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วันเข้าพรรษา



กับ นายก อบจ.ขอนแก่น
เล่าเรื่องจากปก

	 “เข้าพรรษา”	แปลว่า	“พกัฝน”	หมายถึง	พระภกิษสุงฆ์ 
ต้องอยู่ประจ�า	ณ	 วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน	 โดยเหตุที่
พระภิกษุในสมัยพุทธกาล	 มีหน้าท่ีจะต้องจาริกโปรดสัตว์	
และเผยแผ่พระธรรมค�าสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ	
ไม่จ�าเป็นต้องมีที่อยู่ประจ�า	แม้ในฤดูฝน	ชาวบ้านจึงต�าหนิ
ว่าไปเหยยีบข้าวกล้าและพชือืน่ๆ	จนเสยีหาย	พระพทุธเจ้า
จึงทรงวางระเบียบการจ�าพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจ�าที่
ตลอด	3	เดอืน	ในฤดฝูน	คอื	เริม่ตัง้แต่วนัแรม	1	ค�า่	เดอืน	8	 
ของทุกปี	 ถ้าปีใดมีเดือน	 8	 สองครั้ง	 ก็เลื่อนมาเป็นวัน
แรม	1	ค�่า	เดือนแปดหลัง	และออกพรรษาในวันขึ้น	15	ค�่า	 

เดือน	 11	 เว้นแต่มีกิจธุระจ�าเป็นซ่ึงเมื่อเดินทางไปแล้ว 
ไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวน้ัน	 ก็ทรงอนุญาตให้ 
ไปแรมคืนได้	 คราวหนึ่งไม่เกิน	 7	 คืนเรียกว่า	 สัตตาหะ	 
หากเกินก�าหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์	 แห่งการ 
จ�าพรรษา	 จัดว่าพรรษาขาด	 ระหว่างเดินทางก่อนหยุด 
เข้าพรรษา	 หากพระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือ 
ในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควร	 แต่ถ้ามาไม่ทัน
ก็ต้องพ่ึงโคนไม้ใหญ่เป็นท่ีพักแรม	 ชาวบ้านเห็นพระได้รับ
ความล�าบากเช่นนี	้จงึช่วยกนัปลูกเพิง	เพือ่ให้ท่านได้อาศัย
พกัฝน	รวมกนัหลายๆ	องค์	ทีพ่กัดงักล่าวนีเ้รยีกว่า	“วหิาร”	

วันเข้าพรรษา
ตรงกับวันแรม 1 ค�า่ เดือน 8



แปลว่าที่อยู่สงฆ์	 เมื่อหมดแล้ว	 พระสงฆ์ท่านออกจาริก 
ตามกิจของท่าน	 ครั้งถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีก
เพราะสะดวกดี	 แต่บางท่านอยู่ประจ�าเลย	 บางทีเศรษฐี 
มจีติศรทัทธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนา	กเ็ลอืกหาสถานที่ 
สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนัก	 สร้างท่ีพัก	 เรียกว่า	
“อาราม”	ให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้
	 โดยปรกติเครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาต 
ให้มีประจ�าตัวนั้น	 มีเพียงอัฏฐบริขารอันได้แก่	 สบง	 จีวร	
สังฆาฏิ	 เข็ม	บาตร	รัดประคด	หม้อกรองน�้า	และมีดโกน	
และกว่าพระท่านจะหาท่ีพักแรมได้	 บางทีก็ถูกฝนต้นฤดู
เปียกปอนมา	ชาวบ้านทีใ่จบญุจงึถวายผ้าอาบน�า้ฝนส�าหรับ
ให้ท่านได้ผลัดเปลี่ยน	 และถวายของจ�าเป็นแก่กิจประจ�า
วันของท่านเป็นพิเศษในวันเข้าพรรษานับเป็นเหตุให้มี
ประเพณีท�าบุญเนื่องในวันนี้สืบมา

	 การปฏิบัติตน	 ในวันนี้หรือก ่อนวันนี้หนึ่ งวัน	
พุทธศาสนิกชนมักจะจัดเครื่องสักการะเช่น	 ดอกไม	้ 
ธูปเทียน	 เครื่องใช้	 เช่น	 สบู่	 ยาสีฟัน	 เป็นต้น	 มาถวาย 
พระภิกษุ	 สามเณร	 ที่ตนเคารพนับถือ	 ที่ส�าคัญคือ	 
มปีระเพณหีล่อเทยีนขนาดใหญ่เพือ่ให้จดุบูชาพระประธาน
ในโบสถ์อยู่ได้ตลอด	3	 เดือน	มีการประกวดเทียนพรรษา	
โดยจัดเป็นขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน�้า
	 แม ้การเข ้าพรรษาจะเป ็นเรื่ องของภิกษุ 	 แต ่
พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้	 ท�าบุญรักษาศีล
และช�าระจิตใจให้ผ่องใส	 ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะ
ไปช่วยพระท�าความสะอาดเสนาสนะ	 ซ่อมแซมกุฏิวิหาร
และอื่นๆ	พอถึง	วันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมท�าบุญตักบาตร	
ฟังเทศน์	ฟังธรรมและรกัษาอโุบสถศลีกนัทีว่ดั	บางคนอาจ
ตัง้ใจงดเว้น	อบายมขุต่างๆ	เป็นกรณพีเิศษ	เช่น	งดเสพสรุา	
งดฆ่าสัตว์	เป็นต้น	อนึ่ง	บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบท
ให้บุตรหลาน	 ของตนโดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและ 
อยู่จ�าพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับ	อานิสงส์อย่างสูง	

 “ผ้�จำ�นำ�พรรษ�” คือผ้�ที่ท�ยกถว�ยแก่ 
พระสงฆ์ผูอ้ยูจ่ำ�พรรษ�ครบแล้วในวดันัน้ ภ�ยในเขต 
จีวรก�ล เรียกอีกอย�่งว่� “ผ้�วัสส�ว�สิกส�ฏิก�” 
 “ผ้�อ�บนำ�้ฝน” คอืผ้�สำ�หรบัอธษิฐ�นไว้ใช้นุง่
อ�บนำ�้ฝนตลอด ๔ เดอืนแห่งฤดฝูน เรยีกอกีอย่�งว่�  
“ผ้�วัสสิกส�ฏิก�”

กิจกรรมต�่งๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข�้พรรษ�
	 ๑.	ร่วมกิจกรรมท�าเทียนจ�าน�าพรรษา	
	 ๒.	 ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน�้าฝน	 และจตุปัจจัย	 
แก่ภิกษุสามเณร
	 ๓.	ร่วมท�าบุญ	ตกับาตร	ฟังธรรมเทศนา	รกัษาอโุบสถศลี
	 ๔.	อธิษฐาน	งดเว้นอบายมุขต่างๆ

ที่ม� : http://www.dhammathai.org/day/kounpansa.php



บทบรรณาธิการ
	 ....สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ	พบกันกับ

วารสารคนูแคนปีที	่9	ฉบับที	่9	ประจ�าเดอืน 

มิถุนายน	 2557	 ก่อนอื่นดิฉันขอเป็น

ตั วแทนพี่น ้องชาว	 อบจ.ขอนแก ่น	 

ทั้งข้าราชการ	พนักงานทุกท่าน	ขอแสดง

ความยินดีกับท่านนายก	 อบจ.ขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ท่ีได้เป็น 

ผู้มีสิทธิ์ประดับและได้รับมอบเครื่องหมายนักโดดร่ม

กิตติมศักดิ์ส�าหรับผู้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน

กิจการต่างๆ	 ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและ 

กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	 เมื่อวันที่	 

2	ม.ิย.	57	จากท่านผูบ้งัคบัการต�ารวจตระเวนชายแดน	 

ภาค	2	ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	พล.ต.ต.เสรี 

ส�มด�ว	ถือเป็นเรื่องดีๆ	อีกเรื่องหนึ่งค่ะ

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
	 รก.ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา	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
นางกุญกาญจน์	ดลิกวลิาศ	 นายเทพมงคล	ประดาพล	 นายพงศ์กฤษณ์	ฮามค�าไพ
นายบวร	ชินอ้วน	 นางนษ	ปรีทรัพย์	 นายรุ่งโรจน์	สิงห์มี
นางสุภาพร	ภูเงิน	 นางฉวีวรรณ	จันทร์ดา	 นายกิตติชัย	อุทธา
คณะผู้จัดท�าข่าวประจ�ากองบรรณาธิการ
นางทัศรินทร	์เชิดโกทา	 นางเพ็ญวณี	สุขเสงี่ยม	 	 นางพัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล
นางวราภรณ์	อุทธา	 นางสาวกิตติมา	สนามทอง	 	 นางจิระนันท	์ชนเวียน
นางสาววิภารัตน์	ชมชัยภูมิ	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา	กรมโคตร	 นายชาญสิทธิ	์คุ้มตะบุตร
นางสาวรัชนวีรรณ	ทองชา	 นายศริิวฒัน์	นามคณัที
ออกแบบ :
นางสาววีรญา	ศรีรักษ์สัตย์
วัตถุประสงค์ :
	 เพ่ือเป็นการเผยแพร่กิจกรรมตามกรอบภารกิจของ	 อบจ.ขอนแก่น	 ตลอดจนองค์กรภาครัฐ 
และเอกชน	 เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	 ข้อเสนอแนะ	 ซ่ึงจะน�าไปสู ่
การพัฒนาท้องถ่ินเชงิรุก	โดยประชาชน	องค์กรภาคเอกชน	เข้ามามส่ีวนร่วมในการพัฒนาจงัหวดั 
อย่างเต็มรูปแบบ

	 ช่วงน้ีใกล้เข้าสู ่เทศกาลเข้าพรรษา	 

ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่	 12	 ก.ค.	 57	 พวกเรา

ชาวพุทธ	 อบจ.ขอนแก่นคงได้อิ่มบุญกัน

ถ้วนหน้า	โดยการประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ทีด่ี	 

คิดดี	 พูดดี	 ท�าดี	 พร้อมได้ร่วมท�าบุญกัน

ตลอดเทศกาล	 อานิสงค์คงท�าให้ทุกท่าน

ได้รับในสิ่งที่ดีและมีความสุขกาย	 สุขใจ	 

	 	 					ตลอดปีนี้นะคะ	แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ
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ภารกิจส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24

