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	 พระเมตตาปกคุ้ม					 ผองไทย
ดุจร่มโพธิ์รวมใจ	 	 	 เหล่าหล้า
สิบสองจวบสมัย	 	 	 ก้องเกริก	ขจรเฮย
ชนชื่นพระแม่ฟ้า	 	 	 กลับร้อนกลายเย็น
	 พระดุจสินธุ์ฉ่ำาพื้น	 	 แดนทอง	สยามแฮ
พระดั่งเมฆารอง	 	 	 ปิ่นไท้
ทุกรอยยาตรนำาส่อง	 	 	 ขจรเกียรติ
ขอเทิดพระแม่ไว้	 	 	 สุดล้ำาเกศา
	 ศิลปาชีพเสกสร้าง	 	 ทางสวรรค์
พระเฉกผู้จำานรรจ์	 	 	 เด่นได้
เป็นรากมั่นจวบกัลป์	 	 	 ชูชีพ	ชนแฮ
บำาบัดทุกข์สุขให้	 	 	 ราษฎร์ซ้องสรรเสริญ

ด้วยเกล้�ด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำาอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาส

เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
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(น�งสุม�ลี  ฐ�นวิเศษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ว�รส�รคูนแคน
เจ้�ของ :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำ�นวยก�ร :
  นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ 
      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร 
  นายสิทธิกุล  ภูคำาวงศ์
  นางวัชราภรณ์  ผ่องใส
  นายวัฒนา  ช่างเหลา
      รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  นายปรัชญา  ผิวผาง
      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษ�
  นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
  นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
  นางสาวนงลักษณ์  รัตนจันทร์
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  นายวรเวทย์ ดิเรกศรี
      หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  นางวราพร หาญชนะชัยกูล
      ผู้อำานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  นายเพ็ชร  มูลป้อม
      ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ
  นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ
      ผู้อำานวยการกองคลัง
  นายปิยะชัย  ตุ่ยสิมา
      ผู้อำานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นายประชิต อึ้งประเสริฐ
      ผู้อำานวยการกองกิจการขนส่ง
  นางนงเยาว์  สรรศรี
      ผู้อำานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
  นายสุวนัย  ภูมาศ
      ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที ่

บรรณ�ธิก�รผู้พิมพ์ผู้โฆษณ�
  นางสุมาลี  ฐานวิเศษ
      ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้จัดก�ร
  นางสาวนงลักษณ์  รัตนจันทร์
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดก�ร :
  นางศิริพร  ประดาพล
      หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝ่�ยประส�นง�นจัดส่งและน�ยทะเบียน :
  นางอุบลศิริ  ไชยแสง          นางสาวพรทิพา  ราชสีทา
ฝ่�ยประส�นง�นติดต�มข้อมูลประจำ�กองต่�งๆ :
  นายรัฐกรณ์  ทองงาม            นายทรงวุฒิชัย  ดิลกวิลาศ        นางสาวจุฑารัตน์   สุภโตษะ
  นายเทพมงคล  ประดาพล    นายพงศ์กฤษณ์  ฮามคำาไพ     นายบวร  ชินอ้วน
  นางนิมิตร  ลีเอาะ             นายรุ่งโรจน์  สิงห์มี        นางสุภาพร  ภูเงิน
  นางฉวีวรรณ  จันทร์ดา       นายกิตติชัย  อุทธา     

คณะผู้จัดทำ�ข่�วประจำ�กองบรรณ�ธิก�ร 
  นางทัศรินทร์ เชิดโกทา       นางเพ็ญวณี สุขเสงี่ยม         นายอภินันทน์ อรัญรุด
  นางวราภรณ์ อุทธา          นางสาวกิตติมา สนามทอง     นางจิระนันท์์ ชนเวียน
  นางสาววิภารัตน์ ชมชัยภูมิ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร
  นางสาวธนิดา  น้อยโนนทอง  นายชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร

ออกแบบ :
   นางสาวสุเนตรา พงษา

วัตถุประสงค์ :

   เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมตามกรอบภารกิจของ อบจ.ขอนแก่น ตลอดจนองค์กร 

ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะ 

ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก โดยประชาชน องค์กรภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบ

สำ�นักง�น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 4682  โทรสาร 0 4323 9194  www.kkpao.go.th

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

 สวัสดีค่ะทุกท่าน วารสารคูนแคน 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 ประจำาเดือนสิงหาคม 2556 
กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้ ง พร้อมกับ 
ข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ อบจ.
ขอนแก่น และ จ.ขอนแก่น 

ประจำาปี พ.ศ.2557 ต่อ สภา อบจ.ขอนแก่น และ สภา อบจ.ขอนแก่น 
ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 นักเรียนโรงเรียนพระธ�ตุข�มแก่นพิทย�ลัย คือ น.ส.สุพัชช� 
สุวรรณบำ�รุง และ น.ส.กฤษณ� เตินเตือน สร้างชื่อเสียงให้กับ 
อบจ.ขอนแก่น จากการแข่งขัน “พัทย�ม�ร�ธอนน�น�ช�ติ”  
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2556 และ น.ส. ทักษิณ� จำ�รัสแนว นักเรียน

โรงเรียนสีชมพูศึกษ� ซ่ึงได้รับ ร�งวัลชนะเลิศ ก�รประกวด
แข่งขันส�วไหมไทยพื้นบ้�น ประเภทเส้นไหมน้อยส�วมือ 
(พันธุ์ไทยพื้นบ้�น) ระดับมัธยมศึกษ� ขอแสดงความชื่นชมยินดี
กับทั้ง 3 คน 
 พบกนัใหมฉ่บบัหนา้ ขอใหท้กุทา่น “สขุสมหวงั มรี�่งก�ย
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปร�ศจ�กโรคภัยไข้เจ็บ” สวัสดีค่ะ...

 เดือนสิงหาคม เป็นเดือนมหามงคลที่ทุกท่านต่างแสดง 
ความกตัญญูต่อบุพการี และหน่วยงานต่างๆ ก็แสดงออกถึง 
ความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ  
วารสารคูนแคน ขอเป็นตัวแทน อบจ.ขอนแก่น ถวายพระพรพระองค์ท่าน 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ชว่งน้ีใกล้จะสิน้ปงีบประมาณ พ.ศ.2556 หนว่ยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่น ต่างจัดทำาแผนงบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2557 
เพ่ือให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
คุม้ค่าทีส่ดุ เพราะทกุบาททกุสตางค์เปน็เงนิภาษขีองพีน่อ้งประชาชน 
ดั ง นั้ น  จึ ง ต้ อ ง ใช้ จ่ า ย ใ ห้ ร อ บ ค อ บ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด 
ต่อพี่น้องประชาชน และ อบจ.ขอนแก่น โดย นายก อบจ.ขอนแก่น 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ได้เสนอแผนงบประมาณรายจ่าย
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ส�รบัญ

“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.

ก�รแข่งขัน “หินช้�งสี” ซุปเปอร์ฮ�ล์ฟ – มินิม�ร�ธอน ต้�นย�เสพติด ครั้งที่ 9

ณ แหล่งท่องเที่ยว “หินช้�งสี” (อุทย�นแห่งช�ติน้ำ�พอง) ต.โคกง�ม อ.บ้�นฝ�ง จ.ขอนแก่น

2

6

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

เรื่องจากปก  

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น 

รู้เรื่องกฎหมาย  

ภารกิจสำานักปลัด อบจ. 

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6)  

กองกิจการสภา อบจ. : แนะนำาสมาชิกสภา อบจ.

ขอนแก่น สมัย พ.ศ.2555 – 2559 

ภารกิจกองช่าง 

รวมกันเราทำาได้ แก้ไขปัญหาจราจร  

ประมวลภาพข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น  

ภารกิจกองคลัง  

ตามดูผลงานสโมสรขอนแก่น เอฟซี สู้ศึก ยามาฮ่าลีก 1

ภารกิจหน่วยตรวจสอบภายใน 

เกร็ดความรู้ จาก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดฯ 

สาระน่ารู้ กับ กองการเจ้าหน้าที่ 

ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ 

เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น  

รอบรั้ว...ขอนแก่น  

แนะนำา ปลัด อบจ.ขอนแก่น 

ภารกิจกองกิจการขนส่ง
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ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น โดย...ธนิดา น้อยโนนทอง

มอบวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ อ�ส�สมัครปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น 
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ พร้อมด้วย ประธานที่ปรึกษา นายก อบจ.ขอนก่น น�ยสนั่น  
พงษ์สมบัต ิ รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.น้ำาพอง เขต 2 น�ยนพพร  
ปิติสุวรรณรัตน์ อ.กระนวน เขต 2 น�ยตระกูล เจริญเชื้อ และ อ.สีชมพู เขต 1 น�ยอ�ทิตย์ ถนอมทุน ร่วมมอบวัสดุ 
อุปกรณ์และเวชภัณฑ์สัตว์ ให้แก่ อาสาสมัครปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น  
ภายใต้โครงการ “เพิ่มประสิทธิภ�พอ�ส�สมัครปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น” เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2556 ณ หอประชุม 100 ปี อ.น้ำาพอง 
จ.ขอนแก่น โดยมี รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และ นอภ.น้ำาพอง  
น�ยสุชัย บุตรส�ระ ร่วมเป็นเกียรติ

