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กับ นายก อบจ.ขอนแก่น
เล่าเรื่องจากปก

	 	 ประเพณสีงกรานต์เป็นประเพณีอนัดงีามทีส่บืทอด
มาช้านานของชาวไทย	 และสิ่งที่นิยมกระท�ากันมาก็คือ	
การท�าบุญตักบาตร	 การรดน�้าด�าหัวขอพรจากผู้ใหญ่	 
อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที	 และสัมมาคารวะ 
ต่อผู้ใหญ่	ซึ่งเป็นวิถีชีวิต	ขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย	
การปล่อยปลา	เพือ่สะเดาะเคราะห์	ปรบัดวงท่ีหม่นหมองมวั 
ให้สดใสรุ่งเรือง	และจะส่งผลให้อยู่เย็นเป็นสุข

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ปล่อยปลา รดน้ำาดำาหัว ขอพรผู้ใหญ่
อบจ.ขอนแก่น ประจำาปี 2557

	 	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
ประเพณีดังกล่าว	 และเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดี
งามแก่บุคลากร	 รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป	 จึงได้จัดโครงการงานประเพณี
สงกรานต์	ปล่อยปลา	รดน�้าด�าหัว	ขอพรผู้ใหญ่ขึ้น
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บทบรรณาธิการ
	 ...สวัสดีผู ้อ ่านทุกท่านค่ะ	 พบกันกับ

วารสารคูนแคนปีที่	 9	 ฉบับที่	 8	 ประจ�าเดือน

พฤษภาคม	 2557	 ก ่อนอื่นดิฉันขอเรียน

ท่านผู้อ่านเพื่อทราบว่า	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้

ออกประกาศเรื่องการปรับปรุงส่วนราชการ	 

“กองการศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม”	 

เป็น	“ส�านักการศกึษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม”	

ลงวันที่	2	เมษายน	2557

	 ...ส�าหรบักิจกรรม/โครงการ	ในฉบบันีส่้วนใหญ่เก่ียวกบั 

ประเพณีสงกรานต์	 ซึ่ง	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัดกิจกรรมการ

ปล่อยปลาด้วย	 ดิฉันจึงขอน�าเรียนความหมายของปลา 

ที่น�ามาปล่อย	ดังนี้

  ปล�นิล หมายถึง	ทรัพย์สินเพิ่มพูน	

  ปล�ตะเพยีน หมายถงึ	จะขยนัหม่ันเพยีรและหาเงนิ

ได้มากขึ้น

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

 ปล�ไน	หมายถึง	ได้เป็นเจ้าคนนายคน

 ปล�ทับทิม	หมายถึง	ท�าอะไรราบรื่น

	 ...ในเดือนนี้	 โรงเรียนในสังกัด	 อบจ.

ขอนแก่น	ก�าหนดเปิดเรียนปีการศึกษา	๒๕๕๗	

ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่	 โดย

เฉพาะกองแผนและงบประมาณต้องท�างาน

หนักเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดท�าร่างแผน

พฒันาสามปี	(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)	ดฉินัขอให้ก�าลงัใจพีน้่อง	

อบจ.ขอนแก่น	ทุกท่านค่ะ

	 ...แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ

วารสาร
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สารบัญ

วารสาร

“ศูนย์ OTOP 
อบจ.ขอนแก่น”

อาคาร OTOP อบจ.ขอนแก่น
ถ.หนา้เมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง 
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

ของฝาก ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าฝ้าย 
ผ้าไหม สมุนไพร รับจัดกระเช้า

เล่าเรื่องจากปก กับ นายก อบจ.ขอนแก่น 2
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เลขา เล่าขาน 11

รู้เรื่องกฎหมาย 12

การเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 1 13
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วัฒนธรรม

26

เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น 27

ภารกิจ กองการเจ้าหน้าที่ 28

ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 29

ข่าวกีฬา 30

Administrator
Cross-Out

Administrator
Inserted Text
สาระน่ารู้

Administrator
Cross-Out

Administrator
Inserted Text
ภารกิจ

Administrator
Cross-Out
ติดกัน



6 วารสารคูนแคน

อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ

โดย...ชาญสิทธิ์	คุ้มตะบุตร

เปิดโครงการอบรม
ก้าวสู่ผู้นำาอย่างมืออาชีพ อ.เมือง 

	 เมื่อวันที่	 2	 เม.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดการฝึก
อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ	 “ก้าวสู่ผู้น�าอย่างมืออาชีพ	 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.เมือง	 เขต	 9	จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย	 และ	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	 อ.บ้านฝาง	น�ยธณัช เครือม�	 ร่วมในพิธีเปิด	 
ณ	ชุดาปาร์ครีสอร์ท	แอนด์โฮเต็ล	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	

เปิดงานประเพณีสงกรานต์ บุญกู่ฮ่มข่อย 
ต.ดอนช้าง

	 เมื่อวันที่	 6	 เม.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดงานประเพณีสงกรานต์	บุญกู่ฮ่มข่อย	ณ	โบราณสถาน 
กู่แก้ว	บ้านสระ	หมู่	6	ต.ดอนช้าง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำาชุมชน 

	 เมื่อวันที่	 29	 เม.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการ	 “พัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชนในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	 โดยมี	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	 เขต	 1	น�งปณิด� แก้วขัน 
และข้าราชการ	พนักงาน	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมในพิธีเปิด	ณ	 
ชดุาปาร์ครีสอร์ท	แอนด์โฮเต็ล	ต.บ้านค้อ	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น

ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 

	 เม่ือวันที่	 4	 เม.ย	 2557	 เวลา	 นายก.อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ต้ังวานิชกพงษ์	 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ	 ณ	 จุดเดียว	 (One	
Stop	Service)	ณ	บริเวณด้านหน้าสถานีต�ารวจภูธรเมือง
ขอนแก่น	โดยมี	พลต�ารวจโทอนุชัย	เล็กบ�ารุง	ผู้บัญชาการ
ต�ารวจภูธรภาค	4	เป็นประธานในพิธี	
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7วารสารคูนแคน

อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ

เปิดโครงการส่งเสริมความสงบเรียบร้อย
และพัฒนาท้องถิ่น

	 เม่ือวันท่ี	 30	 เม.ย	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่น	
ภายในอ�าเภอบ้านแฮด	ประจ�าปีงบประมาณ	2557	โดยมี	 
พ.ต.อ.วิริท ธ์ิพล มีส�ยมงคล ผกก.สภ.บ ้านแฮด	 
กล่าวรายงาน	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บ้านแฮด	น�งนรศิร� 
อรุณเดช�ชัย น�าคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

อบจ.ขอนแก่น จดังานสมัมนาและศกึษาดูงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ประจำาปี 2557

	 เมื่อวันที่	 2	 เม.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้รองนายก	อบจ.
ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	เป็นประธานเปิดโครงการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม	 ประจ�าป	ี
2557	ณ	ทีว่่าการอ�าเภอเปือยน้อย	อ.เปือยน้อย	จ.ขอนแก่น	
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.เปือยน้อย	น�ยจิรยุทธ  
โชติศิล�กุล และส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 เขต1	 
น�ยเดชคำ�รณ สิงคลีบุตร ร่วมพิธีเปิด

รองนายก อบจ.ขอนแก่น เปิดงานวันผู้สูงอายุ

	 เมื่อวันที่	 3	 เม.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น 
 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 เป็นประธานพิธีเปิดงาน 
วนัผูส้งูอายแุละประเพณวีนัสงกรานต์	ประจ�าปี	2557	โดยม	ี 
ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.มญัจาครี	ีน�ยสพุร ค้อนด	ีพร้อมด้วย	 
ข้าราชการ	พนักงาน	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมพิธีเปิด	ณ	อบต.
สวนหม่อน	อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น

