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กับ นายก อบจ.ขอนแก่น
เล่าเรื่องจากปก

	 วันแม่แห่งชาติ	 เป็นวันส�าคัญของทุกครอบครัว	
เพราะเป็นโอกาสดีๆ	 ท่ีลูกๆ	 จะได้แสดงความกตัญญู
กตเวทต่ีอพระคณุของแม่ผูใ้ห้ก�าเนดิและเลีย้งดเูรามาอย่าง
ทะนุถนอม	 ในประเทศไทยนั้น	 ก�าหนดให้วันแม่แห่งชาติ
ตรงกับวันที	่12	สิงหาคมของทุกปี	

ประวัติวันแม่แห่งช�ติ
	 แต่เดมิน้ัน	วนัแม่ของชาตไิด้ก�าหนดเอาไว้เป็นวนัที	่15	
เมษายนของทุกๆ	ป	ีทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี
ประกาศรับรอง	 เมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2493	 
ซึง่ได้พจิารณาเห็นว่าการจดังานวนัแม่ของส�านกัวฒันธรรม
ฝ่ายหญิง	สภาวฒันธรรมแห่งชาตผิูร้บัมอบหมายให้จดังาน
วันแม่	มาตั้งแต่วันที่	15	เมษายน	พ.ศ.	2493	เป็นครั้งแรก
ซึ่งประสบความส�าเร็จด้วยดี	 ประชาชนให้การสนับสนุน	 
จนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป		
	 งานวันแม่สมัยก่อนนั้น	 จะมีการจัดพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา	การประกวดค�าขวัญวันแม่	การประกวด

“ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี”
12 สิงหาคม 2557

แม่ของชาติ	 เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความส�าคัญ 
ของแม่	 และเพื่อเพ่ิมความส�าคัญของวันแม่ให้ยิ่งๆ	 ขึ้นไป	
ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจ�าปีของชาติตาม
ประกาศของรัฐบาลฯ	 พณฯ	 จอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 
แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวัน	แม่ของชาต	ิ	
	 ต่อมาถึง	 พ.ศ.	 2519	 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ 
ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ	 คือ	 วันที่	 12	 สิงหาคม	 เป็นวันแม ่
แห่งชาต	ิเริ่มในป	ีพ.ศ.	2519	เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	

 กิจกรรมต�่งๆ ที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งช�ติ 
	 1.	ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน	
	 2.	จัดกิจกรรมต่างๆ	เกี่ยวกับวันแม่
	 3.	จดักจิกรรมเกีย่วกบัการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	
ท�าบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล	เพื่อร�าลึกถึงพระคุณของแม	่
	 4.	น�าพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่



ที่ม� : http://hilight.kapook.com/view/14164

สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่
สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ	 ดอกมะลิ	 ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์	 
ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน	 อีกทั้งยังออกดอกได้
ตลอดทั้งปี	 เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ท่ีมีต่อ
ลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย	

คำ�ขวัญวันเเม่แห่งช�ติ ประจำ�ปี พ.ศ.2556
	 สมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์ 	 พระบรมราชินีนาถ	 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานค�าขวัญวันแม่ 
แห่งชาต	ิปี	2556	ความว่า

 “ค�ำโบรำณว่ำดูนำงดูอย่ำงแม่ คือค�ำแปลว่ำแม่ดี 
มีลูกเด่น จะชำยหญิงรู ้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพรำะจัดเจน 
แบบอย่ำงในทำงดี”



บทบรรณาธิการ
	 . . . .สวัสดีผู ้อ ่านทุกท ่าน	 พบกันกับ
วารสารคูนแคนปีที	่9	ฉบับที	่10	ประจ�าเดือน
กรกฎาคม	2557
	 เดือนกรกฎาคม	 ถือได้ว่าเป็นเดือนแห่ง
การเริม่ต้นเข้าสูเ่ดอืนแห่งการท�าบุญ	เป็นเดอืน
แห่งธรรมะกันเลยทีเดียว	 เพราะเป็นเดือนที่
มีวันส�าคัญทางพุทธศาสนาของคนไทยและ
ชาวพุทธอย่างแท้จริง	และยังเป็นเดือนที่มีวัน
หยุดราชการหลายวันนะคะ	 ถือเป็นโอกาส
อันดีที่พี่น้องชาวองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่นและ
พทุธศาสนกิชนทัว่ไปจะได้ท�าบุญตกับาตร	ถอืศลี	ช�าระล้าง
จติใจให้สะอาดและบรสิทุธิ	์ถอืเป็นการท�าบญุอกีทางหนึง่….
	 เริ่มต้นที่วันอาสาฬหบูชา	 ตรงกับวันเพ็ญ	 เดือน	 8	 
ก่อนวันเข้าพรรษา	1	วัน	ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่	11	ก.ค.	2557	 
ก็หยุดให้ท�าบุญตักบาตร	 ปล่อยนก	 ปล่อยปลา	 และ 
เวียนเทียนตามประเพณีของชาวพุทธ	 และต่อด ้วย 
วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่	12	ก.ค.	2557	ซึ่งเป็นเทศกาล
ที่ชาวไทยพุทธได้ถือปฏิบัติกันมานานนั่นก็คือ	การงดเหล้า 

เจ้าของ : องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อ�านวยการ : 
นายพงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
นายสิทธิกุล	ภูค�าวงศ์
นางวัชราภรณ์	ผ่องใส
นายวัฒนา	ช่างเหลา
 รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
นายปรัชญา	ผิวผาง
 เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษา
นายสุชาติ	ไตรองค์ถาวร
 ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
นายธาดา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร
นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์
นายประสิทธิ์	อุดมธนะธีระ
 รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
นายวรเวทย์	ดิเรกศรี
 หัวหน้ำส�ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นางวราพร	หาญชนะชัยกูล
 ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นายเพ็ชร	มูลป้อม
 ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ
นางสาวจุฑารัตน์	สุภโตษะ
 ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง
นำยวิรัติ นำคนชม
 ผู้อ�ำนวยกำรกองช่ำง
นายปิยะชัย	ตุ่ยสิมา
 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
นายประชิต	อึ้งประเสริฐ
 ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรขนส่ง
นางนงเยาว์	สรรศรี
 ผู้อ�ำนวยกำรกองพัสดุและทรัพย์สิน
นายสุวนัย	ภูมาศ
 ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรเจำ้หน้ำที่

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
นางสุมาลี	ฐานวิเศษ
 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผู้จัดการ
นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์
 รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดการ :
นางศิริพร	ประดาพล
 หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคม
ฝ่ายประสานงานจัดส่งและนายทะเบียน :
นางอุบลศิริ	ไชยแสง	 นางสาวพรทิพา	ราชสีทา
ฝ่ายประสานงานติดตามข้อมูลประจ�ากองต่างๆ :
ด.ต.พิชิต	ศรีวิไล	 นายรัฐกรณ์	ทองงาม	 นายทรงวุฒิชัย	ดิลกวิลาศ
นางกุลกาญจน์	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	นามคณัท	ี 	 นายพิพัฒน์พล	หล่อยดา
ออกแบบ :
นางสาววีรญา	ศรีรักษ์สัตย์
วัตถุประสงค์ :
	 เพ่ือเป็นการเผยแพร่กิจกรรมตามกรอบภารกิจของ	 อบจ.ขอนแก่น	 ตลอดจนองค์กรภาครัฐ 
และเอกชน	 เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	 ข้อเสนอแนะ	 ซ่ึงจะน�าไปสู ่
การพัฒนาท้องถ่ินเชงิรุก	โดยประชาชน	องค์กรภาคเอกชน	เข้ามามส่ีวนร่วมในการพัฒนาจงัหวดั 
อย่างเต็มรูปแบบ

เข้าพรรษา	 และขอเพ่ิมไปอีกซักนิดนะคะ	
“งดเหล้ำเข้ำพรรษำแล้วก็อยำกให้งดบุหรี ่
เข ้ำพรรษำ”	 ด้วย	 อย่างน้อย	 3	 เดือนนี	้ 
ได้ร่วมกันท�าบุญ	 อานิสงค์คงท�าให้ทุกท่าน
สุขภาพร่างกายแข็งแรงและได้รับแต่สิ่งดีๆ	
ตลอดปีนะคะ	
	 เดือนสิงหาคม	 เป็นเดือนมหามงคล 
ที่ทุกท่านต่างแสดงความกตัญญูต่อบุพการี	
และหน่วยงานต่างๆ	 ก็แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีต่อ	สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ 
วารสารคูนแคน	 ขอเป ็นตัวแทน	 อบจ.ขอนแก ่น	 
ถวายพระพรพระองค์ท่าน	 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ	 
แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ
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 0 4323 6795 
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เปิดท�าการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น”
จำาหน่าย

ของฝาก ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าฝ้าย 
ผ้าไหม สมุนไพร รับจัดกระเช้า



6 วารสารคูนแคน

อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ

โดย...ชาญสิทธิ์	คุ้มตะบุตร	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชน-ศูนย์เด็กเล็ก
บ้านดอนหัน 

	 เมื่อวันที่	 6	 มิ.ย.	 57 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ลงพื้นที่	 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชน 
บ้านดอนหนั	และตรวจเยีย่มศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหนั	 
ต.ใหม่นาเพียง	 อ.แวงใหญ่	 โดยมีผู้อ�านวยการโรงเรียนให้ 
การต้อนรับ	 และน�าตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน	
พบปะคร	ูซกัถามปัญหาของครผููส้อนพร้อมให้ก�าลงัใจทกุคน	 
ที่ได้ร่วมกันพัฒนางานการศึกษา	 เพ่ือยกระดับคุณภาพ
นักเรียน	 พร้อมได้เยี่ยมชมภูมิทัศน์	 สิ่งแวดล้อม	 ที่เอ้ือต่อ
การเรยีนการสอนและการเรยีนรูข้องนกัเรยีนได้เป็นอย่างดี

พิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล “ อบจ.ขอนแก่น คัพ ”

