
         ที่นี่ ศรีสะเกษ : 1

ข่าวสาร อบจ.
เป็นสื่อกลาง เป็นปากเสียง เคียงข้างคนศรีสะเกษ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 67 ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2564

ทรงพระเจริญ



2 l ที่นี่ ศรีสะเกษ              

โรคระบาดคราวนี้พิสูจน์ให้เห็นอะไรหลายอย่าง ส่ิงท่ี
อยากจะกล่าวถึงมากที่สุดก็คือ ความอดทน เสียสละ ความทุ่มเท
ของบคุลกรทางด้านสาธารณสุข นบัต้ังแต่ อสม. เจ้าหน้าที ่รพ.สต.,  
สาธารณสุขอ�าเภอ, แพทย์, พยาบาล ตลอดทั้งอาสาสมัครจาก   
หลายกลุม่หลายองค์กร บรรดาท่านทัง้หลายเหล่านีค้ลุกตวัเองอยู่
กบัคนไข้ท่ามกลางโรคร้ายอนัน่าสะพงึกลวั แม้รูว่้า “เสีย่ง” แต่นัน่
คือหน้าที่, หน้าที่ที่ตัดสินใจมาตั้งแต่ต้นแล้วว่า “จะดูแลรักษา       
ผู้ป่วย แม้จะป่วยอะไรมาก็ตาม” นี่คืออุดมการณ์ อุดมคติอัน        
ยิ่งใหญ่จนรู้สึกอยากก้มกราบไหว้ในความมุ่งม่ัน เสียสละและ     
กล้าหาญ 

แม้จะมีบุคลากรทางการแพทย์หลายท่านเสียชีวิตไป
เพราะโรคร้ายนี้ แต่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มิได้ท้อแท้ ถอดใจ วิ่งหนี       
ลาออกจากบทบาทหน้าทีน่ี ้เหมอืนทหารในสนามรบ ยิง่เหน็เพ่ือน
ถูกกระสุนศัตรูจนมอดม้วย ยิ่งกระหน�่าต่อสู้กับศัตรูด้วยจิตใจ
ฮกึเหมิ เด็ดเด่ียว กล้าหาญ พร้อมจะเสียสละชวีติเช่นกัน ผูบ้รหิาร
นับแต่ผู้ใหญ่บ้าน, ก�านัน, นายอ�าเภอ, ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายก 
อบต., นายกเทศมนตรี, นายก อบจ. ต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ปฏิบตัหิน้าทีต่ามมาตรการทีร่ฐัก�าหนด เป็นผูล้งมอืปฏบิตั,ิ จดัการ
บรหิารลงพืน้ทีด้่วยตนเองเพือ่จะได้เหน็สภาพทีแ่ท้จรงิของปัญหา
และแก้ไขได้ทันท่วงที โดยเฉพาะการจัดศูนย์พักคอยแก่พี่น้อง     
ชาวบ้านที่กลับจากเมืองเล็กเมืองใหญ่ มีการตรวจคัดกรอง มีการ
กักตัว ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือ บุคลากรอีก      
กลุ่มหนึ่งท่ีไม่กล่าวถึงไม่ได้เลย คือ บุคคลท่ัวไปที่มีจิตสาธารณะ 
เสียสละ โดยการบริจาคเงิน บริจาคอาหารแก่ผู ้ที่ถูกกักตัว          
ตามสถานที่พักคอยและโรงพยาบาลสนาม นอกจากนี้ยังจัดหา
อาหารมอบแก่ผู้คนที่ตกงาน ตกยาก อดอยากหิวโหย 

นี่คือ...ความดีงามและน�้าใจท่ามกลางภาวะวิกฤติจาก     
โรคระบาดโควิด-19 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นลักษณะนิสัยแท้ ๆ
ของคนไทย ขณะเดียวกัน ประชาชนเองส่วนใหญ่ต่างมีความ
ระมัดระวัง “ไม่รับเชื้อมา ไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น” การสวมหน้ากาก
อนามัยก�าลังกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่และจะส่งผลดีต่อไป            
ในอนาคต ซึ่งโรคต่าง ๆ ผ่านเข้าทางช่องปากช่องจมูก นับว่า      
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว โอกาสนี้ขออวยพรให้ทุกท่านปลอดภัยเราจะ
ก้าวไปด้วยกันครับ...

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

นางสาวสุดารัตน์ เจริญประเสริฐ  ที่ปรึกษานายก อบจ.ศรีสะเกษ

นายธนกฤช จิริวิภากร              เลขานุการนายก อบจ.ศรีสะเกษ

นางสาวภัทร์ธนัญ แซ่จึง            เลขานุการนายก อบจ.ศรีสะเกษ

นายนิธิโรจน์  ณัฐสุทธินันท์        เลขานุการนายก 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

    ความงดงามท่ามกลางวิกฤต..
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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ อบจ. 

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และลูกจ้าง   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
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อบจ.ศรีสะเกษ จับมือ ทต.ขุขันธ์ จัดตั้ง
ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม 

 ญหาด้านการจดัการมลูฝอย ถือว่าเป็นปัญหาทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเกือบทุกแห่ง ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของจ�านวน

ประชากรและการขยายตัวของชมุชนในพ้ืนท่ีและรูปแบบของการบริโภคท่ีเปลีย่นแปลงไป 

เป็นผลท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระในการก�าจัดมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ท้ังจาก

เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ
เรื่อง : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อบจ.ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 3 
ปั
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อบจ.ศรีสะเกษ จับมือ ทต.ขุขันธ์ จัดตั้ง
สาเหตุไม่มีสถานที่รองรับในการก�าจัดมูลฝอย หรือมีสถานที่ใน

การก�าจัดมูลฝอยแล้ว แต่ไม่สามารถด�าเนินการก�าจัดได้             

ถูกสุขลักษณะ หรือบางแห่งได้รับการต่อต้านจากประชาชนใน

พ้ืนที่ ท�าให้มีสถานก�าจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะกระจาย      

อยู่ทั่วไป

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับหน้าที่ให้

เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการและประสานงาน แต่เพื่อ

ให้การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ            

(อ่านต่อหน้า 6)

จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 3 
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เรื่องเด่นจำกปก (ต่อ)
เรื่อง/ภาพ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อบจ.ศรีสะเกษ

จึงได้ร่วมกับเทศบาลต�าบลเมืองขุขันธ์ จัดตั้งศูนย์การจัดการขยะ

มูลฝอยรวม กลุ่มที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด

ศรีสะเกษ ในเขตพื้นที่อ�าเภอขุขันธ์ และบริหารจัดการศูนย์ร่วมกัน

ในการเก็บขน รวบรวม และก�าจัดมูลฝอยจ�านวนมาก ทั้งจาก

เทศบาลต�าบลเมืองขุขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอ  

ใกล้เคยีงทัง้อ�าเภอภสิูงห์ อ�าเภอปรางค์กู ่อ�าเภอไพรบึง และอ�าเภอ

ขุนหาญ ซึ่งต้องถูกก�าจัดในแต่ละวัน 

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วน

จงัหวดัศรีสะเกษ โดย นายวชิิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ส่งมอบ) และเทศบาลต�าบลเมืองขขุนัธ์ โดย

นายสืบสวัสด์ิ  สืบสายพรหม นายกเทศมนตรีต�าบลเมืองขุขันธ์ 

(ผู ้รับมอบ) ได้ประกอบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบและ          

(ต่อจากหน้า 5)
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รับมอบ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมจังหวัดศรีสะเกษ           

กลุ่มที่ 3 ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต�าบลเมืองขุขันธ์ ซึ่งตั้งอยู่

หมู่ 12 บ้านสะอาง ต�าบลห้วยเหนือ อ�าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

         ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ซึง่เห็นชอบให้โอนศูนย์การจดัการขยะมลูฝอยรวมจงัหวดัศรสีะเกษ 

กลุ่มที่ 3 ให้แก่เทศบาลต�าบลเมืองขุขันธ์ เมื่อคราวประชุมสมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 

พ.ศ.2563 และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต�าบลเมืองขุขันธ์          

มีมติเห็นชอบให้รับโอนศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมจังหวัด

ศรีสะเกษ กลุ่มที่ 3 เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

ประจ�าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

 

       ทั้งนี้ได้ด�าเนินการส่งมอบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม

จงัหวดัศรีสะเกษ กลุม่ที ่3 พร้อมรายการพสัดทุีด่นิหรอืสิง่ก่อสร้าง 

พัสดุครุภัณฑ์  เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ให้แก่เทศบาลต�าบลเมืองขุขันธ์ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดย            

ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 3 นี้        

มีองค์ประกอบหลักคือระบบคัดแยกมูลฝอย ระบบหมักปุ ๋ย         

บ่อฝังกลบมูลฝอย และระบบก�าจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่เหล่านัน้น�ามลูฝอยมาก�าจัดร่วมกัน เพือ่ความ

สะอาด สวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง       

สร้างเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน และคณุภาพสิง่แวดล้อม