เปิด “ง�นมหกรรมก�รประกวดพระเครื่อง 
พระบูช� และเหรียญพระคณ�จ�รย์ทั่วประเทศ”

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิด “ง�นมหกรรมก�รประกวดพระเครื่อง 
พระบูช� และเหรียญพระคณ�จ�รย์ทั่วประเทศ” เมื่อวันที่  
28 ก.ค.2556 ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซาขอนแก่น โดยมี รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น  
น�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ร่วมเป็นเกียรติ

ร่วมมอบทุนก�รศึกษ�
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ พร้อมด้วย รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�งวัชร�ภรณ์ ผ่องใส  
ร่วมมอบทุนการศึกษาให้ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา จ.ขอนแก่น ครบ 200 ปี พ.ศ.2540 น�งระเบียบรัตน์ พงษ์พ�นิช  
เพื่อมอบให้แก่เด็ก นักเรียน เยาวชน สามเณร และพระภิกษุสงฆ์ ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2556  
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด โดยมี อดีตนายกเหล่ากาชาด จ.พังงา น�งด�รุณี พ�ลุสุข ร่วมเป็นสักขีพยาน



มอบของที่ระลึก รมว.กระทรวงมห�ดไทย
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
มอบของที่ระลึกให้กับ รมว.กระทรวงมหาดไทย น�ยจ�รุพงศ์ 
เรืองสุวรรณ ในโอกาสเป็นองค์ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง  
“วิสัยทัศน์ภ�คอีส�นกับก�รพัฒน�ประเทศไทย” เมื่อวันที่  
25 ก.ค.2556 ณ หอ้งประชมุพงษศ์กัดิว์ทิยากร วิทยาลัยบณัฑติ
เอเชีย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

มอบทุนก�รศึกษ� บุตรสม�ชิกศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV 

จ.ขอนแก่น
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบทุนการศึกษาสำาหรับบุตรสมาชิกของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จ.ขอนแก่น 
จำ�นวน 2,000,000 บ�ท ประจำาปี 2556 โดยมี ประธาน 
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ น�งระเบียบรัตน์ พงษ์พ�นิช เป็นผู้รับมอบ 
เมือ่วนัที ่19 ก.ค.2556 ณ หอประชมุอเนกประสงค ์มหาวทิยาลยั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

รับมอบเกียรติบัตรผู้ให้ก�รสนับสนุน
 สพป.ขก. 1 - 5 และ สพม.25 

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
รับมอบโล่ผู้ให้การสนับสนุน “ก�รประชุมสัมมน�บุคล�กร  
กลุ่มนโยบ�ยและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 1 - 5 และ สพม. 
เขต 25” จาก ผอ.สพป.ขก.2 ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่�ชัย พร้อมให้
เกียรติบรรยายพิเศษ ในเรื่องการจัดทำาแผนและงบประมาณ  
ของ อบจ.ขอนแก่น ให้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง เมื่อวันที่  
25 ก.ค.2556 ณ ห้องประชุม สพป.ขอนแก่น เขต 2 อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 

รับมอบโล่ผู้ให้ก�รสนับสนุน
ก�รประชุมสัมมน�วิช�ก�รน�น�ช�ติ A-LIEP 2013
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  
รับมอบโล่ผู้ให้การสนับสนุน “ก�รจัดง�นประชุมสัมมน�
วิช�ก�รน�น�ช�ติ A-LIEP 2013 (Asia – Pacific Library 
and Information Education Practice)” จาก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ประธาน
ในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2556 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น 
ราชาออคิด
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ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร

อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในก�รประชุม
สันนิบ�ตเทศบ�ล ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์  
ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรอง และพบปะ ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และพนกังานเทศบาลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
ท่ีเดินทางเข้าร่วม “ก�รประชุมสัมมน�ท�งวิช�ก�รสันนิบ�ต
เทศบ�ลภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2556” เมื่อวันที่ 
25 ก.ค.2556 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ขอนแก่น โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล น�ยสุวัฒน์  
อังสนันท์ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 
กล่าวต้อนรับ

ร่วมโครงก�ร “สุภ�พบุรุษพลังแผ่นดิน” 
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์  
ร่วม “โครงก�รสุภ�พบุรุษพลังแผ่นดิน” และร่วมถ่ายภาพกับ 
ผบช.ภ.4 พล.ต.ท.กวี สุภ�นันท์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย 
ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พล.ต.ต.เพ่ิมศักด์ิ ภร�ดรศักดิ์ เมื่อวันที่ 
11 ก.ค.2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำารวจภูธร ภาค 4

ต้อนรับคณะนักศึกษ� มรภ.ก�ฬสินธุ์ 
ศึกษ�ดูง�น อบจ.ขอนแก่น

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น น�งสุม�ลี ฐ�นวิเศษ  
พร้อมด้วย รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ 
นำาคณะหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ 
แก่นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ ท่ีเดินทางมาศกึษา
ดูงาน อบจ.ขอนแก่น “โครงก�รศึกษ�ดูง�นเพื่อพัฒน� 
องค์คว�มรู้และประสบก�รณ์ชีวิตนักศึกษ� ส�ข�วิช�
รฐัศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัก�ฬสนิธุ”์ พรอ้มรว่มถา่ยภาพ
เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2556

ต้อนรับ อบจ.กระบี่
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์  
รัตนจันทร์ และหัวหน้าสำานักปลัดฯ น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี 
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบจ.กระบี่ ในโอกาส 
เดินทางมาศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมรับมอบ
ของทีร่ะลึกจาก รองปลัด อบจ.กระบี ่น�ยสจัจพร จนัทรศ์รนีวล 
เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2556 ณ ศาลาประชาคม จ.ขอนแก่น
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อบจ.ขอนแก่น รับมอบโล่
โครงก�ร “จ.ขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวย�เสพติด”

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
รับมอบโล่ “องค์กรเครือข่�ยวัฒนธรรม ด้�นจัดกิจกรรม
ปอ้งกนัย�เสพตดิ ในมติศิ�สน�และวฒันธรรม” ตามโครงการ 
“จ.ขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวย�เสพติด” จาก เครือข่ายวัฒนธรรม
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2556 ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมี  
ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงวัฒนธรรม น�ยสุระ เตชะทัต ประธาน
ในพิธีเป็นผู้มอบ

อบจ.ขอนแก่น ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลง
คว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน� “ขอนแก่นไมซ์ซิตี้”

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนา  
“ขอนแก่นไมซ์ซิต้ี” ระหว่าง จ.ขอนแก่น และสำานักงานส่งเสริม 
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) เมื่อวันท่ี  
29 ก.ค.2556 ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นขอนแก่น  
โดยมี ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธาน

ร่วมมอบร�งวัล 
“หินช้�งสี ซุปเปอร์ฮ�ล์ฟ – มินิม�ร�ธอนฯ”

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เดิน – วิ่ง 
“หินช้�งสี ซุปเปอร์ฮ�ล์ฟ – มินิม�ร�ธอน ต้�นย�เสพติด คร้ังท่ี 9” 
เมื่ อวันที่  4  ส .ค .2556 ณ แหล่ งท่อง เที่ ยวหินช้ างสี   
(อุทยานแห่งชาติน้ำาพอง) ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยมี 
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านฝาง น�ยธณัช เครือม� ร่วมเป็นเกียรติ

อบจ.ขอนแก่น มอบปัจจัยก�รผลิตท�งก�รเกษตร
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นประธานมอบ “ปัจจัยก�รผลิตท�งก�รเกษตร” ให้แก่ 
เกษตรกร อ.เปือยน้อย เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2556 ณ หอประชุม 
อ.เปือยน้อย โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เปือยน้อย น�ยจิรยุทธ  
โชติศิล�กุล พร้อมด้วย นอภ.เปือยน้อย น�ยณัฐวุฒิ ถุนนอก 
นำาคณะผูน้ำาทอ้งถิน่ ผูน้ำาทอ้งที ่และเกษตรกรในเขต อ.เปอืยนอ้ย 
ให้การต้อนรับ



รู้เรื่องกฎหม�ย

10

 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย ได้บัญญัติให้มี
กฎหมายกำ าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอำ านาจ 
เพื่อพัฒนาการกระจายอำานาจให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดยมสีาระสำาคญัเกีย่วกบัการกำาหนดอำานาจหนา้ทีใ่นการจดัระบบ
บริการสาธารณะและการจดัสรรสดัสว่นภาษีและอากรขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และใหม้คีณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทน
ของหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำานวนฝ่ายละเท่ากัน เพื่อทำาหน้าที่ดังกล่าว  
จึงจำาเป็นต้องตรา “พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542”
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำาบล 
(อบต.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
 “คณะกรรมก�ร”  หมายความว่า คณะกรรมการ 
การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 
(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี 
มอบหมายเป็นประธาน (2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ 
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) เลขาธกิารคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำานวยการสำานัก 
งบประมาณ และอธบิดกีรมการปกครอง (3) ผูแ้ทนองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จำานวน 12 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดั 2 คน  ผู้บรหิารเทศบาล 3 คน ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบล 5 คน และผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร ผูบ้ริหารเมอืงพทัยา 
หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
รวม 2 คน (4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 12 คน เป็นกรรมการ
 คณะกรรมก�รฯ มีอำ�น�จและหน้�ท่ี จัดทำาแผนการ
กระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำาหนดการจัด
ระบบการบรกิารสาธารณะตามอำานาจและหนา้ที ่ปรบัปรงุสดัสว่น
ภาษีอากร รายได้ กำาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน  
การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวินัย 
ทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีอำานาจและหน้าที่ 
ในการจดัระบบการบรกิารสาธารณะ เพือ่ประโยชนข์องประชาชน

