


 งานประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุมศิลปวัฒนธรรม/พิธีผูกเสี่ยวเอก 9 คู 
 การแสดงวงดนตรีพื้นบานอีสาน
 การแขงขันหุนยนต  
 สาธิตเพลงกลอมลูกอีสาน
 การสาธิตการเปาแคนและลงขวง/จายผญา  
 ประกวดพานบายศรีประเภทประชาชน  
 ประกวดพานบายศรี ประเภทสถานศึกษา
 ประกวดสรภัญญ ประชาชน
 ประกวดแคนวง
 การประกวดวงดนตรีพื้นบานอีสาน (โปงลาง)  
 ประกวดกลองยาวประเภทประชาชน  
 ประกวดหมอลํากลอน
 การประกวดสวดมนตหมู

หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงานจังหวัดขอนแกน
2. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน               
3. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
4. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 วิทยาเขตขอนแกน
6. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
 สํานักงานขอนแกน

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแกน

กิจกรรมการแสดงและประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ คุมวัฒนธรรม

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด

จังหวัดขอนแกน ประจําป  2557

เลาเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแกน

ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ
นายก อบจ.ขอนแกน
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เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแกน

กิจกรรมการแสดงและประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ณ คุมวัฒนธรรม

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด

จังหวัดขอนแกน ประจําป  2557

ปร วั การรับรา การ

 ยศ ชื่อ สกุล พลตํารวจตรี บุญเลิศ ใจประดิษ
 ตําแหนง รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4
 เกิด 16 มกราคม 2499 (อายุ 5  ป รวมอายุราชการ 3  ป)
 อัตราเงินเดือน ส.6 ขั้น 19 เงินเดือน 62 6  เครื่องราชอิสริยาภรณสูงสุด มหาวชิรมงกุ

ปร วั การ ก า

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (มศ.5) จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 พ.ศ.2521  ปริญญารั ประศาสนศาสตรบัณ ิต (ตร.) โรงเรียนนายรอยตํารวจ (นรต.รุนที่ 31)
 พ.ศ.2529  ปริญญานิติศาสตรบัณ ิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 พ.ศ.2536  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยขอนแกน

การ กอบร

 พ.ศ.2529  หลักสูตร ายอํานวยการตํารวจ ชุดที่ 9
 พ.ศ.2532  หลักสูตรความรูพื้น านการบริหารงานบุคคล จากสถาบันขาราชการพลเรือน
 พ.ศ.253   หลักสูตรผูกํากับการ รุน 24
 พ.ศ.2544  หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุน 21
 พ.ศ.2553  หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชการอาณาจักร วปอ. รุน 52

ปร วั การรับรา การ

 พ.ศ.2521  รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลภาษีเจริญ
 พ.ศ.2523  รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตํารวจภูธรเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
 พ.ศ.2524  รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตํารวจภูธรอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 พ.ศ.252   รองสารวัตรแผนกกําลังพล กองบังคับการภาค 6 จังหวัดขอนแกน
 พ.ศ.252   รองสารวัตรปกครองปองกัน สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 พ.ศ.2529  สารวัตรอํานวยการ กองกํากับการอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอด
 พ.ศ.2531  สารวัตรแผนกกําลังพล กองกํากับการอํานวยการ กองบังคับการตํารวจภูธร 4 นครราชสีมา
 พ.ศ.2535  รองผูกํากับการอํานวยการ กองวิทยาการภาค 2 จังหวัดนครราชสีมา
 พ.ศ.253   ผูกํากับการ 1 กองบังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 3
 พ.ศ.2543  รองผูบังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 3
 พ.ศ.2544  รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ 
 พ.ศ.254   รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
 พ.ศ.254   ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร
 พ.ศ.2551  รองผูบัญชาการ ประจําสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
  ทําหนาที่รองหนา ายอํานวยการประจําสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
 พ.ศ.2552  รองผูบัญชาการสํานักงานงบประมาณและการเงิน
 พ.ศ.2552  รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4
 1 ต.ค. 255   รักษาราชการแทนผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4

ประวัติ
ล ารวจ รี บ เล   จปร
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 สวัสดีผู อ านทุกทานคะ วารสาร
คนูแคน บบัป ม กษของปที ่1  ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ.255  ได กษออกสู
สายตาทานผูอานทกุทานกับรูปแบบใหม  
แตยังคงอัดแนนไปดวยขาวคราวความ
เคลื่อนไหวในการดําเนินงานตามภารกิจ 
ของ อบจ.ขอนแกน...

