ป ที่ 7 ฉบั บ ที่ 80 วั น ที่ 1-31 ตุ ล าคม 2563

ครบรอบ 63 ป...ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพนั ธุ
นายกเทศมนตรีนครขอนแกน พรอมดวย
รองนายกเทศมนตรี, ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาลนครขอนแกน รวมแสดงความยินดี
และอวยพรเนื่ อ งในวั น คล า ยวั น เกิ ด ครบ
63 ป ของ พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร
ที่ ป รึ ก ษ า พิ เ ศ ษ ตํ า ร ว จ แ ห  ง ช า ติ /
อดี ต รองผู  บั ญ ชาการตํ า รวจภู ธ รภาค 4
ทามกลางบรรยากาศแหงความอบอุน ดวยมิตร
ไมตรีที่ดีตอกันมายาวนาน (ภาพเปนขาว)

10 บาท
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กองตรวจราชการสํ า นั ก ปลั ด กระทรวง วธ.
ออกหนั ง สื อ ด ว น ถึ ง วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด คั ด เลื อ ก
100 สุดยอดชุมชนคุณธรรม และบุคคล ทับซอน
มติคณะอนุกรรมการสงเสริมชุมชนคุณธรรมจังหวัด

เมื่อเวลา 09.00 .วันที่ 30 ก.ย.ที่ผานมา ณ หองประชุม
เสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ชั้น 2 (หลังเกา)
ดร.สมยงค แกวสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ขอนแกน พรอมทั้งดํารงตําแหนงรองประธานสภาวัฒนธรรม
แหงประเทศไทย เปนประธาน การประชุม คณะกรรมการ

บริหารสภาวัฒนธรรม/ ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอ26
อําเภอ จังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 4/2563 พรอมทั้งยื่นหนังสือ
รองเรียน ตอ ส.สุ.สุรทิน พิจารณ หัวหนาพรรคประชาธิปไตย
ใหม เรื่องคิดไดอยางไรคนในกระทรวงวัฒนธรรมที่เปน
กระทรวงแบบอย า งของบ า นเมื อ งไม มี ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล
ตองประกาศใหสังคมชวยกันปกปองกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงดี คนบางคนในกระทรวงไมดี โดยมีคณะกรรมการ
บริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน และประธานสภา
วัฒนธรรมอําเภอ 26 อําเภอเขารวมประชุม อานตอหนา 11
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เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 6 ต.ค.2563 ที่ผานมา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.
ขอนแกน นําคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้า,และคณะทํางานแกไขปญหามลพิษ
จากทุกหนวยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพนํ้าลาสุดที่สถานีตรวจสอบคุณภาพนํ้า
อัตโนมัตทิ ี่ 9 ซึง่ ตัง้ อยูภ ายในโครงการชลประทานหนองหวาย อ.นํา้ พอง จ.ขอนแกน
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
โดยคณะไดตรวจสอบคุณภาพนํ้าลาสุด พบวามีคาความเปนกรด-ดาง ในเกณฑ
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 63 ที่ผานมา ณ สวนสัตว วันออกพรรษา สวนสัตวขอนแกน ปกติ หรือในระดับ PH-6.9 ขณะทีก่ ารตรวจสอบคาออกซิเจนในจุดดังกลาวพบวาอยูใ นระดับตํา่ วัดระดับไดที่ DOขอนแกน ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน ไดสมาชิกใหมเปนลูกยีราฟสายพันธุ 0.7 ขณะที่กําลังเจาหนาที่ไดออกตักตะกอนที่อยูบริเวณหนาประตูระบายนํ้า รวมทั้งการจัดระบบการผลักดันนํ้า
อานตอหนา 11
ที่ สวนจัดแสดงสัตวแอฟริกา สวนสัตวขอนแกน แอฟริกาใต เพศเมีย ลืมตาดูโลก และการติดตั้งกังหันนํ้าชัยพัฒนาเพื่อแกไขสถานการณที่เกิดขึ้น ตลอดระยะทาง 35 กม.