เกร็ดความรู้ จาก ส�านักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

26

เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น 27

สาระน่ารู้กองการเจ้าหน้าที่ 28

ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 29

ข่าวกีฬา 30

“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

ของฝาก ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าฝ้าย 
ผ้าไหม สมุนไพร รับจัดกระเช้า
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อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ

โดย...ชาญสิทธิ์	คุ้มตะบุตร

ร่วมสัมมนาการปฏิรูปท้องถิ่น
กระจายอำานาจสู่จังหวัดจัดการตนเอง 

	 เมื่อวันท่ี	 7	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ พร้อมด้วย	 ประธานสภา	 
อบจ.ขอนแก่น ดร.สุช�ติ ไตรองค์ถ�วร และคณะ	 
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสมัมนาการปฏริปูท้องถิน่กระจาย
อ�านาจสูจ่งัหวดัจดัการตนเอง	ณ	ห้องประชมุช้างเผอืก	อบจ.
กระบี	่โดยม	ีคณะผูบ้รหิาร	ส.อบจ.	ข้าราชการ	และพนกังาน	
อบจ.	ทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม	

ประเพณีสองฝั่งบั้งไฟล้าน อ.โคกโพธิ์ไชย 

	 เมื่อวันท่ี	 10	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ และนายก	 อบจ.ชัยภูมิ	 
น�ยมนตรี ช�ลีเครือ ร่วมเป็นประธานเปิดงานประเพณี
สองฝั่งบั้งไฟล้าน	ประจ�าปี	 2557	 โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	 
เขต	 อ.โคกโพธิ์ไชย	 น�ยมีสวัสด์ิ ชมชัยภูมิ	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	เขต	อ.แวงใหญ่	น�ยทองสุข ธนูรัตน์	ร่วมพิธีเปิด	 
ณ	บ้านสามหมอ	-	โนนทัน	อ.โคกโพธิ์ไชย	จ.ขอนแก่น

คณะจาก อบจ.ขอนแก่น ศึกษาดูงานในจังหวัดกระบี่

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
พร้อมคณะ	 เดินทางศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
ในจังหวัดกระบี่ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี	 บริหารจัดการ
ท่ีดี	 สามารถเป็นแบบอย่างในการน�าไปพัฒนาสถาน
ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น	โดยมีประธานสภา	อบจ.
ขอนแก่น	ดร.สชุ�ต ิไตรองค์ถ�วร และปลดั	อบจ.ขอนแก่น	 
น�งสุม�ลี ฐ�นวิเศษ ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย

เปิดโครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการครูฯ 

	 เมือ่วนัที	่3	พ.ค.	2557	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัด์ิ  
ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการ 
เสริมสร้างวินัยข้าราชการครู	 ในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 โดยมี	 
คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 อบจ.ขอนแก่น	 และ
ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 เข้าร่วมอบรม
ในครั้งนี้	ณ	โรงแรมราชาวด	ีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล
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อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ

บุญบั้งไฟ อบต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ 

	 เมื่อวันท่ี	 24	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
งานประเพณีบุญบั้งไฟ	 ต.ภูเหล็ก	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.บ้านไผ่	 เขต	 1	 น�ยเดชคำ�รณ สิงคลีบุตร	 ร่วมพิธี	 
ณ	วัดเทพนิมิตวนาราม	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น

บุญบั้งไฟวัดกู่บ้านอ้อ ต.ดอนหัน อ.เมือง

	 เม่ือวันที่	 13	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ประเพณีท้องถิ่น	“บุญบั้งไฟวัดกู่บ้านอ้อ”	ประจ�าปี	2557	
ณ	วดักู่ประชาสามคัค	ีบ้านโนนเขวา	ต.ดอนหนั	โดยมนีายก	
อบต.ดอนหัน	น�ยสุทิพย์ ดิสโร	กล่าวรายงาน

เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.ศรีสุข อ.สีชมพู

	 เม่ือวันที่	 29	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นชิกพงษ์	เป็นประธานเปิดงานประเพณี
บุญบั้งไฟต�าบลศรีสุข	 ประจ�าปี	 2557	 โดยมี	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 1	น�ยอ�ทิตย์ ถนอมทุน และ
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สีชมพู	เขต	2	น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ 
ร่วมพิธีเปิด	ณ	อบต.ศรีสุข	อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น	

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) 

	 เมื่อวันที่	 15	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน	(อสม.)	อ�าเภอบ้านไผ่	ณ	หอประชุมอ�าเภอบ้านไผ่	
อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น	โดยมผีูร่้วมพธิเีปิดได้แก่	นอภ.บ้านไผ่	
น�ยสุรชัย วัฒน�อุดมชัย ผกก.สภ.บ้านไผ่	พ.ต.อ.สุวัฒน์  
สมจิตต์	 สสอ.บ้านไผ่	 น�ยประกอบ ตรีพูลส.อบจ.
ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 เขต	 1	น�ยเดชคำ�รณ สิงคลีบุตร  
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	2	น�ยองอ�จ ฉตัรชยัพลรตัน์
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อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ
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เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่

	 เมื่อวันที่	 28	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ	์เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนหัน	ของ	อบต.ใหม่นาเพียง	โดยมี	ส.อบจ.
ขอนแก่น	 อ.พล	 เขต	 1	น�ยคจิตร พงษ์คำ�พันธ์ และ	
ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.แวงใหญ่	น�ยทองสุข ธนูรัตน์  
ร่วมเป็นเกยีรติ	และ	นายก	อบต.ใหม่นาเพียง	น�ยอ�นภุ�พ  
ปร�บบำ�รงุ	พร้อมคณะผูบ้รหิารให้การต้อนรบั	ณ	ศนูย์พฒันา 
เด็กเล็กบ้านดอนหัน	ต.ใหม่นาเพียง	อ.แวงใหญ	่

ประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิ อ.แวงใหญ่ 

	 เมื่อวันท่ี	 20	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิ
เจ้าที่	 ณ	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน	 ต.ใหม่นาเพียง	
อ.แวงใหญ่	 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับคณะครู	 นักเรียน	
และเจ้าหน้าที่	ได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ	เสริมสร้างขวัญ
และก�าลังใจ

เปิดโครงการสมัชชาอาสาต้านยาเสพติด
	 เม่ือวันที่	 19	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ	
“สมัชชาอาสาต้านยาเสพติด”	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.เมือง	เขต	9 จ.ส.ต.อทิธชิยั ศรวีงษ์ชยั เป็นผูก้ล่าวรายงาน	
และม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บ้านฝาง น�ยธณชั เครือม�  
ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งสุม�ลี ฐ�นวิเศษ รองปลัด	อบจ.
ขอนแก่น	 น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร	 และ	
น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ พร้อมด้วย	 หัวหน้าส�านักปลัด
อบจ.	น�ยวรเวทย์ ดิเรกศร	ี ข้าราชการ	 พนักงาน	 อบจ.
ขอนแก่น	 เข้าร่วมเป็นเกียรติ	 ณ	 ห้องประชุมชุดาปาร์ค
รีสอร์ท	ต.บ้านค้อ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศ
ต้นนำ้า (Check Dam) แบบประชาอาสา

	 เม่ือวันที่	 20	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
ก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน�้า	 (Check	 Dam)	
แบบประชาอาสา	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สีชมพู	เขต	1	
น�ยอ�ทติย์ ถนอมทนุ และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สชีมพ	ูเขต	2	 
น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ ร่วมพิธิเปิด
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การแข่งขนักฬีา เทศบาลตำาบลแวงน้อย อ.แวงน้อย

	 วันที่ 	 31	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก ่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
กีฬาชุมชนต้านภัยยาเสพติด	 “เทศบาลต�าบลแวงน้อยคัพ	
ครั้งที่	 9	 ประจ�าปี	 2557”	 โดยมีนายกเทศมนตรีต�าบล
แวงน้อย	น�ยไพฑูรย์ กิตติปัญจม�ศ	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	
และม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.แวงน้อย	น�ยคำ�พันธ์ พรหมวงศ์ 
ร่วมพิธีเปิด	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกสี

เปิดงาน หาดทรายของครอบครัว ทต.บ้านเป็ด
	 เมื่อวันท่ี	 29	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ ได้เดินทางไปเป็นประธาน
เปิดงาน	 “หาดทรายของครอบครัว	 (family	 fun	 on	
the	 beach)”	 พร้อมด้วย	 ประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.สชุ�ต ิไตรองค์ถ�วร โดยม	ีนายกเทศมนตรี	ต.บ้านเป็ด 
น�ยไพศ�ล จิตตะมัย น�าคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น	 
ณ	หาดทรายบงึหนองโคตร	ทต.บ้านเป็ด	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น

รับมอบเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์
	 เมื่อวันท่ี	 1	 มิ.ย.	 2557	 	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เข้ารับมอบเครื่องหมาย 
นกัโดดร่มชัน้กติตมิศกัดิ	์จากผูแ้ทนส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	 
ผู้บังคับการต�ารวจตระเวนชายแดน	 ภาค	 2	พล.ต.ต.เสรี 
ส�มด�ว เนื่องในโอกาสเป็นผู ้ให้การช่วยเหลือและ
สนับสนุนกิจการต่างๆ	 ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและ
กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน

ร่วมพิธีเปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพ
21 สาขา ภาคอีสาน

	 เมื่อวันที่	 25	 พ.ค.2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ ์ศักดิ์  ตั้ งว�นิชกพงษ ์  ร ่วมพิธี 	 เป ิดป ้าย
สถาบันพลังจิตตานุภาพ	 21	 สาขา	 ภาคอีสาน	 โดยมี	 
พระธรรมมงคลญ�ณพระอ�จ�รย์	 (หลวงพ่อวิริยังค	์ 
สิรินฺธโร)	เป็นประธานในพิธี	ณ	ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กาญจนาภิเษก	มข.	จ.ขอนแก่น
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โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา	กรมโคตร

เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 
และรณรงค์สถานประกอบกิจการสีขาว

ต้านยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น

	 เมื่อวันที่	 1	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้รองนายก	 
อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	 ร่วมพิธีเปิดงาน 
วนัแรงงานแห่งชาต	ิและรณรงค์สถานประกอบกจิการสีขาว
ต้านยาเสพติด	จังหวัดขอนแก่น	ประจ�าปี	2557	ณ	อาคาร 
โรงยิม	2	สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น

มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ อ.อุบลรัตน์

	 เมื่อวันที่	 29	พ.ค.	 2557	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	
น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ และปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งสุม�ลี 
ฐ�นวิเศษ มอบเงินท่ีได้รับการบริจาคจากผู้บริหารและ
ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	จ�านวน	6,500	บาท	ให้แก่	พมจ.
ขอนแก่น น�ยส�ย เตรยีมไธสงค์ เป็นตวัแทนรบัมอบ	และ
น�าเงินดังกล่าวไปมอบให้แก่	น�งลำ�ใย แสนคำ�ศรี ที่อาศัย
อยูกั่บบตุรสาวทีพ่กิาร	เพือ่สนบัสนนุการซ่อมแซมบ้านทีไ่ด้
รับความเสียหายจากวาตภัย	ในเขต	ต.บ้านดง	อ.อุบลรัตน์

ส่งเสริมสุขภาพ ชมรมแอโรบิคหนองใหญ่ 3

	 เมื่อวันที่	 4	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	ส.อบจ.	อ.เมอืง	
เขต	 2	น�ยวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว เป็นประธานมอบเวที 
เต้นแอโรบิคให้กับชุมชนหนองใหญ่	3	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น		
เพือ่ส่งเสรมิการออกก�าลงักาย	ตามนโยบาย	อบจ.ขอนแก่น	
โดยมี	น�งบ�นเย็น ภูหนองโอง	เป็นผู้รับมอบ

เปิดโครงการเยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติด

	 เมื่อวันท่ี	 25	 พ.ค.2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	 รองนายก	
อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็นประธานพิธีเปิด	 
โครงการ	“เยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติด”	 โดยมี	ส.อบจ.
ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 9	 จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย  
ที่ปรึกษานายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยอิทธิพงศ์ จันทนพิมพ์ 
รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ และ
หวัหน้าส�านกัปลดั	อบจ.	น�ยวรเวทย์ ดเิรกศร ีร่วมพธิเีปิด	
ณ	 ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์	 ต.แดงใหญ่	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น



โดย...เลขานุการสภา	อบจ.ขอนแก่น	ด.ต.พิชิต	ศรีวิไล
เล่าขาน
เลขา...
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ผู้ที่จะมาเป็นพยานศาล 
 5. เมื่อไปถึงศ�ลแล้ว จะต้องไปที่ใด และทำ�อย่�งไร
	 เมื่อไปถึงศาลแล้วควรน�าหมายเรียกไปสอบถามเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์หรือตรวจดูจากประกาศของศาลว่าคดีที่
ต้องเบกิความเป็นพยานนัน้	ศาลจะออกพจิารณา	ณ	ห้องพิจารณาทีเ่ท่าใด	พยานควรไปรออยูใ่นห้องพิจารณานัน้	เพือ่ที่
คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานหรือเจ้าหน้าที่ศาลจะได้ทราบว่าพยานศาลมาแล้ว	อย่ารออยู่หน้าห้องพิจารณา	เพราะเจ้าหน้าที่
อาจไม่ทราบและอาจเกดิผลเสยีแก่คดแีละตวัพยานเอง	พยานคนใดจะเบิกความก่อนหลงั	สดุแล้วแต่ศาลหรอืคูค่วามฝ่าย
ที่อ้าง	 ผู้ที่ยังไม่ถึงวาระจะเบิกความต้องออกไปรออยู่นอกห้องพิจารณาหรือห้องพักส�าหรับพยาน	 และห้ามไม่ให้พยาน
แอบฟังขณะพยานอื่นก�าลังเบิกความอยู่

 6. เมื่อถึงเวล�ที่พย�นจะต้องเบิกคว�ม จะต้องทำ�อย่�งไรบ�้ง ก่อนเบิกคว�ม
	 พยานจะต้องปฏญิาณหรอืสาบานตนโดยเจ้าหน้าทีศ่าลจะเป็นผูเ้รยีกและน�าพยานไปยงัสถานทีส่�าหรบัพยานเบกิความ	 
(คอกพยาน)	ก่อนเบิกความพยานจะต้องปฏิญาณหรือสาบานตนตามลัทธิศาสนาของตน	เว้นแต่
	 	 1)	บุคคลที่มีอายุต�่ากว่า	15	ป	ีหรือบุคคลที่ศาลเห็นว่าหย่อนความรู้สึกผิดและชอบ
	 	 2)	ภิกษุสามเณรในพุทธศาสานา
	 	 3)	บุคคลที่คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าไม่ต้องปฏิญาณหรือสาบานตน
 7. ในคดีอ�ญ� ห�กพย�นเป็นเด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปี จะต้องทำ�อย่�งไร
	 ในคดีอาญาท่ีพยานเป็นเด็กอายุไม่เกิน	 18	 ปี	 ศาลจะจัดให้พยานอยู่ในห้องต่างหากจากห้องพิจารณาคดี	 และมี 
นักสังคมสงเคราะห	์หรือนักจิตวิทยาร่วมอยู่ด้วย	โดยจะมีการถามพยานเด็กผ่านนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยา
 8. แล้วถ้�พย�นเป็นคนหูหนวกเป็นใบ้ จะต้องทำ�อย่�งไร
	 พยานทีเ่ป็นคนหหูนวกหรอืเป็นใบ้หรอืทัง้หหูนวกและเป็นใบ้ไม่สามารถเบกิความด้วยวาจาจะเบกิความด้วยวธิเีขยีน
หนังสือ	หรือเบิกความผ่านล่ามภาษามือ	หรือด้วยวิธีอื่นใดที่เหมาะสม
 9. หลังจ�กพย�นปฏิญ�ณหรือส�บ�นตนแล้ว พย�นจะต้องปฏิบัติตัวอย่�งไร
	 ภายหลงัจากปฏญิาณหรอืสาบานตนแล้ว	พยานจะต้องตอบค�าถามของผู้พิพากษาเกีย่วกบั	ชือ่	อาย	ุทีอ่ยู	่และความ
เกีย่วพนัระหว่างพยานกบัคูค่วาม	ต่อจากน้ันคูค่วามหรอืทนายความฝ่ายทีอ้่างพยานมาศาล	จะซกัถามเรือ่งราวจากพยาน	
(ภาษากฎหมายเรียกว่าซักถาม)	เมื่อฝ่ายที่อ้างพยานถามเสร็จแล้วคู่ความหรือทนายความอีกฝ่ายหนึ่งถามพยาน	(ภาษา
กฎหมายเรยีกว่าถามตงิ)	ทัง้นีคู้ค่วามหรอืทนายความอาจจะงดการถามค้านหรอืถามตงิเสยีได้ถ้าเหน็ว่าไม่มคีวามจ�าเป็น
ต่อคดี
	 	 พบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีครับ...

การเป็นพยานศาล (ต่อ)
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รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ์	ทองงาม	นิติกร	8	ว.

เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 เงินสะสม	 หมายความว่า	 เงินท่ีเหลือจ่ายจากเงิน
รายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและหรืองบ
ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและให้หมายความรวมถึงเงิน
รายรับอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ภายในวัน
สิน้ปีงบประมาณหลงัจากทีไ่ด้หกัทนุส�ารองเงนิสะสมไว้แล้ว
และรวมทัง้เงนิสะสมปีก่อนๆ	ด้วย	โดยมข้ัีนตอนการปฏบิติั
ที่ก�าหนดไว้ตามหมวด	๘	แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย	
ว่าด้วยการรับเงิน	 การเบิกจ่ายเงิน	 การฝากเงิน	 การเก็บ
รกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
พ.ศ.	๒๕๔๗	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มีสาระส�าคัญ	ดังนี้
	 	 1.	ทกุวันสิน้ปีงบประมาณ	เมือ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ได้ปิดบญัชรีายรบัรายจ่ายแล้ว	ให้กนัยอดเงนิสะสม
ประจ�าปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี	 เพื่อเป็นทุนส�ารองเงิน
สะสม	โดยทีท่นุส�ารอง	เงนิสะสมนีใ้ห้เพิม่ขึน้ร้อยละยีสิ่บห้า 
ของทุกปี	 และการจ่ายเงินทุนส�ารองเงินสะสมจะกระท�า
ได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการ
บริหาร	ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติ	
ผู้ว่าราชการจังหวัด
	 	 2.	 ในระยะสามเดือนแรกของปีงบประมาณ	 หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอที่จะ
ด�าเนนิการตามงบประมาณอาจน�าเงนิสะสมทดรองจ่ายไป
พลางก่อน	หรอืเมือ่รบัแจ้ง	การจดัสรรเงนิอดุหนนุทีร่ฐับาล
ระบวุตัถปุระสงค์ให้ด�าเนนิการแต่ยงัมไิด้รบัเงนิ	หากมคีวาม
จ�าเป็นต้องใช้เงนิก่อน	อาจยมืเงนิสะสมทดรองจ่ายไปพลาง
ก่อน	 แล้วบันทึกส่งใช้เงินสะสมท่ียืมหรืออาจยืมเงินสะสม
ไปใช้	เพือ่บรหิารกจิการพาณชิย์	โดยขอความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่นแล้วชดใช้เงินยืมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
	 	 3.	ในกรณทีีปี่ใด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มยีอด
เงนิทนุส�ารองเงนิสะสมเกนิร้อยละ	ยีส่บิห้าของงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีนั้น	 หากมีความจ�าเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจน�ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้
รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น	 อาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ 
ไม่เกินร้อยละสี่สิบ	ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

ของปีนั้น	ให้กระท�าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ�านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ซึง่เกีย่วกบัด้านการบรกิาร
ชุมชนและสังคม	 หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือกิจการที่จัดท�าเพื่อ
บ�าบัดความเดือดร้อนของประชาชน	ทั้งนี้	ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายก�าหนด
	 	 4.	 ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมได	้ในกรณีดังนี้
	 	 	 						1)	ในกรณฉุีกเฉินทีม่สีาธารณภยัเกดิขึน้	สามารถ 
อนุมัติได้ตามความจ�าเป็น	 โดยให้ค�านึงถึงฐานะการเงิน	
การคลัง	
	 	 	 	 	 2)	 ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่าย 
หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้	 ให้จ่ายขาด	 เงินสะสมเพื่อ
การรับโอน	 เลื่อนระดับ	 เล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน 
ท้องถิ่น	 หรือเบิกเงินให้พนักงานส่วนท้องถิ่นตามสิทธิ
ตลอดจนลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอื่นตามกฎหมาย	 ระเบียบ	
ค�าสั่ง	 หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย	 ในระหว่าง
ปีงบประมาณ
	 เมือ่ด�าเนนิการเกีย่วกบัเงนิสะสมดงักล่าวข้างต้นแล้ว	
ให้หน่วยงานคลังจัดท�าบัญชีและรายงานการเงินและให้
จงัหวดัโดยหวัหน้ากลุม่งานการเงนิบญัชแีละการตรวจสอบ
จังหวัด	 เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อย 
หกเดือนต่อครั้ง	 พร้อมทั้งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ	ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ท�าการตรวจสอบ
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การเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2