กำ�หนดแผนและขั้นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในท้องถ่ินของตนเอง เช่น การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดให้มี
และบำารุงรักษาทางบก ทางน้ำา ทางระบายน้ำา  การจัดให้มีและ
ควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ 
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การพาณิชย์และการลงทุน  
การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การบำารุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดที่อยู่
อาศยั การใหม้แีละบำารงุรกัษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ การสง่เสรมิ
กีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของราษฎรในการพฒันา
ท้องถิ่น การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษา
พยาบาล การผงัเมอืง การขนสง่และการวศิวกรรมจราจร การดแูล
รักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�จมีร�ยรับ เช่น รายได้
จากทรัพย์ สิ นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  รายได้  
จากสาธารณูปโภค รายได้จากการพาณิชย์และการทำากิจการ 
ไม่ว่าจะดำาเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ  
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือ
รายได้อื่นใดตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าบริการ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ รายได้จากการจำาหน่ายพันธบัตร เงินกู้  
จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ เงินกู้ 
จากตา่งประเทศ องคก์ารตา่งประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ  
เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้ เงินช่วยเหลือหรือ 
เงินค่าตอบแทน รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้ 
จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ดำาเนินการเพื่อมุ่ งหากำาไร 
ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ
 แผนก�รกระจ�ยอำ�น�จให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ได้แก่ ให้ดำาเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐ
ดำาเนินการอยู่ กำาหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการบริการ
สาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำาหนด 
การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำาเนินการ
ตามอำ านาจและหน้ าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม

โดย...รัฐกรณ์ ทองงาม  นิติกร 8ว.



โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ  ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ภ�รกิจสำ�นักปลัดองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด
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อบจ.ขอนแก่น ร่วมโครงก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รฯ ณ จ.สุรินทร์
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์  
พร้อมด้วย รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ เลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น ด.ต.พิชิต ศรีวิไล  
และรองปลัด อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รบริห�รง�น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2556 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ  
นายก อบจ.สุรินทร์ น�ยกิตติภัทร์ รุ่งธนเกียรติ ในโอกาสได้รับเลือกต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง นายกสมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมี นายก อบจ.สกลนคร น�ยชัยมงคล ไชยรบ ในฐานะนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบช่อดอกไม้ 
แสดงความยินดี

 อบจ.ขอนแก่น จัดก�รแข่งขัน “ฟุตซอล อบจ.ขอนแก่น คัพ ต้�นย�เสพติด ประจำ�ปี 2556 ครั้งที่ 2”
 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2556 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น 
น�ยวัฒน� ช่�งเหล� เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน “ฟุตซอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้�นย�เสพติด ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2556” 
พร้อมมอบรางวัลให้กับทีมและนักกีฬาที่ได้รับรางวัล โดยมี รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ พร้อมด้วย  
หัวหน้าสำานักปลัดฯ น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี ผอ.กองกิจการขนส่ง น�ยประชิต อึ้งประเสริฐ และ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา 
สำานักปลัดฯ น�ยสมช�ย อิฐรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้
 รุ่นอ�ยุไม่เกิน 12 ปี
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่ ทีมวุฒิญ� อะค�เดมี่ A
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมขอนแก่น CAS A
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่่ ทีมโรงเรียนเมืองพลพิทย�คม
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมเลอสรร 12 อะค�เดมี่
 รุ่นอ�ยุไม่เกิน 16 ปี
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพลพิทย�คม
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่่ ทีมโรงเรียนขอนแก่นวิทย�ยน
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้�นไผ่ ขก. 5
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมบูมป๊อบคอร์น B
 รุ่นประช�ชนทั่วไป
- ร�งวัลชนะเลิศ   ได้แก่่ ทีมโนนหันก�รเกษตร
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม BBQ อนันต์มอเตอร์
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมมห�วิทย�ลัยภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
- ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมพระคุณ A



โดย...ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง ด้วยวิธีก�รท�งอิเล็กทรอนิกส์ (6)
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 วารสารฉบับท่ีผ่านมาได้ท้ิงท้ายไว้ว่า “เมื่อแจ้งผู้ค้�
แต่ละร�ยไปแล้ว สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นต�มม�ก็คือ ผู้ค้�ร�ยที่ 
ไม่ผ่�นก�รคัดเลือกจะยื่นอุทธรณ์” ซึ่งเป็นธรรมชาติของผู้ค้า
ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกที่จะใช้สิทธิตามกฎหมาย ครับ
 ดงัน้ัน เม่ือผูค้า้รายทีไ่มผ่า่นการคดัเลอืก และไดร้บัแจง้
จากประธานคณะกรรมการดำาเนินการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเป็นทางการแล้ว จะแยกประเภทผู้ค้า 
เหล่านี้ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ไม่ติดใจที่จะอุทธรณ์  
(มีน้อยราย) และกลุ่มที่ 2 จะยื่นอุทธรณ์ในเวลาอันรวดเร็ว 
และเป็นกลุ่มท่ีมกีารสือ่สารระหวา่งผูค้า้ทีไ่มผ่า่นการคดัเลอืก
ด้วยกัน  เรียกว่า เป็นพันธมิตรกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งถือว่า
เป็นสิทธิโดยชอบครับ เพราะในหนังสือที่แจ้งไปได้ระบุไว้ว่า  
“ผู้ค้าท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิอุทธรณ์ตามพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ภายใน 
15 วัน เว้นแต่กรณีเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันให้อุทธรณ์ 
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
พร้อมเหตุผลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งการยื่นอุทธรณ์ 

โดยกฎหมาย ผู้ค้าจะต้องมีหนังสือถึง นายก อปท. ท่ีออกประกาศ
ประมูลงานน้ัน แต่บางรายเข้าใจผิด ได้ยื่นอุทธรณ์ไปที่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ทำาให้เป็นภาระจังหวัดที่จะต้องส่งเร่ือง 
กลับไปที่ท้องถิ่นเพื่อไม่ให้ล่วงเลยเวลาอุทธรณ์
 ผู้เขียนเคยบอกเทคนิคแล้วว่า คณะกรรมก�รฯ  
จะตอ้งมหีลกั นัน่คอื ในหนงัสอืทีแ่จง้ผูค้า้ทีไ่มผ่า่นการคดัเลือก
ไปนัน้ จะตอ้งแจง้ใหช้ดัเจนครบถว้น วา่เขาไมผ่า่นการคดัเลอืก
ในประเด็นใดบ้าง เพราะอะไร ตามข้อใดของประกาศ หรือ
เอกสารประกอบ หรือตามท่ีระบุไว้ในขอบเขตงาน เช่น  
“คณะกรรมการดำาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ได้ตรวจสอบเอกสารท่ีท่าน/ผู้รับมอบอำานาจยื่นข้อเสนอราคา
ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ท่าน/ผู้รับมอบอำานาจ ไม่ได้นำาฉบับ
จรงิของหนงัสอืรบัรองผลงาน สญัญาคูฉ่บบั ใบแจง้ปริมาณงาน
และราคาในสัญญาคู่ฉบับประกอบหนังสือรับรองผลงาน  และ
ไม่มีหนังสือรับรองผลการคำานวณค่าความสว่างจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ผลิตดวงโคมตามแคตตาล็อคโคมไฟฟ้า
หรือตัวอย่างโคมไฟฟ้าที่เสนอราคา ไปแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
ทางเทคนิค ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ 6 และข้อ 7 ของประกาศฯ  

ประกอบข้อ 6 และข้อ 7 ในข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคา, ข้อ 3.2 (4) ในข้อ 3 หลักฐานการเสนอราคา,  
ข้อ 4.5, ข้อ 4.6 ในข้อ 4 การเสนอราคา และข้อ 6.2 ในข้อ 6 
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  ของเอกสารประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ …(เลขที่ของประกาศ/
ปีพ.ศ.)... และประกอบข้อ 3.4 และข้อ 3.5 ของขอบเขตงานฯ 
จึงถือว่า ห้างหุ้นส่วนจำากัด … (ระบุชื่อ)… ไม่ผ่านการคัดเลือก 
เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามที่กำาหนด”
 ผู้ย่ืนอุทธรณ์ ก็จะย่ืนอุทธรณ์เป็นประเด็นๆ และอ้างว่า
ตนเองได้ยื่นเสนอราคาโดยถูกต้อง และมักจะโต้แย้งว่าสิ่งที่
คณะกรรมการฯ กล่าวอ้างนั้น ไม่ใช่สาระสำาคัญ  ดังนั้น  
คณะกรรมการฯ ในขณะพจิารณาอทุธรณเ์พือ่เสนอนายก อปท. 
มคีวามเหน็นัน้  จะตอ้งนำากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งนอ้ย 4 ฉบับ 
มาเสนอพจิารณาควบคูไ่ปกบั ประกาศฯ ประมลูจา้ง กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 4 ฉบับ ได้แก่  

 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ.2539    
 2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
และ 
 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. ประกาศกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 และประกาศ 
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อ
หรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์   
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน 2555
 

 ระวังอย่�ไปหลงประเด็นในข้อกฎหม�ยอ่ืน ท่ีผู้อุทธรณ์
นำ�ม�กล่�วอ้�ง เช่น อ้�งต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 
ว่�ด้วยก�รพัสดุด้วยวิธีก�รท�งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  
นั่นเป็นระเบียบกฎหม�ยที่มิได้ใช้บังคับกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ครับ



โดย...ทรงวุฒิชัย  ดิลกวิลาศ หน.ฝ่ายกิจการสภากองกิจก�รสภ� อบจ. 