ให้ดียิ่งขึ้นและยั่งยืนต่อไป
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เรื่องเล่าหลังเสาธง
ทรงพล  นามปัญญา

   อดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยยังคงพุ่งทะลุเพดาน

อย่างต่อเนือ่งท�าให้ยอดผูต้ดิเชือ้สะสมพุง่เกนิครึง่ล้านคนไปแล้ว และ

มีโอกาสจะเพิ่มข้ึนแบบลิฟท์มากกว่าแบบขั้นบันได ตอกย�้าวิกฤติ

ประเทศในทุกด้านต้องรับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส�าหรับ

ข้อมลูการฉดีวคัซีนในภาพรวมทัง้ 77 จงัหวดัขณะน้ี รวม 17,011,477 

โดส โดยแบ่งเป็นเข็มที่ 1 สะสม 13,225,233 ราย เข็มที่ 2 สะสม 

3,786,244 ราย  ปัจจุบนัเราจะเหน็ภาพคนป่วยล้นทะลกัโรงพยาบาล 

แม้จะเพ่ิมโรงพยาบาลสนามหลายต่อหลายแห่งก็ยังไม่พอรับผู้ป่วย

ทั้งเตียงทั้งอุปกรณ์ และแม้กระทั่งหมอ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่เอง

ก็ยังไม่เพียงพอและยังคงท�างานหนักต่อเนื่องแทบไม่มีเวลาได้พัก 

หลายคนออกมาบ่นพ้อ ท้อเหนื่อยหนักถึงการแพร่ระบาดอย่าง

รวดเรว็จนแทบรบัมอืไม่ไหว บางคนตดิเชือ้ถงึข้ันเจบ็ป่วยเสยีเองหรอื   

บางท่านเสียชีวิต ขณะเดียวกันคนป่วยรอเตียง รอรถทางการมารับ

ไปรักษา บางรายก็ทัน แต่ก็มีอีกหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคล

อันเป็นที่รักไปจากวิกฤตโรคระบาดในรอบนี้

สถานศึกษาเองก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนจากปกติ ออนไซต์ (On Site) มาเป็นรูปแบบ ออนแฮนด์ 

(On Hand), ออนไลน์ (Online), ออนแอร์ (On Air), และ ออนดมีานด์ 

(On Demand) ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน แม้จะประสบ

ย

ความส�าเร็จน้อยกว่าการเรียนปกติแต่การเรียนรู้ของเด็กก็หยุด    

ไม่ได้ และบนพ้ืนฐานความปลอดภัยของ ครู นักเรียน รวมทั้ง       

ผู้ปกครองต้องไม่เครียด จึงเป็นภาระงานที่ท้าทายส�าหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่ (New Normal) นี้เป็น

อย่างยิ่ง

การดูแลตัวเองการป้องกันตัวเองหรือการรักษาตัวเอง    

ในบ้าน (Home isolation) กรณีที่สถานการณ์เลวร้ายฉุกเฉินก็

อย่าเพียงนอนรอความหวังอย่างเดียว การพ่ึงพาตนเองทัง้กายและ

ใจจึงเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยการเตรียม

ยาไว้รักษาตนเอง เช่น ยาพาราเซตามอล ยาละลายเสมหะ            

ยารกัษาท้องเสยี ฟ้าทะลายโจร หรอืใช้การระบายเสมหะด้วยการ

จิบน�้าบ่อย ๆ การไอแรง ๆ เพื่อขับเสมหะ การจัดท่านอนเพื่อ

ระบายเสมหะ การหายใจเข้าเต็มปอดและหายใจออกจนสุดช้า ๆ   

งดบุหรี่ทันที (กรณีสูบบุหรี่) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย เช่น 

การพักผ่อนให้เพียงพอ การกินโปรตีนให้พอ กินอาหารให้ครบ     

5 หมู่ เน้นส่วนผสมสมุนไพรร้อน หรือการน�าสมุนไพรเช่น ขิง ข่า 

กระชายขาว มะนาว น�ามาต้มน�า้ด่ืม หรอืต้มอบเพือ่สดูไอร้อนของ

สมุนไพร การตรวจออกซิเจนในเลือดไม่ควรต�่ากว่า 96 %  การ

สวมหน้ากาก (Mask) ตลอดเวลาที่อยู่กับผู้อื่น การเว้นระยะห่าง

ทางสังคม (Social Distancing) การใช้น�้ายาฆ่าเชื้อหรือล้างมือ

บ่อย ๆ การออกก�าลังกายท่ีเหมาะสม เตรียมเบอร์โรงพยาบาล

หรือแม้แต่เบอร์ในการติดต่อบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลส�าคัญที่

สามารถดูแลช่วยเหลือเราได้ยามฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีครับ... 

การบริหารชีวิต 
ยุคโควิด -19
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ก้าวย่างบนทางฝัน...
สมชาย  ตรุพิมาย

ฉ
ใช้ประโยชน์จาก ยุคสมัย

   บับนี้ผู้เขียนพยายามจะน�าเสนอทางสายกลาง เช่น     
จะไม่โม้หรือชวนฝันไปสุดโต่งว่า การเขียนเพลงจะท�าให้คุณ 
ร�า่รวย มีชือ่เสียง และจะไม่หกัล้างความฝันใครว่าไม่มทีางไม่มีวนั 
ที่คุณจะเขียนเพลงได้ประสบความส�าเร็จ เป็นแนวทางกลาง ๆ 
ตามความเป็นจรงิว่าทกุอย่างอยูท่ี่เหตปัุจจัยเราสามารถสร้างเหตุ
ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้เสมอ จะไม่อวยหรือย้อมมอมเมาคุณด้วย        
ค�าหวานหู ว่า “คุณเก่งแล้ว คุณไม่ต้องฝึกอะไรมาก” 

ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ดูถูก ตอกย�้าซ�้าเติมว่า คุณไร้
พรสวรรค์ แม้ในบางจดุอาจมถ้ีอยค�าแรง ๆ  กม็เีจตนาเพือ่กระตุ้น
หนนุส่งจดุประกายให้คุณ มแีรงฮึด ยดืขยายขนาดหวัใจ ด้วยหวงั
เห็นผลงานที่ดีขึ้นไปอีก 

ในส่วนของท่าที ที่มีต่อเพลงสมัยใหม่ก็เช่นเดียวกัน        
ในส่วนเพลงที่ดีเพลงที่ท�าได้อย่างน่าชื่นชม มีความสดใหม่ขยาย
วิธีการเล่าเรื่อง มีภาษา ท่วงท�านอง รูปแบบใหม่ ๆ ก็ช่ืนชม          
ยินดีด้วย 

ในส่วนที่ออกจะเกินไป ท�าให้เพลงเคลื่อนสู่ความเสื่อม 
กไ็ม่ถงึกบัประณามเพราะไม่มสีทิธนิัน้ และหนัไปหนัมากต่็างเป็น
เพื่อนพ้องน้องพี่กันทั้งนั้น จึงได้เพียงแค่รณรงค์ชี้ให้เห็นผลดี       
ผลเสียเท่าที่จะท�าได้ 

บทนี้เกิดจากการสังเกตว่า ผู้ฟังรุ่นใหม่ รับได้กับค�าพูด       
ตรง ๆ แรง ๆ ไม่อ้อมค้อม มีความดิบ มีความสากสะใจ...ได้มากกว่า
คนสมัยก่อนมาก แม้ไม่ใช่จริตเรา แต่ลูกค้าหรือคนสั่งเพลงบางกลุ่ม
ก็อยากได้เพลงแนวนี้  ในฐานะผู้ท�ามาหากิน ผู้พัฒนาขยายขอบเขต
ฝีมือจึงยกประโยชน์ ให้จ�าเลย เขียนเพลงแบบนี้สลับสับเปลี่ยน        
แก้เลี่ยนบ้าง โดยเขียนเท่าที่ความเป็นเราจะอนุญาต คือ แม้จะตรง
และแรง แต่ก็มีเหตุมีผล มีเรื่องราว รองรับที่พอเหมาะพอควร 

เช่นว่า...ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับรักสามเส้า ที่ฝ่ายแฟนหลวง    
จับได้ มีหลักฐานคาตาว่าฝ่ายชายมีสัมพันธ์กับอีกฝ่าย แต่ท่าทีของ      
ฝ่ายชาย ยังไม่ยอมรับ แนวคิดของเพลงแนว ๆ นี้จึงผุดขึ้นเพื่อพูด
แทนความรูส้กึของแฟนหลวง... หรอืว่าจะดูข่าว ดูละคร กเ็ขยีนเพลง
ให้พระเอก นางเอก ตัวประกอบได้เช่นเดียวกัน

นี่เป็นอีกเคล็ดวิชาหนึ่งที่อยากให้เอาไปฝึกท�าสนุก ๆ และ
หวังผลได้เมื่อเราหาเหตุผลรองรับได้จนเพียงพอแล้ว...



