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เล่�เรื่องจ�กปก
วันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2556
 “...รักษ�วินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญ� นำ�พ�ไทยสู่อ�เซียน...” 
เป็นคำ�ขวัญของ น�ยกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องในวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2556... สวัสดีปีใหม่ผู้อ่�นทุกท่�นครับ 
ทุกวันเส�ร์สัปด�ห์ที่สองในเดือนมกร�คมของทุกปี ท�งร�ชก�รกำ�หนดให้เป็น “วันเด็กแห่งช�ติ” เพื่อเปิดโอก�สให้เด็กได้แสดง
คว�มรู้คว�มส�ม�รถที่มีอยู่ เป็นก�รส่งเสริมให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนๆ ทำ�ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่�งๆ ร่วมกัน 
รวมถึงได้เรียนรู้ประสบก�รณ์ใหม่ๆ อันจะทำ�ให้เด็กๆ ส�ม�รถพัฒน�ก�รเป็นผู้นำ�และผู้ต�มที่ดีได้ 
 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเส�ร์ที่ 12 ม.ค.2556 อบจ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2556  
ที่ สำ�นักง�น อบจ.ขอนแก่น โดยผมได้เดินท�งไปเป็นประธ�นในพิธีเปิดง�น สำ�หรับกิจกรรมต่�งๆ ในง�น มีทั้งก�รแสดงของเด็ก
และเย�วชน มีก�รจัดซุ้มเล่นเกมส์ ซุ้มกิจกรรมว�ดภ�พระบ�ยสี ซุ้มอ�ห�รเครื่องดื่ม รวมถึง อุปกรณ์เครื่องเล่นเอ�ไว้ให้เด็กและ
เย�วชนทีม่�รว่มง�นในวันน้ัน ไดเ้ลน่ฟรตีลอดท้ังวัน นอกจ�กนัน้ บนเวทกีล�งกม็กี�รจดักจิกรรมก�รแสดงจ�ก ข�้ร�ชก�ร พนกัง�น 
เจ้�หน้�ที่ อบจ.ขอนแก่น ก�รแสดงของเด็กและเย�วชนที่ม�ร่วมง�น ก�รแสดงม�ย�กล รวมถึงก�รตอบปัญห�ชิงร�งวัล ซึ่งสร้�ง
คว�มสนุกสน�นและคว�มประทับใจให้กับเด็กที่ม�ร่วมง�นเป็นอย่�งม�ก
 โดยกอ่นทีผ่มจะเดนิท�งม�เปน็ประธ�นในพธิเีปดิกจิกรรมวนัเดก็แหง่ช�ต ิที ่อบจ.ขอนแกน่ ผมไดร้บัเชญิจ�ก ผวจ.ขอนแก่น 
ใหเ้ปน็ผูแ้ทน สมเด็จพระสงัฆร�ช สกลมห�สงัฆปรณิ�ยก อ�่น “พระวรธมัโมว�ท” ทีป่ระท�นใหก้บัเดก็และเย�วชนท่ัวประเทศ 
เนื่องใน “วันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2556” ณ สน�มฟุตบอล มณฑลทห�รบกที่ 23 ค่�ยศรีพัชรินทร ต.ศิล� อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
ดังนี้

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

พระวรธัมโมวาท
 “...เดก็ยอ่มเป็นท่ีหวังของพ่อแม่ ครอบครวั และสงัคม วา่จะเปน็คนดมีคีวามเจรญิกา้วหน้า และทำาใหค้รอบครวั 
สังคม และชาติบ้านเมือง เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
 แต่การที่เด็กจะเป็นคนดี มีความเจริญก้าวหน้าได้ตามที่ทุกคนปรารถนาต้องการนั้น ผู้ใหญ่ในครอบครัว สังคม 
และชาติบ้านเมือง ก็จะต้องทำาดี เป็นคนดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กเห็นเป็นแบบอย่าง ให้เด็กได้ทำาตามเป็นบทเรียน  
ให้เด็กได้รู้และเข้าใจจากการกระทำาจนเกิดเป็นนิสัยหรือความเคยชินประจำาตัว
 สิ่งดีๆ ดังกล่าวนี้ ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ความปรารถนาต้องการเท่านั้น แต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง 
ทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับ ที่สำาคัญ ต้องเป็นการกระทำาบนพื้นฐานของความปรารถนาดีหรือเมตตาอย่างแท้จริง
 เมือ่ทำาไดเ้ชน่นี ้เดก็กจ็ะไม่เกดิความรู้สกึวา่ ผูใ้หญไ่ดแ้ตส่อน แตไ่มท่ำา และเมือ่ทำาไดเ้ชน่นี ้เดก็กค็งจะยอมรบัและ 
ยอมตาม ทำาตัวให้เป็นคนดีได้สมปรารถนาของผู้ใหญ่ ท้ังได้ประสพส่ิงท่ีเด็กเองปรารถนา เป็นความดีของชีวิตสำาหรับตน
ตลอดไป...ขออำานวยพร”
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(น�ยสุช�ติ โคตรทุม)
ปลัด อบจ.ขอนแก่น

ว�รส�รคูนแคน
เจ้�ของ :  องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำ�นวยก�ร :
  น�ยพงษ์ศักดิ์  ตั้งว�นิชกพงษ์ 
      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร 
  น�ยสิทธิกุล  ภูคำ�วงศ์
  น�งวัชร�ภรณ์  ผ่องใส
  น�ยวัฒน�  ช่�งเหล�
      รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  น�ยปรัชญ�  ผิวผ�ง
      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษ�
  น�ยสุช�ติ ไตรองค์ถ�วร
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
  น�งสุม�ลี  ฐ�นวิเศษ
  น�ยธ�ด�  พรหมส�ข� ณ สกลนคร
  น�งส�วนงลักษณ์  รัตนจันทร์
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี
      หัวหน้�สำ�นักปลัดองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด
  น�งวร�พร ห�ญชนะชัยกูล
      ผู้อำานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  น�ยเพ็ชร  มูลป้อม
      ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ
  น�ยประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ
      ผู้อำานวยการกองคลัง
  น�ยปิยะชัย  ตุ่ยสิม�
      ผู้อำานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  น�ยประชิต อึ้งประเสริฐ
      ผู้อำานวยการกองกิจการขนส่ง
  น�งนงเย�ว์  สรรศรี
      ผู้อำานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
  น�ยสุวนัย  ภูม�ศ
      ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที ่

บรรณ�ธิก�รผู้พิมพ์ผู้โฆษณ�
  น�ยสุช�ติ  โคตรทุม
      ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผู้จัดก�ร
  น�งส�วนงลักษณ์  รัตนจันทร์
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดก�ร :
  น�งศิริพร  ประด�พล
      หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝ่�ยประส�นง�นจัดส่งและน�ยทะเบียน :
  น�งอุบลศิริ  ไชยแสง          น�งส�วพรทิพ�  ร�ชสีท�
ฝ่�ยประส�นง�นติดต�มข้อมูลประจำ�กองต่�งๆ :
  น�ยรัฐกรณ์  ทองง�ม            น�ยทรงวุฒิชัย  ดิลกวิล�ศ        น�งส�วจุฑ�รัตน์   สุภโตษะ
  น�ยเทพมงคล  ประด�พล    น�ยพงศ์กฤษณ์  ฮ�มคำ�ไพ     น�ยบวร  ชินอ้วน
  น�งนิมิตร  ลีเอ�ะ             น�ยรุ่งโรจน์  สิงห์มี        น�งสุภ�พร  ภูเงิน
  น�งฉวีวรรณ  จันทร์ด�       น�ยกิตติชัย  อุทธ�     

คณะผู้จัดทำ�ข่�วประจำ�กองบรรณ�ธิก�ร 
  น�งทัศรินทร์ เชิดโกท�       น�งเพ็ญวณี สุขเสงี่ยม         น�ยอภินันทน์ อรัญรุด
  น�งวร�ภรณ์ อุทธ�          น�งส�วกิตติม� สน�มทอง     น�งจิรนันต์ ชนเวียน
  น�งส�ววิภ�รัตน์ ชมชัยภูมิ   น�ยสุรน�ท อดทน         ว่�ที่ร้อยตรีหญิงปนัดด�  กรมโคตร

ออกแบบ :
   น�งส�วสุเนตร� พงษ�

วัตถุประสงค์ :
   เพื่อเป็นก�รเผยแพร่กิจกรรมต�มกรอบภ�รกิจขององค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ตลอดจนองค์กรภ�ครัฐและเอกชน ให้ประช�ชนทั่วไปได้รับทร�บ ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�
ท้องถิ่นในเชิงรุก ประส�นกับก�รพัฒน�ท้องถิ่นในรูปแบบแสดงคว�มร่วมมือข้อเสนอแนะ
จ�กประช�ชน องค์กรภ�คเอกชน ให้เข้�ม�มีบทบ�ทมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�จังหวัด 
รว่มกนัอย่�งเต็มรปูแบบ ขอ้มูล เนือ้ห�ส�ระในเลม่ทีน่ำ�เสนอจะเปน็ประโยชนต์อ่ประช�ชน 
และผู้นำ�ไปศึกษ�ได้อย่�งดียิ่ง

สำ�นักง�น : องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 4682  โทรส�ร 0 4323 9194  www.kkpao.go.th

พิมพ์ที่ :  หจก.โรงพิมพ์พระธรรมขันต์ 95 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.0 4332 1765   โทรส�ร 0 4322 4836

