	 สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 	 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้า

ร่วมแข่งขันปาฐกถาวันต่อต้านคอร์รัปชั่น	 	ประจ�าปี	

2558		เรือ่ง “โตไปไม่โกง”		ซึง่จดัโดยองค์กรต่อต้าน

โรงเรียน อบจ.โคราช ร่วมจัดงาน สัปดาห์วิทยาÈาสตร์แห่งชาติ’ 58 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
คว้ารางวัลการแข่งขันปาฐกฐา “โตไปไม่โกง”

คอร์รัปชั่นจังหวัดนครราชสีมา	 ร่วมกับ	หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา	ผลการแข่งขัน	

นายพีระพงษ์		ดาวไธสงค์		นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนเมืองยางศึกษา		

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 พร้อมเข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด

นคราชสีมา		ในวันอาทติย์มที	่6		กนัยายน		2558		ณ		หอประชุมสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา		

วัดพายัพ		อ�าเภอเมือง		จังหวัดนครราชสีมา
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อเนกประสงค ์โรงเรียนสีคิ้ว	
“สวสัดิผ์ดงุวทิยา”		โดยมี	

จรโคกกรวด ผู้อ�านวยการสถาน
ศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุง

1. ประเทÈสิงคโปร์
จุดแข็ง
	•		รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน	และติดอันดับ	15	ของโลก
	•		การเมืองมีเสถียรภาพ
	•		เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ
	•		แรงงานมีทักษะสูง
	•		ช�านาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล	และธุรกิจ
	•		มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ
จุดอ่อน
	•		พึ่งพาการน�าเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
	•		ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจสูง
ประเด็นที่น่าสนใจ

	•		พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น	เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกสินค้า

2. ประเทÈอินโดนีเซีย
จุดแข็ง
	•		ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
	•		ตลาดขนาดใหญ่	(ประชากรมากเป็นอันดับ	4	ของโลก	และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
	•		มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก
	•		มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจ�านวนมาก	โดยเฉพาะถ่านหิน	น�้ามัน	กาซธรรมชาติ	โลหะ
ต่างๆ
	•		ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง
จุดอ่อน
	•		ที่ตั้งเป็นเกาะและกระจายตัว
	•		สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร	 โดยเฉพาะการคมนาคม	และการเช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศ
ประเด็นที่น่าสนใจ
	•		การลงทุนส่วนใหญ่เน้นใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก

3. ประเทÈมาเลเซีย
จุดแข็ง
	•		รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ	3	ของอาเซียน
	•		มีปริมาณส�ารองน�้ามันมากเป็นอันดับ	3	และกาซธรรมชาติมากเป็นอันดับ	2	ของเอเชียแปซิฟิก
	•		ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร
	•		แรงงานมีทักษะ
จุดอ่อน
	•		จ�านวนประชากรค่อนข้างน้อย	ท�าให้ขาดแคลนแรงงาน	โดยเฉพาะระดับล่าง
ประเด็นที่น่าสนใจ
	•		ตั้งเป้าหมายเป็น	“ประเทศพัฒนาแล้ว”	ในปี	2563
	•		ฐานการผลิตและส่งออกสินค้าส�าคัญที่คล้ายคลึงกับไทย
	•	มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง	

4. ประเทÈบรูไน
จุดแข็ง
	•		รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ	2	ของอาเซียน	และอันดับ	26	ของโลก
	•		การเมืองค่อนข้างมั่นคง
	•		เป็นผู้ส่งออกน�้ามัน	และมีปริมาณส�ารองน�้ามันอันดับ	4	ของอาเซียน
จุดอ่อน
	•		ตลาดขนาดเล็ก	ประชากรประมาณ	4	แสนคน
	•		ขาดแคลนแรงงาน
ประเด็นที่น่าสนใจ
	•		มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับสิงคโปร์	มาเลเซีย	และอินโดนีเซีย
	•		การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพึ่งพาสิงคโปร์เป็นหลัก
	•		ให้ความส�าคัญกับความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างมาก	

5. ประเทÈฟ�ลิปป�นส์
จุดแข็ง
	•		ประชากรจ�านวนมากอันดับ	12	ของโลก	(>100	ล้านคน)
	•		แรงงานทั่วไปมีความรู้-สื่อสารภาษาอังกฤษได้
จุดอ่อน
	•		ที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน
	•		ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	และสวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
ประเด็นที่น่าสนใจ
	•		สหภาพแรงงานมีบทบาทค่อนข้างมาก	และมีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ
	•		การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก	

“รู้เขา รู้เรา รบ 100 ครั้ง ชนะ 100 ครั้ง” ©บับนี้เรามาเรียนรู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็ง เบื้องต้นของแต่ละประเทÈใน AEC 
ประชาคมเÈรษฐกิจอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือให้ทันโลกอนาคต 

6. ประเทÈเวียดนาม
จุดแข็ง
	•		ประชากรจ�านวนมากอันดับ	14	ของโลก	(~90	ล้านคน)
	•		มีปริมาณส�ารองน�้ามันมากเป็นอันดับ	2	ของเอเชียแปซิฟิก
	•		มีแนวชายฝังทะเลยาวกว่า	3,200	กิโลเมตร
	•		การเมืองมีเสถียรภาพ
	•		ค่าจ้างแรงงานเกือบต�่าสุดในอาเซียน	รองจากกัมพูชา
จุดอ่อน
	•		ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
	•		ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าส�านักงานค่อนข้างสูง
ประเด็นที่น่าสนใจ
	•		มีรายได้และความต้องการสูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่โตเร็ว

7. ประเทÈกัมพูชา
จุดแข็ง
	•		มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์	โดยเฉพาะน�้า	ป่าไม้	และแร่ชนิดต่างๆ
	•		ค่าจ้างแรงงานต�่าสุดในอาเซียน	(1.6	USD/day)
จุดอ่อน
	•		ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
	•		ต้นทุนสาธารณูปโภค	(น�้า	ไฟฟ้า	และการสื่อสาร)	ค่อนข้างสูง
	•		ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ
ประเด็นที่น่าสนใจ
	•		ประเดน็ขดัแย้งระหว่างไทย-กมัพชูาอาจบัน่ทอนโอกาสการขยายการค้า-การลงทุนระหว่างกนั
ในอนาคตได้

8. ประเทÈลาว
จุดแข็ง
	•		มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์	โดยเฉพาะน�้าและแร่ชนิดต่างๆ
	•		การเมืองมีเสถียรภาพ
	•		ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต�่า	(2.06	USD/day)
จุดอ่อน
	•		ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
	•		พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา	การคมนาคมไม่สะดวก	ไม่มีทางออกสู่ทะเล
ประเด็นที่น่าสนใจ
	•		การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน	พลังงานน�้า	และเหมืองแร่

9. ประเทÈพม่า
จุดแข็ง
	•		มีทรัพยากรธรรมชาติ	น�้ามันและกาซธรรมชาติจ�านวนมาก
	•		มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย
	•		ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต�่า	(2.5	USD/day)
จุดอ่อน
	•		ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
	•		ความไม่แน่นอนทางการเมือง	และนโยบาย
ประเด็นที่น่าสนใจ
	•		การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุก	ทั้งทางถนน	รถไฟความเร็วสูง	และท่าเรือ

10. ประเทÈไทย
จุดแข็ง
	•		เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก
	•		ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ
	•		สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง
	•		ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง
	•		แรงงานจ�านวนมาก
จุดอ่อน
	•	แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
	•	เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง
ประเด็นที่น่าสนใจ
	•		ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน	 อาทิ	 ศูนย์กลางโลจิสติกส์	 และศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว
	•		ด�าเนินงานตามแผนปรับตัวสู่	AEC	ปี	53-54	ได้	64%	สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่	53%	
สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง

อานตอ: http://www.thai-aec.com/140#ixzz3n65zLHd0
ขอบคุณขอมูลดีๆ จาก http://www.thai-aec.com/140



รู้หรือไม่?...ออกกําลังกาย ชวยบํารุงสมอง

“ ออก ออก กําลังกายกัน ออก ออก กําลังกายกัน ”
 

 รู ้ท้ังรู ้ว ่าการออกก�าลังกายน้ันดีมีประโยชน์  แต่เรามาถึงจุดนี้ได้

อย่างไร?...จุดที่ต้องเสียเงินเพื่อให้เขามาบังคับให้เราออกก�าลังกาย!! 

	 กลายเป็น	 Trend	Hit	 ของคนเมืองส่วนใหญ่ที่ต่างมุ่งหวังอยากจะมีร่างกาย

แบบ	Fit	&	Firm	หุ่นสวยเหมือนเหล่าดารา		Fitness	จึงเป็นสถานที่ทางเลือกที่ใคร

หลาย	ๆ	คนยอมเสียเงินเพื่อมาออกก�าลังกาย		แบบที่เขาจะบังคับให้เราต้องไปเล่น

เพราะเสียเงินไปแล้ว	 	 แล้วทราบหรือไม่คะว่า	 	 นอกจากจะได้หุ่นสวย	 ๆ	 แล้ว

การออกก�าลังกายนั้นมีประโยชน์ดี	 ๆ	 ที่ส่งผลไปถึงสมองของเราอีกด้วย	 Korat	

Network	จึงขอน�าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการออกก�าลังกายมาฝากกันค่ะ

ช่วยให้ความจําดี WoW! 
	 การออกก�าลังกายเป็นประจ�า	 จะส่งผลดีต่อฮอร์โมนที่จ�าเป็นต่อการท�างาน

ส�าหรับสมองของคนเราหลาย	 ๆ	 อย่าง	 	 อีกทั้งยังช่วยพัฒนาระบบไหลเวียนของ

ออกซิเจนท่ีช่วยในการหล่อเลี้ยงสมอง	 และพัฒนาเลือดให้ท�างานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้	ซึง่ข้อมูลดงักล่าวสอดคล้องกบัการศึกษาของแผนกจติวทิยา	

ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์	 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า	ผู้ชายช่วงอายุระหว่าง	

18-24	ปี	เมื่อได้ออกก�าลังกายยืดเส้นยืดสายเป็นเวลา	30	นาที	จะมีการตอบสนอง

ในด้านความจ�าได้มากกว่าคนปกติที่ไม่ออกก�าลังกายเลยอีกด้วย

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
	 ผลศึกษาจากต่างประเทศระบุว่า	 การออกก�าลังกายมีส่วนช่วยให้คุณมี

ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น	 และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นกว่าปกติ

ด้วย	เพราะการออกก�าลงักายจะช่วยพฒันาสมองซกีขวาทีเ่ป็นจดุส�าคญัในด้านของ

ความคิด	 และจินตนาการของคนเรา	 เรียกได้ว่าการออกก�าลังกายเปรียบเหมือน

อาหารเสริมช่วยให้สมองมีไอเดียบรรเจิด	ขึ้นมาได้เลย

เรียบเรียงโดย  ใบชะเอมขจัดความเครียด
	 ความเครียด	 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนและหลีกเลี่ยงได้ยาก	 แต่หากว่า

คุณออกก�าลังกายเป็นประจ�าก็สามารถช่วยบรรเทาความเครียดให้ลดน้อยลง	 ได้บ้าง	

เพราะการออกก�าลังกายจะช่วยปรับปรุงเรื่องของการผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่อง

ของการผ่อนคลายความเครียดได้มากยิ่งขึ้น	 ไม่เชื่อก็ลองออกไปวิ่งดูสิ	 รับรองเลยว่า

แก้เครียดได้เป็นอย่างดีเลยแหละ

ช่วยปรับอารมณ์ให้คงที่
	 การออกก�าลงักาย	เปรยีบเสมือนยาวเิศษท่ีช่วยปรบัอารมณ์ของคุณให้ดขีึน้อย่าง

น่าท่ึง	 ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเท่านั้น	 แต่ยังช่วยให้

คณุอารมณ์ดข้ึีน	โดยปราศจากอาการเศร้าหมองได้อกีด้วย	เนือ่งจากจะช่วยให้ร่างกาย

หลั่งฮอร์โมนอย่าง	 เซโรโทนินและคาเทชิน	ออกมาช่วยปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์

ให้ดีขึ้น	 อีกทั้งช่วยขจัดฮอร์โมนที่ไม่ดีต่อร่างกายให้หมดไป	 รวมทั้งท�าให้ร่างกาย

หลั่งสารเอ็นดอร์ฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขออกมาด้วย	เช่นกัน

