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กับ นายก อบจ.ขอนแก่น
เล่าเรื่องจากปก

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร 
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็น 
เป้าหมายส�าคญัของการพฒันาระบบราชการไทย	ทีต้่องการ 
ให้หน่วยงานภาครัฐ	มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ท�างานไปสูร่ะดบัสากล	(High	Performance)	ซึง่ส่วนหนึง่

ในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท�างานให้ไปสู่ระดับ
สากล	 คือ	 การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร	 โดยผู้
ปฏิบัติงานต้องรู้หน้าที่ของตนเอง	ที่ส�าคัญ	คือ	จะต้องเป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท�างาน



ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการ
พัฒนาและเสริมสร้างจิตส�านึก	 ให้บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีศักยภาพ	 ยึดหลักธรรมะในการท�างานและเสริม
สร้างคุณภาพชีวิต	 ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะน�าไปปรับใช้
ในการท�างานให้มปีระสทิธภิาพและท�างานอย่างมคีวามสุข	
จึงจ�าเป็นต้องอาศยักระบวนการอบรมคณุธรรม	จริยธรรม	
ตามหลักพระพุทธศาสนา	 ผสมผสานกับศาสตร์สมัยใหม่
โดยการ	จดักจิกรรมด้วยการฝึกอบรม	ด้านจติภาวนา	ท�าให้
เกิดสมาธิและสติปัญญา	 มีจิตใจท่ีโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น	 
มเีมตตากรณุาและมคีณุธรรม	ส่งผลต่อพืน้ฐานทางจติใจให้
อยู่ในกรอบของคุณธรรมและจรยิธรรม	ท�าให้มทีศันคติทีดี่
ต่อหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ	เกดิทักษะในการท�างาน	พร้อมทัง้ 

พฒันาศกัยภาพในการท�างานให้เกดิประโยชน์สูงสดุ	ยดึมัน่
ต่อเป้าหมาย	จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	
ของบุคลากร	 สังกัด	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๕๗	ขึ้น	ณ	วัดป่าสุคะโต	สถาบัน
สติปัฏฐาน	บ้านใหม่ไทยเจรญิ	ต.ท่ามะไฟหวาน	อ.แก้งคร้อ	 
จ.ชัยภูมิ

Administrator
Sticky Note
ปรับแสงค่ะ



บทบรรณาธิการ
	 สวัสดีผู ้อ ่านทุกท ่านค ่ะ	 พบกันกับ

วารสารคูนแคนปีที่	9	ฉบับที่	6	ประจ�าเดือน

มีนาคม	 2557	 ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณ

ข้าราชการและพนักงานสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	

ทกุท่าน	ทีป่ฏิบตังิานช่วงไตรมาสที	่2	ประจ�าปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	2557	อย่างตั้งใจและทุ่มเท

	 ส�าหรับลูกๆ	 หลานๆ	 โรงเรียนในสังกัด	

อบจ.ขอนแก่น	 ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 

และ	6	ดิฉันก็ขอให้ก�าลังใจทุกคน	ขอให้สอบเข้าศึกษาต่อ

ได้ในสาขาวชิาทีต้่องการและส�าเรจ็การศกึษา	เพือ่มาพัฒนา

ท้องถิ่นและประเทศไทยต่อไป	 ส�าหรับคนที่ไม่ศึกษาต่อ 

ก็ขอให้คิดดี	กระท�าดีและประสบความส�าเร็จ

	 ท่านนายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นชิกพงษ์ 

ได้อนมุติัให้ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรมของ

บคุลากรสงักดั	อบจ.ขอนแก่น	ดฉินัมโีอกาสได้ร่วมโครงการ

โดยฝึกปฏิบัติธรรมและการภาวนา	 เพื่อความสงบสุข 

ของชีวิต	มีการท�าวัตรเช้า	ฟังธรรม	บริหารจิต	บริหารกาย	 

เจ้าของ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อ�านวยการ : 
นายพงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
นายสิทธิกุล	ภูค�าวงศ์
นางวัชราภรณ์	ผ่องใส
นายวัฒนา	ช่างเหลา
	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นายปรัชญา	ผิวผาง
	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษา
นายสุชาติ	ไตรองค์ถาวร
	 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นายธาดา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร
นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์
นายประสิทธิ์	อุดมธนะธีระ
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นายวรเวทย์	ดิเรกศรี
	 หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางวราพร	หาญชนะชัยกูล
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายเพ็ชร	มูลป้อม
	 ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ
นางสาวจุฑารัตน์	สุภโตษะ
	 ผู้อ�านวยการกองคลัง
นายปิยะชัย	ตุ่ยสิมา
	 ผู้อ�านวยการกองการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม
นายประชิต	อึ้งประเสริฐ
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการขนส่ง
นางนงเยาว์	สรรศรี
	 ผู้อ�านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
นายสุวนัย	ภูมาศ
	 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
นางสุมาลี	ฐานวิเศษ
	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้จัดการ
นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดการ :
นางศิริพร	ประดาพล
	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝ่ายประสานงานจัดส่งและนายทะเบียน :
นางอุบลศิริ	ไชยแสง	 นางสาวพรทิพา	ราชสีทา
ฝ่ายประสานงานติดตามข้อมูลประจ�ากองต่างๆ :
ด.ต.พิชิต	ศรีวิไล	 นายรัฐกรณ์	ทองงาม	 นายทรงวุฒิชัย	ดิลกวิลาศ
นายจกัรกฤษณ์	อานันทนสกุล นายเทพมงคล	ประดาพล	 นายพงศ์กฤษณ์	ฮามค�าไพ
นายบวร	ชินอ้วน	 นางนิมิตร	ลีเอาะ	 นายรุ่งโรจน์	สิงห์มี
นางสุภาพร	ภูเงิน	 นางฉวีวรรณ	จันทร์ดา	 นายกิตติชัย	อุทธา
คณะผู้จัดท�าข่าวประจ�ากองบรรณาธิการ
นางทัศรินทร์	เชิดโกทา	 นางเพ็ญวณี	สุขเสงี่ยม	 	 นางพัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล
นางวราภรณ์	อุทธา	 นางสาวกิตติมา	สนามทอง	 	 นางจิระนันท์	ชนเวียน
นางสาววิภารัตน์	ชมชัยภูมิ	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา	กรมโคตร	 นายชาญสิทธิ์	คุ้มตะบุตร
นางสาวรัชนวีรรณ	ทองชา
ออกแบบ :
นางสาววีรญา		ศรีรักษ์สัตย์
วัตถุประสงค์ :
	 เพ่ือเป็นการเผยแพร่กิจกรรมตามกรอบภารกิจของ	 อบจ.ขอนแก่น	 ตลอดจนองค์กรภาครัฐ 
และเอกชน	 เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	 ข้อเสนอแนะ	 ซึ่งจะน�าไปสู ่
การพัฒนาท้องถ่ินเชงิรุก	โดยประชาชน	องค์กรภาคเอกชน	เข้ามามส่ีวนร่วมในการพัฒนาจงัหวดั 
อย่างเต็มรูปแบบ

เจริญสติกับงานส่วนรวม	 การบริหาร	 เพื่อลด 

ความเสีย่งเชงิจรยิธรรม	สวดมนต์และแผ่เมตตา	 

ซึง่พระอาจารย์ท่านมวิีธกีารสอนอย่างแยบยล

ท�าให้ดิฉันรวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการท่านอ่ืน

ปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธา	 มีสติ	 ท�าให้

ดิฉันตระหนักที่จะยึดมั่นใช้ธรรมะในการ

ท�างานและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	 เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการ

ปฏิบัติงาน

	 ก่อนจากกันฉบับนี้	 ดิฉันขอให้ทุกท่านระวังรักษา

สุขภาพเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน	 ควรรับประทานอาหาร

ที่ปรุงสุกใหม่ๆ...แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ
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6 วารสารคูนแคน

อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ

โดย...ชาญสิทธิ์	คุ้มตะบุตร

พัฒนาศักยภาพ อสม.บ้านทุ่ม อ.เมือง 

	 เม่ือวนัที	่4	ก.พ.	2557	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์
ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ พร้อมด้วย	 ประธานสภา	 อบจ.
ขอนแก่น	น�ยสุช�ต ิไตรองค์ถ�วร เป็นประธานในพิธเีปิด
โครงการ	“พฒันาศกัยภาพและศกึษาดงูาน	เครอืข่ายอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�าปี	2557”	ณ	มหาวิทยาลัยอีสาน	
ต.บ้านทุ่ม	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	

นายก อบจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่พบประชาชน

	 วันที่ 	 5 	 ก .พ . 	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก ่น  
ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ พร้อมด้วย	ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	 
น�งสุม�ลี ฐ�นวิเศษ รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� 
พรหมส�ข� ณ สกลนคร น�งส�วนงลักษณ์ รัตนจันทร์ 
และ	 หัวหน้าส�านักปลัด	 อบจ.	น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี	 ได้
ลงพื้นที่พบประชาชนชาว	 อ.บ้านไผ่	 จ.ขอนแก่น	 เพื่อรับ
ทราบปัญหาความต้องการ	 และเป็นก�าลังใจการประกอบ
อาชีพของประชาชน	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บ้านไผ่	
น�ยเดชคำ�รณ สิงคลีบุตร น�ยองอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน ์ 
น�าคณะให้การต้อนรับ

เปิดโครงการเกษตรอินทรีย์ อ.หนองนาคำา

	 เมื่อวันที่	4	ก.พ.	2557	เวลา	09.30	น.	นายก	อบจ.
ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ เปิดโครงการอบรม
และศึกษาดูงาน	เกษตรอินทรีย์	ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง	ของกลุม่เกษตรอนิทรย์ีต�าบลบ้านโคก	อ.หนองนา
ค�า	จ.ขอนแก่น	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.หนองนาค�า	
ด.ต.พิชิต ศรีวิไล	พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ	ก�านัน	ผู้ใหญ่
บ้าน	เกษตรกร	กว่า	500	คน	ให้การต้อนรับ

บุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว อ.แวงน้อย

	 เมื่อวันที่	 6	 ก.พ.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณี
บุญคูณลาน	 สู่ขวัญข้าว	 ประจ�าปี	 2557	ณ	 สนามหน้าที่
ว่าการอ�าเภอแวงน้อย	จ.ขอนแก่น	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	
เขต	อ.แวงน้อย น�ยคำ�พันธ์  พรหมวงศ์ ร่วมในพิธดัีงกล่าว
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อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ

เปิดอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ตำารวจชุมชน อ.โนนศิลา

	 เมื่อวันที่	6	ก.พ.	2557	ณ	หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอ
โนนศิลา	 อ.โนนศิลา	 จ.ขอนแก่น	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการส่งเสริมต�ารวจชุมชนสัมพันธ์	 ประจ�าปี	 2557	 
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.โนนศิลา	 น�ยศรัญ  
กสิกิจวรกุล ร่วมในพิธี	 มีอาสาสมัครต�ารวจชุมเข้าร่วม
โครงการกว่า	200	คน