 “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาด 
จ.ขอนแกน ประจําป 2558” เพื่อเปนการตอนรับการกาวสูประชาคม
อาเ ยีน ในป พ.ศ.255  โดยกาํหนดจดังานระหวางวนัที ่29 พ.ย.  1  ธ.ค.
255  ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดขอนแกน...
 ึ่ งในปนี้  คณะกรรมการจัดงานยังคงมีรูปแบบ และจุดเด น
(  ) ของงานใหแตกตางไปจากปทีผ่าน  มา โดยจดุเดนของงาน
ในปน้ียังคือเปน โดมแสดงนิทรรศการไหมจาก 6 ชาติสมาชิก
(GREATER MEKONG SUBREGION : GMS) เนนการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับงานไหม ใหกาวสูสากล เพื่อเปนการประชาสัมพันธผาไหม
ของ จ.ขอนแกน และของไทยไปสูอาเ ียน และสูสายตานานาชาติ เชน
  การจัดแสดงการจัดจําหนายผาไหม และสินคาเกี่ยวกับไหม
จาก 6 ชาติสมาชิก  ไดแก ไทย จีน พมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา
  การจัดแสดงนิทรรศการและจําหนายผาไหมจากจังหวัดตาง
และจากนานาชาติ

เจาของ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูอํานวยการ  
 นายพงษศักดิ ตั้งวานิชกพงษ 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูชวยผูอํานวยการ 
 นายสิทธิกุล ภูคําวงศ 
 นางวัชราภรณ ผองใส 
 นายวัฒนา ชางเหลา 
 รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 นายปรัชญา ผิวผาง 
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ที่ปรึกษา 
 นายสุชาติ ไตรองคถาวร 
 ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร 
 นางสาวนงลักษณ รัตนจันทร 
 นายประสิทธิ อุดมธนะธีระ 
 รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 นายวรเวทย ดิเรกศรี 
 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
 นางวราพร หาญชนะชัยกูล 
 ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 นายเพชร มูลปอม 
 ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
 นางสาวจุ ารัตน สุภโตษะ 
 ผูอํานวยการกองคลัง 
 นายวิรัติ นาคนชม 
 ผูอํานวยการกองชาง 
 นายปยะชัย ตุยสิมา 
 ผูอํานวยการสํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 นายประชิต อึ้งประเสริ  
 ผูอํานวยการกองกิจการขนสง 
 นางนงเยาว สรรศรี 
 ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
 นายสุวนัย ภูมาศ 
 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

รร า าร

บรรณาธิการผูพิมพผูโ ษณา 
 นางสุมาลี านวิเศษ 
 ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูจัดการ 
 นางสาวนงลักษณ รัตนจันทร 
 รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูชวยผูจัดการ  
 นางศิริพร ประดาพล 
 หัวหนาฝายพัฒนาสังคม 
ายประสานงานจัดสงและนายทะเบียน  