	 เหน็ได้ชัด	เลยว่า	การออกก�าลังกายนัน้ไม่เพียงแต่ช่วยในเรือ่งของสุขภาพร่างกาย

เท่านั้น	 แต่ยังช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมองและพัฒนาความคิดของคุณให้ดีขึ้น

เม่ือรูอ้ย่างนีแ้ล้ว	กค็วรหนัมาออกก�าลงักายบ้างนะคะ	อย่างน้อยสกั	2-3	ครัง้ต่อสปัดาห์	

เพียงเท่านี้รับรองได้เลยว่านอกจากคุณได้หุ่นดี	รูปร่างสวยๆ	แล้ว	คุณจะกลายเป็นคน

ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้นอย่างแน่นอน
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 ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะผู้บริหาร	

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ต้อนรับคณะกรรมการอนุกรรมการโครงสร้างและอัตราก�าลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 	 	 ในการตรวจประเมินส�านักการคลังและพัสดุ	 ส�านักการช่าง	

เมื่อวันที่	29		สิงหาคม		2558		ที่ห้องประชุมกองช่าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	

	 ในการนี้	 ได้รับเกียรติจาก	 คณะกรรมการอนุกรรมการโครงสร้างและอัตราก�าลังองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด	 ในเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินค่างานทั้ง	 6	 ด้านของส�านักการคลังและพัสดุ	 ส�านัก

การช่าง	ได้แก่	

	 1.	 นายค�ารณ	 โกมลศุภกิจ	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	 นายศิวะ	 แสงมณี	 อนุกรรมการ

	 3.			 นายธวัช	 สุวุฒิกุล	 อนุกรรมการ

	 4.			 นายพินิจ	 พิชยกัลป์	 อนุกรรมการ

	 5.			 นางเลื่อมใส	 ใจแจ้ง	 อนุกรรมการ

	 6.			 นายแสวง	 บุญรักศิลป์			 อนุกรรมการ

	 7.			 นายนพดล	 ช�านาญค้า				 อนุกรรมการ						

	 8.			 นายศรีพงศ์	 บุตรงามดี	 อนุกรรมการ

	 9.			 นายศิริวัฒน์				 บุปผาเจริญ			 เลขานุการ							

	 10.		นายจิรพัฒน์	 น้อยเพ็ง	 ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการจัดเก็บรายไดองคการบร�หารสวนจังหวัดนครราชสีมา

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ                       

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ�าอ�าเภอทุกอ�าเภอ ได้ด�าเนินการเร่งรัดจัดเก็บรายได้,  

จัดท�าทะเบียนคุมรายได้ทุกประเภท จัดท�าสถิติและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ปงบประมาณ 2558 ประจ�าเดือนสิงหาคม 2558 

สรุป	รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ	2558	(ตั้งแต่	1		ตุลาคม		2557		–		31	สิงหาคม		2558)	คิดเป็นร้อยละ	89.38	ของยอดประมาณการรับตามข้อบัญญัติ

	 งบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	 	 กองคลัง  ฝายเรงรัดจัดเก็บรายไดฯ  โทร./โทรสาร 0-4424-3042

รายการ   ประมาณการรายรับ
รับตั้งแต่ต้นป

(1 ตุลาคม 2557 – 31 กรกฏาคม 2558)
         รับจริง 

     เดือน กรกฏาคม 2558 

1.	รายได้จัดเก็บเอง				 			195,270,000.00 			192,914,995.45 		18,460,463.89

2.	รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้	อปท.	 1,299,730,000.00 1,119,672,224.15 		82,769,605.20

3.	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
				เงินอุดหนุนทั่วไปที่น�ามาตราข้อบัญญัติ

1,286,171,185.00			 1,173,160,546.00 -

รวม 2,781,171,185.00 2,485,747,765.60 101,230,069.09

4.	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

				4.1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
				4.2	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์

- 56,462,110.00
747,821,003.27

1,381,900.00		
51,500.00

รวม -    804,313,113.27     1,433,400.00

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,781,171,185.00 3,290,060,878.87 102,663,469.09 

การตรวจประเมินสํานักการคลังและพัสดุ สํานักการช่าง

อุปกรณ์การสื่อสารและเครื่องใช้ไÎเทค
	 อปุกรณ์การสือ่สารและเครือ่งใช้ไฟฟ้าท้ังหลายเหล่านี	้ทัง้โทรทศัน์	คอมพวิเตอร์	
ไมโครเวฟ	 โทรศัพท์มือถือ	 เชื่อได้ว่าทุกบ้านต้องมีเหมือนปัจจัยที่จ�าเป็นส�าหรับ
การใช้ชีวิตของคนในยุคนี้	ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีเครื่องใช้ที่
มีสารอันตรายปะปนอยู ่ด้วย	 ไม่ว่าจะเป็นสารตะกั่ว	 ปรอท	 แคดเมียม	 ฯลฯ	
โดยสารพิษจะถูกปล่อยปะปนในอากาศ	 โดยวัสดุสังเคราะห์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะ
ปล่อยสารเคมีหรือไอระเหยท่ีเป็นพิษนับร้อยชนิดสู่อากาศ	ท�าให้เป็นต้นเหตุของ
โรคภยัไข้เจบ็แบบหาสาเหตไุม่ได้	ตัง้แต่โรคภมูแิพ้	หอบหดื	ไซนสั	อ่อนเพลยีโดยไม่มี
สาเหตุ

เฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบของไม้อัด
	 ส่วนใหญ่มักมีสารที่เรียกว่าฟอร์มัลดีไฮด์	ซึ่งมีสถานะเป็นกาซและมีกลิ่นฉุนแสบ
จมูก	 ไอระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์พบได้ใกล้ตัวภายในบ้านเรา	 เช่น	 ในบ้านที่ทาด้วย
แลคเกอร์เคลือบพื้นไม้	ปูพรมที่พื้น	ผนังติดตั้งวอลเปเปอร์	หรือที่อยู่ในเครื่องเรือนที่ใช้
ไม้อัด	ตลอดจนวัสดุที่เรียกว่า	 Particle	Board	 ซ่ึงใช้ท�าตู้	 โตะ	และเครื่องเรือนต่างๆ	
ส�าหรับคนรักสวยรักงามที่ชอบเคลือบเล็บด้วยสีสัน	 ก็ต้องเสี่ยงพบกับไอระเหยของ
ฟอร์มัลดีไฮด์เช่นเดียวกัน	 โดยอันตรายจากการสูดดมไอระเหยของสารชนิดนี้เข้าไป	
หากเกิน	 0.1	ppm	จะท�าให้เกิดอาการเฉียบพลันคือ	แสบตา	และระคายเคืองระบบ
ทางเดินหายใจ	และหากสูดดมเป็นเวลานานๆ	จะท�าให้เกิดการสะสมในร่างกาย	ก่อให้
เกิดโรคมะเร็งต่างๆ	เช่น	มะเร็งโพรงจมูก	เป็นต้น
Àาชนะและขวดนํ้าพลาสติก
	 หากภาชนะท่ีว่านี้ท�าจากพลาสติกชนิดที่เรียกว่า	Polymer	ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ชนิด
สังเคราะห์ข้ึนมาเอง	และเมือ่น�าภาชนะพลาสตกิไปสัมผัสกบัอาหารจานร้อน	หรอืการน�า
ขวดน�้าพลาสติกทิ้งไว้ภายใต้อุณหภูมิสูงมากๆ	นั้น	อาจท�าให้สารต่างๆ	ในพลาสติกรั่ว
ไหลออกมาแล้วปนเปอนเข้าสู่ร่างกาย	อาจเกิดการสะสมเรื้อรังภายในร่างกายจนเกิด
เป็นโรคขึ้นได้ในอนาคตโดยเฉพาะโรคมะเร็ง	 ส�าหรับวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือ	 ไม่ควรน�า
ภาชนะพลาสติกใส่อาหารจานร้อน	 รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงอาหารกระปอง	 และ
การรับประทานจากถ้วยบะหม่ีกึ่งส�าเร็จรูปโดยตรง	ทางท่ีดีควรเปล่ียนมาใส่จานหรือ
ชามแก้ว	สแตนเลส	และเซรามิกทนความร้อนจะอุ่นใจกว่า

Source : Lisa Magazine
Photo : Istockphoto

เนื้อหาโดย www.lisaguru.com

ส่ิงของ
เครื่องใช้
ใกล้ตัว

ที่ควรระวัง!
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7. Cinderella 
 (ก�ากับโดย Kenneth Branagh)
	 นับตั้งแต่	 Alice	 in	wonderland	ที่ก�ากับโดย	 Tim	
Burton	 เป็นต้นมา	 ค่ายหนังอย่างดิสนีย์เริ่มจับทางใน
การรีเมคผลงานเอนิเมช่ันของตัวเองออกมาในรูปแบบ
ของภาพยนตร์ทีใ่ช้คนแสดงมากข้ึน	ซึง่	Cinderella	กเ็ป็น
อีกเรื่องหนึ่งที่ดิสนีย์ท�าออกมา	 ซ่ึงพล็อตเร่ืองก็เหมือน
ในสมัยการ์ตูนในปี	1950	นั่นเลย
	 แต่ทว่าสิ่งที่ท�าให้ภาพยนตร์เร่ืองนี้โดดเด่นขึ้นมาคือ
การตีความตัวละครใหม่ให้มีความเป็นมนุษย์มากย่ิงข้ึน	
รวมไปถงึการแสดงทีโ่ดดเด่นของบทแม่เลีย้งซึง่แสดงโดย	
Kate	Blanchet	หรือชุดเสื้อผ้าที่อลังการ	ซึ่งสิ่งเหล่านี้เอง
เป็นสิ่งที่ตัว	Branagh	ท�าได้อย่างคุ้นมือ	และเช่ียวชาญ
เน่ืองจากภาพยนตร์ในเรื่องก่อนๆที่เขาท�านั้นส่วนใหญ่
มักจะมาจากการดัดแปลงอยู่แล้วโดยเฉพาะผลงานของ	
William	Shakespare

Foals – What Went Down
	 ทิศทางที่เปลี่ยน
ไป	หรือวงได้เติบโตข้ึน
ก็ตามแต่	จากวง	Math	
Rock	ในชุดแรก	Foals	
ได ้กลายเป ็นวงร็อค
โดยสมบรูณ์แล้ว	ถงึแม้
จังหวะจะโคนติดๆขัดๆ
แต่ชวนโยกจะยังมีอยู่

ก็ตาม	 แต่กระน้ันมันก็ถูกแทนท่ีด้วยการค่อยๆ	 เลี้ยง
อารมณ์จากเพลงหนึ่งสู่เพลงหนึ่ง	 จากความผ่อนไปสู่
ความเร่ง	จากสงบนิ่งไปสู่การกรรโชก	นี่คือสิ่งที่วง	Foals	
ไม่เคยเป็นมาก่อน	บางคนอาจรู้สึกว่าวงนี้ได้เปลี่ยนไป
แล้ว	บางส่วนมองว่านี่คือทิศทางนี่น่าติดตาม

แทรคแนะน�า : London Thunder, Knife in the Ocean

15 ภาพยนตรย์อดเยี�ยมในคร ึ�งปีแรกของปี 2015 (ตอนที่ 3)

8.  The Duke of Burgundy
 (ก�ากับโดย Peter Strickland)
	 ซินเธีย	 ผู ้เชี่ยวชาญด้านผีเส้ือ	 และ	 เอฟเวอลีน	
เพื่อนหญิงของเธอ	 ทั้งสองคนเป็นคู่รักเลสเบี้ยนที่ชอบ
สวมบทบาทโดยฝ่ายหน่ึงเป็นนาย	และอีกฝ่ายหน่ึงเป็น
นางทาส	 แต่ทว่าการเล่นเกมส์ซ�้าแล้วซ�้าอีกของทั้งคู ่
เ ร่ิมท�าให้โลกของความเป็นจริงและจินตนาการเริ่ม
พร่าเลือน	น�าไปสู่ขีดจ�ากัดของความสัมพันธ์	
	 ความยอดเยีย่มของภาพยนตร์เรือ่งนีอ้ยูท่ีก่ารสอดรบั
ภาพฝัน	บรรยากาศหลอนแบบโกธิคเข้ากับความอีโรติค	
อีกท้ังมีบรรยากาศเซอร์เรียลท่ีเกิดจากผีเส้ือ	 น่ันก็คือ
การใช้สัตว์เพื่อแสดงถึงนัยยะของความลึกลับ	รวมไปถึง
การฟักตัวและกลายร่าง	 ซึ่งตัวผกก.ก็เหมือนจะเคารพ
หนังเซอร์เรียลรุ่นเก่าเช่นหนังของ	Luis	Bunuel	ที่ชอบใช้
สัตว์	โดยเฉพาะแมลงเป็นเครื่องส่งสารบางอย่างเช่นกัน