	 เมื่อวันที่	 7	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ให้เกียรติชมการแข่งขัน 
ฟุตซอล	 “อบจ.ขอนแก่นคัพ	 ต้านยาเสพติด”	 ครั้งที่	 3	
ประจ�าปี	 2557	 โดยมี	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�งสุม�ลี  
ฐ�นวเิศษ	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� 
ณ สกลนคร ผอ.ส�านักการศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	 
น�ยปิยะชยั ตุย่สมิ�	ส.อบจ.ขอนแก่น	ข้าราชการ	พนกังาน	
นักกีฬา	 ชมเป็นจ�านวนมาก	ณ	 ลานกีฬาอเนกประสงค	์
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เปิดอบรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ต.หนองเม็ก

	 เม่ือวันที่	 6	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
อบรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2557	 
โดยมนีายก	อบต.หนองเม็ก	น�ยวสนัต์ เปรมศร ีกล่าวรายงาน	 
และมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.หนองสองห้อง	 น�ยศิริชัย  
ฉัตรชยัพลรตัน์ ร่วมในพธีิเปิด	ณ	วดัสระบัวแก้ว	บ้านวงัคณู	 
ต.ห้วยเม็ก	อ.หนองสองห้อง	จ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น 
ตรวจโครงการถนนนำ้าล้นผ่าน 

	 เม่ือวันที่	 6	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์ และ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.หนองสองห้อง น�ยศริชิยั ฉตัรชยัพลรตัน์ ลงพ้ืนทีต่รวจ
โครงการถนนน�า้ล้นผ่าน	(Wet	Crossing)	บ้านโนนเหลี่ยม	 
บ้านหนองไทร	ต.หนองเม็ก	และโครงการสะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก	 ข้ามล�าห้วย	 เชื่อมระหว่าง	 บ้านหนองแวง	 -	 
บ้านโคกสูง	ต.หนองเม็ก	อ.หนองสองห้อง	จ.ขอนแก่น
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อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการพื้นที่ชุ่มนำ้า อ.บ้านไผ่

	 เมื่อวันที่	 10	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ในการจัดการพื้นที ่
ชุ ่มน�้า	 จ.ขอนแก่น	 ณ	 โรงเรียนบ้านดู ่ใหญ่	 อ.บ้านไผ	่
จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 เขต	 1	 
น�ยเดชคำ�รณ สงิคลบีตุร	และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	
เขต	2	น�ยองอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดสำาราญ บ้านงิ้ว 

	 เมื่อวันที่ 	 7	 มิ .ย	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้า
พระอโุบสถ	วดัส�าราญ	บ้านงิว้	ต.สาวะถ	ีอ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	
พร้อมด้วย	 ประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.สุช�ติ  
ไตรองค์ถ�วร	ร่วมในพิธีนี้ด้วย

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ร.ร.เมืองพลพิทยาคม

	 เมื่อวันที่	 21	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในการประชุม 
ผู ้ปกครองนักเรียน	 และมอบงบประมาณสนับสนุน	 
ร.ร.เมอืงพลพทิยาคม	อ.พล	จ.ขอนแก่น	เพือ่เป็นค่าอปุกรณ์
การเรยีนและค่าเครือ่งแบบนักเรยีน	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.พล	 เขต	 1	น�ยคจิตร พงษ์คำ�พันธ์ ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.พล	เขต	2 น�ยคงฤทธิ ์อศัวพัฒน�กลู ร่วมเป็นสักขพียาน	
และ	ผอ.	ร.ร.เมืองพลพิทยาคม	น�ยสุเทพ พงษ์ใหม่ น�า
คณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น	

เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำาบลวังชัย

	 เมื่อวันที่	 22	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ประเพณบีญุบัง้ไฟ	ต.วงัชยั	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.น�า้พอง	
เขต	 1	 น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ส.อบจ.อ.น�้าพอง	 
เขต	2	น�ยนพพร ปิติสวุรรณรัตน์ ร่วมพิธเีปิด	ณ	บ้านวงัชยั	 
ต.วังชัย	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น
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ร่วมเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูป

	 เมื่อวันที่	 25	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ พร้อมคณะ	 ได้เข้าร่วม
เสวนาสร้างความปรองดองสมานฉนัท์เพือ่การปฏริปู	โดยม	ี 
รองแม่ทัพน้อยที่	 2	 พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์ ในฐานะ
หวัหน้าคณะท�างานศนูย์ปรองดองสมานฉนัท์เพือ่การปฏริปู	 
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นประธานเปิด
การเสวนา	 มีข้าราชการระดับสูงของจังหวัดขอนแก่น	 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	กลุม่อดีตนกัการเมือง	
ส.ส.	และ	ส.ว.	และกลุ่มนกัธรุกจิ	เข้าร่วมเสวนากว่า	300	คน	 
ณ	ห้องประชมุพรีะสทิธิ	์ค�านวณศลิป์	วทิยาลยัการปกครอง
ท้องถิ่น	มข.

ร่วมเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฯ 

	 เมื่อวันที่	 24	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตามโครงการชุมชน
ส�านึกรักถิ่นเกิด	 โดยมี	 รอง	 ผบช.ภ.4	พล.ต.ต.บุญเลิศ  
ใจประดิษฐ	 เป็นประธานในพิธีเปิด	ณ	 ศาลาประชาคม	
จ.ขอนแก่น

เปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มองค์กร
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ.บ้านไผ่

	 เมื่อวันที่	 24	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการส่งเสริมกลุ่มองค์กรด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	
ประจ�าปี	 2557	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	 เขต	1	 
น�ยเดชคำ�รณ สิงคลีบุตร และ	 ผอ.กองแผนและ 
งบประมาณ	นายเพช็ร		มลูป้อม	ร่วมพิธเีปิด	ณ	บ้านเมอืงเพีย	 
ต.เมืองเพีย	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น

ร่วมกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคี
ในเขตทต.ท่าพระ

	 เมื่อวันที่	 25	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
ความรักความสามัคคี ในเขตเทศบาลต�าบลท ่าพระ	 
โดย	 ทต.ท่าพระร่วมกับศูนย์ป้องกันรักษาความสงบ
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่	 โดยมี	 ผวจ.
ขอนแก่น	น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์ เป็นประธานในพิธี	และ
นายกเทศมนตรีต�าบลท่าพระ น�ยพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร  
ร่วมกิจกรรม	ณ	สนามวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ

โดย...ชาญสิทธิ์	คุ้มตะบุตร	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
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อบจ.ขอนแก่น เข้ารับโล่เกียรติคุณ
กับ ฯพณฯ องคมนตรี

	 เมื่อวันที่	 4	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.
ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณจาก	
ฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.อ.กำ�ธน สินธว�นนท์	 ในด้าน 
ผู ้สนับสนุนการสร้างห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับ
เยาวชน	แห่งที่	 57	ณ	โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.ซำาสูงพิทยาคม
	 เมื่อวันที่	 27	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน	 ร.ร.ซ�าสูงพิทยาคม	ประจ�าปีการศึกษา	
2557	โดยมี	ส.อบจ.อ.ซ�าสูง	น�ยอุทัย วิสิล�	ร่วมพิธีเปิด	 
พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่ทางโรงเรียน

เปิดศูนย์ชมรมคนพิการเทศบาลบ้านเป็ด
	 เมื่อวันที่	 12	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 มอบหมายให้รองนายก	 
อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็นประธานเปิด 
ศูนย์ชมรมคนพิการเทศบาลต�าบลบ้านเป็ด	 เพื่อเป็น
ศูนย์เรียนรู ้และประสานงานของผู้พิการกับทางภาครัฐ	 
และเอกชน	 เป็นสถานที่จัดกิจกรรมส�าหรับคนพิการและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ	ณ	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ด	 (เดิม)	
โดยม	ีนายกเทศมนตรตี�าบลบ้านเป็ด	น�ยไพศ�ล จติตะมยั  
น�าคณะให้การต้อนรับ

โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
กลุ่มสตรี จ.ขอนแก่น

	 เมื่อวันที่	 26	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น 
ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ ร่วมพบปะและบรรยายพเิศษ	
หัวข้อ	 “อบจ.กับก�รพัฒน�องค์กรสตรี”	 ในโครงการ 
เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรีจังหวัดขอนแก่น	 การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมพัฒนาสตรีจังหวัด	
(กพสจ.)	ขอนแก่น	และศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี	ราชบุรี	 
และสมุทรสงคราม	ประจ�าปี	2557	พร้อมกันนี้ได้มอบเงิน
สนับสนุนโครงการจ�านวน	3,000,000	บาท	ณ	ห้องประชุม
ชุดา	2	ชุดาปาร์ค	รีสอร์ท	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ
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วันต่อต้านยาเสพติดโลก

	 เมื่อวันที่	 26	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	 รองนายก	
อบจ.ขอนแก่น	 น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	 ร่วมกิจกรรม	 
เน่ืองในวนัต่อต้านยาเสพตดิโลก	ปีนีใ้ช้ชือ่งานว่า	NO	DRUG	 
ขอนแก่นเมืองสีขาว	 ทางออกของปัญหา	 ไม่ใช่การใช้ 
ยาเสพติด	 โดยมี	 ผวจ.ขอนแก่น	น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์  
เป็นประธานพธิเีปิด	ณ	ศูนย์การค้า	เซน็ทรลัพลาซา	ขอนแก่น	

โครงการนักเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น 
อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

	 เมื่อวันที่	 12	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ มอบหมายให้	รองปลดั	อบจ.
ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการฯ	 โดยมีคณะผู ้บริหาร	 ข้าราชการ	
พนักงาน	 อบจ.ขอนแก่น	 และคณะวิทยากร	 ร่วมพิธีเปิด	 
ณ	ศูนย์ฝึกอบรมต�ารวจภูธรภาค	4	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น

ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำาปี 2557

	 เมื่อวันท่ี	 5	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	 รองปลัด	
อบจ.ขอนแก่น	น.ส นงลักษณ์  รัตนจันทร์ ร่วมพิธีเปิด 
โครงการฯ	ณ	หอประชุมที่ว่าการ	อ.น�้าพอง	โดยมี	ส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.น�า้พอง	เขต	2	น�ยนพพร ปิตสิวุรรณรตัน์	และ	 
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	1	น�ยเดชคำ�รณ สิงคลบีตุร  
ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

อบจ.ขอนแก่นจดัการแข่งขนัเทวนัโด แชมเป้ียนชพิ

	 เมื่อวันที่	 28	 มิ.ย.	 2557	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นชิกพงษ์ มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.
ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	 เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ	 
ปลัดจังหวัดขอนแก่น	 น�ยเสน่ห์ นนทะโชติ	 ประธาน 
ในพิธีเปิดการแข่งขัน	โดย	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมกับ	สโมสร
มาแฌ็ล	อาร์ต	นครขอนแก่น	และ	มข.	จัดการแข่งขันกีฬา	 
เทวันโด	 ชิงถ้วยพระราชทาน	 สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ ์
พระบรมร�ชินีน�ถ	 ในรายการ	 “#1st	 KHONKAEN	 
TAEKWONDO	CHAMPIONSHIP	2014”	“อบจ.ขอนแก่น
เทควนัโด	แชมเป้ียนชพิ	คร้ังที	่1	ประจ�าปี	2557”	ณ	อาคาร
พลศึกษาอเนกประสงค์	มข.	