 นางสาวพรทิพา ราชสีทา 
ายประสานงานติดตามขอมูลประจํากองตาง   

 ด.ต.พิชิต ศรีวิไล นายรั กรณ ทองงาม นายทรงวุฒิชัย ดิลกวิลาศ 
 นางกุลกาญจน ดิลกวิลาศ นายเทพมงคล ประดาพล นายพงศก ษณ ามคําไพ 
 นายบวร ชินอวน นางนษ ปรีทรัพย นายรุงโรจน สิงหมี 
 นางสุภาพร ภูเงิน นาง วีวรรณ จันทรดา นายกิตติชัย อุทธา 
คณะผูจัดทําขาวประจํากองบรรณาธิการ 
 นางทัศรินทร เชิดโกทา นางเพญวณี สุขเสงี่ยม นางพัชรชวัล สุวัตถิกุล 
 นางวราภรณ อุทธา นางสาวกิตติมา สนามทอง นางจิระนันท ชนเวียน 
 นางสาววิภารัตน ชมชัยภูมิ วาที่รอยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร นายชาญสิทธิ คุมตะบุตร 
 นางสาวรัชนีวรรณ ทองชา นายศิริวัฒน นามคัณที นายพิพัฒนพล หลอยดา 
วัตถุประสงค  
 เพื่อเปนการเผยแพรกิจกรรมตามกรอบภารกิจของ อบจ.ขอนแกน ตลอดจนองคกรภาครั  และเอกชน
เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลขาวสาร ขอเสนอแนะ ึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินเชิงรุก โดยประชาชน 
องคกรภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัด อยางเตมรูปแบบ

สํานักงาน  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทร. 0 4324 4682 โทรสาร 0 4323 5144 www. a . . h
ออกแบบ พิมพที่  หจก.โรงพิมพคลังนานาวิทยา 232 199 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
โทร. 0 4332 8589 91 โทรสาร 0 4332 8592 E ail  l n r ss h ail.

  การประชุมวิชาการเกี่ยวกับผาไหม วงจรชีวิตของไหม และ
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจาก 6 ชาติสมาชิก 
 ในส วนของ อบจ.ขอนแก น ยังเป นเจ าภาพหลักในการจัด
กจิกรรมผูกเสีย่ว ณ คุมวฒันธรรม (บรเิวณสนามหนาศาลากลางจังหวัด
ขอนแกน) กิจกรรมการประกวดพานบายศรีกิจกรรมการประกวด
ศิลปพื้นบานที่คุมวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการตามรอยพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ดานเศรษฐกิจพอเพียง และการสาธิต
การแสดงหมอลาํกลอน ิง่ ณ ศาลาประชาคม และการแสดงคนชกมวย
กบังจูงอาง ของหมูบานงจูงอางแหงประเทศไทย บานโคกสงา ต.ทรายมลู 
อ.น้ําพอง ณ ุมบานงู (ขางคุมวัฒนธรรม) ึ่งในปน้ี ทานนายก อบจ.
ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ ์ต้ังวานชิกพงษ ไดกาํชบัใหสวนราชการทีเ่ก่ียวของ
ทํางานอยางเตมความสามารถ เพื่อใหเกิดความประทับใจตอผูที่มา
ทองเที่ยวในงานมากที่สุด... 
 กอนจากกัน บับนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมี
ขององคพระธาตุขามแกน พระบารมีของเจาพอเทพารักษหลักเมือง
ขอนแกน จงดลบันดาลประทานพรใหทุกทานประสบแตความสุข
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...ชาญสิทธิ์ คุมตะบุตร ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 

เป รงการอบร
รางจ านกปองกัน าบัน าน ันททอง ่น

 วันที่ 1 ก.ย.5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดโครงการอบรม สรางจิตสํานึก
ปองกันสถาบัน สมาน ันททองถิ่น พรอมดวย ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.นํ้าพอง เขต 1 นายมนตชัย ศรีวิไลลักษณ ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.น้ําพอง เขต 2 นายนพพร ปติสุวรรณรัตน  และ หัวหนา
สํานักปลัดฯ นายวรเวทย ดิ เรกศรี ร วมพิธี เป ด โดยมี
ผอ.ร.ร.โคกสูงประชาสรรพ นายยุทธศาสตร โยธะพล ใหการ
ตอนรับ ณ ร.ร.โคกสูงประชาสรรพ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน

รว แ ง วา ยน ีงาน รบรอบ  ป
วัน า เวีย นา  

 วันที่ 1 ก.ย 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ รวมแสดงความยินดีเนื่องในงานเล้ียง ลอง
ครบรอบ 69 ป วันชาติสาธารณรั สังคมนิยมเวียดนาม
(69         . . 

