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ข่าวสาร อบจ.
เป็นสื่อกลาง เป็นปากเสียง เคียงข้างคนศรีสะเกษ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 68 ประจ�าเดือน สิงหาคม 2564

อบจ.ศรีสะเกษ หนุน รร.ในสังกัด 
ตั้ง รพ.สนาม-ศูนย์พักคอย 

รับมือโควิดระบาดหนัก                      
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โพสต์เฟซบุ ๊ ก ตามหาลูกศิษย์คนหนึ่งที่หายตัวไป 
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้จากเรื่องนี้คือ 

1. เพ่ือนช่ วยแชร์มากกว่า 70 แชร์ อันแสดงให้เห็นว่า 
“น�้าใจไทยไม่เคยแห้งขอด” หากยังชุ่ม ยังซึมไหล ยังหลั่งไหล       
ไม่สิ้นสุด จ งรักษามันไว้ นี่คือ เสน่ห์และจุดเด่นของคนไทย         
“คนไทยไม่ทิ้งกัน” และคนไทยก็ไม่ทิ้งกันในยามยากจริง ๆ

2. ความเป็นค รู กรุณาอย่าบอกว่า “ครูคือเรือจ้าง”         
คนพายเรอืจ้างโดยสาร เมือ่ผูโ้ดยสารขึน้ฝ่ังแล้ว เขาไม่สนใจหรอก
ว่าผู้โดยสาร จะไปเป็นตายร้ายดีอย่างไร ? แต่ส�าหรับครูแล้ว         
แม้ลูกศิษย์จ ะจบไปแล้วกี่ปี แม้ครูจะไม่ได้สอนแล้ว แต่ความรัก 
ความเมตตา กรุณา ความห่วงใย ครูยังมีต่อศิษย์ทุกคนเสมอ ครูมี
พรหมวิหารสีอ่ยูใ่นใจ เฝ้าคอยตดิตามข่าวคราวของบรรดาลกูศษิย์ 
เมื่อพวกเขาได้ดี ประสบผลส�าเร็จในชีวิตครูย่อมปลาบปลื้ม ยินดี
ไปกับเขาด้วย ใครพ่ายแพ้แก่ชีวิต ครูย่อมเป็นห่วงเป็นใย ภาวนา
ให้พวกเขาฟื้นตัวขึ้นมาได้ ครูทุกคนเป็นอย่างนี้ แล้วจะเรียกครูว่า 
“เรือจ้างได้อย่างไร ? ” แล้วครูจะเรียกตัวเองว่า “ครคืูอเรอืจ้างได้
อย่างไร ? ” โดยส่วนตัวจะไม่ชอบเลยค�าว่า “เรือจ้างวางพาย” 
ความเป็นครูมันวางหน้าที่ไม่ได้ หน้าที่ครูคือหน้าที่ตลอดชีวิต

3. จนปานนี้ก็ยังไม่ทราบข่าวคราวของลูกศิษย์คนนี้ที่
หายตวัไป คดิไปในทางทีด่ ีภาวนาให้เขาอยูร่อดปลอดภยัและกลบั
ไปหาครอบครัวในเร็ววันด้วยเถิด...

บทบรรณาธิการ
วีระ สุดสังข์

ประธานที่ปรึกษา 

นายวิชิต  ไตรสรณกุล                นายก อบจ. ศรีสะเกษ   

ที่ปรึกษา  

นายมานะพันธ์  อังคสกุลเกียรติ    รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ       

นายวิเชียร  ถิระเลิศพานิชย์         รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ   

นายอภิศักดิ์  แซ่จึง           รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ

นายธนกฤช จิริวิภากร              เลขานุการนายก อบจ.ศรีสะเกษ

นางสาวภัทร์ธนัญ แซ่จึง            เลขานุการนายก อบจ.ศรีสะเกษ

นายนิธิโรจน์  ณัฐสุทธินันท์        เลขานุการนายก อบจ.ศรีสะเกษ

นางสาวสุดารัตน์ เจริญประเสริฐ  ที่ปรึกษานายก อบจ.ศรีสะเกษ

นายไกรศักดิ์   วรทัต                  ปลัด อบจ.ศรีสะเกษ

นายพิพัฒฬ์ นะรุน                     รองปลัด อบจ.ศรีสะเกษ

นางสาวรภัทภร สายเย็น              รองปลัด อบจ.ศรีสะเกษ  

นายทิวา  รุ้งแก้ว        ประธานชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ 

นายวิทยา  พันธุ์เพ็ง    เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษากฎหมาย 

นายประพันธ์   ดอกไม้ 

บรรณาธิการบริหาร

นายวีระ  สุดสังข ์ 

บรรณาธิการข่าว   

นางสาวทัศนันท์  สุโพณะ

นางสาวภัชราพร  ตรองจิต 

นางสาวสุชีวรรณ  พงศานิตย์

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 

นายมนูญ  มุ่งชู

ข้อมูลข่าว/ภาพ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อบจ. ศรีสะเกษ 

นักเขียน/นักข่าวประจ�าฉบับ

นางสาวภัชราพร  ตรองจิต  นายวัฒนะ สะดวก

นายวิศณ์  ประสานพันธ์  นายสรรณ์ญา กระสังข์

นายนุกูลกิจ ทวีชาติ  นายศตวรรษ บุตรจ�าปาวงค์

นายพงศ์ภัค  มงคลชัยพาณิชย์ นายทรงพล นามปัญญา

นายขวัญชิต โพธิ์กระสังข์

ศิลปกรรม    นางสาวอังสุมาลิน  ราชม

ออกแบบ/ผลิต  อีสานวอทช์ มีเดีย แอนด์ กราฟฟิคดีไซน์  

โทร. 08-9885-5394 Email : noon2519@gmail.com  

เจา้ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 350 ม.3 ต.หนองไผ่         

อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000

โทร : 0-4581-4676, 0-4581-4672  โทรสาร : 0-4581-4677
เว็บไซต์ : www.pao-sisaket.go.th

       : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อบจ.ศรีสะเกษ 

 เพจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กองบรรณาธิการ

   ครู..ไม่ใช่แค่เรือจ้าง
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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
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อบจ.ศรีสะเกษ หนุน รร.ในสังกัด 
ตั้ง รพ.สนาม-ศูนย์พักคอย 
รับมือโควิดระบาดหนัก                      

ก   ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019             
(โควดิ-19) โดยภาพรวมของการระบาดยงัต้องคอยเฝ้าระวงัอย่าง
ใกล้ชดิ ในการน้ีจังหวดัศรสีะเกษได้มกีารจดัตัง้โรงพยาบาลสนาม 
(Cohort ward) และศูนย์พกัคอย (Community Isolation) เพือ่
ให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในแต่ละพ้ืนที่ได้ทันที   
ภายใต้มาตรการทีส่าธารณสขุก�าหนด องค์การบรหิารส่วนจังหวดั 
ศรีสะเกษ หนึ่งในหน่วยงานรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความ
ห่วงใยประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตนี้ ได้
สนับสนุนภารกิจการด�าเนินงานให้กับโรงพยาบาลสนามและ     
ศูนย์พักคอยอย่างต่อเนื่อง

เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ
เรื่อง : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อบจ.ศรีสะเกษ



         ที่นี่ ศรีสะเกษ : 5

         นายวิชิต  ไตรสรณกุล  นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้ อบจ.ศรีสะเกษ ได้ให้การ
ช่วยเหลอืประชาชนทีเ่จ็บป่วยด้วยโควดิ-19 ร่วมมือกบัจงัหวดั
ศรสีะเกษ หน่วยงานเครอืข่ายทกุภาคส่วน จดัตัง้โรงพยาบาล
สนามและศูนย์พักคอย ส�าหรับรองรับประชาชนจังหวัด
ศรีสะเกษกลับภูมิล�าเนาจากทั่วประเทศ ที่เดินทางมาจาก
พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีสถานที่กักตัวสังเกต
อาการ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษา โดย  
จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่อาคารพลศึกษาวีสมหมาย ซึ่งเป็น
อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ศรีสะเกษ มีผู้ป่วย
โควิด-19 เข้าพักจ�านวนกว่า 150 เตียง  

       นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ อีกหลาย
แห่ง ที่เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย เพื่อเป็นการ    
แก้ปัญหาและแบ่งเบาภาระของทางโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น 
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ ซึ่งได้เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ส่วนที่โรงเรียนดงรักวิทยา โรงเรียน    
โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ โรงเรียน
หนองทุ่มศรีส�าราญวิทยา โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โรงเรียนโนนปูน
วทิยาคม โรงเรยีนด่านอดุมศึกษา โรงเรยีนพรานวบิลูวทิยา โรงเรยีน
บ้านปราสาท และโรงเรียนสายธารวทิยา ได้จัดต้ังเป็นศนูย์พกัคอย
ผู้ที่ถูกกักกันตัว 14 วัน 

(อ่านต่อหน้า 6)
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เรื่องเด่นจำกปก (ต่อ)
เรื่อง/ภาพ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อบจ.ศรีสะเกษ

(ต่อจากหน้า 5)

        นายวิชิตฯ  กล่าวต่อไปว่า  ที่ผ่านมาตนเองพร้อมครอบครัว  
ได้ให้อ�าเภอกันทรลักษ์ใช้พ้ืนที่ของวังชมพูรีสอร์ท ซ่ึงเป็นท่ีพัก    
ส่วนตัว ขณะนี้เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามบริการพี่น้องประชาชน          
ในส่วนเร่ืองของการจัดหาจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น อบจ.
ศรีสะเกษ ได้จัดหาและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ทาง        
โรงพยาบาลศรีสะเกษ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ส่งมอบหอผู้ป่วยวิกฤต     
ความดันลบ (ICU) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
สนบัสนุนงบประมาณในการปรบัปรงุห้องความดนัลบในหอผูป่้วย
วิกฤต (ICU) ให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มี
อาการหนัก ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจให้เพียงพออย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ
สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยอาการหนักจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด -19) และเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