9.  The Wrecking Crew 
 (ก�ากับโดย Denny Tedesco)
	 ในยุคทศวรรษที่	 60	คุณฟังเพลงในวิทยุ	 ในตู้เพลง	
คุณได้ยินเพลงหนึ่ง	 ของศิลปินวัยรุ่นวงหนึ่ง	หากคุณฟัง
ดีๆ คณุจะได้ยนิรายละเอยีดซ่อนอยู	่The	Wrecking	Crew	
คือกลุ่มนักดนตรีในสตูดิโอท่ีอยู่เบ้ืองหลังวงดนตรีหรือ
ศิลปินในยุคดังกล่าว	อาทิ	Dean	Martin,	Carpenters,	
The	Byrds	หรือแม้แต่	The	Beach	Boys	สารคดีเรื่องนี้
จะพาเราไปรู ้จักเบ้ืองลึกเบ้ืองหลังกับกลุ ่มนักดนตรี
สนับสนุนในห้องอัดวงนี้	 ผ่านบทสัมภาษณ์ของศิลปินที่
เคยใช้บรกิาร	นักดนตรขีองทางวงเอง	หรอืแม้แต่ซาวด์เอน
จิเนียร์	 เรียกได้ว่าสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับวงนี้แทบจะ
ทุกรายละเอียด	และแน่นอน	 เพลงของศิลปินที่พวกเขา
เป็นวงสนับสนุนให้	

(ติดตามตอฉบับหนา)

MUSIC

Beach House – Depression Cherry
	 หลังจากท่ีทางวง
ไม ่ค ่ อยจะสบายใจ
เท่าไรในเสียงกลองสด
จากอลับัม้ท่ีแล้ว	อลับัม้
ชุดที่ 	 5	 จึงกลับไปสู ่
ความดั้งเดิมเหมือนใน
สมัยแรกๆน่ันคือการใช้
กลองไฟฟ้า	 หรือดรัม

แมชชีน	 โดยท่ีเสียงร้องต�่าๆโหยหวน	และกีต้าร์เว้ิงว้างก็
ยังไม่หายไปไหน	และด้วยการกลับไปสู่ความไม่ซับซ้อน
นี่เอง	 ท�าให้สามารถมองเห็น	 Beach	House	 ในด้าน
ดิบกร้านมากขึ้น	 และเติบโตมากขึ้น	 อีกทั้งยังละเมียด
มากขึ้นอีกด้วย

แทรคแนะน�า : Levitation, Sparks, Wildflower

David Gilmour – Rattle That Lock  
	 ผลงานล�าดับที่	 4	
ของมือกีต้าร์วง	 	 Pink	
Floyd	วงดนตรีแนวโปร
เกรซซิฟร็อคในต�านาน	
ซ่ึงทางวงเพิ่งจะมีข่าว
ยุบวงไปไม่นานเท่าไร
หลังจากที่ออกอัลบั้ม	
The	Endless	River	ผล

งานสั่งลาได้ไม่ถึงปี	 สิ่งที่อยู่ในผลงานยุคหลังของ	 Pink	
Floyd	 หรือแม้แต่งานเดี่ยวก็ตาม	 คือเสียงกีต้าร์บาดจิต	
เสียงร้องทุ้มลึกอันเป็นลายเซ็นเลยก็ว่าได้ของ	Gilmour	
อีกทั้งยังสลัดความด�ามืดลงจนกลายเป็นเพลงร็อคนุ่มนวล
ไปเลย	 ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็เถอะ	 เวลาแค่ท�าร้ายสภาพ
ร่างกายเท่านั้น	 ส่วนผลงานทางดนตรีนั้น	 กลับไม่เก่าเลย	
ซ�้ายังเพิ่มความเกาให้ด้วยซ�้า	 ซ่ึงใครก็ตามที่ช�้าใจกับ	 The	
Endless	River	ของ	Pink	Floyd	ลองมาฟังงานเด่ียวของเขา
ดูหน่อยเป็นไร	อาจจะเรียกสิ่งที่ขาดหายไปกลับคืนมาก็ได้

คุณขอมา อบจ. จัดให

	 ยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่ยิ่งใหญ่	 	 ที่ต้องการแก้ไขอย่างจริงจังและ

อย่างจริงใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทราบกันดีอยู่แล้วว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี	 	 ดังน้ัน

ท่านจะต้องรู้จักปฏิเสธหลีกเลี่ยงการลองยาเสพติดที่เขาได้น�ามาให้หรือชักจูงท่าน

ด้วยเหตุผลต่างๆ	 	 นาๆ	 	 และตั้งมั่นในดวงใจอยู่เสมอว่า	 	 ชั่วชีวิตนี้จะไม่ยอม

ติดยาเสพติดเป็นอันขาด	 	 	 	 	 	 	

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 	 โดยการน�าของร้อยตรีหญิง 

ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ได้เล็งเห็นปัญหายาเสพติดท่ีเกิดขึ้นในสังคมและครอบครัว	 ในปัจจุบันจึงได้

บรูณาการร่วมกบัภาครฐัท�าพธีิมอบชดุทดสอบสารเมทแอมแฟตามนีในปัสสาวะชนดิ

ตลับพร้อมอุปกรณ์		จ�านวน		202,000		ชุด		งบประมาณกว่า		9.7		ล้านบาท		ให้แก่		

จังหวัดนครราชสีมา		ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด		ต�ารวจภูธร

จังหวัดนครราชสีมา		กองทัพภาคที่		2		และเรือนจ�ากลางนครราชสีมาตามโครงการ

ส่งเสรมิและสนบัสนนุป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	ประจ�าปีงบประมาณ		2558		

เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการค้นหาหรือคัดกรองผู้เสพยาเสพติดและผู้ที่มีพฤติกรรม

เกี่ยวข้องยาเสพติด		เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  202,000  ชุด
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21อานแลวรวยผลงานและกิจกรรม

 “ปงหงี่เชียง”  (หมายถึง		เก่าแก่	มีค่า	รุ่งเรือง)		คือต้นต�ารับความอร่อย	สด	
สะอาด	ด้วยความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการคิดค้นและพฒันาผลติภณัฑ์ที่
ยาวนานกว่า	50	ปี	จนเป็นทีรู่จั้กทัว่ประเทศ	มีสนิค้าให้เลอืกหลากหลาย	เช่น		กนุเชยีง		
หมูหยอง		หมูยอ		หมูแผ่น		หมูทุบ		หมูสวรรค์		ไส้กรอก		แหนม	ข้าวตัง	หมี่พร้อมปรุง		
และเป็นแหล่งรวมของฝากอีกมากมายหลายชนิดที่เป็นโอทอปของดีเมืองโคราช		
นอกจากน้ียังมีบริการเครื่องดื่มแบรนด์ดังอย่าง	 “Café	Amazon”	และศูนย์อาหาร
ฟาสต์ฟู้ดไว้บริการ	เรียกได้ว่าทันสมัยครบวงจร...แวะที่เดียวคุ้มและครบกันเลยค่ะ		

 ความน่าสนใจของ “ปงหงี่เชียง” ยังมีอีกหลายแง่มุม		ไม่ว่าจะเดินทางไป
ที่ใดจะต้องสะดุดตากับสุดยอดของฝากเมืองโคราชที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตามสถานี
บริการน�้ามัน	 ปตท.	 100	 กว่าสาขาทั่วทุกภาคของประเทศไทย	 แต่กว่าจะเป็น	
“ปึงหงี่เชียง”	ในปัจจุบันได้นั้น		คุณเง็กลั้ง  ญาโนภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ปงหงี่เชียง ฟู้ด โปรดักส์ จ�ากัด  ได้เล่าให้ฟังว่า		ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นที่
จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์	“ปึงหงี่เชียง”		กว่า	50	ปี	แห่งการต่อสู้กับ
อุปสรรคและความยากล�าบาก	แต่เราก็ไม่เคยย่อท้อ	 และมีความต้ังใจแน่วแน่ใน
การคัดสรรวัตถุดิบ	 เครื่องปรุงที่มีคุณภาพ	สด	สะอาด	ผ่านกรรมวิธีที่ปลอดภัยได้
มาตรฐาน	มกีารตรวจสอบโดยเจ้าหน้าทีค่วบคมุคณุภาพทีผ่่านการเรยีนรูด้้านอาหาร
โดยตรง	 (Food	Science)	 	และการให้บริการลูกค้าของเราด้วยมิตรไมตรีจิตที่ดียิ่ง		
เราไม่หยุดพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ของเรา	 	 เพราะเรามีพันธกิจที่แน่วแน่ใน
การผลิตเนื้อสุกรแปรรูปและสินค้าของฝากภายใต้แบรนด์	 “ปึงหงี่เชียง”	 ให้ได้
มาตรฐานสากลเพื่อพร้อมก้าวไปสู่อาเซียน	 	 ซึ่งตอนนี้ก�าลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิด
ใหม่	คือ	ไส้กรอกรมควัน		ไส้กรอกกะเพรา		และจะคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
ตลอดไป		
	 นอกจากสนิค้าทีเ่ราผลติและจ�าหน่ายเองแล้ว		บรษัิทฯ	ยงัสนับสนุนผลติภณัฑ์
โอทอปของดีเมืองโคราช	 โดยด�าเนินการตรวจสอบมาตรฐานของสินค้าก่อนน�ามา

อาณาจักรของฝากเมืองโคราชที่ทันสมัย

ใสใจในเรื่องคุณภาพและราคา

วางจ�าหน่าย	 	 ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้มีช่องทางการจ�าหน่าย
สินค้าที่ผลิตอีกทางหนึ่งด้วย

เหตุใด  “ปงหงี่เชียง”  จึงครองใจคนโคราชและคนไทยทั่วทุกภาค…
	 คุณเง็กลั้ง	 	 กล่าวต่อว่า	 	 ความส�าเร็จที่ส�าคัญไม่ใช่แค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียว		
แต่เป็นศักยภาพของเรา		สิ่งที่บริษัทฯ	ยึดมั่นมาโดยตลอด	คือต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อตัว
เองและลูกค้า	 	ตรงไปตรงมา		อย่าเคลือบแฝง		และสินค้าต้องใหม่	สด	สะอาดเสมอ		
บรษัิทฯ	จึงค่อยๆ	เตบิโตไปอย่างช้าๆ		ไม่ใช้ส่ือโฆษณา		แต่อาศยัการโฆษณาจากลูกค้า
โดยการบอกกันปากต่อปาก		(Word	of	mouth)	เป็นรูปแบบการโฆษณาที่ดีและน่าเชื่อ
ถือมากที่สุด				
	 จนถึงวันนี้	 	 “ปึงหงี่เชียง”	 	มีความภาคภูมิใจที่จะรักษาคุณภาพและเอกลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์	 	 เพื่อครองใจผู้บริโภคอย่างต่อเน่ืองภายใต้แนวคิด “อร่อย สะอาด 
ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ”

 เคล็ดลับความสําเร็จ...คุณเง็กล้ัง	 	 บอกว่าเคล็ดลับอยู่ที่ความใหม่สดของ
ผลติภณัฑ์	และรสชาติทีไ่ด้มาตรฐาน	ด้วยสนิค้าของปึงหงีเ่ชยีงเป็นสนิค้าท่ีผลติเอง		จงึ
ท�าให้ทราบว่าสินค้าใดควรผลิตมากน้อยเพียงใด	ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าเราใหม่สด
ตลอด		ในวันนี้ภาคภูมิใจกับความส�าเร็จที่ได้รับ		แต่ที่เหนือกว่านั้นคือมิตรภาพที่ลูกค้า
มีให้กันตลอดมา	 	 ซึ่งมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใด	 	 อยากให้แง่คิดว่าปัญหาคือบททดสอบ	
เมื่อสามารถแก้ปัญหาได้		นั่นคือความส�าเร็จ		เด็กรุ่นใหม่บางคนเรียนมาอาจจะไม่ได้
ท�างานตรงตามคุณวุฒิที่จบ	ก็อย่าเลือกงานจนไม่มีงานท�า	เมื่อมีงานให้ท�าจงท�าอย่าง
ตัง้ใจให้ส�าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด	ี	แล้วหากงานตรงนัน้นิง่แล้วกใ็ห้คดิต่อยอดข้ึนไปว่าจะท�า
อะไรเพิ่ม...แล้วคุณจะโต	(ประสบความส�าเร็จ)	

