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กับ นายก อบจ.ขอนแก่น
เล่าเรื่องจากปก

	 อบจ.ขอนแก่น	 โดย	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 ได้รับเข็มเสมา
คุณูปการ	และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้ท�าคุณ
ประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ	 เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ	 ครบรอบ	
122	ปี	จากกระทรวงศึกษาธิการ	ในวันที่	1	 เม.ย.	
2557	ณ	หอประชุมคุรุสภา	 กระทรวงศึกษาธิการ	
กรุงเทพมหานคร	 โดยมี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	น�ยจ�ตุรนต์ ฉ�ยแสง เป็นประธาน
ในพิธี

เข็มเสมาคุณูปการ และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลผู้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ



	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิช่วย
การศึกษาท้องถ่ิน	 ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น	 ด้านการศึกษา	 และผู้อ�านวย
การส�านกั/กองการศกึษาดเีด่น	ประจ�าปี	2556	เพือ่ยกย่อง
เชดิชเูกยีรตแิละเสรมิสร้างขวญัก�าลงัใจแก่ผูบ้รหิารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และผูอ้�านวยการส�านกั/กองการศกึษา	
ซึ่งมีผลการพิจารณาคัดเลือก	ดังนี้
	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น	 ด้านการ
ศึกษา	จ�านวน	10	คน	ประกอบด้วย
	 1.น�ยไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก	อบจ.ภูเก็ต
	 2.น�ยประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล
	 3.น�ยวันชัย จงสุทธ�น�มณี นายกเทศมนตรีนคร
เชียงราย
	 4.น�ยบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมือง
ร้อยเอ็ด
	 5.น�ยพงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ นายก	 อบจ.
ขอนแก่น
	 6.น�ยอุเทน โล่พ�นิช นายกเทศมนตรีต�าบลหัวดง	
จ.อุตรดิตถ์
	 7.น�ยบรุนิทร์ ธนอดุมน�น นายกเทศมนตรเีมอืงขลงุ	
จ.จันทบุรี
	 8.น�ยสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีต�าบล
เชิงทะเล	จ.ภูเก็ต
	 9.น�ยกรีฑ� โชตวิชิญ์พพิฒัน์ นายกเทศมนตรีต�าบล
วิชิต	จ.ภูเก็ต

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา
	 10.น�ยพีรเดช หลีน้อย นายกเทศมนตรีต�าบล
บางเตย	จ.พังงา
	 ผู ้อ�านวยการส�านัก/กองการศึกษาดีเด่น	 จ�านวน	 
6	คน	ประกอบด้วย
	 1.น�ยไพรัช ใหม่ชมพู	ผอ.ส�านักการศึกษา	ศาสนา
และวัฒนธรรม	อบจ.เชียงใหม่
	 2.น�ยไพรัตน์ น้อยหมอ ผอ.ส�านักการศึกษา	
เทศบาลนครพิษณุโลก
	 3.น�งตวงพร วิจิตรพันธุ ์ ผอ.ส�านักการศึกษา	
เทศบาลนครสงขลา
	 4.น�ยปิยะชัย ตุ่ยสิม� ผอ.กองการศึกษา	 ศาสนา
และวัฒนธรรม	อบจ.ขอนแก่น
	 5.	 น�ยอ�นุภ�พ พลยะเรศ ผอ.กองการศึกษา	
ศาสนาและวัฒนธรรม	อบจ.มุกดาหาร
	 6.น�ยชำ�น�ญ เรอืงม�ก ผอ.กองการศกึษา	เทศบาล
ต�าบลคลองท่อมใต้	จ.กระบี่
	 ซ่ึงนายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	 ผอ.กองการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	
น�ยปิยะชัย ตุ่ยสิม� เดินทางเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโล่
เกียรติยศพร้อมใบประกาศเกียรติคุณในวันที่	 27	 มี.ค.
2557	ณ	ห้องฉัตรทอง	หอประชุมสโมสรทหารบก	 (ส่วน
กลางเทเวศร์)	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	โดยมี	อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	น�ยวัลลภ พริ้งพงษ์ เป็น
ประธานในพิธี



บทบรรณาธิการ
	 ...สวัสดีปีใหม่ไทยผู ้อ ่านทุกท่านค่ะ	 

พบกันกับวารสารคูนแคนปีที่	 9	 ฉบับที่	 7	

ประจ�าเดือนเมษายน	 2557	 ก่อนอื่นดิฉันขอ

แสดงความยินดีกับ	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	

ดร.พงษ์ศกัดิ ์ต้ังว�นชิกพงษ์ ทีไ่ด้รบัโล่	เชดิชู

เกียรติผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ดีเด่น	 ด้านการศึกษา	 ประจ�าปี	 2556	 จาก	 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร ่วมกับ 

มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	 และได้รับเข็มเสมาคุณูปการ	

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่

กระทรวงศึกษาธิการ	จาก	กระทรวงศึกษาธิการ	ขอแสดง

ความยินดีกับ	 ผอ.กองการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	

อบจ.ขอนแก่น	น�ยปิยะชยั ตุย่สมิ� ทีไ่ด้รบัโล่เชดิชเูกยีรติ

ผู้อ�านวยการส�านัก/กองการศึกษาดีเด่น	ประจ�าปี	2556

	 ...ในเดือนเมษายนของทุกปีนั้นมีวันส�าคัญของไทย

อยู่หลายวัน	เช่น	วันข้าราชการพลเรือน	วันจักรี	วันสมเด็จ 

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
นายวิรัติ	นาคนชม
	 ผู้อ�านวยการกองช่าง
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

พระนเรศวรมหาราช	 วันสงกรานต์หรือวันปี

ใหม่ไทย	วันผู้สูงอายุ	วันครอบครัว	เป็นเดือน

ที่มีแต่บรรยากาศไทยๆ	 เพียงท่านผู้อ่านลอง

หลับตาจะเหน็ภาพการท�าบุญตักบาตร	ปล่อย

นกปล่อยปลา	รดน�้าขอพรผู้ใหญ่	ปู่ย่าตายาย

ได้พบหน้า	 กอดลูกหลานด้วยความอบอุ่น	

อบจ.ขอนแก่น	 ได้ให้ความส�าคัญโดยการจัด

กิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม	

ประเพณี	และการท่องเที่ยว

	 ...ก่อนจากกันฉบับนี้	 ดิฉันขอให้ทุกท่านดูแลรักษา

สุขภาพ	 เมื่อสุขภาพกายสมบูรณ์	 สุขภาพใจแข็งแรง	 

จะกระท�าการสิ่งใดก็ส�าเร็จ...แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ
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ปลัด	อบจ.ขอนแก่น
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“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น”
อาคาร OTOP อบจ.ขอนแก่น
ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 0 4323 6795 
 08 1769 0554, 08 3054 7997, 08 4400 9502

เปิดท�าการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น”
จำาหน่าย
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6 วารสารคูนแคน

อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ

โดย...ชาญสิทธิ์	คุ้มตะบุตร

ฝึกอบรมผู้นำาชุมชน
หลักสูตร การทำาลูกประคบ อ.พล 

	 เมื่อวันที่ 	 5	 มี .ค	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมผู้น�าชุมชน	 หลักสูตร	 การท�าลูกประคบ	
ประจ�าปี	2557	ณ	สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	ต.เพ็กใหญ่	
อ.พล	 จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.พล	 เขต	 1	 
น�ยคจิตร พงษ์คำ�พันธ์ ให้การต้อนรับ

นายก อบจ.ขอนแก่น
มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล

	 เมื่อวันที่ 	 3	 มี .ค	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีมอบ
วุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 2	 ที่จบการศึกษา
ประจ�าปีการศึกษา	 2557	 โดยมี ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่�ชัย  
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	เขต	2	
เป็นผู้กล่าวรายงาน	ท่ามกลางคณะครู	 ผู้ปกครองนักเรียน	
กรรมการศึกษา	ร่วมกิจกรรมกันเป็นจ�านวนมาก

นายก อบจ.ขอนแก่น 
เปิดกีฬาต้านยาเสพติด อ.เขาสวนกวาง

	 เมือ่วนัท่ี	2	ม.ีค	2557	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ์  
ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาในระดับ
ต�าบล	ประจ�าปี	2557	ณ	สนามกฬีาโรงเรยีนสองห้องประชา
บ�ารุง	 ต.เขาสวนกวาง	 อ.เขาสวนกวาง	 จ.ขอนแก่น	 โดยมี	
ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.เขาสวนกวาง น�ยสมศกัดิ ์ลีต้ระกลู 
คณะผู้บริหาร	ส.อบต.	ที่ปรึกษา	เลขานุการ	ประธานสภา
อบต.เขาสวนกวาง	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้น�าชุมชน	และแขก
ผู้มีเกียรติ	ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรยีน “ สว่างมรรคาเกมส์” 

	 เมื่อวันที่ 	 5	 มี .ค	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน	 “สว่างมรรคาเกมส์”	 ประจ�าปีการ
ศึกษา	2557	พร้อมด้วย	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	 เขต	5	
น�ยอนุช� ตั้งว�นิชกพงษ์	คณะผู้บริหาร	สพป.ขอนแก่น	
เขต	1	ผู้อ�านวยการสถานศึกษาในสังกัด	คณะครู	นักเรียน	
ร่วมในพิธีเปิด	 ณ	 โรงเรียนบ้านสว่างมรรคา	 ต.ดอนหัน	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น
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อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ

รวมใจ สานพลัง สร้างชุมชน ชนบทเข้มแข็ง

	 เม่ือวันที่	 6	 มี.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
การเดินรณรงค์	 และการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตามโครงการ	
“รวมใจ	สานพลงั	สร้างชมุชน	ชนบทเข้มแขง็”	ปี	2557	โดยมี	 
ส.อบจ.	เขต	อ.ชนบท	น�ยอดุลย์ ค�มดิษฐ์	คณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมืองอ�าเภอชนบท	 
คณะกรรมการพัฒนาสตรอี�าเภอชนบท	และคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 ร่วมกิจกรรมน้ีด้วย	ณ	 สนาม
หน้าที่ว่าการอ�าเภอชนบท	อ.ชนบท	จ.ขอนแก่น