   สวัสดีครับผู้อ่�นทุกท่�น ว�รส�ร 
   คูนแคน ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 4 ประจำ�เดือน ม.ค.2556 
    ฉบับต้อนรับศักร�ชใหม่ พ.ศ.2556 ได้ฤกษ์ 
      ออกสู่ส�ยต�ทุกท่�นแล้วครับ
   ผ่�นไปอย่�งย่ิงใหญ่อลังก�ร สำ�หรับง�น 
“ขอนแก่นเค้�ท์ด�วน์ 2013 นครขอนแก่น แด๊นซ์ท้ังเมือง” เป็นอีก
หน่ึงง�นอีเวนท์ ท่ีดึงผู้คนให้ม�ท่องเท่ียวท่ีขอนแก่นในช่วงเทศก�ลปี
ใหม่ ซ่ึงมีมห�ชนเข้�ร่วมง�นกว่� 2 แสนคน เห็นใบหน้�อ่ิมสุขของทุก
ท่�นผมก็มีคว�มสุขครับ รู้สึกอ่ิมใจกับเม็ดเงิน 1.5 ล้�นบ�ท ท่ี อบจ.
ขอนแก่น ร่วมสนับสนุนก�รจัดง�นให้กับ เทศบ�ลนครขอนแก่น  
จัดง�นน้ีเป็นเวล� 4 ปีติดต่อกัน
 ขอแสดงคว�มยินดีกับ ท่�นประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น  
น�ยสุช�ติ ไตรองค์ถ�วร ผู้จัดก�รทีม เมือง ยูไนเต็ด ท่ีคว้�แชมป์ 
“อบจ.ขอนแก่น คัพ ต้�นย�เสพติด คร้ังท่ี 8” คว้�เงินร�งวัล  
1 แสนบ�ท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ของ น�ยก อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ ไปครอง หลังจ�กเอ�ชนะ ทีม “จงอ�ง
ผยอง” น้ำ�พอง เอฟซี ของท่�นรองประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น  
น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ แชมป์เก่�เม่ือคร้ังท่ีแล้ว ไปอย�่งสนุก

 วันที่ 14 – 18 ม.ค.2556 อบจ.ขอนแก่น จัดโครงก�ร 
“พัฒน�นักเรียนสู่คว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�ร” เพื่อเตรียมคว�ม
พรอ้มของนกัเรยีนใน จ.ขอนแกน่ ในก�รสอบแขง่ขนัเข�้ศกึษ�ตอ่ใน
ระดับอุดมศึกษ� โดยก�รนำ�อ�จ�รย์ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ม�ติว
เข้มให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 ทั้ง จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดติดต่อกัน
ม�เป็นปีที่ 7 ต�มคำ�เรียกร้องของนักเรียนรุ่นพี่ๆ ที่เคยเข้�ร่วม
โครงก�รในปทีีผ่�่นม� เพร�ะอย�กใหรุ้น่นอ้งส�ม�รถสอบเข�้ศกึษ�
ต่อในคณะและสถ�บันที่ตัวเองสนใจ
 กอ่นจ�กกนัฉบบันี ้ผมขออ�ร�ธน�คณุพระศรรีตันตรยั จง
ดลบันด�ลประท�นพรให้ทุกท่�น ประสบแต่คว�มสุขคว�มเจริญ 
และรกัษ�สขุภ�พพล�น�มยัใหส้มบรูณแ์ขง็แรง อย�่เจบ็ อย�่จน พบ
กันใหม่ฉบับหน้� สวัสดีปีใหม่ครับ...
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เล่�เรื่องจ�กปก  

ข่�วง�นพิธี 

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 

ภ�รกิจสำ�นักปลัด อบจ.  

รู้เรื่องกฎหม�ย  

กองกิจก�รสภ� อบจ. : แนะนำ� ส.อบจ.ขอนแก่น  

บทคว�มกองช่�ง  

รวมกันเร�ทำ�ได้ แก้ไขปัญห�จร�จร  

ประมวลภ�พ 

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

ข�่วแวดวงก�รศกึษ� และโรงเรยีนในสงักดั อบจ.ขอนแกน่

ภ�รกิจกองแผนและงบประม�ณ 

ของดี..ที่ขอนแก่น  

ข่�วกีฬ� 

“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น”
อ�ค�ร OTOP อบจ.ขอนแก่น 

ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น จำ�หน่�ย
ของฝ�ก ของที่ระลึก อ�ห�ร เครื่องดื่ม 
ผ้�ฝ้�ย ผ้�ไหม สมุนไพร รับจัดกระเช้�

โทร.0 4323 6795  มือถือ 08 1769 0554, 
08 3054 7997,  08 4400 9502 

เปิดทำ�ก�รวันจันทร์ – วันเส�ร์ เวล� 08.30 – 17.30 น.

ฮูปแต้ม ที่ สิมวัดไชยศรี บ้�นส�วะถี ต.ส�วะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น



ข่�วง�นพิธี โดย...ทัศรินทร์ เชิดโกท�  เจ้�หน้�ที่ระบบง�นคอมพิวเตอร์

พิธีห่มผ้�พระธ�ตุข�มแก่น
 เมื่ อ วั นที่  28  ธ .ค .2555  น�ยก อบจ .ขอนแก่น  
ดร.พงษศ์กัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ ์นำ�คณะผูบ้รหิ�ร และข�้ร�ชก�ร อบจ.
ข อ น แ ก่ น  ร่ ว ม ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ห่ ม ผ้ � พ ร ะ ธ � ตุ ข � ม แ ก่ น  
ประจำ�ปี 2555 เนื่องในโอก�ส เทศก�ลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2556  
ณ วัดเจติยภูมิ บ้�นข�ม ต.บ้�นข�ม อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น 
 โดยมี พระครูเจติยภูมิพิทักษ์ เจ้�คณะตำ�บลบ้�นข�ม/เจ้�อ�ว�ส

วดัเจตยิภมู ิเปน็ประธ�นฝ่�ยฆร�ว�ส 
และมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.น้ำ�พอง 
เขต 2 น�ยนพพร ปิติสุวรรณรัตน์ 

และน�ยก อบต.บ้�นข�ม น�ยคุณ�สิน 
โพธิท์อง นำ�คณะร�ษฎร ต.บ�้นข�ม 
ให้ก�รต้อนรับ



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น โดย...ว่�ที่ ร.ต.หญิงปนัดด� กรมโคตร

ถว�ยพระพรชัยมงคล พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ 

ร่วมพิธีเปิด “ขอนแก่นมห�นครแฟร์”

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติก�รร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุท�งถนน ช่วงเทศก�ลปีใหม่ 2556

ร่วมพิธี “ฉลองโล่พระร�ชท�น สถ�นศึกษ�ดีเด่น” 
โรงเรียนอมตวิทย� อ.หนองสองห้อง

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธ�นนำ�ร�ษฎร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น กล่�วคำ�
ถว�ยพระพรชยัมงคล พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัฯ เนือ่งใน
ง�นทำ�บุญนมัสก�รพระธรรมเจดีย์นุสรณ์ ฉลองเมกขสถูป และ
ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งก�รตรัสรู้ของพระพุทธเจ้� เม่ือ
วันท่ี 29 ธ.ค.2555 ณ วัดศิริธรรมิก�ว�ส บ้�นโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น โดยมี น�ยก อบต.โคกสี น�ยบุญสนอง แก้วบ่อ นำ�คณะ
ให้ก�รต้อนรับ

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ร่วมพิธีเปิดมหกรรมแสดงสินค้�สุดยอดผลิตภัณฑ์ ไทย – ล�ว 
– เวียดน�ม – จีน “ขอนแก่นมห�นครแฟร์ 2013” เมื่อวันที่ 
2 ม.ค.2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ก�ญจน�ภิเษก 
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น โดยมี ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักด์ิ  
สุวรรณสุจริต เป็นประธ�นเปิดง�น พร้อมด้วย กงสุลใหญ่
ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ประจำ� จ.ขอนแก่น น�ยเซียะ ฝู่ เกิ่น 
กงสุลใหญ่ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม ประจำ� จ.ขอนแก่น 
น�ยเหวียน ฮิว ดิง และผู้แทนกงสุลใหญ่ แห่ง สปป.ล�ว  
ประจำ�ร�ชอ�ณ�จักรไทย ณ จ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติก�รร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ท�งถนน ช่วงเทศก�ลปใีหม ่2556” พรอ้มมอบอปุกรณเ์ตรยีม
คว�มพร้อมรับสถ�นก�รณ์ส�ธ�รณภัยให้กับ แม่ข่ �ย 
รพ.ขอนแก่น ใน จ.ขอนแก่น โดยมี รอง ผวจ.ขอนแก่น  
น�ยธนวัฒน์ พลอยโสภณ เป็นประธ�นในพิธี และ รอง ผบก.
อก.ภ.4 พ.ต.อ.คณิต ดวงหัสดี ร่วมเป็นเกียรติ

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ถ่�ยภ�พร่วมกับ ผู้รับใบอนุญ�ตฯ น�งรัตน�ภรณ์ สมบูรณ์  
ในโอก�สร่วมเป็นเกียรติในพิธี “ฉลองโล่พระร�ชท�น  
สถ�นศึกษ�ดีเด่น” ของโรงเรียนอมตวิทย� อ.หนองสองห้อง  
เม่ือวันท่ี 9 ธ.ค.2555 โดยมี รมช.กระทรวงศึกษ�ธิก�ร  

น�ยเสริมศักดิ์  พงษ์พ�นิช เป็นประธ�นในพิธี



ร่วมพิธีเปิด
“ขอนแก่นเค�ท์ด�วน์ 2013 นครขอนแก่นแด๊นซ์ท้ังเมือง”

ลงน�มคว�มร่วมมือ 
“โครงก�รบริห�รและกำ�จัดขยะมูลฝอยอย่�งครบวงจร”

เปิดก�รแข่งขัน 
“บ้�นเป็ดมินิม�ร�ธอน ประจำ�ปีงบประม�ณ 2556”

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
มอบเงนิสนับสนุนก�รจดัง�น “ขอนแกน่เค�ทด์�วน ์2013 นคร
ขอนแกน่ แดน๊ซท์ัง้เมอืง” ใหก้บั น�ยกเทศมนตรนีครขอนแกน่ 
น�ยธีระศักด์ิ ฑีฆ�ยุพันธุ ์  ในพิธีแถลงข่�วก�รจัดง�นฯ  
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2555 ณ ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ�ขอนแก่น 
โดยมี ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธ�น
พิธีแถลงข่�ว