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

สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.พระยืน

ชื่อ - สกุล   น�ยสม�ส น�มพิกุล

วัน - เดือน - ปีเกิด  วันที่ 30 ก.ย.2489 ปัจจุบันอายุ 67 ปี

ก�รศึกษ�สูงสุด   ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  

    จาก วิทยาลัยครูจันทรเกษม เมื่อปี พ.ศ.2524 

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด  ทวีตริย�ภรณ์มงกุฎไทย เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2539

ประวัติท�งก�รเมือง  ได้รับเลือกต้ังเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น 2 สมัยติดต่อกัน ดังน้ี

    -  สมัยท่ี 1 วันท่ี 26 เม.ย.2551 – 25 เม.ย.2555

    -  สมัยท่ี 2 วันท่ี 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559

สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.ภูเวียง

ชื่อ - สกุล   น�ยภ�ควัต ศรีสุรพล

วัน - เดือน - ปีเกิด  วันที่ 6 ม.ค.2528 ปัจจุบันอายุ 28 ปี

ก�รศึกษ�สูงสุด   ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

    จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ.2552

ประวัติท�งก�รเมือง  ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น เป็นสมัยแรก

    (วันที่ 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559)

สม�ชิกสภ� อบจ.ขอนแก่น อ.เวียงเก่�

ชื่อ - สกุล   น�ยวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล

วัน - เดือน - ปีเกิด  วันที่ 23 พ.ย.2502 ปัจจุบันอายุ 53 ปี

ก�รศึกษ�สูงสุด   ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป 

    จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เม่ือปี พ.ศ.2543

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์สูงสุด  จัตุรถ�ภรณ์มงกุฎไทย เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2552

ประวัติท�งก�รเมือง  ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.ขอนแก่น 5 สมัยติดต่อกัน ดังนี้ 

    -  สมัยที่ 1 วันที่ 24 ธ.ค.2538 – 23 ธ.ค.2542

    -  สมัยที่ 2 วันที่ 5 ก.พ.2543 – 4 ก.พ.2547

    -  สมัยที่ 3 วันที่ 14 มี.ค.2547 – 13 มี.ค.2551

    -  สมัยที่ 4 วันที่ 26 เม.ย.2551 – 20 เม.ย.2555

    -  สมัยที่ 5 วันที่ 26 ส.ค.2555 – 25 ส.ค.2559

13



14



15



16

โดย...ฝ่ายพัฒนาสังคม สำานักปลัดฯ

พิธีถว�ยพระพรชัยมงคล ถว�ยเครื่องร�ชสักก�ระ และจุดเทียนชัยถว�ยพระพร
เนื่องในโอก�สพระร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 81 พรรษ� 12 สิงห�คม 2556

 เมื่อวันที่  12 ส.ค.2556 นายก อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษศ์กัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ ์มอบหมายให ้ปลดั อบจ.ขอนแกน่  
น�งสุม�ลี ฐ�นวิเศษ นำาคณะข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น 
ร่วมประกอบพิธถีวายพระพรชยัมงคล ถวายเคร่ืองราชสกัการะ 
และจุดเทียนชัยถวายพระพร “ง�นเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ เน่ืองในโอก�ส 
พระร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 81 พรรษ�  
12 สิงห�คม 2556 จ.ขอนแก่น”  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีจัดขึ้นทั้งภาคเช้า 
และภาคค่ำา โดยมี ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต  
เป็นประธาน

ประมวลภ�พข่�วเด่น อบจ.ขอนแก่น
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ภ�รกิจกองคลัง
โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ก�รออกสำ�รวจและประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับก�รชำ�ระภ�ษี
และค่�ธรรมเนียมบำ�รุง อบจ. จ�กผู้เข้�พักในโรงแรม

 ฉบับน้ีเราขอแนะนำาโรงแรมท่ีได้จดทะเบียนและชำาระค่าธรรมเนียมบำารุง อบจ. ให้ อบจ.ขอนแก่น แล้ว

 เป็นรีสอร์ทและร้านอาหารท่ามกลางบรรยากาศภูเขาและท้องทะเลสาบน้ำาจืด
เขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งอยู่เลขท่ี 338 หมู่ 3 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น ห่างจากสนัเขือ่นอบุลรตันเ์พยีง 1.5 กม. ประกอบดว้ยหอ้งจดัสมัมนาครบครนั
มีเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ทันสมัย รองรับผู้ร่วมสัมมนาได้ 50 คน สถานที่จัดเลี้ยง 
รองรับได้ 120 คน มีห้องคาราโอเกะ พร้อมให้บริการ และสิ่งอำานวยความสะดวก  
อาทิ เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์  ระบบน้ำ าร้อน-น้ำ า เย็น และเจ้าหน้าท่ี 
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ราคาห้องพัก 750 บาท/คืน แบบบ้านพักต่อหลัง 
4 ท่าน/หลัง ราคา 1,500 บาท/คืน และ 1,800 บาท/คืน สำารองห้องพักได้ที่ 
โทร. 0 4344 6222

ชลากรแลนด์รีสอร์ท 

ทับเทวัญรีสอร์ท  

 ท่านท่ีเดินทางมา จ.ขอนแก่น หากสนใจหรือต้องการท่ีพักสามารถใช้บริการโรงแรมท่ี อบจ.ขอนแก่น แนะนำา  
เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นและเป็นการสนับสนุนการเก็บค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักในโรงแรม เพ่ือนำามาพัฒนา 
จ.ขอนแก่น ของเราด้วย18

 ตั้งอยู่ เลขที่ 91/1 หมู่ 1 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำาพอง 
จ.ขอนแกน่ การเดินทาง จากตัวเมอืงขอนแกน่ไปบนถนน
มิตรภาพก่อนถึงทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ตรง กม.ที่ 23  
แยกจากตัวถนนมิตรภาพเพียง 900 ม. ห่างจากตัวเมือง
ขอนแก่น 18 กม. ห้องพักสไตล์บ้านไม้หลังเดี่ยว บ้านพัก
ขนาดเล็ก ราคา 350 บาท/คืน บ้านพักขนาดใหญ่  
เตียงนอน 6 ฟุต 400 บาท/คืน สำารองห้องพักได้ที่  
โทร. 08 3145 4401, 08 3407 5969



โดย...นายฉลามสโมสรขอนแก่น เอฟซี สู้ศึก ย�ม�ฮ่�ลีก 1 ต�มดูผลง�น
 ส วัส ดีค รับ ฉบับ น้ีผมจะมารายงานผลการแข่ง ขัน ย�ม�ฮ่� ลีก 1 
ของสโมสร “ไดโนเพชฌฆ�ต” ขอนแก่น เอฟซี ตั้งแต่ นัดที่ 19 – นัดที่ 21  
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ส.ค.2556) ดังนี้ครับ
 นัดท่ี 19  (อา.21 ก.ค.2556)  ขอนแก่น เอฟซี   แพ้  กัลฟ์สระบุรี เอฟซี 0 – 2 
สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น
 นัดที่ 20  (ส.3 ส.ค.2556)    ขอนแก่น เอฟซี   ชนะ  บีบีซียู เอฟซี 2 – 0  
สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น
 นัดที่ 21  (อา.11 ส.ค.2556)  ขอนแก่น เอฟซี  เสมอ ราชนาวีสโมสร 2 – 2 
สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.coreballthai.com และภาพ จาก www.facebook.com/khonkaensusu