       ล่าสุดคือ ทาง อบจ.ศรีสะเกษ  ได้สนับสนุนงบประมาณ       
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19  โดยมอบให้กับทางจังหวัดศรีสะเกษ
และหน่วยงานสาธารณสุข ด�าเนนิการจัดหาวคัซีนเพ่ือมาฉดีป้องกัน
โรคโควดิ-19 ให้แก่ประชาชนชาวจังหวดัศรีสะเกษ และเม่ือวันที ่9 
สิงหาคม ที่ผ ่านมา ซึ่งตนได้เชิญคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทาง           
การแพทย์มาตรวจหาเช้ือโควิดให้กับเจ้าหน้าท่ี อบจ.ศรีสะเกษ        
ที่ต้องท�างานใกล้ชิดพี่น้องประชาชน โดยวิธี Rapid Antigen Test      
(ด้วยการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณล�าคอ และหลังโพรงจมูก) 

  ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความมัน่ใจในการท�างานให้แก่เจ้าหน้าทีข่อง
เราทุกคน และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ   
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปรากฏว่า ภายหลังการตรวจ 
ปรากฎว่าผลตรวจเป็นลบทุกคนรวมทั้งตนด้วย

  อย่างไรก็ตาม ทาง อบจ.ศรีสะเกษ พร้อมสนับสนุน    
หน่วยงานต่าง ๆ  เต็มความสามารถเพ่ือให้สถานการณ์ COVID-19 
กลับมาเป็นปกติ ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ดังเดิมให้เร็วที่สุด 
นายวิชิตฯ กล่าวในท่ีสุด.
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เรื่องเล่าหลังเสาธง
ทรงพล  นามปัญญา

   ณะทีเ่ช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัแพร่ระบาด 

การประเมินคุณภาพภายนอกก็ยังคงด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง        

เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมาตรา 49 ตาม 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาต ิ2542 ให้มกีารประเมนิคณุภาพภายนอก

ของสถานศึกษา และ มาตรา 7 ตาม พ.ร.ฎ. 2543 ว่าด้วยการ      

จัดต้ังส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน) หรอื สมศ.  และกฎกระทรวงการประกนัคณุภาพ

การศกึษา 2561 ข้อ 3 เรือ่งการประเมนิคณุภาพภายนอกแนวใหม่ 

รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) เป็นการประเมินระดับการศึกษา         

(Institution) ไม่มีค�าว่า “รับรอง” หรือ “ไม่รับรอง” สถานศึกษา 

แต่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ไม่เพิ่มเอกสารไม่เพิ่มภาระครู 

(นอกจากหน้างานปกต)ิ ส่งเสรมิการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 

(School Besde Management)

สมศ. จัดส่งคณะกรรมการประเมินออกประเมินคุณภาพ

การศึกษาในรอบที่ 4 (ส�าหรับโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินรอบ 3 

มาแล้วครบ 5 ปี ) ตามความประสงค์ของทางโรงเรยีนและต้นสังกดั 

ซ่ึงทาง สมศ.ได้วางรูปแบบการประเมินออกเป็น 2 ระยะ คือ      

ระยะแรกจะประเมินเอกสารซึ่งทางโรงเรียนได้จัดท�าขึ้นจากการ

ประเมินตนเองที่เรียกว่า SAR (Self Assessment Report ) ตาม

มาตรฐานต้นสังกัด 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ    

ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน       

เป็นส�าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินจะดูข้อมูลตามตัวชี้วัดว่า 

1. มีแผนฯ มีโครงการหรือไม่ 2. มีแล้วได้ด�าเนินการอย่างไร             

3. ด�าเนนิการไปแล้วมกีารตรวจสอบหรอืไม่ 4. ตรวจสอบแล้วมกีาร

ปรับปรุงแก้ไขตามแผนหรือไม่ และ 5. เมื่อมีแผนแล้ว ด�าเนินการ

ข

แล้ว ตรวจสอบแล้ว มีการรายงานหรือแจ้งผู้เก่ียวข้องหรือไม่    

ระยะแรกนี้มี 5 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ คือ        

1. ปรับปรุง (ท�า 3 ข้อลงมา) 2. พอใช้ (ท�าครบ 4 ข้อ) 3. ดี            

(ท�าครบ 5 ข้อ) ซ่ึงสถานศึกษาพอใจจะรับการประเมินเพียงแค่   

ระยะนีก้ไ็ด้ แต่หากสถานศกึษามคีวามประสงค์และสมคัรใจจะเชญิ 

คณะกรรมการประเมินมาตรวจเยี่ยมหรือลงพื้นที่ (Site Visit)        

ในระยะที่ 2 เพื่อดูสภาพจริงก็สามารถท�าได้ 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน สมศ. ใช้วิธีการตรวจเยี่ยมแบบ

ออนไลน์ (on line) โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า คณะผู้ประเมิน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อประชุมเสวนาสร้างสรรค์ร่วมกับผู้มีส่วน    

ได้เสีย เก็บข้อมูลเชงิคณุภาพกับบคุลากร และหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ระยะนี้มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ ในแต่ละระดับเป็นการตัดสิน       

เชิงคุณภาพที่สะท้อนผลการด�าเนินงานที่ เกิดขึ้นจริง ดังน้ี                

1.ปรับปรุง (ไม่สามารถด�าเนินการได้เป็นส่วนใหญ่) 2.พอใช้    

(เหมาะสม เป็นไปได้ น่าเช่ือถือ แต่ไม่ครบบางประเด็น) 3. ดี            

(เหมาะสม เป็นไปได้ และน่าเชื่อถือ) 4. ดีมาก (มีพัฒนาการ 3 ปี

ย้อนหลัง เหมาะสม เป็นไปได้ น่าเชื่อถือ และต่อเนื่อง) และ             

5. ดีเยี่ยม (เหมาะสม เป็นไปได้ น่าเชื่อถือ ต่อเนื่อง เป็นต้นแบบ    

มีความโดดเด่น และมีนวัตกรรม)  

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ          

ได้เสนอขอรับการประเมินทั้ง 39 โรงเรียน แต่ได้รับการประกาศ

รายชื่อเข้ารับการประเมินจาก สมศ. เพียง 31 โรงเรียน และการ

ประเมนิตามรอบระยะเวลาได้เสรจ็สิน้ลงแล้ว คณะผู้ประเมินก�าลัง

จัดท�ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (EQA Report) 

พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

และจะจัดส่งให้ สมศ. เพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการประเมิน 

และจัดส่งให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดที่ก�ากับดูแล 

หากผู้บริหารโรงเรียนเอาผลประเมินจาก สมศ. และข้อเสนอแนะ

มาวางแผนแก้ไขปรับปรุงเพ่ือหาตัวตนที่แท้จริงของสถานศึกษา 

และเมื่อต้นสังกัดให้การดูแลด้านงบประมาณที่เพียงพอ ตรงตาม

ความต้องการ เชือ่ว่าหากมกีารด�าเนนิการและติดตามอย่างต่อเนือ่ง

สถานศกึษาจะมกีารยกระดบัคณุภาพการศกึษาและพฒันาคุณภาพ

ในทุกมาตรฐานขึ้นได้อย่างแน่นอน

การประเมินคุณภาพภายนอก           
ในสถานการณ์ โควิด-19
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ก้าวย่างบนทางฝัน...
สมชาย  ตรุพิมาย

ไ  ม่ใช่ทกุคนทีท่�าอาหารอร่อยแล้วจะได้เป็นเชฟใหญ่ในภตัตาคารหรือ
ร้านอาหาร ไม่ใช่ทกุคนทีเ่ล่นฟตุบอลเก่งแล้วจะตดิทมีชาต ิคนเขียนเพลงกเ็ช่น
กัน ใช่ว่าเขียนค�าใส่ท�านองเป็นแล้วจะมีคุณสมบัติเท่านักแต่งเพลงที่ผลงาน
เยี่ยม มีผลงานเยี่ยมก็ใช่ว่าชีวิตจะราบรื่นชื่นสุขเสมอไป แต่ละอย่างเป็นเพียง
ส่วนหน่ึงท่ีจะทรงพลังและมีผลก็ต่อเมื่อไปบรรจบกับส่วนอื่น ๆ ในจังหวะท่ี
เหมาะสม ความเชี่ยวชาญช�่าชองในงานของตนคือ ปัจจัยหลักยืนพื้นที่จ�าเป็น
อย่างขาดไม่ได้ คนเขียนเพลงท่ีมีพรสวรรค์ติดตัวมาไม่มากนัก จึงต้องใช้           
พรแสวงอย่างมหาศาล

การเขยีนเพลงให้ได้สม�า่เสมอจงึเป็นทีพ่ึง่ทีแ่น่นอนกว่าสิง่อืน่ใด ท่ีจะ
รับรองให้อุ่นใจได้ว่าเราเข้าใกล้ความเป็นนักแต่งเพลงกับเขาได้บ้างแล้ว          
นักแต่งเพลงสายเลือดใหม่หลายคนมีพรสวรรค์ในการแต่งเพลงติดตัวมาสูง 
ฝึกฝน ไม่นานก็เขียนเพลงดี ๆ  ได้ ท�าให้ดูเหมือนง่าย ๆ  ซึ่งมันอาจง่ายส�าหรับ
เขาเหมอืนคนเกิดมาแล้ววิง่เรว็โดยธรรมชาติ การวิง่เรว็ส�าหรับเขาจงึเป็นเรือ่ง
ไม่ยากเย็น คนฟังเปิดกว้าง มีฐานแฟนเพลงคอยสนับสนุน เพลงเพราะ ๆ จึง
เพราะขึ้นอีกหลายเท่าจากอานุภาพของโซเชียลมีเดีย นี่ท�าให้เกิดภาพลวงตา 
เกิดความหวังเร่งรัดต่อคนเขียนเพลงอื่น ๆ ท่ีคาดเค้นเอาความส�าเร็จในชั่ว  
ข้ามคืนแบบเขาเหล่านั้นบ้าง 