10 l ที่นี่ ศรีสะเกษ              

 นุกูลกิจ  ทวีชาติ

อยำกเห็นศรีสะเกษ...
ในมุมนี้บ้ำง

เ
“เกษตรกรรมฐาน”

   กษตรกรรมฐาน (กะ-เสด-ก�า-มะ-ถาน) เป็นค�าท่ีผูเ้ขยีน

ใช้เรียกตนเองเก่ียวกับวิถปีฏบัิตขิองชวีติทีด่�าเนนิมาได้ในระยะ

หนึ่ง โดยผู้เขียนได้น�าค�าว่า “เกษตร”กับค�าว่า “กรรมฐาน”มา

รวมกันเพื่อใช้ในการอธิบายและให้ค�าจ�ากัดความเกี่ยวกับส่ิงท่ี

ตนเองปฏิบัติอยู่ ณ ขณะน้ี น่ันคือการท�ากสิกรรมธรรมชาติ    

รูปแบบวนเกษตรที่เน้นการปลูกต้นไม้เป็นหลัก

 ค�าว่าเกษตรกับค�าว่ากรรมฐาน ดูเหมือนว่าสองค�านี้มี

ความหมายไม่ใกล้เคียงกันเลย “เกษตร” แปลว่า ที่ดิน ทุ่ง นา 

ไร่ ส่วน “กรรมฐาน” แปลว่า ท่ีตั้งแห่งการงานทางพระพุทธ

ศาสนา ประกอบด้วยสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน

 เมื่อการด�าเนินวิถีของกสิกรรมธรรมชาติรูปแบบ        

วนเกษตรมาได้ระยะหนึ่ง ผู ้เขียนพยายามทบทวนตัวเอง     

หลายครัง้และตัง้ข้อสงัเกตถงึความเปลีย่นแปลงภายในท่ีเกดิขึน้

ระหว่างการปฏิบัติวิถีของตนอยู่เนืองๆ พบว่า สิ่งท่ีเกิดขึ้น

ภายในจากการปลูกต้นไม้ คือ ความสุข

 ความสุขอิ่มเอมจากภายในนั้นรู ้สึกว่ามันเบาสบาย

คลายทุกสิ่งอย่าง จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท�าตลอดเวลา (ลืมทุกสิ่ง

ทกุอย่าง วางทกุความคิด) เริม่ตัง้แต่การเดนิเกบ็เมด็พนัธุ ์การน�า

เม็ดมาเพาะกล้า การเตรียมหลุมปลูก การหย่อนต้นกล้าลงใน

หลุม การดูแลรักษาให้ต้นไม้แต่ละต้นได้เติบโต

 กระบวนการขั้นตอนดังกล่าวเสมือนเป็นการบริหารจิตจาก

ภายในของตนเองท�าให้จิตสงบขึ้น ไม่คิด ไม่กังวล ไม่นึกถึงสิ่งอื่นใด 

สมาธิจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน ไม่มีทุกข์ใด ๆ ในอิริยาบทนั้น ซึ่งวิธีการ      

เบื้องต้นผู้เขียนคิดว่าจะเป็นสะพานเชื่อมต่อไปสู่สัจธรรมแห่งชีวิต คือ 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หากการปฏิบัติเกิดข้ึนแก่ตนโดยสมบูรณ์ก็จัก

เป็นการช�าระจิตให้บริสุทธิ์ได้

  แรกเร่ิมเดิมทนีัน้ผู้เขยีนไม่ได้คดิอะไรมากมายเก่ียวกับการปลกู

ต้นไม้เลย นั่นหมายความว่าเราก็คิดแค่อยากมีต้นไม้จ�านวนมาก ๆ  

อยากสร้างป่าให้มันเกิดขึ้นบนพื้นที่นาของตนเองก็แค่นั้นเอง 

 เหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นมันท�าให้ผู้เขียนรู้สึกเสมือนว่ายิ่งท�ายิ่ง

ได้บริหารจิตของตนเองให้บริสุทธิ์ข้ึนทุกวัน ยิ่งท�าย่ิงรู้สึกว่าตนเอง          

มีสมาธิมากขึ้น สามารถขจัดความทุกข์กังวลได้ในระดับหนึ่ง เผชิญกับ

เหตุปัจจัยต่าง ๆ ได้ด้วยความสงบ ท�าให้จิตได้ปรับความสมดุล             

สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวว่าเกิดขึ้นตอนไหน? อย่างไร?

 “เกษตรกรรมฐาน” เป็นแค่ค�าสมมติขึน้เพือ่อธบิายถงึวถีิปฏบิติั

แห่งตนเท่านั้น การท�าการเกษตรแบบกสิกรรมธรรมชาติรูปแบบ          

วนเกษตร ด้วยศีล สมาธิ จึงเป็นการฝึกฝนปฏิบัติธรรมกรรมฐานอีก    

รปูแบบหนึง่ ทัง้หมดทัง้มวลเป็นสิง่ท่ีผูเ้ขยีนค้นพบจากวถิปีฏบิตัแิห่งตน 

“เกษตรกรรมฐาน” มีใครรู้สึกสัมผัสได้เฉกเช่นเดียวกันนี้หรือไม่?... 
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ข้าวปลาอาหาร
วิศณ์  ประสานพันธ์

     ย่างที่รู้กันว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรรายย่อยที่ไม่มีอ�านาจ        
ต่อรองใด ๆ กับพ่อค้าคนกลาง ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาพืชผลทางการเกษตร กลไกการตลาด
ถูกก�าหนดจากพ่อค้าคนกลางทั้งหมด ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการร่างพระราชบัญญัติเพื่อเกษตรกร
ไทยขึ้นในปี พ.ศ.2550 และยกร่างกฎหมายว่าด้วย “สภาเกษตรกร” โดยคณะกรรมการฯ ได้
ยกร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพในการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับการผลิต และการตลาดเพื่อให้ผลิตผล
ทางการเกษตรให้ได้รบัผลตอบแทนสูงสดุ และมสีภาส�าหรบัเกษตรกร ในการแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ ตลอดจนเสรมิสร้างความสมานฉนัท์ มกีารรวมตวักนัสร้างเครอืข่ายอย่างเป็นเอกภาพ
ของเกษตรกรทั้งประเทศ

  สภาเกษตรกร ประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีความส�าคัญ  คือ
เป็นเวทีของเกษตรกรที่ได้เลือกผู้แทนเข้าไปท�าหน้าท่ีในการสะท้อนปัญหาด้านการเกษตรไป
สู่การพิจารณาของรัฐบาล เพื่อก�าหนดเป็นนโยบายและแผนในการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ
และสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประเทศ รวมทัง้จัดท�าแผนแม่บทเพือ่พฒันา
เกษตรกรรมของประเทศ  ส่วนสภาเกษตรกรจังหวัด มีอ�านาจหน้าท่ี 1.พัฒนาและ               
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด 2. ประสานนโยบาย
และการด�าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานของรัฐ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร

และยวุเกษตรกรในจงัหวดัในรปูแบบต่าง ๆ  
4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ
จังหวัดต ่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อ     
บูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะ
รัฐมนตรีต่อไป 5. สนับสนุนและส่งเสริม   
การศกึษา  การฝึกอบรม  และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ
อาชพีเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยัง่ยนื 
6. เสนอนโยบายและแนวทางในการพฒันา
และแก ้ ไขป ัญหาที่ เกี่ ยวข ้อง กับภาค
เกษตรกรรมรวมทั้ งราคาผลผลิตทาง
เกษตรกรรมทีไ่ม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกร
แห่งชาติ 7. ให้ค�าปรึกษาและข้อแนะน�าแก่
เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 8. แต่งตั้ง
คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการใดๆ ให้บรรลุ
วั ตถุประสงค ์ ตามพระราช บัญญัติ นี้                 
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย     
จากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 จากวันนั้นถึงวันนี้ สภาเกษตรกร
แห่งชาติมีครอบคลุมทั้งประเทศ โดยมี
ประธานสภาฯครบ 77 จังหวัด และมี
สมาชิกตัวแทนแต่ละอ�าเภอและตัวแทน
ระดบัต�าบล ทกุต�าบล และก�าลงัพฒันาเสยีง
ของเกษตรกรให้มีพลังพอที่จะคุ้มครอง 
ออกกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ให้เกษตรกร 
และวงการเกษตรกรรมของไทยพัฒนา
ก้าวหน้า มีปากมีเสียงกับรัฐบาล จากวันที่
ออก พ.ร.บ. ปี 2553 จนถึง วันนี้ ปี พ.ศ. 
2564 เป็นเวลา 11 ปีแล้ว หลายคนยังไม่    
รู้ว่ามีองค์กรแบบน้ีในประเทศไทย เสียง
เกษตรกรไทยยังดังไม่พอ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือหลายฝ่ายและตัวเกษตรกรเองที่จะ
ต้องร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนาสภาเกษตรกร 
ให้มีพลัง เพื่อส่งเสียงไปถึงผู้มีอ�านาจ เเละ
คุ้มครองเกษตรกรไทยต่อไป