พิธีเจริญพระพุทธมนต์มหามงคล
ทำาบุญเมือง 100 ปี อ.พล

	 เมื่อวันที่	 30	 เม.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ ์ศัก ด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ เป ็นประธานในพิธ ี
เจริญพระพุทธมนต์มหามงคล	ท�าบุญเมือง	 100	 ปี	 อ.พล	
และพธิปีลกุเสกน�า้พระพทุธมนต์ศกัด์ิสทิธ์ิ/ปลกุเสกเหรยีญ
ที่ระลึก	100	ปี	อ�าเภอพล	ในโอกาสครบรอบ	100	ปี	โดยมี	 
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.พล	 เขต	 1	น�ยคจิตร พงษ์คำ�พันธ์ 
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.พล	เขต	2	น�ยคงฤทธิ์ อัศวพัฒน�กูล 
ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.พระยืน	น�ยสม�ส น�มพิกุล	และ	
ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.โคกโพธิไ์ชย	น�ยมสีวสัดิ ์ชมชยัภมูิ 
ร่วมในพิธี	ณ	สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอพล	จ.ขอนแก่น
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งานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2557 ต.ท่าพระ

	 เม่ือวันท่ี	 12	 เม.ย	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร .พงษ ์ศักดิ์  ตั้ งว�นิชกพงษ ์  ได ้มอบหมายให ้	
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	 เขต	 5	 น�ยอนุช�  
ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์	
ประจ�าปี	 2557	 ณ	 มหาวิทยาลัยสารพัดช่าง	 ต.ท่าพระ	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น

งานประเพณีวันงูจงอาง ประจำาปี 2557

	 เมื่อวันที่	 13	 เม.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้รองนายกอบจ.
ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว	 งานประเพณีวันงูจงอาง	 ประจ�าปี	 
2557	 ณ	 บริเวณแหล่งท่องเท่ียวหมู่บ้านงูจงอางแห่ง
ประเทศไทย	บ้านโคกสง่า	ต.ทรายมลู	อ.น�า้พอง	จ.ขอนแก่น	
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.น�้าพอง	 เขต	 2	 น�ยนพพร  
ปิติสุวรรณรัตน์ รองปลัด	 อบจขอนแก่น	 น�ยธ�ด� 
พรหมส�ข� ณ สกลนคร, น�งส�วนงลักษณ์ รัตนจันทร์  
และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 
ร่วมเป็นเกียรติ

รองนายก อบจ.ขอนแก่น 
เปิดงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเวทีอีสาน

	 เมื่อวันที่	 19	 เม.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	ได้มอบหมายให้	น�ยวัฒน� 
ช่�งเหล� รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 เป็นประธานเปิด	 
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง	“เวทีอีสาน”	ณ	ศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่	 
จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ
การป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด อำาเภอภูเวียง

	 เมื่อวันที่	 9	 เม.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้รองนายก	
อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงค์ เป็นประธานพิธี
ปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน
อาชญากรรมและยาเสพติดอ�าเภอภูเวียง	 (ฝึกอารมอาสา
สมัครต�ารวจบ้าน)	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.ภูเวียง	
น�ยภ�ควัต ศรีสุรพล ณ	 ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม	 อ.ภูเวียง	
จ.ขอนแก่น

Administrator
Cross-Out

Administrator
Sticky Note
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

Administrator
Cross-Out

Administrator
Inserted Text
อ.

Administrator
Sticky Note
ตน. ก่อน ชื่อ

Administrator
Cross-Out

Administrator
Inserted Text
นส.

Administrator
Cross-Out

Administrator
Inserted Text
อบจ.

Administrator
Cross-Out

Administrator
Inserted Text
อบจ.

Administrator
Cross-Out

Administrator
Inserted Text
ศ์

Administrator
Cross-Out

Administrator
Inserted Text
เม.ย.

Administrator
Cross-Out

Administrator
Inserted Text
รองนายก อบจ.

Administrator
Sticky Note
แห่งประเทศไทย ติดกัน

Administrator
Cross-Out

Administrator
Inserted Text
อบรม

Administrator
Cross-Out



อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ

9วารสารคูนแคน

การแข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำาปี 2557

	 เมื่อวันที่	 5	 เม.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้รองนายก	อบจ.
ขอนแก่น	นายสทิธกิลุ	ภคู�าวงค์	เป็นประธานเปิดการแข่งขนั
กีฬาเยาวชน	 ประชาชนต้านยาเสพติด	 ประจ�าปี	 2557	
พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนต่างๆ	ณ	 สนามกีฬา 
โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์	 ต.โพนเพ็ก	 อ.มัญจาคีรี	
จ.ขอนแก่น

ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน
เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว 

ประจำาปี 2557
	 เมื่อวันที่	 5	 เม.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นชิกพงษ์ มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.
ขอนแก่น	น�ยสทิธกิลุ ภคูำ�วงศ์	ร่วมกล่าวแสดงความยนิดี
ในพธิเีปิดประเพณีสดุยอดสงกรานต์อสีาน	เทศกาลดอกคนู 
เสียงแคน	และถนนข้าวเหนียว	ประจ�าปี	 2557	พร้อมรับ
มอบโล่จาก	 ผวจ.ขอนแก่น น�ยสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต 
ประธานเปิดงาน	 เนื่องในโอกาสท่ี	 อบจ.ขอนแก่น	 เป็น 
ผู้สนับสนุนการจัดงาน	ณ	 บริเวณสวนสาธารณะ	 200	 ปี	 
บึงแก่นนคร

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำาปี 2557

	 เมื่อวันที่	 8	 เม.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	 รองนายก	 
อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็นประธาน
เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ	 ในเขตพื้นที่
จ.ขอนแก่น	 ประจ�าปี	 2557	 ณ	 โรงแรมโฆษะ	 อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	ข้าราชการ	พนักงาน	
อบจ.ขอนแก่น	ร่วมในพิธีเปิด

กีฬาเทศบาลตำาบลแก่นฝาง
ต้านยาเสพติด ประจำาปี 2557

	 เมื่อวันที่	 6	 เม.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	 รองนายก	
อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงค์ เป็นประธานเปิด
การแข่งขันกีฬา	 เทศบาลต�าบลแก่นฝาง	 ต้านยาเสพติด	
ประจ�าปี	 2557	พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนต่างๆ	
ณ	สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่นเท่า	ต.บ้านฝาง	อ.บ้านฝาง	
จ.ขอนแก่น
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โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา	กรมโคตร

โครงการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.นางาม 

	 เมือ่วนัที	่3	เม.ย.	2557	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ์  
ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	 รองนายกอบจ.ขอนแก่น  
น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนา
คณุภาพชวีติผูสู้งอายตุ�าบลนางาม	ณ	วดันามล	ม.7	บ้านหนิแตก	 
ต.นางาม	อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น

“ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย” 
	 เมือ่วนัที	่12	เม.ย.	2557	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ  
ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้รองนายก	 อบจ.	 ขอนแก่น  
น�ยสทิธกิลุ ภคูำ�วงศ์ เป็นประธานเปิดงาน	“ศวิะราตร	ีปชูนยีาลยั	 
ปราสาทเปือยน้อย”	ประจ�าปี	2557	ณ	บริเวณหน้าปราสาท
เปือยน้อย	อ.เปือยน้อย	จ.ขอนแก่น	โดยม	ีข้าราชการ	พนกังาน	
อบจ.ขอนแก่น	ร่วมในพิธีเปิด	

รับมอบโล่งานสัมนาวิชาการนานาชาติ 
เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 8 

	 เมื่อวันที่	 30	 เม.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ  
ตัง้ว�นชิพงษ์ มอบหมายให้	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น น�งส�วนงลักษณ์ 
รตันจนัทร์ เป็นผูแ้ทนรบัมอบโล่จาก	ผวจ.ขก. น�ยสมศักด์ิ สวุรรณสุจริต  
ซึง่เป็นประธานในพธิเีปิด	เนือ่งในโอกาสที	่อบจ.ขอนแก่น	เป็นผู้สนับสนนุ 
งบประมาณในการด�าเนินงาน	ในงานสัมนาวิชาการนานาชาติ	เปิดโลก
ออทิสติก	ครั้งที่	8	ณ	โรงแรมพูลแมน	ราชาออคิด	จ.ขอนแก่น	

ทำาบุญตักบาตร 
เนื่องในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 

	 เมือ่วนัที	่13	เม.ย.	2557	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ์  
ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น  
น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	
เนื่องในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน	เทศกาลดอกคูณ
เสียงแคน	 และถนนข้าวเหนียว	 ประจ�าปี	 2557	ณ	 ลานน�้าพุ	
บึงแก่นนคร		

“ประกวดเทพีตรุษไท ประจำาปี 2557”

	 เมือ่วนัท่ี	2	เม.ย.	2557	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ์  
ต้ังว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	 รองนายกอบจ.ขอนแก่น	 
น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็นประธานเปิดงาน	“ประกวดเทพี
ตรุษไทประจ�าปี	2557”	ณ	สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอภูผาม่าน	
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โดย...เลขานุการสภา	อบจ.ขอนแก่น	ด.ต.พิชิต	ศรีวิไล
เล่าขาน
เลขา...