	 วารสารคูนแคน	 ฉบับที่ผ่านมาได้กล่าวถึง	 อปท.ต้อง
ปฏิบัติในก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) และต้องดำ�เนนิก�รจัดทำ�ข้อมูลร�ยละเอียดค่�ใช้จ่�ย 
เกี่ยวกับก�รจัดซื้อจัดจ้�งโดยเฉพ�ะร�ค�กล�งและก�ร
คำ�นวณร�ค�กล�งไว้ในระบบข้อมูลท�งอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อให้ประช�ชนส�ม�รถเข้�ตรวจดูได้ทั้งในเว็บไซต์ของ
หน่วยง�น และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐ 
(www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกล�ง 
	 ราคากลางที่จะต้องเปิดเผยในการจัดซื้อจัดจ้างคือ 
อะไรบ้าง	 เรื่องน้ีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 13	 มีนาคม	
2555	 เห็นชอบหลักเกณฑ์การค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง	
โดยต้องแนบรายละเอียดการค�านวณราคากลางตาม	 BOQ.
(Bill	of	Quantities)	และต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มในแต่ละ
ประเภทงาน	ดังนี้
	 (1)	กรณีงานก่อสร้�งอ�ค�ร หมายถึง	แบบฟอร์ม	ปร.4,	
ปร.4(พ),	ปร.5(ก),	ปร.5(ข),	และ	ปร.6
	 (2)	กรณงีานก่อสร้�งท�ง สะพ�น และท่อเหลีย่ม หมายถึง	 
แบบฟอร์มสรปุราคากลางงานก่อสร้างทาง	สะพานและท่อเหล่ียม	
	 (3)	กรณงีานก่อสร้างชลประทาน	หมายถงึแบบฟอร์มสรปุ
ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
	 รายละเอยีดตามหนังสอืกระทรวงการคลงั	ด่วนทีส่ดุ	ที	่กค	 
0421.3/	ว.90	ลงวันที	่22	สงิหาคม	2555	เรือ่ง	แนวทางการเปิดเผย 
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ	 (ส่วนหนังสือแจ้งให้	
อปท.ถือปฏิบัติซึ่งมีข้อความแนวทางเหมือนกัน	 คือ	 ที่	 กค	 
0421.3/	14655	ลงวนัที	่22	สงิหาคม	2555	ครบั)	ซึง่การค�านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างแต่ละประเภท	ต้องใช้แบบฟอร์มเฉพาะ
ของแต่ละประเภทนั้นๆ	 หากใช้ผิดประเภทจะท�าให้ผิดพลาด 
อยู	่2	เรือ่งคอื	ผดิหลกัเกณฑ์การค�านวณ	และท�าให้การประกาศ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	ปปช.ก�าหนด
	 ส่วนราคากลางทีไ่ม่ใช่งานก่อสร้างท�าอย่างไร	ค�าตอบอยูท่ี่	 
หนังสือกระทรวงการคลัง	 ด่วนที่สุด	 ท่ี	 กค	 0421.3/	 ว.111	 
ลงวันที่	 17	 กันยายน	 2556	 เรื่อง	 ซ้อมความเข้าใจแนวทาง
ปฏบิตัใินการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ	ซึง่เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2556	และเมื่อวันที	่
6	สิงหาคม	2556	สรุปสั้นๆ	ดังนี้ครับ	
	 (ก)	 กรณีครุภัณฑ ์	 ให ้ ใช ้ราคามาตรฐานที่ส�านัก 
งบประมาณก�าหนด	 ห�กไม ่มีร�ค�ม�ตรฐ�นที่ส�านัก 
งบประมาณก�าหนด	 ให้ใช้ร�ค�ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภ�ยใน
ระยะเวล� 2 ปีงบประม�ณ หรอืให้ใช้ร�ค�ตล�ด	โดยสบืจาก

โดย	ธาดา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	

ราคาท้องตลาด	รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ	เป็นราคาอ้างอิง	ทั้งนี้ให้
พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทครุภัณฑ์	 และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ	
	 (ข)	กรณีย�และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ย�	 โดยยาในบัญชีหลัก
และยานอกบัญชีหลัก	 ให้ใช้ราคากลางตามประกาศของคณะ
กรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 ตามระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 พ.ศ.
2551	ห�กไม่มีร�ค�กล�งระบุไว้ในประกาศดังกล่าว ให้ใช้
ร�ค�ที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภ�ยในระยะเวล� 2 ปีงบประม�ณ 
ห�กไม่มี ให้ใช้ร�ค�ตล�ด	โดยสืบจากราคาท้องตลาด	รวมทั้ง
เว็บไซต์ต่างๆ	เป็นราคาอ้างอิง	
	 ส่วนเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	 ให้ใช้ราคามาตรฐานท่ีกระทรวง
สาธารณสุขจัดท�าขึ้นและเผยแพร่ทางเอกสารหรือเว็บไซต์ของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข	
(http://dmsic.moph.go.th)	หากไม่มรีาคามาตรฐานดงักล่าว	 
ให้ใช้ราคาท่ีเคยซ้ือครัง้หลงัสดุภายในระยะเวลา	2	ปีงบประมาณ	
หากไม่มี	 ให้ใช ้ราคาตลาด	 โดยสืบจากราคาท้องตลาด	 
รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ	เป็นราคาอ้างอิง	
	 (ค)	 กรณีระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ โดยฮ�ร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และก�รพัฒน�ซอฟต์แวร์ ให้ใช้ร�ค�ม�ตรฐ�น
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก�าหนด	 
ซ่ึงได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์	 (http://www.mict.go.th	 / 
comprice/)	หรอืให้ใช้ร�ค�ตล�ด	โดยสบืจากราคาท้องตลาด	
รวมทัง้เวบ็ไซต์ต่างๆ	เป็นราคาอ้างอิง	ทัง้นีใ้ห้พจิารณาจากความ
เหมาะสมของประเภทสินค้าและบริการ	 (โดยกรณีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้พิจารณาความเหมาะสมของงานโครงการด้วย)	 
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ	 ส�าหรับรายการอื่นๆ	 
ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้ก�าหนด
ราคามาตรฐาน	 ให้ใช้ราคาตลาด	 โดยสืบจากราคาท้องตลาด	
รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ	เป็นราคาอ้างอิง	
 จะเห็นได ้ว ่�ร�ค�กล�งแต ่ละประเภทมีที่ม�ไม ่
เหมือนกัน	 นอกจากนั้น	 ยังมีราคากลางการจ้างที่ปรึกษา	 
การจ้างงานวิจัยฯ	 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน	 ก็มีระบุ
ไว้ในหนังสือ	 ว.111	 นะครับ	 โดยทุกการจัดซื้อจัดจ้างจะต้อง
มีราคากลาง	 แต่จะลงประกาศเปิดเผยราคากลางเฉพาะการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน	100,000	บาท	และต้องด�าเนินการ
ประกาศทัง้ในเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน	และเวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมลูการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	(www.gprocurement.go.th)	นะครับ.
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สำานักปลัด อบจ.
ภารกิจ

โดย...วิภารัตน์	ชมชัยภูมิ

	 เมื่อวันที่	 6	มิ.ย.	 2557 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	 ส.อบจ.	อ.บ้านฝาง	
น�ยธณัช เครือม� พร้อมด้วย	หัวหน้าส�านักปลัด	อบจ.	น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี น�าคณะข้าราชการ	และพนักงาน	อบจ.
ขอนแก่น	ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที	่พอ.สว.	ณ	โรงเรียนบ้านหินฮาว	ม.	4	ต.โนนฆ้อง	อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น
ในโอกาสนี้	อบจ.ขอนแก่น	ได้น�าเครื่องอุปโภค	บริโภค	อาทิ	สมุด	ปากกา	ยางลบ	ดินสอวาดเขียนไม้	แฟ้มซองพลาสติก	
นมยูเอสที	 ปลากระป๋อง	น�้ามันพืช	น�า้ปลา	นมข้นหวาน	ผงซักฟอกและบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปไปแจกจ่ายให้กับประชาชน 
ในเขตพื้นที่	ต.โนนฆ้อง	ด้วย

อบจ.ขอนแก่น ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
และโครงการหน่วยบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
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กองกิจการสภา อบจ.
ภารกิจ

โดย...ทรงวุฒิชัย	ดิลกวิลาศ	หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ

	 ในฉบับนี้	 ขอพูดถึงเรื่องการได้มาของประธานสภา

ท้องถิ่นหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	และคณะ

กรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งครบทุกเขต

แล้ว	ผูว่้าราชการจงัหวดัส�าหรบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	

หรือเทศบาล	นายอ�าเภอส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบล	 

ต้องก�าหนดให้สมาชกิสภาท้องถิน่ได้มาประชมุสภาท้องถิน่ 

ครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมาย	 ว่าด้วย	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก�าหนด

	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น	พ.ศ.2547	

	 ข้อ	7	ก�าหนดให้การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก	ให้

ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นเลขานกุารสภาท้องถิน่ 

ชั่วคราว	 เชิญสมาชิกสภาท้องถ่ิน	 ผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ใน

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้น	 เป็นประธานสภาท้องถ่ิน

ชั่วคราว	 หากสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้มีอายุสูงสุดไม่ยอมท�า

หน้าที่	 ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ท่ีมีอายุสูงสุดรองลงมา

ตามล�าดับ	เพื่อท�าหน้าที่เลือกประธานสภาท้องถิ่น

	 ข้อ	 8	 วิธีเลือกประธานสภาท้องถ่ิน	 ให้สมาชิกสภา 

ท้องถิน่แต่ละคนมสีทิธิเสนอช่ือ	สมาชิกสภาท้องถิน่คนหนึง่

ที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น	 

ค�าเสนอน้ัน	 ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 

สองคน	 ช่ือที่เสนอไม่จ�ากัดจ�านวน	 และให้สมาชิกสภา 

ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น	 เมื่อตรวจนับแล้ว 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนต่อที่

ประชุมสภาท้องถิ่น	 ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก	 

ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน	 ให้เลือกใหม่เฉพาะ 

คนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยวิธีเดิม	 แต่ถ้าได้คะแนนสูงสุด 