ต�ร�งคะแนนย�ม�ฮ่�ลีก 1 ฤดูก�ล 2013 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ส.ค.2556)
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ภ�รกิจหน่วยตรวจสอบภ�ยใน โดย...ฉวีวรรณ จันทร์ดา  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 ฉบับนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ขอนำาเสนอผลการดำาเนินงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการจัดทำาบัญชี 
การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน ของ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น จำานวน 4 โรงเรียน ได้แก่
 1. โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
 2. โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 3. โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 4. โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
 ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ รายละเอียดดังนี้
 ก�รจัดทำ�บัญชี
 มีการลงรายการรบัเงนิ – การจา่ยเงนิเปน็ประจำาทกุวนั พรอ้มทัง้บญัชแียกประเภท และมทีะเบยีนคมุเงนิงบประมาณ
ตามหมวดรายจ่ายต่างๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน รายไตรมาส มีการจัดทำารายงานสถานะการเงินประจำาวัน เป็นปัจจุบัน  
จัดทำางบการเงินประจำาเดือน ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำาทะเบียน  
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการนำาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551
 ก�รเบิกจ่�ยเงิน
 มีฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง มีเอกสารแนบฎีกาครบทุกรายการมีการจัดทำาทะเบียนคุมไว้เป็นหมวดหมู่ ตามลักษณะ
หมวดรายจ่าย ทะเบียนจ่ายเงินอื่นๆ แยกเป็นประเภทไว้อย่างถูกต้องตาม ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี 
การจัดทำาทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 รวมทั้ง ได้ตัดยอดเงินงบประมาณตาม
ทะเบียนคุมเงินทุกประเภท เพื่อมิให้มีการเบิกจ่ายเงินเกินบัญชี การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำาเงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551 และผู้มีอำานาจได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว
 ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง
 มีการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ดำาเนินการ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ 
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ.2553 การปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่จัดอยู่ในระดับดีมาก และขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี
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รู้จักประเทศ สปป.ล�ว 
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ข้อมูลทั่วไป
 ช่ือท�งก�ร : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)
 เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane) 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 แขวง (จังหวัด) และ 1 เขต
การปกครองพเิศษ (นครหลวงเวยีงจนัทน)์ แขวงทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่
เวยีงจนัทน์ สะหวันนะเขต หลวงพระบาง จำาปาสกั คำามว่น
 สกุลเงิน : “กีบ” (Kip) อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท 
เท่ากับ 248 กีบ (1 ส.ค.2556) สัญลักษณ์ LAK 
 พื้นที่ : สปป.ลาว มีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตร.กม. 
(ประมาณครึง่หนึง่ของประเทศไทย) พืน้ดนิ 230,800 ตร.กม. 
พื้นน้ำา 6,000 ตร.กม.
 ภูมปิระเทศ : สปป.ลาว มพีืน้ทีเ่ปน็ภเูขาและทีร่าบสูง 
ประมาณ 7,000 ตร.กม. โดยพ้ืนท่ีราบจะอยู่ทางฝ่ังทิศตะวันตก 
ด้านตะวันออกเป็นแนวภู เขายาวตั้ งแต่ เหนือจรดใต้  
จากภูมิประเทศเช่นนี้ ทำาให้ สปป.ลาว มีแม่น้ำาที่เกิดจาก 
แนวภูเขาด้านทิศตะวันออกเป็นจำานวนมาก แม่น้ำาเหล่านี้ 
จะไหลผา่นปา่เขาลำาเนาไพร ลงมาสูพ่ืน้ท่ีราบทางทิศตะวนัตก 
และไหลลงแม่น้ำาหลัก ซึ่งแม่น้ำาท่ีสำาคัญท่ีสุดถือเป็นหัวใจ 

หล่อเล้ียงประเทศ คือ แม่น้ำาโขง (ไหลผ่าน สปป.ลาว 1,865 กม.) 
 ลักษณะภูมิอ�ก�ศ : ฤดูฝนในเดือน พฤษภาคม-
พฤศจิกายน ฤดูแล้งเดือนธันวาคม-เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย  
29 - 33 องศาเซลเซียส ต่ำาสุด 10 องศาเซลเซียส  

ที่มา : http://www.bkkfly.com/N_laos.html และ http://www.apecthai.org/apec/th/

 ประช�กร และ ภ�ษ� : สปป.ลาว มี “ภ�ษ�ล�ว” 
เป็นภาษาราชการ และใช้ภาษาอื่นๆ ได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ 
และภาษาพื้นบ้านอื่นๆ ตามกลุ่มชาติพันธุ์  สปป.ลาว  
มปีระชากรประมาณ 6,695,166 คน (คา่ประมาณ เดอืน ก.ค.
2556) 68 ชาติพันธุ์ สามารถจำาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม 
ชาติพันธุ์ใหญ่ ดังนี้
 - ล�วลุ่ม หมายถึง ชนชาติลาวที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่ม 
(lowland) มีประมาณร้อยละ 68 ของประชากรทั้งหมด 
เป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

ใช้ภาษาตระกูลไท-ลาว ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำานา 
ทำาสวน และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งลาวลุ่มเป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวเนื่อง
ด้านเช้ือชาติ และวัฒนธรรมกับชาวอีสานของไทยเป็นอย่างมาก
 - ล�วเทิง หมายถึง ชนชาติลาวที่อาศัยอยู่ที่ราบสูง 
(upland) ระดับ 700 - 1,200 เมตร มีประมาณร้อยละ 22 
ของประชากรทั้งหมด ใช้ภาษาตระกูลมอญ – เขมร ส่วนใหญ่
มีอาชีพทำาไร่และเลี้ยงสัตว์
 - ล�วสูง หมายถึง ชาวลาวภูเขา (highland)  
ตั้งแต่ 1,700 เมตรขึ้นไป มีประมาณร้อยละ 9 ของประชากร
ทั้งหมด ใช้ภาษาตระกูลจีน - ทิเบต มีอาชีพทำาไร่ หาของป่า  
และเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสุกรและม้า
 ศ�สน� : ชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
คดิเปน็รอ้ยละ 85 ของประชากรทัง้หมด นบัถอืผ ี12.9 นบัถอื

ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.3 ท่ีเหลือร้อยละ 0.8 นับถือศาสนาอ่ืนๆ 
 ชุดประจำ�ช�ติ : ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซิ่น และใส่เสื้อ 
แขนยาวทรงกระบอก สำาหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากล 
หรอืนุง่โจงกระเบน สวมเสือ้ชัน้นอกกระดมุเจด็เมด็ คล้ายเส้ือ
พระราชทานของไทย
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หน่วยศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น

 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัด อบจ.ขอนแก่น ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
“ก�รแข่งขัน พัทย�ม�ร�ธอน 2556 King’s Cup Pattaya Marathon 2013  
ชิงถ้วยพระร�ชท�นพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว” ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี  
ในวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค.2556 ประเภท ควอเตอร์มาราธอน ระยะทาง 10.50 ก.ม.  
รุ่นอายุ 14 - 19 ปี (หญิง) จำานวน 2 คน โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ 
 1. น.ส.สุพัชช� สุวรรณบำ�รุง คว้�ร�งวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 ทำาสถิติ 46.02 นาที 
ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยพระร�ชท�นพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 
และถ้วยชนะเลิศควอเตอร์มาราธอนหญิง
 2. น.ส.กฤษณ� เตินเตือน คว้�ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท 
และถ้วยเกียรติยศ

 เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2556 ที่ผ่านมา กรมหม่อนไหม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ จัดการประกวดเส้นไหม ผ้าไหม
ตรานกยงูพระราชทาน และผลติภณัฑห์มอ่นไหม ประจำาป ี2556  
ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ซ่ึงในการประกวดคร้ังน้ี 
อบจ.ขอนแก่น ได้ส่ง น.ส.ทักษิณ� จำ�รัสแนว นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสีชมพูศึกษา เข้าร่วมการประกวด
แข่งขัน ซ่ึงผลการประกวดคร้ังน้ีปรากฏว่า น.ส.ทักษิณ� จำ�รัสแนว 
ไดร้บั ร�งวัลชนะเลิศ ก�รประกวดแขง่ขนัส�วไหมไทยพืน้บ�้น 
ประเภทเส้นไหมน้อยส�วมือ (พันธุ์ไทยพื้นบ้�น) ระดับ
มัธยมศึกษ� ได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี
 น.ส.ทักษิณ� จำ�รัสแนว กล่าวถึงความภาคภูมิใจท่ีได้รับรางวัล
ในครั้งนี้ว่า “หนูขอขอบคุณ ศูนย์ศิลป�ชีพ บ้�นใหม่โสกส้มกบ 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนครอบครัว
ของหนูให้ประกอบอาชีพเสริม คือ ก�รเลี้ยงไหมและทอผ้�ไหม 
ซ่ึง คุณย�ย คุณพ่อ คุณแม่ พอว่างจากการทำาไร่ทำานา ท่านก็มาทำา
อาชีพเสริมตามที่กล่าวไว้ ทำาให้หนูมีโอกาสได้เรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์จากการช่วยงานท่าน จนได้เข้าร่วมการแข่งขันสาวไหม 
เม่ือตอนเรียนอยู่ช้ันประถมศึกษา เร่ือยมาจนมาประสบความสำาเร็จ
ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และสิ่งท่ีหนูภาคภูมิใจท่ีสุดในชีวิต คือ  
ก�รมโีอก�สได้รบัเสดจ็และเข�้เฝ�้สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 

ข่�วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัดฯ 

โรงเรียนสีชมพูศึกษ� คว้�ร�งวัลชนะเลิศ ก�รประกวดแข่งขันส�วไหมไทยพื้นบ้�น

สย�มบรมร�ชกุม�รี เพ่ือรับโล่พระราชทานจากพระองค์ท่าน 
สุดท้ายนี้ หนูขอขอบคุณ อบจ.ขอนแก่น โดยท่านนายก  
อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศัก ด์ิ  ต้ังว�นิชกพงษ์  ที่ ให้  
การสนับสนุนเร่ืองการศึกษาของโรงเรียนในสั งกัดฯ  
มาโดยตลอด รวมถึง โรงเรียนสีชมพูศึกษ� ที่ให้โอกาสหนู 
เข้าประกวดแข่งขันเรื่อยมา หนูสัญญาว่า “หนูจะเป็นคนดี  
และจะต้ังใจพัฒน�ฝีมือให้ดียิ่งข้ึน เพื่อสืบส�น “ตำ�น�น 
ไหมไทย” ต�มพระร�ชเส�วนีย์ในสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ  
พระบรมร�ชินีน�ถ พระม�รด�แห่งผ้�ไหมไทย” 