 เมื่อไม่มีพรสวรรค์ ฝีมือ หรือผลงานดีหนุนหลังและไม่มีโชคดี         
เคียงข้าง ความผิดหวังก็ครอบครองหัวใจ อย่ากระนั้นเลย ฝึกเขียนเพลงให้
พรั่งพรูไว้ กล้าคิด ขีดเขียน ลบ ฆ่า ขีดทิ้ง ขัดเกลา ทิ้งไว้ แล้วมาเขียนใหม่ 
เขียนหลาย ๆ  แบบ หลายเนื้อหา บ่มเพาะให้ได้ที่ ให้มีเพลงดี ๆ  หลาย ๆ  เพลง
ที่คนอื่นซึ่งไม่เกรงใจชมว่าดี และท�าได้ต่อเนื่อง ค่อยเปิดตัว ค่อยโหม
ประชาสัมพันธ์ก็ยังไม่สายเกินไป

ยุคนี้การคุยโวเกินจริง การส่งเสริมการขาย 
และการให้ก�าลังใจตัวเอง มีเพียงเส้นบาง ๆ  กั้น  แต่เรา
ไม่ตดัสนิกนั ชีวติระยะยาวจะเฉลยค�าตอบของแต่ละคน
อยู่แล้ว เพียงแต่อยากให้เน้นพ่ึงผลงาน พึ่งฝีมือซึ่งจะ
เกดิขึน้ได้จากการฝึกหนกั แทนการพ่ึงการป่าวประโคม
ไปล่วงหน้า จะท�าให้เราบาดเจบ็หนกัโดยไม่จ�าเป็น  การ
ไม่คยุโม้มากท�าให้เรามเีวลามาสนใจคณุภาพเพลงตนเอง
แล้วสายตาจะเห็นจุดด้อย จุดดีของเพลงได้ตามความ
เป็นจรงิมากกว่า แต่หากได้ยกระดับเพลงเราเองไว้สงูส่ง
แล้ว ก็พลาดโอกาสที่จะได้รู้ได้เห็นว่าเพลงนั้น ๆ ดีขึ้น
กว่านัน้ได้อกีแค่ไหน แม้คนทีห่วงัดีกจ็ะไม่กล้ายุง่กับเรา 
คนร�าคาญก็จะคอยสมน�้าหน้าได้ ชัวร์ท่ีสุดคือก้มหน้า  
ก้มตาพัฒนาผลงานให้ดีที่สุดในทุก ๆ  จุดของการฝึกฝน
และสร้างงาน แล้วให้ผลงานพูดแทน

ผู้เขียนคิดว่าวิธีคิดแบบนี้เข้าได้กับทุกยุค เป็น
มิตรกับคนทุกหมู่เหล่า และเป็นเพื่อนร่วมเรียงเคียงบ่า
ให้เราลงมือได้อย่างยาวนาน และตลอดรอดฝั่ง พูดสิ่งที่
อยู ่ในใจในแต่ละระยะก้าวของชีวิต ความคิดเราจะ
เปลี่ยนไปตามวัย ตามประสบการณ์ ตามความรู ้            
ในฐานะคนเขียนเพลง ทุกความคิดที่เด่น ๆ ในจิตใจ
แต่ละช่วง คือแรงกระทุ้ง และวัตถุดิบชั้นดี ในการเขียน
เพลง เราควรจะมเีพลงประจ�าชวีติตัวเองไว้กนัลมื บางที
เพลงชีวิตเรา ก็ไปโดนใจใครหลายคนได้ มีหลายเพลงที่
ผู้เขียนหยิบความรู้สึกความคิดในใจมาบันทึกไว้ จริง ๆ 
แล้ว ถ้าเขียนแบบธรรมะจ๋า หรือขั้นความจริงโดย
ปรมัตถ์ ก็จะไม่มีความรักมาเกี่ยว แต่อยากให้เพลง       
ฟังง่าย เข้าถึงง่าย จึงแต่งเป็นเพลงรักเพื่อชีวิต  

การเขียนเพลงจากสิ่งที่อยู่ในใจได้ เป็นอีกแรง
ส่งหนึ่งให้เราเขียนเพลงได้พรั่งพรู เพราะรับประกันได้
เลยว่า ใจไม่เคยขาดแคลนความคิด จึงมีเรื่องให้เขียน   
ไม่จ�ากัด

เขียนให้ตลอดรอดฝั่ง...
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 นุกูลกิจ  ทวีชาติ

อยำกเห็นศรีสะเกษ...
ในมุมนี้บ้ำง

ช     ายรูปร่างก�าย�าสะพายเครื่องตัดหญ้าแกว่งไปมา  
ซ้ายขวาสลบักันในทุง่นาทีก่ว้างใหญ่ไร้ซึง่น�า้ฝน  เครือ่งตดัหญ้า
สี่ห้าเครื่องเร่งการท�างานในการตัดใบข้าว เสียงเร่งเครื่องแต่    
ละคร้ังดังลั่นทุ่งไม่ต่างจากเสียงของรถยนต์ท่ีก�าลังวิ่งขวักไขว่  
อยู่ในเมืองใหญ่ ภาพบรรยากาศเช่นน้ีมีให้เห็นทุกปีในรูปแบบ
เดิม ๆ ที่เหมือนดูหนังเรื่องเดิมซ�้า ๆ ครู่หนึ่งบทสนทนาจาก      
ผู้พบเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็เริ่มขึ้น

น้องสาว :  คนเราก็แปลกเนอะ     
พี่ชาย    :  แปลกยังไง      
น้องสาว :  ก็มองดูสิพี่ เครื่องตัดหญ้าก�าลังท�างาน เสียงดัง                                        
     ขนาดนั้นพี่มองเห็นอะไรมั้ย                                                                                                                          
พี่ชาย    :  เปล่า...เป็นเรื่องปกติ  เห็นแบบนี้ทุกปี

   

“ข้าว”ความแตกต่างจากเปลือกนอก
 จากบทสนทนาสั้น ๆ ท�าให้ผู้เขียนเห็นภาพความชัดเจน     
ถึงแนวคิดในการท�านาของกลุ่มคนสองกลุ่มใหญ่ ๆ  นั่นคือการท�านา
แบบใช้สารเคมกีบัการท�านาแบบอนิทรีย์  ซ่ึงวธิกีารท�านาทัง้สองแบบ
นั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนเป็นหลัก เชื่ออย่างไรท�าอย่างนั้น...       
ได้รับการป้อนข้อมูลอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้น โดยไม่นึกถึงผลกระทบ
ทีจ่ะตามมาทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม (กลุม่หนึง่ใช้ยาฆ่าหญ้า  อีกกลุ่ม
ใช้มือถอนหญ้า)

 ข้าวจากการท�านาในรูปแบบที่ต่างกันจึงได้ผลผลิตในส่วน
ของคุณภาพที่ต่างกัน  ในฐานะที่คุณเป็นผู้บริโภคข้าวทุกวัน  คุณจะ
เลือกบริโภคข้าวที่ท�าแบบใช้สารเคมีหรือแบบอินทรีย์  และในฐานะ
ที่คุณเป็นผู ้ผลิตข้าวเองและบริโภคเอง การท�านาแบบไหนจะ
ปลอดภัยส�าหรับตัวเรา... ถ้าเลือกได้ผู้เขียนจะกินข้าวอินทรีย์  และ
ไม่ยอมกินข้าวที่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอย่างเด็ดขาดน้องสาว  : ก่อนหน้านั้นก็ฉีดยาฆ่าหญ้าหว่านข้าว  พอมาตอนนี้ 

   ก็ตัดหญ้าตัดใบข้าวไปให้วัวควายกิน  สักหน่อยก็ฉีดยา      
   ฆ่าหญ้าอีก แล้วก็ตัดใบข้าวไปให้วัวควายกินอีกเป็น      
   แบบนี้วนเวียนหลายรอบกว่าจะถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว   
            ลองคิดดูดี ๆ นะทั้งหญ้าและข้าว พี่ว่ามันจะมีสารตกค้าง   
   มั้ย แล้ววัวควายหรือแม้แต่คนที่กินข้าวเข้าไปจะได้รับ  
   สารพวกนี้มากน้อยแค่ไหน...? คิดแล้วสงสารวัวควาย...  
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ข้าวปลาอาหาร
วิศณ์  ประสานพันธ์

         ครอืข่ายกลุม่วสิาหกจิ เลีย้งโคเน้ือยัง่ยนื ต.กู ่อ.ปรางค์กู ่จ.ศรสีะเกษ 
เป็นกลุ่มเลี้ยงโคที่มีสมาชิกอยู่ 2 อ�าเภอ คือ อ.ปรางค์กู่ และ อ.ขุขันธ์ ซึ่ง
มีสมาชิก 200 กว่าคน เป็นกลุ่มที่รวมกันเพื่อพัฒนาสายพันธุ์โคพื้นเมือง
ให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่
น�าเทคโนโลยีการผสมเทียมโคแบบก�าหนดเวลาคือ จะมีการนับวันเวลา
ที่แน่นอนในการติดสัด เพราะในอดีตเกษตรกรจะดูเเค่ตอนที่วัวร้อง      
เสยีงดงัหรอืขึน้ขีก่นั แต่โคบางตวัมอีาการตดิสดัแบบไม่แสดงอาการอะไร
ให้เจ้าของรู้เลย ท�าให้เกษตรกรเสียโอกาสในการผลิตลูกโคไปอย่าง         
น่าเสียดาย 