เปิดโครงการอบรมผู้นำา
นำาการเปลี่ยนแปลงฯ อบจ.ขอนแก่น

	 เมื่อวันที่	 8	 มี.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการอบรม“ผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่น”	ซึ่ง
จัดอบรมระหว่างวนัท่ี	8	-	10	ม.ีค.	2557	ณ	ห้องแกรนด์บอลรมู	 
โรงแรมประตูน�า้	โฮเต็ล	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	โดยม	ีน�งสมุ�ลี  
ฐ�นวิเศษ ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	และ
มี	ส.อบจ.อ.เมือง	เขต	1	น�งปณิด� แก้วขัน และหัวหน้า
ส่วนราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมในพิธีเปิด

พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ
พระครูปราโมทย์จันทรสาร

	 เม่ือวันที่	 9	 มี.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์	
อ่านประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ตัง้สมณศักด์ิ	
เนื่องในงานพิธีท�าบุญฉลองเลื่อนสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัด
ราษฎร์	ชัน้เอก	(จร.ชอ.)	และแสดงมทุติาจติสักการะ	พระครู 
ปราโมทย์จันทรสาร	ณ	วัดเสมอภาพ	บ้านลาดนาเพียง	ม.
14	ต.สาวะถ	ีโดยม	ีประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสุช�ติ  
ไตรองค์ถ�วร หัวหน้าส่วนราชการ	 ตลอดจนพระสงฆ์
สมณศักดิ์	 คณะศิษยานุศิษย์	 ญาติมิตร	 พุทธศาสนิกชน
จ�านวนมากเข้าร่วมในพิธี	

บรรยายพิเศษในโครงการเตรียมความพร้อม
ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน

	 เมื่อวันที่	 10	 มี.ค	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดการอบรม
และบรรยายพิเศษในโครงการเตรียมความพร้อมระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น	 โดยมีนายอ�าเภอ
และปลัดอ�าเภอ	 บุคลากรทางการแพทย์	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และเครือข่ายกู้ชีพในจังหวัด
ขอนแก่นเข้าอบรม	จ�านวน	60	คน	ณ	ห้องหน้าเมอืง	โรงแรม
เจริญธานี	ขอนแก่น
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เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ในการจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร

	 เม่ือวันที่	 10	 มี.ค	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะ
มลูฝอย	แบบครบวงจร	ประจ�าปี	2557	ณ	ห้องประชมุศาลา
ประชาคมจังหวัดขอนแก่น	โดยมีรองนายก	อบจ.ขอนแก่น	
น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ ส.อบจ.อเมือง	 เขต	 2	น�ยวุฒิพร  
ศรีมงักรแก้ว ส.อบจ.อ.เมอืง	เขต	7 น�งวไิลต� จนัทนพมิพ์ 
และ	ส.อบจ.อ.พล	เขต	1	น�ยคจิตร พงษ์คำ�พันธ์ ร่วมพธิเิปิด	 
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม	จ�านวน	250	คน

การอบรมลูกเสือชาวบ้าน
รุ่นที่ 8092/2 อ.หนองเรือ

	 เมื่อวันท่ี	 19	 มี.ค	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด 
การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน	 รุ่นท่ี	 8092/2	 ซ่ึงท�าการฝึก
อบรมระหว่างวันที่	 15-19	 มีค.	 2557	 โดยมี	 เลขานุการ
สภา	อบจ.ขอนแก่น	ด.ต.พิชิต ศรีวิไล	หัวหน้าส่วนราชการ	
ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ร่วมพิธีเปิด	ณ	วัดสวรรค์
คงคา	บ้านยางค�า	ต.ยางค�า	อ.หนองเรือ	จ.ขอนแก่น	

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองกุง

	 เมื่อวันที่ 	 18	 มี .ค .57	 นายก	 อบจ.ขอนแก ่น	 
ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์ ร่วมท�าบุญในงานรับ 
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช	ทรงแต่งตั้ง	พระราชปริยัติ
โสภณ	เจ้าอาวาสวัดหนองกุง	รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น	
เป ็นเจ ้าคณะจังหวัดขอนแก่น	 โดยพระเดชพระคุณ	 
พระพรหมเวที	 รองสมเด็จพระราชาคณะ	 เจ้าคณะใหญ่
หนตะวันออก	กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธี	
และผวจ.ขอนแก่น	น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต	 อ่านพระ
บญัชาสมเด็จพระสังฆราช	ณ	วหิารสังฆานภุาพ	วดัหนองกงุ	
ต.หนองกุง	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น

เปิดฝึกอบรมและศกึษาดงูาน ด้านสิง่แวดล้อม อ.ภผูาม่าน

	 เม่ือวันที่	 20	 มี.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ 
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม	ณ	 หอประชุม	
อ.ภูผาม่าน	 จ.ขอนแก่น	 จัดโดย	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกับ
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ขอนแก่น	 โดยมี	 นอภ.ภูผาม่าน น�งสุภ�วดี ศรีสุขวัฒน์ 
เลขานุการสภา	อบจ.ขอนแก่น ด.ต.พิชิต ศรีวิไล	ส.อบจ.
ขอนแก่น	 เขต	 อ.ภูผาม่าน	น�ยประสิทธิ์ ทองแท่งไทย 
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ชุมแพ	เขต	2	น�ยสมพงษ์ ปู่เพ็ง และ	
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	1	น�ยเดชคำ�รณ สิงคลบีตุร 
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย

อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ
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“งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน
เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

ประจำาปี 2557”
	 เม่ือวันที่	 25	 มี.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นชิกพงษ์ มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.
ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ ร่วมงานแถลงข่าว	“งาน
ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน	 เทศกาลดอกคูณเสียง
แคนและถนนข้าวเหนียวประจ�าปี	 2557”	ณ	บริเวณศาล 
หลักเมืองขอนแก่น	และมอบเงินจ�านวน	1,300,000	บาท	
สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้	 ซึ่งมีนายกเทศมนตรีนคร
ขอนแก่น	น�ยธีระศักดิ์ ฑีฆ�ยุพันธุ์ เป็นผู้รับมอบโดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
เป็นประธาน

อบจ.ขอนแก่นร่วมสนับสนุนสมาคมสื่อมวลชน
ในวันนักข่าว

	 เมื่อวันที่	 5	 มี.ค	 2557	 เนื่องในวันนักข่าวปี	 2557	
นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 น�ยสิทธิกุล  
ภูคำ�วงศ์ ร่วมมอบเงินสนับสนุนสมาคมสื่อมวลชนจังหวัด
ขอนแก่นเพือ่เป็นทนุการศกึษาให้แก่บตุรสือ่มวลชนจังหวดั
ขอนแก่น	 จ�านวน	 10,000	 บาท	ณ	ห้องศรีจันทร์	 ชั้น	 4	
โรงแรมเจริญธานี	ขอนแก่น

รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน 
“วันสตรีสากล” ประจำาปี 2557

	 เมื่อวันที่	 4	 มี.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	 รองนายก	
อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	 เป็นผู้แทนรับมอบ
เกยีรติบตัร	จาก	ผวจ.ขอนแก่น	น�ยสมศกัดิ ์สุวรรณสจุริต  
ประธานเปิดงาน	 เนื่องในโอกาสที่	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้
สนับสนุนการจัดงาน	“วันสตรีสากล”	ณ	ศาลาประชาคม	
จ.ขอนแก่น	โดยมีนายกเหล่ากาชาด	จ.ขอนแก่น	น�งนิภ� 
สุวรรณสุจริต ร่วมเป็นเกียรติ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่ อ.หนองนาคำา 

	 เม่ือวันที่	 19	 มี.ค	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดอบรม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 ในเขตพื้นที่	 อ�าเภอ
หนองนาค�า	โดยมี	เลขานุการสภา	อบจ.ขอนแก่น ด.ต.พิชติ 
ศรีวิไล ร่วมพิธีเปิด	 ณ	 หอประชุมโรงเรียนบ้านขนวน	
ต.ขนวน	อ.หนองนาค�า	จ.ขอนแก่น	มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่	 60	 ปีขึ้นในเขตพ้ืนท่ี
อ�าเภอหนองนาค�า	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	500	คน	

อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ



อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ
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โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา	กรมโคตร

ร่วมแสดงความยินดกัีบ ดร. สชุาต ิไตรองค์ถาวร

	 เมื่อวันที่	 16	 มี.ค	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	
อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมแสดงความยินดีกับ	 ประธานสภา	
อบจ.ขอนแก่น น�ยสุช�ติ ไตรองค์ถ�วร ที่ได ้รับ 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(ประเภททั่วไป)	สาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์	 ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	ประจ�าปีการศึกษา	2556

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการขับขี่รถยนต์ 
ประจำาปีงบประมาณ 2557

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น น�งสุม�ลี ฐ�นวิเศษ  
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการขับขี่รถยนต	์
ประจ�าปีงบประมาณ	 2557	 ณ	 โรงเรียนสอนขับรถ	 
ไอดี	 ไดร์เวอร์	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 โดยมีรองปลัด	 อบจ.
ขอนแก่น	น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ และรองปลัด	อบจ.
ขอนแก่น	น�ยประสทิธิ ์อดุมธนะธรีะ หวัหน้าส่วนราชการ	
เจ้าหน้าที่	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็นขวัญก�าลังใจแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม	

อบจ.ขอนแก่น ร่วมเปิดงาน 
“เจ็ตสกี จีช็อค โปรทัวร์ 2014”

	 เมื่อวันที่	 29	 มี.ค	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 มอบหมายรองปลัด	 อบจ.
ขอนแก่น น.ส.นงลกัษณ์ รัตนจนัทร์ ร่วมเปิดงาน	“เจต็สกี	
จีช็อค	โปรทัวร์	2014”	โดยมี	ผวจ.ขอนแก่น	น�ยสมศักดิ์ 
สุวรรณสุจริต เป็นประธานเปิดงาน	ณ	 สนามบึงทุ่งสร้าง	
จังหวดัขอนแก่น	จัดข้ึนโดย	สมาคมเจ็ตสกแีห่งประเทศไทย	
ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวฒันาพรรณวดี	ร่วมกบั	จังหวดัขอนแก่น	อบจ.ขอนแก่น	
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ในจังหวัดขอนแก่น

“โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน”
	 เมือ่วนัที	่28	ม.ีค.	2557	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์  
ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น  
น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็นประธาน	 เปิดโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน	ณ	วัดป่าแสงอรุณ	จ.ขอนแก่น	โดยมีพระ
ธรรมดิลก	 เจ้าคณะภาค	 9(ธ)	 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ	 เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเทพพุทธิมุนีเจ้าคณะจังหวัด
ขอนแก่น(ธ)	พระเถรานเุถระ	และปลดั	อบจ.ขอนแก่น น�งสมุ�ลี  
ฐ�นวิเศษ รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น น�ยธ�ด� พรมส�ข�  
ณ สกลนคร น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ ข้าราชการ	พนักงาน	
อบจ.ขอนแก่น	เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย



โดย...เลขานุการสภา	อบจ.ขอนแก่น	ด.ต.พิชิต	ศรีวิไล
เล่าขาน
เลขา...