 โดยมี ผอ.โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น�ยวุฒิชัย อนิทรสว�่ง 
เป็นผู้จัดการทีม พร้อมด้วย น�ยพรชัย ส�พันธ์ และน�ยประวัติ เพียสมน� 
เป็นผู้ฝึกสอน
 ซึ่งทั้งสองได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาตัวแทน จ.ขอนแก่น  
เข้าร่วมแข่งขัน กีฬ�แห่งช�ติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนภ�ค 3 
“ร้อยเอ็ดเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 12 ก.ย.2556 นี้
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 5. ร�งวัลชนะเลิศ วิ่ง 3,000 เมตร ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 30 
“นครพิษณุโลกเกมส์” วันที่ 19 - 28 ธ.ค.2555 
 6. ร�งวัลชนะเลิศ ว่ิงมินิม�ร�ธอน ระยะท�ง 10.5 กม. 
รับถ้วยพระราชทาน พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ 
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  35  
“เมืองแพร่เกมส์” ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 5 ก.พ.2556   
 7. ร�งวัลชนะเลิศ ว่ิงมินิม�ร�ธอน ระยะท�ง 10.5 กม. 
รับถ้วยพระราชทาน พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ  
ในการแข่งขัน “พัทย�ม�ร�ธอนน�น�ช�ติ” เม่ือวันท่ี 21 ก.ค.2556

 4. ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ว่ิง ระยะท�ง 1,500 เมตร 
รุ่นอ�ยุไม่เกิน 18 ปีหญิง ในการแข่งขัน “กรีฑ�ชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย และน�น�ช�ติ” ระหว่างวันท่ี 22 – 25 เม.ย.2554
 5. ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ว่ิงมินิม�ร�ธอน ระยะท�ง 
10.5 กม. ในการแข่งขัน “พัทย�ม�ร�ธอนน�น�ช�ติ” เม่ือวันท่ี 
21 ก.ค.2556

 ผลง�นดีเด่น
 1. ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในการแข่งขัน 
“ขอนแก่นม�ร�ธอนน�น�ช�ติ ครั้งที่ 9” ระยะทาง 10.5 กม. 
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2555  
 2. ร�งวลัชนะเลศิวิง่วบิ�ก 3,000 เมตร ในการแขง่ขนั
กีฬาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “ศรีสะเกษเกมส์” 
ณ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9 – 19 ก.ค.2555 
 3. ร�งวัลชนะเลศิวิง่ผลดั 3 x 400 เมตร ในการแขง่ขนั
กีฬาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “ศรีสะเกษเกมส์” 
ณ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9 – 19 ก.ค.2555
 4. ร�งวัลชนะเลศิ วิง่วบิ�ก 2,000 เมตร ในการแขง่ขนั
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 29 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 
“อุบลร�ชธ�นีเกมส์” ณ จ.อุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 19 – 29 ต.ค.2555

 ผลง�นดีเด่น
  1. ร�งวัลเหรียญทอง ว่ิงวิบ�ก ระยะท�ง 3,000 
เมตรหญิง รุ่นอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขัน “กีฬ�นักเรียน
นักศึกษ�แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30” เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2552
 2. ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่งมินิม�ร�ธอน  
รุ่นประช�ชนทั่วไปหญิง ระยะท�ง 10.5 กม. ในการแข่งขัน 
“วิ่งขอนแก่นม�ร�ธอน ครั้งที่ 7” เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2553
 3. ร�งวัลชนะเลิศ ว่ิงมินิม�ร�ธอน ระยะท�ง 10.5 กม. 
รุน่ประช�ชนทัว่ไปหญงิ ในการแข่งขัน “วิง่ขอนแกน่ม�ร�ธอน
น�น�ช�ติ ครั้งที่ 8” เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2554

คนเก่ง อบจ.ขอนแก่น ทีมชาติ...อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม   
โดย....ประทุมมา  คำาละมูล  ศึกษานิเทศก์

น�งส�วกฤษณ�  เตินเตือน    เกิดวันที่ 8 มิ.ย.2540 
เป็นบุตรของ น�ยณรงค์ – น�งทองจันทร์ เตินเตือน 
อยู่บ้านเลขท่ี 82/1 บ้านสำาโรง ต.บ้านขาม อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น 40140
ประวัติก�รศึกษ�
  • อนุบาล – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรียนท่ี โรงเรียนบ้�นสำ�โรง
  • ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
    โรงเรียนพระธ�ตุข�มแก่นพิทย�ลัย

น�งส�วสุพัชช�  สุวรรณบำ�รุง     เกิดวันที่ 4 พ.ย.2540  
เป็นบุตรของ น�ยชัชชัย – น�งมะนิด� สุวรรณบำ�รุง 
อยู่บ้านเลขที่ 20/1 ม.8 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
ประวัติก�รศึกษ�
 • จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ โรงเรียนโคกง�มวิทย�ค�ร
 • เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ โรงเรียนโคกง�มวิทย�ค�ร
 • เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 -3  ที่ โรงเรียนบ้�นสำ�โรง
 • ปัจจุบันเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี 4 โรงเรียนพระธ�ตุข�มแก่นพิทย�ลัย



โดย...สุวนัย ภูมาศ  ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่
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 คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน (ก.ถ.) ได้พิจารณาหาข้อยติุเกีย่วกบั การปรบัปรงุ
ระบบจำาแนกตำาแหนง่และคา่ตอบแทนของข้าราชการสว่นทอ้งถิน่ ในการประชมุครัง้ที ่4/2556 เมือ่วนัที ่18 เม.ย.2556 
ทั้งน้ี ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง มีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่สำาคัญหลายประเด็น  
โดยสรุป มีมติ ดังนี้
 1. เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงระบบจำาแนกตำาแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband) 
 2. ให้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณากรอบแนวทางการดำาเนนิการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และกำาหนดแผนปฏิบัติการเรื่องดังกล่าว โดยมอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เป็นประธาน และมีผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ผู้แทนส่วนราชการ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ                   
 เพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปตามมติ ก.ถ. ข้างต้น ประธาน ก.ถ. ได้มีประกาศลงวันที่ 14 พ.ค.2556 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ 
รวม 27 ราย โดยให้มีหน้าที่ ช่วยเหลือ ก.ถ. ในการพิจารณากรอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น และกำาหนดแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คาดว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะใช้เวลาดำาเนินการ
ตามที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน และนำาเสนอ ก.ถ. พิจารณาต่อไป 
 คณะกรรมการ ก.ถ. โดยเฉพาะฝา่ยทอ้งถ่ินของเรา เหน็ด้วย ท่ีจะนำาระบบแท่งเข้ามาใชเ้พียงแต่จะต้องปรบัปรงุ 
แก้ไข ในส่วนท่ีเป็นข้อเสียของระบบแท่ง  เช่น เรื่องการเลื่อนข้ันเงินเดือน การเปลี่ยนสายงาน เป็นต้น อาจจะใช้ 
ระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี ถึงจะวางระบบแล้วเสร็จ เราจะต้องเตรียมตัว เตรียมใจ เข้าสู่ระบบแท่งแน่นอนครับเพียงแต่ 
ในวิธีปฏิบัติน้ัน จะตอ้งมกีารวางกฎเกณฑ์ท่ีใหทุ้กคนได้รบัสทิธ ิไมต่่ำากวา่เดิม ในสว่นใดทีม่ปีญัหากจ็ะต้องวางหลกัเกณฑ์
แก้ไขก่อนที่จะใช้จริงๆ
 พบกันใหม่ฉบับหน้า ...สวัสดีครับ

                                                                                    ที่มา :  วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

ส�ระน่�รู้ กับ กองก�รเจ้�หน้�ที ่

คว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�รปรับปรุง
ระบบจำ�แนกตำ�แหน่งและค่�ตอบแทนของข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่น
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โดย...นิมิตร ลีเอาะ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว.ภ�รกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน

ก�รจัดห�ประโยชน์ในทรัพย์สิน (1)

 กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.ขอนแก่น ได้จัดหา
ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ 
จดัหาประโยชนใ์นทรพัยส์นิข้ึนคณะหน่ึง  ซึง่คณะกรรมการฯ
ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีจัดหาประโยชน์  เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดหา
ประโยชน์ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์กับการกำาหนดอัตราค่าเช่า  