¤ÅÍ´áÅŒÇ!ÅÙ¡ÂÕÃÒ¿ ÊÑµÇáÍ¿ÃÔ¡Ò
ÊÁÒªÔ¡ãËÁ‹ "ÊÇ¹ÊÑµÇ¢Í¹á¡‹¹”
เฮไดลูกยีราฟตัวที่ 6 ตอนรับวันออกพรรษา
และในเดื อ นแรกของปฏิ ทิ น ป ง บประมาณ
2564 นายธนชน เคนสิงห ผูอํานวยการสวน
สัตวขอนแกน เปดเผยวา ในวันที่ 2 ตุลาคม
2563 ในเวลาประมาณ 08.29 น. ซึ่งตรงกับ

ณ ส ว นจั ด แสดงสั ต ว แ อฟริ ก า àÊÃç¨ÊÔé¹áÅŒÇ! »ÃÐÁÙÅ·ÐàºÕÂ¹Ã¶ÊÇÂ "¢©-9999 ¢Í¹á¡‹¹" ¨º·ÕèÃÒ¤Ò 800,000 ¨.¢Í¹á¡‹¹
ซึ่งลูกยีราฟเกิดใหมตัวนี้มีนํ้าหนัก ประมู ล เลขทะเบี ย นสวย\หมวด “ขฉ” ประจําป 2563 หมวด “ขฉ” ขอนแกนเลขสวย รํา่ รวบถูกโฉลก โดยมี
แรกเกิ ด ประมาณ 50 กิ โ ลกรั ม ครั้ ง ที่ 19 301 หมายเลขรายได ไ ปใช ใ นกองทุ น ฯ นายสุเทพ มณีโชติ รองผูว า ราชการจังหวัดขอนแกนกลาวตอนรับ นํา
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ผานมา ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน การประมูลโดยนายปยะ โยมา ขนสงจังหวัดขอนแกน และประชาชน
แ ล ะ ค ว า ม สู ง ป ร ะ ม า ณ 1 5 0 นายธานี
สืบฤกษ รองอธิบดีกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม ทั่วอีสาน รวมประมูลเลขทะเบียนสวยขอนแกน หมวด “ขฉ” คึกคัก
อานตอหนา 11 เป น ประธานเป ด การประมู ล หมายเลขทะเบี ย นรถ จ.ขอนแก น ทามกลางมาตรการคุมเขมโควิด-19 อยางเขมงวด อานตอหนา 11
เซนติเมตร
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กลุม ผูป ลูกขาวโพดหนองบัว รับประเมินโครงการเบือ้ งตน เมือ่ เวลา 09.30 น. วันที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2563 ที่ผานมา ณ สํานักงานวิสาหกิจชุมชน กลุมผูปลูกขาวโพดหนองบัว นายประดิษฐ
สิงสง อนุกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาขอนแกน ปฏิบัติหนาที่แทน ดร.สมยงค
แกวสุพรรณ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาขอนแกน เปนประธาน
ในการลงพื้นที่ประเมินความเหมาะสมของแผนหรือโครงการเบื้องตน พบกับกลุมผูปลูกขาวโพด
ผักสด บานหนองบัว 127 หมู 7 บานหนองบัว ต.หนองบัว อ.บานฝาง จ.ขอนแกน โดยมีนายสม
หมาย สีดา เปนประธานกลุม ปลูกขาวโพด ของบกูยืม 500,000 บาท ลงพื้นที่กลุมผูปลูกขาวโพด
ผักสด บานหนองบัว 127 หมู 7 บานหนองบัว ต.หนองบัว อ.บานฝาง จ.ขอนแกน ในการนี้มี
คณะอนุกรรมการ โซนกลาง มี อ. บานฝาง อ.หนองเรือ ,อ.เมืองขอนแกน และอ.พระยืน เขารวม
ประกอบไปดวย คณะสงเสริมศักยภาพขององคกรเกษตรกรในการพัฒนาแผนและโครงการ อันมี
นายคําสังข พลหาญ,นายสุรสิทธิ์ เคนพรม ,นายรังสิต ชูลิขิต และน.ส.อภิญญา อุทัยแสน
รักษาการในตําแหนง หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแกน
และคณะประเมินความเหมาะสมของแผนหรือโครงการเบื้องตน มี ดร.สมยงค แกวสุพรรณ และ
นายชูไทย วงศบุญมี ประธานศูนยกลาง เขารวมประเมิน ในครั้งนี้
อานตอหนา 11

รานครัวแมอิ๋ว ม.ขอนแกน หลัง มข. ซอยขางรานอยูดีกินดี (ซอยเดียวกับสมานฉันทคาเฟ)

เปด : 10.00 - 18.00 น. โทร : 082-0175542 เดลิเวอรี่ : Grabfood / Foodpanda Fb page : ครัวแมอวิ๋ ราคาคราวๆ (ป63) : เริม่ ตน 40.-

หนา
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ฉบับประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

"สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ขอนแก น "
เป ด ประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ป 2563

สําหรับหลักประกันไมครอบคลุมลูกหนี้
สหกรณออมทรัพยครู ขอนแกน เปดประชุมใหญ
เงินสดขาดบัญชี ทําหนังสือขอผอนปรนไปยัง
วิสามัญแบงปนผลใหมจาก 1,124 ลานบาท ลดเหลือ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมตรวจบัญชีแจง
894 ลานบาท หลังสหกรณจังหวัดขอนแกนออกคํา
กลับวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ทําแผนการตั้ง
สั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญวันที่ 13 ก.พ. 63 เรียก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี
คืนเงินปนผลคณะกรรมการภายใน 30 วัน ดาน "ดร.
4 ป ปที่ 1= 30 ลานบาท ปที่ 2 = 50 ลาน
อนุศาสตร” ขอยื้อสงฟองศาลปกครอง อางทําเพื่อ
บาท ปที่ 3 = 80 ลานบาทปที่ 4 = 100 ลาน
เพือ่ นสมาชิกไดปน ผลเต็ม และพยายามอยางสุดความ
บาทเศษ กรมตรวจบั ญ ชี รั บ ทราบแผนวั น ที่
สามารถในการดําเนินการเรียกเงินคืนครบตามจํานวน
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19 กุมภาพันธ 2563
เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ทีผ่ า นมา ดร.อนุศาสตร สอนศิลพงศ ประธานสหกรณ
ทําหนังสือถึงลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี ใหชดใช รับสภาพความผิดจาก
ออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด ไดออกมาชีแ้ จง กรณีทเี่ มือ่ เมือ่ เวลา 09.00 น.วันที่ 26 ไมนอยกวารอยละสิบ แบงกําไร 95,000,000 บาท ลานบาทลาชา 20-30 ป หรือไมไดคนื เลย อยางสหกรณ
เงินสดขาดบัญชี จัดใหมปี ระกันการใชคนื (รับสภาพหนีม้ หี ลักประกัน) 27 ธันวาคม
ก.ย. 63 ทีผ่ า นมา ณ หองประชุมแกนนครา โรงแรมวีวชิ อ.เมือง จ.ขอนแกน สหกรณ คิดเปนรอยละ 10.63 2.คาบํารุงสันนิบาตสหกรณฯ ครูฯจังหวัดอืน่ ๆที่ประสบปญหาอยู
2562 ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีทําหนังสือรับสภาพหนี้จัดใหมีหลักประกันการใช
คืน โดยใช หลักทรัพยเปนที่ดิน202-2-84ไร มูลคา169,710,750บาท เปนหลัก
ประกัน ชําระเงินตน431,862,070บาท พรอมดอกเบี้ยใหแลวเสร็จภายในวันที่
27 ธันวาคม 2563
ดานกระบวนทาง กฎหมายในการดําเนินคดี ความอาญาความแพงจนกวา
คดีจะถึงที่สุดจํานวน 2 ลานบาท ตามมติคณะกรรมการไตรภาคีพรอมทั้งใหทนาย
ดําเนินการฟองตรงทีศ่ าลจังหวัดขอนแกนคดีหมายเลขดําทีอ่ .290/2563 เมือ่ วันที่
17 เมษายน 2563 นัดไตสวนมูลฟองเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และนัดไตสวน
มูลฟองครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สวนในเรื่องที่ไดดําเนินการไปแจงความ
ดร.อนุศาสตร สอนศิลพงศ
ตอทางสถานีตาํ รวจภูธรเมืองขอนแกน นัน้ ไดสอบถาม ความคืบหนา ของคดี ไปยัง
พนักงานสอบสวน แลวไดคําตอบวายังสรุปสํานวน สงฟองใหอัยการไมแลวเสร็จ
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ซึ่งทาง สหกรณออมทรัพยครู จํากัด นั้นไมสามารถไปกาวลวงในชั้นพนักงาน
ออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด ไดจัดการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
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จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 โดยอางถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุด
ตองตัดเงินสดขาดบัญชีจํานวน 431,862,070.43 บาท
ที่ 58 ลงวันที่ 12 ก.ย. 63 ใหมีการเรียกประชุมผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ดานขบวนการทางสหกรณ ฯ ตลอดจน เจตนาของคณะ