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา
กองอาสารักษาดินแดน 

	 เมื่อวันจันทร์ที่	10	ก.พ.	2557	นายก	อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ ร่วมพธ	ีวนัคล้ายวนัสถาปนา
กองอาสารักษาดินแดน	ประจ�าปี	 2557	 ครบรอบปีที่	 60	
ณ	ศาลาผูกเสี่ยว	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	 โดยมี	ผวจ.
ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานในพิธี

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.สีชมพูศึกษา

	 เมื่อวันที่	 7	 ก.พ.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน	 และมอบเงินตามโครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	และมอบอาคารเรียน	40	ปี	
สีชมพูศึกษา	ประจ�าภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	

อบจ.ขอนแก่น ปฐมนิเทศข้าราชการ 
พนักงานจ้างบรรจุใหม่

	 อบจ.ขอนแก่น	ได้จดัการประชมุปฐมนเิทศข้าราชการ	
และพนกังานจ้าง	อบจ.เมือ่วนัท่ี	10	ก.พ.	2557	ณ	หอประชมุ	 
อบจ.ขอนแก่น	 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามกฎระเบียบข้าราชการ
พลเรือน	 และปฏิบัติงานตามวัฒนธรรมองค์กร	 เพื่อให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ	ในโอกาสนี้	นายก	อบจ.ขอนแก่น		
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ได้พบปะกับข้าราชการและ
พนักงานจ้างบรรจุใหม่	ด้วย
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กีฬาต้านยาเสพติดตำาบลบ้านแท่น อ.ชนบท

	 เมื่อวันที่	22	ก.พ.	2557	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนแท่น
ศลิาทพิย์ศกึษา	อ.ชนบท	จ.ขอนแก่น	นายก	อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต�าบลบ้านแท่น	ประจ�าปี	2557	
โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.ชนบท	น�ยอดุลย์ ค�มดิษฐ์ 
คณะบริหาร	 ประธานสภา	 สมาชิกสภาต�าบล	 ผู้น�าชุมชน	
ให้การต้อนรับ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตอุปถัมภ์) อ.พล

	 เม่ือวันที่	 21	 ก.พ.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นชิกพงษ์ เป็นประธานพธิเีปิดการประชมุ 
ผูป้กครองนกัเรียน	โรงเรยีนบ้านคขูาด	(สถติย์อปุถมัภ์)	และ
มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน	 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	 โดย
มี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.พล	เขต	1	น�ยคจิตร พงษ์คำ�พันธ์, 
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.พล	เขต	2	น�ยคงฤทธิ์ อัศวพัฒน�กูล  
และส.อบจ.ขอนแก่น	อ.แวงน้อย	น�ยคำ�พันธ์ พรหมวงศ์ 
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้น�าชุมชน	ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิด	

นายก อบจ.ขอนแก่น
เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อ.ซำาสูง

	 เมือ่วันที	่19	ก.พ.	2557	ณ	สนามกีฬาร.ร	บ้านกระนวน 
ซ�าสงู	ต.กระนวน	อ.ซ�าสงู	จ.ขอนแก่น	นายก	อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอ�าเภอซ�าสูง	ประจ�าปีการศึกษา	
2556	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.ซ�าสงู	น�ยอทัุย วสิลิ� 
พร้อมด้วย	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น น�ยธ�ด� พรหมส�ข� 
ณ สกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน อ.บ้านไผ่ 

 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ นายก	อบจ.ขอนแก่น	
เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการม ี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	 ตามรัฐธรรมแห่ง
อาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2550	 ในวันที่	 19-23	 ก.พ.	 2557	
ณ	 โรงแรมชิคาโก้ไอซ์แลนด์รีสอร์ท	 ต.เมืองเพีย	 อ.บ้านไผ่	
จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 เขต	 1	 
น�ยเดชคำ�รณ สิงคลีบุตร คณะให้การต้อนรับและร่วม
พบปะผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
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กีฬาต้านยาเสพติด “สีชมพูเกมส์ ครั้งที่ 10”

	 วันที่	27	ก.พ.	2557	ที่สนามกีฬาโรงเรียนหนองตาไก้
ศึกษา	ต.สีชมพู	อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น	นายก	อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
กฬีาต้านยาเสพตดิ	“สชีมพเูกมส์ ครัง้ท่ี 10”	ประจ�าปี	โดยมี	 
สมาชิกสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.สีชมพู	น�ยอ�ทิตย์ 
ถนอมทุน น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ และ	สมาชิกสภาอบจ.
ขอนแก่น	เขต	อ.ภเูวยีง น�ยภควตั ศรสีรุพล ร่วมในพธิเีปิด

นายก อบจ.ขอนแก่น เปิดโครงการ
“ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

	 เมื่อวันที่	 25	ก.พ.	2557ณ	ชิคาโก้ไอซ์แลนด์รีสอร์ท	
ต.เมืองเพีย	 อ.บ้านไผ่	 จ.ขอนแก่น	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ์	 เป็นประธานเปิดโครงการ	 
“ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	 อบจ.ขอนแก่น	 โดยม	ี
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	1	น�ยเดชคำ�รณ สงิคลบีตุร  
รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 น�ยธ�ด�  พรหมส�ข� ณ 
สกลนคร หัวหน้าส�านักปลัด	อบจ.	น�ยวรเวทย์  ดิเรกศรี 
นอภ.เมืองบ้านไผ่	น�ยสุรชัย  วัฒน�อุดมชัย	พัฒนาการ
อ�าเภอบ้านไผ่	น�งอุไร  ทพิย์กิตตวิงศ์ พร้อมด้วยข้าราชการ	
และพนักงานอบจ.ขอนแก่น	ร่วมในพิธีเปิดโครงการ

อบจ.ขอนแก่น ร่วมแจกผ้าห่มกันหนาว

	 เมื่อวันที่	5	ก.พ.	2557	ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์ 
สวุรรณสจุรติ พร้อมรองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธิกลุ  
ภูคำ�วงศ์ และหัวหน้าส่วนราชการ	 ร่วมกันแจกผ้าห่ม
กันหนาวให้กับผู ้ประสบภัยหนาวที่ศูนย์พัฒนาสังคม 
หน่วยที่	 5	 ขอนแก่นมอบให้จังหวัดขอนแก่น	 6,000	 ผืน	
มอบให้กับ	 อ.เมือง	 อ.กระนวน	 อ.โคกโพธิ์ไชย	 อ�าเภอละ	
1,000	 ผืนและให้	 อ.พล	 อ.แวงน้อย	 อ.หนองเรือ	 อ.บ้าน
แฮด	อ.อุบลรัตน์	อ.ซ�าสูง	อ�าเภอละ	500	ผืน	เป็นการมอบ
ชุดสุดท้ายก่อนถึงฤดูร้อน	

เปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด ตำาบลสวนหม่อน

	 เมื่อวันท่ี	 22	 ก.พ.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น		
ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.
ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ ประธานเปิดงานกีฬาต้าน
ยาเสพติด	ต.สวนหม่อน	ประจ�าปี	2557	พร้อมมอบอปุกรณ์
กีฬา	ณ	 อบต.สวนหม่อน	 โดยมี	 นายก	 อบต.สวนหม่อน	 
น�ยธนวรรน์ สังข์ทอง	 พนักงานส่วนต�าบล	 พี่น ้อง
ประชาชน	ต.สวนหม่อน	ให้การต้อนรับ
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โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา	กรมโคตร

เปิดการแข่งขันกีฬาตำาบลต้านยาเสพติด
บ้านทุ่มเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำาปี 2557

	 ประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสชุ�ต ิไตรองค์ถ�วร  
เป็นผูแ้ทนนายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต�าบลต้านยาเสพติด	 
“บ้�นทุ่มเกมส์ ครั้งที่ 13”	 ประจ�าปี	 2557	 เม่ือวันท่ี	
2	 มี.ค.2557	ณ	 สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	 โดยม	ี
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม	น�ยเสน่ห์ เสนะไพรวรรณ  
พร้อมด้วย	 ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	น�ยพินิจ 
ยศตีนเทียน	 และปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	น�ยวิล�ศ  
สีละพันธ์	น�าคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาฯ	ข้าราชการและ
พนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	ให้การต้อนรับ

โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
บุญกุ้มข้าวใหญ่ และบุญเผวดเทศน์มหาชาติ

	 เมื่อวันที่	 22	 ก.พ.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ได้มอบหมายให้	 รองปลัด	
อบจ.ขอนแก่น	 น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร  
ร่วมงานประเพณีท้องถิ่นบุญกุ้มข้าวใหญ่	 และบุญเผวด
เทศน์มหาชาติ	 ม.มหามุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตอีสาน	 
ณ	มหามุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตอีสาน	จ.ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น ร่วมลงนามจังหวัดขอนแก่น 
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน” ปี 2557 

	 เมือ่วนัที	่21	ก.พ.	2557	เวลา	13.00	น.	ณ	หอประชมุ
ศูนย์ฝึกและอบรมต�ารวจภูธรภาค	 4	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกิลุ ภคูำ�วงศ์  
ร่วมลงนามจังหวัดขอนแก่น	 ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน	ปี	2557	โดยเน้นนวัตกรรมใหม่	ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	 เกิดการท�างานร่วมกันแบบบูรณา
การอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้นำาในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ เขต 1 
ศึกษาดูงาน จ.จันทบุรี

	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 เขต	 1	น�ยเดชคำ�รณ 
สิงห์คลีบุตร น�าคณะผู้น�าท้องท่ีและผู้น�าสตรี	 เขตพื้นที	่
อ.บ้านไผ่	 เขต	1	ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง	เมื่อวันที่	26	ก.พ.2556	ณ	ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 
บ้านหมูดุด	ต.คลองขุด	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	
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ฟักข้าว พืชพื้นบ้าน ช่วยต้านมะเร็งชั้นยอด

โดย...นางสาววิภารัตน์		ชมชัยภูมิ
เรื่องของฟักข้าว
เกร็ดความรู้

 “ฟักข้�ว”	 ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพ 

มาพกัหนึง่แล้ว	ส�าหรบัผกัพืน้บ้านทีม่ชีือ่ว่า	“ฟักข้�ว” เชือ่

ว่าหลายคนคงคุน้ๆ	กบัชือ่นี	้แต่อาจจะยงัไม่รูว่้า	“ฟักข้�ว” 

มีประโยชน์อย่างไร	 เอ้า...ใครท่ียังไม่รู้ว่า	 สรรพคุณของ

ฟักข้าว	มีอะไรบ้าง	ตามมาอ่านกันจ้า

 ฟักข้�ว เป็นพืชไม้เลื้อยอยู่ในวงศ์แตงกวาและมะระ	

มีชื่อสามัญว่า	 Spring	 Bitter	 Cucumber	 เป็นพืชท่ีข้ึน 

ตามรัว้บ้าน	หรือตามต้นไม้ต่างๆ	ผลของฟักข้าว	2	ลกัษณะ	

คอื	ทรงกลม	และทรงร	ีผลกลมๆ	จะยาวประมาณ	4-6	ซม.	 