“ปงหงี่เชียง”

 สินคาของฝากของที่ระลึก มีความหมายแหงสัญลักษณ  เหตุการณ

ความทรงจําและการนึกถึง เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติ  ตางนิยมซื้อของฝากของที่ระลึกกลับไปฝากเพื่อน ฝากญาติ และ

คนรู จัก  ซึ่งนักทองเที่ยวทานใดมีโอกาสแวะเวียนเดินทางมายังจังหวัด

นครราชสีมา  คงจะคุนตาและรูจักรานจําหนายของฝากที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก

ภายใตมาตรฐานชั้นนําแบรนด  “ปงหงี่เชียง”  เปนอยางดี    

 สินคาของฝากของที่ระลึก มีความหมายแหงสัญลักษณ  เหตุการณ

เปนอยางดี    

ข้อมูลจ�าเพาะ
กิจการ	 ผู้ผลิตเนื้อสุกรแปรรูปหลากหลายชนิดและของฝากกว่า	1,000	รายการ	

ตราสินค้า	 “ปึงหงี่เชียง”

เจ้าของ	 คุณเง็กลั้ง		ญาโนภาส		

สถานที่ติดต่อ	 บริษัท	ปึงหงี่เชียง	ฟู้ด	 โปรดักส์	จ�ากัด	3411	ถ.ศิรินคร	 (ถ.สืบศิริ)	

	 	 ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30000

โทรศัพท์	044-353187-9,		044-354188		เว็บไซต์		www.puengngeechiang.co.th

ผลงานและกิจกรรม

สิ้นสุดÀารกิจ ทวงคืน “มอปลาย่าง” 
	 11	กันยา’	58	ปิดภารกิจ	ทวงคืน “มอปลาย่าง” “ผู้ว่าฯ ธงชัย” น�าก�าลังทหาร	

ต�ารวจ	อปท.	ร่วมปฏิบตักิาร	“รือ้” ตามประกาศองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองสาหร่าย	

เรือ่งการยดึวัสดกุ่อสร้างและส่ิงของจากการรือ้ถอนอาคาร	ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุ

อาคาร	พ.ศ.	 2522	 ของผู้ประกอบกิจการร้านอาหารบริเวณริมอ่างเก็บน�้าล�าตะคอง	

(มอปลาย่าง)	หมู่	 12	ต.หนองสาหร่าย	อ.ปากช่อง	 จ.นครราชสีมา	 โดยภารกิจลุล่วง

ไปได้ด้วยดี

	 เมื่อวันที่	11	ก.ย.58	นายธงชัย ลืออดุลย์ ผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย 

นายวินัย วิทยานุกูล รอง ผวจ. นายประภาส รักษาทรัพย์ ปลัดจังหวัด

นครราชสีมา นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอ�าเภอปากช่อง พ.อ.ปฏิกรณ์ 

เอีย่มละออ เสนาธกิาร มทบ.21 พ.ต.อ.สมชาย คมพยัคฆ์ ผกก.สภ.หนองสาหร่าย 

นายสมปอง ไชยโย ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นายวันชัย จันทร์พร 

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นายอภิวัตน์ พลสยม ปลัด องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	น�าก�าลังทหาร	 เจ้าหน้าที่จากอบจ.นครราชสีมา	 เจ้าหน้าที่

จากท้องถิ่น	 เทศบาล	และอบต.ในเขต	อ.ปากช่อง	14	แห่ง	อาสาสมัครรักษาดินแดน	

(อส.)	 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 (อป.พร.),	 อาสาสมัครป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	กว่า	700		คน	พร้อมเครื่องจักร

กลหนกั	ท้ังรถบรรทกุ	รถยก	รถกระเช้า	รถแมก็โฮและอปุกรณ์	เครือ่งมอืต่างๆ	เข้าปฏบิติั

การรื้อถอนอาคารตามแผนทวงคืนพื้นที่จากผู้ประกอบการร้านค้า	 ร้านอาหารที่บุกรุก

ที่ดินราชพัสดุ	 ริมอ่างเก็บน�้าละตะคอง	หรือ	มอปลาย่าง	ต.หนองสาหร่าย	อ.ปากช่อง	

จ.นครราชสีมา	ที่เป็นปัญหายืดเยื้อมากว่า	20	ปี	ตามแผนระยะที่	2	หลังจากก่อนหน้า

นี้	เมื่อวันที่	8	พ.ค.	และ	15	พ.ค.	2558	ที่ผ่านมา	ได้เข้ารื้อถอนอาคารตามแผน	ระยะที่	

1	 ไปแล้ว	 โดยในระหว่างการรื้อถอนนั้นมีก�าลังต�ารวจจาก	 สภ.หนองสาหร่าย	

สภ.ปากช่อง	ต�ารวจทางหลวง	และก�าลังทหาร	 ร่วมเฝ้าระวังและอ�านวยความสะดวก

ด้านการรักษาความปลอดภัย

	 ในส่วนขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั(อบจ.)	นครราชสีมา	นายกติต ิ เชาวน์ดี 

รองนายก อบจ.นม. นายนพดล  เนียมสูงเนิน รองนายก อบจ.นม. พร้อมด้วย 

นายอภิวัตน์  พลสยม ปลัด อบจ.นครราชสีมา นายชนะชัย  ชอบบัว รองปลัด 

อบจ.นครราชสมีา นายธรีะชยั  เทพนอก ผอ.กองช่าง	น�าคณะเจ้าหน้าท่ีพร้อมด้วย

เครื่องจักรกลหนัก	ท�าการรื้อถอนอาคารของ	นายสมชัย	ศรีประเสริฐ	 (ร้านล�าตะคอง

ซฟีูด)	จ�านวน	7	อาคาร	โดยภารกจิเป็นไปด้วยด้วยความเรยีบร้อย	เจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิาน

อย่างรอบคอบ	และรดักุม	กระทัง่สามารถปฏบิตัภิารกจิครัง้นีส้�าเร็จลลุ่วงตามเป้าหมาย

เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารบริเวณ

อ่างเก็บน�้าล�าตะคองต่อไป
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ชาวโคราช

ยินดีตอนรับ

ผูวาฯ คนใหม 

 “วิเชียร จนัทรโณทยั” ผูว่้าฯ โคราชคนใหม่ 
ถือฤกษ์ดีกราบสักการะ	 “ย่าโม”	และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
คูบ้่านคูเ่มอืง	เพือ่ความเป็นสริมิงคลก่อนเริม่ปฏบิตัิ
งาน	 ท่ามกลางเหล่าข้าราชการ	 และประชาชน
ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น	

	 -	 23	พ.ย.	2536		 ผช.นายทะเบียนอ�าเภอ	อ.เดชอุดม	จ.อุบลราชธานี	
	 	 	 (จพง.ปค.6)
	 -	 24	พ.ย.	2536		 ประจ�ากองปกครองท้องที่	กรมการปกครอง
	 -	 3	ม.ค.	2537		 ปลัดอ�าเภอ	(จพง.ปค.6)	อ.สุวรรณคูหา	จ.หนองบัวล�าภู		
	 	 	 (5	ม.ค.	2537	ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ	ผวจ.)
	 -	 2	พ.ค.	2537		 ป้องกันจังหวัด	(จพง.ปค.6)	จ.หนองบัวล�าภู
	 -	 3	ต.ค.	2537		 ประจ�าจังหวัดมหาสารคามและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ		
	 	 	 ผวจ.มหาสารคาม
	 -	 17	ต.ค.	2537		 ป้องกันจังหวัด	(จพง.ปค.6)	จ.มหาสารคาม
	 -	 2	ต.ค.	2538		 จพง.ปค.6	จ.ขอนแก่น	(13	พฤศจิกายน	2538
	 	 	 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ	ผวจ.ขอนแก่น
	 -	 16	เม.ย.	2539		 ปลัดอ�าเภอภูผาม่าน	จ.ขอนแก่น	(จพง.ปค.7)	
	 	 	 (ประจ�าจังหวัดขอนแก่น)
							17	เม.ย.	2540		 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น	(จพง.ปค.7)	จ.นครราชสีมา
							5	ก.พ.	2544		 รักษาการในต�าแหน่ง	นายอ�าเภอท่าคันโท	(จพง.ปค.7)		
	 	 	 จ.กาฬสินธุ์
							1	ม.ค.	2545		 นายอ�าเภอท่าคันโท	(จพง.ปค.8)	จ.กาฬสินธุ์
							16	ธ.ค.	2545		 นายอ�าเภอสีคิ้ว	จ.นครราชสีมา
							16	เม.ย.	2547		 นายอ�าเภอเกาะสีชัง	จ.ชลบุรี	(รกน.จพง.ปค.8ว
	 	 	 กองวิชาการและแผนงาน	ชรก.สร.มท.)
							1	ก.ค.	2547		 โอนมาสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
	 	 	 ในต�าแหน่ง	หน.สนจ.ชลบุรี	(จ.วค.8)
							1ก.ค.2547		 ผอ.กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์	สป.(จ.วค.8)
							1	ม.ค.	2549		 ผอ.ส�านกัพฒันาและส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวัด	สป.
							16	ธ.ค.	2549		 หัวหน้าส�านักงานจังหวัดนครปฐม	(จ.วค.9)
							3	พ.ย.	2551		 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	(นปค.9)
							11	ธ.ค.	2551		 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	(นปค.ต้น)	
	 	 	 ต�าแหน่งประเภทบริหาร
							22	มิ.ย.	2552		 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์	(นปค.ต้น)
	 	 	 ต�าแหน่งประเภทบริหาร
							1	ต.ค.	2556		 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
							1	ต.ค.2557		 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
       ปัจจุบัน: ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
   (1 ต.ค. 2558)

ภาพและขาว โดย ASTV ผูจัดการออนไลน

วิเชียร  จันทรโณทัย

	 เมื่อเวลา	 10.39	น.	 วันที่	 1	 ต.ค.	 58	ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	 (ย่าโม)	 อ.เมือง	
จ.นครราชสีมา	 นายวิเชียร	 จันทรโณทัย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	 คนใหม่	
พร้อมด้วย	นางณัฏฐินีภรณ์	จันทรโณทัย	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา	และ
คณะผู้ติดตามจาก	 จ.ชัยภูมิ	 กว่า	 100	 คน	 ได้เดินทางเข้ากราบสักการะอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี	 (ย่าโม)	 และสิ่งศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง	 ท้ังศาลหลักเมือง	 วัดศาลาลอย
สถานท่ีบรรจุอัฐิท ้าวสุรนารี 	 (ย ่าโม)	 เพื่อความเป็นสิริมงคล	 พร ้อมท้ังถวาย
เครือ่งบรรณาการเป็นการบวงสรวงให้ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปด้วยความราบรืน่	ไม่มปัีญหา
อุปสรรคในการท�างาน	และเติบโตในหน้าที่การงานสืบไป			
	 จากนัน้ได้เดนิทางไปยงัจวนผูว่้าราชการจงัหวดันครราชสีมา	ถ.ราชด�าเนิน	อ.เมือง	
จ.นครราชสมีา	ซึง่มหีวัหน้าส่วนราชการ	ตัวแทนภาครฐัและเอกชน	ท้ังข้าราชการ	ต�ารวจ	
ทหาร	รัฐวิสาหกิจ	พ่อค้า	คหบดี	นักธุรกิจ	ชมรม	สโมสรต่างๆ	จาก	32	อ�าเภอ	รวมทั้ง
นักการเมือง	อดีตรัฐมนตรี	อดีต	ส.ส.	ผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และประชาชน
ชาว	จ.นครราชสมีา	เดนิทางมามอบดอกไม้	กระเช้าของขวญัแสดงความยนิด	ีซ่ึงภายใน
งานมีการจัดซุ้มอาหารเลี้ยงผู้มาร่วมงานและมีกิจกรรมการแสดงบนเวที	บรรยากาศ
เป็นไปอย่างคึกคัก					
	 ทั้งนี้	นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	เกิดวันที่	26	
กรกฎาคม	2505	ภูมิล�าเนาจังหวัดนครราชสีมา	คู่สมรส	นางณัฏฐินีภรณ์	จันทรโณทัย	
  