) โดยมี ทานเหวียน ีว ดิญ ( r. n  inh) 
กงสุลใหญสาธารณรั สังคมนยิมเวยีดนามประจําจงัหวดัขอนแกน 
และชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเปนเจาภาพและการตอนรับ
อยางอบอุน ณ หองแกรนดออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน 
ขอนแกน ราชาออรคิด

เป รงการ งเ ร อา ี ร ย ัน อ.เขา วนกวาง 

 วันท่ี 4 ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักด์ิ
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดโครงการระยะสั้น ผลิตภัณ 
ในครวัเรอืน โดยม ีส.อบจ.ขอนแกน อ.เขาสวนกวาง นายสมศกัด์ิ 
ลี้ตระกูล และ ส.อบจ.ขอนแกน อ.บานไผ เขต 1 นายเดชคํารณ 
สิงคลีบุตร รวมพิธีเปด ณ หอประชุมอําเภอเขาสวนกวาง 
จ.ขอนแกน

นายก อบจ.ขอนแกน เป รงการ งเ ร เก รกร
เลียง ก ืนเ ือง

 วันท่ี 9 ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดโครงการสงเสริมการเลี้ยงไก
พื้นเมือง โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต 6 นายสุดใจ
ทุยบึงฉิม และปศุสัตวอําเภอเมืองขอนแกน นายโสภณ ภูมิทัต
รวมพิธีเปด ณ ร.ร.โคกสีพิทยาสรรพ อ.เมือง จ.ขอนแกน
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน

รงการ กอบร เ รอืขาย กรร การ อบ วนทาง
วนัย นักงาน วนทอง ่นจังหวั ขอนแกน  

 วันที่ 3 ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดโครงการ กอบรมเครือขาย
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัด
ขอนแกน  ของ อบจ.ขอนแกน ประจําปงบประมาณ 255  
(หลักสูตรวินัยเบื้องตนสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น) โดยมี
ผู บริหาร ขาราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแกน รวมพิธีเปด
ณ หองภูพาน โรงแรมขอนแกนโ เตล จ.ขอนแกน 

นายก อบจ.ขอนแกน เป หอง เ ล ร เกียร
แล หอปร  รงเรียน นนหันวทยายน อ. แ

 วันที่ 12 ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตัง้วานชิกพงษ เปนประธานในพธิเีปดหองสมดุเ ลมิพระเกยีรติ 
และหอประชุม ร.ร.โนนหันวิทยายน โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.สีชมพู เขต 2 นายจารุพรรณ ภูวสันติ ผอ.สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแกน นายปยะชัย ตุยสิมา
ผูบริหารสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รวมพิธีเปด 
ณ ร.ร.โนนหันวิทยายน อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

รงการ ั นา ักย า ปร า หเข แขงแล
ีปร ท า

 วันท่ี 5 ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ต้ังวานิชกพงษ เปนประธานเปดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาคมใหเขมแขงและมีประสิทธิภาพ ประจําป 255  โดยมี
ผูบริหาร ส.อบจ.ขอนแกน ขาราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแกน 
รวมพิธีเปด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแกน

ปร าอง การบรหาร วนจังหวั ขอนแกน
ัยปร า ั ปร จาป  ัยที่ อง

 วันที่ 16 ก.ย. 5  อบจ.ขอนแกน จัดประชุมสามัญ
ประจําป 255  สมัยท่ีสอง โดยมีประธานสภา อบจ.ขอนแกน 
นายสุชาติ ไตรองคถาวร เป นประธานเปดการประชุม
ึ่งการประชุมในครั้งนี้ มี นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์