ส่วนผลรีจะยาวประมาณ	6-10	ซม.	ถ้ายังเป็นผลอ่อนจะมี 

สีเขียวอมเหลือง	มีหนามถี่ๆ	แต่เมื่อสุกผลจะมีสีแดง	หรือ

แดงอมส้ม	 และหากผ่าผลฟักข้าวดูข้างในจะเห็นเมล็ด

จ�านวนมาก	แต่ละผลหนักประมาณ	0.5-2	กิโลกรัม	ชื่อที่

เรยีกกนัในท้องถิน่	เช่น	จงัหวดัปัตตานี	เรยีกว่า	“ขีก้�เครอื”  

จงัหวดัตาก	เรียกว่า “ผกัข้�ว” จงัหวดัแพร่	เรียกว่า “มะข้�ว”  

เป็นต้น

	 การน�าไปท�าประโยชน์นั้น	คนนิยมน�าผลอ่อนมาปรุง

อาหาร	เพราะรสชาติอร่อยออกขมนิดๆ	แต่นุ่มลิ้น	เป็นพืช

ที่มีฤทธิ์เย็นเช่นเดียวกับพืชตระกูลแตง	 รับประทานเพ่ือ

ช่วยลดความร้อนในร่างกายได้	 ซ่ึงอาจลวก	 หรือต้มให้สุก	 

แล้วจ้ิมกนิกบัน�า้พริก	หรือใส่ในแกง...แล้วรู้ไหมว่า	ผลอ่อน 

ของฟักข้าวที่มีทั้งวิตามินซี	 แคลเซียม	 เหล็ก	 ไฟเบอร์	 แต่

สารอาหารที่พบมากใน	 “ฟักข้�ว”	 ก็คือ	 เบต้าแคโรทีน	

โดยพบว่า	 เยื่อเมล็ดของฟักข้าวมีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูง

กว่าแครอทถึง	 10	 เท่าเชียวนะ	 ซึ่งสารตัวนี้เป็นสารตั้งต้น

ของวิตามินที่ช่วยบ�ารุงสายตาได้อย่างดี	 และยังท�าหน้าที่

เสมือนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 นอกจากนั้นรายงานการ

ศึกษาของต่างประเทศ	 ยังพบว่า	 ในเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวสี

แดงมีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศถึง	 70	 เท่า	 แต่ส�าหรับ

ฟักข้าวสายพันธุ์ไทยมีปริมาณไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศ

เพียง	12	เท่า	ซึ่งก็ถือว่ามากแล้ว	

	 ทัง้นี	้ทางการแพทย์พสิจูน์แล้วว่า	ไลโคปีนจากเยือ่หุม้ 

เมล็ดฟักข้าวเป็นสารต้านมะเร็ง	 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง	 

ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย	 มีส่วนช่วยลดความเส่ียง

ของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ	 โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก	 

มะเร็งปอด	และมะเร็งกระเพาะอาหาร	ดังนัน้	หากจะบอกว่า	 

ฟักข้าว	 เป็นอาหารอีกหนึ่งชนิดที่ต้านมะเร็งได้ดีก็คง 

ไม่ผิดนัก

Administrator
Comment on Text
นำมาลวก
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รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ์	ทองงาม	นิติกร	8	ว.

การจดทะเบียนครอบครัว
	 ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว	 พ.ศ.	
๒๔๗๘	แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	 ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการ
และขั้นตอนการจดทะเบียนครอบครัวไว้	 อาทิ	 การจด
ทะเบยีนสมรส	การจดทะเบียนหย่า	การจดทะเบียนรับรอง
บุตร	การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
 “การจดทะเบียน”	หมายความว่า	 การจดข้อความ
ลงในทะเบียนเพ่ือเป็นความสมบูรณ์	 ตามกฎหมายโดย 
นายทะเบียน	 ซึ่งรายการท่ีลงไว้ในทะเบียนนั้น	 ให้นาย
ทะเบียนลง	วัน	เดือน	ปี	และลงลายมือชื่อนายทะเบียนไว้
เป็นส�าคัญ
  ๑.ก�รจดทะเบียนสมรส
	 	 เมื่อได ้รับจดทะเบียนสมรสโดยความยินยอม	 
นายทะเบียนต้องออกใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียน 
มอบให้ฝ่ายละฉบับ	 โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม	 ทั้งน้ี	 
ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน	 ให้เมื่อมีการร ้องขอ	 
โดยจะขอให้นายทะเบียนไปท�านอกส�านักทะเบียนก็ได้ใน
กรณบีคุคลใดได้รบัอนุญาต	ให้สมรสได้โดยค�าพพิากษาหรอื
ค�าสั่งของศาล	 ให้ยื่นส�าเนาค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาล
ต่อนายทะเบียน	ในเมื่อร้องขอจดทะเบียน
	 	 เงื่อนไขแห่งการสมรสท่ีส�าคัญ	 อาทิ	 การสมรสจะ
ท�าได้ต่อเมือ่ชายและหญงิมอีาย	ุสบิเจด็ปีบริบูรณ์	การสมรส
จะกระท�ามิได้ถ้าชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็น
บคุคลซ่ึงศาลสัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถหรอืชายหญงิเป็น
ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา	 เป็นพ่ีน้องร่วม
บิดามารดา	หรือร่วมแต่บิดามารดา	หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
กับบุตรบุญธรรม
  ๒.ก�รหย่�
	 	 การหย่านัน้จะท�าได้แต่โดยความยนิยอมของทัง้สอง
ฝ่ายหรือโดยค�าพิพากษาของศาล
	 	 การหย่าโดยความยินยอมต้องท�าเป็นหนังสือและ
มีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อยสองคน	 เมื่อได้จดทะเบียน
สมรสตามกฎหมาย	 การหย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อสามีภริยาได้จดทะเบียน	การหย่านั้นแล้ว

	 	 เมื่อศาลได้พิจารณาให้เพิกถอนการสมรสหรือให้
หย่ากันแล้ว	 ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้	 นายทะเบียนบันทึก
ไว้ในทะเบียน	 แต่ต้องยื่นส�าเนาค�าพิพากษาอันถึงที่สุดต่อ 
นายทะเบียน
  ๓.ก�รจดทะเบียนรับรองบุตร
	 	 ในกรณีที่บิดามาขอจดทะเบียนเด็กเป ็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมาย	 ถ้าเด็กและมารดาเด็ก	 อยู่ในฐานะให้ 
ความยนิยอมได้และได้มาให้ความยนิยอมด้วยตนเองแล้วก็
ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน
	 	 เมือ่ศาลพิพากษาว่าผู้ใดเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว	ผูม้ส่ีวนได้เสียจะยืน่ส�าเนา	ค�าพพิากษาอนัถงึทีสุ่ดแล้ว	
มาให้บันทึกในทะเบียนก็ได้
  ๔.ก�รจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
	 	 ให้ผู้รับบตุรบญุธรรมและบตุรบญุธรรมเป็นผู้ร้องขอ
ให้นายทะเบยีนรับจดทะเบยีนต่อเมือ่ทัง้สองฝ่ายให้ถ้อยค�า
ว่า	 ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขแห่งกฎหมายในเรื่องรับบุตร
บุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว	อาทิ	
บุคคลที่มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบห้าปีจะรับบุคคลอื่นเป็นบุตร
บญุธรรมกไ็ด้	แต่ผูน้ัน้จะต้องแก่กว่าผูท้ีจ่ะเป็นบตุรบญุธรรม
อย่างน้อยสิบห้าปี
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1669 การแพทย์ฉุกเฉินกับ อปท. (1)

	 หมายเลขโทรศัพท์	1669	หลายท่านคงเคยได้ยนิ	ได้เหน็	 
ได้ใช้บรกิารหมายเลขสายด่วนนี	้แต่บางท่านไม่เคยใช้บรกิาร	
ก็เรียนท่านผู้อ่านทั้งหลายได้ทราบว่า	 หมายเลขสายด่วน	
1669	จะเป็นหมายเลขที่ช่วยท่านได้ในภาวะฉุกเฉิน	แม้ใน
ภาวะที่ไม่เก่ียวกับการเจ็บป่วยก็ยังใช้บริการได้	 ซึ่งผู้เขียน
เคยใช้บรกิารมาแล้ว	นัน่ก็คอืได้เกดิเหตทุ่อเมนประปาขนาด
ใหญ่ที่วางใต้ดินถนนหน้าบ้านเกิดแตกขึ้นมา	 น�้าไหลนอง 
ท่วมถนน	จ�าหมายเลขโทรศพัท์การประปาส่วนภมูภิาคไม่ได้	
จ�าได้แต่	191,	199	และ	1669	เพราะมีติดประชาสัมพันธ์
ทัว่ไป	และตดัสนิใจเอาเองว่าหมายเลข	1669	น่าจะเวร์ิคกว่า	 
(ภาษาวัยรุ่น)	 เป็นจริงดังท่ีคิดครับ	 เจ้าหน้าท่ีให้หมายเลข
เพ่ือแจ้งเหตุท่อประปาแตกมา	 มีคนรับสายด้วย	 ก็เลย
บอกรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งไป	ผ่านไป	3	ชั่วโมง	 
น�า้ก็ท่วมถนนมากข้ึน	เจ้าหน้าท่ีผูร้บัผิดชอบของการประปา	 
ก็ยังไม่มาสักที	เลยสอบถามไปที่	1669	อีกครั้ง	เขาก็เลยให้
หมายเลขส�านกังานท่ีส่วนกลางเป็นหมายเลข	Call	Center	
การประปาส่วนภูมิภาค	คือหมายเลข	 1662	ปรากฏว่าไม่
ถึงครึ่งชั่วโมง	 เจ้าหน้าที่ชุดซ่อมก็ไปถึงที่เกิดเหตุ	 จึงได้ไป
สอบถามดูว่าใครแจ้งให้ไป	 เลยทราบว่ามีคนโทรไปแจ้งท่ี
ส่วนกลาง	 เลยต้องรีบออกมา	นี่คือผลผลิตที่เราให้ความไว้
วางใจกับ	1669	ครับ	
	 1669	 จึงเป็นสัญญลักษณ์ของการแพทย์ฉุกเฉินใน
ความเข้าใจของคนทั่วไป	 มาดูความหมายของการแพทย์
ฉกุเฉนิ	ตามทีบ่ญัญตัไิว้ใน	พ.ร.บ.การแพทย์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.2551	 
หมายความว่า “ก�รปฏิบัติก�รฉุกเฉิน ก�รศึกษ� ก�ร
ฝึกอบรม ก�รค้นคว้�และก�รวิจัยเกี่ยวกับก�รประเมิน  
ก�รจดัก�ร ก�รบำ�บดัรกัษ�ผูป่้วยฉกุเฉนิ และก�รป้องกัน