ประวัติการÈึกษา
	 ปริญญาตรี	 ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ปรญิญาโท	พบ.ม.สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์
	 หลกัสตูรการฝึกอบรม	หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจักร	 (วปอ.)	รุ่นที่	 53	หลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง	(นปส.)	รุ่นที่	44	หลักสูตรนายอ�าเภอ	(นอ.)	
รุ่นที่	41

ประวัติการรับราชการ
	 เริ่มรับราชการ	 1	 มิ.ย.	 2527	 ต�าแหน่ง	 ปลัด
อ�าเภอนาแห้ว	จ.เลย	(จพง.ปค.3)

	 -	 4	มิ.ย.	2527		 ปลัดอ�าเภอเมืองเลย	จ.เลย	(จพง.ปค.3)
	 -	 8	ก.ค.	2528		 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท
	 	 ถึง	30	ก.ย.	2530		
	 -	 30	ก.ย.	2530		 ปลัดอ�าเภอนาแห้ว	จ.เลย	(จพง.ปค.4)
	 -	 6	ธ.ค.	2531		 ผช.จ่าจังหวัด	จ.เลย	(จพง.ปค.4)
	 -	 1	ธ.ค.	2532		 ผช.จ่าจังหวัด	จ.เลย	(จพง.ปค.5)
	 -	 8	ก.พ.	2534		 จพง.ปกครอง	5	กองปกครองท้องที่	กรมการปกครอง
	 -	 8	ก.พ.	2536		 ชรก.ส�านักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี
	 	 	 กระทรวงมหาดไทย

ผู้สูงอายุ กว่า 120 คน ร่วมโครงการ

“ป¯ิบัติ¸รรมสําหรับผู้สูงอายุ”
	 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิก์ลาง	กองส่งเสรมิคณุภาพชีวิต	

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	(อบจ.)	นครราชสีมา	จัดโครงการ	“ปฏิบัติธรรมส�าหรับ

ผู้สูงอายุ”	ประจ�าปี	2558	ระหว่างวันที่	2	–	3	กันยายน	2558	ที่ผ่านมา	ได้รับเกียรติ

จาก	นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 พร้อมด้วย	นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นายไพศาล  สมุทร

เผ่าจินดา ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,	 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ	

รวมถึงข้าราชการ	พนักงานจ้าง	และ	คุณตาคุณยาย	ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

	 โครงการปฏิบัติธรรมส�าหรับผู้สูงอายุ	 เป็นการน�าหลักธรรมของศาสนา

มาปรับใช้ในชีวิต	 เสริมสร้างพื้นฐานด้านจิตใจ	 ให้มีส�านึกในคุณธรรม	จริยธรรมที่

เหมาะสม	และเสริมสร้างทัศนคติในการคิดเชิงบวก	ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

ผู้สูงอายุด้วยกัน	โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุภายใน-	ภายนอกสถานสงเคราะห์	

และเจ้าหน้าที่	 กว่า	 120	คน	 ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ทางวิชาการและ

วิธีการฟนฟูสภาพจิตใจจากวิทยากรที่มีความรู้ด้านการบรรยายธรรม	และการฝึก

ปฏิบัติธรรม	รวมถึงการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่างๆ	ด้วย

ฟุตบอลอาวุโสนัดพิเÈษ “มณ±ลทหารบกที่ 21 VS อบจ.นครราชสีมา”
	 วันที่	20	กันยายน	2558	เวลา	14.00	น.	ที่	สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี	จังหวัด
นครราชสมีา	มณฑลทหารบกท่ี	21	จดัพธิมีอบถ้วยรางวลัจากการแข่งขนัฟตุบอล	7	คน	
ต้านยาเสพติด	สุรนารี	คัพ	ครั้งที่	1	ที่ได้ด�าเนินการแข่งขัน	ระหว่างวันที่	22	สิงหาคม	
ถึง	20	กันยายน	2558	ที่ผ่านมา	โดยในวันนี้	 (20	ก.ย.58)	ก่อนพิธีปิดการแข่งขันเป็น
การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนัดพิเศษ	ระหว่าง “ทีมอาวุโสมณฑลทหารบกที่ 21”	และ	
“ทมีอาวโุสองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา”	น�าทีมโดย	นายกติต ิ เชาวน์ดี 
รองนายก อบจ.นม., นายนพดล  เนียมสูงเนิน รองนายก อบจ.นม.	พร้อมด้วย	
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 อาทิ	สจ.วิสูตร  เจริญสันธิ์, สจ.พิเชฏฐ์  
ชัยศรี, สจ.กลวัชร  อึ้งสวัสดิ์, สจ.วีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม, สจ.สมชาย  ภิญโญ 
ร่วมกับผู้บริหาร	 –	 คณะครู	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	
ผลการแข่งขันปรากฏว่า	ทมีอาวุโสมณฑลทหารบกที	่21	ดวลจุดโทษ	เอาชนะ	ทมีอาวุโส
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ด้วย	สกอร์	 3	 :	 0	 อย่างไรก็ตามการแข่งขัน
ฟุตบอลอาวุโสนัดพิเศษนี้	 ยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน	 งานนี้ได้
รับเกียรติจาก	นายอุทัย  มิ่งขวัญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา	พร้อมด้วย	สจ.นัฏ
ฐชยัฐ์  ธนกนกนนทณ์ และ	สจ.รชัฎา  ใจกล้า	นัง่ลุ้นนัง่เชียร์แบบเกาะตดิขอบสนาม
อีกด้วย

ผลงานและกิจกรรม



KORAT NETWORK KORAT NETWORK

ผลงานและกิจกรรม 19ผลงานและกิจกรรม10

ป¯ิบัติการเชิงรุก ครูกลุ่ม 1
นาํทกัษะการคดิสู่การพฒันาผูเ้รยีน 

	 วันที่	 4	 กันยายน	 2558	ณ	ห้อง
ประชุมโรงเรยีนครบุร	ีอ�าเภอครบรุี	
จังหวดันครราชสมีา	นายศภุฤกษ์  
หงษ ์ภักดี  ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารน�าทักษะการ

คดิสูก่ารพฒันาผูเ้รยีน	โรงเรยีนสังกดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา	กลุ่มที่	
1	โดยม	ีนายเศรษฐ์	ยงพะวสิยั	ผูอ้�านวยการสถานศกึษาโรงเรยีนวงัน�า้เขียวพทิยาคม	
ประธานกลุม่โรงเรียนองค์การบรหิารส่วนจังหวดันครราชสมีา	กลุม่ที	่1	และผูบ้รหิาร
สถานสถานศึกษาโรงเรียน	 รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 วิทยากร	 และคณะครู
บุคลากรทางการศกึษาผูเ้ข้าอบรม	จ�านวนกว่า	350	คน	ร่วมเป็นเกยีรติในพธิเีปิด	ท้ังนี้	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน�าทักษะการคิดสู ่การพัฒนาผู้เรียน	 ได้รับความ
อนุเคราะห์จาก	อาจารย์	สุปราณี				ศรีใสค�า	อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญให้เกียรติ
มาเป็นวทิยากร	และงบประมาณทีไ่ด้รบัการสนบัสนุนจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา						
	 ด้าน	นายศุภฤกษ์ฯ	กล่าวว่า	การจดัการเรียนการสอนเพือ่พฒันากระบวนการ
คิด	 	 เป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหาสาระวิชาซึ่ง
การจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันากระบวนการคดิ	ประกอบด้วย	ด้านความรู	้(Knowledge	
:	K)	ด้านกระบวนการ	(Process	:	P)และเจตคติ	(Attitude	:	A)		เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน	 เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และ
กระบวนการคดิให้สอดคล้องกบัการจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ด้วย		กลุม่โรงเรยีน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	กลุ่มที่	1		จึงจัดท�าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การน�าทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน	 ให้กับครูผู้สอนซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ	 	 เพื่อให้ครูมีความรู้	 ความเข้าใจในกระบวนการ
พัฒนาทักษะการคิด	มีทักษะความสามารถจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นทักษะ
การคิด	เพื่อให้ครูสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น					

	 นอกจากนี้	ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2542	และที่
แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พุทธศักราช	2545		ระบุไว้ในมาตรา	28		การจัดกระบวนการ
เรยีนรู	้ให้สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ		จดัเนือ้หาสาระและกจิกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน	 โดยค�านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล	 	ฝึกทักษะ	 	กระบวนการคิด	 	การจัดการ	 	การเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา	 	จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง	 ฝึกการปฏิบัติให้ท�าได้	 	 คิดเป็น	ท�าเป็น	 	 รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง	
											อย่างไรก็ตาม	“ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมพัฒนาความคิด
ของผู้เรียน		ครูผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยกระตุ้น		ส่งเสริม	และพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้
เจริญงอกงาม	 	 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความเหมาะสม	ความสนใจ	 	ความถนัด		
ความต้องการของผู้เรียน	โดยหาเทคนิควิธีการสอนใหม่	ๆ	มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง	 	คอยติดตามให้ก�าลังใจ	 	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีอิสระในการแสดงออก		
ด้วยการพูด	หรือการกระท�าตามจินตนาการและความพึงพอใจ	 รวมทั้งให้สอดรับกับ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21”	นายศุภฤกษ์	กล่าว	

	 วันที่	 4	 กันยายน	 2558	ณ	ห้อง
ประชุมโรงเรยีนครบุร	ีอ�าเภอครบรุี	

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

พิ¸ีวางÈิลาÄกษ์อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน รร.กลางดงปุณณวิทยา
	 โรงเรยีนกลางดงปณุณวิทยา	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสีมา	
ท�าพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน	 3	 ชั้น	 12	ห้องเรียน	 เม่ือวันที่	 28	สิงหาคม	2558	
ที่ผ่านมา	ณ	 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา	ต�าบลกลางดง	อ�าเภอปากช่อง	จังหวัด
นครราชสีมา	 ได้รับเกียรติจาก	นายกิตติ  เชาวน์ดี  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษาให้แก่นักเรียน	 โดยมี	นายณัฏฐพัชร์  อนิวัตกูลชัย, นายสมยศ
คุณเวยีง สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครราสมีา อ�าเภอปากช่อง, 
นายรชฎ  ด่านกลุ สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสีมา อ�าเภอ
ด่านขุนทด นายวิโรจน์  ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีต�าบลสีมามงคล ในฐานะ
ประธานกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา	 และ	
นางนัทภา  วรรณประพันธ์ ผู ้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนกลางดง
ปณุณวทิยา	ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิ	ีเพือ่ความเป็นสริมิงคล	สร้างขวญัและก�าลงัใจแก่
ข้าราชการครู	บุคลากรทางการศึกษา	ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ
	 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา	 เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก	 เน้ือที่	 35	 ไร่	
มีนักเรียน	200	คน	ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียนจ�านวน	2	หลัง	รวม	16	ห้อง	ซึ่งได้
จัดเป็นศูนย์การเรียนรู ้จ�านวน	 10	 ห้องเรียน	 ครั้งน้ี	 โรงเรียนได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคา
ต่อหน่วยต�่ากว่า	 10	ล้านบาท	 รายการเงินอุดหนุนส�าหรับการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย	
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน	 3	 ชั้น	 12	 ห้องเรียน	 แบบตอกเสาเข็ม	 ในงบประมาณ	
8,517,000	บาท		เพื่อใช้ประโยชน์เป็นห้องเรียน	และห้องปฏิบัติการต่างๆ	ที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป

อบจ.โคราชเสริมทักษะ “อปช.” 
สร้างความปลอดÀัยให้ชุมชนเข้มแข็ง

	 ที	่ห้องประชุมศนูย์ประสานงานองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา	อ�าเภอ

ครบรุ	ีจังหวดันครราชสีมา	กองทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	องค์การบรหิารส่วน

จงัหวดั	(อบจ.)นครราชสมีา	จดัโครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานอาสาสมคัรป้องปราม

ภัยในชุมชน	 เพื่อปลูกจิตส�านึก	 มีจิตอาสา	 ชุมชนปลอดภัย	อ�าเภอครบุรี	 ได้รับเกียรติ

จาก	นายนพดล  เนยีมสงูเนนิ รองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา 

เป็นประธานเปิดการอบรม	โดยมี	นายพรชัย  อ�านวยทรัพย์ และ นายชยุต  พงศ์

ธนทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ�าเภอครบุรี 

และผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นอาสาสมัครป้องปรามภัยในชุมชนอ�าเภอครบุรี	 กว่า	 100	