  ปัจจุบันตลาดโคเนื้อไทยมีมูลค่าและการแข่งขันสูงมาก การที่มี
โคเนื้อคุณภาพสูงอยู่ในตลาดเริ่มท�าให้คนทั่วไปเริ่มรู้จักสายพันธุ์โคเนื้อ
หลากสายพันธุ์ เช่น แองกัส วากิว ชาโรเลส์ และเป็นที่ต้องการของตลาด
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตามร้านอาหารต่าง ๆ แม้ว่าสถานการณ์         
การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินยังระบาดอย่างหนักอยู่ก็ตาม ความ
ต้องการเนือ้ววัก็ยงัไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด โดยตลาดโคขนุในระดบัประเทศ
ยังมีความต้องการอยู่ที่ประมาณ 2 แสนตัวต่อเดือน

   ผู้เขียนได้พูดคุยกับ มนตรี สินสุพันธ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ 
เลี้ยงโคเนื้อยั่งยืน ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ และ ธัญภรณ์ มั่นทน เลขานุการกลุ่ม 
ทั้งสองเป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุไม่ถึง 40 ปี แนะน�าตัวกันประมาณ 10 นาที 
จงึชวนกนัไปดกูารรกัษาโรคลมัปีสกนิในคอกววัของสมาชิกทีน่ดัไว้ แต่ละ
คอกจะมแีต่ละอาการหนกัมากน้อยต่างกันไป แต่ฝีมอืคณุมนตร ีสตัวบาล
หนุม่ใจเกนิร้อยได้ช่วยฟ้ืนชีวติลกูววัไปได้หลายร้อยตวัเลยทเีดยีว ตามไป
ดูเขารกัษาววัได้ห้าหกคอกจนค�า่ นัง่พักคยุกนัครูห่นึง่ก็มเีสยีงโทรมาตาม
ให้ประธานกลุ่มฯไปรักษาวัวอีกคอก เขาก็ต้องรีบไปเพราะวัวตายไป    
หนึ่งตัวหมายถึงเงินเก็บของครอบครัวหายไปเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสน     
เลยทีเดียว

   ประธานมนตรี เล่าให้ฟังว่า ในสามสี่เดือนที่ผ่านมา เขาท�างาน
ตั้งเเต่เช้าถึงสี่ทุ่มทุกคืน เพราะเคยไปเจอภาพสะเทือนใจคือวัวสมาชิก   

คนหนึ่งของกลุ่มฯ ตายไปต่อหน้าต่อตาสองตัวมูลค่ารวมกัน
ถึง 120,000 บาทเลยทีเดียว เจ้าของวัวร้องไห้หนักมาก จึง
ท�าให้เขาในฐานะประธานกลุ่มฯ และทีมงานต้องท�างานให้
หนักมากขึ้น เพราะไม่อยากให้ภาพความสูญเสียเกิดขึ้นกับ
สมาชิกของกลุ่มและไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลย

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19      
ขณะนีถ้อืว่าเริม่ควบคมุได้ระดบัหนึง่แล้ว กระเเสข่าวท่ีว่าจีน
ก�าลังจะเปิดประเทศท�าให้ตลาดวัวเนื้อเริ่มคึกคัก เพราะ     
เส้นทางรถไฟความเรว็สงูจากจนีใกล้จะมาถงึ สปป.ลาว แล้ว 
ถือว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ที่จะมีความส�าคัญต่อ
เกษตรกรไทยอย่างมาก และอีกเส้นทางหนึ่งที่จะสามารถ       
ส่งออกทางเรอืได้คอืเส้นทาง อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย เส้นทาง
เหล่านีท้�าให้โคบาลเมอืงไทยเร่ิมมแีรงกระตุน้มากขึน้ เราสรปุ
ตรงกันว่าอาชีพการเล้ียงสัตว์ เป็นส่ิงที่จ�าเป็นกับเกษตรกร
ไทยมาอย่างยาวนานและต้องพัฒนาการต่อไป

  พวกเราสนทนากนัจนเวลาสองทุม่กว่าจงึได้แยกย้าย
จากกันเพราะท่านประธานต้องรีบไปรักษาวัวต่ออีกหลาย
คอก ระหว่างทางกลับบ้าน ผู้เขียนรู้สึกชื่นชมและประทับใจ
คนหนุ่มสาวกลุ่มนี้มากท่ีเอาใจใส่สมาชิกทุกคน พวกเขา
ท�างานแบบเช้าจนดึกด่ืนเพ่ือชุมชนโดยแท้ คนที่ไร ้ยศ             
ไร้ต�าแหน่งยังมีมากมายที่ท�างานช่วยชุมชนแบบนี้ จึงม่ันใจ
ว่าตัวเองคงได้ท�างานกับกลุ่มนี้ไปอีกหลายปีอย่างแน่นอน

เ
เส้นทางโคเน้ือ...ยงัยัง่ยนื 
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บ้านเราวันนี้
เรื่อง/ภาพ : ขวัญชิต  โพธิ์กระสังข์

ศ
ตาค ีกวยรุ่นใหม่พลังชุมชน

มาให้ในแต่ละมื้อ และฝ่ายศาสนพิธี ก็ท�าหน้าที่ตัวเองไป ซึ่งแต่ละ

ฝ่ายทีเ่อ่ยถงึจะมหีวัหน้างานแต่ละแผนกชดัเจน และทีพ่เิศษส�าหรบั

ชุมชนกวยโพธิ์กระสังข์ ในงานเช่นนี้ นั่นคือจะมีเยาวชน 3 - 4 คน

พวกเขาอายุน่าจะไม่เกิน 18 ปี ที่อาสามารับหน้าที่เป็นผู้ช่วย

สปัเหร่อ หรอืภาษาถิน่กวยจะเรยีกว่า “ตาค”ี คอยท�าหน้าท่ีด�าเนนิ

การจัดเตรียม จัดหา สรุปคือเป็นผู้ช่วยสัปเหร่อนั่นเอง

สมัต เรืองค�า หรือ “น้องเวน” อายุ 17 ปี เล่าว่า ตนท�า

หน้าทีน่ีต้ั้งแต่อาย ุ12 ปี โดย หลวงพ่อพระครูโพธาธมิตุ ิเจ้าอาวาส

วดัโพธิก์ระสงัข์ ได้แนะน�าและให้ท�าหน้าท่ีช่วยงานด้านศาสนาและ

ให้ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยสัปเหร่อไปในตัว โดยปัจจุบันนี้หากมีงานศพ

ในชุมชนหรือหมู่บ้านใกล้เคียง สัปเหร่อจะมาเชิญบอกกล่าวให้ไป

ท�าหน้าที่ช่วย ก็ท�าหน้าที่ตั้งแต่มีการตายเกิดขึ้น ช่วยท�าทุกอย่างที่

เกี่ยวกับเร่ืองศพจนเสร็จงาน มันไม่ได้น่ากลัวอะไรท�าให้เราได้     

ความรู้และได้ท�าบุญช่วยเจ้าภาพไปในตัวด้วย ขณะเดียวกันหาก

หมูบ้่านอืน่ทีม่งีานศพแล้วแจ้งให้ไปช่วยกจ็ะไปและท�าหน้าท่ีตวัเอง

อย่างเต็มที่ทุกงานเช่นเดียวกัน”

   รสีะเกษ เป็นจงัหวัดทีม่ผีูค้นอยู ่4 ชาตพินัธุ ์คอื เขมร ลาว 

กวย (กยู) และเยอ ซึง่ทัง้หมดนัน้มภีาษาพดูเป็นของตวัเอง แต่กลับ

ไม่มีภาษาเขียน ยังคงใช้ภาษาไทยในการเขียนในทางวิชาการ มีวิถี

วัฒนธรรมที่ยึดโยงตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่เป็นหลัก นั่นจึงถือว่า

เป็นเสน่ห์ของศรสีะเกษเรา ซึง่แต่ละชาติพนัธุน์ัน้มวีถิแีละวฒันธรรม

ประเพณีที่ความคล้ายคลึงกันมาก จะมีแตกต่างกันไปบ้างตามแต่

บริบทของพื้นที่นั้น ๆ

ที่ชุมชนชาวกวย ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 

ในงานพิธีกรรมด้านอวมงคล หรืองานศพ เราจะเห็นมีหลากหลาย

กลุ่มที่ถูกแบ่งบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือกันอย่างชัดเจน โดยเริ่มจาก 

กลุ่มเยาวชน หรือผู้บ่าวไทบ้าน ท่ีช่วยกันจัดเตรียมอาคารสถานที่ 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ต่อมาคือ ผู้สูงอายุ จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อมา

ร่วมให้ก�าลังใจกับลูกหลานญาติมิตรผู้เสียชีวิต มีการมาจัดเตรียม

ข้าวตอกดอกไม้ ปักเย็บกรวยดอกไม้เพื่อใช้ในพิธีสงฆ์หรือประดับ

โลงศพและจัดหาจัดเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ที่ถนัดจนมีการนอน        

ค้างคนืทีบ้่านเจ้าภาพงานศพเลย ต่อมาคอืกลุม่พ่อครวัแม่ครวัทีเ่ป็น

ฝ่ายโรงครัว มีหน้าที่ประกอบอาหารตามที่เจ้าภาพได้แจ้งรายการ
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  เด็กหนุ่มวัย 17 ปี ที่อาสามาช่วยงานด้านพิธีฌาปนกิจศพ