อบจ.ขอนแก่น
ภารกิจ

โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา	กรมโคตร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



โดย...	ด.ต.พิชิต	ศรีวิไล		เลขานุการสภา	อบจ.ขอนแก่น
เล่าขาน
เลขา...
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ผู้ที่จะมาเป็นพยานศาล 
 10. คำ�ถ�มซึ่งใช้ถ�มพย�นจะเป็นคำ�ถ�มเกี่ยวกับ
เรื่องใด
	 	 	กฎหมายห้ามคู่ความและทนายความไม่ว่าฝ่ายใด
ถามพยานด้วยค�าถามทีไ่ม่เกีย่วกบัประเดน็แห่งคด	ี(เน้ือหา
สาระทีจ่ะเป็นข้อแพ้ชนะ)	หรอืค�าถามทีอ่าจจะท�าให้พยาน
หรือคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงหรือบุคคลภายนอกต้องรับโทษ 
ทางอาญาหรือค�าถามท่ีเป็นการหมิ่นประมาท	 พยานมี
สิทธิแถลงต่อศาลของดตอบค�าถามท�านองดังกล่าวได้	 
การอนญุาตให้งดตอบค�าถามหรอืไม่เป็นดลุยพนิจิของศาล
 11. วิธีก�รเบิกคว�มมีแบบใดบ้�ง
	 	 	ศาลอาจจะให้พยานเบิกความโดยวิธีเล่าเร่ือง	 
ตามที่พยานได้รู้ได้เห็นหรือได้ยินมา	หรืออาจจะเบิกความ
โดยวิธีตอบค�าถามของศาลหรือคู่ความหรือทนายความ 
ก็ได้	 พยานควรเบิกความเฉพาะเท่าที่พยานได้รู ้ได้เห็น 
หรือได้ยินมาโดยตรงเท่านั้น	 ไม่ต้องเบิกความตอบค�าถาม 
ถึงเรือ่งทีพ่ยานได้รบัการบอกเล่ามาจากผูอ้ืน่	เว้นแต่กรณมีี
ค�าสั่งให้พยานเบิกความถึงเรื่องที่ได้รับการบอกเล่า
	 	 	พยานจะต้องเบิกความด้วยวาจา	 ห้ามพยานอ่าน
ข้อความที่จดหรือเขียนมา	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ศาล	เหตุการณ์ที่พยานไม่แน่ใจหรือจ�าไม่ได้ให้ตอบค�าถาม
ไปตรงๆ	ว่าพยานไม่แน่ใจหรือจ�าไม่ได	้ถ้าพยานฟังค�าถาม
ของคู่ความหรือทนายความไม่ชัดเจน	พยานอาจจะร้องขอ
ให้คู่ความหรือทนายความทวนค�าถามเสียใหม่ได้
 12. เมื่อพย�นเบิกคว�มเสร็จแล้ว จะต้องปฏิบัติ
ตัวอย�่งไร
	 	 	 เมือ่พยานเบกิความเสรจ็พยานต้องรอฟังการอ่าน
ค�าพยานที่ศาลได้บันทึกไว้และต้องลงลายมือชื่อไว้ในค�า
พยานที่ศาลบันทึก	หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ	หรือเมื่อศาลอ่าน
ค�าให้การของพยานที่บันทึกไว้ให้พยานฟังว่าศาลบันทึก 

การเป็นพยานศาล (ต่อ)
ถูกต้องตรงกับที่ให้การไว้หรือไม่	 หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง	 
หรือขาดหายไปบางตอน	จะต้องรบัแถลงให้ศาลทราบทนัท	ี
เพื่อให้ศาลแก้ไข
 13. กรณทีีพ่ย�นม�ศ�ลแต่มกี�รเลือ่นก�รสบืพย�น
ไป พย�นจะต้องทำ�อย่�งไร
	 	 	 ในกรณทีีม่กีารเลือ่นสบืพยาน		หากเจ้าหน้าทีศ่าล
ให้พยานลงชื่อรับทราบวันเวลานัดครั้งต่อไปแล้ว	 ศาลจะ
ไม่ออกหมายเรียกพยานไปอีก	โดยถือว่าพยานได้ทราบวัน
เวลานัดของศาลแล้ว
 14. เมื่อพย�นเบิกคว�มแล้วจะต้องได้ค�่ตอบแทน
อะไรบ้�ง 
	 	 	พยานในคดีแพ่งจะได้รบัค่าพาหนะและค่าป่วยการ
ตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้	โดยศาลสัง่ให้ฝ่ายทีอ้่างพยานเป็น
ผู้จ่าย
	 	 	พยานในคดีอาญา	 พยานพึงมีสิทธิได ้รับค ่า
ตอบแทนที่จ�าเป็นและสมควรตามที่กฎหมายบัญญัติ	 โดย
ศาลจะมีค�าสั่งให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อพยานได้เบิก
ความต่อศาลแล้ว
 15. กรณีพย�นเบิกคว�มเท็จ จะมีผลอย่�งไร 
	 	 	พยานผู้เบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดี
แพ่งต่อศาล	 ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อส�าคัญในคดี	 ก็มีความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 177	 ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับไม่เกิน	10,000	บาท	หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ
	 	 	ถ้าเป็นการเบิกความเท็จในการพิจารณาคดี 
อาญา	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 7	 ปี	 และปรับไม่เกิน	
14,000	บาท
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รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ์	ทองงาม	นิติกร	8	ว.

การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ด้วยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการรับเงิน	
การเบิกจ่ายเงิน	 การฝากเงิน	 การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 แก้ไขเพ่ิมเติม	
(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2548	 ก�าหนดให้ยกเลิกความในข้อ	 89	
และข้อ	90	เดิม	โดยแก้ไขมีสาระส�าคัญ	ดังนี้
  1. ต�มข้อ 89	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้	 โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เง่ือนไข	 ให้กระท�าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ�านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งเกี่ยวกับ 
ด้านการบริการชุมชนและสังคม	 หรือกิจการที่เป็นการ
เพิม่พนูรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	หรอืกจิการ
ท่ีจัดท�าเพ่ือบ�าบัดความเดือดร้อนของประชาชน	 ทั้งนี	้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
หรือตามที่กฎหมายก�าหนด	 โดยให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย 
ค่าใช้จ่ายประจ�าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น	 
โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค�านึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว	 ดังน้ัน	 การจ่ายเงินสะสมไม่ต้อง
ค�านึงถึงงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น 
เหมือนระเบียบเดิมอีกต่อไปแล้ว
  2. ต�มข้อ 90	กรณีทีง่บประมาณรายจ่ายประกาศ
ใช้บังคับแล้ว	มีงบประมาณ	ไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้
ตัง้งบประมาณเพือ่การนัน้ไว้	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จ่ายขาดเงินสะสมได้	 โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
ในกรณีดงัต่อไปนี	้(1)	รบัโอน	เลือ่นระดบั	เลือ่นขัน้เงินเดือน
พนกังานส่วนท้องถิน่	(2)	เบกิเงนิให้ผูบ้รหิารท้องถิน่	ผูช่้วย
ผู้บริหารท้องถิ่น	 สมาชิกสภาท้องถ่ิน	 เลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น	 เลขานุการสภาท้องถิ่น	ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น	
พนักงานส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งมีสิทธิได้รับเงิน	 ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	ตลอดจน 
ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับเงินอื่น	 ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 
ค�าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยในระหว่าง
ปีงบประมาณ

	 การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 จะน�าเงินสะสม 
ไปใช้จ่ายเป็นเรื่องที่มีปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ	
ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น	 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	 มท	0808.2/ 
ว	2150	ลงวันที่	27	พฤษภาคม	2556	โดยมีสาระส�าคัญ
ว่า	 (1)	 กรณีมีหน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
น�าโครงการ	 กิจกรรม	 บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน 
ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 หรือรายจ่ายเพิ่มเติม	
หม�ยถึง มิอาจน�าเงินสะสมไปอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นได้	 
(2)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจน�าเงินสะสมมาจ่าย
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	 (เงินรางวัล
ประจ�าปี)	 (3)	 กรณีการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าครุภัณฑ์	
ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้างทีม่ใิช่เรือ่งเร่งด่วนให้ตัง้งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี	 หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	 หรือ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	 หรือโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	
หม�ยถึง	 หากเป็นค่าครุภัณฑ์	 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 
ต้องมคีวามจำ�เป็นเร่งด่วน	จงึจะจ่ายขาดเงนิสะสมไปใช้ได้
	 ดังนั้น	 สิ่งท่ีควรพึงระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 คือต้องไม่จ่ายขาด
เงินสะสมเกินกว่าวงเงินสะสมที่สามารถน�าไปใช้จ่ายได้	
และ/หรือจ่ายขาดเงินสะสมเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	
ทั้งนี	้ ให้ด�าเนินการตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	 โดยเคร่งครัด	 มิเช่นนั้นอาจถูก
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�าเภอในฐานะผู้ก�ากับดูแล
ตรวจสอบแล้วด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่	 หรืออาจถูก
ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 ตรวจสอบ	 ทักท้วง	 
มีข้อเสนอแนะให้เรียกเงินคืนคลังได้นะครับ