โดย......ธาดา			พรหมสา	ณ	สกลนคร

ก�รเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน” คร้ันมาดูขั้นตอนการ 
ปฏิบติังานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	พบว่ามี	6	ขัน้ตอน	ได้แก่
	 	 1.การเจบ็ป่วยฉกุเฉนิและการพบเหต	ุ(Detection)	
	 	 2.การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ	(Reporting)	
	 	 3.การออกปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน	 
(Response)
	 	 4.การรักษาพยาบาล	ณ	 จุดเกิดเหตุ	 (On	 Scene	
care)	
	 	 5.การล�าเลียงขนย้ายและให้การดูแลระหว่างน�าส่ง	
(Care	in	transit)	
	 	 6.การน�าส่งสถานพยาบาล	 (Transfer	 to	 the	 
definitive	care)
	 สรุป	ง่ายๆ	ตามความเข้าใจจะมี	3	ขั้นตอน	กล่าวคือ	
	 	 1.เข้าถึงผู้ป่วยก่อนใคร
	 	 2.ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
	 	 3.น�าส่งสถานพยาบาลโดยพลัน
	 จากการสรุปว่าการแพทย์ฉุกเฉินมี	3	ขั้นตอน	ค�าถาม
จึงมีว ่าหน่วยงานใดจะมีบทบาทส�าคัญใน	 3	 ขั้นตอน 
ดังกล่าว	 ผู้เขียนมีความเห็นว่า	 อปท.นี่แหละ	 เป็นหน่วย
งานที่มีบทบาทเหมาะสมมากที่สุด	 เหตุผลสนับสนุนก็คือ	 
ประการแรก	 อปท.มีพื้นที่ครอบคลุมทุกตารางนิ้วใน
ประเทศไทย	ประการทีส่อง	เป็นอ�านาจหน้าทีค่รบั	ดงัปรากฏ 
ใน	 มาตรา	 16	 และมาตรา	 17	 แห่ง	 พ.ร.บ.ก�าหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2542	สรุปความว่า	งานบริการสาธารณะ
ประการหนึ่งของ	อบต.	และเทศบาล	คือ	การสาธารณสุข	
การอนามัยครอบครัว	 และการรักษาพยาบาล	 ส่วนของ	
อบจ.	คอื	การจดัให้มโีรงพยาบาลจงัหวดั	การรกัษาพยาบาล	
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	 ประกอบกับในมาตรา	
33	 วรรคสอง	 แห่ง	 พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.2551	
บญัญติัไว้ว่า	“ให้ กพฉ. (คณะกรรมก�รก�รแพทย์ฉกุเฉนิ) 
สนับสนุนและประส�นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพือ่กำ�หนดหลกัเกณฑ์ให้องค์กรดังกล่�วเป็นผูด้ำ�เนนิง�น 
และบรหิ�รจดัก�รระบบก�รแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิน่ 
หรือพื้นที่”	 ดังนั้น	 การแพทย์ฉุกเฉินจึงเป็นอ�านาจและ
หน้าที่ของ	อปท.อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.
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สำานักปลัด อบจ.
ภารกิจ

โดย...วิภารัตน์	ชมชัยภูมิ		ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

	 อบจ.ขอนแก่น	 ได ้จัดท�าโครงการ	 “ฝ ึกอบรม
วิชาชีพนวดแผนไทยให้แก่ผู้ต้องขังหญิง”	 ในวันที่	 17-21	
ก.พ.	 2557	ณ	 เรือนจ�ากลางขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น
	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้บูรณาการการท�างานกับเรือนจ�า
กลางขอนแก่น	 ในการพัฒนาสนับสนุนฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้
ต้องขังเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยให้เป็นคนมีคุณภาพและความ
รบัผดิชอบ	สามารถท่ีจะประกอบอาชพีสจุรติและไม่กลบัไป
กระท�าผดิซ�า้อีก	โดยวชิาชพีทีน่�ามาฝึกอบรมให้แก่ผูต้้องขงั

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จัดโครงการ “ฝึกอบรมวิชาชีพนวดแผนไทยให้แก่ผู้ต้องขังหญิง”

ค�านงึถงึความสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน	
ผูป้ระกอบการในการน�าความรูท้างวชิาชพีไปหารายได้โดย
สจุรติและประกอบอาชพีอสิระ	ซึง่การฝึกวชิาชีพให้บรกิาร
นวดแผนไทย	 เป็นสาขาวิชาชีพหนึ่งที่ขาดแคลนแรงงาน
และตอบสนองการแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง	สร้างภาวะ
จิตใจที่ดีผ่อนคลายความตึงเครียดขัดเกลาจิตใจให้มีสต	ิ
สมาธิและท�าให้ผู้ต้องขังรู้จักใช้เวลาที่มีภายในเรือนจ�าได้
อย่างมีประโยชน์สูงสุด
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กองกิจการสภา อบจ.
ภารกิจ

โดย...ทรงวุฒิชัย	ดิลกวิลาศ	หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ

	 	 ฉบบันีข้อน�ากฎหมายทีเ่กีย่วกบัประเดน็ต่างๆ	ทีเ่กดิ

ขึ้นในการเลือกตั้ง	เมื่อวันที่	2	ก.พ.	2557	ที่ผ่านมา	อันดับ

แรกคงเป็นกรณกีารจดัการเลอืกตัง้ไม่ได้	พรบ.การเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก	วุฒิสภา	

พ.ศ.2550	 ก�าหนดไว้มาตรา	 78	 ดังนี้	 “ในกรณีที่การลง

คะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท�าได้	

เนือ่งจากเกิดเหตจุลาจล	อทุกภยั	อคัคภียั	เหตสุดุวสิยั	หรอื

เหตุจ�าเป็นอย่างอื่น	 ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือก

ตั้งให้คณะกรรมการประจ�าเขตเลือกตั้ง	 ก�าหนดที่เลือกต้ัง

ใหม่	ทีผู่มี้สทิธิเ์ลอืกตัง้	สามารถไปลงคะแนนเลอืกต้ังได้โดย

สะดวก	 แต่ถ้าไม่อาจก�าหนดท่ีเลือกตั้งใหม่ได้ให้ประกาศ

งดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยน้ันแล้วรายงานต่อคณะ

กรรมการ	การเลือกตั้งโดยด่วน

	 	 ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่ง	 เกิดขึ้นในวันเลือกต้ัง

ให้คณะกรรมการประจ�าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ

ประจ�าหน่วยเลอืกตัง้	ประกาศงดการลงคะแนนเลอืกตัง้	ใน

หน่วยเลือกตั้งนั้นแล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือก

ตั้งโดยด่วน

	 	 ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ก�าหนดวนัลงคะแนน

เลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกต้ังนั้นโดยเร็ว	 เว้นแต่คณะ

กรรมการการเลือกตั้งจะก�าหนดเป็นอย่างอ่ืน	 ทั้งนี้ให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง

ก�าหนด

	 	 ในการด�าเนินการตามวรรคสามถ้าคณะกรรมการ

การเลือกต้ังเห็นว่าไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จตาม	

มาตรา	 8	 ได้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลง

คะแนนเลอืกต้ังใหม่	ส�าหรบัหน่วยเลอืกต้ังนัน้ได้ตาม	ความ

เหมาะสมโดยไม่ต้องน�าระยะเวลาตามวรรคสามมาใช้บงัคบั

ก็ได้

	 	 กรณีที	่2	นีเ้ป็นเหตท่ีุอาจเกดิขึน้ได้ในวนัลงคะแนน

เลือกต้ัง	มาตรา	148	ก�าหนดว่า	“ผู้ใดจงใจกระท�าด้วยประ

การใดๆ	 ให้บัตรเลือกตั้ง	 ช�ารุด	 หรือเสียหาย	 หรือให้เป็น

บัตรเสีย	หรือกระท�าด้วยประการใดๆ	แก่บัตรเสีย	เพื่อให้

เป็นบัตรท่ีใช้ได้ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหน่ึงปีและปรับ

ไม่เกินสองหมื่นบาท	และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมี

ก�าหนดห้าปี

	 	 ถ้าผูก้ระท�าความผดิตามวาระหนึง่เป็นเจ้าพนกังาน

ผูด้�าเนนิการเลอืกตัง้	ต้องระวางโทษจ�าคกุต้ังแต่หนึง่ปีถงึสบิ

ปีและปรบัตัง้แต่สองหมืน่บาทถงึสองแสนบาท	และให้ศาล

สั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีก�าหนดสิบปี
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โดย...	...งานประชาสัมพันธ์	ฝ่ายพัฒนาสังคม	ส�านักปลัดฯ		(พัชร์ชวัล		สุวัตถิกุล)
อบจ.ขอนแก่น 
ข่าวเด่น

	 อบจ.ขอนแก่น	 จัดท�าโครงการฝึกอาชีพนวดฝ่าเท้า
และพฒันาคณุภาพชีวติให้แก่ผูพ้กิารทางการเห็น	ประจ�าปี	
2557	ในระหว่างวนัท่ี	24	ก.พ.-10	ม.ีค.	2557	ณ	ศนูย์ส่งเสรมิ 
และพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	
เพือ่เป็นการให้โอกาสสร้างอาชีพให้แก่ผูพ้กิาร	และทางเลอืก 
ในการมีงานท�าให้แก่ผู้พิการทางการเห็น	ตลอดจนส่งเสริม
ให้ผูพ้กิารในท้องถิน่	ได้มีทกัษะทีจ่�าเป็นเหมาะสมสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของตนเอง
	 ในโอกาสน้ี	พธิเีปิดโครงการ	วนัที	่5	ม.ีค.	2557	นายก	
อบจ.ขอนแก่น	น�ยพงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ มอบหมายให้	 

อบจ.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการ
ฝึกอาชีพนวดแผนไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้แก่ผู้พิการทางการเห็น ประจำาปี 2557
 ในระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 10 มี.ค. 2557

รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ	 โดยมี	 หัวหน้าส�านักปลัดฯ	
น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี	 กล่าวรายงาน	 ส�าหรับพิธีปิดโครง
การฯ	ในวนัที	่10	ม.ีค.	2557	มอบหมาย	ให้	รองนายก	อบจ.
ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภคูำ�วงศ์	เป็นประธานในพิธปิีดโครง
การฯ	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมอืง	เขต	9	จ.ส.ต.อิทธิชัย 
ศรีวงษ์ชัย	 ร่วมเป็นเกียรติ	 และ	หัวหน้าส�านักปลัด	อบจ.	
เป็นผู้กล่าวรายงาน
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กองคลัง
ภารกิจ

โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

โรงแรมคาสเซิ่ลฮาวเชาว์บีชรีสอร์ทโฮเต็ล
 ตั้งอยู่	 เลขที่	 309	 หมู่	 1	 ถ.ฮาวเชาว์	 ต.หนองโก	 อ.กระนวน	 จ.ขอนแก่น	 บริการห้องพักสไตล์รีสอร์ท	 มีห้องอาหาร	 
ห้องประชุมสัมมนา	และสระว่ายน�้าขนาดใหญ่	ราคาห้องพัก	ราคา	1,600.-	บาท/คืน	พร้อมอาหารเช้า	โทร.	043-252618-9

ธัญวลัยรีสอร์ท
	 ตั้งอยู่	เลขที่	242	หมู่	8	ต.หนองกุงใหญ่	อ.กระนวน	จ.ขอนแก่น	บริการห้องพักหลากหลายสไตล์พร้อมสิ่งอ�านวย
ความสะดวกครบครัน	ราคาห้องพัก	ราคา	400.–	บาท/คืน	โทร.043-252285

ขอแนะน�าโรงแรมที่ได้จดทะเบียน
และช�าระค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ได้ด�าเนินกิจกรรม
พัฒนาหมูบ้่านอย่างต่อเนือ่ง	ตามโครงการ	1	อ�าเภอ	1	หมูบ้่าน 
เศรษฐกิจพอเพียง	 และได้ก�าหนดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนน�า 
หมู่บ้าน	 ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ	 
อาทิ	 ด ้านการเกษตร	 การพัฒนาและอนุรักษ์ฟ ื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อน�าไปปรับใช้ในการด�ารงชีวิตให้
เกิดการพึ่งตนเองได้	 และเพิ่มศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน	 
โดยน�าความรู ้ของผู ้ประสบผลส�าเร็จมาประยุกต์ใช้ให ้
เหมาะสมกับพื้นที่ของตน	 ซึ่งแกนน�าหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
พอเพียงที่ร ่วมเสวนาเพื่อวางแผนพัฒนาหมู ่บ้านและ 
เดินทางศึกษาดูงาน	ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 อ.พนมสารคาม	 และคุ ้ม 
วิมานดิน	 อ.คลองเขื่อน	 จ.ฉะเชิงเทรา	 ระหว่างวันที	่
26-28	 ก.พ.	 2557	 ประกอบด้วย	 บ้านหนองบัวแดง	
อ.หนองสองห้อง,	บ้านชีวังแคน	อ.มัญจาคีรี,	บ้านหนองดู่	
อ.สีชมพู	และบ้านโนนรัง	อ.เมือง

โดย....นางชุติมณฑ์		เลขะสุวรรณ	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน	7ว
กองแผนและงบประมาณ
ภารกิจ

	 การศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	
กลุ่มแกนน�าได้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด	 การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน 
และน�้า	 การเพาะเล้ียงกบในบ่อซีเมนต์และกระชัง	 การ
แปลงเพศปลานิล	และการปลกูมะนาวนอกฤดใูนบ่อซีเมนต์
	 การศึกษาดูงาน	ณ	คุ้มวิมานดิน	กลุ่มแกนน�าได้ความ
รู้เกี่ยวกับการเตรียมดิน	 สัดส่วนของการผสมดินเพื่อใช้
ส�าหรับงานปั้น	 และกลุ่มแกนน�าได้ทดลองปั้นดินซึ่งเป็น 
ชิ้นงานที่สามารถน�ากลับบ้านได้
	 จากการเดินทางศกึษาดูงานในสถานทีดั่งกล่าวข้างต้น	 
กลุ่มแกนน�าสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการท�า
เกษตร	 และการน�าวัตถุดิบและทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อท�าให้เกิดรายได้	 การพึ่งพา
ตนเองต่อไป

ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามโครงการ 1 อ�าเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
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	 สวัสดีครับ	แฟนๆ	วารสาร	คูณแคน	ทุกๆ	ท่าน	ส�าหรับฉบับนี้	กองกิจการ
ขนส่ง	 อบจ.ขอนแก่น	 ขอน�าเสนอภาพการเปิดให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดขอนแก่น	แห่งที่	3	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ซึ่งได้เปิด
ให้บรกิารตัง้แต่วนัที	่1	ก.พ.	2557	เป็นต้นมา	โดยมีประชาชน,	ผู้ประกอบการรถ
โดยสาร	และรถรบัจ้าง	ได้มาใช้บรกิารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารแห่งใหม่นี	้บรรยากาศ
เป็นไปด้วยความคึกคัก	 ภายใต้นโยบาย	 “สะดวก	 สะอาด	 และปลอดภัย”  
ของท่าน	นายก	อบจ.	ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ กองกิจการขนส่ง	
อบจ.ขอนแก่น	 ยินดีและเต็มใจให้บริการทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่	 หากมีปัญหา 
หรอืข้อตชิมเกีย่วกบัสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัขอนแก่น	แห่งท่ี	3	ท่านสามารถ
แจ้งมาได้ที่	 043-242285	 หรือ	 www.kkpao.go.th	 พบกันใหม่ฉบับหน้า	 
สวัสดีครับ

จนท.ตร.	รักษาความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งฯ	 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร	การท่องเที่ยวและการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการสถานีขนส่งฯ

รถตู้โดยสารประจ�าทาง รถโดยสารระหว่างประเทศ	ขอนแก่น-เวียงจันทร์

กองกิจการขนส่ง
ภารกิจ

โดย...รุ่งโรจน์	สิงห์มี	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง
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โดย...ฉวีวรรณ	จันทร์ดา	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
บทความ

วิธีการท�างานอย่างมีความสุข

ที่มา	:	http://www.wiwatschool.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538662055&Ntype=2

	 คนเราส่วนใหญ่ในยคุปัจจุบนัมกัจะไม่ได้ท�างานในสิง่ท่ีตน
อยากจะท�าจริงๆ	แต่กลับต้องท�างานที่ใจไม่รัก	ไม่ชอบ	ที่ต้อง
จ�าใจท�ากเ็พราะไม่มีทางเลอืก	ด้วยเหตุจ�าเป็นทีจ่ะต้องหารายได้ 
มาเล้ียงชีวิตและครอบครัว	 เพราะขืนมัวแต่เลือกงานเดี๋ยวได้ 
อดตายกันพอดี	ก็เลยต้องทนท�างานกันต่อไป	
	 การงานบางอย่างต้องท�าซ�้าๆซากๆ	 จ�าเจน่าเบ่ือหน่าย	
การงานบางอย่างกช่็างดูน่าต�า่ต้อย	จะไม่ท�าก็ไม่ได้เด๋ียวไม่มเีงนิ
ใช้	 จะท�าอย่างไร	หากพบกับปัญหาท�านองนี้ขอเชิญอ่านเคล็ด
ลับวิธีท�างานให้สนุก	4	วิธี	ที่อาจจะสามารถน�าไป	ประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�าวันได้	ดังต่อไปนี้
 1. มองให้เห็นคุณค่�ของง�น 
	 การงานทกุอย่างถ้าไม่ใช่อาชพีทจุรติ	ล้วนแต่มคีณุค่าแฝง
อยูใ่นการงานทัง้นัน้	ดังนัน้ขอเพยีงแต่คณุรูจั้กมองให้เหน็คณุค่า
ของมัน	 แล้วสร้างความประทับใจในงานที่คุณท�าอย่างสุดซึ้ง	
ความรักความประทับใจในการงานของคุณนี้เอง	ที่จะเป็นพลัง
ใจท�าให้คณุสามารถต่อสูง้านท่ียากล�าบาก	หรอื	น่าเบือ่หน่ายต่อ
ไปได้	ขอให้คณุสร้างความภมูใิจในสิง่ทีค่ณุท�า	คอื	มคีวามมัน่ใจ 
ในงานที่คุณท�าว่าเป็นงานที่มีคุณค่า	 ความรักความมั่นใจในสิ่ง
ที่คุณท�านั่นแหละ	 ที่จะเป็นพลังใจส�าคัญท�าให้คุณท�างานของ
คุณอย่างมีความสุข	
	 สรุปอีกทีคือ	 มองให้เห็นคุณค่าในงานที่คุณท�าอยู ่ว่า	 
ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อใคร	 ท�าประโยชน์ให้แก่ใครได้บ้าง	 
คดิให้ได้อย่างน้ีแล้วสร้างความภมิูใจ	ความมัน่ใจในการงานของ
ตนเอง	 ชีวิตการท�างานของคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นเป็นกอง
เลยทีเดียวครับ	
 2. กระตือรือร้นอยู่เสมอ 
	 สร้างอิริยาบถของคุณให้มีกระชุ ่มกระชวยมีชีวิตชีวา	
ท�าให้ติดจนเป็นนิสัย	 คุณก็จะพลอยมีความกระตือรือร้นใน
การท�างานไปด้วย	 ความรู้สึกกระตือรือร้นนี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้น
มาได้	เวลาที่คุณอยู่คนเดียวในห้อง	ให้ลองท�าดูเล่นๆ	ก็ได้	คือ	
ลองท�าโน่นท�านี่อย่างเนือยๆ	เฉื่อยแฉะสัก	5	นาที	จากนั้นให้
เปลี่ยนบุคลิกใหม่คราวนี้ลองท�าอะไรต่ออะไรด้วยท่าทีกระฉับ
เฉงว่องไวดูสัก	5	นาที	ลองเปรียบเทียบดู	จะพบว่าความรู้สึก
มันต่างกันลิบลับเลยทีเดียว	
	 คนที่มีความรู้สึกกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา	 ท�าอะไรมัน
ก็ดูน่าสนุกไปหมด	ดังนั้นในแต่ละวัน	หากคุณลองท�าตัวให้เป็น
คนทีก่ระตอืรอืร้นขึน้มาสกัวนัละครึง่ช่ัวโมงกบัการงานอะไรกไ็ด้	
ให้คุณลองตั้งกติกากับตัวเอง	ว่า	คุณจะเป็นคน	Active	วันละ
คร่ึงช่ัวโมง	 ดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น	 ในที่สุดคุณจะพบด้วยตัว