11วารสารคูนแคน

ผู้ที่จะมาเป็นพยานศาล คือใคร
	 ผูท้ีเ่ป็นพยานศาล	หมายถึง	ผูท่ี้ได้รู	้ได้เหน็	ได้ยนิ	
หรือได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่จะเบิกความ
โดยตรง	 ซึ่งพยานจะต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจและ
ตอบค�าถามได้
	 1.	เม่ือได้รับหมายเรียกเป็นพยานแล้วจะต้องท�า
อย่างไร
	 	 เมื่อได้รับหมายเรียกให้มาเป็นพยานศาลแล้ว	
โปรดอย่าตกใจ	ควรจะท�าดังนี้	
	 	 1.1	ตรวจหมายเสยีก่อน	โดยตรวจดูรายละเอยีด 
ในหมายเรียกว่าหมายเรียกถึงใคร	 ศาลใดออกหมาย	
ศาลน้ันอยูที่ไ่หน	เพราะในกรงุเทพมหานครหรอืบางจงัหวดัมด้ีวยกนัหลายศาล	จะได้ไม่ไปผดิศาลและไม่เสยีเวลาหาหาก
ไม่รูว่้าศาลน้ันตัง้อยูท่ี่ไหน	ให้โทรศพัท์สอบถามได้จากประชาสมัพนัธ์ศาลตามหมายเลขโทรศพัท์ทีร่ะบไุว้ในหมายเรยีกนัน้
	 	 1.2	 ตรวจดูหมายเรียกว่า	 ศาลนัดให้ไปเบิกความเป็นพยานในวัน	 เดือน	 ปีใด	 เวลาใด	 โดยปกติศาลจะนัดเช้า	 
เวลา	8.30	นาฬิกา	หรือนัดบ่ายเวลา	13.30	นาฬิกา
	 	 1.3	 หากพยานอยู่นอกเขตอ�านาจศาลที่หมายเรียก	 พยานไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลที่ออกหมายเรียก	 เพราะศาล 
จะส่งประเดน็ไปสบืพยานยงัศาลท่ีพยานมภีมูลิ�าเนาอยู	่เว้นแต่พยานเต็มใจทีจ่ะไปเบกิความศาลทีศ่าลทีอ่อกหมายเรยีก
ดังกล่าว
	 2.	เมื่อพยานต้องไปศาล	พยานจะต้องเตรียมตัวอย่างไร
	 	 ในหมายเรยีกจะมรีะบไุว้ชดัเจนว่า	ผูใ้ดเป็นโจทก์	ผู้ใดเป็นจ�าเลย	พยานควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยร้ือฟ้ืนความจ�า
ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับคู่ความในคดีนั้นอย่างไร	เมื่อถูกทนายความซักถามจะสามารถตอบได้ตรงค�าถาม	ไม่เสียเวลา
	 3.	แล้วจะไปศาลในช่วงเวลาใด
	 	 ต้องไปศาลตรงตามเวลานัด	 หากถึงเวลานัดแล้วพยานยังไม่ไปศาล	 การสืบพยานไม่พร้อม	 ศาลอาจจะมีค�าสั่ง 
ตดัพยานไป	หรอืเลือ่นเป็นวนัอืน่	พยานจะต้องไปศาลใหม่	ท�าให้เสียเวลามากยิง่ขึน้	และการไปศาลขอให้แต่งกายสภุาพ
เรียบร้อย	ไม่พกอาวุธ	ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาและน�าสิ่งเสพติดเข้าไป	มิฉะนั้นอาจจะมีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล
	 4.	หากไปศาลไม่ได้	ควรท�าอย่างไร
	 	 พยานที่ได้รับหมายเรียกแล้ว	หากมีความจ�าเป็นเพราะเจ็บป่วยหรือมีเหตุขัดข้องจ�าเป็นประการอื่น	ควรรีบแจ้ง
ให้ศาลทราบเสียก่อนวันนัด	 โดยแจ้งเป็นหนังสือ	 อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปแจ้งให้ศาลทราบก็ได้	 มิฉะนั้นจะมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา	และศาลจะออกหมายจับเอามาขังไว้จนกว่าจะได้เบิกความก็ได้
 	 ติดตาม...
	 	 เมื่อไปถึงศาลแล้ว	จะต้องไปที่ใด	และท�าอย่างไร
	 	 พบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีครับ...

การเป็นพยานศาล
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รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ์	ทองงาม	นิติกร	8	ว.

สภาผู้แทนราษฎร
	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐	
บัญญัติเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรไว้มีสาระส�าคัญ	ดังนี้
	 ๑.	สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนสี่
ร้อยแปดสิบคน	โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งจ�านวนสี่ร้อยคนและสมาชิกซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งแบบสัดส่วนจ�านวน	 แปดสิบคนและการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ	 โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบละหนึ่งใบ	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	๔	ปี	นับแต่
วันเลือกตั้ง
	 ๒.	การเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลอืกตัง้	ให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ใดมสีทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เท่าจ�านวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร	ที่มีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น	ซึ่ง	๑	เขตเลือก
ตั้ง	ลงคะแนนเลือก	ส.ส.	ได้	๑	คน
	 ๓.	การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบสดัส่วน	
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อ 
ที่พรรคการเมืองจัดท�าขึ้น	 โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขต
เลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคการเมือง
ท่ีจัดท�าบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ได้หนึ่งเสียง
	 ๔.	คุณสมบัติของบุคคลผู ้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 อาทิ	 มีสัญชาติไทยโดย
การเกิด/อายุไม่ต�่ากว่า	 ๒๕	 ปี	 ในวันเลือกตั้ง/เป็นสมาชิก
พรรคการเมืองเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับ
ถงึวนัเลอืกตัง้/ผู้สมคัรแบบแบ่งเขต	ต้องมชีือ่อยูใ่นทะเบยีน
บ้านในจังหวัดทีส่มคัรติดต่อกนัไม่น้อยกว่า	๕	ปี	หรอืเกดิใน
จังหวัดที่สมัครหรือเคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งในจังหวัด
ติดต่อกัน	ไม่น้อยกว่า	๕	ปีการศึกษา
	 ๕.	ลกัษณะต้องห้าม	มใิห้ใช้สทิธสิมคัรรบัเลอืกต้ัง	อาท	ิ 
ติดยาเสพตดิ/ล้มละลาย/จ�าคกุหรอืถกูคมุขงัโดยหมายศาล/
เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออกจากราชการเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่/เป็นข้าราชการ/เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผูบ้รหิารท้องถ่ิน/เป็นพนักงาน	ลกูจ้างของหน่วยงานรฐั