13วารสารคูนแคน

รู้หน้าที่ มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม น�าชาติพัฒนา
โดย...ธาดา		พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

	 “รู้หน้าที	่มีวนิยั	ใฝ่คณุธรรม	น�าชาตพิฒันา”	เป็นค�าขวญั
วันเด็กเมื่อปีพุทธศักราช	 2534	 เม่ือคร้ัง	พลเอก ช�ติช�ย  
ชุณหะวัณ	ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตร	ีแม้เวลาจะล่วงเลยมา	
23	ปีแล้ว	แต่ก็สามารถน�าค�าขวญัวนัเด็กมาใช้กบับ้านเมอืงนีไ้ด้
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
	 รู้หน้าที่	 นั่นคือ	 คนเราจะต้องมีหน้าที่อยู่	 2	 อย่าง	 คือ	
1.หน้าที่เพื่อตน	และ	2.หน้าที่เพื่อคนอื่น	ด้วยเหตุทุกคนที่เกิด
มาแล้ว	จะด�ารงชีพให้ยั่งยืนเป็นสุขอยู่ได	้ไม่ใช่เพราะท�าหน้าที่
ของตนอย่างเดียว	จะต้องเกี่ยวข้องด้วยหน้าที่เพื่อผู้อื่น	ที่คอย
เข้ามาช่วยค�้าจุนอุดหนุนเอาไว้ด้วย	 จึงจะด�ารงชีพอยู่ได้ด้วย
ความสขุอย่างแท้จรงิ	หน้าทีอ่นัต้องท�า	ไม่ว่าจะเป็นของตนหรอื
ผู้อื่น	ย่อมมีลักษณะแตกต่างกัน	เช่น	ใหญ	่เล็ก	มาก	น้อย	แต่
ส�าหรับผู้มุ่งหวังความเจรญิแล้ว	การงานทีใ่หญ่จะกลายเป็นเลก็	
การงานที่มากจะกลายเป็นน้อย	เพราะเหตุว่าการมุ่งหวังความ
เจริญอันเป็นคุณธรรมที่จะให้เกิดความเพลิดเพลิน	สนุกสนาน	
ร่าเริง	มกี�าลงัใจในการท�างาน	หลายฝ่ายจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องช่วย
กัน	 ผู้มุ่งหวังความเจริญดังกล่าว	 ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ	
คือ	 ความไม่เกียจคร้าน	 และการพิจารณาหาทางท่ีจะท�าให้
หน้าที่ส�าเร็จลุล่วง	 เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้กิจการที่ต้องการ
ส�าเร็จเป็นทีพ่ึ่งได้จรงิๆ	คุณสมบติัเช่นนี	้ถ้ามเีพยีงความต้องการ	 
แต่ไม่มคีวามขยนัหมัน่เพยีรในการท�า	เรือ่งทีต้่องการกจ็ะกลาย
เป็นความละเมอเพ้อฝัน	ไม่มีทางส�าเรจ็ได้	ต้องอาศัยความขยนั	 
ไม่เกียจคร้าน	จึงจะมีทางส�าเร็จได้ตามความมุ่งหมาย
	 มีวินัย	 หมายถึง	 มีระเบียบ	 กฎเกณฑ์	 ข้อบังคับส�าหรับ
ควบคุมความประพฤติทางกายของคนในสังคมให้เรียบร้อย
ดีงาม	 เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน	 จะได้อยู่ร่วมกันด้วย
ความสุขสบาย	ไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน	ให้ห่างไกลจาก
ความชั่วทั้งหลาย	การอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่า	ถ้าขาดระเบียบ
วินัย	 ต่างคนต่างท�าตามอ�าเภอใจ	 ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น	 
ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง	 ไม่มีความสงบสุข	 การงานท่ีท�าก็จะ
เสียผล	วินัยจึงเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมคน	สิ่งส�าคัญก็คือ	การมีวินัย
ต่อตนเอง	หรือ	 self-discipline	หมายถึงการฝึกและควบคุม
ตนเองให้มีความประพฤติ	 การปฏิบัติที่ดี	 และมีการปรับปรุง
ตัวเองอย่างต่อเน่ือง	สามารถปฏบิติัภารกจิได้	โดยไม่หวัน่ภาวะ
ทางอารมณ์	 ท�าให้ประสบผลส�าเร็จในสิ่งที่อยากท�า	 ต�าราทาง
จิตวิทยากล่าวไว้ว่า	 บุคคลที่มีวินัยในตัวเองนั้น	 มักจะประสบ
ความส�าเร็จในชีวิต	 นั่นคือ	 แม้วันนี้จะไม่มีอารมณ์อยากจะท�า	 
แต่ก็ต้องบังคับ	 ฝืนตัวเองบ้าง	 ฝึกฝนตัวเองให้ท�างานได  ้
ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ไม่พึงพอใจบ้าง	ไม่ใช่ตามใจตัวเอง	

เลือกทางสบายดีกว่า	 การมีวินัยในตัวเองขององค์กรภาครัฐ 
จงึเป็นเรือ่งหนึง่ทีส่�าคญั	เพราะจะส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน	ผู้ที่มีวินัย	มักท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แสดง
ถึงสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร	 และส่งผลต่อการให้การ
บริการที่ดีต่อผู้มาขอรับบริการ	
	 ใฝ่คณุธรรม	หมายถงึ	การปฏิบตัตินตามค�าสอนในศาสนา	
เพราะว่าการมีความรู้เพียงอย่างเดียวยังไม่ดีพอ	 ต้องเป็นคน
มีคุณธรรมด้วย	 เช่น	 มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณคือ	
บิดามารดา	 และครูอาจารย์	 มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ต่อผู ้อื่นเป ็นต ้น	 มีรายงานผลการส�ารวจของผู ้ที่ถูกให ้ 
ออกจากงาน	 เฉพาะในกรณีท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัว
พนักงานเอง	พบว่า	17%	ถูกให้ออกจากงานเพราะขาดทักษะ
ความรู้และประสบการณ์	 83%	 ถูกออกจากงานเพราะปัญหา
เรื่อง	 ความประพฤติและบุคลิกภาพ	 ในขณะเดียวกันมีผู้ไป
ส�ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ	 ในการพิจารณารับ
คนเข้าท�างานในหน่วยงาน	 องค์กร	 และสถาบันต่างๆ	 พบว่า	
ผู้ประกอบการส่วนมากต้องการบัณทิตท่ีมีคุณลักษณะ	 ดังนี้
คือ	ต้องเป็นคนขยัน	ประหยัด	ซื่อสัตย์	อดทน	 เสียสละ	และ
มีความรับผิดชอบ	 ซ่ึงปรากฏการณ์ในสังคมดังกล่าวมานี	้ 
เป็นผลโดยตรง	มาจากเรื่องของการปลูกฝัง	ทางด้านคุณธรรม	
จริยธรรม	 นั่นเอง	 การปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 จ�าเป็น
ต้องมีครู	3	สถานะ	 เป็นต้นเหต	ุคือ	ครูที่บ้าน	ครูที่โรงเรียน/ 
สถานศึกษา	 และครู	 ท่ีเป็นค�าสอนในศาสนา	 เพราะบุคคล	 
3	จ�าพวกนี้	 ซึ่งหมายถึง	1.	บุพการี	 2.	ครู	 3.	พระสงฆ์/ผู้น�า
ทางศาสนา	เท่านั้น	ที่อยากเห็นบุคคลอื่นได้ดี	ถ้าขาดเหตุ	หรือ	 
เหตุ	 ไม่ครบถ้วน	 ผลคือ	 คุณธรรมและจริยธรรม	 ย่อมเกิดขึ้น 
ไม่ได้	หรือไม่สมบูรณ์นั่นเอง
	 สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี	้
ดูน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจ	 สังคม	
การเมือง	 ปัญหาความเสื่อมถอยในด้านคุณธรรม	 จริยธรรม
ของคนทั้งในระดับนักการเมือง	ข้าราชการ	หรือ	คนในแวดวง
อาชีพอื่นๆ	 ภาพที่เห็นชัดเจนและเป็นข่าวอยู ่ทุกวัน	 ก็คือ	 
การทุจริตคอรัปช่ัน	 การก่ออาชญากรรม	 การเสพและการค้า
ยาเสพติด	 รวมถึงการแต่งกายล่อแหลม	 ที่เป็นมูลเหตุก่อให้
เกิดอาชญากรรม	 ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องรู้หน้าท่ี	 มีวินัย	 
ใฝ่คณุธรรม	ซ่ึงจะน�าพาชาตใิห้พฒันา	โดยมองข้ามความขดัแย้ง	 
ความไม่เข้าใจกัน	 ให้อภัยกัน	 มีส่วนร่วมในการคืนความสุข 
ให้แก่คนในชาติ	เพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักของเรา.
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ส�านักปลัด อบจ.
ภารกิจ

โดย...วิภารัตน์	ชมชัยภูมิ	ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

	 เมื่อวันที่	 1	 ก.ค.	 2557 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยโดยใช้สมุนไพรด้วย
ภมูปัิญญาไทย	ณ	ห้องประชุม	ชดุาปาร์ค	รสีอร์ท	ต.บ้านค้อ	 
อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมอืง
ขอนแก่น	 เขต	 1	น�งปณิด� แก้วขัน,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 
อ.บ้านฝาง	น�ยธณชั เครือม�,	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สีชมพู	เขต	2	 
น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.ภูผาม่าน	
น�ยประสิทธิ์ ทองแท่งไทย,	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.อุบลรัตน์	
ด.ต.สุเมชนิ รตันไตรพนัธ์,	ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	น�งสมุ�ลี 
ฐ�นวิเศษ	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	พนักงาน	อบจ.
ขอนแก่น	และคณะวิทยากร	ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