ของคุณเองว่า	 ทุกๆ	 วันที่คุณฝึกท�างานอย่างว่องไวตื่นตัวอยู่
เสมอ	ความกระตือรือร้นของคุณมันจะค่อยๆ	ขยายตัวออกไป	
สูก่จิกรรมอืน่มากขึน้เรือ่ยๆ	จนในทีส่ดุ	มนักจ็ะกลายเป็นบคุลกิ
ใหม่ของคณุอย่างถาวร	คอืเป็นคนท�างานอย่าง	สนกุสนานมชีวีติ
ชีวาด้วยความกระตือรือร้นนั่นเอง	
 3.ฝึกสม�ธิกับก�รง�น 
	 การงานบางอย่างมันก็ดูน่าเบื่อน่าเซ็ง	จริงๆเสียด้วย	มัน
จะไม่น่าเบ่ือได้อย่างไร	กต้็องท�าซ�า้	ท�าซาก	หาความหมายอะไร
ไม่ได้เลย	ท�าไปเบื่อไปเมื่อใดจะเลิกงานเสียที	ถ้าใครคิดอย่างนี้
นานๆ	 จะพาลเป็น	 โรคประสาท	 เพราะจิตใจไม่มีความสุขกับ
การท�างาน	 ต้องฝืนใจท�าไปวันๆ	 ใครพบกับสถานการณ์เช่นนี้	
ก็ให้ใช้วิธีนี้	 คือฉวยโอกาสฝึกสมาธิกับงานเสียเลยเป็นอย่างไร	
คอืได้ท้ังความสงบใจ	และได้ท้ังผลของงาน	การท�าสมาธกิบัการ
ท�างานอาจจะใช้วิธีง่ายๆ	ด้วยการก�าหนดรู้อิริยาบถ	คือแต่ละ
ขัน้ตอนของการเคลือ่นไหวร่างกาย	ให้มสีติติดตามทนัไปในทกุ
อิริยาบถ	
	 โดยก่อนที่เราจะเริ่มท�างาน	ให้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่
ว่าเราจะไม่คิดอะไรนอกเรื่องนอกราวในขณะท�างาน	 แต่จะใช้
ความคิดมาก�าหนดการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถ	 เพื่อให้จิตเกิด
เป็นสมาธิ	 มันจะได้เกิดความปีติสุขในขณะท�างาน	 วิธีท�าก็ไม่
ยาก	 ลองดูสิครับ	 สรุปง่ายๆว่า	 ถ้าคุณรู้จักท�าสมาธิในขณะ
ท�างาน	 ก็เหมือนกับว่าคุณได้ข้ึนสวรรค์ทั้งเป็นในขณะท�างาน
เลยทีเดียว	
	 สนกุกบัการทดลองปรบัปรงุคณุภาพของงาน	การงานทกุ
อย่างมีเรื่องท้าทายอยู่ในตัวของมันเองเสมอว่า	คุณจะสามารถ
ปรบัปรงุให้มนัมคีณุภาพดขีึน้ได้หรอืไม่	ดงันัน้ในแต่ละวนัทีคุ่ณ
มาท�างาน	 คุณอาจสนุกกับการเฟ้นหาปัญหาในที่ท�างานน�ามา
ลองฝึกคดิแก้ไขด	ูคดิเสยีว่าเป็นการท้าทายสตปัิญญาของคุณว่า	
คณุสามารถจะท�าได้หรอืไม่	อาทเิช่น	ท�าอย่างไรถงึจะประหยดั
ทรพัยากร	ประหยดัเวลา	หรอื	ท�าอย่างไรผลผลติจงึจะเพ่ิมมาก
ขึ้น	 หรือ	 ท�าอย่างไรจึงจะวางแผนงานให้เป็นล�าดับไม่ลัดขั้น
ตอน	 ฯลฯ	 ลองท�าเรื่องเหล่านี้ให้มันดูน่าสนุก	 เหมือนกับเล่น
เกมประเภทฝึกสมองลองปัญญาอะไรท�านองนัน้	คอืให้หาเรือ่ง
มาท้าทายสมอง	มองหาปัญหาให้เจอแล้วคิดแก้ไขปรับปรุง	ถ้า
ท�าได้อย่างนีทุ้กวนั	การงานมนักจ็ะไม่น่าเบ่ืออย่างแน่นอน	แถม
ยังฉลาดขึ้นทุกวันอีกต่างหาก	
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	 ตามทีอ่งค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่นและโรงเรยีนในสงักดัได้ส่งนกัเรยีน	เข้าร่วมการแข่งขนักฬีานกัเรยีนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	แห่งประเทศไทย	ครัง้ท่ี	31	ประจ�าปีการศกึษา	2556	ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	“มอหนิข�วเกมส์”  
ณ	สนามกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ	และมีกีฬาที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปชิงชนะเลิศในระดับประเทศ	
7	ชนิดกีฬา	คือ	เทเบิลเทนนิส,	เปตอง,	เซปักตะกร้อ,	กรีฑา,	วอลเลย์บอลในร่ม,	ฟุตซอล	และ	ฟุตบอล
	 ซึ่งคณะนักกีฬาในนาม	อบจ.ขอนแก่นทั้ง	7	ชนิดกีฬามี	จ�านวน	109	คน	ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	31	ประจ�าปีการศึกษา	2556	รอบชิงชนะเลิศ	ระดับประเทศ	“ชลเกมส์” 
ณ	สนามกีฬาภายในเขตอ�าเภอเมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	ระหว่างวันที่	19-28	ม.ค.	2557	ที่ผ่านมา	อบจ.ขอนแก่น	ท�าได้	4	
เหรียญทอง,	3	เหรียญเงิน	และ	4	เหรียญทองแดง	จาก	3	ชนิดกีฬา	คือ

	 ซึง่	อบจ.ขอนแก่น	อยูใ่นล�าดบัที	่13	ของประเทศ		ซึง่มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัว่ประเทศ	จ�านวน	214	องค์กร		
เข้าร่วมการแข่งขัน

ขา่วแวดวงการศกึษา และโรงเรยีนในสังกัด อบจ.ขอนแกน่
โดย...นายกิตติชัย		อุทธา		นักวิชาการศึกษา	6	ว.

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจ�าปี 2556
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ “ชลเกมส์”

ที่ ประเภทกีฬา ทอง เงิน ทองแดง รวม

1 เซปักตะกร้อ - - 1 1

2 เทเบิลเทนนิส 1 - 1 2

3 กรีฑา 3 3 2 8

รวม 4 3 4 11
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	 ตามที่กองการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 น�าคณะครู-บุคลากรทางการ
ศกึษา	และนกัเรยีน	เข้าร่วมโครงการแข่งขนัศลิปหตัถกรรม
นักเรียนระดับชาติ	 ครั้งที่	 ๖๓	 ประจ�าปีการศึกษา	 2556	
ระหว่างวันที่	17-21	ก.พ.	2557	ณ	ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	โดยส่ง
กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน	5	รายการ	และสรุปผล
การแข่งขัน	ดังนี้
 ๑.ร�งวัลชนะเลศิ การแข่งขนัวาดภาพจติรกรรมไทย
สีเอกรงค์	ระดับ	ม.1-3	โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
	 	 นักเรียน	 	 เด็กหญิงจุรีรัตน์		โนราช
	 	 ครูผู้ฝึกสอน	 นายพิษณุ		สีระวัตร
 ๒.ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขัน
ประดษิฐ์พานบายศรสีูข่วญั	ระดบั	ม.๔-๖	โรงเรยีนเมืองพล
พิทยาคม	ประกอบด้วย
นักเรียน 	 ๑.	นางสาวณัฐมน		อามาตย์
	 	 	 	 ๒.	นางสาวพัทธนันท์		ธงฤทธิ์
	 	 	 	 ๓.	นางสาววรรณาลักษณ์		นามตะ
	 	 	 	 ๔.	นายศรายุทธ		นนสีราช
	 	 	 	 ๕.	นางสาวสุดารัตน์		กว้างขวาง
	 	 	 	 ๖.	นางสาวไอลดา		กองทรัพย์
ครูผู้ฝึกสอน	 ๑.	นางจันทรพร		เกตพิบูลย์
	 	 	 	 ๒.	นางสุดา		เถาว์ทิพย์
	 	 	 	 ๓.	นางสุทธาสินี		กันยาสุด

ขา่วแวดวงการศกึษา และโรงเรยีนในสังกัด อบจ.ขอนแกน่
โดย	นางสาวศิริกุล		ทัพซ้าย		ศึกษานิเทศก์	คศ.3	ช�านาญการพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖

 ๓.ร�งวัลเหรียญทอง	 การแข่งขันวาดภาพระบายส ี
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา	 ม.๑-๓	 โรงเรียนนางิ้ว
วิทยาสรรค์	
 นักเรียน	 	 เด็กหญิงเขมนิจ		ทนันหา
 ครูผู้ฝึกสอน	 นายเขตต์		เขตวิจารย์
 ๔. ร�งวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดโครงงาน
สุขศึกษาและพลศึกษา	 ม.๔-๖	 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	
ประกอบด้วย
นักเรียน 	 ๑.	นางสาวดรุณี		สิงห์ซอม
	 	 	 	 ๒.	นางสาวบุษกร		ข้อสว่าง
	 	 	 	 ๓.	นางสาวสุดารัตน์		แก้วกาหลง
ครูผู้ฝึกสอน	 ๑.	นางมลิวรรณ		ศรีบุญลือ
	 	 	 	 ๒.	นางวิชริญฎา		พรมเย็น
 ๕.ร�งวัลเหรียญเงิน การตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา	ม.๑-๓	โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	ประกอบด้วย
นักเรียน 	 ๑.	เด็กหญิงกชพร		แคนหนอง
	 	 	 	 ๒.	เด็กหญิงรวีนุช		ชุมวงษ์
ครูผู้ฝึกสอน	 ๑.	นางสาววารุณี		ดีตลอด
	 	 	 	 ๒.	นางอรวรรณ		ธรรมทอง
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน

เกร็ดความรู้จาก

โดย...นางเทวา		ตั้งวานิชกพงษ์				ศึกษานิเทศก์	คศ.3	ช�านาญการพิเศษ

	 แนวคิดเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนจะ
ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดการรวมตัวของอาเซียน	 และ
กรอบภูมิภาคที่กว้างขึ้นในเอเซียตะวันออก	 ความเชื่อม
โยงในภูมิภาคที่ลึกซ้ึงและกว้างขวางขึ้นนี้จะสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่จุดยืนของอาเซียนในฐานะเป็นศูนย์รวมของ
ภมูภิาคเอเซยีตะวนัออก	และรกัษาความเป็นศนูย์กลางของ
อาเซียน	 ซึ่งจะเกิดความเข้มแข็งเพิ่มมากข้ึนจากการบรรลุ
ถงึศกัยภาพของความเชือ่มโยงทีก่ว้างขวางขึน้ในระยะยาว
กับหุ้นส่วนในภูมิภาคที่กว้างใหญ่มากขึ้น	ดังนี้
 คว�มเชื่อมโยงด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น :	เพื่อพัฒนา
โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร	และพลังงาน	ที่มีความหลากหลายในอาเซียนและ
ภูมิภาคอื่นๆ	ให้มีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
 คว�มเชือ่มโยงด้�นกฎระเบยีบ : เพือ่ให้มยีทุธศาสตร์	
ความตกลงกลไกทางกฎหมายและสถาบัน	ท่ีจะท�าให้ความ
เชือ่มโยงระหว่างกนัในอาเซยีนบงัเกดิผล	รวมถงึการอ�านวย
ความสะดวกในการค้าสนิค้าและบรกิาร	ตลอดจนนโยบาย
การลงทุนและกรอบกฎหมายท่ีเหมาะสมเพื่อให้การลงทุน
ได้รับการคุ้มครอง	และดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน
 คว�มเชื่อมโยงด้�นประช�ชน : เพื่อจัดท�าข้อริเริ่มที่
จะมีส่วนส่งเสริมและก่อให้เกิดการลงทุนในการศึกษาและ