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ร่วมพิธีเปิดง�น “ขอนแก่นเค�ท์ด�วน์ 2013 นครขอนแก่น
แดน๊ซท์ัง้เมอืง” เมือ่วนัที ่25 ธ.ค.2555 ณ ล�นหน�้ศูนยก์�รค้�
เซ็นทรัลพล�ซ�ขอนแก่น โดยมี ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์ 
สุวรรณสุจริต เป็นประธ�นเปิดง�น พร้อมด้วย น�ยกเหล่�
ก�ช�ด จ.ขอนแก่น น�งนิภ� สุวรรณสุจริต ประธ�นหอก�รค้� 
จ.ขอนแก่น น�งปร�ณี ธีรภ�ณุ และน�ยกเทศมนตรีนคร
ขอนแก่น น�ยธีระศักดิ์ ฑีฆ�ยุพันธุ์ ร่วมเป็นเกียรติ

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
รว่มลงน�มบนัทกึขอ้ตกลงคว�มรว่มมอื โครงก�รบรหิ�รจดัก�ร
และก�รกำ�จัดขยะมูลฝอยอย่�งครบวงจร “ขอนแก่นอีโค่ท�วน์” 
กับ บริษัท ไทยโซริตรีนิวเอเบิลเอ็นเนอร์ยี จำ�กัด เมื่อวันที่  
14 ธ.ค.2555 ณ ห้องประชุมสภ� อบจ.ขอนแก่น โดยมี  
ประธ�นสภ� อบจ.ขอนแกน่ น�ยสุช�ต ิไตรองคถ์�วร และปลดั 
อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม ร่วมเป็นสักขีพย�น

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ประธ�นในพิธีเปิดก�รแข่งขัน “บ้�นเป็ดมินิม�ร�ธอน ประจำ�
ปีงบประม�ณ 2556” ถ่�ยภ�พร่วมกับ น�ยกเทศมนตรีตำ�บล
บ้�นเป็ด น�ยไพศ�ล จิตตะมัย และคณะกรรมก�รจัดก�ร
แข่งขัน หน้�จุดปล่อยตัวนักวิ่ง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2555  
ณ สวนส�ธ�รณะบึงหนองโคตร ต.บ้�นเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สนับสนุน
“ขอนแก่นเค�ท์ด�วน์ 2013 นครขอนแก่นแด๊นซ์ท้ังเมือง”



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น โดย...ว่�ที่ร้อยตรีหญิงปนัดด� กรมโคตร

เปิดง�นแสดงแสงสีเสียง
“เทศก�ลงมปล�น้ำ�แดง แงงผ้�ฝ้�ย ไหว้พระพุทคำ�”

เปิดง�น
“เทศก�ลว่�วและบุญกุ้มข้�วโนนศิล�”

เปิดก�รแข่งขันกีฬ�
“ท้องถิ่นเกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำ�ปี 2555

เปิดก�รแข่งขันกีฬ�
“กุดเค้�เกมส์” ประจำ�ปี 2555

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหม�ยให้ รองน�ยก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศิ์ 
เป็นประธ�นง�นแสดงแสงสีเสียง “เทศก�ลงมปล�น้ำ�แดง  
แงงผ้�ฝ้�ย ไหว้พระพุทธน�คำ�” เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2555  
ณ สน�มหน�้ทีว่�่ก�ร อ.หนองน�คำ� โดยม ีเลข�นุก�รสภ� อบจ.
ขอนแก่น ด.ต.พิชิต ศรีวิไล พร้อมด้วย นอภ.หนอองน�คำ�  
น�ยวิสิฏฐ์ ก�รพ�นิช นำ�คณะให้ก�รต้อนรับ

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  
มอบหม�ยให้ รองน�ยก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นประธ�นเปิดง�น “เทศก�ลว่�วและบุญกุ้มข้�วโนนศิล�” 
พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รจัดง�นให้แก่ 
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.โนนศิล� น�ยศรัญ กสิกิจวรกุล และ 
หน่วยง�นต่�งๆ ในเขต อ.โนนศิล� เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2555 
ณ สน�มหน้�ที่ว่�ก�ร อ.โนนศิล� โดยมี นอภ.โนนศิล�  
น�ยธวัชชัย รอดง�ม นำ�คณะให้ก�รต้อนรับ

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหม�ยให้ รองน�ยก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นประธ�นในพิธีเปิดก�รแข่งขันกีฬ� “ท้องถ่ินเกมส์” คร้ังท่ี 3 
ประจำ�ปี 2555 เม่ือวันท่ี 26 ธ.ค.2555 ณ สน�มโรงเรียน 
บ้�นหอย (รัฐร�ษฎร์รังสรรค์) ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 2 น�ยสมพงษ์ ปู่เพ็ง 
พร้อมด้วย น�ยก อบต.โนนอุดม น�ยองอ�จ ป�นทุม นำ�คณะ
ผู้บริห�ร สม�ชิกสภ� และข้�ร�ชก�ร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทุกแห่งใน อ.ชุมแพ ร่วมเป็นเกียรติ

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหม�ยให้ รองน�ยก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นประธ�นเปิดก�รแข่งขันกีฬ�กรีฑ�นักเรียน เย�วชน และ
ประช�ชน ต้�นย�เสพติด “กุดเค้�เกมส์” ประจำ�ปี 2555  
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2555 ณ สน�มกีฬ�โรงเรียนชุมชนบ้�นหัน 
ต.กุดเค้� อ.มัญจ�คีรี จ.ขอนแก่น พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬ� 
เพื่อใช้ในก�รแข่งขันครั้งนี้ให้กับทุกหมู่บ้�น โดยมี น�ยก อบต.
กุดเค้� น�ยสมสิน เชื้อวงษ์ เป็นตัวแทนรับมอบ และมี ส.อบจ.
ขอนแกน่ อ.มญัจ�ครี ีน�ยสพุร คอ้นดี รว่มเปน็เกยีรตใินพธิเีปดิ 



ร่วมพิธีเปิด “อ�ค�รกองบัญช�ก�ร”
กองพลทห�รม้�ที่ 3 ค่�ยเปรมติณสูล�นนท์

รับร�งวัล “อปท.ดีเด่น ที่สนับสนุนด้�นคนพิก�ร”

ร่วมแถลงข่�ว 
“ยุทธศ�สตร์สัญจรปลอดภัยท�งถนน เทศก�ลปีใหม่ 2556”

แสดงคว�มยินดี กับ รอง ผวจ.นครพนม

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
มอบหม�ยให้ รองน�ยก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “อ�ค�รกองบัญช�ก�ร กองพลทห�รม้�
ที่ 3 ค่�ยเปรมติณสูล�นนท์” พร้อมถ่�ยรูปเป็นที่ระลึกกับ รอง 
เสธ.พล.ม.3 ค่�ยเปรมติณสูล�นนท์ พ.อ.สุระ สินโสภ� และ
กำ�นันตำ�บลบัวเงิน น�ยกิละ แก้วอ�ส� เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2555 
ณ กองพลทห�รม้�ที่ 3 ค่�ยเปรมติณสูล�นนท์ ต.บัวเงิน 
อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหม�ยให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม  
รับมอบโล่ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเ ด่น  
ทีส่นับสนนุด้�นคนพกิ�ร” จ�ก กระทรวงก�รพฒัน�สงัคมและ
คว�มม่ันคงของมนุษย์ โดยมี รมว.กระทรวงก�รพัฒน�สังคม 
และคว�มมั่นคงของมนุษย์ น�ยสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นผู้มอบ 
เม่ือวันท่ี 3 ธ.ค.2555 ณ อ�ค�รช�เลนเจอร์ เมอืงทองธ�น ีจ.นนทบรุี

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
มอบหม�ยให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม ร่วมแถลงข่�ว 
“ยุทธศ�สตร์สัญจรปลอดภัยท�งถนน เทศก�ลปีใหม่ 2556” 
และเปิดตัวหนังสือ “ลำ�นำ�เพลงรัก” เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2555  
ณ สถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น โดยมี อธิบดี
กรมประช�สัมพันธ์ น�ยธีระพงษ์ โสด�ศรี รอง ผวจ.ขอนแก่น 
น�ยทรงพล จำ�ป�พันธ ์ และ น�ยกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
น�ยธีระศักดิ์ ฑีฆ�ยุพันธ์ ร่วมแถลงข่�ว

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
มอบหม�ยให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ โคตรทุม นำ�คณะ
ข้�ร�ชก�ร อบจ.ขอนแก่น ร่วมแสดงคว�มยินดีกับ  หัวหน้�
สำ � นั ก ง �น  จ . ขอนแก่ น  น�ยคุ มพล  บร ร เท �ทุ ก ข์   
ในโอก�สไปดำ�รงตำ�แหน่ง รอง ผวจ.นครพนม เม่ือวันท่ี 6 ธ.ค.2555 
ณ บ้�นพักหัวหน้�สำ�นักง�น จ.ขอนแก่น



ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น

เปิดง�น “บุญคูนล�น สืบส�นประเพณีเดือนยี่ของไทย”

เปิดก�รแข่งขันกีฬ�ประช�ชนบ้�นคำ�บง

ทัศนศึกษ�ดูง�นเก่ียวกับ 
“กระบวนก�รยุติธรรมของศ�ล ณ ประเทศเวียดน�ม”

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.เวียงเก่�

แชมป์ฟุตบอลอ�วุโสไทคัพ ครั้งที่ 7 ระดับจังหวัด

 รองประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ 
เป็นประธ�นเปิดง�น “บุญคูนล�น สืบส�นประเพณีเดือนย่ีของไทย” 
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2555 ณ โรงเรียนโคกสูงประช�สรรพ์ อ.น้ำ�พอง 
จ.ขอนแก่น โดยมี ผอ.โรงเรียนโคกสูงประช�สรรพ์ น�ยยุทธศ�สตร์ 
โยธะพล นำ�คณะให้ก�รต้อนรับ

 รองประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ 
เป็นประธ�นเปิด “ก�รแข่งขันกีฬ�ประช�ชนบ้�นคำ�บง 
ต.สะอ�ด อ.น้ำ�พอง” เมื่อวันท่ี 31 ธ.ค.2555 ณ สน�มกีฬ�
โรงเรียนบ้�นคำ�บง ต.สะอ�ด อ.น้ำ�พอง โดยมี น�ยก อบต.สะอ�ด 
น�ยสมหม�ย ช�ทุม นำ�คณะให้ก�รต้อนรับ