	 การที่บุคคลไปให้ข้อมูลแก่ศาลในการด�าเนิน
กระบวนพิจารณาคดี	 เพื่อให้ศาลใช้ข้อมูลที่ได้รับ
ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น	 โดยการให้
ข้อมูลดังกล่าวจะท�าด้วยการให้บุคคลที่ไปเบิกความ
ตอบค�าถามของศาลหรือคู่ความแต่ละฝ่าย	 พยานควร
เบิกความเฉพาะเท่าที่ตนได้เห็น	 ได้ยิน	 หรือได้ทราบ
โดยตรงเท่านั้น	 และต้องเบิกความด้วยวาจา	 และห้าม
พยานอ่านข้อความที่จด	 หรือเขียนมา	 เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากศาล	หากเหตกุารณ์ท่ีพยานไม่แน่ใจหรอืจ�า

	 การเบกิความเท็จเป็นการทีพ่ยานเอาความทีรู้่อยูว่่าเป็นเทจ็มาเบกิความต่อศาล	ไม่ว่าพยานผู้นัน้จะได้สาบานหรอื	
ปฏิญาณตนก่อนเบิกความหรือไม่ก็ตาม	และที่ส�าคัญ	ความเท็จนั้นต้องเป็นข้อส�าคัญในคดี	ที่จะมีผลต่อการวินิจฉัยของ
ศาลที่จะน�าไปสู่การแพ้หรือชนะคดี	 ผู้เบิกจะมีความผิดฐานเบิกความเท็จ	 จะต้องเบิกความไปโดยมีเจตนาคือรู้อยู่แล้ว
ว่าข้อความท่ีตนเบิกความนั้นเป็นเท็จ	 การเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาลจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา	177	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับไม่เกิน	10,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	ถ้าเบิกความเท็จใน
คดีอาญาต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	7	ปี	และปรับไม่เกิน	14,000	บาท
	 ฉบับหน้า	ติดตาม	การเป็นพยานศาล	ผู้ที่จะมาเป็นพยานศาล	คือใคร	พบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีครับ...

การเบิกความ คืออะไร

เบิกความเท็จ จะมีความผิดหรือไม่

ไม่ได้ให้ตอบไปตรงๆ	 ว่าพยานไม่แน่ใจหรือจ�าไม่ได้	 ถ้าพยานฟังค�าถามของคู่ความหรือทนายความไม่ชัดเจนพยานอาจ
ขอให้คู่ความหรือทนายความทวนค�าถามใหม่ได้เมื่อเบิกความเสร็จแล้ว	ศาลจะอ่านค�าเบิกความที่บันทึกให้แก่พยานฟัง	
ถ้าพยานเห็นว่ามีข้อความใดไม่ตรงกับท่ีได้เบิกความไว้พยานก็สามารถทักท้วงขอแก้ไขได้	 หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ทั้งหมดแล้ว	ศาลจะให้พยานลงลายมือชื่อไว้ท้ายค�าเบิกความและเป็นอันเสร็จสิ้นการเป็นพยาน
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รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ์	ทองงาม	นิติกร	8	ว.

วุฒิสภา
	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2550	
บัญญัติเกี่ยวกับวุฒิสภาไว้มีสาระส�าคัญ	ดังนี้
	 	 1.วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนรวมหนึ่งร้อย
ห้าสิบคน	 ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง	 ในแต่ละจังหวัด	 จังหวัด
ละหนึง่คน	และมาจากการสรรหาเท่ากบัจ�านวนรวมข้างต้น
หกัด้วยจ�านวนสมาชกิวฒุสิภาทีม่าจากการเลอืกตัง้	สมาชกิ
ภาพของสมาชิกวุฒิสภามีก�าหนดคราวละหกปีนับแต่วัน
เลอืกตัง้หรอืวนัทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศผลการ
สรรหา	 แล้วแต่กรณี	 โดยสมาชิกวุฒิสภาจะด�ารงต�าแหน่ง
ติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้
	 2.การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละจังหวัด	 ให้ใช้
เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและให้มีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด
ละหน่ึงคน	โดยให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืก
ตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง	ได้หนึ่งเสียงและให้ใช้วิธีออกเสียงลง
คะแนนโดยตรงและลับ
	 3.คุณสมบัติและลักษณะส�าคัญของบุคคลที่จะเป็น
วุฒิสภา	 อาทิ	 มีสัญชาติไทย	 โดยการเกิด/อายุไม่ต�่ากว่า	 
40	 ปี/การศึกษาปริญญาตรี/ไม่เป็นบุพการี	 คู่สมรสหรือ
บุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมือง/ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง/ไม่เป็นสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎร/ไม่เป็นรัฐมนตรหีรอืผูด้�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมือง
	 4.รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานรัฐสภา	 ประธาน
วฒุสิภาเป็นรองประธานรฐัสภา	ในกรณทีีไ่ม่มปีระธานสภา
ผู้แทนราษฎรหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าท่ีประธานรฐัสภาได้	ให้ประธานวุฒสิภา
ท�าหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน
	 5.อ�านาจ	หน้าที่ส�าคัญของวุฒิสภา
	 	 	 1) 	 พิจารณาร ่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ	 ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่าน	 การเห็นชอบจาก
สภาผู้แทนราษฎร	ซึ่งถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	
ก็ให้นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	 ถ้าไม่เห็นชอบ

ด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	 ให้ยับยั้งร่างกฎหมายนั้นไว้ก่อน
และคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร	 ถ้าแก้ไขเพ่ิมเติมให้ส่งร่าง 
พระราชบัญญัติ	 ตามท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไปยังสภาผู้แทน
ราษฎรถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข 
เพิ่มเติม	ให้ด�าเนินการต่อไป
	 	 2)	 มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการสรรหา 
ให้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ	 ตามรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	อาทิ	คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน	คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต	ิคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน	อัยการ
สูงสุด	คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ	โดยให้ประธาน
วุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวข้างต้น
	 	 3)	ท�าหน้าที่พิจารณาและมีมติถอดถอนบุคคลออก
จากต�าแหน่ง	 อาทิ	 นายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	 สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	ประธานศาลฎีกา	ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ	ประธานศาลปกครองสูงสุด	อัยการสูงสุด	
ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู	กรรมการการเลือกต้ัง	ผู้ตรวจการ
แผ่นดนิ	กรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน	ผูพิ้พากษาหรอืตลุาการ	
พนักงานอัยการ
	 	 4)	ท�าหน้าที่ในการประชุมร่วมรัฐสภา	อาทิ	การให้
ความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค	์
รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบ
สันตติวงศ์	 รับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราช
สมบตั	ิการให้ความเหน็ชอบให้พจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ	
	 วฒุสิภา	มบีทบาท	อ�านาจหน้าที	่ส�าคญัต่อการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข	 ในการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมา	 เมื่อวันที่	 
30	 มี.ค.	 2557	 เขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น	 ปรากฏว่า	 
น�ยวัน สุวรรณพงษ์ อาชีพทนายความ	 ได้รับความไว้
วางใจจากพ่ีน้องชาวจังหวดัขอนแก่น	ได้รับการเลือกตัง้เป็น
สมาชิกวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียง	300,353	คะแนน	สูงเป็น
อันดับสามของประเทศไทย	ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
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1669 การแพทย์ฉุกเฉินกับ อปท. (2)

	 ในวารสารฉบับที่ผ่านมา	 ได้กล่าวถึง	 ความเกี่ยวพัน
ของการแพทย์ฉุกเฉินกับ	 อปท.	 และก็ได้กล่าวถึงว่าการ
แพทย์ฉุกเฉินเป็นอ�านาจหน้าที่ของ	อปท.	ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด	 ซึ่งหลายท้องถิ่นได้ตอบสนองต่อระบบการแพทย์
ฉุกเฉินแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นการจัดหารถฉุกเฉินตามมาตรฐาน
การแพทย์ฉุกเฉิน	 การจัดเจ้าหน้าที่บริการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน	 หรือการเข้ารับการอบรมความรู้ด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน	 หรือการตั้งงบประมาณอุดหนุนให้กับหน่วยการ
แพทย์ฉุกเฉิน	
	 ภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	 ปัจจุบันการเจ็บ
ป่วยฉุกเฉินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	ทั้งจากอุบัติเหตุและจากการ 
เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 หรือโรคเรื้อรัง	 เช่น	 ผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ระดบัน�า้ตาลในเลอืดต�า่	ผูป่้วยโรคหวัใจและโรคหลอดเลือด
ในสมอง	 ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ	ณ	 จุดเกิดเหตุ
อย่างทันท่วงทีเพ่ือน�าส่งโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่าง
รวดเร็ว	 การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นสาเหตุการตายในอันดับ
ต้นๆ	 ของประเทศ	 การให้การรักษาอย่างทันท่วงทีหรือ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นที่รวดเร็ว	 ทันเวลา	 ณ	 จุดเกิด
เหตุอย่างถูกวิธี	 จะเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย	 ลด
ความพิการ	 ช่วยให้ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
หรือถึงแก่ชีวิตได้
	 ผู้ที่จะเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้เร็วท่ีสุด	 และรู้เส้นทางใน
พื้นที่เป็นอย่างดีก็คือคนของ	อปท.	แห่งท้องที่นั้นๆ	นั่นคือ	
อปท.จะต้องมีบุคลากรสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 อันเป็นการบริการประชาชนในพื้นที	่
เพราะประชาชนเหล่านั้นในส่วนหนึ่งก็จะเป็นญาติพี่น้อง
ของบคุลากรใน	อปท.	เน่ืองจากเป็นชุมชนดัง้เดมิโดยเฉพาะ
ใน	 อบต.	 หรือเทศบาลต�าบล	 และยังถือว่าเป็นพี่น้องร่วม
โลกท่ีจะต้องดูแล	 อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรต่อกัน	 ดังนั้น