ครูขอนแกน จํากัด โดยมี ดร.อนุศาสตร สอนศิลพงศ ประธานสหกรณออมทรัพยครู
ขอนแกน จํากัด,นายทนงศักดิ์ วัง สงค ผูจ ดั การสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด,
นายสุรชัย อิงสถิตธนวันต ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1และนายภาสกร ลาก
วณิช หัวหนาตรวจสอบบัญชีสหกรณขอนแกน รวมชี้แจง ซึ่งการประชุมมีจํานวนผู
แทนสมาชิกฯเขารวม 214 คน พรอมกับสมาชิกครูและผูส งเกตการณทเี่ ขารวมประชุม
318 คน อันถือวาครบองคประชุม
โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สําคัญประกอบดวยเรื่อง รายงานกรณีรองนาย
นายทนงศักดิ์ วังสงค
ทะเบียนสั่งเบิกถอนมติที่ประชุมใหญ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
2562 และพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณป 2563 (เพิม่ เติม) ดร.อนุศาสตร สอนศิลพงศ
ประธานสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด และประธานการประชุม กลาววา 30,000 บาท รอยละ 0.00 3.เงินปนผลตามหุน รอยละ 5
จํานวน 570,116,786.64 บาท คิดเปนรอยละ 63.764.
เงินเฉลี่ยนคืน รอยละ 12 จํานวน 203,210,539.36
บาท คิดเปนรอยละ 22.73 5. โบนัสกรรมการและเจา
หนาที่ 19,048,158 บาท คิดเปนรอยละ 2.13 6.ทุน
รักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,000,000 บาท คิดเปน
รอยละ 0.11 7.ทุนสาธารณประโยชน 5,714,855.72
คิดเปนรอยละ 0.64
เมื่อรายงานตอที่ประชุมใหญแลวเสร็จ ไดขอมติที่
ประชุมใหญ ผลปรากฎวาที่ประชุมใหญ เห็นชอบตามที่
เสนอ พรอมกับไดกลาวถึงแนวทางการเรียกเงินปนผล
คืน วา เดิมเราแบงการปนผลตามผลกําไร 1,126 ลาน กรรมการและฝายจัดการ เพื่อไมใหกระทบกับสมาชิก
บาท เปน 894,120,339.72 บาท คณะกรรมการดําเนิน เรื่องการปนผลเฉลี่ยคืน พรอมทั้งใหสหกรณเดินหนา
การชุดที่ 58 ไดเสนอใหเรียกเก็บเงินปนผลกําไรสุทธิคนื อยางมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ทั้งถูกตองตามกฎหมายและ
จากคณะกรรมภายใน 30 วัน นับแตเสร็จสิ้นการประชุม ระเบียบปฏิบัติ อีกทั้งเงินสดขาดบัญชีดังกลาวไมไดเกิด
ใหญวิสามัญ วันที่ 26 ก.ย. 63 สําหรับสมาชิกสหกรณ จากการกระทําของคณะกรรมการปจจุบันเพราะเกิดมา
ทีไ่ ดปน ผลไปกอนหนานีใ้ หนาํ ไปหักลบกับการปนผลกําไร ตั้งแตป 2554 และไมใชความผิดของสมาชิก
ทางคณะกรรมการฯจึงตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประจําป 2563 หรือปถัดไป
ดร.อนุศาสตร กลาวอีกวา เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 30 ลานบาทตามที่ขอผอนปรน
ในขางตน ตนพยายามปกปองผลประโยชนของสมาชิก ไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณแท็กซี่ป ครอบคลุมเต็ม
สหกรณทุกคน จึงไดนําเรื่องการออกคําสั่งของรองนาย จํานวน กําไรสุทธิ1,126,271,660.15 บาท ผูสอบบัญชี
ทะเบียนสหกรณ เลขที่ (ขก.)18/2563 ลงวันที่ 26 มี.ค. แสดงความเห็นแบบมีเงือ่ นไข ตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัย จัดสูญ
63 รองศาลปกครองตอไป เพื่อใหสมาชิกไดปนผลกําไร เต็มจํานวน 262,151,320.43 บาท ผลการดําเนินการ
สุทธิที่ฐาน 1,126 ลานบาท จะไดไมตองคืนเงินใหสห จะเปลีย่ นเปนกําไรสุทธิทลี่ ดลงเหลือ 894,120,339.72
กรณฯเพราะสมาชิกหลายทานก็ลําบากอยูแลว และ หนี้ บาท คณะกรรมการดําเนินการและทีป่ ระชุมใหญเลือกขอ
กันเผื่อจะสูญ 431 ลานบาท ตนยืนยันวาจะไดคืนอยาง 1 รองนายทะเบียน จึงมีคาํ สัง่ เพิกถอนมติทปี่ ระชุมใหญ
แนนอน จึงเลือกใชหลักรัฐศาสตรเขามาชวยแกไขปญหา สามัญประจําป 2562