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
มอบหม�ยให้ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เวียงเก่� น�ยวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล 
มอบเงิน 25,000 บ�ท เพ่ือช่วยเหลือร�ษฎร ต.เข�น้อย อ.เวียงเก่� 
จำ�นวน 2 ร�ย ซึ่งที่พักอ�ศัยประสบอัคคีภัย โดยมี น�ยก อบต.
เข�น้อย น�ยเวียงศักดิ์ เปี่ยมสังว�ล นำ�คณะให้ก�รต้อนรับ

 เลข�นกุ�รสภ� อบจ.ขอนแกน่ ด.ต.พชิติ ศรวีไิล ในฐ�นะ
ผูจ้ดัก�รทีมและนักกีฬ�ฟุตบอลทีม “ฅนฮักถ่ิน เอฟซี” รับมอบถ้วย 
ร�งวัลชนะเลิศ ก�รแข่งขันฟุตบอลอ�วุโส “ไทคัพ” มหกรรมกีฬ�
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด  
ซึ่งได้พ�ทีมได้รับร�งวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด เป็นสมัยที่ 7 ได้
เป็นตัวแทน จ.ขอนแก่น เข้�ร่วมก�รแข่งขันที่ จ.เลย เมื่อวันที่  
17 ธ.ค.2555 โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬ�จังหวัดขอนแก่น  
น�ยมนตรี บุญพรม เป็นประธ�นในพิธีมอบ

 เลข�นุก�รสภ� อบจ.ขอนแกน่ ด.ต.พิชติ ศรีวไิล ในฐ�นะ
ผู้ประนีประนอมประจำ�ศ�ล จ.ขอนแก่น ร่วมทัศนศึกษ�ดูง�น
เกีย่วกบั “กระบวนก�รยตุธิรรมของศ�ล ณ ประเทศเวยีดน�ม” 
ระหว่�งวันที่ 11 – 15 ธ.ค.2555 โดยมี ผู้พิพ�กษ�หัวหน้�คณะ
ในศ�ล จ.ขอนแก่น ดร.ประสิทธิ์ กันตะวงษ์ เป็นหัวหน้�ทีม 

ผู้พิพ�กษ� อัยก�ร เจ้�หน้�ที่ศ�ล จ.ขอนแก่น เดินท�งไปศึกษ�ดูง�นในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจ�ก หัวหน้�ศ�ลจังหวัดกว่�งบินห์ 
ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม นำ�คณะให้ก�รต้อนรับ



วันคนพิก�รส�กล จ.ขอนแก่น ปี 2555

โดย...วิภ�รัตน์  ชมชัยภูมิ

ภ�รกิจสำ�นักปลัดองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด

 น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
รับมอบเกียรติบัตร “บุคคลดี เด่น ด้�นก�รสร้�งสรรค์  
คุณประโยชนต่์อคนพิก�ร” เกียรติบัตร “ผู้สนับสนุนก�รจัดง�น” 
และเกียรติบัตร “หน่วยง�นที่รับคนพิก�รเข้�ทำ�ง�น” จ�ก 
สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น โดย
มี ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต ประธ�นในพิธีเปิดง�น  
“วันคนพิก�รส�กล จ.ขอนแก่น ปี 2555” เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 
19 ธ.ค.2555 ณ ศ�ล�ประช�คม จ.ขอนแก่น
 สำ�หรับก�รจัดง�น “วันคนพิก�รส�กล จ.ขอนแก่น ปี 2555” 
เป็นคว�มร่วมมือระหว่�ง อบจ.ขอนแก่น กับ สำ�นักง�นพัฒน�
สงัคมและคว�มม่ันคงของมนษุย ์จ.ขอนแกน่ จดัง�นนีข้ึน้เพือ่เสรมิ
สร้�งเจตคติที่ถูกต้องระหว่�งคนพิก�รและบุคคลทั่วไป ให้ใจ 
ยอมรับ และให้โอก�สคนพิก�รได้ทำ�กิจกรรมร่วมกับบุคคลทั่วไป 
ซึ่งกลุ่มเป้�หม�ยเป็นคนพิก�รทุกประเภท และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�รใน จ.ขอนแก่น จำ�นวน 1,500 คน 
เข้�ร่วมง�นในครั้งนี้
 โดยในพิธีเปิดง�นครั้งนี้ ได้รับเกียรติจ�ก รองประธ�น
สภ� อบจ.ขอนแก่น น�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ส.อบจ.ขอนแก่น 
อ.เมือง เขต 1 น�งปณิด� แก้วขัน ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง  
เขต 7 น�งวิไลต� จันทนพิมพ์ และหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร อบจ.
ขอนแก่น ร่วมในพิธีเปิด



โดย...รัฐกรณ์ ทองง�ม  นิติกร 8ว.รู้เรื่องกฎหม�ย

ก�รควบคุมอ�ค�ร

 ด้วยบ้�นเมืองได้เจริญก้�วหน้�และขย�ยตัวม�กข้ึน   
เพ่ือให้เหม�ะสมและสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ�พในด้�นก�รควบคุมเกี่ยวกับคว�มมั่นคงแข็งแรง  
คว�มปลอดภัย    ก�รป้องกนัอคัคภียั  ก�รส�ธ�รณสขุ  ก�รรกัษ�
คุณภ�พสิ่งแวดล้อม  ก�รผังเมือง  ก�รสถ�ปัตยกรรม และก�ร
อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ก�รจร�จร  จึงจำ�เป็นต้องตร�พระร�ช
บัญญัติควบคุมอ�ค�ร  พ.ศ.2522  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง   
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2543  
 “อ�ค�ร”  หม�ยคว�มว่�  ตึก  บ้�น  เรือน  โรง  ร้�น  
แพ  คลังสินค้�  สำ�นักง�นและหม�ยคว�มรวมถึง  อัฒจันทร์  
เขื่อน  สะพ�น  อุโมงค์  ท�งหรือท่อระบ�ยน้ำ�  อู่เรือ  ค�นเรือ  
ท่�น้ำ�   ท่�จอดเรือ  รั้ว  กำ�แพง  ป้�ย  
 “ก่อสร้�ง”  หม�ยคว�มว่�  สร้�งอ�ค�รขึ้นใหม่ทั้งหมด  
ไม่ว่�จะเป็นก�รสร้�งขึ้นแทนของเดิมหรือไม่
 “ผู้ดำ�เนินก�ร”  หม�ยคว�มว่�  เจ้�ของหรือผู้ครอบ
ครองอ�ค�รซึง่กระทำ�ก�รกอ่สร�้ง  ดดัแปลง  รือ้ถอนหรือเคล่ือน
ย้�ยอ�ค�ร
 “เจ�้พนกัง�นทอ้งถิน่”  หม�ยคว�มว�่  น�ยกเทศมนตร ี 
น�ยกองคก์�รบรหิ�รสว่นจงัหวดั  น�ยกองคก์�รบรหิ�รส่วนตำ�บล  
ผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร  น�ยกเมืองพัทย�

 ก�รก่อสร้�ง  ดัดแปลง  รื้อถอน  เคลื่อนย้�ยและใช้
หรือเปลี่ยนก�รใช้อ�ค�ร
 1)  ผู้ใดจะก่อสร้�ง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนย้�ยและใช้
หรือเปล่ียนก�รใช้อ�ค�รต้องได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�พนักง�นท้องถ่ิน
หรือแจ้งต่อเจ้�พนักง�นท้องถ่ินและดำ�เนินก�รต�มที่กฏหม�ย
กำ�หนด
 2)  กรณีที่เป็นก�รยื่นขอรับใบอนุญ�ต ให้เจ้�พนักง�น
ท้องถิ่นตรวจพิจ�รณ�และออกใบอนุญ�ต หรือมีหนังสือแจ้ง 
คำ�สั่งไม่อนุญ�ตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญ�ตทร�บ  
ภ�ยในสี่สิบห้�วัน  กรณีมีเหตุจำ�เป็นให้ขย�ยเวล�ออกไปได้ 
อีกไม่เกินสองคร�ว  คร�วละไม่เกินสี่สิบห้�วัน

 อำ�น�จหน้�ที่ของเจ้�พนักง�นท้องถิ่น
 1)  กรณีที่มีก�รก่อสร้�ง  ดัดแปลง  รื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้�ยอ�ค�รโดยฝ่�ฝืนบทบัญญัติแห่งพระร�ชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวง  ข้อบัญญัติท้องถิ่น  ให้เจ้�พนักง�นท้องถิ่น   
มีอำ�น�จ  มีคำ�สั่ง  ให้เจ้�ของหรือผู้ครอบครองอ�ค�รระงับ
ก�รกระทำ�ดงักล�่วหรอืมคีำ�สัง่ห�้มมใิหบ้คุคลใดใชห้รอืเข�้ไป
ในส่วนใดๆ  ของอ�ค�ร
 2)  กรณีก�รกระทำ�เกี่ยวกับก�รก่อสร้�ง  ดัดแปลง  
รื้อถอนหรือเคลื่อนย้�ยอ�ค�ร  ที่ส�ม�รถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้ถูกต้องได้  ให้เจ้�พนักง�นท้องถิ่นมีอำ�น�จสั่งให้เจ้�ของ
อ�ค�รยื่นคำ�ขออนุญ�ตหรือดำ�เนินก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้
ถูกต้องภ�ยในระยะเวล�ท่ีกำ�หนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่�ส�มสิบวัน

 ก�รอุทธรณ์
 1)  ในเขตเทศบ�ล  เขตเมืองพัทย�หรือเขตองค์ก�ร
บรหิ�รสว่นตำ�บล  มคีณะกรรมก�รพจิ�รณ�อทุธรณ ์ ประกอบ
ด้วย  ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด เป็นประธ�นกรรมก�รและให้ 
โยธ�ธิก�รและผังเมืองจังหวัด เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร  
มีหน้�ท่ี  พิจ�รณ�วินิจฉัยอุทธรณ์คำ�ส่ังของเจ้�พนักง�นท้องถ่ิน  
ต�มพระร�ชบัญญัตินี้
 2)  ผู้ขอรับใบอนุญ�ต  ผู้ได้รับใบอนุญ�ต  ผู้แจ้ง 
และผู้ได้รับคำ�ส่ังจ�กเจ้�พนกัง�นทอ้งถิน่ มสิีทธอิทุธรณค์ำ�สัง่ 
ดังกล่�วต่อคณะกรรมก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์ได้ภ�ยใน 
ส�มสบิวนันบัแตว่นัทร�บคำ�สัง่   ก�รอทุธรณใ์หท้ำ�เปน็หนงัสอื
และยื่นต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่นผู้ออกคำ�ส่ังและเจ้�พนักง�น
ท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์และเอกส�รหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ไปยังคณะกรรมก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์ภ�ยในสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับอุทธรณ์ ให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์มี 
คำ�วินิจฉัยอุทธรณ์ ภ�ยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  
ถ้�ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำ�วินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดี 
ต่อศ�ลภ�ยในส�มสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำ�วินิจฉัย
อุทธรณ์

 บทกำ�หนดโทษ

 ผู้ใดก่อสร้�ง  ดัดแปลง  รื้อถอน  เคลื่อนย้�ย  ใช้หรือเปลี่ยนแปลงก�รใช้อ�ค�ร  โดยไม่ได้รับอนุญ�ตเจ้�พนักง�น

ท้องถิ่นต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกินส�มเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบ�ทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ



โดย...ทรงวุฒิชัย  ดิลกวิล�ศ หน.ฝ่�ยกิจก�รสภ�กองกิจก�รสภ� อบจ. 