เท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก

 ในก�รตรวจนับคะแนนให้ประธ�นสภ�ท้องถิ่น
ช่ัวคร�วเชิญสม�ชิกสภ�ท้องถ่ินไม่น้อยกว่�สองคน 
ม�ช่วย 

	 วธิจีบัสลากให้ประธานสภาท้องถิน่ชัว่คราวด�าเนนิการ

ให้คนที่ได้คะแนนเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า	 จะให้คนใด

เป็นคนจบัสลาก	ก่อน	หลงั	หากตกลงกนัไม่ได้ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นชั่วคราวจับสลากว่า	 คนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน	 

แล้วให้จัดท�าบัตรสลาก	 ชนิดสีและขนาดอย่างเดียวกัน	 

มีจ�านวนเท่ากับจ�านวนคนที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน	 

โดยเขยีนข้อความว่า	“ได้รบัเลอืกเป็นประธานสภาท้องถิน่”	

เพยีงบตัรเดยีวนอกนัน้เขยีนข้อความว่า	“ไม่ได้รบัเลอืกเป็น

ประธานสภาท้องถิ่น”	

	 เมือ่เสร็จส้ินขบวนการแล้วสภาท้องถ่ินกจ็ะมปีระธาน

สภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นตัวจริง

ก็จะเป็นผู้ด�าเนินการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นและ

เลขานุการสภาท้องถิ่นต่อไป
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โดย...	...งานประชาสัมพันธ	์ฝ่ายพัฒนาสังคม	ส�านักปลัดฯ	(พัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล)
อบจ.ขอนแก่น 
ข่าวเด่น

	 เมื่อวันที่	 1	 พ.ค.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ

ส่งเสรมิความสงบเรยีบร้อยและพฒันาท้องถิน่ในเขตอ�าเภอ

กระนวน	 ที่สนามโรงเรียนชุมชนบ้านดูนสาด	 ต.ดูนสาด	 

อ.กระนวน	 จ.ขอนแก่น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

เครือข่ายพลังประชาชนในการป้องกัน	 ปราบปราม	

แก้ไขปัญหายาเสพติด	 และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น 

ในท้องถิ่น	 ชุมชน	 โดยมีเลขานุการ	 สภา	 อบจ.ขอนแก่น	

โครงการส่งเสริมความสงบเรียบร้อย
และพัฒนาท้องถิ่น อ.กระนวน 

ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.เมือง	 

จ.ส.ต.อทิธชัิย ศรวีงษ์ชัย,	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.น�า้พอง	

น�ยนพพร ปิตสิวุรรณรตัน์,	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.กระนวน	 

น�งกรรณิก�ร์ สืบส�รค�ม	และ	น�ยตระกูล เจริญเชื้อ  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ส.อบต.	 ที่ปรึกษา	 เลขานุการ	

ประธานสภา	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้น�าชุมชน	 ประชาคม

หมู่บ้าน	หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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โดย...	...งานประชาสัมพันธ	์ฝ่ายพัฒนาสังคม	ส�านักปลัดฯ	(พัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล)
อบจ.ขอนแก่น 
ข่าวเด่น

“สมัชชาอาสาต้านยาเสพติด”
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการ	 “สมัชชาอาสาต้านยาเสพติด”	 
ณ	 ห้องประชุมชุดาปาร์ครีสอร์ท	 ต.บ้านค้อ	 อ.เมือง
ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	เมือ่วนัที	่19	พ.ค.	2557	ซึง่โครงการ
ดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันท่ี	 19-22	 พ.ค.2557	 โดยมี	
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	9 จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย 
เป็นผูก้ล่าวรายงาน	และม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บ้านฝาง	
น�ยธณัช เครือม�,	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น น�งสุม�ลี  
ฐ�นวิเศษ,	 รองปลัด	 อบจ.	 น�ยธ�ด� พรหมส�ข�  
ณ สกลนคร และ	น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร	์พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ	น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี ข้าราชการ	
พนักงาน	อบจ.ขอนแก่น	เข้าร่วมเป็นเกียรติ

	 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายพลัง 
แผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิในหมูบ้่าน/ชมุชน	และผนกึก�าลงั
ให้เกิดความร่วมมือกันในทุกหมู่บ้าน	 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้เข้มแขง็ส่งเสริมบทบาทของบ้าน	วดั	โรงเรยีน	
และส่วนราชการ	ในการแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด	 และลดจ�านวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	
รวมทั้งผู้เสพให้เหลือน้อยลงที่สุดหรือไม่มีส่วนที่เสพแล้ว 
กลับใจ	 ก็จะได้รับการอบรม	 บ�าบัด	 ฟื้นฟูสภาพกายและ
จิตใจ	ชี้แนวทางในการด�าเนินชีวิต
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กองคลัง
ภารกิจ

โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

	 ตั้งอยู่เลขที่	 32/6	 ถ.อนามัย	 ต.ในเมือง	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 บริการห้องพัก	 อยู่ใจกลางเมือง	 ใกล้บึงแก่นนครมีห้องพัก
จ�านวน	20	ห้อง	ราคาห้องพัก	ราคา	450	บาท/คืน	โทร.	043	-	221126

	 ตั้งอยู่	 เลขที่	 729	 ซอยวีรวรรณ	 ถ.หน้าเมือง	 ต.ในเมือง	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 บริการห้องพักที่ตกแต่งอย่างเรียบง่าย	 
พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน	มีห้องพัก	จ�านวน	46	ห้อง	ราคาห้องพัก	ราคา	400	-	450	บาท/คืน	โทร.	043	-	221824

ขอแนะน�ำโรงแรมที่ได้จดทะเบียน
และช�ำระคำ่ธรรมเนียมบ�ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น

โอ ไดร์ฟ รีสอร์ท
แอนด์ โฮเต็ล

วีรวรรณ เพลส 
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	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยการจัดท�าแผน
พฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.2548	หมวด	6 
ข้อ	 29	 ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2557	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ตั้ง
งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่น	
จ�านวน	128	โครงการ	งบประมาณท้ังสิน้	58,832,600.-บาท 
มีหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน	ดังนี้
 ก. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ได้แก่	หน่วยงาน
ของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มูลนิธ	ิ
สมาคม	 หรือองค์กรประชาชน	 ที่มีการบริหารภายใน	 
มีระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือข้อตกลงของกลุ่ม	 หรือชุมชน	
และมีการด�าเนินการจนเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 ข.หลกัเกณฑ์การตัง้งบประมาณรายจ่ายเงินอดุหนนุ
	 	 1.โครงการ/กิจกรรม	 ท่ีขอรับเงินอุดหนุนต้องเป็น
กจิการทีอ่ยูใ่นอ�านาจหน้าท่ี	แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ไม่สามารถด�าเนินการเองได้
	 	 2.ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง 
ในกจิการทีข่อรบังบประมาณเงนิอดุหนนุซึง่หากไม่ด�าเนนิการ
ในกิจการนั้นอาจท�าให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนได้
	 	 3.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาสถานะ
ทางการคลังซึ่งมีภาระด้านการบริหารงานทั่วไป	 ด้านการ
พฒันาท้องถิน่	การพฒันาด้านเศรษฐกจิและสงัคม	การรักษา 
ความสงบเรยีบร้อยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	ตลอด
จนการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติโดยรวมตามแนว
นโยบายของรัฐเป็นเบ้ืองต้นก่อนที่จะพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณเป็นเงินอุดหนุน
	 ทั้งนี้ ให ้หน ่วยงานท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนจัดท�า
โครงการพร้อมรายละเอียด	 วัตถุประสงค์และค่าใช้จ่าย	
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเสนอองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่พจิารณาด�าเนนิการจดัตัง้งบประมาณตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยวธิกีารงบประมาณของ	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2541

โดย.....นางนวลมณี	เหล่ากุนทา	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน	7ว
กองแผนและงบประมาณ
ภารกิจ

 ค.การเบิกจ่ายเงิน
	 	 1.เมื่อหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	 แจ้งขอรับ
เงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ตรวจสอบเงนิรายได้ก่อนอนมุตัใิห้เบกิจ่ายจาก
เงินรายได้ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้เท่านั้น
	 	 2.ก่อนจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุน	 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่จัดท�าบนัทกึข้อตกลงกบัผู้แทนกลุ่มหรอืชมุชน	
ไม่น้อยกว่า	3	คน	ว่าจะด�าเนินการให้เป็นไปตามโครงการ
ที่ขอรับเงินอุดหนุน
	 	 3.	 ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนออกใบเสร็จ
รับเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นหลักฐาน	
ส�าหรับกลุ ่มหรือชุมชนให้จัดท�าใบส�าคัญรับเงินไว้เป็น 
หลักฐาน
	 	 4.	 แจ้งหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนทราบว่า	 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือ
ส่ังการของหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนน้ันถือปฏิบัต	ิ 
และเมื่อด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้รายงานผลการด�าเนินงานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ	 พร้อมคืนเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)	
และให้หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนเก็บรักษาหลักฐานการ
ด�าเนินการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป
	 	 5.	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและ
ประเมนิผลการด�าเนนิงาน	ถ้าหน่วยงานท่ีขอรับเงินอดุหนนุ
ไม่ด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเรียกเงินอุดหนุนคืน
ทั้งหมดได้