คน	ให้การต้อนรับ

	 การฝึกอบรมฯ	ครั้งนี้เพื่อให้ความรู้	ความเข้าใจแนวคิด	หลักการ	วิธีการ	และ

กระบวนการของงานอาสาสมคัรป้องปรามภยัในชมุชน	(อปช.)	และมวลชนสมัพนัธ์	ให้

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานกับต�ารวจ	และประชาชนในชุมชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	รวมถึงปลูกจิตส�านึกรักบ้านเกิด	รักพื้นถิ่น	มีจิตอาสาในการป้องปราม

ให้เกิดความปลอดภัยในชุมชนอย่างเข้มแข็ง	

	 นอกจากนี้	 ยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีต�ารวจภูธร	ครบุรี	

โดย	พ.ต.อ.ชนตัถ์  กวขีาวสะอาด ผกก.สภ.ครบรุ	ีทีไ่ด้ให้ความรูด้้านกระบวนการ

ท�างานและบทบาทของ	อปช.	และส่งทีม	ต�ารวจมวลชนสัมพันธ์	สภ.	ครบุรี	มาให้

ความรู้ด้านการฝึกปฏิบัติกระบวนการท�างานของ	อปช.	และมวลชนสัมพันธ์	ทักษะ

การน�าไปประยกุต์ใช้งานกบัต�ารวจและประชาชนในชมุชน	รวมถงึการฝึกปฏบิตักิาร

ป้องกัน	ป้องปรามภัยอาชญากรรม	การรักษาความสงบเรียบร้อย	การควบคุมการ

จราจร	และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย

กองทัพÀาคที่ 2 
จัดงานวันสถาปนา ครบ 67 ป‚
	 เม่ือวันท่ี	 4	กันยายน	2558	 เวลา	09.30	น.	ณ	พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	พลโทธวัชสุกปล่ัง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน

ในพิธีวันสถาปนา	กองทัพภาคที่	2	ครบรอบ	67	ปี	โดยมี	พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร 

อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมด้วย นายธงชัย ลือ

อดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายกิตติ  เชาวน์ดี รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา และหวัหน้าส่วนราชการ	ร่วมเป็นเกยีรติ	ทัง้นีภ้ายใน

งานมีพิธีบ�าเพ็ญกุศลวันสถาปนา	สวดเจริญพระพุทธมนต์	 จากนั้น	 แม่ทัพภาคที่	 2

ได้ท�าพิธีเปิดอาคารกองบัญชาการ	กองทัพภาคที่	2	ส่วนเพิ่มเติม	มูลค่า	29	ล้านบาท	

เป็นการยกระดับประสิทธิภาพสถานที่ปฏิบัติงาน	 และ	 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

มากขึ้น	 พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการ	 ผลการปฏิบัติงานของ	 กองทัพภาคที่	 2	

ประจ�าปี	2558

	 ในเวลาต่อมา	แม่ทัพภาคที่	2	เป็นประธานวางพวงมาลา	และเปิดแผ่นรายชื่อ

ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการสนาม	ณ	สนามหน้า	กองบัญชาการ	กองทัพภาคที่	2	

เพื่อยกย่อง	 เชิดชู	 และระลึกถึงความเสียสละ	 เพื่อประเทศชาติของบรรดานักรบ

ในทุกสมรภูมิ	 จ�านวน	 2,108	 คน	ทั้งนี้ยังได้มอบธงชาติ	 แก่ทายาทผู้เสียชีวิต	 และ

ทหารผ่านศึกเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ	

	 ในเวลา	10.45	น.	พลโท	ธวัชฯ	ได้ท�าพธิเีปิดอนสุาวรย์ีท้าวสรุนาร	ีบรเิวณประตู

หน้าสนามกีฬาค่ายสุรนารี	 เพื่อเป็นอนุสรณ์	 เชิดชูเกียรติของวีรสตรีคุณหญิงโม	และ

เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ก�าลังพลได้สักการะ	เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจต่อไป
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 “เคเอฟซี เซเว่น ชู้ต” กับ “บททดสอบความมุ่งมั่น สู่ฝันที่ยิ่งใหญ่”
	 เมื่อวันที่	7	กันยายน	2558	ที่ผ่านมา	ณ	สนามฟุตบอล	เอกสีมา	ซ็อคเกอร์

คลับ	 อ.เมือง	 จ.นครราชสีมา	นายอุทัย  ม่ิงขวัญ  รองนายกองค์การบริหาร 

ส่วนจงัหวดันครราชสมีา เป็นประธานพธีิเปิดการแข่งขนั	KFC	Seven	Shoot	2015	 

ศึกฟาดแข้ง	 “เคเอฟซี เซเว่น ชู้ต 2015”	 รอบภูมิภาค	 เฟ้นหาสุดยอดทีมสุดท้าย 

ที่จะได้รับประสบการณ์ล�้าค่า	บินไปเวิร์กช็อปฟุตบอลกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิต้ี 

ที่ประเทศอังกฤษ	โดยบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน	คึกคัก	

 “เคเอฟซี เซเว่น ชู้ต” เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมไทยที่ด�าเนินโครงการ

จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน	 7	 คนที่ใหญ่ที่สุดใน	ประเทศไทย	 โดยด�าเนินการ 

สานฝันให้กบัเยาวชนไทยอาย	ุ12-15	ปี	อย่างต่อเนือ่ง	และก้าวเข้าสูปี่ที	่7	แล้ว	ตัง้แต่ 

ปี	2552	จนถึง	ปัจจุบัน	ซึ่งช่วยสนับสนุนให้เด็กไทย	245,868	คน	จาก	17,001	ทีม	

(สถติติัง้แต่ปี	2552-2557)	มโีอกาสแสดงความสามารถ	ให้เป็นทีป่ระจกัษ์	เป็นบนัได

อีกหนึ่งขั้นที่จะก้าวไปสู่วงการฟุตบอลอาชีพดังเช่นพี่ๆ	แชมป์เก่าในปีที่ผ่านๆ	มา	

พร้อมทั้งใช้เวลาว่างให้	 เป็นประโยชน์ผ่านการออกก�าลังกายและกีฬาฟุตบอล 

ที่ส�าคัญเคเอฟซี	 เซเว่น	 ชู้ต	 ยังสนับสนุนให้เด็กๆ	 ใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางใน 

การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว	เพื่อนฝูง	โรงเรียน	และชุมชนให้ได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน	ควบคู่กับ	การปลูกฝังความมีน�้าใจนักกีฬาให้เกิดขึ้น

เพื่อวางรากฐานให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป

 นายกิตติ  เชาวน์ดี	 	 รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	

เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ

ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ค รู

บรรณารักษ ์ในสถานศึกษา	 ณ	

โ ร ง เ รี ย น โ นน ไทย คุ รุ อุ ป ถั มภ ์	

อ.โนนไทย	จ.นครราชสีมา	 ระหว่าง

วันท่ี 	 24	 –	 25	 กันยายน	 2558 

ที่ผ่านมา	 โดยมี	นายสุรชาติ  ค�้าชู  

ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทอง

ค�าวิทยา	 ในฐานะประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ

ห้องสมุดโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 พร ้อมด้วย	 

นายสวัสดิ์  จันทา	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์,	 ผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดนครราชสีมา	 คณะครูและ 

ผู้เข้ารับการอบรม	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

	 นายกติตฯิ	รองนายก	อบจ.นม.	กล่าวว่า	ห้องสมดุถือเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีใ่ช้ศกึษา

ค้นคว้าหาความรู้และเข้าถึงสารสนเทศอย่างกว้างขวาง	 เป็นปัจจัยพื้นฐานในการ 

ส่งเสริม	 สนับสนุน	ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน	 รักการค้นคว้า	ตลอดจนเป็น 

การบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ	 ในทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้	 ฉะนั้น	 การพัฒนาห้องสมุดให้ดีมีมาตรฐานต้องควบคู่กับการพัฒนาครู	

บุคลากรผู้ดูแลระบบให้มีความรู้	 ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานห้องสมุดเป็น

อย่างดีก่อน	 แล้วน�าไปปฏิบัติพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง

จ�าเป็นและเป็นงานส�าคัญอย่างยิ่ง

	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูบรรณารักษ์ใน 

สถานศึกษา	 จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการห้องสมุดโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด	(อบจ.)นครราชสีมา	ที่ได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน	สภาพปัญหา	

ความต้องการพัฒนางานห้องสมุดของโรงเรียนสังกัดทั้ง	 58	 โรงเรียน	 พบว่า	 

การบริหารจัดการระบบห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหา	อุปสรรคต่างๆ	 

ในการพฒันาห้องสมดุโรงเรยีน	ทางศนูย์ฯ	จงึได้จดัท�าโครงการดงักล่าวฯ	เพือ่พฒันา

ศักยภาพบุคลากรท่ีท�าหน้าท่ีบรรณารักษ์ในสถานศึกษาให้มีความรู้	 ความเข้าใจ

เกี่ยวกับงานบริหาร	 งานบริการ	 และงานเทคนิคห้องสมุดยิ่งขึ้น	 พัฒนาระบบ 

ห้องสมุดของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการห้องสมุดแนวใหม่	พร้อมรับใช้และ

บริการ	และเป็นการยกระดับคุณภาพห้องสมุด	 	 รวมถึงพัฒนาระบบห้องสมุดของ

โรงเรียนสังกัด	อบจ.นครราชสีมา	 ให้ได้มาตรฐาน	พร้อมรับใช้และบริการ	อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป

โรงเรียน อบจ.โคราช อบรมครูบรรณารักษ์

หวังพัฒนาห้องสมุดแนวใหม่ ให้ได้มาตรฐาน
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พลังเยาวชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

	 วนัที	่15	กนัยายน	2558	เวลา	09.30	น.	ทีห่อประชมุโรงเรยีนบ้านใหม่พทิยาคม	

อ.ครบรุ	ีจ.นครราชสมีา	นายพรชยั  อ�านวยทรพัย์ สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศกึษา	องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา	โดยม	ีผูอ้�านวยการสถานศกึษา	

ผู้น�าชุมชน	คณะครู	 ร่วมเป็นเกียรติและนักเรียนร่วมโครงการกว่า	 150	คน	ซึ่งการฝึก

อบรมครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	เพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิตนักเรียน	พร้อมทั้งยกระดับคุณธรรม	จริยธรรมของเยาวชน	และประชาชน

โดยแก้ไขปัญหายาเสพตดิอย่างบรูณาการ	สร้างภมูคิุม้กนัโดยการให้ความรู	้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโทษ	พิษภัยของยาเสพติด	 และผลกระทบของยาเสพติดให้กับเยาวชนและ

ประชาชนในพืน้ที	่และเป็นการควบคมุปัจจัยเสีย่งในพืน้ที	่โดยการเฝ้าระวงั	ดแูลเยาวชน

ในพื้นที่ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด		โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนในสถาน

ศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม	จ�านวน	150	คน	ระยะเวลาการฝึกอบรม	4	วัน	3	คืน	

	 ส�าหรับวันแรกของกิจกรรมฯ	 เน้นกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม	พร้อม

กิจกรรมเข้าฐานที่ให้ความรู้เรื่องโทษ	พิษภัยของยาเสพติด,	กฎหมายยาเสพติด,	บุหรี่	

สุรา	และเทคนิคการปฏิเสธที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 โดยทีมวิทยากรส่วนกิจกรรม

วันที่	2	ถึง	วันที่	4	ผู้เข้ารับการอบรมเดินทางไปที่สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน	

อ.วังน�า้เขยีว	จ.นครราชสมีา	ร่วมกจิกรรมค่ายคณุธรรมจรยิธรรมต้านยาเสพตดิ	แนวทาง

การด�าเนินชีวิต	หลักคุณธรรม	จริยธรรม	ตามแนวทางพระพุทธศาสนา,	หลักปฏิบัติ 

ในการเจริญศีล	สมาธิ	ปัญญา	เพื่อความรู้จริง	“เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด” 

โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านวิทยากร	จาก	ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพตดิต�ารวจภูธรจงัหวัดนครราชสมีา,	ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด	

ภาค	3,	สาธารณสขุอ�าเภอโชคชยั,	โรงพยาบาลครบรุ,ี	มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา	