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

สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 2
ชื่อ - สกุล  น�ยสมพงษ์ ปู่เพ็ง
วัน - เดือน - ปีเกิด วันที่ 10 ก.พ.2497  ปัจจุบันอ�ยุ 58 ปี
ก�รศึกษ�สูงสุด  ปริญญ�ตรี ส�ข�วิทย�ก�รจัดก�ร  
   จ�ก วิทย�ลัยบัณฑิตบริห�รธุรกิจ เมื่อปี พ.ศ.2551
เคร่ืองร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด จัตุรถ�ภรณ์มงกุฎไทย เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2552
ประวัติท�งก�รเมือง ดำ�รงตำ�แหน่ง รองประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น 1 ครั้ง
   (วันที่ 22 มิ.ย.2552 – 9 ส.ค.2553)
   ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น 4 สมัยติดต่อกัน ดังนี้
   -  สมัยที่ 1 วันที่ 27 ธ.ค.2543 – 4 ก.พ.2547
   -  สมัยที่ 2 วันที่ 14 มี.ค.2547 – 13 มี.ค.2551
   -  สมัยที่ 3 วันที่ 26 เม.ย.2551 – 22 พ.ค.2554
   -  สมัยที่ 4 วันที่ 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559

สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 3
ชื่อ - สกุล  น�ยบุรินทร์ ศรีตรัย
วัน - เดือน - ปีเกิด วันที่ 31 ธ.ค.2501 ปัจจุบันอ�ยุ 55 ปี
ก�รศึกษ�สูงสุด  มัธยมศึกษ�ปีที่ 5 (ม.ศ.5) จ�ก โรงเรียนดุสิตพณิชยก�ร
เคร่ืองร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด จัตุรถ�ภรณ์มงกุฎไทย เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2553
ประวัติท�งก�รเมือง ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น 2 สมัยติดต่อกัน ดังนี้
   -  สมัยที่ 1 วันที่ 26 เม.ย.2551 – 18 เม.ย.2555
   -  สมัยที่ 2 วันที่ 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559

สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน เขต 1
ชื่อ - สกุล  น�งกรรณิก�ร์ สืบส�รค�ม
วัน - เดือน - ปีเกิด วันที่ 1 ธ.ค.2502 ปัจจุบันอ�ยุ 53 ปี
ก�รศึกษ�สูงสุด  ปริญญ�โทศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�ผู้นำ�ท�งสังคม ธุรกิจ  
   และก�รเมือง จ�ก มห�วิทย�ลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ.2555
เคร่ืองร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด จัตุรถ�ภรณ์มงกุฎไทย เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2553
ประวัติท�งก�รเมือง ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น 3 สมัย ดังนี้
   -  สมัยที่ 1 วันที่ 5 ก.พ.2543 – 4 ก.พ.2547
   -  สมัยที่ 2 วันที่ 26 เม.ย.2551 – 25 เม.ย.2555
   -  สมัยที่ 3 วันที่ 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559

สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน เขต 2
ชื่อ - สกุล  น�ยตระกูล เจริญเชื้อ
วัน - เดือน - ปีเกิด วันที่ 2 ม.ค.2517 ปัจจุบันอ�ยุ 39 ปี
ก�รศึกษ�สูงสุด  ปริญญ�ตรี ส�ข�วิทย�ศ�สตรบัณฑิต 
   จ�ก มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเลย เมื่อปี พ.ศ.2546 
เคร่ืองร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด เบญจม�ภรณ์ช้�งเผือก เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2553
ประวัติท�งก�รเมือง ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น เป็นสมัยแรก
   (วันที่ 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559)
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ประมวลภ�พ

หน่วยง�นต่�งๆ อวยพรปีใหม่ น�ยก อบจ.ขอนแก่น และคณะผู้บริห�ร

โดย...ฝ่�ยพัฒน�สังคม สำ�นักปลัดฯ

มทบ.23

หอก�รค้� จ.ขอนแก่น คณะเลข�นุก�รน�ยก อบจ.ขอนแก่น

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

บมจ.ธ.กรุงไทย

บริษัท AIA จำ�กัด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนต�บอดฯ โรงเรียนศรีสังว�ลย์ขอนแก่น

โรงแรมบุษร�คัม วิทย�ลัยเทคโนโลยีไทยบริห�รธุรกิจ ขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น 1 สม�คมกีฬ� จ.ขอนแก่น

 ช่วงปล�ยเดือน ธ.ค.2555 และต้นเดือน  
ม.ค.2556 หน่วยง�นและบุคคลต่�งๆ ได้ทยอยเข้�
อวยพรและขอรับพร จ�ก น�ยก อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งว�นิชกพงษ์ และคณะผู้บริห�ร  
อบจ.ขอนแก่น เนื่องในเทศก�ลปีใหม่ เพ่ือคว�มเป็น 
สิริมงคลในปี พ.ศ.2556



น�ยกฯ พงษ์ศักดิ์ นำ�คณะ อบจ.ขอนแก่น
อวยพรและขอพร ผวจ.ขอนแก่น

ประธ�นสภ�ฯ สุช�ติ และคณะ ส.อบจ.ขก.
อวยพรและขอพร น�ยกฯ พงษ์ศักดิ์

รองปลัดฯ สุม�ลี นำ�คณะหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร
อบจ.ขก อวยพร รอง ผวจ.ขก.ทรงพล

ประธ�นที่ปรึกษ�ฯ สนั่น เป็นผู้แทนผู้บริห�ร อบจ.ขก
อวยพรและขอพร น�ยกฯ พงษ์ศักดิ์ และภริย�

ปลัดฯ สุช�ติ นำ�คณะฯ อวยพร
และขอพร รอง ผวจ.ขก.วินัย

รองปลัดฯ สุม�ลี นำ�คณะฯ อวยพร
รองประธ�นฯ มนต์ชัย

ปลัดฯ สุช�ติ นำ�คณะฯ อวยพร
และขอพร รองประธ�นสภ�ฯ วุฒิพร

ปลัดฯ สุช�ติ นำ�คณะฯ อวยพร
และขอพร น�ยกฯ พงษ์ศักดิ์ และภริย�

รองปลัดฯ สุม�ลี 
นำ�คณะฯ  อวยพร 
รองน�ยกฯ วัฒน�

รองปลัดฯ สุม�ลี นำ�คณะฯ 
อวยพรและขอพร ปลัดฯ สุช�ติ

ปลัดฯ สุช�ติ นำ�คณะฯ อวยพร 
รองน�ยกฯ สิทธิกุล

ปลัดฯ สุช�ติ นำ�คณะฯ อวยพร
ประธ�นสภ�ฯ สุช�ติ

 นอกจ�กนี้  น�ยก  อบจ .ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ นำ�คณะผู้บริห�ร  
สม�ชิกสภ�ฯ และข้�ร�ชก�ร อบจ.ขอนแก่น 
อวยพรและขอพรปีใหม่ จ�ก ผวจ.ขอนแก่น  
น�ยสมศักด์ิ สวุรรณสุจริต และรอง ผวจ.ขอนแกน่ 
ในช่วงเทศก�ลปีใหม่ที่ผ่�นม�



ประมวลภ�พ อวยพรปีใหม่





ประมวลภ�พ อวยพรปีใหม่





ประมวลภ�พ อวยพรปีใหม่





ประมวลภ�พ อวยพรปีใหม่



ที่ม�ของข้อมูล ..กระปุก ดอทคอม

 โดย  เทว�  ตั้งว�นิชกพงษ์ ศึกษ�นิเทศก์ชำ�น�ญก�รพิเศษ

ดอกไม้ประจำ�ช�ติอ�เซียน 10 ประเทศ มีอะไรบ้�ง...ม�ดูกัน

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

 1. บรูไนด�รุสซ�ล�ม (Brunei Darussalam) 
 ดอกซิมปอร์ (Simpor) หรือ ดอกส้�นชะว� (Dillenia)  
 ที่มีกลีบขน�ดใหญ่สีเหลือง ห�กบ�นเต็มที่แล้วกลีบ
ดอกจะมีลักษณะคล้�ยร่ม พบเห็นได้ต�มแม่น้ำ�ทั่วไปของบรูไน 
ห�กใครแวะไปเยือนบรูไน จะพบเห็นได้จ�กธนบัตรใบละ 1 
ดอลล�ร์ ของประเทศบรูไน และในง�นศิลปะพื้นเมืองอีกด้วย
 
 2. ร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� (Kingdom of Cambodia)  
 ดอกลำ�ดวน(Rumdul) ดอกไม้สีข�วปนเหลืองนวล 
 กลีบดอกหน�ทึบและแข็งเล็กน้อย มีกลิ่นหอมเย็นแบ
บกรุน่ๆ ถกูจดัเปน็ไมม้งคลชนิดหน่ึงเพร�ะมีคว�มหม�ยถึงคว�ม
สดช่ืนหอมกรุ่น และเป็นดอกไม้สำ�หรับสุภ�พสตรี
 