กำรตรวจติดตำมและประเมินผลโครงกำรกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน
ขององค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดัขอนแก่น กรณใีห้กำรสนบัสนนุหน่วยงำนอืน่
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	 สวัสดีครับ	 แฟนๆ	 วารสาร	 คูนแคน	 ทุกๆ	 ท่าน	 ที่
ติดตามวารสารของ	 อบจ.ขอนแก่น	 เป็นประจ�าทุกเดือน	
ส�าหรับฉบับนี้กองกิจการขนส่ง	ขอน�าบทความที่เป็นสาระ
และมีประโยชน์	 ส�าหรับการใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝนท่ี
ก�าลังจะมาถึง	เราควรขับรถในขณะที่ท้องถนนมีน�้าท่วมขัง	
อย่างไรบ้าง	ติดตามมาได้เลยครับ
 1. ก�รขับรถลุยนำ้�
	 ถ้าต้องขับรถผ่านจุดท่ีมีน�้าท่วมขังสูง	 หรือต้องขับรถ
ลยุน�า้	ต้องรกัษาระดบัรอบเครือ่งยนต์ให้อยูใ่นระดบัทีพ่อด	ี
ไม่เร่งรอบเครื่องให้สูงนัก	 โดยพยายามให้รอบเครื่องคงที ่
อยูท่ี	่1,500	–	2,000	รอบ	ใช้รถเกยีร์	2	ค่อยๆ	ขับไปเรือ่ยๆ	
โดยทิ้งระยะห่างจากคันหน้าอย่างน้อยช่วงตัว	 การรักษา
เครื่องยนต์ที่รอบปานกลางค่อนข้างต�่าไว้	 เพื่อให้รถรักษา
ความเร็วได้คงที่	 เพราะการใช้รอบเครื่องท่ีต�่าเกินไป	 อาจ
ท�าให้เครือ่งยนต์ดบัได้ง่ายกว่าการใช้รอบเครือ่งทีส่งูเกนิไป	
เครือ่งก็จะท�างานหนกัขึน้	โดยเฉพาะการดดูอากาศไปผสม
กบัเช้ือเพลงิในห้องเผาไหม้	ถ้ารอบเครือ่งยนต์สงูมากแรงดดู
กม็ากขึน้	ซึง่อาจดดูน�้าผ่านกรองอากาศเขา้ไปอัดกบัลกูสูบ
ท�าให้เกิดความเสียหายถึงขั้นต้องยกเครื่องใหม่ได้	

กองกิจการขนส่ง
สาระน่ารู้

โดย...รุ่งโรจน	์สิงห์ม	ีหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

กำรใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝน
 2. ก�รขับรถลุยนำ้�ในระดับที่ผิวนำ้�สูงถึงท้องรถ
	 การขบัรถลุยน�า้ในระดับทีผิ่วน�า้สูงถงึท้องรถ	จนได้ยนิ
เสียงน�้ากระทบท้องรถนั้น	 ควรขับรถให้ช้าที่สุดหลีกเลี่ยง
การตกหลุมท่ีมองไม่เห็น	 โดยสังเกตจากรถคันหน้าและ
พยายามจ�าแนวไว้ความลึกระดับนี้จานเบรกจะจมอยู่ใน
น�้าตลอดเวลา	 รถที่ใช้	 ดรัมเบรกประสิทธิภาพการท�างาน
จะลดลงอย่างมาก	หากพ้นช่วงน�า้ท่วมจะต้องทดสอบเบรก 
ทันที	 โดยการเบรกและเร่งความเร็วสลับกันไป	 เพื่อให ้
ผ้าเบรกรีดน�า้จากจานเบรกและเบรก	แต่เพือ่ความปลอดภยั
ในการใช้รถใช้ถนน	ผู้ขับขี่ควรส�ารวจเส้นทางก่อนเดินทาง 
เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะที่ต้องขับรถลุยน�้าลึก	 ซึ่งนอกจาก 
จะสร้างความเครียดจนเป็นสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหต ุ
ทางถนน	 ยังส ่งผลเสียหายต่อรถยนต์ของท่านด้วย	 
กองกิจการขนส่ง	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความดังกล่าวนี้
คงจะเป็นประโยชน์กบัทกุๆ	ท่านท่ีใช้รถใช้ถนน	โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน	พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ข้อมูลจ�ก กองทุนเพื่อคว�มปลอดภัยในก�รใช้รถใช้ถนน กปถ.
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 ตรวจสอบก�รปฏบิตังิ�นในด้�นก�รจัดทำ�บญัชีก�รจดัซือ้จดัจ้�ง  ก�รเบกิจ่�ยเงนิ ของ โรงเรยีนในสงักดั อบจ.
ขอนแก่น องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดขอนแก่น จำ�นวน 3 โรงเรียน ได้แก่

โดย...ฉวีวรรณ	จันทร์ดา	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ภารกิจ

ตามแผนการปฏบิตังิาน	รายไตรมาส	มกีารจดัท�ารายงานสถานะการเงนิประจ�าวนัเป็นปัจจบุนั	จดัท�างบการเงนิประจ�าเดอืน	 
ปฏิบตัเิป็นไปตามระเบยีบกรมการปกครองว่าด้วยการบนัทกึบญัชฯี	พ.ศ.	2543	และระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์	 และวิธีการน�าเงินรายได้ของสถานศึกษา	 ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2551

  - ก�รเบิกจ่�ยเงิน	 มีฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกคร้ัง	 มีเอกสารแนบฎีกาครบทุกรายการมีการจัดท�าทะเบียนคุมไว้เป็น
หมวดหมู่	 ตามลักษณะหมวดรายจ่าย	 ทะเบียนจ่ายเงินอื่นๆ	 แยกเป็นประเภทไว้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ	 รวมทั้ง
ได้ตัดยอดเงินงบประมาณตามทะเบียนคุมเงินทุกประเภทเพื่อมิให้มีการเบิกจ่ายเงินเกินบัญชี	 การเบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ	กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน	การเก็บรักษาเงิน	การเบิกจ่ายเงินและการตรวจเงินฯ	พ.ศ.	2547	 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 และวิธีการน�าเงินรายได้ของสถานศึกษา	 ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2551	และผู้มีอ�านาจได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

  - ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	มีการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง	และได้ด�าเนินการ	เป็นไปตาม	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 
ว่าด้วยการพัสดุ	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2535	และแก้ไขเพิ่มเติม	และระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วย
หลักเกณฑ์	 และวิธีการน�าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	 ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.	2551	หมวด	3	ข้อ	11	การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีจ่ดัอยูใ่นระดบัดมีาก	และขอขอบคุณ	 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

	 	 	1.โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
	 	 	2.โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
	 	 	3.โรงเรียนโนนหันวิทยายน

 ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติง�นถูกต้องครบถ้วน และเป็น
ไปต�มระเบียบฯ และหนังสือสั่งก�ร ร�ยละเอียดดังนี้
  - ก�รจัดทำ�บัญชี มีการลงรายการรับเงิน	 -	 การ
จ่ายเงินเป็นประจ�าทุกวัน	 พร้อมท้ังบัญชีแยกประเภท	
และมีทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามหมวดรายจ่ายต่างๆ	 
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ภารกิจ สำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย........	กลุ่มงานนิเทศ	ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

	 ส�านกัการศกึษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	อบจ.ขอนแก่น

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 การใช้โปรแกรม	

The	 Geometer	 s	 Sketchpad	 ในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการรู ้คณิตศาสตร์โรงเรียน

ในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ประจ�าปีการศึกษา	 2557	 

เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ทางคณิตศาสตร์ส�าหรับครูในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา

	 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท

ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โดยช่วยในการสร้างส่ือ	 

นวัตกรรมใหม่ๆ	 สื่อเทคโนโลยีช่วยสร้างสื่อการเรียนรู	้

เพื่ออธิบายความเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ดียิ่งขึ้น	

และ	 อบจ.ขอนแก่น	 ตระหนักในความส�าคัญของการใช้

เทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 

มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้	 เรียนรู้อย่างมีความหมายและ 

เกิดการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ

สามารถน�าไปใช้ในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	โดยจดัขึน้	ระหว่าง

วนัที	่1–	4	พ.ค.	2557	ณ	โรงแรมไอโฮเทล	ขอนแก่น	อ.เมอืง	

จ.ขอนแก่น
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	 ในช่วงปิดเทอมท่ีผ่านมา	 ศูนย์กรีฑา-กีฬา	 โรงเรียน
พระธาตขุามแก่นพทิยาลยั	สงักดั	อบจ.ขอนแก่น	ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา	 และประสบความส�าเร็จในหลาย
รายการ	ดังนี้

	 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 30	 “ศรีสะเกษเกมส์”	
ระหว่างวันที่	15-18	มี.ค.	2557	ณ	จ.ศรีสะเกษ

  น.ส.สุพัชช� สุวรรณบำ�รุง นักเรียนชั้น ม.5
	 	 	 -	เหรียญเงิน	รายการวิ่ง	1,500	เมตร
	 	 	 -	เหรียญทองแดง	รายการวิ่งวิบาก	2,000	เมตร

  น�ยอ�ทิตย์ ม�ล�ศรี นักเรียนชั้น ม.4
	 	 	 -	เหรียญทองแดง	จากการแข่งขันขว้างจักร
	 ส�าหรับการแข่งขันรายการ	 9th	 SEA	 YOUTH	 
ท่ีประเทศพม่า	ระหว่างวนัที่	27-28	เม.ย.	2557	ทีผ่่านมานี้	 
นักกรีฑารุ่นเยาว์ทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัล 
มาได้ทั้งหมด	 15	 เหรียญทอง,	 10	 เหรียญเงิน	 และ	 6	 
เหรียญทองแดง	 โดย	น.ส.สุพัชช� สุวรรณบำ�รุง	 ได้เป็น
ตัวแทนยุวชนทีมชาติไทยที่คว้าได	้1	เหรียญทองแดง	จาก
การวิ่งวิบาก	2,000	เมตร
	 นอกจากนี้ 	 สมาคมกรีฑาแห ่ งประ เทศไทย	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้จัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย	 และนานาชาติ	 ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ครั้งที่	60	ประจ�าปี	2557	

ขา่วแวดวงการศกึษา และโรงเรยีนในสงักดั อบจ.ขอนแกน่
โดย....นายกิตติชัย	อุทธา	นักวิชาการศึกษา	7	ว

ระหว่างวันที่	6-9	พ.ค.	2557	ณ	สนามกีฬาหลัก	ศูนย์กีฬา	 
ม.ธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	 อ.คลองหลวง	 จ.ปทุมธานี	 
โดยศูนย์กรีฑา-กีฬา	 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย	
สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน	 
ซ่ึงผลการแข่งขนัเป็นทีน่่าพอใจโดยคว้ามาได้	1	เหรียญทอง,	
2	เหรียญเงิน	และ	1	เหรียญทองแดง	คือ
  1. ด.ช.จักรพรรดิ์ น้อยศรี นักเรียนชั้น ม.2
	 	 	 -	เหรียญทอง	ประเภทขว้างจกัร	รุน่อนชุนชายอายุ
ไม่เกิน	16	ปี
  2. น�ยอ�ทิตย์ ม�ล�ศรี นักเรียนชั้น ม.4
	 	 	 -	 เหรียญเงิน	 ประเภทขว้างจักร	 รุ่นเยาวชนชาย
อายุไม่เกิน	19	ปี
  3. น.ส.สุพัชช� สุวรรณบำ�รุง
	 	 	 -	 เหรียญเงิน	 ประเภทวิ่งวิบาก	 3,000	 เมตร	 
รุ่นเยาวชนหญิง	อายุไม่เกิน	19	ปี
	 	 	 -	 เหรียญทองแดง	 ประเภทวิ่ง	 1,500	 เมตร	 
รุ่นเยาวชนหญิง	อายุไม่เกิน	19	ปี
	 จากผลงานทีป่รากฏกแ็สดงถงึการบรรลวุตัถปุระสงค์
ตามนโยบายนายก	 อบจ.ขอนแก ่น	 ดร.พงษ ์ศักดิ์  
ตั้งว�นิชกพงษ์ ในการจัดตั้งศูนย์กรีฑา-กีฬา	เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬานักเรียนในสังกัด	 อบจ.
ขอนแก่น	ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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สำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เกร็ดความรู้จาก