และ	พระวทิยากร	ทัง้นีผู้เ้ข้ารบัการอบรมได้รบัใบประกาศเพือ่แสดงว่าได้ผ่านการอบรม	

ตามโครงการ	“ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา องค์การบรหิาร 

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา”	ด้วย

“นายก นก” ล่ัน เอาผดิถงึทีสุ่ด ครนูอกสังกดั อ้างชือ่-ปลอมเอกสาร
หลอกเงิน 5 แสนบาท ช่วยบรรจุครูผู้ช่วย 

	 ที่สถานีต�ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา	พันจ่าเอกธงธน ช่างเกวียน  
นิติกร 6 ว. กองการเจ้าหน้าที่ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบอ�านาจจาก	 ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  
สวุรรณฉว ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา	ได้แจ้งความร้องทุกข์
กับ	 ร้อยต�ารวจโทอ�านาจ	 ปล้องงูเหลือม	 พนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจภูธร 
เมืองนครราชสีมา	ขอให้ด�าเนินคดี	นายชาญ	จรัญกลาง	ครูช�านาญการโรงเรียน 
บ้านหนองกระทุ่ม	 อ.หนองบุญมาก	 จ.นครราชสีมา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา	 เขต	2	นครราชสีมา	 ในข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการ	
และ	 ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมหนังสือ	 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	
ที่	 นม	51029/5463	ลงวันที่	 29	กันยายน	2557	 เรื่องการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ 
เพื่อบรรจุ	 และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู	 และบุคลากรทางการศึกษา	 ต�าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย	มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	264	,	265	และ	268
	 ภายหลังได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ดังกล่าว	 ทาง	 อบจ.นครราชสีมา	 ได  ้
ด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง	ได้ความว่า	นางสาวภัทราภรณ์	เทพวงศ์	อายุ	34	ปี	
ชาว	อ.ห้วยแถลง	จ.นครราชสีมา	และนางวิไลกิจ	ปะชาติ	 อายุ	 32	ปี	 ภูมิล�าเนา
เดียวกัน	 ได้รับการแนะน�าจาก	 นางเพ็ญทิพย์	 ดีขุนทด	 (ครูเพ็ญ)	 ว่า	 นายชาญ		 
จรัญกลาง	 (ครูชาญ)	 เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม	 อ.หนองบุญมาก	
จ.นครราชสีมา	 ซ่ึงเป็นครูอยู่โรงเรียนเดียวกันกับนางเพ็ญทิพย์ฯ	 ว่าสามารถช่วย
ด�าเนินการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้	 แต่จะต้องจ่ายเงินก่อน	 โดยจะท�าหนังสือสัญญา 
กูเ้งนิตามกฎหมายใหม่ให้ไว้เป็นหลกัฐาน	ซึง่นายชาญฯ	ได้แจ้งว่าจะช่วยด�าเนนิการ
บรรจเุป็นครผููช่้วยโรงเรยีนร่มเกล้า	แต่ไม่สามารถด�าเนนิการให้ได้	จากนัน้ได้เปล่ียน
เป็นโรงเรียนตลาดไทรและโรงเรียนช่องแมว	 	 ซึ่งทั้งสองโรงเรียนก็ไม่สามารถ 
ด�าเนินการให้ได้		
	 จากนั้น	น.ส.ภัทราภรณ์ฯ	และ	นางวิไลกิจฯ	ได้ติดตามทวงถาม	นายชาญฯ	 
จึงได้น�าส�าเนาหนังสือ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ที่	นม	51029/5463	 
ลงวันที่	29	กันยายน	2557	เรื่องการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุ	และแต่งตั้ง

เป็นข้าราชการครู	 และบุคลากรทางการศึกษา	 ต�าแหน่งครูผู ้ช ่วย	 ไปให้ที่บ้าน 
ของ	น.ส.ภทัราภรณ์ฯ	และ	นางวไิลกจิฯ	ในวนัที	่30	กนัยายน	2557	พร้อมหนังสอืสญัญา
กู้เงินตามกฎหมายใหม่	 ซ่ึงเป็นสัญญารวมเงินที่จ่ายไปท้ังหมด	 เป็นเงินทั้งส้ินคนละ	
250,000	บาท
	 ต่อมา	น.ส.ภทัราภรณ์ฯ	และ	นางวไิลกจิฯ	จะเดนิทางมารายงานตวัตามหนงัสอื
ที่ระบุไว้	 ปรากฏว่า	 นายชาญฯ	 ได้ไปดักรอที่บ้าน	 และแจ้งว่ามีปัญหาขัดข้องใน 
การด�าเนินการ	และถ้าหากไม่ได้ไปรายงานตัวหรือไม่ได้งานภายใน	15	วันตามที่ตกลง
กันไว้	 จะคืนเงินให้ทั้งหมด	แต่เมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาตามท่ี	นายชาญฯ	 ได้แจ้งไว้	
น.ส.ภัทราภรณ์ฯ	และ	นางวิไลกจิฯ	กย็งัไม่ได้รบัการบรรจุเป็นครผูู้ช่วย	จึงได้ติดต่อขอรบั
เงนิคนื	โดยตดิต่อผ่านไปทาง	นางเพ็ญทพิย์ฯ	ได้รบัค�าตอบว่า	นายชาญฯ	ก�าลงัยืน่กูเ้งนิ	
จากนั้นได้ติดต่อไปยังนายชาญฯ	แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า	 จึงตัดสินใจไม่รอเงินและ 
น�าเอกสารหลกัฐานมายืน่ขอความช่วยเหลอืที	่อบจ.นครราสมีา	โดยทาง	อบจ.	ได้ตรวจ
สอบส�าเนาหนังสือ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 ที่	 นม	 51029/5463	 
ลงวันที่	29	กันยายน	2557	เรื่องการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุ	และแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการคร	ูและบคุลากรทางการศกึษา	ต�าแหน่งครผููช่้วย	แล้วไม่ปรากฏว่ามหีนงัสอื
ฉบับนี้ได้ท�าขึ้นและออกจาก	อบจ.นครราชสีมา	แต่อย่างใด
	 ด้าน	ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์	สุวรรณฉวี	นายก	อบจ.นครราชสีมา	เปิดเผยว่า	
เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรง	กระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริหารของ	อบจ.นครราชสีมา	
จึงสั่งการและมอบอ�านาจให้ฝ่ายนิติกร	 รวบรวมหลักฐานและพยาน	 บันทึกเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรเข้าแจ้งความด�าเนนิคดใีห้ถงึทีส่ดุ	ทัง้ความผดิอาญาและความผดิทาง
วินัยกับ	นายชาญฯ	และขอยืนยืนว่า	การบรรจุเป็นราชการไม่มีผู้ใดสามารถใช้เงินซื้อ
ต�าแหน่งใน	 อบจ.	 ได้	 ซึ่งที่ผ่านมาเรายึดมั่นในกระบวนการของกฎหมาย	 และ 
ความโปร่งใสมาตลอด	ฉะนัน้เรือ่งการทจุรติหรอืเรยีกเกบ็เงนิจะไม่เกดิข้ึนอย่างแน่นอน	
ต่อมา	นายชาญฯ	ได้ขอเข้าพบนายอนุวัฒน์	คณาจันทร์	รองนายก	อบจ.นครราชสีมา	
ซ่ึงก�ากับดูแลส�านักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 อบจ.นครราชสีมา	 เพ่ือช้ีแจง 
ข้อเท็จจริง	พร้อมขอยืนยันในความบริสุทธิ์และยินดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี	
เพื่อซัดทอดถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไป	
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16 ผลงานและกิจกรรม 13ผลงานและกิจกรรม

อบจ.โคราช ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง “เดิน – วิ่ง” เมืองไทย
โคราชมารา¸อน 2015
	 เมือ่วนัที	่25	ส.ค.	58	เวลา	18.00	น.	ที	่ศนูย์อาหาร	Food	Hall	ชัน้	1	เดอะมอลล์

นครราชสีมา	 อ.เมือง	 จ.นครราชสีมา	นายธงชัย  ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครราชสีมา	ประธานในพิธี	พร้อมด้วย	พลโทมารุต  ลิ้มเจริญ ปธ.กก.ส่งเสริม

กิจการ มรภ.นม., คุณพิจิตราภรณ์  บุญยรัตพันธุ์ รอง กก.ผจก.บ.เมืองไทย

ประกันชีวิตจ�ากัด (มหาชน) และ นายชนะชัย  ชอบบัว รองปลัดองค์การบริหาร

ส ่วนจังหวัดนครราชสีมา ร ่วมแถลงข ่าวการจัดการแข ่งขัน	 เดิน	 –	 วิ่ ง	

“เมืองไทยโคราชมาราธอน 2015”	 ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ท่ี	 20	 กันยายน	 2558	

ณ	ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	

	 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 โดยคณะ

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ร่วมกับ	กองทัพภาคที่	2	กองบิน	1	ต�ารวจภูธร

ภาค	3	ต�ารวจภธูรจงัหวดันครราชสมีา	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา	เทศบาล

นครนครราชสมีา	หอการค้าจงัหวดันครราชสมีา	ส�านักงานการท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดั

นครราชสมีา	ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์	นครราชสมีา	และหน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	

ซึ่งรายได้จากการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน	ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา	

และรายได้บางส่วนจะน�าไปใช้ประโยชน์ในการท�ากิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ	 ท่ี

คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัเหน็สมควร	รวมท้ังการผลกัดันกจิกรรมและ

อบจ.โคราช พร้อมรับการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า
	 เมื่อวันที่	17	ส.ค.	58	เวลา	09.00	น.	ที่ห้องประชุมกองช่าง	องค์การบริหารส่วน

จงัหวดั(อบจ.)	นครราชสีมา	ต.มะเรงิ	อ.เมอืง	จ.นครราชสมีา	ร้อยตรหีญงิ ระนองรกัษ์  

สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา	 น�าคณะผู้บริหาร	ประธานสภาฯ	ข้าราชการ	

ตวัแทนหน่วยงานราชการ	ตวัแทนภาคประชาสงัคมในระดบัจงัหวดั	ตวัแทนภาคเอกชน	

ธรุกจิ	และผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้อง	ให้การต้อนรบั	รองศาสตราจารย์ ดร.โกวทิย์  พวงงาม 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และคณะ	ที่ได้รับมอบ

หมายจากสถาบันพระปกเกล้า	ด�าเนินการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ความเป็นเลิศ	ประจ�าปี	 2558	 ซ่ึงในครั้งนี้เป็นการรับการประเมินจากคณะกรรมการ

ประเมินภาคสนามโครงการรางวัลพระปกเกล้า	ประจ�าปี	2558	ด้าน	อบจ.นครราชสีมา	

ได้สมคัรเข้าร่วมโครงการฯ	เพือ่รบัรางวลั	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่คีวามเปน

เลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม”	ครั้งนี้เช่นกัน

	 หลังจากที่	 อบจ.นครราชสีมา	 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า	

เพือ่รบัรางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่คีวามเป็นเลศิ	ด้านการเสรมิสร้างเครอืข่าย

รัฐ	 เอกชน	และประชาสังคม	ประจ�าปี	 2558	 โดยสถาบันพระปกเกล้า	 และได้ผ่าน

การประเมินขั้นเอกสารเรียบร้อยแล้ว	 และในครั้งนี้เป็นการรับการประเมินจากคณะ

ผู้ประเมินฯ	ที่จะได้ท�าการประเมินภาคสนามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อ	 อบจ.นครราชสีมา	พร้อมทั้งได้มีการพูดคุยกันถึงแนวทางการเสนอผลงาน	 เสนอ

กลไก	เครื่องมือ	หรือวิธีการ	การท�างานแบบเครือข่าย	เพื่อช่วยเสริมเครือข่ายรัฐ	เอกชน	

และประชาสังคม	ทั้งภายในและภายนอกชุมชนท้องถิ่น	โดยเฉพาะโครงการที่โดดเด่น

ของ	อบจ.นครราชสมีา	อาทิ	โครงการกองทนุฟนฟสูมรรถภาพทีจ่�าเป็นต่อสขุภาพระดบั

จังหวัด,	เครอืข่ายอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้าน	(อกม.)	จ.นครราชสมีา	และ	โครงการพัฒนา

ศักยภาพสาธารณสุขให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ประจ�าปี	

2557		ซึ่งหลังจากได้น�าเสนอผลงานและโครงการต่างๆ	ไปแล้วนั้น	ทางคณะกรรมการ

ก็จะได้น�าข้อหารือและการประเมินผลงานมาประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอเข้า