“เกษตรกรรมฐาน”

 ท�าความรู้จัก สภาเกษตรกรแห่งชาติ
อ
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บ้านเราวันนี้
เรื่อง/ภาพ : ขวัญชิต  โพธิ์กระสังข์

ผู้จัดการ(นา)ตนเอง
 เม่ือกล้าข้าวได้เวลาก�าหนดที่พอน�าออกจากถาดมาด�าลง

ดินแล้ว จึงเลือกปั้นคันนาแบ่งจากแปลงนาใหญ่ให้เป็นแปลงเล็ก

ด้วยการปั้นคันนาคั่นกลาง เพื่อง่ายต่อการจัดการน�้า ในการสูบน�้า

จากสระใส่แปลงนาเพ่ือด�านาข้าวได้ และวิธีการท�าเลือกใช้วิธีการ         

ขงึเชอืกเป็นเส้นแนวยาว เพ่ือจะได้ให้การด�านาข้าวเป็นแถวได้และ

เมื่อมีหญ้าเกิดขึ้นจะสามารถถอนหญ้าได้ง่ายขึ้นด้วย

 การด�านาในรูปแบบประยุกต์และขึงเชือกเพื่อด�านาเช่นนี้ 

จะเป็นรปูแบบการด�านาแบบเดินหน้า ไม่ได้ด�านาแบบถอยหลังเช่น

ในอดีต เราจะด�าตามเชือกไปจนสุดแล้วขึ้นแถวใหม่ไปเรื่อย ๆ  

แน่นอนว่าการท�านาในรูปแบบที่ท�าน้ีไม่ใช่เร่ืองง่ายส�าหรับข้าพเจ้า

เลย เพราะในขณะเดียวกันก็เป็นส่ิงท่ีไม่ใช่เร่ืองยากส�าหรับผู้ที่เคย

ด�านามาก่อน ทีเ่ลือกท�าแบบนีเ้พราะคดิว่า อย่างน้อย ๆ  ก็ท�าให้เรา

ได้รู้ว่าเราได้ท�านาจริง ๆ แม้ผู้คนที่เคยท�านามาก่อนจะบ่นและมัก

จะพูดว่าท�าให้เป็นเร่ืองยุ่งยากท�าไม ท้ังท่ีคนส่วนใหญ่เขาหว่านไป

จนหมดทุ่งแล้ว

 เขียนเองในฐานะลูกชาวนาคนหนึ่ง ได้เลือกท�านาสานต่อ

บรรพบุรุษ แต่อาจจะแตกต่างตรงที่เราออกแบบการท�านาด้วย

ตนเอง เพื่ออยากเห็นเมล็ดข้าวมีคุณค่ามากกว่ามูลค่าที่เพียงแค่ท�า

เพื่อจ�าหน่ายเอาเงินเท่านั้น เลยเลือกออกแบบการท�านาแบบสมัย

ผูค้นในอดตีผสมกบัปัจจุบนัท�าในรปูแบบตวัเอง นัน่คอืการท�านาด�า

ก่ึงประยุกต์ และก่อนหน้านี้ที่นาแปลงนี้ได้มีการขุดสระน�้าเพื่อ

เป็นการกักเก็บน�้าไว้ใช้สอยเนื่องจากแห้งแล้งมาหลายปีติดต่อกัน 

ซ่ึงในสระน�้าก็ยังพอมีน�้าอยู่บ้างพอสมควร การท�านาของข้าพเจ้า

ซ่ึงอยู่ในพืน้ทีไ่ม่ได้มคีลองชลประทาน ต้องหวงัพ่ึงฟ้าฝนอย่างเดียว 

จึงได้เลือกท�านาแบบการเพาะเมล็ดพันธุ์ลงในถาดหลุมและรดน�้า 

รอวันเติบโตของต้นกล้าในถาด โดยในปีนี้เลือกเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว

ไรซ์เบอร์รี่ในพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน และอีกส่วนหนึ่งจ�านวน 3 ไร่ได้ท�า

นาหยอดกับเมล็ดพันธุ์ข้าวผกาล�าดวนที่ได้จากประเทศกัมพูชา 

ส�าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่นั้น ปีนี้ได้รับความเมตตา

จากครอบครัวคุณหมอจันทรา อุปมัย พยาบาลวิชาชีพจาก             

โรงพยาบาลขุนหาญ ที่ได้มอบพันธุ ์ข้าวจ�านวน 10 กิโลกรัม           

โดยประมาณ การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่ถาดหลุมเพื่อจัดการง่าย   

ซึง่ได้เพาะใส่ถาดหลุมจ�านวน 240 ถาด โดยวธิกีารเพาะกล้าลงถาด

จะใช้เวลาเพียงแค่ 20-25 วันเท่าน้ัน เพราะในถาดหลมุน้ันจะมหีลมุ

และรูส�าหรับรากของกล้าจ�ากัด ไม่เหมือนที่เราหว่านกล้าลงดิน       

ที่สามารถปล่อยกล้าไว้ได้นานถึง 45 วันได้ เพราะรากของกล้าข้าว

นั้นจะยาวและแข็งแรงกว่าในถาดหลุมนั่นเอง

ผู้
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 จากกล้าข้าวที่เพาะในถาดจ�านวน 240 ถาดหลุมนั้น 

เมื่อด�าลงในแปลงนาแล้วก็ยังพอมีเหลืออีก 35 ถาดหลุม จึงได้

มีการแบ่งปันแจกจ่ายให้กับมิตรสหายท่ีเลือกท�านาแบบ

ปลอดภัยอย่างเช่นท่ีข้าพเจ้าท�า อย่างน้อย ๆ ก็ท�าให้รู้สึกได้

ว่าการท�านาแบบทีเ่ราท�านี ้แม้จะดูไม่ง่ายนกัซึง่ต้องใช้ระยะเวลา

พอสมควรกว่าทีจ่ะด�ากล้าข้าวเหล่านัน้หมด ท�าเอาปวดตามตัว

และครัน่เนือ้ครัน่ตวัไปหลายวนัทเีดยีว แต่กระนัน้หากเปรียบเทยีบกบั

ตอนทีเ่รายงัเด็กเล็กอยูท่ีติ่ดตามพ่อและแม่มาทีน่าและนอนท่ีนา มีการ

ปั่นจักรยานไปโรงเรียนในยามเช้าและเย็นก็ปั่นมานอนที่นาในระยะ

ทางรวมกว่า 10 กิโลเมตรต่อวัน แต่พ่อแม่รวมถึงญาติ ๆ  ก็ท�านาด�า

กว่าจะเสรจ็แต่ละแปลงบางคน บางครอบครวักน็อนทีน่าตัง้แต่เริม่ถอน

กล้าและปักด�าก่อนเข้าพรรษากระท่ังออกพรรษายงัด�านาไม่เสรจ็สกัที 

จะล�าบากสักเพียงไหน แต่นี่ข้าพเจ้าเองด�านาเพียงไม่ก่ีวัน มีการบ่น

ปวดตามล�าตัวขนาดนี้ คงจะเทียบกับการท�านาเช่นในอดีตไม่ได้เลย   

แม้เพียงเสี้ยว

 แต่อย่างน้อย ๆ ก็ท�าให้รู้ว่า เราเองได้ลงมือท�า และท�ามัน   

เต็มท่ี เป็นนาในรูปแบบปลอดภยัและเป็นแบบท่ีตัวเองอยากออกแบบ

การท�านาข้าวแบบประยุกต์และคิดว่าน่าจะดีและควรจะเป็นในรูป

แบบท่ีเราจัดการได้ บนพ้ืนท่ีของเราเอง โดยไม่ได้คาดหวังว่าความ

สวยงามเท่านัน้ ล�าดบัต่อไปคอืจดัการน�า้และวัชพชืรวมถงึตดิตามคอย

ดูต่อไปว่า อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าฟ้าฝนจะเป็นใจมากน้อยแค่ไหน หรือ

ผลผลิตจะเป็นใจให้เราสักเท่าไหร่ นั่นเป็นเรื่องของวันข้างหน้า แต่วัน

นี้เราได้ท�ามันเต็มที่แล้ว

ผู้จัดการ(นา)ตนเอง
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พงศ์พัค  มงคลชัยพาณิชย์

คลื่นลูกใหม่

ประยุกต์ใช้สื่อต่าง ๆ หรือวิธีการสอนที่เข้าถึง เข้าใจ และเด็ก ๆ ให้

ความสนใจ ครูเอ๋น้อย เล่าว่า “ภาษาไทยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง

วัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์ และเป็นภาษาประจ�าชาติของคนไทย 

และอันที่จริงเราเป็นคนไทย ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทางราชการก็

คือภาษาไทย อาจจะมีการใช้ภาษาถิ่นบ้างในชีวิตประจ�าวันเป็น    

บางส่วนตามภูมิภาคนั้น ๆ แต่หัวใจหลักของภาษาต่าง ๆ รวมถึง

ภาษาไทย คือ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ท�าให้การติดต่อสื่อสาร