ตามที่สหกรณจังหวัดขอนแกนในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณไดมีคําสั่งเมื่อวันที่
6 มี.ค. 63 ใหเพิกถอน มติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 62 ของสหกรณออมทรัพย
ครูจังหวัดขอนแกน จํากัด ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําป 2562
กรณีกันหนี้เผื่อจะสูญของลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีจํานวน 431,862,070.43
บาท โดยมีผรู ับผิดชอบคือ นายเอกราช ชางเหลา ส.ส.ขอนแกน พรรคพลังประชารัฐ
ซึ่ ง ได ทํ า หนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ แ ละนํ า หลั ก ทรั พ ย ม าวางคํ้ า ประกั น เป น ที่ ดิ น มู ล ค า
169,710,750.00 บาท ซึ่งยังขาดอยูจํานวน 262,151,320.43 บาท ทําใหยอด
กําไรสุทธิที่ปรากฏในงบดุลบัญชี ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ 2563 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ ขอนแกน (KICE)
ไคซ รองนายทะเบียนสหกรณ จึงมีความเห็นวา มติที่ประชุมดังกลาวไดกระทําการ
ฝาฝนระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ.2560 และคํา
สัง่ นายทะเบียนสหกรณที่ (ขก.)18/2563 ลงวันที่ 26 มี.ค. 63 ประกอบกับขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด ขอ 108 ใหเพิกถอนการแบงกําไรสุทธิประจํา
ป 2562 จึงไดมีการจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้นในวันที่ 26 ก.ย. 63 เพื่อขออนุมัติการ
แบงกําไรสุทธิประจําป 2562 ใหม
ดร.อนุศาสตร กลาวดวยวา ตามที่คณะผูตรวจสอบบัญชีสหกรณออมทรัพย
ครูขอนแกน จํากัด ไดดําเนินการตรวจบัญชีใหมตามคําสั่งของรองนายทะเบียน
สหกรณเปนที่แลวเสร็จ พบวา มีกําไรสุทธิประจําป 2562 จากเดิม 1,126 ลานบาท

สอบสวนได ปลอยใหเปน ไปตามขั้นตอนและกระบวนการ ในชั้นของพนักงาน
สอบสวนที่จะดําเนินการตอไป
“ผมยืนยันวาการดําเนินการทุกอยางที่คณะกรรมการชุด 58 ไดดําเนินการ
ลงไปเพือ่ รักษาผลประโยชนของสมาชิกทัง้ สิน้ เงินทีส่ ญ
ู หายไปตัง้ แตป 54 จํานวน
431 ลานบาท เราก็พยายามอยางสุดความสามารถในการดําเนินการเรียกเงินคืน
เต็มจํานวน และขอยืนยันวาสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” ดร.อนุศาสตร กลาว.
ชูไทย วงศบุญมี...รายงาน
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คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
Faculty of Law, Khon Kaen University

Start Local, Go Global
โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม

เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559
เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)

คณะนิติศาสตรรวมสมทบกฐินมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2563
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะนิติศาสตร โดยอาจารยกชพร มุสิกบุญเลิศ ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานบุคคล พรอมดวยคณาจารยและตัวแทนบุคคลากร มอบตนกฐินของบุคลากรคณะนิติศาสตร เพื่อรวมสมทบกับ
กฐินมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ อาคารสิริคุณากร ที่จะนําทอดถวายในวันเสารที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่วัดไชยศรี บานสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแกน นี้
การทอดกฐิน เปนประเพณีที่สําคัญของพุทธศาสนิกชนอยางหนึ่ง นิยมทํากันตั้งแตวันแรมหนึ่งคํ่าเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง การทอดกฐินถือเปนการทําบุญพิเศษที่ทําไดเพียงปละครั้ง และตองอยูภายในกําหนดเวลา
หนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติ ซึ่งคณะนิติศาสตรไดมีสวนรวมในการทอดกฐินเปนประจําทุกปเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สรางกุศลจิตแกผูทําบุญดวยความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งการสรางความสามัคคีของบุคลากร เปนการรวมมือกันทํา
คุณงามความดี และมีสวนชวยในการบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามเพื่อชวยรักษาศาสนสถานและศาสนวัตถุใหยั่งยืนตอไป