โดย......ธาดา		พรหมสา	ณ	สกลนคร

ในแต่ละชุมชน	จ�าเป็นต้องมีผู้มีความรู้	ความสามารถที่จะ
ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้	 และขยายผล
ไปจนถึงในระดับครัวเรือนซึ่งถือเป็นความคาดหวังที่จะให้
เกิดขึ้นในอนาคต	ดังนั้น	ใน	อปท.ที่มีรายได้ไม่มากพอที่จะ
จัดหารถยนต์มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน	หรือจัดหาเครื่อง
มอื	อปุกรณ์ในการช่วยชวีติได้	อย่างน้อยกค็วรทีจ่ะได้ด�าเนนิ
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดก่อน	 แล้ว
ขยายผลไปยังประชาชนท่ัวไปหรือผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์	ให้ได้รับความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	
ทั้งนี้ผู้มีจิตอาสาสามารถสมัครเข้าร่วมเป็น	 “อาสาฉุกเฉิน
ชมุชน	(อฉช.)”	ซ่ึงจะช่วยป้องกนัและลดการเกดิความพกิาร
และการสูญเสียชีวิตของประชาชน	 ผู้ที่อยากเป็น	 “อาสา
ฉุกเฉินชุมชน	 (อฉช.)”	 สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี	 www.
niems.go.th	
 บทบ�ทของ “อ�ส�ฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)”
	 1.ประเมิน/รับรู้อาการฉุกเฉินที่จะต้องแจ้งเหตุ
	 2.แจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีมีผู ้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ	ผ่านสายด่วน	1669	
	 3.ช่วยเหลอืปฐมพยาบาลผูป่้วยฉกุเฉนิเบือ้งต้น	รวมท้ัง 
สื่อสารแจ้งข่าวให้คนในชุมชน	 สามารถป้องกันตัวเองและ
คนใกล้ตัว	จากอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้	
 ผลดีของก�รเป็น “อ�ส�ฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)”
	 1.ได้เข้าร่วมโครงการสร้างหลักประกนัชวีติในการเป็น
อาสาในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
	 2.อาจได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ	 “คนท�าดี”	 ตามเกณฑ์ที่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก�าหนด
	 3.อาจได้เข้ารับการอบรมต่อเนื่องเป็นผู้ปฏิบัติการใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
	 ทีไ่ด้กล่าวถงึการอบรมให้ความรูด้้านการแพทย์ฉกุเฉนิ	
และ	การเป็น	อฉช.	กเ็พือ่ให้ทกุ	อปท.ได้เข้าไปมส่ีวนร่วมใน
ระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ	และร่วมกนักระตุน้ให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักและเห็นความส�าคัญของการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นเพือ่ให้อตัราการรอดชวิีตของผูป่้วยสงูขึน้	ลดอัตรา
ความพิการให้น้อยลง	 รวมท้ังได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉนิ	1669	เพือ่ส่งเสรมิการรบัรูใ้ห้เป็น
หมายเลขโทรศัพท์ล�าดับแรกที่นึกถึงกรณีฉุกเฉิน	 เป็นที่พึ่ง 
ยามเจ็บป่วยและเป็นบริการที่ดี	สะดวก	รวดเร็ว	และฟรี.
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สำานักปลัด อบจ.
ภารกิจ

โดย...วิภารัตน์	ชมชัยภูมิ

	 อบจ.ขอนแก่น	 จัดโครงการอบรม	 “ผู้น�า-น�าการ
เปลีย่นแปลงท้องถิน่”	ระหว่างวันที	่8-10	ม.ีค.2557	ณ	ห้อง
แกรนด์บอลรูม	โรงแรมประตูน�้าโฮเต็ล	ต.เมืองเก่า	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	 โดยได้รับเกียรติจาก	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นชิกพงษ์	เป็นประธานเปิดงาน	และ	ปลัด	 
อบจ.ขอนแก่น	น�งสุม�ลี ฐ�นวิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน	
พร้อมด้วย	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 1	น�งปณิด� 
แก้วขนั ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิเีปิดโครงการ	ซึง่มผีูเ้ข้ารับการ
อบรมทั้งสิ้น	250	คน
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
กล่าวว่า	 “จากสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน	 ถึงแม้ว่า
ประชาชนจะมีความคิดเห็นทางการเมือง	 ท่ีแตกต่างกัน	
ปัญหาความรุนแรงมีทีท่าว่าจะหาทางคลี่คลายหรือยุติ 
ได้ยาก	ความคดิเหน็ท่ีแตกต่างเป็นสิง่ท่ีเกดิข้ึนได้	แต่ต้องเป็น
ไปด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน	พร้อมทั้ง	การรับฟังด้วยใจ	 
ทีเ่ป่ียมไปด้วยความเมตตา	ด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา	แต่
สิง่หนึง่ทีค่นไทยมอียูเ่หมอืนกนั	คอื	ความจงรกัภักดีต่อชาติ	
ศาสนา	และพระมหากษัตริย์”
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
กล่าวต่อไปว่า	 “การพัฒนาความรู ้และทักษะของผู ้น�า
เป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะการเสริมสร้างความรู้และ
พัฒนาทักษะ	 จะท�าให้ชุมชนมีโลกทัศน์ใหม่ต่องานพัฒนา	
ฉะนั้น	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 ที่จะต้องน�ามาพิจารณาควบคู่
ไปกับการพัฒนาชุมชน	 เพื่อน�าไปสู่การประยุกต์ใช้ได้ตาม

โครงการอบรม “ผู้นำา-นำาการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่น”
ความเหมาะสมของแต่ละชุมชน	 ถ้าผู้น�ามีคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์	 สามารถใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชน	 สังคม	 จะเป็นการสร้างความสุข	 หรือ
สร้างความส�าเรจ็ให้เกดิขึน้	และในการใช้อ�านาจของผูน้�านัน้	 
จะต้องมีการใช้ให้ถูกต้อง	 ท�าให้เห็นว่าผู้น�ามีบทบาทที่
ชัดเจน	 ในการท�าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ
ยัง่ยนื	เป็นตัวอย่างให้ชมุชนอืน่ๆ	ได้ไปศกึษา	น�าความส�าเรจ็
จากการพฒันาท่ีมาจากผูน้�า	ไปประยกุต์ใช้กบัชมุชนให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด”
	 “จะเห็นได้ว่า	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์	 ทรงเป็น
ประมุข	 และกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน	 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น	รวมทั้ง	ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของผู้น�าท้องถิ่น	ให้
สามารถเป็นผู้น�าที่สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นให้
กับท้องถิ่น	 รวมถึง	 สามารถพัฒนาท้องถิ่นแบบประชาชน
มีส่วนร่วม	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนอง
ความต้องการ	ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด	ขอให้
ผูเ้ข้าอบรมได้น�าความรูท่ี้ได้รบัจากการอบรมคร้ังนี	้ไปใช้ให้
เกดิประโยชน์สงูสดุ	และขยายผลไปยงัประชาชนท้องถิน่อ่ืน 
ต่อไป”	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์ต้ังว�นชิกพงษ์ 
กล่าวในตอนท้าย
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กองกิจการสภา อบจ.
ภารกิจ

โดย...ทรงวุฒิชัย	ดิลกวิลาศ	หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ

	 ฉบับนี้ขอน�ามติสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 สมัยประชุมสามัญ	 ประจ�าปี	 2557	 สมัยแรก	 เมื่อวันที่	 4	 เม.ย.	 2557	 

ณ	ห้องประชุมสภา	อบจ.ขอนแก่น	ที่ส�าคัญๆ	ดังนี้

 ญัตติเรื่อง ค�าแถลงผลการปฏิบัติงานปี	2556	ของนายก	อบจ.ขอนแก่น	ต่อสภา	อบจ.ขอนแก่น

	 	 	 	 สภา	อบจ.ขอนแก่น	มีมติรับทราบ

 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สิน	 และภารกิจโครงการก่อสร้าง	 พุทธมณฑลอีสาน	 จ.ขอนแก่น	

เฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา

	 	 	 	 สภา	อบจ.ขอนแก่น	มีมติเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สิน	และภารกิจฯ

 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการบริจาคอาคารกีฬาในร่มของโรงเรียนสีชมพูศึกษา	 สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 มูลค่า	

2,520,000.-บาท

	 	 	 	 สภา	อบจ.ขอนแก่นมีมติเห็นชอบ

 ญตัติเร่ือง ขออนมุตัจ่ิายเงนิรายได้สะสมของโรงเรียนซบัสมบรูณ์พทิยาลยั	สงักดั	อบจ.ขอนแก่น	มลูค่า	157,800.-บาท

	 	 	 	 สภา	อบจ.ขอนแก่น	มีมติอนุมัติให้จ่ายได้

 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา	สังกัด	อบจ.ขอนแก่น	จ�านวน	2,869,060.04	บาท	

	 	 	 	 สภา	อบจ.ขอนแก่น	มีมติอนุมัติให้จ่ายได้

 ญัตติเรื่อง ขออนมุตัจ่ิายขาดเงนิสะสม	เพือ่คนืเงินค่าปรับผิดสัญญาจ้าง	การปฏบิติังานตามสัญญาจ้าง	ของ	อบจ.