ตั้งวานิชกพงษ และรองนายก อบจ.ขอนแกน  สมาชิกสภา
อบจ.ขอนแกน  ที่ปรึกษา  ขาราชการ  และประชาคมหมูบาน
เขารวม ณ หองประชุมสภา อบจ.ขอนแกน
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ีป การแขงขันกี า ารวจขอนแกน านยาเ  

 วันที่ 1  ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักด์ิ
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานปดและมอบรางวัลนักกีฬา ในการ
แขงขันกีฬา“ตํารวจขอนแกน ตานภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7”
ึ่งจัดขึ้นโดยตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน ณ สนามกีฬาองคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

รว งาน  เวลาแหง วา ก ัน  นา ารออ น   

 วันที่ 1  ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ต้ังวานิชกพงษ พร อมด วย รองนายก อบจ.ขอนแก น
นางวัชราภรณ ผองใส รวมงาน “ณ เวลาแหงความผูกพัน” 
ธนาคารออมสิน ขอนแกน เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง
ลูกคากับธนาคารและเปนการตอบแทนลูกคาที่ใหความไววางใจ
ใชบริการของธนาคาร ณ หองประชาสโมสร 1 โรงแรมเ นทารา 
ขอนแกน

เป งาน ืน เหยา าว น อนหัน อ.แวง ห  

 วันที่ 1  ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักด์ิ
ตัง้วานิชกพงษ เปนประธานเปดงานคนืสูเหยาชาวชมุชนดอนหนั
และพิธีแสดงมุทิตาจิต คุณครูเอกชัย เกิดศักด์ิ ณ แวงนอย
ึ่งสมาคมผูปกครอง ครู และศิษยเกา ร.ร.ชุมชนบานดอนหัน

จัดขึ้น เพื่อแสดงมุทิตาจิตตอครูที่จะเกษียณอายุราชการ
ณ ร.ร.ชุมชนบานดอนหนั ต.ใหมนาเพยีง อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน

นายก อบจ.ขอนแกน รว งานเป รงแร วีว  ขอนแกน

 วันที่ 19 ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ต้ังวานิชกพงษ มอบแจกันดอกไม แสดงความยินดี ในโอกาส
ท่ีเ ลิม ลองการเปดโรงแรมวีวิช ขอนแกน อยางเปนทางการ
ณ โรงแรมวีวิช ขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน

ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
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ทอ าปา า ั ี าน นจ  ขอนแกน

 วันที่ 2  ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักด์ิ
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานในพิธีทอดผาปาสามัคคี หารายได
สมทบทุนเขากองทุนสงเคราะหเดกและเยาวชนฯ เพื่อใช
ในกิจกรรมพัฒนา บําบัด แกไข น ู และปองกันการกระทําผิด
ในเดกและเยาวชนภายในจังหวัดขอนแกน โดยมี ผู บริหาร 
ขาราชการ อบจ.ขอนแกน รวมทําบุญในครั้งนี้

รว อนรับ ก า งาน

 วันที่ 14 ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายให รองปลัด อบจ.ขอนแกน 
น.ส.นงลักษณ รัตนจันทร ตอนรับคณะผูบริหาร ขาราชการ
เจาหนาที่ของ อบจ.ภูเกต ผูนําศาสนาอิสลาม และผูนําชุมชน 
ที่มาศึกษาดูงานและ งบรรยายสรุปการบริหารงานและ
การให การสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมของชาว
มุสลิมขอนแกน ในโอกาสนี้ ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต 2
นายวุฒิพร ศรีมังกรแกว เปนตัวแทนรับมอบของที่ระลึก
จาก อบจ.ภูเกต ณ ศาลาประชาคม อบจ.ขอนแกน

รว ีปลอย ัน ั วนา

 วันที่ 1  ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักด์ิ
ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน
นายสิทธิกุล ภูคําวงศ รวมพิธีปลอยพันธุ สัตวนํ้าเนื่องใน
วันประมงแหงชาติ ประจําป 255  มี ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.อุบลรัตน ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ รวมเปนเกียรติในพิธี
โดยรองผูวาราชการจังหวัด นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ ใหเกียรติ
เป นประธาน ณ อางเกบนํ้าเข่ือนอุบลรัตน อ.อุบลรัตน
จ.ขอนแกน