อบจ.ขอนแก่น จัดโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทย
โดยใช้สมุนไพรด้วยภูมิปัญญาไทย ประจำาปี 2557

	 ด�าเนินโครงการระหว่างวันที่	30	มิ.ย.-4	ก.ค.	2557	 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 130	 คน	 เพื่อฝึกอาชีพนวด 
แผนไทยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	
เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย	 การส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เรียนรู ้และสืบทอดภูมิความรู ้ในเรื่องการนวดแพทย์ 
แผนไทย	การใช้สมุนไพรที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมคู่กับสังคมไทย
มานานซ่ึงเป็นส่ิงทีส่�าคญั	และจ�าเป็นต้องมกีารถ่ายทอดให้
แก่คนรุ่นต่อไป
	 ทั้งนี้ในพิธีปิดโครงการ	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงค ์ เป ็นประธานในพิธีป ิดและ 
มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
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อำานาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น

กองกิจการสภา อบจ.
ภารกิจ

โดย...ทรงวุฒิชัย	ดิลกวิลาศ	หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ

	 จากฉบับที่แล้ว	 ได้กล่าวถึงวิธีการได้มาซึ่งประธาน

ท้องถิ่น	 ในฉบับน้ีขอกล่าวถึง	 อ�านาจหน้าท่ีของประธาน

สภาท้องถิ่น	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วย	 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น	 พ.ศ.2547	 ข้อ	 16	

ประธานสภาท้องถิ่น	มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (1)	ด�าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามกฎหมาย

ก�าหนด

	 (2)	เป็นประธานของท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน	 เว้นแต่ใน

ขณะที่เข้ากล่าวอภิปราย	สนับสนุน	หรือคัดค้านญัตติในที่

ประชุมสภาท้องถิ่น

	 (3)	บังคับบัญชางานในสภาท้องถิ่น

	 (4)	รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น

	 (5)	เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก

	 (6)	อ�านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก�าหนดไว้หรือ 

ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้

	 ข้อ	17	รองประธานสภาท้องถ่ิน	มหีน้าท่ีช่วยประธาน

สภาท้องถิน่ในกิจการอนัเป็นอ�านาจหน้าท่ีของประธานสภา

ท้องถิ่นหรือปฏิบัติตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย

	 ส�าหรับ	 อบจ.	 กรณีไม่มีประธานสภา	 อบจ.	 หรือ

ประธานสภา	อบจ.	ไม่อยู่	หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	

ให้รองประธานสภา	อบจ.	คนทีห่นึง่เป็นผูป้ฎบิตัหิน้าท่ีแทน

ประธานสภา	 อบจ.	 ถ้ารองประธานสภา	 อบจ.	 คนที่หนึ่ง

ไม่อยู่	 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสภา	

อบจ.	คนที่สองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา	อบจ.

	 ข้อ	18	ให้สภาท้องถิน่เลอืกพนกังาน	หรอื	ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นของ	 อบจ.	 นั้น	 หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น 

คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น	ทั้งนี้ให้ค�านึงถึงความรู ้

ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่นส�าหรับ	

อบต.	พนักงาน	หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง	 

ให้หมายความถึงปลัด	อบต.	เท่านั้น

	 ข้อ	19	เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (1)	แจ้งนดัประชมุสภาท้องถิน่ตามค�าส่ังของประธาน

สภาท้องถิ่น

	 (2)	ชี้แจงกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	

หนังสือสั่งการ	หรือแนวทางปฏิบัติ	ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น

	 (3)	ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินจัดท�าระเบยีบวาระ

การประชุมสภาท้องถิ่น

	 (4)	เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่

	 (5)	จัดท�ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

	 (6)	เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร	 หรือ	 เอกสารของสภา 

ท้องถิ่น	 แต ่จะเป ิดเผยได ้ต ่อเม่ือได ้รับอนุญาตจาก 

ประธานสภาท้องถิ่น

	 (7)	ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุม 

การนับคะแนนเสียง

	 (8)	ช ่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษา 

ความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น

	 (9)	หน้าทีอ่ืน่ตามทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบนี	้หรือกระท�า

กิจการอื่นตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย

	 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด	 ถ้าไม่มีเลขานุการ

สภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่	 หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้

ให้สภาท้องถิน่เลอืกสมาชกิสภาท้องถิน่คนหนึง่เป็นผูป้ฏบิตัิ

หน้าท่ีเลขานุการสภาท้องถ่ินชัว่คราว	และให้น�าวธิเีลอืกตาม	 

ข้อ	11	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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โดย...พัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6ว
อบจ.ขอนแก่น 
ข่าวเด่น

	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกับ	 กรมทหารราบที่	 8	 ค่ายสีหราช 
เดโชไชย	จังหวัดขอนแก่น	จัดโครงการ	“เสริมสร้างความสามัคคี	
ตามวิถีประชาธิปไตย”	 ภายใต้สโลแกน	 “ฮักขอนแก่นแฮง”	
ระหว่างวันที่	12	-	27	มิ.ย.2557	ณ	หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอ	
หรือหอประชุมโรงเรียนประจ�าอ�าเภอ	 หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อ�าเภอต่างๆ	 ในจังหวัดขอนแก่น	 โดยมี
เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	3,600	คน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
กล่าวว่า	“การอบรมครั้งนี้	มีเป้าหมายเชิงปริมาณประกอบด้วย	 
ก�านันหรือผู ้แทนจากทุกต�าบล	 ผู ้ใหญ่บ้านหรือผู ้แทนจาก 
ทุกหมู่บ้าน	 กรรมการหมู่บ้านหรือผู้แทนจากทุกหมู่บ้าน	 ผู้แทน 
ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น	 และผู้แทนสถาน
ศึกษาทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น	รวมแล้วไม่ต�่ากว่า	3,600	คน	
โดยใช้สโลแกนในการอบรมครั้งนี้ว่า	 “ฮักขอนแก่นแฮง”	 และมี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ	 คือ	 ผู้เข้าอบรมสามารถขยายผลแนวคิด
ที่ถูกต้องลงไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นของตนเองได้อย่างแท้จริง	 
โดยการลงพ้ืนที่ด�าเนินโครงการทุกอ�าเภอในจังหวัดขอนแก่น	 
ใช้เวลาทั้งส้ิน	 13	 วัน	 มีผู้เข้าร่วมการอบรมท้ังสิ้น	 5,016	 คน	 
เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว	้1,416	คน

โครงการเสริมสร้างความสามัคคี
ตามวิถีประชาธิปไตย
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อบจ.ขอนแก่น 
ข่าวเด่น

	 “นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากร
ที่มาให้ความรู ้ที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดิน	 วิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน	
กิจกรรมนันทนาการ	 กิจกรรมละลายพฤติกรรมทาง 
ความคิดและทางกายภาพ	 รวมถึงการรับชมการแสดง
ละครสะท้อนปัญหาความแตกแยกของสังคมปัจจุบันที่
มีการแตกแยกทางความคิดจากคณะวิทยากรเพื่อเปิดใจ 
รับฟังและพร้อมท่ีจะเปิดใจรับสิ่งต่างๆ	 ที่ทางวิทยากร 
มอบให้แล้วนั้น	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้เน้นการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยการเปิดเวทีเสวนาเพื่อร่วมกันหาสาเหตุ

ของปัญหา	 ความต้องการ	 และร่วมหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา	 ในท้องถิ่นของตนเอง	 อันเป็นแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไป”	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์  
ตั้งว�นิชกพงษ์ กล่าวในตอนท้าย
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กองคลัง
ภารกิจ

โดย...กุลกาญจน์	ดิลกวิลาศ		หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

 โรงแรมสภุ�ร ีป�ร์คววิ ตัง้อยูเ่ลขที	่178/39	หมู	่4	ซอย	20	ถ.ประชาสโมสร	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	บรกิารห้องพกั	พร้อมสิง่อ�านวย 

ความสะดวกครบครัน	มีห้องพักจ�านวน	60	ห้อง	ราคาห้องพัก	ราคา	700	–	1,100	บาท/คืน	โทร.	043-336888

 เดอะคอตตอน อพ�ร์ทเมนท์ แอนด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่		93/278	ซอยอนามัย	2	ถ.อนามัย	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น		
บริการห้องพักที่ตกแต่งอย่างเรียบง่าย	 พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวกครบครัน	 มีห้องพักจ�านวน	 40	 ห้อง	 ราคาห้องพัก	 

ราคา	500	-700	บาท/คืน	รวมอาหารเช้า	โทร.	043	-	326600

ขอแนะน�ำโรงแรมที่ได้จดทะเบียน
และช�ำระคำ่ธรรมเนียมบ�ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
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	 ฝ่ายสาธารณูปโภค	 สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม	
กองแผนและงบประมาณ	 อบจ.ขอนแก่น	 ได ้จัดท�า 
โครงการก ่อสร ้างฝายเสริมสร ้างระบบนิเวศต ้นน�้ า	 
(Check	 Dam)	 แบบประชาอาสา	 ประจ�าปี	 2557	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชด�ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ในการช่วยกันอนุรักษ ์
ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม	 โดยให  ้
ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการ
ก่อสร้างฝายหินทิง้แบบประชาอาสา	จ�านวน	2	แห่ง	ในพืน้ที่	 
ต.ห้วยยาง	และ	ต.หนองโก	อ.กระนวน	จ.ขอนแก่น	ระหว่าง
วันที่	7	–	11	ก.ค.	2557	โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการต�าบลละ	
250	คน	รวมมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	500	คน