หนงัสอือา้งองิ	:	กองอาเซยีน	3	กระทรวงการตา่งประเทศ.	(2554).	แผนแมบ่ทวา่

ดว้ยการเชือ่มโยงระหวา่งกนัในอาเซียน.	กรงุเทพฯ	:	บรษิทั	คารสิมา่	มเีดยี	จ�ากดั

การเรียนรู้ตลอดชีพ	 ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
กระตุ้นการสร้างนวัตกรรม	 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน	 รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ก�รสร้�งคว�มเชื่อมโยงระหว่�งกันในอ�เซียน
	 1.เพ่ือสร้างหลักการในการระดมทุน	 ให้ค�าแนะน�า
ด้านกลไกทีเ่หมาะสมส�าหรบัการระดมทนุ	และประเมินค่า
ใช้จ่ายทีจ่�าเป็นเพ่ือพัฒนาและ/หรือส่งเสริมความเชือ่มโยง
ตามที่แผนแม่บทก�าหนด
	 2.เพ่ือสร้างความเป็นหุ ้นส่วนท่ีให้ประโยชน์กัน 
ทุกฝ่ายระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	ประชาชนอาเซียน	และ
ประชาคมระหว่างประเทศ
	 3.เพื่อส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชน 
ท้องถ่ินในการด�าเนินการตามข้อริเร่ิมความเชื่อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน
	 4.เพื่อวางตารางเวลาส�าหรับการบรรลุเป้าหมาย 
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	 ซ่ึงสอดรับกับการ
ด�าเนินการเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี	ค.ศ.2015	
โดยค�านึงถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาของชาติ
สมาชิกอาเซียน
	 5.เพื่อจัดเตรียมข้อตกลงและความร่วมมือต่างๆ	 
ทีจ่ะเสรมิสร้างศกัยภาพในอาเซยีน	เช่น	ความรเิริม่เพ่ือการ
รวมตวัของอาเซียน	และเร่ืองอืน่ๆ	ทีเ่หมาะสมเพือ่ลดความ
แตกต่างในการพฒันา	และการส่งเสรมิความพยายามระดบั
ภูมิภาคให้บรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีประชาชน
เป็นศูนย์กลางภายในปี	ค.ศ.	2015
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โดย	นายวรเวทย์			ดิเรกศรี		หัวหน้าส�านักปลัดฯ
เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โครงการ

	 ในการประชุมประจ�าเดือนของข้าราชการ	 พนักงาน	
อบจ.ขอนแก่น	 ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์	 คร้ังที่	 25โดย	
พระเทพพทุธมินุ	ีเจ้าคณะจงัหวดัขอนแก่น(ธ)	เจ้าอาวาสวดั
ศรีจันทร์(พระอารามหลวง)	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	
ขอสรุปธรรมะประเด็นที่ส�าคัญ	 ที่ท่านได้เทศน์	 พอสังเขป	
ดังนี้
	 ถือว่าเป็นโอกาสอันดีท่ี	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัดให้มี
โครงการรับฟังธรรมะ	 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ	
มาเทศนาให้ข้าราชการ	 พนักงานได้รับฟังและถือปฏิบัติ	
เนือ่งจากหลายๆ	ท่านได้มภีารกจิตามหน้าทีจ่งึไม่ค่อยได้เข้า
วัดฟังธรรมท�าบุญท�าทานกัน	 อาตมาขอฝากข้อคิดข้อแนะ
เกี่ยวกับการที่พวกเราได้กล่าวค�าอาราธนาศีล	5	การกล่าว
ถวายทาน	ค�ากรวดน�้าและรับพร	ส่วนมากจะมีพิธีกรเป็นผู้
กล่าวน�า	แล้วพวกเรากว่็าตามหรอืกล่าวพร้อมกนั	ส่วนใหญ่
จะว่าตามแต่เสยีงไม่ค่อยดงัเท่าทีค่วร	อาตมาไปเทศน์ทีอ่ืน่
ก็เหมือนกันเสียงไม่ค่อยดัง	บ้างก็ยังคุยกัน	ที่ต�าหนิเช่นนี้ก็
เพื่อว่า	การที่เราเปล่งวาจาเสียงดังๆ	ก็เพื่อเคารพสักการะ
นอบน้อมค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติก็คือ
ศีล	 5	 จึงต้องมีจิตใจที่แน่วแน่หนักแน่น	 ไม่วอกแวก	 เมื่อ
ท�าได้เช่นนี้แล้ว	เชื่อว่าทุกคนที่น�าศีล	5	ไปประพฤติปฏิบัติ
ตาม	 ก็จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นบุญกุศลทั้งกับ
ตนเองและผู้อื่น	 รวมถึงสังคมประเทศชาติจะได้อยู่อย่าง
สงบสุข	ศีล	5	 เป็นเกราะก�าบังให้ทุกคนที่ปฏิบัติดี	ปฏิบัติ
ชอบได้รับความปลอดภัยเสมือนเป็นเครื่องนุ่งห่มกายเรา	
เช่น	เสื้อผ้ากันหนาวเมื่อเราหนาว	ระงับความโกรธเมื่อเรา
โกรธ	 มีสติเม่ือเราขับรถ	 มีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อร่วม
โลก	เป็นต้น	หากเราไม่มีศีลเป็นเกราะก�าบังแล้ว	ก็เสมือน
การเดินเท้าเปล่าไม่ได้สวมรองเท้า	 เวลาเดินก็เดินไม่ปกติ
เพราะเหยียบก้อนกรวด	ก้อนหิน	หนามหรือสิ่งอื่นๆมาทิ่ม
เท้าเรา..

	 	 เพ่ือเป็นการท�านุบ�ารุงศาสนาพุทธของเราให้ยั้งยืน	
จึงขอฝากทุกท่านที่เป็นข้าราชการ	 พนักงานที่มีต�าแหน่ง
หน้าทีก่ารงานมัน่คง	จงหมัน่ท�าบญุท�าทาน	รกัษาศลี5			ฝึก
กาย	วาจา	ใจ	ให้ดีอยู่เสมอและตลอดไป
 ศีล 5 ข้อ 1 ปาณาติปาตา	เวรมณี	สิกฺขาปท�	สมาทิ
ยามิ	เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า
 ข้อ 2	อทนินาทานา	เวรมณ	ีสกิขฺาปท�	สมาทยิามิ		เว้น
จากการลัก	,ฉ้อฉล		ของผู้อื่นด้วยตนเอง	และไม่ใช่ให้ผู้อื่น
ลัก	ฉ้อ	ฉล
 ข้อ 3 กาเมสุมิจฺฉานารา	เวรมณี	สิกฺขาปท�	สมาทิยามิ			
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
 ข้อ 4 มสุาวาทา	เวรมณี	สกิขฺาปท�	สมาทยิาม	ิ	เว้นจาก
การพูดเท็จ	ค�าไม่เป็นจริง	และค�าล่อลวง	อ�าพรางผู้อื่น
 ข้อ 5 สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา	 เวรมณี	 สิกฺขาปท�	
สมาทิยามิ	 เว้นจากการดื่มสุรา	 เมรัย	 เครื่องดองของท�าใจ
ให้คลั่งไคล้ต่างๆ)
 ข้อปฏิบัติของพระเจ้�จักรวรรดิ
	 กุศลกรรมบถ	1	ได้แก่
	 1.เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์
	 2.เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
	 3.เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม
	 4.เว้นขาดจากการพูดเท็จ
	 5.เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด
	 6.เว้นขาดจากการพูดค�าหยาบ
	 7.เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ
	 8.ไม่เพ็งเล็งอยากได้ของเขา
	 9.ไม่พยายามมุ่งร้ายเขา
	 10.มีความเห็นชอบ
	 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	 อบจ.ขอนแก่น	 
ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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กองการเจ้าหน้าที่
สาระน่ารู้กับ

โดย...สุวนัย	ภูมาศ	ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง
นักบริหารงานการคลัง 6, นักวิชาการคลัง 3, 
นักวิชาการเงินและบัญชี 3, นักวิชาการพัสดุ 3

และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3

	 ด้วย	 ก.จ.	 ในการประชุมครั้งที่	 11/2554	 เมื่อวันที่	 22	 ธ.ค.	 2554	 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมคุณวุฒิปริญญาตร ี
หรือเทียบเท่าไม่ต�่ากว่านี้ทางการจัดการการคลังเป็นคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง	 นักบริหารงานการคลัง	 6,	 
นักวิชาการคลัง	3,	นักวิชาการเงินและบัญชี	3,	นักวิชาการพัสดุ	3และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	3	ดังนี้

	 ทั้งนี้	ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือส�านักงาน	ก.จ.ที่	มท	0809.5/ว7	ลงวันที่	11	ม.ค.	2555

ชื่อต�าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง

นักบริหารงานการคลัง	6 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต�่ากว่านี้ทางบัญช ี
พาณชิยศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	บรหิารธรุกจิ	บรหิารการคลงั	 
การจัดการการคลัง	การเงินและการธนาคาร	การจัดการ
ทั่วไป	(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ	และการจัดการทั่วไปต้อง
มีการศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต	)

นักวิชาการคลัง	3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต�่ากว่านี้ทางบัญช ี
พาณิชยศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	 กฎหมาย	 บริหารธุรกิจ	 
การคลงั	การจดัการการคลงั	หรอืทางอืน่ที	่ก.จ.ก�าหนดว่า
ให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนี้ได้

นักวิชาการเงินและบัญชี	3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต�่ากว่านี้ทางบัญช ี
พาณิชยศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	 การจัดการการคลัง	 หรือ
ทางอื่นที่	 ก.จ.ก�าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับ
ต�าแหน่งนี้ได้