รงการ งเ ร อา ี อ ร าหรับ น การ
แล  แล น การ

 วันที่ 11 ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ต้ังวานิชกพงษ มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน
นายสิทธิกุล ภูคําวงศ เปนประธานพิธีเปดโครงการ “สงเสริม
อาชีพอิสระสําหรับคนพิการและผู ดูแลคนพิการ” โดยมี
หัวหนาสํานักปลัด อบจ. นายวรเวทย ดิเรกศรี เปนผูกลาว
รายงาน ณ อบต.ละหานนา อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
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อบจ.ขอนแกน เขารับเกียร บั รเ เกียร หกรร
วันเยาว นแหง า จังหวั ขอนแกน

 วันที่ 12 ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักด์ิ
ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน
นายสิทธิกุล ภูคําวงศ รวมเปนเกียรติและเขารับเกียรติบัตร
ในงานมหกรรมวันเยาวชนแหงชาติ จ.ขอนแกน ประจําป 255  
“มหกรรมเยาวชนขอนแกน เสริมสรางความปรองดอง กาวไกล
สูอาเซียน” โดยไดรับเกียรติจาก รอง ผวจ.ขก. นายประเสริฐ
ลือชาธนานนท เปนผู มอบเกียรติบัตร ึ่ง อบจ.ขอนแกน
ไดสนบัสนนุขาวกลอง จาํนวน 1  กลอง ใหแกเดกและเยาวชน
ทุกคนท่ีมารวมกิจกรรม ในวันเยาวชนแหงชาติ จ.ขอนแกน
ดวย ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน

รว แ ลงขาว งานปร เ อีอก รร า ลอยปร ทีปบ า 
ท ก ั  ปร จาป 

 วันที่ 22 ก.ย. 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศํกดิ์
ต้ังวานิชกพงษ มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน
นายสิทธิกุล ภูคําวงศ รวมแถลงขาว “งานประเพณีออกพรรษา 
ลอยประทปีบชูา พุทธกตัญู” โดยม ีรอง ผวจ.ขก. นายประเสรฐิ
ลือชาธนานนท ใหเกียรติเปนประธาน ในการแถลงขาว
ณ บริเวณลาน สวนไหม ริมบึงแกนนคร อ.เมือง จ.ขอนแกน

ปร าอง การบรหาร วนจังหวั ขอนแกน
ัยปร า ั ปร จาป  ัยที่ อง รังที่ 

 วันที่ 3  ก.ย. 5  ประธานสภา อบจ.ขอนแกน ดร.สุชาติ 
ไตรองคถาวร มอบดอกไมแสดงความยนิดกัีบรองประธานสภาฯ 
คนที่ 2 คนใหม คือ ส.อบจ.ขอนแกน อ.บานแ ด นางนริศรา  
อรุณเดชาชัย  เนื่ องจาก รองประธานสภาฯ คนที่  2
ส.อบจ.ขอนแกน อ.เขาสวนกวาง นายสมศักดิ์ ลี้ตระกูล ลาออก
จากตําแหนง โดยมี นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักด์ิ
ตัง้วานิชกพงษ และรองนายก อบจ.ขอนแกน สมาชกิสภา อบจ.
ขอนแกน ประธานทีป่รกึษา รวมแสดงความยนิด ีณ หองประชมุ
สภา อบจ.ขอนแกน

อบจ.ขอนแกน จั รงการอบร แก ข น
แล กอา ี เ ื่อปองกันการกร ทา าของ  องขัง

 วันที่ 15 ก.ย 5  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายให รองปลัด อบจ.ขอนแกน 
น.ส.นงลักษณ รัตนจันทร เปนประธานในโครงการอบรมแกไข 