ตัง้แต่ต้นไปจนจบพธิกีาร ไม่เพยีงแต่เป็นตาคเีท่านัน้ เขายงัท�าหน้าที่

ช่วยงานชุมชนในด้านอื่น ๆ  อีกหลายอย่างด้วย ส�าหรับชีวิตส่วนตัว

เขามีความสนใจพิเศษในเรื่องการเก็บหม่อนเลี้ยงไหมและยังทอ     

ผ้าไหมเองด้วย ซ่ึงชุดที่สวมใส่ส่วนใหญ่จึงเป็นผ้าไหมทั้งชุด เช่น   

เส้ือไหมท่ีย้อมมะเกลือแซ่วลวดลายสวยงามและโสร่งไหมรวมถึง

สไบท่ีทั้งหมดนี้หนุ่มเวนบอกว่า ถักทอด้วยมือตัวเองแทบท้ังส้ิน     

โดยมีแม่เป็นผู้คอยแนะน�าและช่วยในบางส่วนเท่านั้น

  นี่คงเป็นพลังส�าคัญของชุมชน พลังที่เปี่ยมไปด้วยความ  

หวังดีและมีความรู้สึกดี ๆ กับวิถีและวัฒนธรรมประเพณีของกวย

โพธิ์กระสังข์ทั้งเลือดเนื้อและจิตวิญญาณ ซ่ึงเราก็ได้แต่ชื่นชมและ

หวังว่าคนรุ่นใหม่ในมิติต่าง ๆ ในแต่ละหมู ่บ้านคงเป็นพลังที่

สร้างสรรค์สังคมในชุมชนนั้น ๆ เช่นเดียวกับ “หนุ่มเวน” ตาคีกวย

รุ่นใหม่พลังชุมชน เยาวชนคนต้นแบบที่น่าชื่นชมคนนี้...

#มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด - 19

ติดต่อสอบถาม โทร : 0-4561-1471
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พงศ์พัค  มงคลชัยพาณิชย์

คลื่นลูกใหม่

สร้างสื่อเพื่อป้องกันนักสูบ นักด่ืมหน้าใหม่ ในพื้นที่โรงเรียน               

สวงษ์วิทยาคม อ.ขุขันธ์ และชุมชนมีการสร้างฐานข้อมูลการเรียนรู้ 

ด้วยการสร้างสื่อต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงและความเข้าใจกลุ่ม         

เป้าหมายได้เป็นอย่างดี เช่น การผลิตสื่อโปสเตอร์ประกอบ          

คอนเทนต ์สื่อสารคดี และสื่อหนังสั้น ในประเด็นเดียวกันนี้  ยังมี       

น้อง ๆ อีกกลุ่ม ซึ่งเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา สาขาดนตรี

ศึกษา คือ กลุ่ม New Generation musician NO L เป็นกลุ่ม

ที่ได้เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ มีความต้องการท่ีจะสร้างค่านิยมใหม่ ๆ ลบค�าว่า        

“นักดนตรี เท่ากับ เหล้า” ออกไปและขอเป็นส่วนหนึ่งในการ

รณรงค์ลดนักด่ืมหน้าใหม่ในกลุ่มนักดนตรี ผ่านการแต่งเพลงและ

ขบัร้องทีม่เีนือ้หาในการรณรงค์ และยงัม ีกลุ่มเยาวชนจติอาสาพา

เพื่อนท�าดี ซ่อมจักรยานเพื่อลดความเครียดจากการเล่นเกม       

ได้มกีารออกแบบการลดเวลาการเล่นเกม ด้วยการเป็นจติอาสาซ่อม

จักรยานในชุมชนฟรี ได้มีการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจใน

บทบาท แนวทางการด�าเนินงาน รวมถึงการสร้างการรับรู้ และ      

ฝึกปฏบิติัในทักษะการซ่อมจักรยาน “การเป็นจิตอาสา เพือ่ส่งเสรมิ

ให้ผู้อื่นมีความเป็นจิตอาสาด้วยนั้น เท่ากับได้สร้างประโยชน์ต่อตัว

เอง สังคม และคนรอบข้าง เพราะเป็นการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ รอย

ยิ้ม ความร่วมมือจากชุมชน คือส่ิงท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ...” ส่วน            

กลุ่มเยาวชนคนพันธุ์เสียวสร้างสุข เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนประเด็น

การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการ

อนุรักษ์และการบริหารจัดการป่าชุมชนโนนใหญ่ มีกิจกรรมที่

สร้างสรรค์ให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้เร่ืองการบริหารจัดการ          

ป่าชุมชนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน จาก 4 พื้นที่ต้นแบบ แหล่งการ

เรียนรู ้ที่เป็นรูปธรรม ในการสร้างสุขภาวะเด็ก เยาวชน เพื่อ            

   ภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องล้วนมีผล

ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจาก

หลายปัจจัย จึงท�าให้การพัฒนาทางด้านของสุขภาวะเด็กและ

เยาวชน มีความส�าคัญอย่างมากที่จะเป็นตัวเชื่อมและกลไกส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนระหว่างสภาพสังคมกับเด็กและเยาวชน 

การพัฒนาที่สร้างสรรค์ สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ของ  

เด็กและเยาวชน ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ของหน่วยจัดการ

ด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ หรือ โหนด (Node) ภายใต้

การสนับสนุนจาก ส�านักสร้างสรรค์โอกาส ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่ม

เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจการท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ที่ตนเอง

ชื่นชอบและมีความถนัด ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

ทุนในด�าเนินกิจกรรม โดยมีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม

สร้างสรรค์อยู ่5 ประเดน็ ประกอบด้วย 1.ประเดน็เยาวชนเพ่ือการ

ลดนักดื่มหน้าใหม่ 2. ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน        

3. ประเด็นสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุ 4.ประเด็น

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และ 5. ประเด็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา   

ท้องถิ่น

เมื่อปี พ.ศ. 2562 หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชน

จังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็น

เคร่ืองมือหนุนเสริมในการขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่งมีกลุ่มเด็กและ

เยาวชนที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้โครงการปิด

เทอมสร้างสรรค์จนเกดิเป็นพืน้ทีต้่นแบบ แหล่งเรยีนรูอ้ย่างเป็นรูป

ธรรม 4 พื้นที่ ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน Sawong Smart     

Media เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนกิจกรรม     

ส

สร้างเสริมการเรียนรู้ ปันรอยยิ้ม     
แบ่งความสุข และสร้างสรรค์โอกาส 
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กวีอีสาน
ทางหอม

ติดตามผลงานได้ที่ : www.kamtaem.com

เช้าของเขาสีใบข้าว

เดือนแปดคล้อย

ขับรถตามหา

ความจริงในโลก

ความฝันใต้หล้า

ท่งนา เอิ้นหาใผ

เถียงนา ยิ้มให้ใผ

กกไม้ใบหญ้าร่ายร�า

คันแทสานกันปานฝ้ายผูกแขน

ซั่นหละหว่าา...

สมพอควร

ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็ก เยาวชน ได้ก้าว

ข้ึนมาเป็นแกนน�าในการป้องกนั และแก้ไขสถานการณ์ โดยมผู้ีใหญ่ 

องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม คอยให้การ

สนับสนุนทางด้านความคิดกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ     

จนได้รบัรางวัลองค์กรทีท่�าคณุประโยชน์ต่อเดก็และเยาวชนจังหวัด

ศรีสะเกษ ปี 2562 การด�าเนินงานของหน่วยจัดการด้านเด็ก        

และเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษในปี 2564 มีการสนับสนุนทุนแก่  

กลุ่มเด็กและเยาวชน จ�านวน 27 โครงการ เป็นการสนับสนุนจาก 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จ�านวน 25 

โครงการ จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน 2 

โครงการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 

จ�านวน 23 กลุ่ม และมีการขยายพื้นที่สร้างโอกาสให้กับน้อง ๆ 

เยาวชนจากจังหวัดยโสธร จ�านวน 4 กลุ่ม 

การด�าเนินกิจกรรมภายใต้วกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19  มีผลต่อการด�าเนิน

กิจกรรมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อน ภายใต้สิ่งท่ี   

เรียกว่า “New Normal การใช้ชีวิตตามปกติในรูปแบบใหม่”         

ท่ีมกีารปรบัตวัของเทคโนโลยีท่ีเข้ามาเกีย่วข้องกบัชวีติผูค้นมากขึน้ 

โดยมีเป้าหมายเพือ่สร้างพลงัการเปลีย่นแปลงของเดก็และเยาวชน 

การสร้างสรรค์โอกาสในการได้เรยีนรูร้ปูแบบใหม่ ๆ  เกดิแกนน�าใน     

การสร้างทักษะชีวิตให้เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รู ้เท่าทันส่ือและ     

ปัจจัยเสี่ยง เรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีความมั่นคงในการด�ารงชีวิต กล้าคิด 

กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความสขุสมวัย ซึง่เห็นได้ชดัว่าการ

หนนุเสรมิให้เดก็และเยาวชนก้าวข้ึนมาเป็นนักกจิกรรม จะสามารถ

สร้างการเปลีย่นแปลงได้หลายอย่าง โดยเฉพาะตวัของเดก็เองทีเ่กิด

ความคิด การพัฒนาด้านทักษะความรู ้และการท�างานในด้าน       

ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  

  “การขบัเคลือ่นงานด้านเดก็และเยาวชนภายใต้รูปแบบ 

New Normal พร้อมแล้วที่จะก้าวต่อ เพื่อสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้สุขภาวะ สร้างสรรค์โอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้รับการ

พัฒนา สามารถท�ากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม สู่ความย่ังยืน       

ต่อไป”... 