มีจำานวนตามความเหมาะสมเป็นกรรมการ  ซ่ึงคณะกรรมการฯ 
ของ อบจ.ขอนแก่น มีทั้งหมด จำานวน 19 ราย และมีอำานาจ
หน้าที่ ดังนี้
 1. กำาหนดประโยชน์ตอบแทนข้ันต่ำาของการ 
จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ล่วงหน้าไว้ โดยคำานึงถึงสภาพและทำาเลของอสังหาริมทรัพย์น้ัน
 2. กำาหนดหลักเกณฑ์การเช่าและการต่ออายุ 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระยะเวลาการให้เช่าและต่ออายุสัญญาเช่าและอัตราค่าเช่า 
ภายหลังการต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้กำาหนดไว้ล่วงหน้าก่อนเช่า  
และการต่ออายุสัญญาเช่าทุกครั้ง
 3. กำาหนดค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า  
การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิ การเช่า และการเปลี่ยนตัวผู้เช่า
อสังหาริมทรัพย์นั้น
 อบจ.ขอนแกน่ ไดม้กีารประชมุคณะกรรมการจดัหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินและมีมิติเห็นชอบให้กำาหนดประกาศ
หลักเกณฑ์อัตราการเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์ อบจ.ขอนแก่น อาศัยอำานาจตาม  

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัหาประโยชนใ์น
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2543 
ข้อ15(2) และ กำาหนดหลักเกณฑ์การกำาหนดอัตราค่าเช่า 
คา่ทดแทน และคา่ธรรมเนียมเก่ียวกับการจดัหาประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้
 
 ขอ้ 1. หลักเกณฑ์นีเ้รียกวา่ “หลกัเกณฑ์การกำาหนด
อัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 
การจดัหาประโยชน ์จาก อสงัหารมิทรพัย ์อบจ.ขอนแกน่”
 ข้ อ  2 .  หลัก เกณฑ์นี้ ให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่ วั นที่  
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ อบจ.
ขอนแก่น เห็นชอบ เป็นต้นไป
 ข้อ 3. ให้ อบจ.ขอนแก่น มีอำานาจในการประมูล 

หาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ของ อบจ.ขอนแก่น  โดยให้เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ 
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
 ข้อ 4. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ของ อบจ.ขอนแก่น 
จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางราชการ หรือ
วัตถุประสงค์อื่นใด ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หรือ 
ต่อประชาชน
 ข้อ 5. ให้ อบจ.ขอนแก่น มีสิทธิยกเลิกสัญญาเช่า 

หากมีความจำาเป็นท่ีจะต้องใช้ประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์น้ัน



โดย...ฝ่ายนโยบายและแผนภ�รกิจกองแผนและงบประม�ณ

ก�รประชุมทบทวน
ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดขอนแก่น (1)
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 อบจ.ขอนแก่น ได้ดำาเนินการประชุมทบทวนการจัดทำาแผนพัฒนา อบจ.
ขอนแก่น เพื่อระดมความคิดและข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมก�รสนับสนุน 
ก�รจัดทำ�แผนพฒัน� อบจ.ขอนแก่น และหวัหนา้ฝา่ย หวัหนา้งานสว่นราชการ สงักดั 
อบจ.ขอนแกน่ ในการจดัทำาแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา อบจ.ขอนแกน่ เพือ่ใหส้อดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต จ.ขอนแก่น ตามแนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน� อบจ.ขอนแก่น 
มีรายละเอียดดังนี้
 วิสัยทัศน์
 “อบจ.ขอนแก่น มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่นให้น่าอยู่  
สูก่ารพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยนื ภายใตห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการบริหารจัดการที่ดี”
 พันธกิจ
 1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ 
อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี มีความมั่นคงในการดำารงชีวิต  
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ และน่าลงทุน
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  
โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว

 4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ ของ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กับการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน

 5. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้ดำารงอยู่สืบไป
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จากทุกภาคส่วน
 
 ประเด็นยุทธศ�สตร์  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้
 ยุทธศ�สตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 ยุทธศ�สตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา
 ยุทธศ�สตร์ที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 ยุทธศ�สตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  ยทุธศ�สตรท์ี ่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    
                               และสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศ�สตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 



โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี  หัวหน้าสำานักปลัดฯ

โครงการ 
        เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น

27

 ในการประชุมประจำาเดือนของข้าราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแก่น ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์ 
คร้ังท่ี 13 พระธรรมดิลก (หลวงปู่สม�น สุเมโท) เจ้าคณะภาค 9 วัดป่าแสงอรุณ  ตำาบลพระลับ อำาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ขอสรุป ธรรมะที่ท่านได้เทศน์  พอสังเขป  ดังนี้
 ท่านได้พูดถึงครอบครัวเป็นสุข  ทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมะ ตามหลักธรรมชาติของมนุษย์
โดยให้คำานึงสถานะของตนเองว่าปัจจุบันตนเองได้เป็นสามี ภรรยาและเป็นพ่อ เป็นแม่ของลูกๆ จึงต้องมีความรักความเอื้ออาทร
ต่อกันและกัน ไม่มีความลับต่อกัน ช่วยเหลือกันและช่วยกันสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น ท่านได้ให้หลักธรรมะในการปฏิบัติ   
ซึ่งเป็นธรรมะพื้นฐาน 5 ข้อ ของทั้งฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยา ดังนี้

สุดท้�ย ท่�นได้ให้ ค�ถ�บูช�ผัว (ส�มี)   ซึ่งภรรย�ทั้งหล�ยควรที่จะปฏิบัติ  ดังนี้

  “...รักผัวต้องเด็ดเดี่ยว				 รักผัวเดียวอย่ารักใคร
 รักผัวต้องเอาใจ			 	 	 อย่าห่างไกลคอยเลี้ยงดู
	 รักผัวอย่าขี้บ่น				 	 	 คอยขุดบ่นรำาคาญหู
	 รักผัวต้องเชิดชู			 	 	 อย่าลบหลู่ดูหมิ่นกัน
	 	 รักผัวอย่าบูดบึ้ง			 	 ทำาบึ้งตึงไม่สุขสันต์
	 รักผัวต้องแบ่งปัน		 	 	 ไม่กีดกันเรื่องส่วนตัว
	 รักผัวอย่ายียวน			 	 	 คอยรบกวนชวนปวดหัว
	 รักผัวต้องลดตัว			 	 	 ยกให้ผัวเป็นนายตน
	 	 รักผัวต้องทนทาน			 	 เป็นแม่บ้านมีเหตุผล
	 รักผัวอย่ากังวล			 	 	 มีหรือจนทนสู้ไป
	 รักผัวคอยรักษา			 	 	 ผัวเมามาไม่ไปไหน
	 รักผัวต้องรู้ใจ				 	 	 ผัวอยากได้จัดหามา
	 	 รักผัวรักสุดจิต				 	 ยิ้มนิดๆ	อย่าหวือหวา
	 รักผัวต้องบูชา				 	 	 คำาพูดจาต้องนิ่มนวล
	 รักผัวอย่าขมขู่				 	 	 ชีวิตคู่จะผันผวน
	 รักผัวอย่ารบกวน			 	 	 ชักชวนผัวสร้างหนี้		เอย..”

  ติดตาม “โครงก�รเปิดบ้�นรับธรรม  อบจ.ขอนแก่น”  ในฉบับหน้า  สวัสดีครับ...

ธรรมะ 5 ข้อ ของฝ่�ยช�ย (ส�มี)
1. “ยกย่อง” ว่าเป็น ภรรยา
2. “ไม่ดูถูก ดูหมิ่น” ภรรยา
3. “ไม่นอกใจ” ภรรยา
4. “ให้คว�มเป็นใหญ่ในบ�งเรื่อง” เช่น การบ้านการเรือน
     ให้เป็นหน้าที่ของ ภรรยา
5. “ให้เครื่องประดับ ของขวัญ” ตามสมควร ในโอกาสต่างๆ  
     ให้เกียรติในการออกงาน

ธรรมะ 5 ข้อ ของฝ่�ยหญิง (ภรรย�)
1. “จัดบ้�นเรือนให้น่�อยู่อ�ศัย” ไม่รกรุงรัง น่ารับแขกได้
2. “มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” แก่ญาติของสามี ไม่ตระหนี่ขี้เหนียว
3. “ไม่นอกใจ” สามี
4. “รักษ�ทรัพย์สิน” ของสามีและของตนที่หามาได้
    ให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนา
5. “ต้องขยันช่วยเหลือส�มี” ไม่เห็นแก่ตัว ทำางานช่วยเหลือ 
      สามีเท่าที่กำาลังสตรีจะกระทำาได้
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โดย...อภินันทน์ อรัญรุด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรอบรั้ว...ขอนแก่น
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เปือยน้อย 
ร่วมปลูกป่�เฉลิมพระเกียรติฯ 

 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เปือยน้อย น�ยจิรยุทธ โชติศิล�กุล 
ร่วมพิธี “ปลูกป่�เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งช�ติ เพื่อถว�ย
เป็นพระร�ชกุศล” เมื่อวันท่ี 6 ส.ค.2556 ณ ป่าชุมชน 
วังทับควาย บ้านห้วยแร่ ม.7 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 
โดยมี นอภ.เปือยน้อย น�ยณัฐวุฒิ ถุนนอก เป็นประธาน 
เปิดโครงการ 

ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้�นไผ่ เขต 2 
นำ�คณะทอดผ้�ป่�เพื่อก�รศึกษ� 