 3. ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 
 ดอกกล้วยไม้ร�ตรี (Moon Orchid) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 
 ดอกกล้วยไม้ที่บ�นอยู่ได้น�นที่สุด โดยช่อดอกนั้น
ส�ม�รถแตกก่ิงและอยู่ได้น�น 2-6 เดือน แต่จะบ�นแค่ปีละ 
2-3 ครัง้เท�่น้ัน ส�ม�รถเจรญิเตบิโตไดด้ใีนอ�ก�ศชืน้ จงึพบเหน็
ได้ง่�ยในพื้นที่ร�บต่ำ�ของประเทศอินโดนีเซีย
 
 4. ส�ธรณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว (The Lao  
 People’s Democratic Republic of Lao PDR) 
 ดอกจำ�ป�ล�ว (Dok Champa) คนไทยรูจ้กักนัดีในชือ่ 
ดอกลีล�วดี หรือ ดอกลั่นทม มักมีสีสันหล�กหล�ย ไม่เฉพ�ะ
เจ�ะจงว�่ตอ้งเปน็เพยีงสขี�วเท�่นัน้ เชน่ สชีมพ ูสเีหลอืง สีแดง 
หรือสีโทนอ่อนต่�งๆ ดอกจำ�ป�ล�วเป็นตัวแทนของคว�มสุข
และคว�มจริงใจ 
 
 5. ประเทศม�เลเซีย (Malaysia)
 ดอกพู่ระหง (Bunga Raya) ในภ�ษ�ท้องถิ่นเรียกกัน 
 ว�่บหุง�ร�ยอ หรอืทีรู่จ้กักนัทัว่ไปในชือ่ ดอกชบ�สีแดง 
ลกัษณะกลบีดอกเปน็สแีดง มเีกสรยืน่ย�วออกม�เหนอืดอก ซึง่
ถูกจัดให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศม�เลเซีย เพื่อเสริมสร้�ง
คว�มเป็นปึกแผ่นและคว�มอดทนในช�ติ 
 

 6. ส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 
 ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine) ดอกมีสีข�ว 
 กลีบดอกเป็นรูปด�ว มีกลิ่นหอม บ�นส่งกลิ่นในตอน  
กล�งคนื ถอืเปน็สญัลกัษณข์องคว�มบรสิทุธิ ์เรยีบง�่ย ออ่นนอ้ม
ถ่อมตน รวมถึงคว�มเข้มแข็งอีกด้วย

 7.  ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)  
 ดอกกล้วยไม้แวนด้� (Vanda Miss Joaquim) เป็น 
 ดอกไม้ประจำ�ช�ติ โดยดอกกล้วยไม้แวนด้�ตั้งชื่อต�ม
ผู้ผสมพันธุ์ คือ Miss Agnes Joaquim จัดเป็นดอกกล้วยไม้ที่
เป็นที่รู้จักม�กที่สุดในประเทศสิงคโปร์ มีสีม่วงสดสวยง�มและ
เบ่งบ�นอยู่ตลอดทั้งปี
 
 8. ร�ชอ�ณ�จักรไทย (Kingdom of Thailand)  
 ดอกร�ชพฤกษ์ (Ratchaphruek) ท่ีมีสีเหลืองสวย 
 สง่�ง�มเมื่อเบ่งบ�นแล้วให้คว�มรู้สึกอบอุ่น ถือเป็น
สญัลกัษณข์องคว�มมเีกยีรติยศศกัด์ิศร ีซ่ึงช�วไทยหล�ยคนรูจ้กั
กันดีในน�มของ ดอกคูน โดยมีคว�มเชื่อว่�สีเหลืองอร่�มของ
ดอกร�ชพฤกษ์คือสีแห่งพระพุทธศ�สน�และคว�มรุ่งโรจน์ รวม
ท้ังยังเป็นสัญลักษณ์แห่งคว�มส�มัคคีปรองดองของคนในช�ติ
อีกด้วย 

 
 9. ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม (The Socialist 
  Republic of Vietnam)  :  
 ดอกบัว (Lotus) เป็นดอกไม้ประจำ�ช�ติเป็นที่รู้จักกัน 
ในน�ม “ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ” เป็นสัญลักษณ์ของคว�มบริสุทธิ์ 
คว�มผูกพัน และก�รมองโลกในแง่ดี จึงมักถูกกล่�วถึงใน
บทกลอนและเพลงพื้นเมืองของช�วเวียดน�มอยู่บ่อยครั้ง
 
 10. สหภ�พพม่� (Union of Myanmar)  :  
 ดอกประดู่ (Paduak) มสีเีหลอืงทอง ผลดิอกและสง่กลิน่ 
 หอมในฤดูฝนแรก ช่วงเดือนเมษ�ยนซึ่งเป็นช่วงเวล�
เดียวกับที่ประเทศพม่�มีก�รเฉลิมฉลองปีใหม่ขึ้น ช�วพม่�เช่ือ
ว�่ดอกประดูค่อืสญัลกัษณข์องคว�มแขง็แรง คว�มทนท�น และ
เป็นดอกไม้ที่ข�ดไม่ได้ในพิธีท�งศ�สน�ของช�วพม่�



 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จัด “ก�รแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ งที่  62”  
ในระหว่�งวันที่ 28 พ.ย.– 9 ธ.ค.2555 ณ จ.ชัยภูมิ โรงเรียนในสังกัด  
อบจ.ขอนแก่น ส่งนักเรียนเข้�ร่วมก�รแข่งขัน จำ�นวน 60 กิจกรรม มีครู 
ผู้ควบคุมนักเรียน จำ�นวน 70 คน และนักเรียนผู้เข้�ร่วมก�รแข่งขัน จำ�นวน 
159 คน   

โดย...ศิริกุล ทัพซ้�ย ศึกษ�นิเทศก์ข่�วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

ก�รแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 

 สรุปผลก�รแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ได้เป็นตัวแทนภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ เข้�ร่วมก�รแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ประจำ�ปี 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้�อิมแพคอ�รีน� เมืองทองธ�นี ระหว่�งวันที่ 13 - 15  
ก.พ.2556 ดังนี้
1. กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย กิจกรรมท่องอ�ขย�นทำ�นองเสน�ะ ม.4 - ม.6 
 - ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ โรงเรียนเมืองพลพิทย�คม 
 - นักเรียน ได้แก่ น�ยช�ญศักดิ์ มูลโคกสูง    
 - ครูผู้ฝึกซ้อม น�งสมถวิล รินส�ธร   
2. กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมก�รแข่งขันประดิษฐ์บ�ยศรีสู่ขวัญ ม.4 - ม.6  
 - ได้รับร�งวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนเมืองพลพิทย�คม  
 - นักเรียน  ได้แก่
 (1) น�ยดิเรก  บ�ลี  (2) น�งส�ววรรณ�ลักษณ์  น�มตะ
 (3) น�ยศร�ยุทธ  นนสีร�ช  (4) น�งส�วสุด�รัตน์  กว้�งขว�ง
 (5) น�ยบุญฤทธ์ิ  โคตรภูธร  (6) น�งส�วไอลด�  กองทรัพย์
 - ครูผู้ฝึกซ้อม 
 (1) น�งจันทรพร  เกตพิบูลย์ (2) น�งสุด�  ม่วงท�  (3) น�งสุทธ�สินี  กันย�สุด
3. กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมก�รแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4 - ม.6 
 - ได้รับร�งวัลชนะเลิศ  คือ โรงเรียนสีชมพูศึกษ�  
 - นักเรียน  ได้แก่
 (1) น�ยพีรพงศ์  จันทร์หนองข�ม (2) น�ยวิวัตพงษ์  คล้�ยเพ็ชร (3) น�ยเสริมพงษ์  จันหอม
 - ครูผู้ฝึกซ้อม  
 (1) น�ยคมเพชร  โพธิปัสส� (2) น�งสุภ�วดี  โพธิปัสส�
4. กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมก�รแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4 - ม.6 
 - ได้รับร�งวัลชนะเลิศอันดับที่ 5  คือ โรงเรียนเมืองพลพิทย�คม 
 - นักเรียน ได้แก่
 (1) น�ยณัฐพงษ์  ลุนหงส์ (2) น�ยณัฐวุฒิ  ภูเหิน  (3) น�ยอภิวุฒิ  นฤน�ทวัฒน�
 - ครูผู้ฝึกซ้อม  
 (1) น�งพชิร�รัชต์ ศิริปุณยนันท์ (2) น�ยวรวัฒน์  ทิพยวัฒน์
5. ก�รศึกษ�พิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) กิจกรรมก�รแข่งขันว�ดภ�พระบ�ยสีประเภทบกพร่องท�งสติปัญญ�    ม.1 - ม.3 
 - ได้รับร�งวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนน�งิ้ววิทย�สรรค์ 
 - นักเรียน ได้แก่ เด็กหญิงเขมนิจ ทนินท�
 - ครูฝึกซ้อม น�ยเขตต์ เขตวิจ�รย์



โดย...กิตติชัย อุทธ�  นักวิช�ก�รศึกษ� 6ว. 