16 l ที่นี่ ศรีสะเกษ              

การเรียนรู้ สู่ความมั่นคง ของชีวิต

โรงเรียนท้องถิ่น
วัฒนะ สะดวก

  นขณะที่หลายคนก�าลังสาละวนอยู่กับการจัดการชีวิตให้
ตวัเองและครอบครวัให้อยูร่อดในสภาวะการณ์ของโรคไวรสัโควดิ-19 
ส่งผลกระทบไปถึงการด�ารงชีวิต ที่มีความยากล�าบากทั้งเรื่อง         
การงาน การหาท�ามาหากิน การใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปต้องเป็นไปด้วย
ความระมัดระวัง และอาจต้องมีการวางแผนการด�าเนินชีวิตในแต่  
ละวันอย่างมีสติ ในส่วนของการประกอบอาชีพ เราอาจจะต้องหัน
กลบัมามองดสูิง่ทีเ่ป็นต้นทนุส�าหรบัการน�ามาต่อยอดและพอจะมอง
เห็นเป็นรูปธรรมก็คือ การท�าการเกษตรแบบผสมผสานบนผืน     
แผ่นดินของบรรพบุรุษที่มีอยู่แล้วด้วยการยึดหลักความพอเพียง 

  ธีร์ธวัช  ปัตเนตร เกษตรกรรุ่นใหม่ของบ้านสร้างใหญ่ 
ต.ดนิแดง อ.ไพรบงึ จ.ศรสีะเกษ เล่าว่า เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาในระดบั
ปรญิญาตร ีได้เดนิทางเข้าเมอืงหลวงไปท�างานในบรษิทัทีผ่ลติเครือ่ง
ปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น ซึ่งเก่ียวข้องกับวิชาเอกที่ได้
ร�่าเรียนมา แต่เมื่อถึงเวลาท่ีตัวเราเติบโตขึ้นก็จะสวนทางกับพ่อแม่   
ที่แก่ชราลง การได้ดูแลพ่อแม่ถือเป็นหน้าท่ีท่ีส�าคัญท่ีสุดในชีวิต     
ของลูก จึงลาออกจากงานและเดินทางกลับบ้านเกิดพร้อมกับ
ต้องการเปลีย่นแปลงการด�าเนนิชวีติแบบในเมอืงหลวง สูก่ารด�าเนนิ
ชีวิตในถ่ินบ้านเกิดด้วยกิจกรรมการท�าการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของ
บรรพบุรุษ ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ด้วยการปรับแนวคิดและ
ท�างานในผืนดินของตนเอง

  เริม่จากการปลกูพชืท่ีใช้เป็นอาหารเลีย้งคนในครอบครวัเพือ่
เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย พร้อมกบัการสร้างรายได้ด้วยการปลกูข้าว
อินทรีย์ ปลูกกล้วย ปลูกอ้อยส�าหรับคั้นน�้า ปลูกไม้ผลนานาชนิด 
ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อน�ากิ่งมาเผาถ่าน การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เล้ียงหมู 
และที่ส�าคัญต้องมีการจัดการกับผลผลิตทุกอย่างให้มีคุณภาพ

 เวลา 5 ปี ทีเ่ขาได้ทุม่เทด้วยการลงมอืท�าจรงิ ในการท�าการ
เกษตรแบบพ่ึงพาจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เป็นแบบ
อย่างให้กบักลุม่เยาวชนรุน่ใหม่ กลุม่ชาวบ้าน ยงัสามารถต่อยอดเพ่ือ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการจัดตั้งกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ เป็น    
กลุ่มผู้ผลิตที่สามารถก�าหนดราคาขายข้าวอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี 

  “สิง่ทีท่�าให้ตนเองมคีณุค่าอกีอย่างคอืการได้ตอบแทนคุณ
แผ่นดินด้วยการเป็นวิทยากรร่วมกับส�านักงานเกษตรอ�าเภอ
ไพรบึง ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กับ      
น้อง ๆ กลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัด อบจ.
ศรีสะเกษ ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงปลาดุก การขยาย       
น�้าหมักชีวภาพ การท�าปุ๋ยแบบ  ไม่กลับกอง การปลูกผักปลอด
สารพิษ และการเผาถ่าน เพื่อให้น้อง ๆ ในกลุ่มสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน” ธีร์ธวัช กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ

 ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี ภูมิใจในสิ่งที่ลงมือท�า ส่งผล
ให้การด�ารงชีวิตอยู ่ได้อย่างมีความสุข และยังสามารถเป็น         
แบบอย่างของการด�ารงชวีติแบบพอเพยีง มีความมัน่คงในชีวติและ
ห่างไกลจากโรคภัย ดังที่ ธีร์ธวัช ได้ปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง        
ก็หวังว่าเราจะเห็นลูกหลานของเรากลับมาใช้ชีวิตและพัฒนา
ตนเองในสาขาอาชีพอื่น ๆ เพื่อเติมเต็มความเจริญรุ่งเรืองและ
ร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป...

ใ
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ชุมชนำภิวัฒน์
สรรณ์ญา  กระสังข์

ณ 

โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชน

  ชือ่ว่าทกุท่านคงคุน้เคยอย่างด ีส�าหรบัค�าว่า “โคกหนอง
นาพัฒนาชุมชน” ชื่อย่อของ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา
พัฒนาชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็น
เจ้าของโครงการในการขับเคลื่อนงบเงินกู ้ ภายใต้แผนฟื ้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม มาขับเคลื่อนสู่ต�าบลหมู่บ้าน 

  ผูเ้ขยีนขอน�าท่านมาเจาะลกึถงึรายละเอยีดการด�าเนนิงาน
ในระดับพื้นที่ ซึ่งได้ไปพบกับ คุณเดชา กระสังข ์หนึ่งในผู้เข้าร่วม
โครงการ “โคกหนองนาพฒันาชมุชน” โดยคณุเดชา มพีืน้ทีด่�าเนนิ
การที่บ้านขี้นาค หมู่ที่ 6 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ พื้นที่ 3 ไร่ 
ใช้แบบมาตรฐานกรมการพฒันาชุมชน เพือ่พฒันาพืน้ที ่โคกหนอง
นาโมเดล ซึ่งเดิมคุณเดชา มีอาชีพค้าขายผลไม้ที่กรุงเทพฯ           
เป็นอาชีพหลัก มีรายได้เฉลี่ยวันละ 1,000 - 2,000 บาท                 
แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินชีวติและการประกอบอาชพีอย่างมาก เมือ่รฐั ก�าหนด

นโยบายในการล็อกดาวน์ ปิดบ้านปิดเมือง เขาจึงตัดสินใจต้องหัน
หลงัให้กรงุเทพ ฯ มาใช้ชวีติทีบ้่านเกดิ ประจวบเหมาะ พอดบิพอดี
ที่กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครครัวเรือนเป้าหมาย        
เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาพัฒนาชุมชน เขาตัดสินใจ สมัครเข้า
ร่วมโครงการ ฯ ปรับเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิต จากอาชีพค้าขายสู่
อาชพีเกษตรกรรม หลังจากพัฒนาพ้ืนท่ี โคกหนองนาพฒันาชมุชน
แล้วพบว่า ณ วันนี้ แปลงโคกหนองนาของเขาสามารถขับเคลื่อน
ได้อย่างรวดเร็ว ระยะเวลาส้ัน ๆ เพียง 2 - 3 เดือน ก็สามารถ           
ตอบโจทย์ได้ในหลายมิติ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหาร   
พืชระยะส้ันท่ีปลูกก�าลังให้ดอกผล สัตว์น�้าที่เลี้ยงไว้ในสระและ
คลองไส้ไก่โตวันโตคืน ในอนาคตอันใกล้นี้คงสามารถลดรายจ่าย
และสร้างรายได้ให้ครัวเรือนอย่างแน่นอน 

  ในทุก ๆ วัน ก็จะเข้าแปลงท�างานบนแปลง โคกหนองนา
พัฒนาชุมชน ใช้พื้นท่ีทุกตารางเมตรให้เกิดประโยชน์ และเชื่อว่า 
ในอนาคต สิ่งเหล่านี้จะสร้างผลตอบแทนให้ชีวิตได้ แม้ในภาวะที่
เศรษฐกิจและสังคมมีความเปลี่ยนแปลง หรือผันผวนมากเพียงใด 
แต่ โคกหนองนา คอืหลักประกนัความเส่ียง คอืความม่ันคงในชวีติ
ที่ไม่อาจปฏิเสธได้  คุณเดชาเขาเชื่อว่าอย่างนั้น...