	 ๖.	รฐัสภาประกอบด้วยสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา	
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา
	 ๗.	อ�านาจ	หน้าที่ส�าคัญของสภาผู้แทนราษฎร
	 	 	๑)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่า
ยี่สิบคน	สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติได้
	 	 	๒) 	 พิจารณาร ่างพระราชบัญญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญ	ร่างพระราชบัญญัติ	 โดยกระท�าเป็นสามวาระ	
วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ	 วาระที่สองขั้นพิจารณาเรียง
ล�าดับมาตรา	วาระที่สามการออกเสียงลงคะแนน	เมื่อสภา
ผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วให้เสนอวุฒิสภาพิจารณาต่อไป
	 	 	๓)	 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่งสมควรได้รับแต่ง
ตัง้เป็นนายกรฐัมนตร	ีโดยให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็น
ผู้ลงนามสนองพระบรม	ราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
	 	 	๔)	 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	 อาท	ิ
การต้ังกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ได้/ส.ส.	ไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๕	ของจ�านวนสมาชิกที่มีอยู่ของ
สภาผูแ้ทนราษฎร	มสีทิธขิอเปิดอภปิรายทัว่ไปเพือ่ลงมตไิม่
ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
	 	 	๕)	ท�าหน้าทีใ่นการประชมุร่วมรฐัสภา	อาท	ิการให้
ความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค	์
รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบ
สันตติวงศ์	 รับทราบหรือ	 ให้ความเห็นชอบในการสืบราช
สมบตั	ิการให้ความเหน็ชอบให้พจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ
	 สภาผู้แทนราษฎร	มีบทบาท	อ�านาจหน้าที่	ส�าคัญต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข	ถงึแม้การเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	
ในวันที่	 ๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๗	 ไม่ส�าเร็จเน่ืองจากถูกขัด
ขวางและศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	
แต่เพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยด�าเนินการต่อเนื่อง
ไป	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรข้ึนโดยเร็วและส�าเร็จอย่างเรียบร้อย	 บริสุทธิ	์
ยุติธรรม	นะครับ
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การเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 1

	 ในวารสารคนูแคน	ปีที	่9	ฉบบัที	่2	ฉบบัที	่3	และฉบบัที	่4	 
รวม	 3	 ฉบับติดต่อกัน	 ผู้เขียนได้กล่าวถึงการพัฒนาการจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-GP)	 และพาดพิง
ถึงกระทรวงการคลัง	โดยกรมบัญชีกลาง	ที่ได้เสนอ	ครม.มีมติ 
ให้หน่วยงานของรัฐ	 ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ	 e-GP	
ต่อมากรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่	สรปุความว่าให้ใช้ระบบ	e-GP	กบั	อปท.ด้วย	ซึง่ผูเ้ขยีน
มีความเห็นว่า	อปท.ไม่น่าจะเกี่ยวกับระบบ	e-GP
 ม�ฉบับนี้ เห็นทีจะต้องบอกว่� อปท.ต้องปฏิบัติในก�ร
จัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อย่�ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนครับ	 ผู้เขียนจึงขอน�าความรู้ที่ได้รับมา
จากการเข้ารับการอบรม	โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง	เป็น
ผู้บรรยายมาถ่ายทอดต่อครับ	
	 ในการจัดหาสินค้าและบริการไม่ว่าด้วยวิธีการจัดซื้อ
หรือการจัดจ้างหรือวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
นั้นเป็นการด�าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ	 เงินกู ้	 เงิน
ช่วยเหลือ	 หรือรายได้ของหน่วยงานของรัฐ	 ซึ่งเป็นเงินของ
แผ่นดิน	 และพบว่ามีการรั้วไหล	 สูญเสียงบประมาณโดยไม่
จ�าเป็น	 การเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เท่าเทียมกัน 
จนกระทั่งได้มีการปรับปรุงแก้ไข	 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว ่ าด ้ วยการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต 	 พ .ศ .
2542	 (ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.2554	 โดยในม�ตร� 103/7 วรรค
หนึ่ง ได ้กำ�หนดให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รจัดทำ� 
ข้อมูลร�ยละเอียดค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับก�รจัดซื้อจัดจ้�ง
โดยเฉพ�ะร�ค�กล�งและก�รคำ�นวณร�ค�กล�งไว้ใน
ระบบข้อมูลท�งอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประช�ชนส�ม�รถ
เข้�ตรวจดูได้ สำ�หรับก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 7 ประเภท	 ได้แก่ 
การจ้างงานก่อสร้าง	 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง	 การ
จ้างควบคุมงาน	 การจ้างออกแบบ	 การจ้างที่ปรึกษา	 การจ้าง
หรอืการให้เงนิทนุสนับสนุนเพือ่การวจัิย	และการจ้างเพือ่พฒันา
ระบบคอมพิวเตอร์
	 เจตนารมณ์ของมาตรา	 103/7	 ก็คือ	 เป็นการก�าหนดให้
หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัด

โดย		ธาดา			พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	

ซื้อจัดจ้าง	 ราคากลางและรายละเอียดหลักเกณฑ์การค�านวณ
ราคากลาง	 เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้	 แต่จะไม่มี
ผลกระทบกับอ�านาจของผู้มีอ�านาจสั่งซ้ือสั่งจ้าง	 ส่วนการคิด
ค�านวณราคากลาง	วิธีคิดจะใช้หลักเกณฑ์ใด	หน่วยงานของรัฐ
จะต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคบั	มติ
คณะรัฐมนตรหีรอืแนวทางปฏบัิตขิองหน่วยงานของรัฐนัน้ๆ	เอง
 หน่วยง�นของรฐัทีอ่ยูใ่นข่�ยต�มม�ตร� 103/7 มด้ีวย
กัน 8 ประเภท	 คือ	 ราชการส่วนกลาง	 ราชการส่วนภูมิภาค	
ราชการส่วนท้องถ่ิน	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชน	หน่วยงาน
ธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงานอื่นของรัฐ	 	 และ
หน่วยงานอื่นใดท่ีด�าเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับ
เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ		สรุปคือ ทุกหน่วยง�น 
แม้กระทัง้สำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู กอ็ยู่ในข่�ยม�ตร�นีเ้ช่น
กันครับ
	 การปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง	ดังกล่าว	ได้ปรากฏ
ในมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2555,	เมื่อวันที่	12	
กุมภาพันธ์	2556	และเมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2556	โดยให้	อปท.
ถือปฏิบัติด้วย	กล่าวคือ	
 1.วงเงนิทีต้่องประก�ศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและ
การค�านวณราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้าง	คือกรณีที่มีวงเงิน
เกินกว่�หนึ่งแสนบ�ท
 2.วิธีประก�ศ หน่วยงานที่ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ต้อง
ด�าเนินการประกาศทั้งในเว็ปไซต์ของหน่วยง�น และเว็ป
ไซต์ศูนย์ข้อมูลก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐ(www.gprocure-
ment.go.th) ของกรมบัญชีกล�ง นั่นคือระบบฐ�นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกล�ง(ระบบ e-GP) 
 ดงันัน้ อปท.จงึต้องดำ�เนนิก�รจดัซือ้จดัจ้�งภ�ครฐัด้วย
ระบบ e-GP อย่�งหลกีเลีย่งไม่ได้ เพราะมกีฎหมายของ	ป.ป.ช.	
ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ		กับ	มติ	ครม.	แม้
ไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นแนวปฏิบัติหรือนโยบายของรัฐบาลที่ใช้
ก�ากับดูแลหน่วยงานภาครัฐในทุกหน่วยงาน.
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สำานักปลัด อบจ.
ภารกิจ

โดย...วิภารัตน์	ชมชัยภูมิ

ในระหว่างเดือน	มี.ค.-	 เม.ย.	2557	อบจ.ขอนแก่น	ได้จัด
โครงการ	 “จัดหาชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ	 และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น”	 ซ่ึง
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	และประชาชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
และเป็นสวัสดิการในการรักษาสุขภาพเบื้องต้น	 รวมท้ัง

จัดหาชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เพื่อเป็นการแสดงความรักความห่วงใยและเป็นการให้
ก�าลังใจผู้สูงอายุได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	 โดยการ
จัดหาชุดปฐมพยาบาล	จ�านวน	15,000	ชุด	ให้กับผู้สูงอายุ
และประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น	 โดยมอบผ่าน	
ทต.และ	อบต.	ภายในจังหวัดขอนแก่น
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กองกิจการสภา อบจ.
ภารกิจ