ขอนแก่น	ประจ�าปีงบประมาณ	2557

	 	 	 	 สภา	อบจ.ขอนแก่น	มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้
 ก�รกำ�หนดสมัยประชุมส�มัญประจำ�ปี 2557 สมัยที่สอง 

	 	 	 	 สภา	 อบจ.ขอนแก่น	 มีมติให้ก�าหนดเริ่มต้ังแต่วันจันทร์ที่	 4	 ส.ค.	 2557	 ถึงวันพุธที่	 17	 ก.ย.	 2557	 

รวม	45	วัน
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โดย...	...งานประชาสัมพันธ์	ฝ่ายพัฒนาสังคม	ส�านักปลัดฯ	(พัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล)
อบจ.ขอนแก่น 
ข่าวเด่น

	 เมือ่วันที	่8	เม.ย.	2557	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นชิกพงษ์ มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	

น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 โดย	

อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกับ	 สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ	 ประจ�าจังหวัดขอนแก่น	 โดยมีรองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	

น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน	และ	ส.อบจ.	 ผู้บริหาร	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติพิธี

เปิดโครงการฯ	ณ	ห้องมงกุฎเพชร	โรงแรมโฆษะ	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	พร้อมทั้งมีกิจกรรมรดน�้าด�าหัวตัวแทนผู้สูงอายุ	ซึ่ง

ในจ�านวนนั้นมีผู้สูงอายุ	ที่มีอายุมากถึง	100	ปี	คือ	คุณยายเนา	บัวใหญ่รักษา	ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ประกอบด้วย 

ผู้สูงอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่	จ.ขอนแก่น	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	700	คน	

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
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กองคลัง
ภารกิจ

โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

โรงแรมเดอะเน็กซ์ แกรนด์ โฮเต็ล
 ตั้งอยู่เลขที่	33/47	ซ.สุภธีระ	ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	บริการห้องพักพร้อมสิ่งอ�านวยความความสะดวก
อย่างครบครัน	ราคาห้องพัก	ราคา	1,000-2,000	บาท	พร้อมอาหารเช้า	โทร.	043-241397

โรงแรมขอนแก่นเซ็นทรุ่ม
	 ตั้งอยู่เลขที่	33/17-18	ซ.สุภธีระ	ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	บริการห้องพักที่ตกแต่งอย่างเรียบง่าย	
พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน	ราคาห้องพักราคา	650	บาท	พร้อมอาหารเช้า	โทร.	081-5740507

ขอแนะน�ำโรงแรมที่ได้จดทะเบียน
และช�ำระค่ำธรรมเนียมบ�ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
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	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่นอย่าง	 ครบวงจร	 จึงได้จัด
ท�าโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร	 ประจ�าปี	 2557	 ขึ้น	 โดยมุ่งเน้น
การป้องกันขยะและมลพิษ	ณ	 แหล่งก�าเนิด	 และส่งเสริม
การด�าเนินการตามหลัก	3Rs	(Reduce	Reuse	Recycle)	 
ได้แก่	 การลดการใช้	 การใช้ซ�้า	 และการน�ากลับมาใช้ใหม่	
โดยให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยก่อนท้ิงเพื่อเป็นการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก�าเนิด	 และน�าขยะมูลฝอย	
กลับมาใช้ประโยชน์	 (Recycle)	 และสร้างแรงจูงใจ
ทางเศรษฐกิจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	ณ	 
แหล่งก�าเนิด	 สนับสนุนการสร้างธุรกิจชุมชนและธุรกิจ
เอกชนจากการรีไซเคิลพัฒนาระบบรวบรวมและคัดแยก	
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน	ณ	 โรงงาน
คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์	 อ.เมือง	 จ.พิษณุโลก	

โดย	นางสุวลี	ศิริธรรมจักร	ต�าแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	ระดับ	6ว
กองแผนและงบประมาณ
ภารกิจ

เมื่อวันที่	 6-7	 มี.ค.	 2557	 โดยมีตัวแทนจากชุมชนในเขต
จังหวัดขอนแก่นทั้งส้ิน	 20	 ชุมชน	 รวม	 50	 คน	 เข้าร่วม
ศึกษาดูงานในครั้งนี้
	 จากการศึกษาดูงาน	 ตัวแทนชุมชนได้เห็นขั้นตอน 
และกรรมวิธีในการคัดแยกขยะในเชิงพาณิชย์อย่างชัดเจน	
รวมทัง้ได้เหน็ถงึกระบวนการในการน�าขยะทีใ่ครๆ	กม็องว่า 
ไร้ค่า	 สามารถน�ากลับมาสร้างมูลค่าเพ่ิมจนสร้างความ
ร�่ารวยให้แก่เจ้าของโรงงานดังกล่าวตราบจนถึงปัจจุบัน	
ส่ิงนี้ท�าให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้แนวคิดและสร้างแรง
บันดาลใจที่ชัดเจนมากขึ้นในการจะน�าองค์ความรู้ที่ได้รับ
การถ่ายทอด	ไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัชุมชนของตน	ซึง่จะ
ท�าให้การบริหารจัดการขยะในชุมชนนั้นๆ	มีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	

ศึกษำดูงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน
ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
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	 เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2557	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	ปลัดอบจ.	ขอนแก่น 
น�งสุม�ลี ฐ�นวิเศษ	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการขับขี่รถยนต์	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2557	 
ณ	สถาบนัสอนขบัรถ	ไอด	ีไดร์ฟเวอร์	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	โดยมหีวัหน้าส่วนราชการ	และเจ้าหน้าท่ี	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็น 
ขวญัก�าลงัใจแก่ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมฯ	ซึง่มปีระชาชนทัว่ไปในเขตจงัหวดัขอนแก่นเข้ารบัการฝึกอบรมฯ	จ�านวน	100	คน	
มวีตัถปุระสงค์	เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้มคีวามรู้	และทักษะเกีย่วกบัการขับข่ีรถยนต์	ตามหลักการขับข่ีปลอดภยัถกู
กฎหมายจราจร	พร้อมทดสอบภาคทฤษฎแีละปฏบิตัจินได้รบัใบอนญุาตขบัขีร่ถยนต์	จากส�านกังานขนส่งจงัหวัดขอนแก่น	
ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก	 หากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ	 ในรุ่นต่อไป	 
ติดต่อได้ที่	กองกิจการขนส่ง	อบจ.ขอนแก่น	โทร.0	4324	2285

ทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

กองกิจการขนส่ง
ภารกิจ

โดย...รุ่งโรจน์	สิงห์มี	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

โครงกำร “พัฒนำศักยภำพกำรขบัข่ีรถยนต์ ประจ�ำปงีบประมำณ 2557”



23วารสารคูนแคน

	 ท�างานแบบไหน?	 ถึงจะได้เลื่อนขั้น	 ส�าหรับหนุ่มๆ	
สาวๆ	ท�างานออฟฟิศ	สิ่งที่คาดหวังกันคงหนีไม่พ้น	การได้
เลื่อนขั้น	เพราะการได้เลื่อนขั้นนอกจากจะแสดงให้เห็นว่า	
การท�างานของคณุประสบความส�าเรจ็	คณุเป็นคนท่ีมคีวาม
รบัผดิชอบ	เป็นท่ีไว้วางใจจากเจ้านายแล้ว	ยงัได้ผลพลอยได้
อกีอย่างคอือตัราค่าจ้างทีส่งูขึน้อกีด้วย	ยกเว้นกรณีท่ีคณุได้
เลื่อนข้ันเพราะมีเส้นก๋วยจั๊บ	 หรือบังเอิญใช้นามสกุลเดียว
กับเจ้านายเรา	แต่ส�าหรับคนที่ท�างานยังไงก็ไม่เคยได้เลื่อน
ขั้นกับเขาเลย	ล่วงเลยมานาน	จนจ�าไม่ได้แล้ว	ถ้าอยากได้
เคล็ดลับมัดใจเจ้านายท่ีไม่เคยเหลียวแลเราเลย	 ได้หันมา
มองเห็นคุณค่าของเราบ้าง	ก็ต้องทบทวนดูแล้วล่ะว่าคุณมี
คุณสมบัติเหล่านี้อยู่บ้างรึเปล่า?	
	 มาท�างานเช้า-กลบัดกึ	คณุเคยเป็นคนท่ีมาถึงท่ีท�างาน
เป็นคนแรกและกลับเป็นคนสุดท้ายบ้างรึเปล่าหรือว่ามา 
ทีไรก็ตอนที่คนอื่นเขาเตรียมทานอาหารกลางวันกันแล้ว
ส่วนตอนเลกิงานคณุกจ็ะเป็นคนแรกของแถวทีร่อตอกบตัร	 
อ้อ..รุ่นใหม่ใช้รูด....สแกนบัตรออกเสมอหรือคุณจะดีใจ
สุดๆ	 เมื่อได้ยินเสียงกริ่งบอกเวลาเลิกงานอะไรเทือกนี้
หรือเปล่า	ถ้าเป็นดังนั้นคุณควรปรับตัวให้เป็นคนที่มาก่อน 
คนอืน่และกลบัเกนิเวลาเลกิงานบ้าง	(ขอเน้นว่าบ้าง)	เมือ่งาน 
ไม่เสร็จหรือมีงานเร ่งด่วนที่ทางบริษัทขอร้องให้คุณ 
ช่วยเหลือ	 โดยไม่ได้ให้ค่าตอบแทน	 เพราะการท�าเช่นนี้จะ
แสดงให้เหน็ว่าคณุเป็นคนขยนั	เอาใจใส่	และให้ความส�าคัญ
กับงานและบริษัท
	 มนษุย์สมัพันธ์ด	ีเวลาคณุมาท�างานในตอนเช้าคณุเอ่ย
ทักใครบ้างหรือเปล่า	 หรือตรงดิ่งไปยังท่ีนั่งประจ�าโดยไม่
สนใจใครเลยเวลาพกักลางวนั	เพือ่นร่วมงานคนอืน่ๆ	ชวนคุณ 
ไปกนิข้าวบ้างรเึปล่า	หรอืคณุทานข้าวกลางวนัคนเดียวเป็น
ประจ�า	เวลาท�างานร่วมกับผู้อื่นคุณมีปัญหากับพวกเขาอยู่
เสมอๆ	จนคนอืน่เขาระอากนัหมดบ้างหรอืไม่	ส�ารวจตัวเอง 
ดูเพราะการท่ีคุณไม่มีมนุษย์สัมพันธ์จะท�าให้คุณท�างาน
ไม่ราบร่ืน	 หากคุณเป็นคนเก่งแต่ไม่สามารถเข้ากับเพื่อน 
ร่วมงานได้	 คุณก็จะล�าบากต้องท�างานท้ังหมดคนเดียวอีก	
หากคุณก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้า	 หรืออาจจะโดนลองของ	 
ก็ย่ิงควรจะมีมนุษย์สัมพันธ์กับพนักงานอื่นๆ	 ในออฟฟิศ