ของคนในสังคมนั้น ๆ สัมฤทธิ์ผล 

คนไทยทุกคนเรียนภาษาไทย เพื่อใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

ตามบริบท และถูกต้องตามกาลเทศะ สามารถฟัง พูด อ่านเขียน 

เพื่อสื่อสารในชีวิตประจ�าวันกับบุคคลอื่นเพื่อให้เข้าใจความรู้สึก

นึกคิดและความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 

“ธรรมชาตขิองภาษาย่อมมกีารเปลีย่นแปลงไปตามกาล

เวลา” ภาษาไทยกเ็ช่นเดียวกนั นัน่หมายความว่า ภาษาไทยทีใ่ช้ใน

อดีตบางค�าก็ไม่ได้ถูกน�ามาใช้ในปัจจุบัน อาจจะมีการสร้างค�ามา

ทดแทนค�าที่หายไป ถ้าพูดว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยที่   

หมายถงึ ภาษาวบิติั นัน้ ครูเอ๋น้อยมองว่า ภาษาไม่วบัิต ิแต่เป็นการ

เปลี่ยนของภาษา ที่ขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ       

กาลเวลาท่ีเป็นไป โดยอาจจะมีการใช้ค�าขึ้นมาใหม่ในห้วงเวลา       

นั้น ๆ นั่นก็คือ ค�าสแลง เช่นค�าว่า น้อน หิวแสง เกินต้าน แกง ปัง

ไม่ไหว สวยอยู่ ได้แหละ เป็นต้น ภาษาแสลงมักเป็นภาษาเฉพาะ

กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น  เมื่อเวลาผ่านไปก็หายไปตามกาลเวลา 

และความนิยมในสมัยนั้น ๆ  ท้ายสุดแล้ว คนที่ใช้ภาษาแสลงก็ไม่ได้

น�าค�าเหล่านี้มาใช้ในแวดวง การเขียนงานวิชาการ เพราะคนไทย

ล้วนทราบกันดีว่า ภาษาไทยมีระดับของภาษา ต้องใช้ค�าให้ถูกต้อง

ตามกาลเทศะ  ดังนั้น “ภาษาไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงคือภาษา     

นที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีมีความส�าคัญคือ “วันภาษา

ไทยแห่งชาติ” มขีึน้เพือ่ระลกึถงึความส�าคญัของภาษาไทย ในราว

ปี พ.ศ.1826 พ่อขนุรามค�าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ “ลายสือไทย” 

ขึ้นเป็นครั้งแรก ดัดแปลงมาจากอักษรมอญและเขมร มีพยัญชนะ 

สระ วรรณยุกต์ เพื่อใช้แทนความหมายและเสียงต่าง ๆ ในภาษา

ไทย  ซ่ึงต่อมาได้พัฒนาเป็น “อักษรไทย” ที่เราใช้กันในปัจจุบัน

นั่นเอง 

ภาษาไทยเป็นทั้งวัฒนธรรม และความภาคภูมิใจของ      

คนไทย แต่ปัจจุบันคนไทยจ�านวนไม่น้อย ไม่รู้ว่าพยัญชนะ สระ 

และวรรณยกุต์ในภาษาไทยมกีีร่ปู กีเ่สยีง และยงัมคีนไทยอกีจ�านวน

มากท่ียังพูดภาษาไทยผิดบ้าง เขียนผิดบ้าง หรืออ่านผิด บ้างก็

รวบรัดตัดตอนค�าให้สั้นลง เพื่อความสะดวกจนเกิดปัญหา            

การสื่อสารและเข้าใจความหมายของภาษาในทางท่ีผิด ซ่ึงสิ่ง     

เหล่านี้อาจท�าให้เสน่ห์ของภาษาไทยลดลงไป ส�าหรับภาษาของ    

วัยรุ่นที่พบเห็นกันบ่อย ๆ นั้น มีทั้งภาษาที่ใช้ในการพูดและเขียน 

โดยมักพูดหรือเขียนให้มีเสียงสั้นลง หรือยาวขึ้น และยังมีค�าอีก

มากมายท่ีถกูบญัญัติขึน้โดยกลุม่ผูใ้ช้ทีเ่ป็นวยัรุน่ และนบัวนัยิง่ขยาย

วงกว้างออกไปเรื่อย ๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากทุกภาคส่วนในสังคม

ยังคงน่ิงเฉยไม่เร่งรีบหาทางแก้ไข และยังคงมีการใช้บ่อย ๆ ก็จะ

ท�าให้เกิดความเคยชิน อีกท้ังมีการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันจนใน

ที่สุดก็จะกลายเป็นเรื่องปกติ

คุณครูค�าดี ภักพวง (ครูเอ๋น้อย) ครูสอนภาษาไทย 

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา (สพม.28) ต�าบลศรีตระกูล อ�าเภอขุขันธ์ 

เป็นอกีหนึง่บคุคลทีต่ระหนกัในเรือ่งของการใช้ภาษา ด้วยอาย ุและ

ประสบการณ์ท�างานด้านเด็กและเยาวชนท�าให้ครูเอ๋น้อยได้

วั
ภาษาไทย ที่ควรรู้...

ก.เอ๋ย ก.ไก่
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กวีอีสาน
ทางหอม

ติดตามผลงานได้ที่ : www.kamtaem.com

ยังไม่ตาย” นั่นเอง ...ในช่วงวันภาษาไทยที่ผ่านมา ครูเอ๋น้อยได้จัด

รายการผ่าน Facebook Live มีแขกรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญใน

การใช้ภาษาทั้งอาจารย์ นักข่าว นักแสดง ที่เห็นความส�าคัญการใช้

ภาษาที่ถูกวิธีและน่าสนใจให้กับเด็ก ๆ ได้รับชม ถือเป็นการใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนรู้ 

“ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ อยากฝาก 2 เรื่อง 

เรือ่งแรกคือ ในฐานะท่ีทุกคนเป็นผูใ้ช้ภาษาไทย อยากให้เลอืกใช้

ค�าให้ถูกต้องตามบริบท และเหมาะสมกับกาลเทศะ เพื่อเป็น

เสน่ห์และวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย เรื่องที่สองคือ การใช้

ค�าลงท้ายท่ีเป็นปัญหาโลกแตก ในปัจจุบัน คือ ค�าว่า คะ ค่ะ     

นะคะ ใช้ให้ถูกต้อง เช่น คะ ใช้กับการถาม ค่ะ ใช้กับตอบรับหรือ        

บอกเล่า ส่วน นะคะ ใช้กับค�าตอบและบอกเล่าที่ท�าให้สุภาพ        

มากยิ่งขึ้น”

ภาษาไทย ที่ควรรู้...

ค�าคุยท่อตึกพันชั้น...

ค�าเว่ากวมกดปานหินหนักกือ

ค�าแถลงโทษดินโทษหญ้าโทษแต่พี่แต่น้อง

ค�าข่าวใหญ่น้อยตัดสินสู่ท้าง

แนวผู้คนเหมิดบ้าน ตราไว่ว่าบ่ดี

ค�าเป็นค�าต่อความยาวยืด

เสี่ยงเงี่ยนไว่เห็นส่นค่าวา

ค�าขอโทษเบาปานปุยนุ่น

ในลมหัวกุดข้างเถียงนาแคมป่าช้า

ค�าขอบคุณที่ซอยเปิดป่องแปวให้ตายลอย

ในห้วงอาวกาศ

ค�ายอมรับผิด ว่าอืดซ่า ว่าซาดซัว               

ว่าตาซัง  ว่าเป็นฮ่าย... 

เซืองในห้องเก็บเสียงซ้อนซุกในห้องลับลวง

เป็นซาวล้านชั้น

บ่เว่ากะได้ บ่ว่ากืกดอก

เฮ็ดให่ไว ให้สื่อ ให้ตรง ให้ทั่ว ให้เถิง

ไปเมือหน้า ไทบ้านสิว่าไค  ดอกนา 

คันถิ่มให้พี่น้องตายป๋า

กะสิตายบ่อึดบ่อยาก...

ตายเหมิดเสี่ยง เต็มถนน 

เต็มบ้าน ล้นเมือง

สิเหลือค้างแต่เสาไฟ... 

แต่หม่องห้องมีแว่นกั้น... 