โดย...ทรงวุฒิชัย	ดิลกวิลาศ	หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ

	 	 ฉบับนี้ขอน�ามติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น	สมัยประชุมประจ�าปี	 2557	สมัยแรก	 เมื่อวันที่	

4	เมษายน	2557	ณ	ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่นที่ส�าคัญๆ	ดังนี้

	 	 ญัตติ	 ค�าแถลงผลการปฏิบัติงานปี	 2556	 ของ

นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่นต่อสภาองค์การ

บรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่นสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

ขอนแก่นมีมติรับทราบ

	 	 ญัตติ	 ขอความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินและ

ภารกิจโครงการก่อสร้างพทุธมณฑลอสีานจงัหวัดขอนแก่น	

เฉลิมพระเกียรติ	 84	 พรรษา	 สภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่นมีมติสภาเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สิน

และภารกิจฯ

	 	 ญัตติ	ขอความเห็นชอบการรับบริจาคอาคาร	กีฬา

ในร่มของโรงเรียนสีชมพูศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น	มูลค่า	 2,520,000	บาท	สภามีมติเห็นชอบการ

บริจาค

	 	 ญัตติ	ขออนุมัติเงินรายได้สะสมของโรงเรียนทรัพย์

สมบรูณ์พทิยาลยั	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติอนุมัติให้จ่ายได้	

	 	 ญัตติ	 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้สะสมของสถาน

ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนขอนแก่นมีมติอนุมัติ

ให้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจ�านวน	 10	 โครงการเป็นเงิน	

2,869,060.04	บาท

	 	 ญตัติ	ขออนมุติัจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือคนืเงินค่าปรบั

ผิดสัญญาจ้างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจ�าปีงบประมาณ	 2557	

สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมมีติอนมุติัให้จ่าย

ขาดเงินสะสมได้

	 	 การก�าหนดสมัยประชุมสามัญประจ�าปี	 2557	 

สมัยท่ี	 2	 สภามีมติให้ก�าหนดสมัยประชุมประจ�าปี	 2557	

สมัยที่	2	เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่	4	สิหาคม	2557	-	วันพุธที่	

17	กันยายน	2557	รวม	45	วัน
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โดย...	...งานประชาสัมพันธ์	ฝ่ายพัฒนาสังคม	ส�านักปลัดฯ	(พัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล)
อบจ.ขอนแก่น 
ข่าวเด่น

	 เมื่อวันที่	 1	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	

ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ์	 ให้เกียรติเป็นประธานใน

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนอ�าเภอกระนวน	

ณ	 ห้องประชุมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม	 อ.กระนวน	

จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 พระสุโชติ	 ปัชโชโต,	 สาธารณสุข

อ�าเภอกระนวน	 นายบุญเลิศ	 โพธิ์ชัย,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	

อ.กระนวน	 เขต	 1	 นางกรรณิการ์	 สืบสารคาม,	 ส.อบจ.

ขอนแก่น	อ.กระนวน	เขต	2	นายนพพร	ปิติสุวรรณรัตน์,	

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.น�า้พอง	เขต	2,	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	

นส.นงลักษณ์	 รัตนจันทร์	 และหัวหน้าส่วนราชการ	 อบจ.

ขอนแก่น	และคณะวิทยากร	ร่วมพิธีเปิดโครงการ

	 โครงการดังกล่าวจดัท�าข้ึนเพือ่พฒันาศกัยภาพ	อสม.	

แกนน�าหมู่บ้าน	 ประชาชนในเขตพื้นที่	 อ.กระนวน	 ให้มี

โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนอ�าเภอกระนวน
ความรู้	 ความสามารถ	 ในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ในชุมชนได้อย่างถูกต้อง	 จ�านวน	 500	 คน	 ระหว่างวันที	่ 

1	-	5	พ.ค.	2557	หลักสูตรที่อบรมได้แก่	การจัดท�าแผน

ชุมชนในการป้องกันโรค	 การเฝ้าระวังโรคเบาหวาน	 การ

เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง	 การเฝ้าระวังโรคอัมพฤกษ์	

อัมพาต/ข้อเข่าเสื่อม	 การเฝ้าระวังโรคมะเร็ง	 การจัดการ

ภาวะอ้วนลงพุง	 และการดูแลผู้ด ้อยโอกาสในชุมชน	

ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับคืออาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 แกนน�าหมู่บ้าน	 ประชาชนได้รับ 

ความรู้เพิ่มมากขึ้น	ในการที่จะดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้

มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
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กองคลัง
ภารกิจ

โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

 ตัง้อยูเ่ลขที	่181	ถ.เหล่านาดี	ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	บรกิารห้องพกัพร้อมสิง่อ�านวยความความสะดวกอย่างครบครัน	 
มีห้องพักจ�านวน	43	ห้อง	ราคาห้องพัก	ราคา	1,500	บาท	พร้อมอาหารเช้า	โทร.	043-227000

	 ตัง้อยู่เลขที	่43/7	หมู	่14	ถ.มติรภาพ	ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	บรกิารห้องพักทีต่กแต่งอย่างเรยีบง่าย	พร้อมสิง่อ�านวย
ความสะดวกครบครัน	มีห้องพัก	จ�านวน	44	ห้อง	ราคาห้องพัก	ราคา	400-800	บาท	พร้อมอาหารเช้า	โทร.	043-239165-6

ขอแนะน�ำโรงแรมที่ได้จดทะเบียน
และช�ำระค่ำธรรมเนียมบ�ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงแรมเทอร์มินอล
ขอนแก่น โฮเต็ล

โรงแรมนำย่ำรีสอร์ท 
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	 โครงการชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็น
โครงการทีด่�าเนนิการต่อเนือ่งจากปีงบประมาณ	พ.ศ.2556	
โดยเป็นโครงการที่น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักในการด�าเนินกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน	
	 กองแผนและงบประมาณ	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัด
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่อง
เท่ียวโดยชุมชน	โดยมกีารบรรยายให้ความรูใ้นหัวข้อ	“การ
ท่องเทีย่วโดยชุมชน”	และ	“แนวคิด	หลกัการ	ขัน้ตอนและ
กระบวนการในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน”	 จาก
ทีมวิทยากรของสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 จังหวัด
เชียงใหม่	 ณ	 โรงแรมศิรินาถ	 การ์เด้น	 จังหวัดเชียงใหม	่
และศึกษาดูงานเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ณ	หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้าน
ลวงเหนือ	อ.ดอยสะเก็ด	จ.เชียงใหม่	และหมู่บ้านโฮมสเตย์

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

บ้านแม่ก�าปอง	อ.แม่ออน	จ.เชยีงใหม่	ระหว่าง	วนัที	่19-24	 
เม.ย.	 2557	 โดยมีตัวแทนจากชุมชนในเขต	 อ.กระนวน	
จ.ขอนแก่น	รวม	80	คน	เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้
	 จากการอบรมและศึกษาดูงานในสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น	 กลุ่มตัวแทนชุมชนสามารถน�าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน	
โดยใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจ	 ทุนทางสังคม	 
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างมี
ดุลยภาพ	 สอดคล้องเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมชุมชนเพื่อมุ่งไปสู่ความสุขที่เกิดจากความ
สมดุล	 ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล	 มีภูมิคุ้มกันที่ดี	 
และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

อบรมและศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
ภำยใต้โครงกำรชุมชนต้นแบบกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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	 กองกิจการขนส่ง	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัดกิจกรรม
โครงการ	 “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุการเดินทางใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗”	 ระหว่าง
วันที่	๑๑-๑๗	เม.ย.	พ.ศ.	๒๕๕๗	ณ	สถานีขนส่งผู้โดยสาร	
อ.บ้านไผ่,	 อ.ชุมแพ,	 อ.ภูเวียง	 และสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดขอนแก่น	 แห่งท่ี	 ๓	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่งฯ	
ซ่ึงกิจกรรมมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของ
พนักงานขับรถโดยสาร,	แจกผ้าเย็น,	พวงมาลัยและน�้าดื่ม	 
ให้กับพนักงานขับรถโดยสาร	 และพนักงานประจ�ารถ
โดยสาร	 การให้ค�าแนะน�าและประชาสัมพันธ์การเดิน