นักวิชาการพัสดุ	3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต�่ากว่านี้ทางบัญช ี
พาณชิยศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	การคลัง	การจัดการการคลงั	
กฎหมาย	 บริหารธุรกิจซึ่งศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า	 
6	หน่วยกิต	หรือทางอื่นที่	ก.จ.ก�าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนี้ได้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต�่ากว่านี้ทางบัญช ี
พาณิชยศาสตร์	 การจัดการการคลัง	หรือทางอื่น	ที่	 ก.จ.	
ก�าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนี้ได้
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ทำาไมต้องกำาหนดผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคา
	 วารสารฉบบันีจ้ะพดูถงึการก�าหนดผลงานของผู้เสนอ
ราคาทีจ่ะเข้าประกวดราคาของทางราชการ	ซึง่ผูอ่้านหลาย
ท่านคงสงสัยว่าท�าไมต้องก�าหนดผลงาน	 ก�าหนดอย่างไร	
และมีระยะเวลาหรือไม่
	 การก�าหนดผลงานก่อสร้าง	 อาจมองได้ทั้งด้านบวก
และด้านลบ	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่ามองใน
มุมของฝ่ายใด	 ระหว่างฝ่ายผู้ว่าจ้างกับฝ่ายผู้รับจ้าง	 เช่น	
เพื่อให้ได้ตัวผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์		มีขีดความสามารถ
ในการท�างาน		มูลค่าของราคาค่างานสงู	ป้องกนัการสมยอม
ในการเสนอราคา	 การกีดกัน	 การขัดขวางการแข่งขันการ
เสนอราคาอย่างเป็นธรรม	เป็นต้น
	 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ	 (กวพ)	มีแนวค�าตอบ
ดังนี้ค่ะ	 การก�าหนดผลงานของผู้รับจ้างท่ีจะเข้าประกวด
ราคาของทางราชการตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคา
จ้างที่	 กวพ.ก�าหนดได้ใช้ข้อความว่า	 “ผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง	 ในวงเงิน 

โดย	วรรณนิภา		ภักดีธนา	หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

กองพัสดุและทรัพย์สิน
เรื่องน่ารู้

ไม่น้อยกว่า.......บาท	นั้น	มีวัตถุประสงค์	นอกจากจะให้ได้
ตัวผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ของงานก่อสร้างในประเภท
เดียวกันแล้ว	ยังค�านึงถึงมูลค่าของราคาค่างานที่	ผู้รับจ้าง
เคยด�าเนินการมาแล้วด้วย	 	 ซ่ึงการจะได้เห็นถึงขีดความ
สามารถนี้ได้		ก็ย่อมจะต้องเป็นการบริหารงานภายใต้การ
จ้างครั้งเดียว	 มิใช่การจ้างในหลายๆ	 ครั้งรวมกัน	 ดังนั้น		
ตามเงื่อนไขประกวดราคาจ้างดังกล่าวจึงต้องเป็นผลงาน
ของผู้รับจ้างในสัญญาเดียวเท่านั้น	
	 ก�าหนดอย่างไร	 	 การก�าหนดผลงานสามารถก�าหนด
ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ	50	ของวงเงนิทีจ่ะจ้างในครั้งนัน้	ส่วนการ
ก�าหนดระยะเวลาผลงาน	 หากหน่วยงานผู้ว่าจ้างมีความ
จ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการก็สามารถก�าหนดได้
แต่จะต้องไม่มีผลเป็นการกีดกันหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม....แล้วท่านผู้อ่านล่ะคะมองใน
มุมของฝ่ายใด?
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โดย...Caty
ข่าวกีฬา

	 ...สวัสดีค่ะ	แฟนๆ	“เดอะทีเร็กซ์”	ทุกท่าน	ก่อนอื่น
ขอแนะน�าตัวก่อนนะคะว่า	 Caty	 จะมาเป็นผู้รับผิดชอบ
คอลมัน์ต่อจาก	“น�ยฉล�ม”	ทีโ่ยกย้ายหน้าทีไ่ปปฏบิตังิาน 
ด้านอื่น	 หากผิดพลาดประการใด	 Caty	 ขอน้อมรับทุกค�า
แนะน�าไว้	ณ	โอกาสนี้ค่ะ
	 เปิดฤดูกาลใหม่	2014	มาได้	2	นัด	ผลงานของขุนพล
ไดโนเพชฌฆาต	ยังปรับจูนทีมได้ไม่ดีเท่าไหร่	เพราะเก็บได้
เพียงแต้มเดียวจากการลงสนาม	2	นัด	 แถมด้วยจอดป้าย 
แค่รอบ	64	ทมี	ในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลกีคพั	หลังโดน 
พัทยายูไนเต็ด	 บุกมาชนะถึงสนามกีฬา	 อบจ.ขอนแก่น	 
จากการตดัสนิด้วยลกูโทษทีจ่ดุโทษ	โดย	2	นดัทีผ่่านมาของ
สโมสรขอนแก่น	เอฟซี	มีดังนี้ค่ะ
 นัดที่ 1 (22	ก.พ.2557)	บุกไปยันเสมอแบ่งแต้มจาก
สโมสรพษิณโุลกทเีอสวาย	ไปแบบสนกุ	2	:	2	และในนดัท่ี	2	 
กลับมาเล่นในบ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่	 9	 มี.ค.2557	 ท�าศึก 

ตามดูผลงานสโมสรขอนแก่น เอฟซี สู้ศึกยามาฮ่าลีก 1

ดาร ์บี้ แม็ตย ์ภาคอีสาน	 แต ่ โดนสโมสรสวาทแคท	
นครราชสีมา	มาสด้า	เอฟซี	บุกมากระซวกคารัง	0	:	1	ทั้งที่ 
ตัวผู้เล่นน้อยกว่า	 ท�าให้ผ่าน	 2	 นัด	 เก็บได้	 1	 คะแนน	 
รั้งอันดับ	12	ของตาราง
	 ส่วนโปรแกรมการแข่งขนัในเดือนมี.ค.	2557	มดีงันีค่้ะ
 นัดที่ 3	(อา.	16	มี.ค.2557	เวลา	16.00	น.)	พบกับ	
กัลฟ์สระบุรี	เอฟซี	สนามกีฬา	อบจ.สระบุรี
 นัดที่ 4 (ส.	22	มี.ค.2557	เวลา	18.00	น.)	พบกับ	 
ราชนาวี	เอฟซี	สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น
 นัดที่ 5	 (พ.	26	มี.ค.2557	เวลา	18.00	น.)	พบกับ	
อยุธยา	เอฟซี	สนามกีฬา	จ.พระนครศรีอยุธยา
	 ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไร	Caty	จะมารายงานให้
แฟนๆ	วารสารคนูแคน	ได้รบัทราบในฉบบัต่อไป	พบกันใหม่ 
ฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ
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พ.ศ.2556
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงการ “จังหวัดขอนแก่น
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ภายใต้การด�าเนินงาน
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จาก...	จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของต�ารวจภูธรภาค 4”
จาก...	ต�ารวจภูธรภาค	4

พ.ศ.2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้มีอุปการะคุณ
แก่สมาคมยุวประชาธิปไตย” 
จาก...	สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ.2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ “เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุน 
ด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในมิติศาสนา
และวัฒนธรรม” ตามโครงการจังหวัดขอนแก่น 
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดฯ
จาก...	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุน “โครงการต�ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ อบรมสัมมนาแกนน�าสมัชชา
สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” 
จาก...	สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุน การจัดงาน
“รวมพลคนรักสุขภาพ” ประจ�าปี 2556
จาก...	ภาควิชาอายุรศาสตร์	ศูนย์บริการโรคไตฯ
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.2555
ประกาศเกียรติคุณที่ นายก อบจ.ขอนแก่น
“ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมรณรงค์เพือ่ตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่”
จาก...	หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับเขต 
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 
ประจ�าปี 2554”
จาก...	กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกระทรวงยตุธิรรม 

พ.ศ.2554
รางวัล “มีผลการปฏิบัติงานของ อปท. ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจ�าปี 2553”
จาก...	ศนูยป์อ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั	เขต	6	ขอนแก่น	
 กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ.2556
โลเ่กียรตคิณุ “สนับสนุนการจดังานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน 
ระดับมัธยมศึกษา จ.ขอนแก่น”
จาก...ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา	เขต	25	(สพม.25) 

พ.ศ.2556
เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน 
“ด้านการบ�าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติด
สารเสพติด ประจ�าปี 2556”
จาก...	จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2556
ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 
ในการเปิดศูนย์ประสานงาน “มูลนิธิมิลาเคิลออฟไลฟ์” 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ประจ�า จ.ขอนแก่น
จาก...	มูลนิธิมิลาเคิลออฟไลฟ์ฯ

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ภาคอีสาน)”
จาก...	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ “ให้ความสนับสนุนกิจกรรมดีเยี่ยม”
จาก...	สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
	 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา
	 บรมราชชนนี	ประจ�าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2556
รางวัล“Autistic KhonKaen Award ประจ�าปี 2555” 
ในฐานะผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น
จาก...	สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก	จ.ขอนแก่น	และ
	 ภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติก	จ.ขอนแก่น

พ.ศ.2555
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ที่มีการด�าเนินงานด้านคนพิการ”
จาก...	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พ.ศ.2555
โล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุน
“งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...	ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ.2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จังหวัดขอนแก่น 
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจ�าปี 2554”
จาก...กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชนกระทรวงยตุธิรรม

พ.ศ.2554
รางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน
ประเภทรางวัลผู้ให้การสนับสนุนการให้บริการ
ของเคาน์เตอร์บริการประชาชน”
จาก...	คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)

พ.ศ.2553
รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน
“การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 31”
จาก...	องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
	 ในพระบรมราชปูถมัภส์มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
	 สยามบรมราชกุมารี



พ.ศ.2556
รางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจ�าปี 2556”
จาก...สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา
       (ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ)

พ.ศ.2555
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่ส่งเสริมการด�าเนินงานวัฒนธรรม 
ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”
จาก...	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2555
รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง”
นักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2555
จาก...	สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
	 หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.2555
รางวัลผู้บริหารแห่งปี 2555
(CEO Thailand Awards 2012)
จาก...	สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
	 หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.2555
รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
กรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดียิ่ง”
จาก...	กรมประชาสัมพันธ์	ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.2555
รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีสาน” ปีที่ 31
ประจ�าปี 2555
จาก...	นายกรัฐมนตรี	น.ส.ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร

พ.ศ.2554
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
ประจ�าปี 2554”
จาก...	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2554
รางวัล “เสริมสร้างคุณค่าการท�างาน
ของเครือข่าย ทสม.”
จาก...	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2554
รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนโครงการประชุมอบรม
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง”
จาก...	กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2553
รางวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ประจ�าปี 2552
ประเภท สถานีขนส่งทางบก
จาก...	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2552
รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ	ประจ�าปี	2551”

พ.ศ.2552
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการศึกษา ประจ�าปี 2551”
จาก...	มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2552
รางวัล “นักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ด้านเป็นแบบอย่าง
ของนักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ประจ�าปี 2552”
จาก...	มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2550
รางวัล “เสมาคุณูปการ” เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
จาก...	กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2550
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาดีเด่น ประจ�าปี 2550”
จาก...	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2549
รางวัล “เป็นผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด”
จาก...	สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	
	 ในพระบรมราชปูถมัภ	์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	
	 สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.2548
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2548
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2547
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น