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

 คว�มเชือ่มโยงด้�นกฎระเบยีบ หมายถึง	การเชือ่มโยง 
ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือ	 ข้อตกลงในระดับภูมิภาค
ต่างๆ	ตลอดจน	พิธีการในการอ�านวยความสะดวก	การท�า
ธุรกรรมทางสินค้าและบริการระหว่างประเทศ	รวมทั้งการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาให้มีความสะดวกขึ้น	
	 ยุทธศาสตร์หลักในแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง 
ระหว่างกันในอาเซียนเพื่อการเพิ่มพูนความเชื่อมโยง 
ด้านกฎระเบียบ	มีดังนี้	
	 •	ด�าเนนิตามกรอบความตกลงทัง้	3	กรอบว่าด้วยการ
อ�านวยความสะดวกในการขนส่ง	
	 •	 เริ่มด�าเนินโครงการการอ�านวยความสะดวก 
ด้านขนส่งผู้โดยสาร	ในโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่างๆ	
	 •	สร้างตลาดการบินเดียวภายในอาเซียน	
	 •	สร้างตลาดการขนส่งทางเรือเดียวในอาเซียน	
	 •	 เพิ่มการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีในภูมิภาค
อาเซียน	 โดยการลดอุปสรรคทางการค้าภายในระดับ
ภูมิภาค	
	 •	 เร่งรัดการพัฒนาภาคการบริการทางการขนส่งให้มี
ประสทิธภิาพและแข่งขนัได้โดยเฉพาะในสาขาโทรคมนาคม
และการบริการอื่นๆ	ที่เกี่ยวกับความเชื่อมโยงในภูมิภาค	
	 •	 พัฒนาโครงการการอ�านวยความสะดวกทางด้าน 
การค้าในภูมิภาคอย่างจริงจัง	
	 •	 ยกระดับความสามารถของการบริหารจัดการ
พรมแดน	

	 •	 เร่งรัดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดรับการลงทุน
จากภายในและภายนอกภูมิภาคภายใต้กฎระเบียบการ
ลงทุนที่เป็นธรรม	
	 •	 เสริมสร ้างความสามารถของหน่วยงานด้าน 
กฎระเบียบในพ้ืนท่ี	 และประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าใน
ภูมิภาคและปรับปรุง	 การประสานงานทางด้านนโยบาย	
แผนงานและโครงการระดับภูมิภาคและ	อนุภูมิภาค	
 คว�มเช่ือมโยงด้�นประช�ชน	หมายถงึ	การเชือ่มโยง
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ประสานและยึดรวมประชาชน
เข้าไว้ด้วยกัน	 โดยประกอบไปด้วยข้อริเร่ิมทางการศึกษา	
วัฒนธรรม	 และการท่องเที่ยว	 ยุทธศาสตร์หลักในการ
เพิ่มพูนความเชื่อมโยงด้านประชาชน	มีดังนี	้
	 •	ส่งเสริมความเข้าใจด้านสงัคมและวฒันธรรมภายใน
อาเซียนในลึกซึ้งยิ่งขึ้น	
	 •	ส่งเสริมการเคล่ือนย้ายของประชากรภายในอาเซยีน
ให้เพิ่มขึ้น

หนงัสอือา้งองิ	:	กองอาเซยีน	3	กระทรวงการต่างประเทศ.	(2554).	ความเชือ่มโยงระหวา่งกนัในอาเซยีน	(ฉบบัยอ่).	

ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและความเชื่อมโยง
ด้านประชาชนระหว่างกันในอาเซียน
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โดย	นายวรเวทย์	ดิเรกศร	ีหัวหน้าส�านักปลัดฯ
เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โครงการ

	 ในการประชุมประจ�าเดือนของข้าราชการ	 พนักงาน	
อบจ.ขอนแก่น	 ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์	 ครั้งที่	 ๒๘	 โดย 
พระอาจารย์พุฒินาท	อมรธมฺโม	(หลวงพี่ไก่)	ศูนย์ปฏิบัติธรรม
วัดป่าเวฬุวัน	 ต.บ้านค้อ	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 ขอสรุปธรรมะ
ประเด็นที่ส�าคัญ	ที่ท่านได้เทศน	์พอสังเขป	ดังนี้
	 “ใครอยากได้บญุยกมอืขึน้” ท่�นทกัท�ย “คนท่ีไม่ยกมอื
แสดงว่าไม่อยากได้บุญ”	ทุกคนในห้องประชุม	ต่างก็ยกมือขึ้น 
เพราะอยากได้บุญกันทั้งนั้นแล้วท่านได้อธิบายถึงบุญหรือ 
บุญกุศลต่างๆที่เราได้ท�าไป	
บุญคืออะไร ?
	 บุญ	 คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วท�าให้จิตใจใสสะอาด	
ปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัว	 ก้าวขึ้นสู่ภูมิที่ดี	 เกิดขึ้นจาก
การที่ใจสงบท�าให้เลือกคิดเฉพาะสิ่งที่ดี	 ที่ถูก	 ที่ควร	 ที่เป็น
ประโยชน	์แล้วพูดด	ีท�าดี	ตามที่คิดนั้น
	 บุญ	 เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลปรุงแต่งใจของเราให้มี
คุณภาพดีขึ้น	 คือ	 ต้ังมั่นไม่หวั่นไหว	 บริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างไสว	
โปร่งโล่ง	ไม่อึดอัด	อิ่มเอิบ	ไม่กระสับกระส่าย	ชุ่มชื่นเบาสบาย	
ผ่อนคลายไม่ตงึเครยีด	นุม่นวลควรแก่การใช้งาน	และบุญทีเ่กดิ
ขึ้นนี้ยังสามารถสะสมไว้ในใจได้อีกด้วย
	 คนทั่วไปแม้จะมองไม่เห็น	 “บุญ”	 แต่ก็สามารถรู้อาการ
ของบุญ	 หรือผลของบุญได้	 คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วท�าให้จิตใจ 
ชุม่ชืน่เป็นสขุ	เปรยีบได้กบั	“ไฟฟ้า”	ซึง่เรามองไม่เหน็ตวัไฟฟ้า
โดยตรง	แต่เราสามารถรับรู้อาการของไฟฟ้าได	้เช่น	เมื่อไฟฟ้า
ผ่านเข้าไปในหลอดไฟแล้วเกดิแสงสว่างขึน้	หรอืเมือ่ผ่านเข้าไป
ในเครื่องปรับอากาศแล้วเกิดความเย็นขึ้น	เป็นต้น
	 ให้ทุกคนพนมมือไว้แล้วว่าตามดังนี้	 “บุญแล้วหนอท่ีได้
เกิดมาเป็นมนุษย์	 บุญแล้วหนอที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่เจ็บ 
ไม่ป่วยไม่มีโรคประจ�าตัว	บุญแล้วหนอที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว
อายุยืนยาว	 บุญแล้วหนอที่ได้มาพบ	พระธรรมค�าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า	สาธุ”
	 จากนัน้ท่านได้ให้ข้อคิดคติเตือนใจทกุคน	“อยูก่บัตนระวงั
ความคิด	 อยู่กับมิตรระวังค�าพูด”	 หมายความว่า	 เมื่อเราอยู ่
คนเดยีวความคดิอาจจะฟุง้ซ่าน	นึกคดิไปต่างๆ	นาๆ	ทัง้ในทางท่ีดี
หรอืชัว่	ท่านให้ตัง้สตริะลกึอยูเ่สมอว่า	ขณะน้ีเราก�าลงัท�าอะไรอยู	่ 

เช่นขับรถยนต์อยู ่ก็ให้มีสติว ่าขับรถยนต์อยู ่อย่าคิดไปใน 
เรือ่งอืน่ๆ	อาจเผลอเกิดอบุตัเิหตไุด้ทกุเวลา	เป็นต้น	อยูก่บัมติร
ระวังคำ�พูด	 หมายความว่า	 ไม่ว่าเพื่อนสนิทหรือญาติมิตรเรา
ไม่อาจคาดเดาความในใจว่าเขาคิดอะไรกับเราอยู่	 คิดดีก็ดีไป	 
หากคดิร้ายเราไม่รู	้เรือ่งทีไ่ม่ควรพดูไม่ควรคยุกอ็ย่าพดูให้เขาฟัง 
หรือยกมาถกกัน	อาจเป็นประเด็นเกิดการทะเลาะวิวาทได้
	 “บูดตอนเช้า	เน่าตอนสาย	หน่ายตอนเพล	เหม็นตอนค�่า	
ตกต�่าตอนกลางคืน	สะอึกสะอื้นตอนใกล้แจ้ง	ยิ้มแห้งแห้งตอน
ตื่นเช้า”	หมายความว่า	ครอบครัวเดียวกัน	เป็นสามีภรรยากัน
จะต้องมกีารพดูคยุ	ปรบัความเข้าใจกนั	และไว้วางใจกนัและกนั	 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 เมื่อท�าได้เช่นนี้แล้วอาการที่กล่าวมา 
ข้างต้นจะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวท่าน