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ

กองกิจการขนส่ง
ภารกิจ

โดย...รุ่งโรจน์	สิงห์มี	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุกำรเดินทำง
ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ทางให้ประชาชนทราบตลอดช่วงเทศกาลฯ	 โดยมีพิธีเปิด
โครงการเมือ่วนัที	่๑๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๗	ณ	สถานขีนส่ง
ผู้โดยสารฯ	แห่งที่	๓	ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก	อธิบดี
กรมการขนส่งทางบก	 นายอัฌษไธค์	 รัตนดิลก	ณ	 ภูเก็ต	 
ให้เกียรติเป็นประธานและรองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ	 โดยมีหัวหน้า
ส่วนราชการ,	 ผู ้ประกอบการรถโดยสารประจ�าทาง,	 
ตุ๊กตุ๊ก,	 แท็กซี่,	 มอเตอร์ไซค์รับจ้าง	 และพี่น้องประชาชน	
เข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก
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 องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดขอนแก่น จำ�นวน 3 โรงเรียน ได้แก่
	 	 	1.	โรงเรียนสีชมพูศึกษา
	 	 	2.	โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
	 	 	3.	โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
	 ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วน	และเป็นไปตามระเบียบฯ	และหนังสือสั่งการ	รายละเอียดดังนี้
   - ก�รจัดทำ�บัญชี มีการลงรายการรับเงิน	-	การจ่ายเงินเป็นประจ�าทุกวัน	พร้อมทั้งบัญชีแยกประเภท	และมี
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามหมวดรายจ่ายต่างๆ	 ตามแผนการปฏิบัติงาน	 รายไตรมาส	 มีการจัดท�ารายงานสถานะ
การเงินประจ�าวัน	 เป็นปัจจุบัน	 จัดท�างบการเงินประจ�าเดือน	 ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการ
บันทึกบัญชี	ฯ	พ.ศ.	2543	และระเบียบกระทรงมหาดไทย	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	และวิธีการน�าเงินรายได้ของสถานศึกษา	
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2551
   - ก�รเบิกจ่�ยเงิน มีฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง	มีเอกสารแนบฎีกาครบทุกรายการมีการจัดท�าทะเบียนคุมไว้เป็น
หมวดหมู่	 ตามลักษณะหมวดรายจ่าย	ทะเบียนจ่ายเงินอื่นๆ	 แยกเป็นประเภทไว้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ	 รวมทั้งได้
ตัดยอดเงินงบประมาณตามทะเบียนคุมเงินทุกประเภทเพ่ือมิให้มีการเบิกจ่ายเงินเกินบัญชี	 การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตา
มระเบยีบฯ	กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงนิการเกบ็รักษาเงิน	การเบกิจ่ายเงินและการตรวจเงินฯ	พ.ศ.	2547	และ
ระเบียบกระทรงมหาดไทย	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 และวิธีการน�าเงินรายได้ของสถานศึกษา	 ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2551	และผู้มีอ�านาจได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว
   - ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	มีการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง	และได้ด�าเนินการ	เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ	ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2535	และแก้ไขเพิ่มเติมถึง	ฉบับที่	9	พ.ศ.	2553	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดอยู่ในระดับ
ดีมาก	และขอขอบคุณ	ผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

โดย...ฉวีวรรณ	จันทร์ดา	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
บทความ

ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในด้ำนกำรจัดท�ำบัญชีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรเบิกจ่ำยเงินของโรงเรียนในสังกัด
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ภารกิจ สำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย...ชลาพร	พันโท	นักวิชาการวัฒนธรรม	7ว.....

	 ส�านกัการศกึษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	อบจ.ขอนแก่น	

และศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด

นูรุ ้ลฮิดายะฮ์	 (คุ ้มหนองคู)	 ภายใต้การก�ากับดูแลของ

คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดขอนแก่น	 ได้ร่วมจัด

โครงการฝึกอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน	 ครั้งท่ี	 13	

ประจ�าปี	2557	ระหว่างวนัที	่8-17	เม.ย.	2557	ณ	โรงเรียน

เทศบาลคุ้มหนองคู	 และ	 มัดสยิดนูรุ้ลฮิดายะฮ์	 อ.เมือง	

ขอนแก่น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมุสลิมได้มี 

ความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตาม

แนวทางแห่งศาสนาอิสลามสอดคล้องกับความเป็นอยู่

ในการด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน	 

โดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่าง

สันติสุข	 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจ�านวน	๑๐๐	คน	ซึ่งนายก	

อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมาย

ให้รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการ	 ในวันท่ี	 8	 เม.ย.	 2557	 ณ	

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู	
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	 ส�านกัการศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	อบจ.ขอนแก่น	จัดโครงการอบรมโครงการอบรมครูผู้สอนภาษาไทยเพือ่การ
พฒันาทกัษะการอ่านท�านองเสนาะและเทคนคิการสอนหลกัและการใช้ภาษาไทย	เป็นการอบรมเชงิปฏิบตักิาร	หลกัสูตร	
อ่านได้	อ่านดี	อ่านอย่างมีสุนทรียภาพ	ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรมระดับชาติ	และเนื้อหา
ในหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	เป็นวชิาท่ีต้องใช้ความช�านาญในทักษะเป็นพิเศษ	โดยเฉพาะการอ่านทักษะค�า
ประพนัธ์	ซึง่มีหลายรปูแบบท้ังในส่วนทีเ่ป็นวรรณคดแีละวรรณกรรม	การอบรมครัง้นีจ้งึเป็นการเพิม่พนูประสบการณ์	และ
ความรูใ้นทักษะจ�าเป็นตามหลักสตูรให้กบัครผููส้อน	ตามมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสตูร	อย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่จะส่ง
ผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	โดยจัดขึ้น	ระหว่างวันที่	5-8	เม.ย.	2557	ณ	โรงแรมมันตราวารี	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	
กลุม่เป่าหมายผูเ้ข้าร่วมโครงการเป็นครผููส้อนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากโรงเรยีนในสงักดั	อบจ.ขอนแก่น	ทกุแห่ง
จ�านวน	89	คน	
	 และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 
ในสังกัดฯ	โดยแบ่งการอบรมเป็น	2	รุ่น	รุ่นที่	1	ระหว่างวันที่	23-26	เม.ย.	2557	และ	รุ่นที่	2	วันที่	27-30	เม.ย.	2557	 
ณ	 โรงแรมไอโฮเทล	อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	จ�านวนรุ่นละ	120	คน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้	
ความสามารถในการคิดค้น	สร้างสรรค์	และผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย	โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ประจ�าประเทศไทย

ขา่วแวดวงการศกึษา และโรงเรยีนในสังกัด อบจ.ขอนแกน่
โดย.....กลุ่มงานนิเทศ	ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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สำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การปรับปรุงส่วนราชการเป็นสำานักโดยปรับปรุง 
“กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” เป็น “สำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม”

เกร็ดความรู้จาก

…..โดย	นายปิยชัย		ตุ่ยสิมา….นักบริหารการศึกษา		๘		รักษาราชการแทน	ผอ.ส�านักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม

	 ตามที	่อบจ.ขอนแก่น	ขอความเหน็ชอบการปรบัปรงุส่วนราชการจาก	“กองการศกึษา	ศาสนาและวัฒนธรรม”	เป็น	
“ส�านักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม”	โดยได้รับความเห็นชอบจาก	ก.จ.จ.	ขอนแก่น	ในการประชุมครั้งที่	๒/๒๕๕๖	
เมื่อวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	และส�านักงาน	ก.จ.	ในการประชุม	ครั้งที่	๑/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๒๗	มกราคม	๒๕๕๗	
มีมติเห็นชอบให้	อบจ.ขอนแก่น	ปรับปรุงส่วนราชการ	“กองการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม”	เป็น	“ส�านักการศึกษา	
ศาสนาและวัฒนธรรม”	ประกอบดว้ย	๒	สว่น	๖	ฝา่ย	การก�าหนดต�าแหนง่สายงานผู้บริหาร	จ�านวน	๔	ต�าแหน่ง	๘	อัตรา		
ได้แก่	ผอ.ส�านักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	(นักบริหารการศึกษา	ระดับ	๙)	จ�านวน	๑	อัตรา,	รองผอ.ส�านักการ
ศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	(นักบริหารการศึกษา	ระดับ	๘)	จ�านวน	๒	อัตรา,	นักบริหารงานทั่วไป	ระดับ	๗	จ�านวน	 
๑	อัตรา	และ	นักบริหารการศึกษา	ระดับ	๗	จ�านวน	๔	อัตรา	ส�าหรับการก�าหนดต�าแหน่งสายผู้ปฏิบัติในขณะนี้ยังไม่มี 
การก�าหนดต�าแหน่งเพิ่มใหม่	 ซึ่งถ้าหาก	 อบจ.ขอนแก่น	 เห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องก�าหนดสายงานผู้ปฏิบัติเพิ่ม	 ก็จะได้
ด�าเนินการวิเคราะห์ปริมาณงาน	 คุณภาพงาน	 เพื่อก�าหนดต�าแหน่ง	 โดยเสนอขอความเห็นชอบต่อ	 ก.จ.จ.	 ขอนแก่น		
ต่อไป	 ทั้งนี้ในระยะเริ่มแรกเมื่อก�าหนดต�าแหน่งเพิ่มใหม่แล้วจะต้องมีอัตราก�าลังไม่เกินกว่าจ�านวนตามกรอบแผนอัตรา
ก�าลัง	 ๓	 ปี	 โดยจะได้ด�าเนินการปรับเกลี่ยหรือตัดโอนต�าแหน่งเพ่ือมิให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
จนเกินความจ�าเป็น

โครงสร้างส�านักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	อบจ.ขอนแก่น

ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นักบริหารการศึกษา ๙ (๑ อัตรา)

สถานศึกษาในสังกัด

๑๙	โรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไป	ระดับ	๗)

-	งานอ�านวยการ

-	งานแผนงานและงบประมาณ 

		ทางการศึกษา

-	งาน	ฯลฯ

ส่วนส่งเสริมการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม

รองผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา	ฯ

(นักบริหารการศึกษา	ระดับ	๘)

ส่วนส่งเสริมการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม

รองผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาฯ

(นักบริหารการศึกษา	ระดับ	๘)

-	ฝ่ายการศึกษาในระบบ	(นักบริหารการศึกษา	๗)

-	ฝ่ายการศึกษานอกระบบ	(นักบริหารการศึกษา	๗)

-	ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา	(นักบริหารการศึกษา	๗)

-	ฝ่ายส่งเสริมประเพณี	ศิลปะและวัฒนธรรม

		(นักบริหารการศึกษา	๗)

-	ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

		(นักบริหารการศึกษา	๗)

กลุ่มงานนิเทศ	ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา	
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โดย	นายวรเวทย์			ดิเรกศรี		หัวหน้าส�านักปลัดฯ
เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โครงการ

	 ในการประชมุประจ�าเดือนของข้าราชการ	พนักงาน	อบจ.
ขอนแก่น	ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์	ครั้งที่	27	โดยพระอธิการ
อเนก	เตชวโร	ประธานสงฆ์	วดัโมกขวนาราม	ต.บ้านเป็ด	อ.เมอืง	
จ.ขอนแก่น	 ขอสรุปธรรมะประเด็นที่ส�าคัญ	 ที่ท่านได้เทศน์	 
พอสังเขป	ดังนี้

	 ท่านได้ยกประเด็นค�าถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดีย	
พูดภาษาอินเดียแต่ท�าไมสาวกทั้งหลายต่างภาษากันท�าไมฟัง
พระพุทธเจ้ารู้เรื่อง	 สามารถท่ีจะน�าเอาค�าสั่งสอนไปเผยแผ่	 
น�าไปประพฤตปิฏบิติัได้..ซึง่ในสมยัก่อนไม่มโีรงเรยีนสอนภาษา
ต่างๆ	แปลกไหม	ไม่แปลกเพราะว่าจิต	ของคนเรา	เป็นผูก้�าหนด
เป็นผู้ปรุงแต่งให้เกิดได้รบัรูเ้รือ่งราวต่างๆ	การมสีติ	ว่าเราก�าลงั
ได้ยินได้ฟังอะไรอยู่	มีสมาธิตั้งมั่น	แล้วก็เกิดปัญญา	ท�าให้รู้แจ้ง
เหน็จริงในเร่ืองราวเหล่านัน้และกถ่็ายทอดสิง่เหล่านัน้ให้คนอืน่
ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นต่อไปเรื่อยๆ

	 ท่านให้แนวคิดดังกล่าวว่าท�าไมเราไม่ท�าให้ที่ท�างานเรา
เป็นสวรรค์	ซึ่งมีหลายๆ	แนวทางที่จะท�าให้เป็น	เช่นนั้น	ก็คือ	
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน	 การพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ควรเริ่มต้นจากการมีทัศนคติเชิงบวก	ดังนี้

	 	 1.เชื่อว่าปัญหาทุกเรื่องสามารถแก้ไขได้	 บุคคลที่จะ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการท�างานได้นั้น	 ควรเป็นบุคคล
ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหา	หรือ	อุปสรรคที่พบ	สามารถรับรู้
ได้ว่าปัญหาทีเ่กดิข้ึนย่อมแก้ไขได้ไม่วธิใีดกว็ธิหีนึง่	เพยีงแต่ต้อง
ใช้เวลาและแรงกายแรงใจทุ่มเทลงไป	 และต้องจัดล�าดับความ
ส�าคัญให้ถูกต้อง

	 	 2.กล้ายอมรับการตัดสินใจของทีม	 บุคคลที่จะพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในการท�างานได้นั้น	 ต้องเป็นบุคคลท่ี
สามารถยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจของผู้อ่ืนรวมท้ัง
สามารถยอมรบัการวจิารณ์จากเพือ่นร่วมทมีได้	แม้ว่าความคดิ
ของตนเองจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ก็ตาม

	 	 3.ความสงสัยใคร ่ รู ้ 	 บุคคลที่จะพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในการท�างานได้นั้น	 ต้องเป็นบุคคลที่มีความสงสัย	
ความต้องการที่จะรู้เรื่องต่างๆ	 เช่น	 อยากรู้ว่าปัญหาเกิดจาก
อะไร	 วิธีแก้ปัญหาต้องท�าอย่างไร	 ความจริงคืออะไร	 ท�าไมถึง
ต้องเป็นเช่นนั้น	ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น	ท�าไมถึงไม่ลองวิธีนี้แค่นี้
ก็สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้แล้ว
	 	 4.ชอบความท้าทาย	 บุคคลท่ีจะพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในการท�างานได้นั้น	 ต้องเป็นบุคคลที่ชอบความ
ท้าทาย	ชอบที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ	เพราะคิดว่าอุปสรรค
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย	 ต้องพยายามหาทางเอาชนะให้ได้การ
ที่บุคคลสามารถลดทัศนคติเชิงลบ	และเพิ่มทัศนคติในเชิงบวก
ได้แล้ว	จะท�าให้กลายเป็นคนทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์ท่ีดีคนหนึง่
เลยทีเดียว	 แม้ว่าแนวความคิดท่ีน�าเสนอหลายครั้งอาจแปลก
ประหลาด	 หรืออาจถูกถูกหัวเราะเยาะ	 แต่หลายๆ	 ความคิด
ประหลาดนั้นอาจน�าไปสู่ความคิดท่ีได้รับการยอมรับและน�า
ไปปฏบิตัไิด้จรงิ	หลายครัง้ทีค่วามคิดใหม่ๆ	สามารถน�ามาแก้ไข
ปัญหาต่างๆ	 และน�าไปสู่การประสบความส�าเร็จในหน้าที่การ
งานได้