ถกแถลงทางวิชาการ เสริมทักษะการคิดวิเคราะหนักกฎหมายรุนใหม
คณะนิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น จั ด กิ จ กรรมถกแถลงทางวิ ช าการในรายวิ ช าต า ง ๆ ผ า นระบบ
Zoom Cloud Meeting เพื่อเสริมสรางทักษะการคิด
วิเคราะห และการสื่อสารโตแยงดวยเหตุผลตามหลัก
ทางวิชาการ เพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
สนใจเกิดแนวความคิด และใหไดมาซึ่งขอสรุป ในปญหา
ที่ถกแถลงดวยวิธีการระดมความคิด เปนการเพิ่มความรู
โดยวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สงเสริมนักศึกษาใหเกิด
ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง อีกทัง้ ยังเปนการสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community
(PLC)

เลาเร�่องกฎหมาย

รอบรั้วนิติศาสตร มข.

แนะนําหลักสูตรและการรับเขาศึกษา
ตอ TCAS 64
เมื่ อ วั น อาทิ ต ย ที่ 4 ตุ ล าคม 2563 คณะนิ ติ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมออกบูทแนะนําหลักสูตรและ
ประชาสัมพันธวิธีการและชองทางการรับนักเรียนที่สนใจเขา
ศึกษาตอในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดยมีนักเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมกวา 3,500 คน และใหความสนใจเปนจํานวนมาก
ในปการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตรจะมีการเปดรับนักเรียนที่สนใจเพื่อเขาศึกษาตอจํานวน 3 รอบ ซึ่งผูที่สนใจ
สามารถติดตามขอมูลขาวสารไดที่ https://admissions.kku.ac.th/ หรือติดตามที่ Facebook Fanpage คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ก.อุตฯ ปลืม้ ยกระดับผาทออีสาน เผยผลสําเร็จ “มัดทอใจ”เฟส 2

กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
พัฒนาผูประกอบการ ยกระดับผาทองถิ่น ขอนแกน นครราชสีมา
สุรินทร สกลนคร 4 จังหวัดภาคอีสาน พรอมเปดคอลเลคชั่นใหม
“มัดทอใจ มรดกไทย รวมสมัย” สรางมูลคาเพิ่มมากกวา 40 % ตั้ง
เปาสรางโอกาสทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ
เมื่อวันที่ 21 ก.ย.63ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนชัน เซ็นเตอร
เทศบาลนครขอนแกน นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน
งานสรุปผลการดําเนินโครงการและการแสดงแฟชั่นโชว “มัดทอใจ มรดกผาไทยรวมสมัย
สูสากล” โครงการพัฒนาสิ่งทอดวยการออกแบบผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มสูงสูศูนยกลางแฟชั่น
ระดับภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่2 ปงบประมาณ 2563 เพื่อยก
ระดับพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและผาพื้นเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
ยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมและแผนพัฒนา อีกทั้งยังมุงเนนการสรางสรรคสิ่งใหมๆ
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค รวมกับ สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ใหกับผลิตภัณฑสิ่งทอ
ผานการพัฒนาและออกแบบในความเปนไทย บน
พื้นฐานของความคิดสรางสรรคและอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม ผสานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคา และ
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุม
คนรุนใหมทั้งในประเทศและตางประเทศ ภายใน
งานไดรับเกียรติจากนายศรัทธา คชพลายุกต รอง
ผูวาราชการ จังหวัดขอนแกน กลาวรายงาน พรอม
ดวยนายพัตทอง กิตติวัฒน อุตสาหกรรมจังหวัด
นางวรวรรณ ชิตอรุณ
ขอนแกน รวมดวย ดร. ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู
อํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หัวหนาสวนราชการ ตัวแทนอุตสาหกรรม
จ.ขอนแกน สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแกน ผูป ระกอบการ และสือ่ มวลชน รวมงานอยางคับคัง่
พรอมพบ การแสดงแฟชั่นโชวเสื้อผาจากไหมมัดหมี่คอลเลคชั่นใหม Journey of Natural
ภายใตแบรนด “มัดทอใจ” ที่พัฒนาภายใตโครงการดวยการออกแบบเชิงสรางสรรคบนอัต
ลักษณทางวัฒนธรรม
นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลาววา กระทรวงอุตสาหกรรม
ไดดําเนินการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและผาพื้นเมือง โดยสนับสนุนใหสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ซึง่ เปนหนวยงานเครือขายกระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนินโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอดวยการออกแบบผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มสูงสูศูนยกลางแฟชั่นระดับ
ภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน
นครราชสีมา สุรินทร และสกลนครเปนหนวยรวมดําเนินการ โดยตั้งแตปงบประมาณ 2562
(ระยะที่1) ไดพัฒนาองคความรูดานการออกแบบ และสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
สิ่ ง ทอและผ า ทอพื้ น เมื อ ง
เพื่ อ ทํ า ให ผู  ป ระกอบการ
สิ่ ง ทอและเครื่ อ งแต ง กาย
ผลิ ต สิ น ค า ให ต รงกั บ ความ
ตองการของผูบริโภค และ
สามารถเข า สู  ต ลาดใหม ไ ด
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
มุงเนนเพิ่มโอกาสในการจาง
งานและสรางรายไดในทอง