นิย�ม “ครอบครัวที่อบอุ่น”
 1. มีขอบเขตที่เหม�ะสม ทั้งขอบเขตส่วนบุคคล และ
คนในครอบครัว
 2. มคีว�มผกูพนัท�งอ�รมณ์ทีเ่หม�ะสม ไม่ห่�งเกนิไป  
และไม่ใกล้ชิดกันเกินไป สม�ชิกในครอบครัวมีคว�มเป็น 
ตัวของตัวเอง แต่ยังคงคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ในครอบครัวได้
 3. มีก�รจัดลำ�ดับอำ�น�จ และคว�มเป็นผู้นำ�ที่ชัดเจน
 4. สม�ชิกมีบทบ�ทหน้�ที่ชัดเจน และปฏิบัติหน้�ที่ได้
อย�่งสอดคล้องกัน
 5. โครงสร้�งและก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของครอบครัว 
มีคว�มยืดหยุ่นดีและเหม�ะสม
 6. ส�ม�รถแก้ไขคว�มขัดแย้งได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ
 7. มกี�รจดัระบบภ�ยในครอบครวัอย่�งมปีระสทิธภิ�พ
 8. มีก�รสื่อส�รที่มีประสิทธิภ�พ
 10. มีเครือข่�ยท�งสังคมท่ีดี และมีคว�มสัมพันธ์ที่ดี
กับครอบครัว
 20. สม�ชกิในครอบครวัใช้เวล�อยูร่่วมกนัต�มสมควร

	 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	 อบจ.ขอนแก่น	 
ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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กองการเจ้าหน้าที่
สาระน่ารู้

โดย...สุวนัย	ภูมาศ	ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

กำรลำของผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหำรท้องถิ่น
และสมำชิกสภำท้องถิ่น

	 สวัสดีครับ	 ฉบับนี้กองการเจ้าหน้าที่มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการลาของผู้บริหารท้องถิ่น	 ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น	 และ
สมาชกิสภาท้องถิน่	ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผูบ้รหิารท้องถิน่	ผู้ช่วยผูบ้รหิารท้องถิน่	และสมาชกิ
สภาท้องถิ่น	พ.ศ.	2547	มีดังนี้
	 	 1.	การลาป่วย
	 	 2.	การลากิจส่วนตัวและการลาพักผ่อน
	 	 3.	การลาคลอดบุตร
	 	 4.	การลาเข้ารับการเตรียมพล
	 	 5.	การลาไปต่างประเทศ

	 การลาทุกประเภทของผู ้บริหารท้องถิ่น	 ผู ้ช ่วย 
ผู้บริหารท้องถิ่น	 หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	 เว้นแต่การลา
ไปต่างประเทศ	ให้เป็นอ�านาจพิจารณาอนุญาตของผู้ด�ารง
ต�าแหน่ง	ดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ส�าหรับผู้บริหารท้องถิ่น
และประธานสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	
เทศบาลนคร	เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา
	 	 (2)	นายอ�าเภอ	ส�าหรบัผูบ้รหิารท้องถิน่และประธาน

สภาท้องถิ่นของเทศบาลต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	แล้วแต่กรณี
	 	 (3)	ประธานสภาท้องถิ่น	ส�าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
	 	 (4)	ผู้บริหารท้องถิ่น	ส�าหรับผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

	 ในวนัทีผู่บ้รหิารท้องถิน่	ผูช่้วยผูบ้รหิารท้องถิน่	หรอืสมาชกิสภาท้องถิน่	มคีวามจ�าเป็นต้องเดนิทางไปปฏบิตัภิารกิจ
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี	้ให้ถือว่าวันนั้นเป็นวันปฏิบัติงาน	และไม่ต้องลาตามระเบียบดังกล่าว
	 	 (1)	เดินทางไปเขตจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดตั้งอยู่
	 	 (2)	เดินทางไปนอกเขตจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดตั้งอยู	่ไม่เกิน	24	ชั่วโมง
	 ทั้งนี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น	
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น	และสมาชิกสภาท้องถิ่น	พ.ศ.	2547,	หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่	มท	0809.7/ว1757	ลงวันที่	
26	พฤษภาคม	2549	พบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีครับ
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การควบคุมทรัพย์สิน
	 พสัดทุกุรายการ	ไม่ว่าจะได้มาด้วยการรบับริจาค	หรือจัดซ้ือจัดจ้าง	หรอืการถ่ายโอน	ต้องน�ามาควบคมุในทะเบียน
คุมวัสดุ	 หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ	 ของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	โดยมีวัตถุประสงค์
	 เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยการแยกการควบคุมเป็น	 
2	ประเภท	คือ	สังหาริมทรัพย์	และอสังหาริมทรัพย์

 สังห�ริมทรัพย์ มีขั้นตอนก�รควบคุม ดังนี้
	 	 1.	การควบคุมพัสดุ	แยกการควบคุมออกเป็นลักษณะ	คือ
	 	 	 	 1.1	วัสดุ	โดยสภาพ	มีลักษณะใช้แล้วสิ้นเปลืองและหมดไป
	 	 	 	 1.2	วัสดุ	ประเภทคงทนถาวร	
	 	 	 	 1.3	ครุภัณฑ์
	 	 	 	 1.4	ยานพาหนะ
	 ทั้งนี้	 หลักฐานในการบันทึกบัญชี	 วัสดุ	 และทะเบียนคุมทรัพย์สิน	 ได้แก่	 ใบตรวจรับพัสดุ/ใบส่งของ/หลักฐาน 
การรับบริจาค	หลักฐานการโอน-การถ่ายโอน
	 	 2.	การจดัท�าบัญชวีสัด	ุจะต้องด�าเนนิการให้เป็นปัจจบุนั	เมือ่มกีารรบัเข้าและจ่ายออก	จดัท�าแต่ละปีงบประมาณ	
เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่หากมีวัสดุคงเหลือให้ยกยอดมา	และให้มีวัสดุคงเหลือตรงกับยอดคงเหลือในบัญชี
	 	 3.	วสัด	ุประเภทคงทนถาวร	บันทกึในทะเบยีนคมุวสัดุ	แยกประเภทการควบคมุ	ตามกระทรวงมหาดไทยก�าหนด	
ตามหนังสือด่วนที่สุด	ที่	มท	0808.2/ว	3169		ลงวันที่	5	สิงหาคม	2556
	 	 4.	ครุภัณฑ	์บันทึกการควบคุมโดยการออกรหัสครุภัณฑ์	 จัดท�าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์(พ.ด.2)	และพ่นรหัสลงที่
ตัวครุภัณฑ์	ตรงที่สามารถมองเห็นชัดเจน	ให้เป็นปัจจุบัน
	 	 5.	ยานพาหนะ	เป็นครภุณัฑ์ทีจ่�าเป็นต้องมรีะบบการควบคมุให้ถกูต้อง	โดยการจัดท�าบญัชรีถราชการ	และพ่นรหสั
ครุภัณฑ	์และโลโก้	แสดงสังกัดของส่วนราชการให้ชัดเจน	สามารถมองเห็นได้ง่าย	มีระบบการใช้ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2548
	 	 6.	 การควบคุมจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ี	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมและ 
การเบิกจ่าย	ตลอดทั้งจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาให้เหมาะสม	ปลอดภัย	และมีทรัพย์สิน	ส�ารองเก็บไว้ใช้ได้สะดวกทันกับ
ความต้องการใช้และตรวจสอบได้

โดย	นษ	ปรีทรัพย์	หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน

กองพัสดุและทรัพย์สิน
ภารกิจ

	 	 7.	ครุภัณฑ์ช�ารุด	ให้มีการจัดท�าบันทึกประวัติการ
ซ่อมแซมลงในทะเบียนคุมทรัพย์สิน	 (พ.ด.2)	 ซ่อมแล้ว 
ไม่คุ้มค่า	ให้มีการจ�าหน่าย	เพื่อไม่เป็นภาระของหน่วยงาน
	 	 8.	สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของพสัด	ุโดยสุม่
ตรวจนับพัสดุมีจ�านวนครบถ้วน	 ถูกต้องตรงกับยอดตาม
บัญช	ีหรือทะเบียน
	 อ่านต่อ	ฉบับหน้า
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โดย	จ่าอ๋อง	วีระศักดิ์	อินทวงษ์
ข่าวกีฬา

	 สวัสดีครับ	 แฟนคอลัมน์ข่าวกีฬา	 รอบรั้ว	 อบจ.
ขอนแก่น	 พบกันอีกครั้งครับกับการติดตามข่าวสาร 
ด้านกีฬา	 อบจ.ขอนแก่น	 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	 
อบจ.ขอนแก่นคัพ	 ต้านยาเสพติด	 ครั้งที่	 3	 แข่งขัน
ระหว่างวันที่	24	พ.ค.-7	มิ.ย.	2557	ณ	สนามกีฬา	อบจ.
ขอนแก่น	 รายการน้ีได้รับความสนใจจากเยาวชนและ
ประชาชนเป็นอย่างมาก	 การแข่งขันเสร็จสิ้นลงด้วย
ความสนุกตื่นเต้นและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 มีการ
แสดงคีตะมวยไทยและโชว์กระบองไฟ	 จากทีมนักแสดง
โรงเรียนบ้านหนองหิน	ต.ศิลา	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	ซึ่งการ
แข่งขันวันสุดท้าย	 ได้รับเกียรติจาก	นายก	อบจ.ขอนแก่น	

ฟุตซอล อบจ.3
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ พร้อมด้วย	 น�งเทว�  
ตัง้ว�นชิกพงษ์	มาร่วมให้ก�าลงัใจแก่นกักฬีา	และได้มอบให้	 
รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกิลุ ภคูำ�วงศ์	เป็นประธาน 
ในพิธีปิดการแข่งขัน	โดยมี	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งสุม�ลี 
ฐ�นวเิศษ,	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� 
ณ สกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมให้ก�าลังใจ 
แก่นักกีฬา	
	 พบกันอีกครั้งฉบับหน้ากับข่าวกีฬารอบรั้ว	 อบจ.
ขอนแก่น	 และขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเล่นกีฬา	
สุขภาพแข็งแรงครับ



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...	ภาควิชาอายุรศาสตร	์ศูนย์บริการโรคไตฯ
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.2555
ประกาศเกียรติคุณที่ นายก อบจ.ขอนแก่น
“ได้แสดงเจตนารมณร่์วมรณรงค์เพือ่ตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่”
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	ขอนแกน่	
 กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั	กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ.2556
โลเ่กยีรตคิณุ “สนับสนุนการจดังานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน 
ระดับมัธยมศึกษา จ.ขอนแก่น”
จาก...ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	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...	กรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช

พ.ศ.2555
รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
กรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดียิ่ง”
จาก...	กรมประชาสัมพันธ	์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
	 ในพระบรมราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
	 สยามบรมราชกุมารี



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

พ.ศ.2556
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการศึกษา 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...	นายกรัฐมนตร	ี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	์สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	
	 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