ก�รแข่งขันกีฬ�นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 
“นครพิษณุโลกเกมส์”

สรุปผลเหรียญร�งวัลก�รแข่งขัน “นครพิษณุโลกเกมส์”

ลำ�ดับ       อปท.  ทอง  เงิน  ทองแดง เหรียญรวม
  1 กรุงเทพมห�นคร  69  20     19      108
  2 ทน.นนทบุรี  15   9     14       38
  3 อบจ.ศรีสะเกษ   7   4      6       17
  4 ทน.นครร�ชสีม�   6   6      2       14
  5 อบจ.ขอนแก่น   6   3      3       12
  6 ทน.ภูเก็ต   5  15      7       27
  7 ทน.นครปฐม   5  10     11       26
  8 อบจ.นครร�ชสีม�  5   5      9       19
  9 ทม.ร้อยเอ็ด   5   4      5       14
 10 อบจ.ชลบุรี   4   7      6       17  

 สำ�หรับก�รแข่งขันกีฬ�นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แห่งประเทศไทย ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2556 
ระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือจะแข่งที่เทศบ�ลเมืองชัยภูมิ และในระดับประเทศที่ อบจ.ชลบุรี

 จ�กผลก�รแข่งขัน กีฬ�นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 
“พระน�งศรีเกมส์” ที่ จ.ศรีสะเกษ ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น มีนักกีฬ�ที่ผ่�นก�รคัดเลือก จำ�นวน 101 คน ได้เป็นตัวแทนภ�ค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ�นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 รอบชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย “นครพิษณุโลกเกมส์” ระหว่�งวันที่ 19 – 28 ธ.ค.2555 ณ สน�มภ�ยในเขตเทศบ�ลนครพิษณุโลก  
โดยผลก�รแข่งขัน ทำ�ได้ 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ดังนี้
 
 กีฬ�เปตอง ได้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
   หัวหน้�ผู้ฝึกสอน คือ ผอ.โรงเรียนเปรมติณสูล�นนท์ น�ยมงคล อติอนุวรรตน์ 

 กรีฑ�  ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
   หัวหน้�ผู้ฝึกสอน คือ ผอ.โรงเรียนศรีเสม�วิทย�เสริม น�ยนรินทร์ หีบแก้ว 

 วอลเล่ย์บอล ได้ 1 เหรียญเงิน จ�กรุ่น 16 ปีช�ย 
   หัวหน้�ผู้ฝึกสอน คือ ผอ.โรงเรียนเมืองพลพิทย�คม น�ยสุเทพ พงษ์ใหม่ 

 ฟุตซอล  ได้ 1 เหรียญทอง จ�กรุ่น 14 ปีช�ย และ 1 เหรียญทองแดงจ�กรุ่น 16 ปีช�ย
   หัวหน้�ผู้ฝึกสอน คือ รอง ผอ.โรงเรียนเมืองพลพิทย�คม น�ยเรืองยศ โพนเมืองหล้� 

   ซึ่งในก�รแข่งขันครั้งนี้ อบจ.ขอนแก่น ได้ลำ�ดับที่ 5 ของประเทศ 



ภ�รกิจกองแผนและงบประม�ณ

โครงก�รเย�วชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำ�ปี 2556
 อบจ.ขอนแก่น โดย ฝ่�ยส�ธ�รณูปโภคส�ธ�รณูปก�รและสิ่งแวดล้อม กองแผนและงบประม�ณ ได้จัดทำ� “โครงก�ร
เย�วชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำ�ปีงบประม�ณ 2556” ในวันที่ 19 – 21 ธ.ค. 2555 โดยมีเย�วชนจ�กโรงเรียนในสังกัด  
อบจ.ขอนแก่น จำ�นวน 120 คน เข้�ร่วมโครงก�รในครั้งนี้
 วัตถุประสงค์ในก�รจัดโครงก�รครั้งนี้ เพื่อสร้�งจิตสำ�นึกให้เย�วชนตระหนักในก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ
และส่ิงแวดล้อม พัฒน�เย�วชนให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเก่ียวกับภ�วะโลกร้อน และตระหนักถึงบทบ�ทของเย�วชนต่อก�รมีส่วนร่วม  
เพือ่ปอ้งกันและแก้ไขปญัห�ด�้นสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ สง่เสรมิใหเ้ย�วชนไดม้สีว่นรว่มในก�รแสดงคว�มคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ด�้น
สิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รขับเคลื่อนเครือข่�ยพลังเย�วชนอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้
เย�วชนส�ม�รถนำ�คว�มรูแ้ละประสบก�รณท์ีไ่ดร้บักลบัไปปฏบิตัพิฒัน�ชมุชน รวมทัง้ เผยแพรอ่งคค์ว�มรูใ้หแ้กเ่พือ่นเย�วชนและ
ประช�ชนในท้องถิ่นของตนเอง 
 ซึ่งกิจกรรมโครงก�รมีก�รอบรมให้คว�มรู้ด้�นก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม โดยวิทย�กรจ�กอุทย�น
แห่งช�ติภูเวียง สำ�นักอนุรักษ์ที่ 8 ในหัวข้อ “วิกฤตก�รณ์ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม” “ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่
ป่�ต้นน้ำ�”  “บทบ�ทของเย�วชนกับก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม” พร้อมกันนี้ คณะเย�วชนยังได้รับ 
คว�มรู้จ�กก�รฝึกปฏิบัติก�รจัดทำ�ฝ�ยเสริมสร้�งระบบนิเวศน์ต้นน้ำ� (Check Dam) หรือฝ�ยแม้ว จำ�นวน 10 แห่งด้วย
 จ�กก�รจัดกิจกรรมค่�ยดังกล่�ว ทำ�ให้เย�วชนที่เข้�ร่วมโครงก�รเกิดจิตสำ�นึกที่ดี มีคว�มเข้�ใจ และตระหนักถึงปัญห�
ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตระหนักถึงบทบ�ทของเย�วชนต่อก�รมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อม  เกิดเครือข่�ยพลังเย�วชนในก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีองค์คว�มรู้ด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและ
สิ่งแวดล้อม และมีกิจกรรมด้�นก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้

โดย...ดวงเนตร ช�สุวรรณ  หัวหน้�ฝ่�ยส�ธ�รณูปโภคส�ธ�รณูปก�รและส่ิงแวดล้อม



  โดย...ข้�วหล�มเปียก

การประกวดนางสาวขอนแก่น เพื่อคัดเลือกเป็น 
“ฑูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น”

ของด.ี..ที่ขอนแก่น

 ในง�นเทศก�ลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และง�นก�ช�ด จ.ขอนแก่น นอกจ�กจะมี
ก�รจัดนิทรรศก�ร จ�กหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐและเอกชนใน  จ.ขอนแก่น  ก�รแสดงศิลป
วัฒนธรรมพ้ืนบ้�นอีส�นและก�รผูกเส่ียว ท่ีคุ้มวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น ยังมีอีกหน่ึงไฮไลท์
ของง�น นั่นคือ ก�รประกวดน�งส�วขอนแก่น ซึ่งปนี้ีได้เปลี่ยนชื่อจ�ก ก�รประกวด
น�งง�มไหม ม�เป็น ก�รประกวดน�งส�วขอนแก่น เพ่ือให้เข้�กับบรรย�ก�ศของก�รจัดง�น
และเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของช�วขอนแก่นอย่�งแท้จริง และที่สำ�คัญในปีนี้ จ.ขอนแก่น ได้จัดก�รประกวดให้กับส�วง�มที่เป็นคน 
จ.ขอนแก่น หรือ มีภูมิลำ�เน� หรือกำ�ลังศึกษ�เล่�เรียน อยู่ที่ จ.ขอนแก่น เท่�นั้น
 สำ�หรับวัตถุประสงค์ของก�รจัดก�รประกวดในปีนี้ เพื่อคัดเลือกสตรีไทยที่มีคว�มสวยง�ม มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และมี
คุณสมบัติเหม�ะสมให้ดำ�รงตำ�แหน่งน�งส�วขอนแก่น ประจำ�ปี 2555 ทำ�หน้�ที่เป็น“ทูตวัฒนธรรมและก�รท่องเที่ยว” ให้กับ 
จ.ขอนแกน่ ปฏิบตัหิน�้ทีใ่นก�รเผยแพรป่ระช�สมัพนัธ ์เพ่ือสร้�งชือ่เสียงใหก้บั จ.ขอนแกน่ ทัง้ในประเทศและต่�งประเทศ ถอืเป็น
อีกหนึ่ง “ของดี..ที่ขอนแก่น” ที่ 1 ปีจะมีครั้งครับ
 โดยในปีนี้ ได้จัดก�รประกวดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2555 ณ เวทีกล�งง�นเทศก�ลไหมฯ มีส�วง�มเข้�ชิงชัยทั้งสิ้น 64 คน 
ผลปร�กฎว่� น.ส.โสภิด� ศรีวิรัตน์ “น้องมิ้นท์” ส�วง�มจ�ก คณะเทคโนโลยี ส�ข�เทคโนชีวภ�พ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น  
ซึ่ง อ.หนองเรือ ส่งเข้�ประกวด เป็นผู้คว้�ร�งวัล “น�งส�วขอนแก่น” ไปครอง ได้รับส�ยสะพ�ยพร้อมเงินร�งวัล 1 แสนบ�ท  
สว่นตำ�แหน่ง รองน�งส�วขอนแกน่ อนัดบั 1 ไดแ้ก ่น.ส.กลุวด ีจงสมชยั “นอ้งลกูแกว้” นกัศกึษ�ส�ข�โภชน�ศ�สตรเ์พือ่สุขภ�พ 
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น อ.น้ำ�พอง ส่งเข้�ประกวด ได้รับ ส�ยสะพ�ยและเงินร�งวัล 5 หมื่นบ�ท ตำ�แหน่ง รองน�งส�วขอนแก่น 
อันดับ 2 ได้แก่ น.ส.พิชญ์ชภัส เปี่ยมรุ่งหิรัญ นักศึกษ�จ�กคณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น โรงแรมขอนแก่นรื่นรมย์  
ส่งเข้�ประกวด
   ส่วนร�งวัลขวัญใจประช�ชน ได้แก่ น.ส.วทิด� ไชยศรี อบจ.ขอนแก่น ส่งเข้�ประกวด ร�งวัลขวัญใจ 
  ส่ือมวลชน ไดแ้ก ่น.ส.พนชักร ชืน่ชม วทิย�ลยัขอนแกน่บรหิ�รธรุกจิ สง่เข�้ประกวด ร�งวลัมสิปอ๊ปปลู�่โหวต 
   ได้แก่ น.ส.วิล�สินี กุลบวรรัตน์ หม�ยเลข 46 ขอนแก่นฟิล์ม ส่งเข้�ประกวด ซึ่ง น�ยกเหล่�ก�ช�ด  จ.ขอนแก่น 
  น�งนิภ� สุวรรณสุจริต เป็นผู้มอบมงกุฎ พร้อมส�ยสะพ�ยและเงินร�งวัลให้กับน�งส�วขอนแก่น 
  คนใหม่ ในส่วนของ อบจ.ขอนแก่น น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ได้มอบหม�ยให้  
  น�งเทว� ตั้งว�นิชกพงษ์ ภริย� เข้�ร่วมเป็นคณะกรรมก�รในก�รประกวดครั้งนี้