 “พึงระลึกเสมอว่�.. คว�มต้ังใจของท่�น เพ่ือคว�ม
สำ�เร็จนั้น มีคว�มสำ�คัญเหนือกว่�สิ่งอื่นใด” 

(ค�ากล่าวของ	อับลาฮัม	ลินคอล์น)

	 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	 อบจ.ขอนแก่น	 
ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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กองการเจ้าหน้าที่
ภารกิจ

โดย...สุวนัย	ภูมาศ	ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

จงัหวัดจดักำรตนเอง : แนวทำงเสริมสร้ำงพลงัอ�ำนำจชมุชนทอ้งถิน่

	 “จังหวัดจัดการตนเอง”	 หลายท่านคงเคยได้ยินได้
ฟังถ้อยค�าดังกล่าวตามสื่อสาธารณะ	หรือตามข่าวสารการ
รณรงค์ขบัเคลือ่นของภาคประชาสงัคม	การก่อตวัของแนว
ความคดิ	“จงัหวดัจดัการตนเอง”	สบืเนือ่งจาก	รฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2540	หมวด	5	แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ	 มาตรา	 78	 ก�าหนดให้	 “รัฐต้องกระจาย
อ�านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่น
ได้เอง	 พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการตลอดทัง้โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศใน
ท้องถิน่ให้ทัว่ถงึและเท่าเทยีมกันทัว่ประเทศ	รวมทัง้พฒัน�
จังหวัดท่ีมีคว�มพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นขน�ดใหญ่ โดยคำ�นึงถึงเจตน�รมณ์ของประช�ชน
ในจังหวัดนั้น”	ซึ่งแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองนั้น	เริ่มต้น 
มาจากการน�าแนวคิด	 “การพึ่งตนเอง”	 ในประเด็นการ
พัฒนาต่างๆ	 เช่น	 ประเด็นเกี่ยวกับป่าชุมชนและเกษตร 
ทางเลือก	 และประเด็นการพัฒนาอ่ืนๆ	 ซึ่งเป็นแนวคิดท่ี
เกดิขึน้มายาวนานและกระจายอยูท่ั่วประเทศ	และประเดน็
การกระจายอ�านาจให้แก่ชมุชนท้องถิน่ในการจดัการตนเอง
ในด้านทรพัยากรทีม่อียูใ่นชมุชน	และการกระจายอ�านาจให้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นประเด็นที่นักวิชาการ
หลายๆ	ท่านได้มีการกล่าวถงึอย่างกว้างขวางและได้ให้การ
ท�าการศึกษาวิจัยอยู่ในแง่มุมท่ีหลากหลาย	 พอสรุปจาก 
นักวิชาการต่างๆ	 ได้ดังนี้เช่น ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก 

ที่ม�: PUBLIC LAW NET

ได้กล่าวไว้ว ่า	 จังหวัดจัดการตนเอง	 หมายถึง	 การที่
ประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก�าหนด
ทิศทางการพัฒนา	 การบริหารจัดการจังหวัดของตนเอง
ในทุกด้าน	 ท้ังด้านการเมืองเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สุขภาวะทางร่างกาย	
จติใจ	สงัคมปัญญา	ทีส่อดคล้องกบัปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน	 เมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและ
สงัคม	กส็ามารถจดัการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ในท้องถิน่ได้ด้วย
ตนเองและเท่าทันกับสถานการณ์
	 จากแนวคิดนี้ในช่วง	 2-3	 ปีที่ผ่านมามีหลายจังหวัด
ได้มีการขับเคล่ือน	 เช่น	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 นครปฐม	
แม่ฮ่องสอน	 น่าน	 เป็นต้น	 โดยมีหลักคิด	 คือ	 ต้องการ
จะลดบทบาทของรัฐส่วนกลางลงและเพ่ิมอ�านาจให  ้
ท้องถิ่น	 เป็นการ	 “ลดอ�านาจรัฐ	 เพิ่มอ�านาจประชาชน”	
และประชาชนสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นนั้นๆ	 ได้เอง	
ซึ่งจังหวัดจัดการตนเองเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจาก
ภาคประชาชน	 ก่อตัวขึ้นเกิดเป็นขบวนการเคลื่อนไหว 
ทางสังคมเพ่ือขับเคล่ือนให้เกิดการกระจายอ�านาจไปยัง
ประชาชนอย่างแท้จริง	เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย
ให้แก่พลเมอืง	ให้เกิดส�านกึความเป็นพลเมอืงไทยและก่อให้
เกดิการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารและการปกครอง
ท้องถิ่นไทย
	 ส�าหรับหลักการและสาระส�าคัญของกฏหมายฉบับนี้
ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
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ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ
	 วารสารฉบับที่แล้ว	 กล่าวถึง	 ระยะเวลาในการตรวจ
การจ้างงานก่อสร้าง	 ฉบับนี้ขอน�าเสนอระยะเวลาในการ
ตรวจรับพัสดุค่ะ
	 ในการตรวจรับพัสด	ุ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ด�าเนินการตรวจรับวันท่ีคู่สัญญาน�าพัสดุมาส่งมอบและ
ด�าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด	 แต่อย่างช้าไม่เกิน	 5	
วนัท�าการ	นบัแต่วนัทีคู่ส่ญัญาน�าพสัดมุาส่งมอบ	ทัง้นี	้ระยะ

โดย	วรรณนิภา		ภักดีธนา		หัวหน้าฝ่ายพัสดุฯ

กองพัสดุและทรัพย์สิน
ภารกิจ

เวลาดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง	หรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิค	หรือทางวิทยาศาสตร์
	 กรณทีีค่ณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถด�าเนนิ
การให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดดังกล่าวข้างต้นได้	 ให้
รายงานหวัหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเหตุผลความจ�าเป็น
พร้อมกับส�าเนาแจ้งให้คู่สัญญาทราบด้วย
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โดย...	จ่าอ๋อง/ชายน้อยสนามกีฬา
ข่าวกีฬา

	 สวัสดีครับ	 แฟนๆ	 คอลัมภ์ข่าวกีฬา	 รอบรั้ว	 อบจ.ขอนแก่น	 ในช่วงปิดภาคเรียนท่ีผ่านมา	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัด
โครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก	ส�าหรับน้องๆ	หนูๆ	ดังนี้

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ มอบหมายให้รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกิลุ  ภคูำ�วงศ์  
เป็นประธานพิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมเยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด	 “ร้อนนี้มี
กีฬ�เพื่อลูกรัก”	 ในวันที่	 2	 พ.ค.	 2557	 โดยมี	น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าส�านักปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 เป็นผู้กล่าว
รายงาน	 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ห่างไกลยาเสพติด	 
สร้างความสมัครสมานสามัคคี	 ส่งเสริมการออกก�าลังกาย	 ซ่ึงได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่	 21	 มี.ค.	 -	 4	 พ.ค.	 2557	 
ณ	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

	 ต่อยอดกันไป	 ส�าหรับโครงการฟุตซอลร้อนนี้มีกีฬาเพ่ือลูกรัก	 คร้ังท่ี	 2	 จัดข้ึน	ณ	 สนามฟุตซอล	 อบจ.ขอนแก่น		
ระหว่างวันที่	18-26	เมษายน	2557	โดยการสนับสนุนการแข่งขันโดย	ส.อบจ.ปณิด� แก้วขัน และ	ดร.ภพธร แก้วขัน  
วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตซอล	และให้รู้จัก	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	การแข่งขัน		
แบ่งเป็น	2	รุ่น	คือ	รุ่น	12	ปี	และ	รุ่น	14	ปี	ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชน	และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก	
	 แล้วพบกันใหม่ในวารสารคูนแคนฉบับหน้าครับ.......สวัสดีครับบบบบ
	 ขอบคุณภาพสวยๆ	จาก...คุณโต้งรักในหลวง...	

ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก
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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...	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