ดึงอัตลักษณมดั หมีท่ อ งถิน่ สูก ารออกแบบนิวคอลเลคชัน่ ดีไซนหรู สรางยอดขายกวา 2 ลานบาท
ถิ่น กอใหเกิดเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
การพัฒนาตอยอดการดําเนินธุรกิจใหกับกลุมผูประกอบ
การสิ่งทอและวิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนตอเนื่องจนถึงป
2563 (ระยะที่ 2)
"โดยผลลัพธที่ได คือ ผูประกอบการและวิสาหกิจ
กวา 1,170 คน ไดรับการฝกอบรมเขาปฏิบัติการและมี
การพัฒนาผาไหมลวดลายใหมเปนผลิตภัณฑชุดเสื้อผา
และเครื่องประดับกวา 76 ผลิตภัณฑ โดยมุงเนนการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่มและแตก
ตางผสมผสานกับเทคโนโลยี และการสงเสริมดานการ
ตลาด โดยผูประกอบการที่เขารวมโครงการฯ ไดเขารวม
การทดสอบตลาดสามารถสรางยอดขายไดกวา 2.1 ลาน

ไวซึ่งอัตลักษณทองถิ่น พรอมนําวัสดุและเสนใยใหม
มาทอรวมกับผาไหม และออกแบบตัดเย็บโดยดีไซน
เนอรรุนใหม เพื่อใหตรงกับความตองการของตลาด
กลุมใหม ๆ โดย “มัดทอใจ : มรดกไทยรวมสมัย”
(Mud Tor Jai : Modern Heritage Thai Textile)
ในคอลเล็คชั่นป 2020 คือ “Journey of Natural –
การเดินทางของธรรมชาติ”แบงออกเปน 4 แนวคิด
4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก 1.
จังหวัดขอนแกน : งามสงาเหลืองดอกคูนบานสะพรัง่
Beautiful Dokkoon Blossom ลวดลายผาดอกคูน
กลีบดอก ชอดอก ใชเสนใยฝายผสมเสนใยผักตบ
ชวา,ไหมอีรี่ เทคนิคการผลิตดวยการยอมสีธรรมชาติ

บาท และมีศักยภาพในการจางงานเพื่อรองรับคําสั่งซื้อที่
เพิ่มขึ้น” นางวรวรรณ กลาว
ดานนายชาญชัย สิรเิ กษมเลิศ ผูอ าํ นวยการสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลาวเสริมวา การดําเนิน
โครงการในป 2563 นีไ้ ดมกี ารศึกษาวัฒนธรรมและวิถที อ ง
ถิ่นเพื่อนํามาสรางลายมัดหมี่แบบใหมที่ทันสมัยแตรักษา

จากตนกระถิน, ครั่งการพิมพลายแบบ digital print
ตกแตงดวยผาลูกไมและมุก
2. จั ง หวั ด นครราชสี ม า : มหั ศ จรรย แ ห ง
ธรรมชาติปาเขาใหญ “Lost in KhaoYai Forest”
ลวดลายผา ธรรมชาติปา เขาใหญ นํา้ ตก ใบไม / ผีเสือ้
ใชเสนใยโพลีเอสเตอรผสมเสนใยกัญชงเสนใยฝาย