ของแต่ซุมไทเจ้านั่น... ซั่นบ๊อ

(ซั่นบ๊อ...)
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ทักษะการปฏิบัติงาน         
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

โรงเรียนท้องถิ่น
วัฒนะ สะดวก

    ามกลางสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนท่ีเปล่ียนไป                       
ครผููส้อนตลอดจนบคุลากรทางการศกึษาได้พยายามหาช่องทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ผลจากการจัดการ
ศึกษาดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องท�าการวัดและประเมินผลเพื่อให้เห็นถึง
พัฒนาการของผู้เรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียน     
การสอน 

 ในที่นี้จะกล่าวถึงการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในส่วนของรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ และให้มีทักษะใน
ตวัผูเ้รยีน ด้วยการวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ มส่ีวนเก่ียวข้องกบั
ชีวิตประจ�าวันของผู้เรียน ยึดผลงานจากการปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กับ
การเรียนการสอนที่ครูผู้สอนได้ส่งหรือสื่อไปยังผู้เรียน โดยมีผู้ปกครอง
เข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกิจกรรมและประเมนิผล ซึง่ครูผู้สอนต้อง
มีการออกแบบการวัดและประเมินผล ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับพื้นฐานและความพร้อมของแต่ละครอบครัวของผู้เรียน ดังนั้นการ
ออกแบบที่ใช้ส�าหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการ
ปฏิบัติงาน ควรเน้นไปที่กิจกรรมการมีส่วนร่วมในครอบครัว การฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบในครอบครัว แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ ให้
ชัดเจน ได้แก่  

 1. การวางแผนการท�างานร่วมกนั หมายถงึ มกีารประชมุปรึกษา
หารอื วางแผนร่วมกัน แบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบ สมาชิกให้ความร่วมมอื มกีาร
แสดงความคิดเห็น มกีารอภปิราย ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ และ
ร่วมกันสรุปแก้ปัญหาภายในกลุ่ม

 2. การเตรียมเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ ์หมายถงึ การจดั
เตรยีมเครือ่งมอื วสัดอุปุกรณ์ ให้เหมาะสมกับงาน มีการตรวจ
สอบความเรียบร้อยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การท�างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หมายถงึ 
ความสามารถปฏบิติังานในหน้าทีแ่ละงานอืน่ทีเ่ก่ียวข้องที่ได้รับ
มอบหมายจนส�าเร็จ ได้ปริมาณงานสูงกว่าเป้าหมายหรือความ
คาดหวังโดยผลงานนั้นถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขและไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง  
 4. ความร่วมมือในการท�างาน หมายถงึ มีความขยนั
หมัน่เพยีร เอาใจใส่ และกระตอืรอืร้นในการปฏบัิตงิานในหน้าท่ี
งานท่ีได้รับมอบหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้องทุกงานให้ส�าเร็จ
ได้ด้วยดีทุกครั้งไม่ต้องมีใครบังคับ ปฏิบัติงานด้วยความมานะ 
พยายามและอดทนอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  
ต่าง ๆ          
 5. การปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบ
หมายด้วยความรวดเร็ว เป็นระบบ ระเบียบ มกีารวางแผนการ
ปฏบัิติงานอย่างละเอยีดรอบคอบทุกข้ันตอน มคีวามคดิรเิริม่ รบั
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นที่ยอมรับในบทบาทหน้าที่
และได้ผลงานที่มีคุณภาพ     
 6. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ ์หมายถึง การใช้เครื่อง
มอืและอปุกรณ์ ถูกหลัก ถูกวธิ ีมคีวามปลอดภยั มทีกัษะในการ
ใช้ได้ผลงานที่ดี 

ท่
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ทักษะการปฏิบัติงาน         
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

 7. การแก้ไข ปรับปรุงระหว่างการปฏิบัติงาน หมายถงึ การปฏบิติังานได้
ผลด ีไม่มปัีญหา มกีารแก้ไข ปรบัปรงุการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ และสามารถ
พัฒนางานได้ดี         
 8. การท�าความสะอาดสถานที ่เครือ่งมอื และวัสดอุปุกรณ์ หมายถงึ มกีาร
ท�าความสะอาดสถานที ่ เครือ่งมอื และอปุกรณ์ จัดเก็บเป็นระเบียบ เรียบร้อย          
หลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง       
 9. ผลงาน / ชิ้นงาน หมายถึง ได้ผลงาน ตามวตัถุประสงค์ เสรจ็ตามเวลาที่
ก�าหนด มีความสมบูรณ์ ประณีต สวยงาม มีคุณภาพดี   
 10. การบนัทกึการปฏบิตังิาน หมายถงึ มกีารจดบันทกึผลของการปฏบิตังิาน 
ปัญหาอปุสรรคทีพ่บ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และมข้ีอเสนอแนะในการปฏบิติังาน
ทุกกจิกรรม อย่างสม�า่เสมอ

 ในสถานการณ์ที่ทั้งผู้เรียนและผู้ปกครองที่
ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยการด�าเนนิกจิกรรม
ที่บ้านมากขึ้น การออกแบบการวัดและประเมินใน
รายวิชาที่ต้องส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน จึงควรใช้
วิธีการวัดและการประเมินผลเชิงคุณภาพ เน้นการ
ปฏิบัติงานจริง โดยมีการบูรณาการกิจกรรมในชีวิต
ประจ�าวันและน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและ
ประเมนิผล ซ่ึงผลสะท้อนทีจ่ะเกดิจากการปฏบัิตงิาน
ของผู้เรียนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จะเป็น
ข้อมลูส�าหรับน�าไปใช้ในการวดัและประเมนิผลผูเ้รยีน    
อกีทัง้สามารถน�าข้อมลูมาใช้ในการปรบัปรงุแก้ไขการ
จัดกิจกรรมในโอกาสต่อไปด้วย ผมเชื่อว่าพวกเราจะ
ผ่านพ้นวิกฤติโรคร้ายนี้ไปด้วยกัน เรามาช่วยกันปรับ
เปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผล เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ�าวัน และสถานการณ์      
เมื่อผู้เรียนต้องเรียนอยู่บ้าน แต่มีผลการเรียนที่วัด       
และประเมินผลได้จากสภาพความเป็นจริงตาม
สถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง      
ต่อเนื่อง

#มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด - 19
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ชุมชนำภิวัฒน์
สรรณ์ญา  กระสังข์

   ราฟผู้ติดเชื้อโควิด - 19 สูงชัดขึ้นเรื่อย ๆ ดูแผนที่โลกใน
วันน้ีพบว่า “แดงทั้งโลกแล้ว” หันกลับมาดูแผนท่ีประเทศไทย        
ก็แดงทั้งประเทศเช่นเดียวกัน วันนี้เชื้อไวรัสโควิด - 19 กระจายไป
ทุกหย่อมหญ้า ทุกที่ในประเทศนี้เต็มไปด้วยความสุ่มเสี่ยงทุกรอย
ก้าวย่าง เพราะเราก�าลังเผชิญกับมหันตภัยที่มองไม่เห็นตัว 
ระมัดระวังดีแล้ว แต่ก็ไม่แน่ว่าจะยับยั้งการแทรกซึมเข้ามาได้หรือ
ไม่ เพราะมันอยู่ทุกอณูรอบ ๆ  ตัวเรา 

  เวิร์คพอยท์นิวส์สรุปข้อมูลแบบเรียลไทม์ พบว่าล่าสุด       
ทั่วทั้งโลกใบนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด - 19 จ�านวน 182 ล้านคน รักษา
อาการจนหาย จ�านวน 119.7 ล้านคน เสียชีวิต 3.9 ล้านคน 
ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อจ�านวน 33 
ล้านคน รองลงมาคือ อินเดีย ผู้ติดเชื้อจ�านวน 30 ล้านคน  ส่วน
ไทยเรา ณ ช่วงเวลาเดียวกันนี้พบว่า มีผู้ติดเชื้อ 6.5 แสนคน รักษา
อาการจนหายแล้วจ�านวน 4.5 แสนราย ผู้เสียชีวิต จ�านวน 5,315 
คน รั้งล�าดับผู้ติดเชื้อเป็นล�าดับที่ 39 ของโลก 

  สถานการณ์วันน้ีเรยีกว่าเป็นปัญหาระดบัโลก ไม่ใช่ปัญหา
เลก็ ๆ  อกีต่อไป เป็นปัญหาทีค่วรตระหนกัร่วมกัน และหาวธิรีบัมอื
ให้ได้ วันนี้ความเข้าใจของชุมชนมีมากขึ้น ตื่นตัวมากข้ึนแล้ว     
หน่วยงานราชการในท้องที ่ท้องถิน่ ระดมสรรพก�าลงัเข้าไปท�างาน 
และจัดการอย่างเป็นรูปแบบ 

  เหน็พลังคนไทย พลังความเกือ้กลูกนั ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ แบบ
ไม่รู้สึกเหนด็เหนือ่ย ภาพเหล่านี ้สะท้อนถึงสังคมไทย ได้ระดบัหนึง่
ว่า เมื่อมีภัยมาเราจะร่วมมือช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะนักรบ        
ด่านหน้าทีมสาธารณสุขทุกระดับ ท�างานหนักและเหนื่อยยาก
ล�าบาก กับภารกิจที่มีมากขึ้นจนล้นเกินก�าลัง 

  ผู้เขียนเองก็ได้แค่ชื่นชม ให้ก�าลังใจและเห็นว่า เราทุกคน
ควรร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี สร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นกับชีวิต ท�า
ตามมาตรการทีร่ฐัก�าหนด ไม่ท�าตัวให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที ่มอง
หาแสวงหาวิถีที่จะพึ่งพาตนเองอย่างง่าย เช่น การปลูกพืชผักสวน
ครัวกนิเอง เพ่ือลดรายจ่ายท่ีไม่จ�าเป็น การปลูกสมนุไพรทีช่่วยดแูล
สุขภาพ เช่น สมุนไพรฤทธิ์ร้อน สมุนไพรฤทธิ์เย็น เพื่อการบ�ารุงสุข
ภาพ การดูแลตนเองให้ดี เท่ากับการดูแลสังคม สร้างภูมิคุ้มกันให้
สังคมไปด้วย ผู ้เขียนเชื่อแน่ว ่า เราจะฝ่าพ้นวิกฤตในครั้งนี้               
ไปด้วยกัน...