รับรางวัลฯ	ต่อไป

ลูกจ้าง อบจ. ตบเท้า เข้าคลินิกอบไออุ่นรัก สร้าง “องค์กรเข้มแข็ง
การงานปลอดÀัย กายใจเป็นสุข”

	 กองสาธารณสุข	องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา	จัดกิจกรรม
การอบรมและให้ความรู้เร่ือง	 “องค์กรเข้มแข็ง การงานปลอดภัย กายใจเปนสุข” 
ขึ้น	ระหว่างวันที่	27	–	28	สิงหาคม	2558	ณ	ห้องประชุมกองช่าง	อบจ.นครราชสีมา	
ต.มะเริง	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	 ได้รับเกียรติจาก	นายชนะชัย  ชอบบัว รองปลัด 
อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด	พร้อมด้วย	นายธีระชัย  เทพนอก ผอ.
กองช่าง, นายวรีะชยั  ศรโีอษฐ์ ผอ.กองแผนและงบประมาณ, นายจริยทุธ  อาสา
เสน หัวหน้าส�านักปลัด, นายเจษปฐมพงศ์  ธนเดชาพิทักษ์ รก.ผอ.
กองสาธารณสุข	 ข้าราชการ	 และวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	
วิทยากรจากส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเมืองนครราชสีมา	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด	
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพนักงานจ้างภารกิจ	และพนักงานจ้างท่ัวไป	 สังกัด	อบจ.
นครราชสีมา	จ�านวน	300	คน
	 กจิกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างเสรมิสขุภาพประชาชนวยัท�างานให้มพีฤติกรรม
ที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง	
เพื่อการมีสุขภาพดีส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่	 รวมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ท�างาน	
	 โครงการคลนิกิอบไออุน่รกั	เป็นกจิกรรมการอบรมและให้ความรูเ้รือ่ง	“องค์กร
เข้มแข็ง การงานปลอดภัย กายใจเปนสุข” เน้นการบรรยายให้ความรู้	 และ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย	 เพื่อเป็นการค้นหาพฤติกรรมเสี่ยง	 และด�าเนินการ
ปรับปรุงให้มีการเปลี่ยนวิธีการท�างานให้ปลอดภัยข้ึน	พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน�า
พฤติกรรมความปลอดภัยที่ดีมาปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร	 โดยได้รับ
การสนบัสนุนวทิยากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา	และส�านกังานสาธารณสขุ
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	

การด�าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย	 และสนับสนุน

การจดักจิกรรมตามแผนยทุธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั

ต่อไป



KORAT NETWORK KORAT NETWORK

14 ผลงานและกิจกรรม 15ผลงานและกิจกรรม

 อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	เดิมชื่อ	อ�าเภอกลาง	ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ

เป็น	 อ�าเภอโนนวัด	และอ�าเภอโนนสูงตามล�าดับ	แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น	 16	

ต�าบล	 195	 หมู่บ้าน	 	 อ�าเภอโนนสูงตั้งอยู่ทางตอนกลาง	 ค่อนไปทางทิศตะวันออก

เฉียงเหนือของจังหวัด	มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

	 ทิศเหนือ		 ติดต่อกับอ�าเภอขามสะแกแสงและอ�าเภอคง

	 ทิศตะวันออก		 ติดต่อกับอ�าเภอพิมาย

	 ทิศใต้	 ติดต่อกับอ�าเภอจักราช	อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	

	 	 และอ�าเภอเมืองนครราชสีมา

	 ทิศตะวันตก		 ติดต่อกับอ�าเภอโนนไทยและอ�าเภอขามสะแกแสง

อําเÀอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา		มหีน้าทีต้่องดแูลพีน้่องประชานชน	

ให้ได้รบับรกิารสาธารณประโยชน์ตลอดทัง้ช่วยเหลอืพัฒนางานของเทศบาลและ	อบต.	

รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินทุกพ้ืนที่	 	 จึงได้จัดต้ังศูนย์ประสานงานประจ�า

อ�าเภอแต่ละอ�าเภอเพือ่ให้การประสานงานสะดวกให้การช่วยเหลอืบรรเทาความเดอืดร้อน

แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาได้ตรงจุดยิ่งขึ้น	 ในเขตพื้นที่อ�าเภอ

โนนสูง				น�าโดย			สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้งสองท่าน	คือ	

นายสมพร   จินตนามณีรัตน์, นายสถาพร  โชติกลาง  ร่วมด้วย  นางสุภาลักษณ์

พรหมลา หัวหน้าศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ประจ�า

อ�าเภอโนนสูง	

	 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		2		แห่ง		ดังนี้

นางสุภาลักษณ์  พรหมลา
หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	
ประจ�าอ�าเภอโนนสูง	

										เมื่อพูดถึงอ�าเภอโนนสูง	สิ่งที่ต้องนึกถึงก็

คงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญน่ันคือ	 แหล่ง

โบราณคดีต่างๆ	 ซึ่งกระจายออกไปหลายที่	 เช่น	

แหล่งโบราณคดบ้ีานปราสาทใต้	แหล่งโบราณคดี

เนินอุโลก	 และแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้

ความสนใจที่จะเข ้ามาช ่วยผลักดันให ้ เป ็น

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในระดับประเทศ

ต่อไป	นอกจากอ�าเภอโนนสูงจะมีแหล่งท่องเที่ยว

ที่น่าสนใจแล้ว	ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่น	 จากกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทองม้วนเปรมชัยบิงมิตรภาพ	 	 จุดเด่นของขนมทองม้วนท่ีนี่คือ	

ส่วนผสมส่วนใหญ่จะคัดของท่ีมคุีณภาพ	การผลติได้มาตรฐาน	สะอาด	มคีณุค่าทาง

โภชนาการ	ท�าให้ได้รับรางวัลต่างๆ	มากมาย	 เช่น	 เข้ารับการคัดสรรตามโครงการ

คัดสรรสุดยอดหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภันฑ์	ปี	2553	โดยได้ระดบั	3	ดาว	,ได้รบัการรบัรอง

มาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการ	 	 ออกร้านต้อนรับ	 พลตรีหญิงท่านผู้หญิง

ศรีรัศมิ์	 	 สุวะดี	 	 หรือเดิม	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 	 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ	

ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	ณ	 อ�าเภอบัวใหญ่	 รู้อย่างนี้แล้ว	 อย่าลืม

มาเที่ยวอ�าเภอโนนสูงกันนะคะ

 โรงเรียนมะค่าวิทยา	 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ประเภทสหศกึษา	สงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสมีา	

ตั้งอยู่เลขท่ี	 59	 หมู่	 1	 ต�าบลมะค่า	 อ�าเภอโนนสูง	 จังหวัด

นครราชสีมา	 ปัจจุบันมีนักเรียน	 478	 คน	 	 บริหารงานโดย

นายชูวิทย์   อินทรักษ์	 ต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

โรงเรียนมะค่าวิทยา

 โรงเรียนโตนดวิทยา	 	 	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา	 เปิดสอนระดับ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 -	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 6	 	ปัจจุบันมีนักเรียน	228	คน	 	บุคลากรทาง

การศึกษา	23	คน	ตั้งอยู่หมู่ที่	 	 3	ต�าบลโตนด	 	อ�าเภอโนนสูง		

จังหวัดนครราชสีมา	โดย	นายไพรัช   สุขจรัส		ผู้อ�านวยการ

สถานศึกษาโรงเรียนโตนดพิทยาคม

นายสมพร  จินตนามณีรัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ�าเภอโนนสูง	

นายสถาพร  โชติกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เขตอ�าเภอโนนสูง	

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้

1

2

อาํเÀอบวัลาย จังหวัดนครราชสีมา
 อ�าเภอบัวลาย	 ได้รับการยกฐานะเป็น	อ�าเภอบัวลายวันที่	 24	สิงหาคม	พ.ศ.	

2550		เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ�าเภอบัวใหญ่	จังหวัดนคราชสีมา			มีพื้นที่	133.1	ตาราง

กโิลเมตร		ประชากร	24,709	คน	แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น		4	ต�าบล	45	หมู่บ้าน		

อ�าเภอบัวลายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด	มีอาณาเขตติดต่อกับเขต

การปกครองข้างเคียง	ดังนี้		

	 ทิศเหนือ		 ติดต่อกับอ�าเภอแวงน้อยและอ�าเภอพล

	 ทิศตะวันออก		 ติดต่อกับอ�าเภอประทาย

	 ทิศใต้	 ติดต่อกับอ�าเภอสีดา

	 ทิศตะวันตก	 ติดต่อกับอ�าเภอบัวใหญ่		

	 มสีมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัจ�านวนหน่ึงท่าน	คอื	นางสาวจฑุาสัณห์

ตั้งตรีวีระกุล	 	 เจ้าของโล่ห์รางวัล	 	สตรีดีเด่นจากจังหวัดนครราชสีมา	ประจ�าปี	2553		

และมีโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด		ดังนี้

	 1.	 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์	 	 บริหารงานโดย	 	นายส่ง  วาทีรชตะ

ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

	 2.	 โรงเรียนบัวลาย			บริหารงานโดย		นายอดุลย์  ภู่ภัทรางค์  ผู้อ�านวยการ

สถานศึกษา

ค�าขวัญ อ�าเภอบัวลาย 
“แหล่งผ้าไหมสวย  ข้าวหอมมะลิ  อินทรีย์  โคเนื้อดี  มีแหล่งน�้าบริบูรณ์

ผู้คนผาสุกปลอดภัย  ราชการโปร่งใสใส่ใจประชาชน

พลเมืองเคารพกฎหมาย  ร่วมใจพัฒนา” 

 บัวลาย		ถึงแม้จะเป็นอ�าเภอเล็กๆ			แต่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย	โดยเฉพาะ

สินค้าทางการเกษตร	 	 อ�าเภอบัวลายร่วมกับสภาวัฒนธรรมอ�าเภอบัวลาย

ส่วนราชการ	 	 ภาคเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	 	 สมาชิกสภา

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา		และองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา	

โดย	นายพูนพิพัฒน์  ปัตตาเทสัง	 	 หัวหน้าศูนย์ประสานงานองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดันครราชสมีา	ได้ร่วมกนัจดังานประเพณขีองดบีวัลายขึน้เป็นประจ�าทกุปี		

โดยจัดให้มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตจากรังไหม	 	 ตลอดจน

การจัดแสดงภมูิปัญญาท้องถิน่ในดา้นต่างๆเพื่อเป็นการแสดงและพฒันาศักยภาพ

ของคน	ตลอดจนสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆที่มีความวิริยะ	อุตสาหะ

ในการผลิตผลผลิตต่างๆเพื่อให้เกิดการยอมรับและเผยแพร่สู่สาธารณชน	 	 โดยมี

วตัถปุระสงค์ในการจดังานเพือ่เป็นการคดัสรรผลผลติทางการเกษตรและผลติรงัไหม

ที่มีคุณภาพ	 ได้รับมาตรฐานตามหลักวิชาการเพ่ือเป็นการส่งเสริม	 	ประชาสัมพันธ์

เพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับผลผลิตในท้องถิ่น	 และเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์

ภมูปัิญญาท้องถิน่		ในการจดังานประเพณขีองดอี�าเภอบวัลายจะจดัขึน้ในช่วงเดอืน

มกราคม	 –	 กุมภาพันธ์	 	 ของทุกปี	 	 เพ่ือเป็นการบูรณาการงานร่วมกันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย	

นางสาวจุฑาสัณฑ์ ตั้งตรีวีระกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เขตอ�าเภอบัวลาย

นายส่ง  วาทีรชตะ
ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์	

นายอดุลย์  ภู่ภัทรางค์
ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบัวลาย			

นายพูนพิพัฒน์  ปัตตาเทสัง
หัวหน้าศูนย์ประสานงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		

ประจ�าอ�าเภอบัวลาย

สจ. จุฑาสัณห  ตั้งตรีวีระกุล  รวมการแสดงสินคาผลิตภัณฑหัตถกรรม 
(สินคา  OTOP) ชุมชน ในงาน ของดีบัวลาย ประจําป 2558 
วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ 2558  ณ ที่วาการอําเภอบัวลาย

      นายนิวัตน  สุภจิตร  นายอําเภอบัวลาย กลาวตอนรับและรายงานการจัดงาน
ประเพณีของดีอําเภอบัวลาย  ประจําป  2558  วันที่  19 – 20  กุมภาพันธ  2558  

ณ ที่วาการอําเภอบัวลาย