ผสมเส น ไหมอี รี่ แ บบ
ตีเกลียวยอมสีเทคนิค
การผลิตดวยการยอมสี
ธรรมชาติจากใบมะมวง
ก า ร พิ ม พ  ล า ย แ บ บ
digital print, การสกรีนตกแตงดวยคริสตัล
3. จังหวัดสุรนิ ทร : เสนหห ตั ถศิลปโบราณ เครือ่ งเงินเขวาสินรินทร “The Charm of Ancient
craftsmanship, KhwaoSinarin Silverware” ลวดลายผาเครื่องเงินเขวาสินรินทร ลายกลีบบัว ลูก
ปะเกือม ลายดอกพิกุล ใชเสนใยฝาย 50% ผสมเสนไหม 50% เทคนิคการยอมสีธรรมชาติจาก
เปลือกมะยม, แกนขนุน ตกแตงดวยคริสตัลและการปกลายการอัดพลีทผาไหม
4. จังหวัดสกลนคร : จังหวะสีสันวัฒนธรรมผายอมคราม “The Rhythm of Indigo Blue”
ลวดลายผา เปนศิลปะการยอมสีครามธรรมชาติ ใชเสนใยฝายผสมเสนใยใบสับปะรด เทคนิคการ
ยอมครามไลเฉดสี และการปกแบบ sashiko
ในภาพรวมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอดวยการออกแบบผลิตภัณฑมูล ค าเพิ่ ม สู งสู 
ศูนยกลางแฟชั่นระดับภูมิภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ปงบประมาณ 2563
ภายใตแนวคิด มุง เนนการสรางสรรคสงิ่ ใหม ๆ ใหกบั ผลิตภัณฑสงิ่ ทอผานการพัฒนาและออกแบบใน
ความเปนไทย บนพื้นฐานของความคิดสรางสรรคและอัตลักษณทางวัฒนธรรม ผสานเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มมูลคา เพื่อใหสามารถสนองตอบความตองการของผูบริโภคกลุมคนรุนใหม ทั้งตลาดในประเทศ
และตางประเทศ โดยไดถายทอดองคความรูเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับผูประกอบการผาพื้นเมือง
660 คน มีการพัฒนาผาไหมลวดลายใหมเปนผลิตภัณฑชดุ เสือ้ ผา เครือ่ งประดับ และของตกแตง 36
ผลิตภัณฑ ภายใตแบรนด “มัดทอใจ : มรดกผาไทยรวมสมัย” โดยมีมลู คาสูงขึน้ ไมตาํ่ กวา 40%พรอม
สรางความรวมมือแฟชัน่ ระดับภูมภิ าคและเชือ่ มโยงการผลิต เพือ่ เผยแพรผลิตภัณฑผา ไหมไทย และ
สรางโอกาสทางการตลาดในประเทศและตลาดโลก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายนโยบายและแผน สํานักผูอํานวยการ สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ตอ 241 รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaitextile.org
FB : Thailand Textile Institute .

ที่ปรึกษา นายสุทธิ ผองออน อัยการศาลสูง จังหวัดกาฬสินธุ (อัยการอาวุโส) พล.ต.ท.ชูรัตน ปานเหงา พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง พล.ต. กุศล สิงหสาย พล.ต.กาจบดินทร ยิ่งดอน พ.อ.ฉกาจพงษ หงษทอง รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด
นายสุ ท ธิ นั น ท บุ ญ มี อดี ต ผวจ.อํ า นาจเจริ ญ ดร.วรโชติ พั ฒ น ดํ า รงจิ ต ร นายสุ ริ ย นต วะสมบั ติ นางโฉมสุ ด า วโนทยาโรจน นายสุ พ ล บุ ญ ชื่ น ชม นายปราโมทย ศรี บุ ร ะ เจ า ของ น.ส.อุ ม าพร โพธิ์ สุ ด ตา
บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นายเมธี สมสีมี หัวหนาและผูสื่อขาว นายสะอาด ขันตรี นายชูไทย วงศบุญมี นายยอดทอง แกวกิ่งจันทร ที่ปรึกษาสํานักงานทนายความ บุญยง แกวฝายนอก ที่ปรึกษาสภาทนายความภาค 4
และอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฏรจังหวัดขอนแกน เลขที่ 42/65 ถ.อํามาตย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 สํานักงาน เลขที่ 14 หมู 1 ต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร. 086-2362080, 087-9534708
E-mail.umaporn080@gmail.com พิมพที่ หจก.ชัชวาลยการพิมพ (2532) (สํานักงานใหญ) 82/2 ถ.เหลานาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 ผูเ สียภาษี 0403560003900 E-mail: chatprinting82@gmail.com โทร.043-223903