เ
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แผนปฏิบัติงานออกพื้นที่จัดเก็บภาษี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

เดือน กันยายน 2564 
ที่ อ�าเภอ สถานที่ออกปฏิบัติงาน วันที่

1 อุทุมพรพิสัย, ราษีไศล, ห้วยทับทัน, ศิลาลาด,     

โพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์, บึงบูรพ์, เมืองศรีสะเกษ

ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย 1, 2, 3

2 กันทรลักษ์, โนนคูณ, เบญจลักษ์, ศรีรัตนะ, พยุห์, 

ขุขันธ์, ขุนหาญ, ปรางค์กู่, ภูสิงห์, ไพรบึง

ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 

ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์

6, 7

3 อุทุมพรพิสัย, ราษีไศล, ห้วยทับทัน, ศิลาลาด,       

วังหิน, กันทรารมย์, ยางชุมน้อย, พยุห์, น�้าเกลี้ยง, 

เมืองศรีสะเกษ, โพธิ์ศรีสุวรรณ, บึงบูรพ์, เมืองจันทร์

สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 8, 9, 10

4  กันทรลักษ์, โนนคูณ, ศรีรัตนะ, เบญจลักษ์, พยุห์ สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 13

5 ภูสิงห์, ปรางค์กู่, ขุขันธ์, ไพรบึง, ขุนหาญ, วังหิน สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 14

6 เมืองจันทร์, ราษีไศล, ห้วยทับทัน, ศิลาลาด, วังหิน สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 15

7 เมืองศรีสะเกษ, กันทรารมย์, ยางชุมน้อย,        

พยุห์,  น�้าเกลี้ยง

สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 16

8 ขุขันธ์, ปรางค์กู่, ภูสิงห์, ไพรบึง, วังหิน สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 17

9 ขุนหาญ, ศรีรัตนะ, เบญจลักษ์, โนนคูณ, ไพรบึง สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 20

10 กันทรารมย์, ยางชุมน้อย, พยุห์,                     

น�้าเกลี้ยง, เมืองศรีสะเกษ

สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 21

11 เมืองจันทร์, ราษีไศล, ห้วยทับทัน, ศิลาลาด, วังหิน สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 22

12 อุทุมพรพิสัย, เมืองจันทร์, กันทรารมย์,           

พยุห์, น�้าเกลี้ยง

สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 23

13  กันทรลักษ์, ศรีรัตนะ, ขุนหาญ, วังหิน, ขุขันธ์ สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 24

14 ขุขันธ์, ปรางค์กู่, ภูสิงห์, ไพรบึง, ขุนหาญ, พยุห์ สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 27

15 ขุนหาญ, ปรางค์กู่, ภูสิงห์, ไพรบึง, กันทรลักษ์ สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม             28

16 อุทุมพรพิสัย, เมืองจันทร์, บึงบูรพ์,                 

ศิลาลาด, ราษีไศล

สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 29

17 กันทรารมย์, ยางชุมน้อย, น�้าเกลี้ยง,               

เมืองศรีสะเกษ, โพธิ์ศรีสุวรรณ

สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 30

18 เมืองใหม่ช่องสะง�า  ต�าบลไพรพัฒนา  อ�าเภอภูสิงห์ ตลาดนัดเมืองใหม่ช่องสะง�า สถานีขนส่งเมืองใหม่ช่องสะง�า 2, 5, 9, 

12, 16, 

19, 23, 

26, 30

ฝ่ายพัฒนารายได้ ส�านักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-4581-4683
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อบจ.ศรีสะเกษ พร้อมใจ
ฉีดวัคซีน ต้านโควิด -19

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ      
เกาะห้วยน�้าค�า อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ บุคลากร           
เจ้าหน้าที่ อบจ.ศรีสะเกษ ที่ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและ      

ใกล้ชิดพ่ีน้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
เข้ารับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 
ทัง้นีเ้พือ่สร้างความมัน่ใจให้กับบคุลากร  
กลุ ่มเสี่ยง อีกทั้งเป ็นการเฝ ้าระวัง
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) 

รอบร้ัว อบจ.                             

อบจ.ศรีสะเกษ รับสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้
เป็นค่าเดินทางเพื่อไปรักษาพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
  ฝ่ายสวัสดิการสังคม ส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 1 โทร. 0-4581-4676 ต่อ 109  ในวันเวลาราชการ

 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2560

 2. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3. ขั้นตอนการด�าเนินการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ 

4. เอกสารประกอบในการยื่นค�าขอและแบบขอรับการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้

  เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) องค์การบรหิาร
ส่วนจังหวดัศรสีะเกษจงึได้จดัท�าประกาศหลกัเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์การ   
ช่วยเหลือผู้ป่วยท่ียากไร้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐภายใต้       
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560

ทั้ งนี้สามารถขอรับการสงเคราะห ์  โดย
ดาวน์โหลด แบบขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ และ
สามารถอ่านวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ 
รายละเอยีดปรากฏตาม QR Code หรอืดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่ : เว็บไซต์                                                                 
        www.pao-sisaket.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์
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รอบรั้ว อบจ.                             ประจ�าเดือน สิงหาคม 2564

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายอนุวัฒน์ ธรรมพร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขตอ�าเภอภูสิงห์            
ร่วมกจิกรรมปลกูต้นไม้เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 และโครงการหมู่บ้าน
พิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมฯ บ�ารุงรักษาต้นไม้ บริเวณสองข้างทาง            
เส้นทางจุดสกัดมังจา–หน่วยพิทักษ์ป่าทะน�าเจ็น ต้นไม้จ�านวน 1,089 ต้น 
ปลูกซ่อมแซม บ�ารุงกล้วยไม้ “แดงอุบล” บริเวณผลาญหินหน่วยพิทักษ์
ป่าทะน�าเจ็น อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ทัง้นี ้เพือ่แสดงถึงความจงรกัภักดแีละส�านึกในพระมหากรณุาธคิณุ 
เพ่ือช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ตลอดจน
ร่วมอนุรักษ์ให้สัตว์ป่ามีแหล่งอาหารและท่ีอยู ่อาศัย โดยด�าเนินการ           
จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ        
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ    
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ          

3. ขั้นตอนการด�าเนินการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา



22 l ที่นี่ ศรีสะเกษ              

รอบรั้ว อบจ.                              ประจ�าเดือน สิงหาคม 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมรับรอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ชั้น 3) 
ส�านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต 
ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
มอบหมายให้ นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริการ
ส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ เป็นประธานในการประชมุพจิารณา
แนวทางการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน         
ท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ (ITA) ประจ�าปีงบประมาณ 2564 โดยมีหัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หวัหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินผลความพึงพอใจ 
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ITA)

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ก�าหนดแนวทางในการส�ารวจ
ความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร  ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย   ด้าน
กระบวนการและขัน้ตอนการให้บรกิาร ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บริการ 
และด้านสถานท่ีและส่ิงอ�านวยความสะดวก ซ่ึงต้องเป็นการ
ส�ารวจความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนัน้ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ
จึงได้มีการประชุมหารือแนวทางการประเมินผลฯ ดังกล่าว ตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 016 (รายงานผลการส�ารวจความพึงพอใจ         
การให้บริการ) เพ่ือประกอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ�า
ปีงบประมาณ 2565



         ที่นี่ ศรีสะเกษ : 23



24 l ที่นี่ ศรีสะเกษ              

รอบรั้ว อบจ.                             ประจ�าเดือน สิงหาคม 2564

การตรวจประเมินมีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
การบริหารจัดการ, ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, 
ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านบริการสาธารณะ,     
ด้านธรรมาภิบาล, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ซึ่งกันและกัน อันจะน�าไปสู ่การพัฒนาองค์กรให้มี              
การจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และท�าให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ  

นอกจากนีก้ารประเมนิผลมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ
นี้ ยังมุ่งหวังให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
ส ่วนราชการที่ เกี่ยวข ้องได ้รับทราบผลการประเมินและ                  
การวเิคราะห์ผล เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสรมิ สนบัสนนุ 
การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง         
มีประสิทธิภาพ

การตรวจประเมินประสิทธิภาพ

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์แสดงและ
จ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นายวิชิต ไตรสรณกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้             
นายอภศิกัดิ ์แซ่จึง รองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ 
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด ต้อนรับคณะ
กรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�าปี 2564  ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวุฒิ ทองล้วน      
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
นางกิ่งกาญจน์ ขุมทอง ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และ
การตรวจสอบ และ นายอมรฤทธิ ์เนนิผา นกัส่งเสรมิการปกครอง
ช�านาญการ เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

อปท. (LPA) ประจ�าปี 2564



         ที่นี่ ศรีสะเกษ : 25

รอบรั้ว อบจ.                             ประจ�าเดือน สิงหาคม 2564

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานงานแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อบจ.ศรสีะเกษ นายวชิติ ไตรสรณกลุ นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ มอบหมาย
ให้ นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม
คณะท�างาน ในการจัดตั้งแหล่งเรียนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักทฤษฎีใหม่             
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(รชักาลที ่9) ร่วมด้วย นายอดศิกัดิ ์ทองจันทร์แก้ว ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษด้านบรหิารงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานอีกแห่งหนึ่ง                
ในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นทางเลือกให้กับนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเกษตรกร ประชาชน            
ชาวจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน               
องค์ความรู้ เพื่อน�าไปปรับใช้ในการด�ารงชีวิต สามารถพัฒนาอาชีพ สร้างเสริมรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

การประชุมขับเคลื่อน “แหล่งเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อบจ.ศรีสะเกษ”



26 l ที่นี่ ศรีสะเกษ              

รอบรั้ว อบจ.                              ประจ�าเดือน สิงหาคม 2564

อบจ.ศรีสะเกษ ประชุม คกก. ช่วยเหลือผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564  นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดหา
ประโยชน์ในทรพัย์สนิขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัดศรสีะเกษ ร่วมด้วย
นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ     
นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน
ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ผู้แทนประธาน
หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และ            
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแนวทางช่วย
เหลือและบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่ผู้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษบริเวณเมืองใหม่ช่องสะง�า อ.ภูสิงห์ 
จ.ศรีสะเกษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
ณ ห้องประชุมรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เมืองใหม่ช่องสะง�าในช่วงโควิด-19



         ที่นี่ ศรีสะเกษ : 27

รอบรั้ว อบจ.                             ประจ�าเดือน สิงหาคม 2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม           
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ส�านักงาน
องค ์การบริหารส ่ วนจั งห วัดศรีสะ เกษ ช้ัน3                     
นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจ ิประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ    