โดย...ฉวีวรรณ	จันทร์ดา	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
บทความ

จะท�ำงำนอย่ำงไร ถึงจะมีโอกำสเลื่อนขั้น

ที่มา					http://www.oknation.net/blog/print.php?id=44577

ด้วยเช่นกนั	ไม่ง้ันอาจโดนขดัแข้ง	ขดัขาหรือโดนเล่ือยเก้าอี ้
เอาง่ายๆ	เพราะยังอีกหลายคนพร้อมที่จะย�่าให้แบนราบ
	 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ	 คุณเคยถามตัวเองบ้างม้ัยว่า	
ต้ังแต่เข้ามาท�างานมีสิ่งไหนท่ีคุณไม่รู้และท�าไม่ได้	 และใน
ตอนนี้คุณมีพัฒนาการในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ	 เหล่านั้นมาก
น้อยแค่ไหน	อย่าบอกนะว่าคุณท�างานมา	3	ปี	แล้วคุณยัง
ใช้อุปกรณ์ในส�านักงานไม่เป็นอย่างเดิม	อย่างไรก็อย่างนั้น 
เช่นเดียวกับตอนที่คุณเข้ามาท�างานใหม่ๆ	 จดพัฒนาการ
การเรียนรู้ของคุณ	 และหาโอกาสแสดงให้เจ้านายของคุณ
เห็นว่าคุณเป็นคนใฝ่รู้แค่ไหนความคิดสร้างสรรค์	 คุณมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 แค่ไหนกัน	 อย่าลืมนะ
ว่าออฟฟิศต้องการพนักงานที่	 work-hard	 ควบคู่ไปกับ	
work-smart	ด้วย
	 มีจิตวิทยาในการพูดคุย	 ในการท�างานหลายครั้ง	 
เราต้องพูดขอร้องให้เพื่อนร่วมงานของเราช่วยเหลือ	 
หรือการพูดติดต่อประสานงานต่างๆ	 ดังนั้นเราจึงจ�าเป็น
ต้องมีจิตวิทยาในการพูดไว้ติดตัวบ้าง	 เพ่ือความราบรื่นใน
การท�างาน	 เช่น	 หากจะกล่าวต�าหนิใครก็ควรที่จะกล่าว
ชืน่ชมก่อนเพ่ือไม่ให้ผู้ฟังรู้สึกแย่จนเกนิไป	แล้วจะพลอยไม่
ชอบขีห้น้าเรา	ยิง่ท�าให้การร่วมงานกนัเป็นไปได้ยากขึน้	การ
มีจิตวิทยาจะช่วยให้คุณท�างานได้ราบร่ืนและส�าเร็จลุล่วง 
ไปได้ด้วยดีถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องพูดเลยจะดีกว่า	
	 ความสุข	 ข้อนี้เป็นส่วนส�าคัญที่สุด	 คุณถามตัวเอง
หรอืยงัว่าคณุมคีวามสขุกบังานทีท่�าหรอืไม่	ถ้าไม่มีความสขุ	 
มันก็ยากนะที่คุณจะประสบความส�าเร็จได้	 ถ้าหากคุณ 
ไม่ชอบงานท่ีท�าลองเปลีย่นมมุมองให้กบังานท่ีท�าอยูเ่ผือ่จะ
ท�าให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาได้บ้าง	แต่หากท�าใจให้รักยังไงก็ไม่ได้	
แนะน�าให้เปลีย่นงานเถอะ	พระพทุธเจ้ายงัตรสัไว้เลยว่าการ
ท�างานอนัใดกแ็ล้วแต่ต้องม	ี“ฉันทะ”	คอืความชอบ	เพือ่ให้
งานการนั้นประสบความส�าเร็จยังไงละ	เราๆ	ท่านๆ		ที่เป็น
มนุษย์เงินเดือน
	 โชคดทีกุท่าน	ได้เงินเพิม่ขึน้มากมาย	โบนสัล้นกระเป๋า	
เข้าตาเจ้านาย........
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ภารกิจ สำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย...นางสาวศิริกุล	ทัพซ้าย	ศึกษานิเทศก์	คศ.3	ช�านาญการพิเศษ

	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ก�าหนดจัดโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	 ระดับประเทศ	 ประจ�าป ี
การศึกษา	2556	อบจ.ขอนแก่น	ส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน	2	ระดับ	คือ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	2	 โดยสอบแข่งขัน	5	กลุ่มสาระการเรียนรู้	 ได้แก่	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	
ศาสนาและวัฒนธรรม	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)
	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ได้ประกาศผลการสอบแข่งขัน	 และมีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด	 อบจ.
ขอนแก่น	ได้รับรางวัล	ดังนี้
  1. กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ(ภ�ษ�อังกฤษ)
	 	 	 	 นักเรียนผู้เข้าสอบ	เด็กชายปรีชา	เชิดชู	โรงเรียนสีชมพูศึกษา
	 	 	 	 ได้รับรางวัล	ระดับเหรียญทองแดง
  2. กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์
	 	 	 	 นักเรียนผู้เข้าสอบ	เด็กหญิงจุฑามาศ	ปราณี	โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
	 	 	 	 ได้รับรางวัล	ระดับเหรียญทองแดง
  3. กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม
	 	 	 	 นักเรียนผู้เข้าสอบ	เด็กหญิงนิตยา	ชันพิมาย	โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
	 	 	 	 ได้รับรางวัล	ระดับเหรียญทองแดง
	 และผลการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ประจ�าปี	 2556	 ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นมีครูในสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	ได้รับรางวัล	ดังนี้
	 	 	 	 1.	นางพชิรารัชต์	ศิริปุณยนันท์	ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
	 	 	 	 2.	นายสุรชัย	สุขรี	ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
	 	 	 	 3.	นางจิตรลดา	เตโพธิ์	ครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
	 ซึ่งรับรางวัลในวันที่	 27	 มี.ค.	 2557	ณ	 ห้องฉัตรทอง	 หอประชุมสโมสรทหารบก	 (ส่วนกลางเทเวศร์)	 เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร	โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	นายวัลลภ	พริ้งพงษ์	เป็นประธานในพิธี
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	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตอีสาน	 จัดท�าโครงการส่งเสริมการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน	องค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดขอนแก่น	ประจ�าปี	2557	ระหว่างวันที่	27	มี.ค.	-	7	เม.ย.	2557	
โดยท�าพิธีบรรพชา	ณ	 วัดป่าแสงอรุณ	 ต.พระลับ	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 และจ�าวัด	ณ	 วัดศรีจันทร์	 (พระอารามหลวง)	 
ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น
	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมตามหลักศาสนาพุทธเป็นเยาวชนที่ดี	 ซึ่งการจัดบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน	เป็นอกีแนวทางหนึง่ทีไ่ด้ผลดยีิง่	ในการกล่อมเกลาเยาวชนให้เป็นคนด	ีการปลกูฝังคณุธรรม	จรยิธรรม
เป็นเรื่องจ�าเป็น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเยาวชนที่ก�าลังเจริญเติบโต	ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญของชาติในอนาคตต่อไป

โครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดขอนแก่น

ขา่วแวดวงการศกึษา และโรงเรยีนในสังกัด อบจ.ขอนแกน่
โดย...นางชลาพร	พันโท	นักวิชาการวัฒนธรรม	7ว
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สำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน

เกร็ดความรู้จาก

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

	 จากฉบับที่ผ่านมาได้น�าเสนอแนวคิดเรื่องความเชื่อมโยงด้านต่างๆ	ระหว่างกันในอาเซียน	เพื่อให้ต่อเนื่องและสรุป
แนวคิดความเช่ือมโยงระหว่างกนัของวสิยัทศัน์	เป้าหมาย	และแนวทางในการเชือ่มโยงอาเซยีน	ฉบบันีจ้งึขอน�าเสนอเป็น
แผนภาพ	เพื่อให้เข้าใจง่าย	ดังนี้

หนังสืออ้างอิง	:	กองอาเซียน	3	กระทรวงการต่างประเทศ.	(2554).	แผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน.	กรุงเทพฯ	:	บริษัท	คาริสม่า	มีเดีย	จ�ากัด
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โดย	นายวรเวทย์		ดิเรกศรี	หัวหน้าส�านักปลัดฯ
เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โครงการ