 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 2 น�ยองอ�จ  
ฉัตรชัยพลรัตน์ นำาคณะทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โครงการ 
“สร้�งห้องน้ำ�ให้น้อง โรงเรียนบ้�นหินล�ด น�โน หนองกุง” 
พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 ก.ค.
2556 ณ โรงเรยีนบา้นหนิลาด นาโน หนองกงุ ต.หนิตัง้ อ.บา้นไผ ่
จ.ขอนแก่น โดยมี ผอ.โรงเรียนบ้านหินลาด นาโน หนองกุง  
น�ยน�ค อินทจันทร์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายก อบต.หินต้ัง 
น�ยบุญลือ ม�ศร ีและกำานนัตำาบลหนิตัง้ น�ยสมจติร ศรีกันย� 
นำาคณะให้การต้อนรับ

ร่วมมอบ “เฮือนก�ช�ดฯ”
 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 2 น�ยองอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบ “เฮือนก�ช�ด เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี” ให้แก่  
น�ยไสว สงวนศรี ราษฎรบ้านหนองตอกเก้ีย ต.หนองน้ำาใส 
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2556 โดยมี นายกเหล่า
กาชาด จ.ขอนแก่น น�งนิภ� สุวรรณสุจริต เป็นประธานส่งมอบ 
พร้อมด้วย นอภ.บ้านไผ่ น�ยสุรชัย วัฒน�อุดมชัย และคณะ 
เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ

ส.อบจ.ภูเวียง 
ร่วมโครงก�รจัดง�นประเพณีแห่เทียนพรรษ�ฯ

 ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ภูเวียง น�ยภ�ควัต ศรีสุรพล  
ร่วมเป็นเกียรติ “โครงก�รจัดง�นประเพณีแห่เทียนพรรษ� 
เทศบ�ลตำ�บลภูเวียง ประจำ�ปี 2556” เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2556 
ณ เทศบาลตำาบลภูเวียง พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  
กับ ขบวนแห่เทียนของเทศบาลตำาบลภูเวียง
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โดย...ฝ่ายพัฒนาสังคม สำานักปลัดฯ

 น�งสุม�ลี ฐ�นวิเศษ (นามสกุลเดิม “ส�รกุล”)  
เกิดวันที่ 14 พ.ย.2497 ปัจจุบันอายุ 59 ปี ภูมิลำาเนาเดิม จ.ชัยภูมิ 
เป็นบุตรของ น�ยประสิทธิ์ – น�งสมพร ส�รกุล สมรสกับ  
น�ยวุฒิไกร ฐ�นวิเศษ รับราชการตำาแหน่ง เกษตรอำ�เภอพระยืน 
จ.ขอนแก่น มีบุตร – ธิดา 2 คน คือ น�งวรม�ศ ม�เมือง  
การศกึษาสงูสดุ ปรญิญ�โท จ�ก มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง ปัจจุบัน
รับราชการตำาแหน่ง บุคล�กรปฏิบัติก�ร ณ กองก�รเจ้�หน้�ท่ี  
สำ�นักอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และน�ยกมลศร  
ฐ�นวิเศษ การศึกษาสูงสุด ปริญญ�โท จ�ก Oxford Brookes 
University London England และ Asian Institute of Technology 
Thailand ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ท่ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติก�รศึกษ�
 - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 : โรงเรียนเกษตรศิลป์วิทยา เม่ือ พ.ศ.2507
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 : โรงเรียนภูมิวิทยา เมื่อ พ.ศ.2510
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เมื่อ พ.ศ.2513
 - ประโยคอาชีวศึกษาตอนปลายสายอาชีพ : โรงเรียนพณิชยการ
ขอนแก่น เมื่อ พ.ศ.2516
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.การบัญชี) : โรงเรียนโพลิเทคนิค 
เมื่อ พ.ศ.2532
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป : วิทยาลัยครู
นครราชสีมา เมื่อ พ.ศ.2534
 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์) : 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ พ.ศ.2546

ประวัติก�รรับร�ชก�ร
  - 2 ธ.ค.2517 บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก ตำาแหน่ง พนักงาน
พิมพ์ดีด จัตวา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ
  - 1 ม.ิย.2519 ดำารงตำาแหนง่ เจา้หนา้ทีก่ารเงนิและบญัช ี1 สงักดั 
อบจ.ชัยภูมิ
  - จากนั้น ได้ปฏิบัติราชการด้วยความขยัน มุ่งมั่น และทุ่มเท ให้
กับงานราชการ จนได้รับความก้าวหน้า พร้อมกับย้ายไป 
ดำารงตำาแหนง่ ท่ีสงูข้ึน ณ อบจ.สกลนคร อบจ.หนองคาย และ อบจ.
เลย จนกระท่ังย้ายกลับไปดำารงตำาแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7) สังกัด อบจ.ชัยภูมิ  
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2541
  - 6 ต.ค.2543 ย้ายมาดำารงตำาแหน่ง หัวหน้�ส่วนก�รคลัง  
(เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7) สังกัด อบจ.ขอนแก่น
  - 18 เม.ย.2546 ดำารงตำาแหน่ง ผู้อำ�นวยก�รกองคลัง (นักบริหาร
งานคลัง 8) สังกัด อบจ.ขอนแก่น
  - 23 ก.ย.2548 ดำารงตำาแหน่ง รองปลัด อบจ.ขอนแก่น  
(นักบริหารงานทั่วไป 8) สังกัด อบจ.ขอนแก่น
  -  1 ส .ค .2556 ดำ ารงตำ าแหน่ ง  ปลัด อบจ.ขอนแก่น  
(นักบริหารงาน อบจ. ระดับ 9) อบจ.ขอนแก่น

 เคร่ืองร�ชอิสริย�ภรณ์ฯ ช้ันสูงสุด : ทวีติย�ภรณ์ช้�งเผือก 
(ท.ช.) และเหรียญจักรพรรดิม�ล�  เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2543

 

จ�กใจ ปลัด อบจ.ขอนแก่น คนใหม่
 “...ในการทำางานเพื่อพัฒนา อบจ.ขอนแก่น ดิฉันและ
ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ทุกคน จะนำานโยบายของท่าน  
นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ไปปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกำาลังความรู้และความสามารถ พร้อมทั้งทำางานประสาน 
กับ ส.อบจ.ขอนแก่น ทุกท่าน รวมถึงส่วนราชการอื่นๆ  
ใน จ.ขอนแก่น เพื่อบำาบัดทุกข์บำารุงสุข และตอบสนอง 
ความต้องการของพี่น้องประชาชนชาว จ.ขอนแก่น ในการ 
ทำาให้มีคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีข้ึน และเพื่อแสดง
ศักยภาพของ อบจ.ขอนแก่น ให้ประจักษ์ต่อหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป...”

แนะนำ� ปลัด อบจ.ขอนแก่น 
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษศ์ักดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ ์ได้มคีำาสัง่ อบจ.ขอนแก่น  
ที่ 1230/2556 แต่งตั้งให้ น�งสุม�ลี ฐ�นวิเศษ ตำาแหน่งเดิม รองปลัด อบจ.ขอนก่น  
(นั กบริหารงาน อบจ .  ระดับ  8 )  ดำ า รงตำ าแหน่ ง  ปลัด  อบจ .ขอนแก่น  
(นกับริหารงาน อบจ. ระดับ 9) ตามมติเหน็ชอบของคณะ ก.จ.จ.ขอนแกน่ ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2556 เป็นต้นไป กองบรรณาธิการวารสารคูนแคน  
ขอนำาประวัติโดยสังเขปมาให้ท่านผู้อ่านได้ทำาความรู้จักกับ ปลัด อบจ.ขอนแก่น  
คนใหม่ ดังนี้
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 สวัสดีครับ ทุกๆท่านท่ีเป็นแฟนคลับวารสาร 
คูนแคน ฉบับน้ี กองกิจการขนส่ง อบจ.ขอนแก่นขอแจ้งข่าวดี
ให้ประชาชนชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงทราบโดยท่ัวกัน 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
จังหวัดขอนแก่นแห่งท่ี 3 (ทางเล่ียงเมืองถนนมิตรภาพ - 
บ้านกุดกว้าง) จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
รถโดยสารปรับอากาศท่ีให้บริการอยู่ท่ีสถานีขนส่งฯ 
หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จะย้ายออกไปให้บริการ  
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งท่ี 3 (แห่งใหม่) 
ทั้งหมด 
 ซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ โดย นายก อบจ.
ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิิชกพงษ์ ท่ีมีนโยบายบริหาร
จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ด้วยแนวคิดท่ีทันสมัย 
และตอบสนองการให้บริการประชาชน ด้วยความ... 

     “สะดวก สะอาด ปลอดภัย”

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ อบจ.ขอนแก่น
www.kkpao.go.th หรือ โทรศัพท์สอบถ�มหม�ยเลข 043-242285

ห�กท่�นมีเวล�จะแวะชมสถ�นีขนส่งฯแห่งใหม่ด้วยตนเอง อบจ.ขอนแก่น ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่�น
ด้วยคว�มยินดีและเป็นกันเองครับผม พบกันใหม่ฉบับหน้�นะครับ...

โดย...รุ่งโรจน์  สิงห์มี …หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง
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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.)