เมืองใหม่ช่องสะง�าในช่วงโควิด-19

สภา อบจ.ศรีสะเกษ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 

สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี 2 
ประจ�าปี 2564 โดยมี นายวิชิต       
ไตรสรณกลุ นายกองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดศ รีสะเกษ นายมานะพันธ ์              
อังคสกุลเกียรติ  นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย ์  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะ  สมาชกิสภาฯ หวัหน้า
ส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการ
ประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมสภาฯ กองสาธารณสุข องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ 
SARS-CoV2 (เชื้อก่อโรคโควิด-19) แบบตรวจหาแอนติเจน          
ด้วยตนเอง (Covid-19 Antigen test self-test kits) โดยใช้กับ  
สิ่งส่งตรวจน�้าลายให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกคน พร้อมทั้งมี
การใช้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจ�าปี พ.ศ. 2564



28 l ที่นี่ ศรีสะเกษ              

รอบรั้ว อบจ.                              ประจ�าเดือน สิงหาคม 2564

ปลูกหญ้าแฝก ณ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(โคกหนองนาโมเดล) อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ ปลูกหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์   
ช่วยรักษาหน้าดินและ  สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักทฤษฎีใหม่ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ แหล่งเรียน
รู้เศรษฐกิจพอเพียง อบจ.ศรีสะเกษ ด้านหลังส�านักงาน 
อบจ.ศรีสะเกษ



         ที่นี่ ศรีสะเกษ : 29

อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมงาน ประกวดและเผยแพร่ผลการด�าเนนิงาน
เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) 

รอบรั้ว อบจ.                             ประจ�าเดือน สิงหาคม 2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ที่ท�าการกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวช้าง         
หมู่ 1 ต�าบลหัวช้าง อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชูชาติ นิลวันดี 
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม              
การประกวดและเผยแพร่ผลการด�าเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - 
Based OTOP : KBO) จังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายธงชัย       
เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในครั้งนี้

การประกวดในครั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษได้คัดเลือกกลุ่มสตรีทอผ้าไหม   
บ้านหัวช้าง หมู่ 1 ต�าบลหัวช้าง อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอเบญจศรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดและเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน  
เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledg e - Based OTOP : KBO) จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจ�าปี 2564 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าสู่ระดับประเทศต่อไป

(โคกหนองนาโมเดล) อบจ.ศรีสะเกษ
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ลงพื้นที่ขุดเจาะน�้าบาดาลเพื่อการเกษตร    
และช่วยภัยแล้ง บ้านกระมัลพัฒนา หมู่ที่ 6 และ      
บ้านตาหมืน่ หมูท่ี ่7 ต.โพธิว์งศ์ อ.ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ

ภาพ/ข่าว : ส�านักช่าง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.ศรีสะเกษ

  นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหาร    

ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีส่วนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน ส�านักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ศรสีะเกษ ลงพืน้ทีพ่ฒันาศักยภาพด้านโครงสร้างพืน้ฐานให้

ตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนี้...

ติดต่อสอบถาม :            
สำานักช่าง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
องค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ                                         
โทร. 045 - 814 541, 045 - 814 543 
(ในวันเวลาราชการ)        

ลงพื้นที่ปรับเกรดถนน 2 แห่ง ได้แก่ สายบ้านโนนค้อ 
ม. 6 ไปบ้านรงัแร้ง ต.อหีล�า่ อ.อทุมุพรพสิยั ระยะทาง 500 เมตร 
และอกีแห่งปรบัเกรดถนนฝ่ังคลองอสีานเขยีว ม. 14 บ้านขีเ้หลก็ 
ถงึหนองจนัทา อ.อทุมุพรพสัิย จ.ศรสีะเกษ ระยะทาง 500 เมตร 
เพ่ือความสะดวก ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ แก่ประชาชน            
ที ่สัญจรไปมาบนท้องถนน 

ตามรอยเครื่องจักรกล...      
...อบจ.ศรีสะเกษ      

ขุดเจาะน้�าบาดาลเพื่อการเกษตร

ปรับเกรดถนน       
อ�านวยความสะดวก ปชช.
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ลงพื้นท่ีปรับเกรดถนนสายบ้านโนนเปือย จนถึง 
ป่าด งหนองครก ต.อีหล�่า อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ       
ระยะทาง 3,000 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและ  
ลดอุบัติเหตุ แก่ประชาชนที ่สัญจรไปมาบนท้องถนน 

              ปรับเกรดถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ 

หลัง ได้รับเรื่องร้องทุกข์ ถนนลาดยาง สายบ้านโนนเปือย - 
บ้านสิม ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ถนนช�ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ท�าชา วบ้านเดือดร ้อนหนัก จึงไ ด ้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และน�า                    
เครื่ องจักรกล เร่งปรับปรุงซ่ อมแซมถนน เพื่อคลายทุกข์ความ         
เดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ซ่อมแซมถนน คลายทุกข์ ปชช.

ปรับเกรดถนน อ�านวยความ
 ลงพืน้ที ่ปรบัเกรดถนนสายบ้านหนองเทา ม.9 ต.เมอืงน้อย อ.กนัทรารมย์ จ.ศรสีะเกษ   
เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ แก่ประชาชนที ่สัญจรไปมาบนท้องถนน

สะดวกในการสัญจร
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  รับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

โทรศัพท์ : 0-458-4676, 0-4581-4672 

โทรสาร  : 0-458-4677

www.pao-sisaket.go.th

Email :  contact@pao-sisaket.go.th

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ส่งถึง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

        เลขที่  350  หมู่  3  ต�าบลหนองไผ่ 

        อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000
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  รับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

โรงเรียนในสังกัด                          ประจ�าเดือน สิงหาคม 2564

  ระหว่างวันที่ 2 - 11 สิงหาคม 2564 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา ด�าเนินงาน 
“ภารกิจทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 2 ฝั่ง”  ฝั่งแรกด้านทิศใต้จากอาคารเรียน
ไปอาคา รเบิกพนา และฝั่งท่ีสอง ด้านทิศตะวันออกจากอาคารเรียนไปโรงอาหาร         
โดยใช้ งบประมาณโครงการ SBMLD ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหาร     
ส่วนจั งหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถด้านอาชีพ    
ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของนักเรียนที่อยากมี
ทางเดิ นเชื่อมระหว่าง อาคารเรียนที่สามารถหลบแดด และหลบฝนได้ ในส่วนของ
การด�าเนนิงานส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดโีดยได้รบัความร่วมมอื ร่วมแรง ร่วมใจ สามคัคี
อย่างดียิ่งจากคณะครู และบรรดานักเรียนผู้มีจิตอาสา

 คณะครู โรงเรียนผักแพววิทยา  
ร่วมบริจาคสิง่ของ อาหารแห้ง น�า้ดืม่ และ
วัสดุใน การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19      
ณ จุดปร ะสานงานอ�านวยความสะดวก 
องค ์การ บริหารส ่วนต� าบลผักแพว 
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

รร.ผักแพววิทยา ร่วมบริจาคสิ่งของ
ป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ 

ภารกิจทางเดินเชื่อมระหว่าง
อาคารเรียน 2 ฝั่ง รร.หนองถ่มวิทยา
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รับบริจาคทุนการศึกษาจาก คุณตาเลื่อน ยะลา ไว้เป็น
ค่าใช้จ่ ายในการศึกษา ช่วยสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับ
นักเรียนทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

โรงเรียนในสังกัด                         ประจ�าเดือน สิงหาคม  2564

 โรงเรีย นปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ น�าโดย      
นายสุรศั กดิ์ ภาผล ผู ้อ�านวยการโรงเรียน ด�าเนินโครงการประชุม               
ผูป้กครองนกัเรยีน ภาคเรยีนที ่1 ประจ�าปีการศกึษา 2564 ชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom และ Facebook 
Live โรง เรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง  
เกีย่วกบันโยบายแนวปฏบิติัในการจัดการเรยีนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ 
ได้ท�าพิธีแจกทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียน       
ศรีแก้วพิ ทยาที่ประพฤติดีและมีจิตอาสา โดยได้         

รร.ศรีแก้วพิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา นร.

รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
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โรงเรียนในสังกัด                          ประจ�าเดือน สิงหาคม 2564

 โรงเรียนสายธารวิทยา ร่วมกับ เทศบาลต�าบลสวนกล้วย 
เจ้าหน้าที่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านจ�านัน      
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านหนองหิน จัดเตรียม         
ศนูย์กกัตวัของกลุ่มเส่ียงโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)     
ณ อาคารท้องถิ่นธารา (58) โรงเรียนสายธารวิทยา อ.กันทรลักษ์ 
จ.ศรีสะเกษ

รร.ศรีแก้วพิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา นร.
 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 โรงเรียนด่านอุดมศึกษา น�าโดย      
นายอุดม ย กพล ผู้อ�านวยการโรงเรียน นายสุพจน์ ขุนชาญชาติ        
รองผู ้อ�าน วยโรงเรียน และคณะครู เข้ารับการประเมินคุณภาพ            
การจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา โ ดย ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (สมศ .) (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการ
รับรองจาก สมศ. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการประเมินแบบออนไลน์ ซึ่งผลผ่านไปได้ด้วยดี

รร.ด่านอุดมศึกษา รับการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาฯ

รร. สายธารวิทยา ร่วมจัดเตรียม
ศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยง Covid-19
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
350 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทร.0-4581-4676, 0-4581-4672 Fax : 0-4581-4677 

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ 88/2534

ปทจ. ศรีสะเกษ

1. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซองไม่ชัดเจน 

2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

3. ไม่มีผู้รับ

4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

5. ไม่มารับตามก�าหนด 

6. เลิกกิจการ

7. ย้ายที่อยู่ใหม่

8. อื่น ๆ

เหตุขัดข้องที่น�าจ่ายผู้รับไม่ได้

ลงชื่อ

สิ่งตีพิมพ์