	 ในการประชุมประจ�าเดือนของข้าราชการ	 พนักงาน	 
อบจ.ขอนแก่น	 ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์	 ครั้งที่	 26	 โดย	
ดร.พระมหาสมยั ผาสกุโก	ผอ.ศนูย์วิชาการ	มหาวทิยาลยัมหา
มกฏุราชวทิยาลยั	วิทยาเขตอสีาน	ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	 
ขอสรุปธรรมะประเด็นที่ส�าคัญ	ที่ท่านได้เทศน์	พอสังเขป	ดังนี้
 พูดเรื่องคว�มส�มัคคี ในงานเทศกาลงานบุญตามวัด
ต่างๆ	 ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน	 โดยใช้
เครื่องกระจายเสียงของแต่ละกิจกรรม	 ทุกท่านคงนึกออกนะ	
มีทั้งเสียงขายของกินของใช้	เสียงขอรับบริจาค	เสียงการแสดง
ดนตร	ีมหรสพต่างๆ	เสยีงอกึทกึครกึโครมไปหมด	ซึง่แต่ละเสยีง
ไปแต่ละแนวทางกันหากเราไม่มีสติ	หรือการตั้งใจฟัง	แยกแยะ
เสียงไม่ออกก็จะท�าให้สับสนว่าอะไรเป็นอะไร
	 ท่านได้ยกตวัอย่างนิทานเกีย่วกบัเรือ่งความสามคัค	ีดงันี.้..	
ครัง้หน่ึงน้ิวมอืคนทัง้	5	นิว้	เกดิโต้เถยีงกนั	โดยแต่ละนิว้นัน้ต่าง
ก็ถือว่านิ้วของตนมีความส�าคัญกว่านิ้วอื่น
	 1.นิ้วช้ี	 “นิ้วฉันส�าคัญกว่าทุกนิ้ว	 ....	 เพราะเป็นนิ้วแห่ง
ความมอี�านาจสามารถชีส้ัง่การให้ใครท�าอะไรกไ็ด้	และสามารถ
ช้ีแนะสัง่สอนให้คนอืน่ท�าตาม”	น้ิวชีเ้ริม่ต้นคุยอวดความยิง่ใหญ่
ของตนเองก่อนนิว้อืน่..ท�าให้นิว้อกี	4	นิว้	ไม่พอใจทีถ่กูคยุทบัถม
จึงตอบโต้ไป	
	 2.นิ้วกลางบอกว่า	 “นิ้วของฉันยาวและสูงกว่าพวกท่าน
ทุกนิ้ว	 จึงต้องส�าคัญกว่าน้ิวอื่น	 ไม่เช่นน้ันพวกท่านคงไม่มา
ห้อมล้อมคอยปกป้องดูแลนิ้วของเราหรอก	”
	 3.น้ิวนางอวดบ้างว่า	“นิว้ของฉนัเป็นนิว้ของผู้มสีง่าราศรี 
มเีกยีรติกว่าน้ิวอืน่	เวลาคนจะสวมแหวนเพชร	แหวนทอง	เขากจ็ะ 
สวมที่นิ้วฉัน”
	 4.นิ้วก้อยก็บอกว่า	 “น้ิวฉันแม้จะเล็กหรือเรียวกว่านิ้ว
อืน่ๆ	แต่เป็นนิว้น�าทาง	ใครจะกราบพระหรอืไหว้พระ	หรอืไหว้
ผู้ใหญ่..นิ้วฉันก็จะถึงก่อนและอยู่ใกล้ชิดกว่านิ้วไหน	ถือว่าเป็น
นิ้วที่มีบุญ	 หรือเวลาใครจะคืนดีกัน	 หรือหนุ่มสาวจะควงคู่กัน
ให้หวานชื่นเขาจะเกี่ยวก้อยกัน”
	 5.น้ิวหัวแม่มือได้ฟังก็บอกว่า	 “ใครจะส�าคัญอย่างไรก็
แล้วแต่	หากไม่มีนิ้วหัวแม่มือเวลาจะหยิบจับของอะไรจะหยิบ
ถนัดได้อย่างไร	 เวลาใครลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง	 แม้แต่เข้า 
โรงรับจ�าน�า	 หรือการแสดงหลักฐานแทนการลงลายมือชื่อ	 
เขายังต้องใช้นิ้วฉันพิมพ์ลายนิ้วมือ”
	 มอืได้ฟังน้ิวทัง้	5	อวดความยิง่ใหญ่ของตนกส็ดุแสนร�าคาญ	
จึงห้ามปรามและอธิบายให้ฟัง...	 “ลองนึกดูให้ดี	 ถ้าเกิดมีใคร 
ตัดนิ้วหนึ่งนิ้วใดขาดหายไป	...นิ้วพวกท่านที่เหลือจะท�างานได้
สะดวกหรอื	แล้วมอืของเรากค็งต้องพกิลพกิาร	ดไูม่งามอย่างนี้
หรอก	...ทกุน้ิวล้วนมคีวามส�าคญัทัง้นัน้	ถ้าไม่สามคัคกีนัแล้วจะ

ร่วมกนัท�างานให้ส�าเรจ็ได้อย่างไร”	นทิานเรือ่งนีค้งเตอืนใจใคร
หลายๆ	คนได้เป็นอย่างดีว่า
	 ในองค์กร	 ทุกๆ	 คนภายในทีมมีความส�าคัญ	 และความ
ถนัดแตกต่างกันไป	 อย่ามัวแต่เมาทฤษฎีจนจัดกระบวนทัพ 
ไม่ถูก	หรอืไปให้ความส�าคญักับน้ิวใดนิว้หนึง่จนท�าให้องค์กรเกดิ
ความยุง่เหยงิ	บคุลากรเกดิความขดัแย้งกนั	ถ้าองค์กรใดเป็นเช่น
นี้ความฝันที่จะบริหารให้เป็นองค์รวมคงจะส�าเร็จได้ยาก	การ
ท�างานให้ประสบความส�าเรจ็ได้นัน้นิว้นิว้เดยีวคงจะไม่เพยีงพอ	
การท�างานเป็นทีม..หากผู้ที่เป็นผู้น�าสามารถจัดวางต�าแหน่ง
หรือวางแผนการท�างานขององค์กรได้อย่างถูกต้องจัดคนได้
ถูกกับงานท่ีมอบหมาย	 จะท�าให้งานท่ีได้นั้นมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากแต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกัน	 เหมือนกับการ
เลือกนิ้วมือเพื่อสื่อความหมาย	 หากเรารักใครต้องการดีกับ
ใคร	เราคงต้องเลอืกใช้นิว้ก้อยในการท�างานเพราะหากเราใช้นิว้
กลางคงโดนเกลยีดแน่นอน	ในการท�างานภายในองค์กรนัน้	การ
ท�างานของแต่ละฝ่ายจะมกีารผลกัดนัเสริมแรงกนัอยู	่หากผูน้�า
จัดการท�างานให้แต่ละฝ่ายท�างานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง	ผลที่
ออกมาจะไม่เป็นเพียง	1+1=	2	อีกต่อไป..แต่จะเป็น	1+1=	3	
หรือ	4	หรืออาจจะเป็น	10	ก็ได้..เหมือนกับการเลือกใช้นิ้วมือ
การเลอืกใช้นิว้สามนิว้หากเราชนูิว้ชี	้นาง	และกลางเหมอืนปกต	ิ
ก็จะเป็นเพียงการชูสามนิ้ว	 แต่หากเราเลือกใช้นิ้วโป้ง	 ช้ี	 และ
ก้อย	ลองท�าดูสิ...ผลที่ออกมานั้นมีความหมายมากมายต่อใคร
หลายๆ	คนแน่นอน
	 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	 อบจ.ขอนแก่น	 
ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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กองการเจ้าหน้าที่
ภารกิจ

โดย...สุวนัย	ภูมาศ	ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้องถิ่นส�ำหรับต�ำแหน่ง
ในสำยงำนบริหำรกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำและสำยงำนนิเทศกำรศึกษำ

	 ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล	(ก.ท.)	ในการประชุมครั้งที่	10/2556	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2556	ได้
มีมติเห็นชอบก�าหนดหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น	 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ต�าแหน่ง	จ�านวน	3	หลักสูตร	ได้แก่	
	 	 	 	 1.	หลักสูตรนักบริหารการศึกษา	
	 	 	 	 2.	หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
	 	 	 	 3.	หลักสูตรศึกษานิเทศก์	
โดย	ก.ท.	ได้ก�าหนดเงื่อนไขและวิธีการที่เกี่ยวข้องดังนี้
	 	 1.การด�าเนนิการฝึกอบรมทัง้	3	หลกัสตูร	ให้สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถ่ิน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่เป็น
ผู้ด�าเนินการฝึกอบรม
	 	 2.ให้นักบริหารการศึกษา	ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ที่เข้าสู่ต�าแหน่งแล้วแต่ยังไม่ผ่านการอบรมต้อง
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่	ก.ท.	ก�าหนดภายในระยะเวลา	1	ปี	นับตั้งแต่หลักสูตรใช้บังคับ
	 	 3.กรณีผู้ด�ารงต�าแหน่งแล้ว	และผ่านการอบรมหลักสูตรเดิมที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	ซึ่งกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ด�าเนนิการฝึกอบรมคอืหลกัสตูรผูบ้ริหารสถานศกึษา,	นกับริหารการศกึษา	และศกึษานเิทศก์	กใ็ห้ด�าเนนิ
การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่	ก.ท.	ก�าหนด	ดังนี้

	 ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก�าลังเสนอการเปรียบเทียบหลักสูตรให้	 ก.จ.	 ก.ท.	 และ	 ก.อบต.พิจารณา	
ผลเป็นประการใดจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
	 ทั้งนี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือส�านักงาน	ก.จ.	ก.ท.	และ	ก.อบต.	ด่วนที่สุด	ที่	มท	0809.9/ว7	ลงวัน
ที่	13	มีนาคม	2557

เกณฑ์การเปรียบเทียบ การด�าเนินการอบรม

1.กรณีมีเนื้อหาเช่นเดียวกัน 1.ให้ผู้ที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วเข้ารับการอบรม
เฉพาะในส่วนเนื้อหาที่ขาดอยู่นั้นโดยจัดท�าหลักสูตร
เสริมให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรใหม่

2.	กรณีหลักสูตรเดิมมีเนื้อหาไม่ครอบคลุม 2.	ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเข้ารับการอบรมเฉพาะ
ในส่วนเนื้อหาที่ขาดอยู่นั้น	โดยจัดท�าหลักสูตรเสริมให้
มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรใหม่