โดย	นางสุวลี		ศิริธรรมจักร	นักพัฒนาชุมชน	ระดับ	6ว
กองแผนและงบประมาณ
ภารกิจ

	 ในการนี	้เมือ่วนัที	่8	ก.ค.	2557	นายก	อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ์	 มอบหมายให้	 รองนายก	 
อบจ.ขอนแก่น	 น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ ลงพ้ืนที่ท�าฝาย	
บ้านค�าผักแว่น	 ต.หนองโก	 อ.กระนวน	 จ.ขอนแก่น	 
เพื่อพบปะให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการทุกท่าน	โดยมี	น�งดวงเนตร ช�สุวรรณ	หัวหน้า
ฝ่ายสาธารณปูโภคฯ	เป็นผูน้�าเจ้าหน้าทีแ่ละประชาชนผูเ้ข้า
ร่วมโครงการให้การต้อนรบั	ซึง่บรรยากาศในการพบปะนัน้
เป็นไปด้วยความสนุกสนาน	 สร้างรอยยิ้มและความสุขใจ	
เป็นขวัญก�าลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน	
ที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง

โครงกำรก่อสร้ำงฝำยเสริมสร้ำงระบบนิเวศต้นน�้ำ (Check Dam)
แบบประชำอำสำ
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	 สวัสดีครับ	 ทุกๆ	 ท่านท่ีติดตามวารสารคูนแคน
ส�าหรบัเดอืนนี	้กองกจิการขนส่ง	ขอเสนอบทความต่อเนือ่ง 
จากเดือนที่แล้ว	 ซึ่งคิดว่าคงเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่ใช้
รถยนต์ในการเดนิทาง	โดยเฉพาะช่วงฤดฝูนว่าเราควรดูแล
รักษารถยนต์ของเราอย่างไร
	 การดูแลรักษารถยนต์ขั้นพื้นฐาน	 คือ	 การตรวจ 
ความพร้อมของระบบสญัญาณไฟต่างๆ	ระดบัน�า้มนัเครือ่ง	
ระดบัน�า้หล่อเยน็	ระดบัน�า้ส�าหรบัฉดีท�าความสะอาดกระจก	
ระดับสายพาน	 น�้ามันเบรก	 น�้ามันพาวเวอร์	 น�้ามันเกียร	์ 
และที่ส�าคัญ	คือ	 การตรวจสอบยางรถยนต์	 เพราะถ้ายาง
รถยนต์ไม่พร้อม	เช่น	สภาพการฉีกขาด	บวม	หรือดอกยาง 

กองกิจการขนส่ง
สาระน่ารู้

โดย...รุ่งโรจน	์สิงห์ม	ีหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

กำรดูแลรักษำรถยนต์ขั้นพื้นฐำนช่วงฤดูฝน
สึกเกินไป	 ก็จะท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	 นอกจากนี้ควร
หมั่นสังเกตและตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ  ์
ส่วนอืน่ๆ	ด้วย	หากเครือ่งร้อนจดัเกนิไป	โดยสงัเกตจากการ
ขบัรถเพยีงไม่นาน	เครือ่งจะร้อนขึน้จนผดิสงัเกต	หรอืเขม็วดั
อณุหภมูกิย็งัไม่กระดิก	รวมทัง้เคร่ืองยนต์มเีสียงดังผดิปกติ	
ต้องน�ารถเข้าอูห่รอืศนูย์บรกิารตรวจซ่อมทนัท	ีอย่ามองข้าม 
ปัญหาเหล่านี้เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงอันตราย
จากการขับขี่ที่จะตามมาได้	 กองกิจการขนส่งจะน�าเสนอ
ในสิ่งดีๆ	และเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้ติดตามวารสาร 
คูนแคนมาโดยตลอด	ฉบับหน้าพบกันใหม่ครับ

ที่มำ : กองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน  กปถ.
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 ตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นในด้�นก�รจัดทำ�บัญชี
ก�รจดัซือ้จดัจ้�ง ก�รเบกิจ่�ยเงนิ ของ โรงเรยีนในสงักัด 
อบจ.ขอนแก่น องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดขอนแก่น 
จำ�นวน 3 โรงเรียน ได้แก่
	 	 	1.	โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
	 	 	2.	โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
	 	 	3.	โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

 ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติง�นถูกต้องครบถ้วน และเป็น
ไปต�มระเบียบฯ และหนังสือสั่งก�ร ร�ยละเอียดดังนี้

 - ก�รจดัทำ�บญัช ีมกีารลงรายการรบัเงนิ	-	การจ่ายเงิน 
เป็นประจ�าทกุวนั	พร้อมทัง้บญัชแียกประเภท	และมทีะเบยีน
คุมเงินงบประมาณตามหมวดรายจ่ายต่างๆ	 ตามแผน 
การปฏิบัติงาน	 รายไตรมาส	 มีการจัดท�ารายงานสถานะ 
การเงนิประจ�าวนั	เป็นปัจจบัุน	จดัท�างบการเงนิประจ�าเดือน	 
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการ 
บันทกึบญัชฯี	พ.ศ.	2543	และระเบียบกระทรวงมหาดไทย	
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์	และวธิกีารน�าเงนิรายได้ของสถานศกึษา	
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2551

 - ก�รเบิกจ่�ยเงนิ มฎีกีาเบกิจ่ายเงนิทกุครัง้	มเีอกสาร
แนบฎีกาครบทุกรายการมีการจัดท�าทะเบียนคุมไว้เป็น
หมวดหมู	่ตามลกัษณะหมวดรายจ่าย	ทะเบียนจ่ายเงินอืน่ๆ	
แยกเป็นประเภทไว้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ	 รวมทั้งได้ 
ตัดยอดเงินงบประมาณตามทะเบียนคุมเงินทุกประเภท 
เพือ่มใิห้มกีารเบกิจ่ายเงนิเกนิบญัช	ีการเบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบยีบ	กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน	การเกบ็ 
รกัษาเงิน	การเบกิจ่ายเงนิและการตรวจเงนิฯ	พ.ศ.2547	และ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์	และวธิกีาร 
น�าเงินรายได้ของสถานศกึษา	ไปจดัสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.2551	
และผู้มีอ�านาจได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

 - ก�รจัดซื้อจัดจ�้ง	มีการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง	
และได้ด�าเนินการ	เป็นไปตาม	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	
ว่าด้วยการพสัด	ุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.	2535	 
และแก้ไขเพิม่เตมิ	และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์	 และวิธีการน�าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป

โดย...ฉวีวรรณ	จันทร์ดา	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ภารกิจ

จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	 ในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2551	 หมวด	 3	 
ข้อ	 11	 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดอยู่ในระดับดีมาก	
และขอขอบคุณ	 ผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือ
ด้วยดี
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โดย....นางชลาพร		พันโท		นักวิชาการวัฒนธรรม	7	ว

โครงกำรส่งเสริมเยำวชนต้นแบบผู้น�ำพัฒนำวัดและศำสนำพิธี

ขา่วแวดวงการศกึษา และโรงเรยีนในสงักดั อบจ.ขอนแกน่

	 ส�านกัการศกึษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	อบจ.ขอนแก่น	
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการส่งเสริมให้เยาวชน 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศาสนา	 จึงได้จัดโครงการ 
ส่งเสริมเยาวชนต้นแบบผู ้น�าพัฒนาวัดและศาสนาพิธี	 
ประจ�าปี	 2557	 ขึ้นระหว่างวันที่	 7	 -	 9	 ก.ค.	 2557	 
ณ	วดัป่าสามัคคีสนัตธิรรม	บ้านค้อ	ต.บ้านเหล่า	อ.บ้านฝาง	
จ.ขอนแก่น	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อฝึกให้เยาวชนใน 
ท้องถิ่นเป็นผู้น�าด้านศาสนพิธี	 ได้น�าความรู้ท่ีได้รับจาก
การฝึกอบรมไปพัฒนาวัด	 และสนองงานสงฆ์ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม
ให้กับเยาวชนในการด�ารงชีวิตอยู ่ในสังคมไปในทางที่ 

พึงประสงค์	 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนให้มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม	 รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงาม
ของท้องถิ่นต่อไป
	 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 จ�านวนทั้งสิ้น	 300	 คน	
เป็นเป็นนักเรียน	250	คน	และเป็นคร	ู50	คน	ซึ่งเป็นครู
และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
และส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
เขต	25	โดยได้รบัความอนเุคราะห์พระวทิยากรและอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตอีสาน	
ตลอดการอบรม
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	 อบจ.ขอนแก่น	 โดยส�านักการศึกษา	 ศาสนาและ
วัฒนธรรม	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา	 สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 หลักสูตร		
“การจัดการศึกษาส�าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ”	
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความตระหนกั	ทบทวนความรู้	 
ความเข้าใจ	ตลอดจนสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
และฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการศกึษาส�าหรบันกัเรยีนกลุม่
ทีม่คีวามต้องการพเิศษ	ซึง่นบัเป็นภารกจิส�าคญัอกีด้านหนึง่
ของ	อบจ.ขอนแก่น	ในฐานะหน่วยงานทีม่สีถานศกึษาระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานในสงักดั	สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ
การจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ	 พ.ศ.2551	 มาตรา	 5	 
ที่กล่าวถึงสิทธิโอกาสทางการศึกษาของคนพิการในการ
ได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและ 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส�ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด อบจ.ขอนแก่น 
หลักสูตร “กำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับบุคคลที่มีควำมต้องกำรพิเศษ”

ขา่วแวดวงการศกึษา และโรงเรยีนในสงักดั อบจ.ขอนแกน่
โดย......นางกันยารัตน์		ไวค�า		ศึกษานิเทศก	์คศ.3	ช�านาญการพิเศษ

ทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและด�ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
	 ผู ้ เข ้าอบรมครั้งนี้ 	 ได ้แก ่	 ผู ้บริหารสถานศึกษา	 
ครูผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแนะแนว	 งานปกครอง	 
ครูผู ้สอนภาษาไทย	 และครูคณิตศาสตร์	 จากโรงเรียน 
ในสังกัดทั้ง	 19	 โรงเรียน	 รวมท้ังสิ้น	 136	 คน	 โดยได้รับ
ความร่วมมือด้านวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ	จากศูนย์การ
ศึกษาพิเศษ	 เขต	 9,	 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัด
มหาสารคาม,	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์	 จังหวัดขอนแก่น,	 คณะศึกษาศาสตร์และ 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยจัดการ 
อบรม	 ระหว่างวันที่	 23	 –	 26	 มิ.ย.	 2557	ณ	 โรงแรม
ขอนแก่นโฮเต็ล	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น
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ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เกร็ดความรู้จาก

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

	 •	ปัจจบุนั	ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยสามารถเดนิทางไปท่องเทีย่วในทกุประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้โดยไม่ต้องขอ	 วีซ่า	 ยกเว้นเมียนมาร์	 โดยสามารถพ�านักอยู่ใน 
ประเทศนั้นๆ	ได้	ไม่เกินระยะเวลาที่ก�าหนดไว้	คือ
	 	 	 	 14	วัน	ส�าหรับการเดินทางไปบรูไนฯ	และกัมพูชา
	 	 	 	 21	วัน	ส�าหรับการเดินทางไปฟิลิปปินส์
	 	 	 	 30	วัน	ส�าหรับการเดินทางไปอินโดนีเซีย	ลาว	มาเลเซีย	สิงคโปร์	

แหล่งที่มา	:		กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ.	(2557),	เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน,	สืบค้นเมื่อ	28	มิ.ย.57,	
จาก	http://www.mfa.go.th/asean/th/other/2399/page-3.html

ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ
เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่

และเวียดนาม
	 •	 ส�าหรับการเดินทางไปท่องเท่ียวในเมียนมาร์นั้น	 ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูต 
เมียนมาร์ประจ�าประเทศไทยเพื่อยื่นค�าร้องขอวีซ่า	 โดยจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า	 6	 เดือนก่อนการ 
เดินทาง	และเตรียมเอกสารประกอบการยื่นค�าร้องตามที่สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ก�าหนด

ASEAN Common Visa คืออะไร
	 ASEAN	 Common	 Visa	 เป็นข้อริเร่ิมของอินโดนีเซียเมื่อปี	 2554	 
มีวัตถุประสงค์เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค ์
จะเดินทางเข้ามาในอาเซียน	 โดยแทนที่จะต้องขอวีซ่าจากประเทศต่างๆ	 
เป็นรายประเทศ	 ก็สามารถขอวีซ่าจากประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียน
เพื่อใช้ประกอบการเดินทางภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้เลย	
แต่ยังต้องผ่านการตรวจการเดินทางเข้า-ออกเมืองตามด่านต่างๆ	 ขณะนี้	 
อาเซียนก�าลังศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้	 ASEAN	 Common	 Visa	 

โดยจะประเมินผลดีผลเสีย	 ปัญหาและอุปสรรค	 ขณะเดียวกัน	 มีความจ�าเป็นที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ 
เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดผ่านแดนต่างๆ	ด้วย

ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจ�ก ASEAN Common Visa
	 การจัดท�า	ASEAN	Common	Visa	จะท�าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในอาเซียน	 ซึ่งหมายถึง 
การน�าเงินตราต่างชาติเข้ามากระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนในภาพรวมรวมถึงเกิดประโยชน์
โดยตรงกับประเทศไทย	 นักลงทุนต่างชาตินอกอาเซียนยังจะสามารถใช้
โอกาสนี้ส�ารวจตลาดและขยายการลงทุนมายังประเทศต่างๆ	 ในอาเซียน	 ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างงานและมีการ
หมุนเวียนเงินทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว	 ยังจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	และลด
ช่องว่างความแตกต่างของการพัฒนาในอาเซียนด้วยในส่วนหนึ่ง	การใช้	ASEAN	Common	Visa	จะเป็นความท้าทาย
กับอาเซียนและประเทศไทยโดยเฉพาะการเตรียมการรับมือกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ	 เช่น	 การลักลอบ 
ขนยาเสพติด	 การค้ามนุษย์	 การก่อการร้าย	 รวมถึงปัญหาโรคระบาดโรคติดต่อ	 ซึ่งการเตรียมการและการก�าหนด 
มาตรการรองรับควรเป็นไปอย่างเป็นระบบและปฏิบัติได้จริง
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โดย...วรเวทย	์		ดิเรกศร	ี	หัวหน้าส�านักปลัด	อบจ.
เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โครงการ

	 ในการประชุมประจ�าเดือนของข้าราชการ	 พนักงาน	
อบจ.ขอนแก่น	 ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์	 ครั้งท่ี	 29	 
โดย พระอ�จ�รย์พุฒิน�ท อมรธมฺโม (หลวงพี่ไก่)  
ศนูย์ปฏิบตัธิรรมวดัป่าเวฬวุนั	ต.บ้านค้อ	อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	
ขอสรปุธรรมะประเดน็ทีส่�าคญั	ท่ีท่านได้เทศน์	(ต่อจากครัง้
ที่แล้ว)	พอสังเขป	ดังนี้
	 การจัดประเภทคน	มีอยู่	4	ประเภท	แต่ละประเภทก็
ล้วนเป็นไปเพราะกรรมก�าหนดให้เป็นไปทั้งสิ้นคือ
 1. ม�มืดไปสว่�ง คนพวกนี้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ 
ที่เป็นคนธรรมดา	แต่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดี	กลาย
เป็นคนส�าคัญของแผ่นดิน	 มีชื่อเสียงเกียรติยศค�้าจุนวงศ์
ตระกลูให้มัน่คงยิง่ใหญ่	เป็นทีรู่จ้กักนัทัว่บ้านทัว่เมือง	แม้แต่
เม่ือเสียชีวิตแล้วก็ยังได้รับพระราชทานเพลิงศพตนเองแม้
จะไม่รู้จักกรรมในอดีตท่ีท�าให้เกิดมาไม่ค่อยมี	 แต่ก็เพียร
สร้างการกระท�าความดีใหม่ให้เกิดขึ้น	 เมื่อท�าดีชีวิตก็ย่อม
ได้ผลดีอยู่ตลอด	 ไม่เอากรรมเก่ามานั่งทุกข์ร้อนว่าเกิดมา
จนกต้็องจนตลอดไป	สร้างกรรมใหม่ให้กลายเป็นคนร�า่รวย
มีความสุขได้	ก็เพราะ	คิดดี	ท�าดีอย่างสม�่าเสมอเป็นเหตุ
 2. ม�ก็มืด ไปก็มืด	 คนพวกน้ีเรียกได้ว่ามีต้นทุน 
ในชีวิตที่ต�่ามากทั้งในทางโลกและทางธรรม	 คือเกิดมาก็
ฐานะยากจนอยู่แล้ว	 ทั้งยังไม่มีโอกาส	 หรือไม่ได้แสวงหา
โอกาสที่จะพัฒนาตนเอง	 ใช้ชีวิตแบบไปตามยถากรรม 
แบบที่พ่อแม่เคยเป็น	 นอกจากนั้นอาจประพฤติตนให้ 
ตกต�า่ยิง่กว่า	คอืนอกจากไม่แสวงหาทางในการท�ามาหากนิ
แล้ว	ยังปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลไปตามกิเลส	เป็นทาสของ
ความโลภ	 โกรธ	 หลง	 น�าความเสื่อมมาสู่ตนไม่เข้าหาผู้รู	้ 
แล้วก็ตายจากไปโดยที่ไม่มีทั้งทรัพย์และอริยทรัพย์	 ไม่มี 
ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมักคุ้นกับใครเลย
 3. ม�สว่�ง แต่ไปมดื	คนประเภทนี	้มกัเป็นคนทีไ่ม่เชือ่
เรือ่งของการกระท�า	คดิว่าตนเองเกดิหนเดยีวตายหนเดียว	 

หลงระเริงกับส่ิงได้รับติดตัวมาต้ังแต่เกิดเพราะเคยสร้าง
กรรมดีไว้ก่อน	 แต่มีความประมาทในชีวิต	 จึงใช้ต้นทุนที่มี
อยู่ทั้งหมดให้หมดไป	คือแม้จะเกิดมาในตระกูลที่ด	ีร�่ารวย
แล้วแต่กลับท�าทุกอย่างให้พินาศไปหมด	เกียจคร้าน	ไม่ท�า
มาหากิน	 นอกจากนั้นยังหลงไปในอบายมุข	 เสพแต่กาม
กเิลส	ไม่สนใจจะใช้ชวีติให้ถูกต้อง	เมือ่ตายไปกไ็ม่เป็นทีจ่ดจ�า	
และยังต้องรับผลกรรมให้ยากจนในชาติถัดไป
 4. ม�ก็สว�่ง ไปก็สว�่ง	คนประเภทนี้นับว่าเป็นคน
ที่โชคดีที่สุด	 เพราะเคยท�าบุญสนับสนุนไว้ดี	 พ่อแม่เตรียม
สมบัติพัสถานไว้ให้มากมาย	 และเมื่อเติบโตขึ้นแล้วยัง 
มุ่งหน้าสร้างสรรค์ความดีให้มากยิ่งๆ	ขึ้นไป	อาจร�่ารวยได้
ยิ่งกว่าพ่อแม่	พ่อแม่ก็พร้อม	ลูกก็พร้อม	ลูกอาจท�าได้ดีกว่า
พ่อแม่	เพราะมแีนวความคดิในการไม่ประมาทในชวิีต	ถอืว่า
ตนเองเกิดมาดีแล้ว	ต้องท�าดีมากขึ้น	มีจริตในบุญ	มีความ
คิดที่ดีงามเป็นที่ต้ัง	 คนที่มีมากแล้วยิ่งไม่ประมาทเช่นนี	้ 
มักกลายเป็นผู้ที่มีความส�าคัญในวงสังคม	 เป็นผู้มีชื่อเสียง
และเป็นผู้ที่มีความเจริญได้สูงสุด	 เป็นที่จดจ�าทั้งตอนที่มี
ชีวิตอยู่และเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็	 ยังเป็นบุคคลตัวอย่างให้
เป็นกรณีศึกษาแก่คนรุ่นหลัง	ถือเป็นบุคคลต้นแบบได้
	 น่ีคอืเหตุผลของค�าถามท่ีว่า	เหตใุดคนเราถึงเกดิมารวย	 
และในด้านตรงกันข้ามก็สามารถตอบค�าถามได้ด้วยว่า	 
เหตุใดจึงเกิดมาจน	 แต่กรรมเก่านั้นจะเป็นอย่างไร 
ก็ไม่ส�าคัญเท่า	“กรรม ณ เวล�ปัจจุบัน”	ที่เราจะมุ่งเน้น
ในการสร้างคุณงามความดีคือเหตุแห่งความร�่ารวยใหม่ๆ	
มากแค่ไหน	 เราท่านทั้งหลายอยากเป็นคนประเภทใด 
ใน	สีป่ระเภทนี	้แต่ละท่านคงพอจะทราบค�าตอบด้วยตวัเอง
	 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	 อบจ.ขอนแก่น	 
ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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กองการเจ้าหน้าที่
สาระน่ารู้