ข่�วกีฬ� โดย...น�ยฉล�ม

 เสร็จส้ินก�รแข่งขันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วครับ สำ�หรับ
ก�รแข่งขันฟุตบอล “อบจ.ขอนแก่น คัพ ต้�นย�เสพติด  
คร้ังท่ี 8 ประจำ�ปี 2555” โดยได้ดำ�เนินก�รแข่งขันม�ต้ังแต่วันท่ี 
21 ธ.ค.2555 – 13 ม.ค.2556 มีทีมเข้�ร่วมก�รแข่งขันทั้งสิ้น 
18 ทีม แบ่งก�รแข่งขันออกเป็น 6 ส�ย ส�ยละ 3 ทีม ทำ�ก�ร
คัดเลือกทีมเข้�ไปเล่นในรอบที่สอง จำ�นวน 12 ทีม และแข่งขัน
คัดเลือกทีมเข้�ไปเล่นในรอบที่ส�ม จำ�นวน 8 ทีม และรอบรอง
ชนะเลิศ จำ�นวน 4 ทีม จนได้ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ
 โดยเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2556 ซึ่งเป็นวันทำ�ก�รแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ได้รับเกียรติจ�ก น�ยก อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษศ์กัด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ ์เปน็ประธ�นในพธิปีดิก�รแขง่ขนั 
พร้อมด้วย รองน�ยก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์  
รองประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น น�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ให้
เกียรติร่วมมอบร�งวัล และ ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ 
โคตรทุม เป็นผู้กล่�วร�ยง�น โดยมีผลก�รแข่งขัน ดังนี้

 -  ร�งวัลชนะเลิศ  ไ ด้แก่  ทีมเมือง ยู ไนเต็ด  
(ประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ ไตรองค์ถ�วร เป็น 
ผู้จัดก�รทีม) ได้รับถ้วยเกียรติยศของ น�ยก อบจ.ขอนแก่น 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ พร้อมเงินร�งวัล 100,000 บ�ท
 - ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมน้ำ�พอง  
เอฟซี (รองประธ�นสภ� อบจ.ขอนแก่น น�ยมนต์ชัย  
ศรีวิไลลักษณ์ เป็นผู้จัดก�รทีม) ได้รับถ้วยเกียรติยศของ  
รองน�ยก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ พร้อมเงิน
ร�งวัล 50,000 บ�ท
 - ร�งวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2 ไดแ้ก ่ทมีมห�วทิย�ลยั
ขอนแก่น (อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย  
ไตรรัตนศิริชัย เป็นผู้จัดก�รทีม) ได้รับถ้วยเกียรติยศของ 
รองน�ยก อบจ.ขอนแก่น น�งวัชร�ภรณ์ ผ่องใส พร้อมเงิน
ร�งวัล 30,000 บ�ท
 - ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมบ้�นไผ่ 
(ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้�นไผ่ เขต 1 น�ยองอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
เป็นผู้จัดก�รทีม) ได้รับถ้วยเกียรติยศของ รองน�ยก อบจ.
ขอนแก่น น�ยวัฒน� ช่�งเหล� พร้อมเงินร�งวัล 20,000 บ�ท
 - ร�งวลัทมีม�รย�ทยอดเยีย่ม ได้แก ่ทมีมห�วิทย�ลยั
ขอนแก่น ได้รับถ้วยเกียรติยศของ น�ยก อบจ.ขอนแก่น  

ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ พร้อมเงินร�งวัล 3,000 บ�ท
 - ร�งวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำ�ทัวร์น�เมนต์ 
ได้แก่ ผดุงศักดิ์ กิตติวร�พล จ�ก ทีมเมือง ยูไนเต็ด ได้รับถ้วย
เกียรติยศของ น�ยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
พร้อมเงินร�งวัล 3,000 บ�ท
 - ร�งวัลผู้ทำ�ประตูสูงสุด (ด�วซัลโว) ได้แก่ ชรินทร์ 
บุตรฮ�ด จ�ก ทีมน้ำ�พอง เอฟซี และ วิทย� น�มพวน จ�ก 
ทีม BBQ ทำ�ได้คนละ 8 ประตู ได้รับถ้วยเกียรติยศของ น�ยก 
อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ พร้อมเงินร�งวัล 
3,000 บ�ท

อบจ.ขอนแก่น คัพ ต้�นย�เสพติด ครั้งที่ 8 ประจำ�ปี 2555

ทีมเมือง ยูไนเต็ด ชนะเลิศ

ทีม น้ำ�พอง เอฟซี 
รองชนะเลิศ อันดับ 1

ทีม น้ำ�พอง เอฟซี 
รองชนะเลิศ อันดับ 1

ทีมมห�วิทย�ลัยขอนแก่น 
รองชนะเลิศ อันดับ 2

ทีมมห�วิทย�ลัยขอนแก่น 
ทีมม�รย�ทยอดเยี่ยม

ผดุงศักดิ์ กิตติวร�พล 
นักฟุตบอลยอดเยี่ยม

ชรินทร์ บุตรฮ�ด ด�วซัลโว



พ.ศ.2555 
ร�งวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีส�น” ปีที่ 31 
ประจำ�ปี 2555
จ�ก...น�ยกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

พ.ศ.2555 
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่มีก�ร
ดำ�เนินง�นด้�นคนพิก�ร”
จ�ก...กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคง
ของมนุษย์
พ.ศ.2555
ร�งวัล “ผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงก�รฟ้ืนฟูป่�ต้นน้ำ�
และพัฒน�ป่�พ้ืนบ้�นแหล่งอ�ห�รชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ
และสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชสย�มมกุฎร�ชกุม�ร
จ.ขอนแก่น ปี 2555”
จ�ก...กองทัพภ�คที่ 2

พ.ศ.2555 
ร�งวัล “ผู้ให้ก�รสนับสนุนง�นชุมนุมลูกเสือ
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ”
จ�ก...สำ�นักง�นลูกเสือแห่งช�ติ

พ.ศ.2555
ร�งวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผลง�นดีเด่น
ด้�นก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ระดับศูนย์ป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยเขต ประจำ�ปี 2554 
ประเภท องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด
จ�ก...กระทรวงมห�ดไทย

พ.ศ.2555
ร�งวัล หน่วยง�นท่ีให้ก�รสนับสนุนช่วยเหลือ
กิจกรรมของตำ�รวจภูธร ภ�ค 4
จ�ก...ตำ�รวจภูธร ภ�ค 4

พ.ศ.2555
ร�งวลั  ผูใ้หก้�รสนบัสนนุและสง่เสรมิก�รจดัก�รแขง่ขนั 
กฬี�นกัเรียนชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจำ�ป ี2555
จ�ก...กรมพลศึกษ� กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�

พ.ศ.2555
ร�งวัล  ผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศ�สน� 
เน่ืองในเทศก�ลวิส�ขบูช� “ง�นฉลองพุทธชยันตี  
2,600 ปี แหง่ก�รตรสัรูข้องพระพทุธเจ�้” จ.ขอนแกน่ 
ประจำ�ปี 2555
จ�ก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2555
ร�งวัล  ผู้ให้ก�รอนุเคร�ะห์และสนับสนุน โครงก�ร 
จัดอบรมเย�วชนมุสลิมภ�คฤดูร้อน ประจำ�ปี 2555 
จ�ก...สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอิสล�มประจำ�จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2555
ร�งวัล  ผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รแข่งขันกีฬ�แห่งช�ติคร้ังท่ี 40 
“ขอนแก่นเกมส์” และกีฬ�คนพิก�รแห่งช�ติ คร้ังท่ี 30 
“นครขอนแก่นเกมส์”
จ�ก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2555
ร�งวัล  ผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรม
ท�งพระพุทธศ�สน�และศ�สน�อื่น
จ�ก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2554
ร�งวัล  กรรมก�รสงเคร�ะห์ดีเด่น ระดับเขต 
(ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชน เขต 4 จ.ขอนแก่น)  
ด้�นก�รพัฒน�หรือก�รสงเคร�ะห์เด็กและเย�วชน  
ประจำ�ปี 2554
จ�ก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2554
ร�งวัล  ผู้สนับสนุนสม�คมกีฬ�ท�งอ�ก�ศฯ ประจำ�ปี 2554
จ�ก...สม�คมกีฬ�ท�งอ�ก�ศและก�รบินแห่งประเทศไทย
 ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

พ.ศ.2553
ร�งวัล  ผู้ให้ก�รสนับสนุนง�นสัมมน�
หอก�รค้�ทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 ณ จ.ขอนแก่น
จ�ก...หอก�รค้�จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2552
ร�งวัล  ผู้สนับสนุน อสม.ชนะเลิศก�รประกวด 
อสม.ดีเด่นระดับช�ติ ส�ข�ก�รเฝ้�ระวังป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประจำ�ปี 2552
จ�ก...สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2551
ร�งวัล  ผู้ให้ก�รอนุเคร�ะห์และช่วยเหลือ หน่วยเฉพ�ะกิจปัตต�นี 
ในก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์ก�รก่อคว�มไม่สงบใน 3 จังหวัด
ช�ยแดนภ�คใต้ ด้วยคว�มมุ่งม่ันศรัทธ�และเสียสละ
จ�ก...หน่วยเฉพ�ะกิจปัตต�นี

พ.ศ.2551
ร�งวัล  องค์กรดีเด่น ที่ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของ
สภ�เดก็และเย�วชน เนือ่งในก�รจดัง�นวนัเย�วชนแห่งช�ต ิ
จังหวัดขอนแก่น ประจำ�ปี 2551
จ�ก...สภ�เด็กและเย�วชนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2551
ร�งวัล  ผูใ้ห้ก�รสนบัสนนุก�รก่อสร�้งห้องสมดุประช�ชน 
ค่�ยเปรมติณสูล�นนท์
จ�ก...มูลนิธิหอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูล�นนท์



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

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

พ.ศ.2553
ร�งวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ประจำ� 2552
ประเภท สถ�นีขนส่งท�งบก
จ�ก...กรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข

จ�ก...สมัชช�นักจัดร�ยก�รข่�ววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย (สว.นท.)