3.กรณีหลักสูตรเดิมไม่มีส่วนสอดคล้องกับหลักสูตร
ใหม่

3.	ให้เข้ารับการอบรมใหม่ทั้งหมด
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ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
	 บ่อยครัง้มกัได้ยนิค�าถามว่า	เมือ่ผูร้บัจ้างส่งมอบงานแล้วจะท�าการตรวจการจ้างงานก่อสร้างภายในกีว่นั	จากค�าถาม
ดังกล่าวนี้	 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติเมื่อเดือนพฤศจิกายน	2541	 เป็นต้นมา	 และยังมี
ผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน	ซึ่งส�านักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ	ตามหนังสือที่	นร	1305/ว	5855	 
ลงวันที่	11	กรกฎาคม	2544	กล่าวคือ
	 1.งานจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวม	(Lump	Sum)

	 ทั้งนี้	โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบด้วยว่า
	 1)	ให้ถอืเป็นหลกัปฎบิตัว่ิา	ผูค้วบคมุงาน	และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเร่งรัดการด�าเนนิการตรวจการจ้าง	
ให้แล้วเสรจ็ไปโดยเรว็ทีส่ดุ	และจะต้องไม่เกินระยะเวลาการตรวจการจ้างก่อสร้างตามตารางดงักล่าวข้างต้น	ส�าหรบัการ
นับวันตามระยะเวลาการตรวจรับการจ้างก่อสร้างให้นับเป็น	“วันท�าการ”
	 2)	ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งส่งงานมอบให้แก่ส่วนราชการ	(ส่งงานสารบรรณเจ้าหน้าที่พัสดุ	หรือผู้ควบคุมงาน)
	 3)	ผูร้บัหนงัสือส่งมอบงานจะต้องน�าหนังสือไปให้งานสารบรรณลงรบัในวนันัน้ทนัท	ีเว้นแต่จะไม่สามารถด�าเนนิการ 
ได้ทัน	ก็ให้ลงรับในวันท�าการถัดไป	และให้ส่งมอบให้แก่ผู้ควบคุมงานต่อไป
	 4)	การนับวันด�าเนินการของผู้ควบคุมงาน	จะเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานได้รับมอบหนังสือส่งงานตาม
ข้อ	3)	แล้ว
	 5)	 การนับวันด�าเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้าง	 จะเริ่มนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงาน	 ได้ด�าเนินการเสร็จ
และรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ
	 ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายในก�าหนดเวลาได้	(หากมกีารขยายเวลา
ให้	ผูค้วบคุมงานไปก่อนแล้ว	จะต้องน�ามาค�านวณหกัออกจากวนัด�าเนนิการของคณะกรรมการตรวจการจ้างทีก่�าหนดไว้
ด้วย)	ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเหตุผลความจ�าเป็น	พร้อมกับส�าเนาแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบด้วย.

........พบกันใหม่ฉบับหน้ากับระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุนะคะ.....

	 2.งานจ้างก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย	(Unit	Cost)

โดย	วรรณนิภา	ภักดีธนา	หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

กองพัสดุและทรัพย์สิน
ภารกิจ

ราคาค่างาน
ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง

งวดงาน งวดสุดท้าย งวดงาน ตรวจรับงาน

ทุกราคาค่างาน 3	วัน 3	วัน 3	วัน 5	วัน

ราคาค่างาน
ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง

งวดงาน งวดสุดท้าย งวดงาน ตรวจรับงาน

ไม่เกิน	30	ล้านบาท 4	วัน 8	วัน 3	วัน 5	วัน

ไม่เกิน	60	ล้านบาท 8	วัน 12	วัน 3	วัน 5	วัน

ไม่เกิน	100	ล้านบาท 12	วัน 16	วัน 3	วัน 5	วัน

เกิน	100	ล้านบาทขึ้นไป 16	วัน 20	วัน 3	วัน 5	วัน
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โดย...	“จ่าอ๋อง”	วีระศักดิ์	อินทวงษ์
ข่าวกีฬา

	 สวัสดีครับทุกท่าน	ก่อนอื่นผมขอรายงานตัวครับ	ผม	
“จ่าอ๋อง”	วีระศักดิ์	อินทวงษ์	จะมารับผิดชอบคอลัมน์ข่าว
กีฬาซ่ึงจะสลับกับการรายงานผลการแข่งขันของสโมสร
ขอนแก่น	เอฟซี	ในการสู้ศึกฟุตบอลยามาฮ่าลีก	1	ฤดูกาล	
2014	ครับ
	 ฉบับนี้	 ของดการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอล 
ยามาฮ่าลีก	1	เพื่อรายงานผลการแข่งฟุตบอล	“ขอนแก่น	
ยูไนเต็ด	 คัพ”	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2557	 ท�าการ
แข่งขันระหว่างวันที่	23	มี.ค.-4	เม.ย.2557	ณ	สนามกีฬา	
อบจ.ขอนแก่น	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการแข่งขัน	 ที่	 อบจ.
ขอนแก่น	จดัขึน้	เพือ่พฒันาวงการฟตุบอลของชาวขอนแก่น
ให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป	โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ครับ
ประเภทประช�ชน
	 -	ชนะเลศิ	ได้แก่	ทีมทรพัย์โชคชยั	ได้รบัถ้วยเกียรติยศ
ของ	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมเงินสด	50,000	บาท
	 -	รองชนะเลิศ	อันดับ	1	ได้แก่	ทีมสาวะถี	C.Y.	ได้รับ
ถ้วยเกียรติยศของ	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล 
ภูคำ�วงศ์ พร้อมเงินสด	30,000	บาท
	 -	รองชนะเลิศ	อันดับ	2	ได้แก่	ทีม	P.P.คาร์แค	ได้รับ
ถ้วยเกียรติยศของ	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยวัฒน� 
ช่�งเหล� พร้อมเงินสด	20,000	บาท
	 -	รองชนะเลศิ	อนัดบั	3	ได้แก่	ทีมพระคณุ	+	10	ได้รบั
ถ้วยเกยีรตยิศของ	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น น�งวชัร�ภรณ์  
ผ่องใส พร้อมเงินสด	10,000	บาท
	 -	รางวัลดาวซัลโว	ได้แก่	นายศิริมงคล	จิตบรรจง	(ทีม
ทรัพย์โชคชัย)	 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ	 รองนายก	 อบจ.
ขอนแก่น	น�ยวัฒน� ช่�งเหล� พร้อมเงินสด	3,000	บาท
	 -	 รางวัลนักเตะผู ้ทรงคุณค่า	 ได้แก่ น�ยธนกร  
แท่นประเสริฐ (ทีมทรัพย์โชคชัย)	ได้รับถ้วยเกียรติยศของ	
ประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสุช�ติ ไตรองค์ถ�วร 
พร้อมเงินสด	3,000	บาท

	 -	รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม	ได้แก่	ทีม	S.D.Sport	
ได้รับถ้วยเกียรติยศของ	 เลขานุการสภา	 อบจ.ขอนแก่น	
ด.ต.พิชิต ศรีวิไล พร้อมเงินสด	5,000	บาท
  ประเภทอ�วุโส 3 กลุ่มช่วงอ�ยุ
	 -	ชนะเลศิ	ได้แก่	ทมีป่ากลางเมอืง-คิง	ออ็ฟ	อะคาเดม่ี	 
ได้รับถ้วยเกียรติยศของ	 กรรมการการประปานครหลวง	
น�ยเอกร�ช ช่�งเหล� พร้อมเงินสด	20,000	บาท
	 -	 รองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 ได้แก่	 ทีมฅนฮักถิ่น	 เอฟซี	 
ได้รับถ้วยเกียรติยศของ	 กรรมการการประปานครหลวง	
น�ยเอกร�ช ช่�งเหล� พร้อมเงินสด	15,000	บาท
	 -	 รองชนะเลิศ	 อันดับ	 2	 ได้แก่	 ทีมแก่นนคร	 เอฟซี	 
ได้รับถ้วยเกียรติยศของ	 กรรมการการประปานครหลวง	
น�ยเอกร�ช ช่�งเหล� พร้อมเงินสด	10,000	บาท
	 -	 รองชนะเลิศ	 อันดับ	 3	 ได้แก่	 ทีมร�าไพพรรณ	 
ได้รับถ้วยเกียรติยศของ	 กรรมการการประปานครหลวง	 
น�ยเอกร�ช ช่�งเหล� พร้อมเงินสด	5,000	บาท
	 -	รางวัลดาวซัลโว	ได้แก่	น�ยชยธร โกสุมภ์ (ทีมศรี
ทองสปอร์ต)	 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ	 รองประธานสภา	
อบจ.ขอนแก่น	คนที่	1	น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์	พร้อม
เงินสด	2,000	บาท
	 -	รางวัลนักเตะผู้ทรงคุณค่า	ได้แก่	ด.ต.พิชิต ศรีวิไล 
(ทีมฅนฮักถิ่น	เอฟซี)	ได้รับถ้วยเกียรติยศของ	รองประธาน
สภา	อบจ.ขอนแก่น	คนที่	2	น�ยสมศักดิ์ ลี้ตระกูล	พร้อม
เงินสด	2,000	บาท
	 -	รางวลัทมีมารยาทยอดเยีย่ม	ได้แก่	ทมีศรทีอง	สปอร์ต	
ได้รับถ้วยเกียรติยศของ	ประธานคณะกรรมการท่องเที่ยว 
และกีฬา	 อบจ.ขอนแก่น น�ยองอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน์  
พร้อมเงินสด	3,000	บาท

สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล “ขอนแก่น ยูไนเต็ด คัพ”



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...	กรมพนิจิและคุ้มครองเดก็และเยาวชน	กระทรวงยตุธิรรม 

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

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 “มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์” 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ประจ�า จ.ขอนแก่น
จาก...	มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ

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

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

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

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.2556
รางวลั “ผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินดเีดน่ ดา้น
การศึกษา ประจ�าปี 2556”
จาก...	มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2556
รางวัล “เสมาคุณูปการ” เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ
จาก...	กระทรวงศึกษาธิการ

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
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 “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”
จาก	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

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