โควิด-19

ก
วิกฤตนี้ อีกนานไหม..?
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แผนปฏิบัติงานออกพื้นที่จัดเก็บภาษี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

เดือน สิงหาคม 2564 
ที่ อ�าเภอ สถานที่ออกปฏิบัติงาน วันที่

1 อุทุมพรพิสัย, ราษีไศล, ห้วยทับทัน, ศิลาลาด,      

โพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์, บึงบูรพ์, เมืองศรีสะเกษ

ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย 2, 3

2 กันทรลักษ์, โนนคูณ, เบญจลักษ์ ศรีรัตนะ, พยุห์,  

น�้าเกลี้ยง, วังหิน

ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 4, 5

3 ขุขันธ์, ขุนหาญ, ปรางค์กู่, ภูสิงห์, ไพรบึง,  

กันทรารมย์, ยางชุมน้อย, พยุห์, น�้าเกลี้ยง,       

เมืองศรีสะเกษ

ส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ 

สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน, สถานประกอบการโรงแรม

6, 9, 10

4 กันทรลักษ์, โนนคูณ, ศรีรัตนะ, เบญจลักษ์, พยุห์ สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 11

5 ภูสิงห์, ปรางค์กู่, ขุขันธ์, ไพรบึง, ขุนหาญ สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 13

6  กันทรลักษ์, ขุนหาญ, ไพรบึง, ขุขันธ์, ปรางค์กู่ สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 16

7 เมืองศรีสะเกษ, กันทรารมย์, ยางชุมน้อย, พยุห์,    

น�้าเกลี้ยง

สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 17

8  ห้วยทับทัน, กันทรารมย์, วังหิน, พยุห์ สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 18

9 กันทรลักษ์, ศรีรัตนะ, เบญจลักษ์, โนนคูณ,       

เมืองศรีสะเกษ

สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 19

10 วังหิน, ปรางค์กู่, พยุห์, ไพรบึง, น�้าเกลี้ยง สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 20

11 ขุขันธ์, ขุนหาญ, ไพรบึง, ปรางค์กู่, ภูสิงห์ สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 23

12 กันทรลักษ์, ศรีรัตนะ, เบญจลักษ์, พยุห์, น�้าเกลี้ยง สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 24

13 กันทรลักษ์, ศรีรัตนะ, ขุนหาญ, วังหิน, ขุขันธ์ สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 25

14  โพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์, บึงบูรพ์, ห้วยทับทัน, 

ราษีไศล, ศิลาลาด

สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 26

15 ขุนหาญ, ปรางค์กู่, ภูสิงห์, ไพรบึง สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม             27

16 กันทรลักษ์, โนนคูณ, เบญจลักษ์, ศรีรัตนะ, พยุห์ สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 30

17  กันทรารมย์, ยางชุมน้อย, พยุห์, น�้าเกลี้ยง,      

เมืองศรีสะเกษ

สถานประกอบการจ�าหน่ายน�้ามัน สถานประกอบการโรงแรม 31

18 เมืองใหม่ช่องสะง�า  ต�าบลไพรพัฒนา  อ�าเภอภูสิงห์ ตลาดนัดเมืองใหม่ช่องสะง�า สถานีขนส่งเมืองใหม่ช่องสะง�า 1, 5, 8, 

12, 15, 

19, 22, 

26, 29

ฝ่ายพัฒนารายได้ ส�านักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-4581-4683
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ท้ังนีผู้้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจ
ถึงความส�าคัญหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
ก�าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากผู้ประกอบการ 
สามารถน�าความรู้ทีไ่ด้รบัไปใช้ในการปฏิบตังิานได้
อย่างถกูต้องครบถ้วนตามขัน้ตอนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

รอบรั้ว อบจ.                             ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2564

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
โดยนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัด
โครงการอบรมสมัมนาแนวทางปฏิบัต ิตามกฎกระทรวงก�าหนดพสัดแุละวธิกีาร
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
จ�านวน 2 รุ่น โดยมีวิทยากรจาก ส�านักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ มาบรรยาย
ถ่ายทอดให้ความรูแ้ก่ข้าราชการ เจ้าหน้าทีป่ฏบิตัด้ิานการพัสดุและทีเ่กีย่วข้อง 
ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจ�าหน่ายสนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ อบรมจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. 
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ว 89
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รอบรั้ว อบจ.                             ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2564

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายวิชิต ไตรสรณกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้             
นายอภศิกัดิ ์แซ่จงึ รองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ 
น�าหวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนกังานและเจ้าหน้าทีใ่นสงักดั 
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมใจปลูกต้นไม้และ
บ�าเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั รชักาลท่ี 10 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2564” ร่วมกันปลูกต้นไม้ พร้อมปรับภูมิทัศน์และ
บ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ท�าความสะอาดพื้นที่ทางเดินสวนป่า 
ปราสาทจ�าลอง และปล่อยปลา ณ บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 
ร. 9 (สวนสาธารณะหนองกว้าง) บ้านโนน ต�าบลน�า้ค�า อ�าเภอเมอืง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ ปลูกต้นไม้และบ�าเพ็ญประโยชน์
สาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
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รอบรั้ว อบจ.                              ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2564

วันที ่23 กรกฎาคม 2564 ณ ส�านกังานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย
ให้ นายอภิศักด์ิ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ น�าหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 
พนักงานและเจ ้ าหน ้าที่ ในสั งกัด ร ่ วมกิจกรรม                       
Big  Cleaning Day ท�าความสะอาด 5 ส ( สะสาง สะดวก 
สะอาด สขุลกัษณะ สร้างนสัิย ) ภายในส�านกังานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมขับเคลื่อนวาระ
จังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่อ
อะไร ๆ ก็ดี...ที่ศรีสะเกษ” และเพื่อให้ส�านักงานน่าอยู่ 
น่าท�างาน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

อบจ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 
Big Cleaning Day ป้องกัน COVID - 19
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รอบรั้ว อบจ.          ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ส�านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การ
บรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอภศิกัดิ ์แซ่จงึ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย     
นางกมลลักษณ์ ผุยค�าสิงห์ หัวหน้าส�านักปลัดฯ นายชูชาติ 

อบจ.ศรีสะเกษร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตาม
การจ้างงานและการท�างานของคนพิการ

นิลวันด ีหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ
คณะตรวจติดตามการจ้างงานคนพิการและการท�างานของ          
คนพิการ จากส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน
คนพิการในหน่วยงานของรัฐเพื่อน�าไปขยายผลต่อไป



24 l ที่นี่ ศรีสะเกษ              

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ          
เป็นประธานเปิดโครงการประชมุชีแ้จงการถ่ายโอนภารกจิสถานอีนามยัเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนิ ี/ โรงพยาบาล
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ เพือ่เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจและรวบรวมข้อมูล
ในประเด็นต่าง ๆ ส�าหรับประกอบการพิจารณาด�าเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงพยาบาล      
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี หน่วยงานส่วนราชการ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด              
แห่งประเทศไทย , ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อบจ.ศรีสะเกษ

รอบรั้ว อบจ.                             ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2564

   ประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจ                           
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ/รพ.สต.              