โดย...สุวนัย	ภูมาศ	ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

ควำมคืบหน้ำระบบแท่งท้องถิ่น
	 สวัสดีครับ....ฉบับนี้กองการเจ้าหน้าที่ขอน�าเสนอ
ความคืบหน้าของระบบแท่งท้องถิ่น	 ซึ่ง	 ก.ถ.ได้มีการ
ประชุมเมื่อวันที	่30	มิถุนายน	2557	ที่ประชุมยืนยันตาม
กรอบแนวทางเดมิ	คอื	ให้	อปท.ทัว่ประเทศเข้าสูร่ะบบแท่ง	 
(1	มกราคม	2558)	โดยโครงสร้างระบบแท่งมี	4	แท่ง	สรปุดงันี้
  1.ประเภททั่วไป	 คือต�าแหน่งส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน
สนับสนุน	 งานบริการ	 งานปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ	
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ซึง่บรรจจุากผูจ้บการศกึษา
ต�่ากว่าปริญญาตรี
	 	 	1.1	 ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน	 (ผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับ	1-4	ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ	1	หรือ
ระดับ	2)
	 	 	1.2	 ประเภทท่ัวไประดับช�านาญงาน	 (ผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับ	5-6	ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ	1	หรือ
ระดับ	2	)
	 	 	1.3	 ประเภททั่วไประดับอาวุโส	 (ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ระดับ	7-8	ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ	1	หรือระดับ	2)
  2. ประเภทวิช�ก�ร	 คือต�าแหน่งที่จ�าเป็นต้องใช ้
ผูส้�าเรจ็ปรญิญาทางวชิาการตามที	่ก.ถ.ก�าหนดให้ปฏบิติังาน 
ในหน้าที่ของต�าแหน่งนั้น
	 	 	2.1	 ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ	 (ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับ	3-5	ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ	3	หรือ
ระดับ	4)
	 	 	2.2	 ประเภทวิชาการระดับช�านาญการ	 (ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับ	6-7	ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ	3	หรือ
ระดับ	4)
	 	 	2.3	 ประเภทวิชาการระดับช�านาญการพิเศษ	 
(ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ	8	ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ	3	 
หรือระดับ	4)
	 	 	2.4	 ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ	 (ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับ	 9	 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ	 3	หรือ
ระดับ	4)

  3. ประเภทอำ�นวยก�รท้องถิน่	คอื	ต�าแหน่งหวัหน้า
หน่วยงานระดับฝ่าย	กอง	ส�านัก	หรือต�าแหน่งอื่นที่มีระดับ
เทียบเท่าตามที่	ก.ถ.ก�าหนด
	 	 	3.1	ประเภทอ�านวยการท้องถิ่นระดับต้น	(ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับ	 6-7	 ของสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ	 6	 
เช่น	นักบริหารงานทั่วไป	ฯลฯ
	 	 	3.2	 ประเภทอ�านวยการท้องถิ่นระดับกลาง	 
(ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ	8	ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ	6	
เช่น	นักบริหารงานทั่วไป	ฯลฯ
	 	 	3.3	ประเภทอ�านวยการท้องถิ่นระดับสูง	 (ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับ	 9	 ของสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ	 6	 เช่น	 
นักบริหารงานทั่วไป	ฯลฯ

 สำ�หรับประเภทที่ 4 บริห�รจัดก�รท้องถ่ิน คือ
ตำ�แหน่งปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ติดต�มต่อในฉบับหน้�นะครับ........สวัสดีครับ

ที่มำ : http://www.samaphan.net
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การควบคุมทรัพย์สิน (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

 อสังห�ริมทรัพย์ หมายความว่า	 ทรัพย์ท่ีน�าไปไม่ได้	
คือ	 ทรัพย์ที่ติดกับท่ี	 ได้แก่	 ท่ีดิน	 และทรัพย์อันติดอยู่กับ
ทีด่นิมลีกัษณะเป็นการถาวร	หรอืประกอบเป็นอนัเดียวกบั
ที่ดินนั้น

อสังห�ริมทรัพย์ ยังมีคว�มหม�ยถึง :
	 	 1.ที่ดิน	คือ	เนื้อที	่หรือพื้นที่เป็นแปลง	เป็นไร่
	 	 2.ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร	 
มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 และที่มนุษย์น�ามาติดไว้	
ซึ่งจะต้องเป็นการติดอยู่กับที่ดินที่มีลักษณะเป็นการถาวร	
คือ	 ไม่หลุดหรือแยกออกจากท่ีดินได้โดยง่าย	 เช่น	 อาคาร
บ้านเรือน
	 	 3.ทรพัย์ซึง่ประกอบเป็นอนัเดยีวกบัทีด่นิ	เป็นทรัพย์
ท่ีประกอบเป็นส่วนหนึง่ส่วนใดของทีด่นิตามธรรมชาต	ิเช่น	
ดิน	กรวด	ทราย
	 	 4.ทรัพย์สิทธิต่างๆ	 อันเกี่ยวกับท่ีดิน	 หรือทรัพย ์
อนัตดิอยูก่บัทีด่นิ	ทรพัย์สทิธเิป็นสทิธอิย่างหนึง่	ไม่มรีปูร่าง	 
และแตะต้องสัมผัสไม่ได้	 แต่มีราคา	 ยึดถือเป็นเจ้าของได	้
และต้องมผีูท้รงสทิธ	ิคอื	กรรมสทิธิ	์(ความเป็นเจ้าของทีด่นิ)	 
สิทธิครอบครอง	 (สิทธิในการครอบครองใช้ประโยชน์)	 
สิทธิเหนือพื้นดิน	สิทธิอาศัย

โดย	นษ	ปรีทรัพย์	หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน

กองพัสดุและทรัพย์สิน
ภารกิจ

ก�รลงทะเบียน
	 เมือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับอสังหารมิทรพัย์
มาจะต้องน�ามาบันทึกเป็นข้อมูล	ดังนี	้
	 	 1 . ให ้ลงทะเบียนพัสดุที่ ดินและสิ่ งก ่อสร ้ าง 
ในทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 (พ.ด.1)	 โดยให้ใช้
ทะเบียนพัสดุดังกล่าวแต่ละแผ่นส�าหรับลงทะเบียนพัสดุ
ได้	1	หน่วย
	 	 2.พัสดุใด	 ที่ยังไม่ได้ก�าหนดเลขรหัสไว้ในบัญชี 
เลขรหัสพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 (พ.ด.5)	 ก็ให้ก�าหนด 
เลขรหัสพัสดุตามประเภทพัสดุนั้นเพิ่มเติมในบัญชี 
เลขรหัสพัสด	ุ(พ.ด.5	หรือ	พ.ด.6)	แล้วจึงน�าไปลงทะเบียน
พัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(พ.ด.1)	แล้วแต่กรณี
	 	 3.บัญชีงบหน้าประจ�าเลขรหัสพัสดุ	 (พ.ด.3)	 ให้ใช้
ส�าหรับงบหน้าทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(พ.ด.1)	
	 	 4.	 การกรอกข้อความลงในแบบทะเบียนหรือแบบ
บัญชีต่างๆ	จะต้องกรอกรายการที่ก�าหนดไว	้ให้ครบถ้วน

	 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	 ด่วนมากที่	 มท	
0407/ว.791	เรื่อง	การควบคุมพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่	ลงวนัที	่6	มถินุายน	2529	การควบคมุ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

	 ทั้งนี้	 หลักฐานในการบันทึกบัญชี	 อสังหาริมทรัพย์	
และทะเบยีนคมุทรพัย์สนิ	ได้แก่	ใบตรวจรับพสัด/ุหลักฐาน
การรับบริจาค	หลักฐานการโอน-การถ่ายโอน
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ฉบับนี้ขอรายงานผลการแข่งขัน ยามาฮ่าลีก 1 ของสโมสร 
“ไดโนเพชฌฆาต” ขอนแก่นเอฟซี ดังนี้

สโมสรขอนแก่น เอฟซี สู้ศึก ยามาฮ่าลีก 1
ตามดูผลงาน

โดย...ฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ ทีม ผลการแข่งขัน

3	พ.ค.	2557 ขอนแก่น	เอฟซี	–	กระบี	่เอฟซี 0	-	2

18	พ.ค.	2557 ขอนแก่น	เอฟซี	–	บางกอก	เอฟซี 0	–	1

8	มิ.ย.	2557 ขอนแก่น	เอฟซี	–	เชียงใหม	่เอฟซี 1	–	1

22	มิ.ย.	2557 ขอนแก่น	เอฟซี	–	ตราด	เอฟซี 2	–	1

28	มิ.ย.	2557 ขอนแก่น	เอฟซี	–	พิษณุโลก	-	TSY 1	–	0



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