น ู และ กอาชีพ เพื่อปองกันการกระทําผิด ํ้าของผูตองขัง 
โดยมี ผอ.ทัณ สถานบําบัดพิเศษขอนแกน นางเพียงใจ
แสงวิจิตร ผอ.ศูนย ส งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จ.ขอนแกน นายวิชิระ จิตจําสี คณะวิทยากรจากศูนย 
ส  ง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจั งหวัดขอนแก น
คณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนา มือแรงงานภาค 6 ขอนแกน 
ขาราชการทัณ สถานบําบัดพิเศษขอนแกน และขาราชการ 
พนักงาน อบจ.ขอนแกน รวมพิธีเปด ณ ทัณ สถานบําบัดพิเศษ
ขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน

ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
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ว ีการเขา ร บบ กลเกลี่ยขอ าท น าล
  คดี องใหม เมื่อโจทกยื่น อง เจาหนาท่ีแผนกรับ องจะมีการสอบถามความสมัครใจ

ของคูความ วาคดีดังกลาว มีทางตกลงกันไดหรือไม และประสงคจะใหศาลไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือไม

 นอกจากนี ้หมายเรยีกทีส่งใหแกจาํเลยพรอมสาํเนาคาํ องกจะมีการระบวุาโปรดยืน่คาํใหการ

ภายในกําหนดเวลาที่ก หมายกําหนด หากจําเลยประสงคจะใหศาลไกลเกลี่ยประนีประนอม

ยอมความ ใหติดตอศูนยไกลเกลี่ยประจําศาลตามหมายเลขโทรศัพทที่ระบุไว

  คดีที่อยูระหวางพิจารณาแยกเปน 3 กรณี คือ

  ผูพิพากษา ึ่งรับผิดชอบราชการศาล เหนวาสํานวนใดควรใชระบบไกลเกลี่ยกสั่งใหนําคดีนั้นเขาสูระบบไกลเกลี่ย

  ผูพิพากษาเจาของสํานวนเหนวาสมควรใชระบบการไกลเกลี่ย กสงเขาสูระบบไกลเกลี่ย

  คูความยื่นคําแถลงหรือแถลงดวยวาจาขอใชวิธีการไกลเกลี่ย และผูพิพากษาเจาของสํานวนเหนสมควรจึงสงสํานวน

เขาสูระบบการไกลเกลี่ย

  การไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยผูพิพากษาเจาของสํานวน ึ่งผูพิพากษาเจาของสํานวนที่พิจารณาตัดสินช้ีขาดคดีนั้นอาจ

ดําเนินการไกลเกลี่ยคดีไดเอง ทั้งกอนหรือในระหวางพิจารณาคดี เพื่อใหคูความตกลงกัน

การ กลเกลี่ย ีร หวางการ จาร า าล ง
 แมคดีที่ศาลชั้นตนไดพิจารณาพิพากษาเสรจสิ้นแลว หากคดียังไมถึงที่สุดโดยอาจจะอยูในระหวางการอุทธรณหรือการ ีกา 

อาจดําเนินการไกลเกลี่ยในคดีเหลานี้ไดเชนกัน คูพิพาท ายใด ายหนึ่งอาจจะรองขอใหจัดใหมีการไกลเกลี่ยในคดีเหลานี้

หรือศาลอาจจะพิจารณาเหนสมควรเองวาคดีที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณหรือศาล ีกาเหลานี้ เปนคดีที่อยูในวิสัย

ท่ีจะไกลเกลีย่ ศาลอาจจะจดัใหมกีารไกลเกลีย่ในคดเีหลานีไ้ด ตามปกติการไกลเกล่ียคดีเหลานีจ้ะดําเนินการทีศ่าลชัน้ตนทีไ่ดพจิารณา

พิพากษาคดีนั้นมาหรือที่ศาล ีกากได

 คดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณหรือศาล ีกาเหลานี้ แมศาลชั้นตนจะไดพิพากษาใหคูความ ายใด ายหนึ่ง

ชนะคดีมาแลวกตาม แตยอมไมเปนการแนนอนวาศาลอุทธรณหรือศาล ีกาจะมีความเหนเชนเดียวกับที่ศาลชั้นตนพิพากษามา