ให้แก่ อบจ.ศรีสะเกษ



         ที่นี่ ศรีสะเกษ : 25

รอบรั้ว อบจ.                             ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ศูนย์แสดงและจ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต  ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรสีะเกษ  เป็นประธานการประชมุคณะท�างาน ในการจดัตัง้แหล่งเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล-     
ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี ๙) ร่วมด้วย นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว                
ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงเป็นที่ปรึกษา 
คณะท�างาน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

การประชุมขับเคลื่อน “แหล่งเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบจ.ศรีสะเกษ”   ประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจ                           

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ/รพ.สต.              
ให้แก่ อบจ.ศรีสะเกษ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง
เรยีนรู ้เป็นสถานทีศ่กึษาดูงานอกีแห่งหนึง่
ในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นทางเลือกให้กับ
นัก เรียน นักศึกษา กลุ ่ ม เกษตรกร 
ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษา       
ดูงาน แลกเปล่ียนองค์ความรู้ เพื่อน�าไป
ปรับใช้ในการด�ารงชีวิต สามารถพัฒนา
อาชีพ สร้างเสริมรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย
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รอบรั้ว อบจ.                              ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2564

วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องรับรอง
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ ชัน้ 3 นายวชิิต 
ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ          
มอบหมายให้ นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเพื่อคัดเลือกหัวหน้าส่วนราชการ 
จ�านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล         
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ           
(ในสัดส่วนหัวหน้าส่วนการบริหาร) แทนต�าแหน่งที่ว่าง โดย      
มติท่ีประชุม เห็นชอบคัดเลือกผู ้อ�านวยการส�านักช่างเป็น                
คณะกรรมการดังกล่าว

การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ศรีสะเกษ
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รอบรั้ว อบจ.                             ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2564

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ น�าคณะท�างานฝ่ายสวัสดิการสังคม ส�านักปลัดฯ  
และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ      
ลงพื้นท่ีประสานความร่วมมือกับกลุ่มอาชีพหัตถกรรมปักผ้าพ้ืนเมืองต�าบล     
โพนค้อ อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ และกลุ่มอาชีพหัตถกรรมปักผ้าพื้นเมืองต�าบล
หนองแก้ว อ�าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการเตรียมความพร้อม           
ท่ีองค์การรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจะจัดอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ     
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษหลักสูตร “การปักผ้าพื้นเมือง”      
เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของศรีสะเกษ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถพึ่งตนเองได้ ลดปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ        
COVID - 19 และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

อบจ.ศรีสะเกษ เตรียมส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
“การปักผ้าพื้นเมือง” สู้วิกฤติ COVID - 19
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รอบรั้ว อบจ.                              ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก
องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได ้มอบหมายให ้                   
นายอภิศักด์ิ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษให้การต้อนรับ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน       
โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พร้อมคณะ ตรวจความเรียบร้อย              
โรงพยาบาลสนาม อาคารพลศึกษาวีสมหมาย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

"นพ.ทวีศิลป์" โฆษก ศบค. ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยม รพ.สนาม อบจ.ศรีสะเกษ



         ที่นี่ ศรีสะเกษ : 29

รอบรั้ว อบจ.                             ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธาน        
คณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวัดศรสีะเกษ เป็นประธานในพธิส่ีงและให้ก�าลงัใจ “นกัรบชดุขาว” ตวัแทน
บคุลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรสีะเกษ ประกอบด้วย แพทย์ เภสชักร และพยาบาล รวมจ�านวน 
7 คน เพื่อไปร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่พักรักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          
(โควิด-19) ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 โดยมี นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรต ิ รองนายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรสีะเกษ นายวเิชยีร ถริะเลศิพานชิย์ รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อ�านวยการ  
โรงพยาบาลศรีสะเกษ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีเกียรติ    
เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมส่งก�าลังใจ ให้นักรบชุดขาว ในการ

ปฏิบัติหน้าที่สู้ภัย COVID-19 โรงพยาบาลสนามบุษราคัม
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  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองทาม อ.กันทรารมย์ 
จ.ศรสีะเกษ เน่ืองจากเกดิหลมุโพรงขนาดใหญ่ใต้ผวิถนน เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและปลอดภัยยิ่งขึ้น

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 (ในวันเวลาราชการ)   
     045 - 814 543

ขุดเจาะบ่อน�้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและ     
ช่วยภัยแล้ง 2 แห่ง ดังนี้  1. บ้านซ�าผักแว่น ต.ภูเงิน 
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2. บ้านกันทรอม หมู่ที่ 9 
ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ตามรอยเครื่องจักรกล...      
...อบจ.ศรีสะเกษ                    ปรับเกรดถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยบนท้องถนน ตลอด 365 วัน

ซ่อมแซมถนนหลุมโพรงขนาดใหญ่

ขุดเจาะน�้าบาดาลเพื่อการเกษตร



         ที่นี่ ศรีสะเกษ : 31

ปรบัเกรดถนนสายบ้านโคกสงูถงึบ้านหนองตลาด 
ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ระยะทาง 2,000 เมตร 
ปรับเกรดถนนสายบ ้านศาลาถึงบ ้านหนองคูขาม                   
ต. หนองเชียงทูน อ.ปราค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ระยะทาง 1,500 
เมตร เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ                    
แก่ประชาชนที ่สัญจรไปมาบนท้องถนน

ปรับเกรดถนนเพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ แก่ประชาชนที ่สัญจร
ไปมาบนท้องถนน ในเขตพื้นที่ดังนี้ 1. ปรับเกรดถนนเส้นหนองเบญ ถึง วังโตน ต.โคกจาน 
อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ ระยะทาง 2,000 เมตร 2. ปรับเกรดถนน หมู่ที่ 4  ถึง หมู่ที่ 7         
พร้อมปรับเกรดฝั่งแก้มลิง ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ระยะทาง 2,000 เมตร

              ปรับเกรดถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยบนท้องถนน ตลอด 365 วัน

ปรับเกรดถนน       

ขุดเจาะน�้าบาดาลเพื่อการเกษตร

ปรับเกรดถนนสาย บ้านกระเต็ล หมู่ 11 
ต.ผักไหม อ.ห้ว ยทับทัน ถึงบ้านสนิท ต.สวาย 
อ.ปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ ถนนสายบ้านดู่ตะวันออก 
(เส้นปู่ตาเหมา ) ถึงล�าห้วยจันทร์ (เชื่อมต่อต�าบล
โนนสูง) อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  และถนนสายบ้าน
หนองตาพรม ถึงวดัป่าพรหมนมิติร ต.วงัหนิ อ.วงัหนิ 
จ.ศรีสะเกษ 

ปรับเกรดถนนสร้างความ  
ปลอดภัยแก่ ปชช.

อ�านวยความสะดวก ปชช.
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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



         ที่นี่ ศรีสะเกษ : 33

  รับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

ส่งถึง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

        เลขที่  350  หมู่  3  ต�าบลหนองไผ่ 

        อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000

โรงเรียนในสังกัด                          ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2564

รร.กระดุมทองวิทยา   

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนหวายค�าวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
(Google Form) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้มีความรู้ความสามารถน�าโปรแกรมนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รร.หวายค�าวิทยา อบรมความรู้ด้านการใช้ Google Form

มอบสิ่งของเครื่องใช้
ให้ผู้ป่วย Covid-19

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา น�าโดย               
นางนวพรรณ มะลิรักษ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนหนองถ่มวิทยา รักษาการใน
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา น�าคณะครูและ บุคลากร       
เดนิทางไปยงัทีท่�าการองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหวัช้าง เพือ่มอบสิง่ของ-
เครื่องอุปโภคบริโภค ส�าหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ในศูนย์    
พักคอยต�าบลหนองหัวช้าง อ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
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โรงเรียนในสังกัด                         ประจ�าเดือน กรกฎาคม  2564

รร.ไพรบึงวิทยาคม 
บริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อ

  โรงเรยีนไพรบงึวทิยาคม คณะครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
และคณะศิษย์เก่า ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ      
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไพรบึง รวมเป็นเงิน 
12,500 บาท เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลไพรบึง และโรงพยาบาลสนามมหาชัยไพรบึง 

  ทั้งนี้ขอส่งก�าลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข, 
อสม. , ผู้น�าท้องที่ท้องถิ่นที่เข้มแข็งทุกท่าน...

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ร่วมมอบปัจจัย
และบรจิาคสิง่ของจ�าเป็นในการอปุโภคบรโิภค พร้อมให้ก�าลงัใจให้ผูป่้วย ซึง่เป็นพีน้่องชาว
ต�าบลธาต ุและผู้ปฏบิติัหน้าทีดู่แลผู้ป่วยโควดิ-19 ณ สถานท่ีพักคอยผู้ป่วยท่ียนืยนัผลตรวจ
โควิด-19 เพื่อรอเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

รร.โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ บริจาคสิ่งของ 
ศูนย์พักผู้ป่วยโควิด-19 ต.ธาตุ

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน



         ที่นี่ ศรีสะเกษ : 35

โรงเรียนในสังกัด                          ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2564

  นายวีระ ชิดชม ผู้อ�านวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม พร้อมคณะครู ร่วมบริจาคเงินสบทบ ข้าวสาร และ
สิ่งของที่จ�าเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามอ�าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ณ วัดป่าไผ่สามัคคี ต�าบลเสียว อ�าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพ่ือ 
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการรับมอบเงินบริจาค
สนับสนุนทุนโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้

รร.โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 

  วันที่  18 กรกฎาคม 2564 โครงการ  
ห้องเรยีนเพชร (Diamond Room) โรงเรยีนขนุหาญ
วิทยาสรรค์ ด�าเนินการจัดกิจกรรมสานฝันโอลิมปิก
วิชาการ สอวน. ให ้กับนักเรียนในโครงการ                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-5 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนท่ีมีความสนใจ      
เข ้ารับการทดสอบโอลิมป ิกวิชาการ สอวน.                 
ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการห้องเรียนเพชร 
(Diamond Room)   

มอบเงินบริจาคสมทบทุนสนับสนุน รพ.สนาม

รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
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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