ดังที่เหนในคดีจํานวนไมนอยที่คําพิพากษาของศาลอุทธรณหรือศาล ีกาแตกตางจากคําพิพากษาของศาลชั้นตน นอกจากนั้น

คดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณหรือศาล ีกามีเปนจํานวนมาก การที่คูความสามารถไกลเกลี่ยหาขอยุติกันได

จะทําใหคดีเสรจสิ้นไปอยางรวดเรวทันตอความตองการของคูความ

 การขอใหจัดใหมีการไกลเกลี่ยคดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณหรือศาล ีกา อาจแสดงความจํานงไดตอ

ศาลชั้นตนที่พิจารณาพิพากษาคดีนั้นหรือศาลสูงที่คดีนั้นอยูระหวางการพิจารณากได

การระงับ
ขอ าททางเลือก

(ตอจากฉบับที่แลว)

โดย... ด.ต.พิชิต ศรีวิไล เลขานุการสภา อบจ.ขอนแกน 

ด.ต.พิชิต ศรีวิไล
เลขานุการสภา อบจ.ขอนแกน 

เลขาเลาขาน
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รู  เ รื่ อ ง ก ฎ ห ม า ย
โดย...รัฐกรณ ทองงาม นิติกร 8 ว.

 ตามมาตรา 2 (4) ของรั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
( บับชั่วคราว) พ.ศ.255  กําหนดใหมีสภาปฏิรูปแหงชาติมีหนาที่
ศึกษาและเสนอแนะเพื่อใหเกิดการปฏิรูปในดานการปกครองทองถิ่น 
องคการบริหารสวนจังหวัด ึ่งเปนรูปแบบหนึ่งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะมีทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนตอ
การปฏิรูปประเทศไทยในครั้งนี้ นับวาเปนเรื่องที่นาสนใจที่ควรติดตาม
เปนอยางยิ่ง
 องคการบรหิารสวนจงัหวัดมี านะเปนนติบิคุคลและเปนราชการ
สวนทองถิ่นท่ีมีเขตจังหวัดเปนเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบโดยไดจัดตั้งขึ้น
ครั้งแรกในป พ.ศ.249  จนถึงปจจุบันในระยะเร่ิมแรก ผูวาราชการ
จังหวัดเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จนกระทั่งถึงป พ.ศ.254  
ไดมีการตราพระราชบญัญตัอิงคการบรหิารสวนจงัหวดั พ.ศ.254  มีผล
ใหนายกองคการบรหิารสวนจังหวดั มาจากสมาชกิสภาองคการบรหิาร
สวนจังหวัดโดยการลงมติของที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
และตอมาไดมีการแกไขพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
( บับที่3) พ.ศ.2546 ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามก หมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ในสวนของอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดท่ีบัญญัติไวตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.254  อาทิ การตราขอบัญญัติ จัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดและประสานการจัดทําแผน
พัฒนาชวยเหลือ ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของ
ราชการสวนทองถิ่นอื่น คุมครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม บํารุงรกัษาศลิปะ จารีตประเพณ ีภูมปิญญาทองถิน่และ
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น ประกอบตามมาตรา 1  แหงพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 อาทิ การจัดการศึกษา การสงเสริม
ประชาธปิไตย ความเสมอภาคและสทิธเิสรภีาพของประชาชน การจดัตัง้
และดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม การกําจัดมูล อยและสิ่งปฏิกูลรวม
การจดัการสิง่แวดลอมและมลพิษตาง  การจดัการและดแูลสถานขีนสง
ทัง้ทางบกและทางนํา้ การสงเสริมการทองเทีย่ว การพาณชิย การสงเสริม
การลงทุน การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้า ที่เชื่อมตอ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
การจัดให  มี โรงพยาบาลจั งหวัด  การจัดให มีพิพิ ธภัณ และ
หอจดหมายเหตุ การปองกันและสาธารณภัย สนับสนุนหรือชวยเหลือ
สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น 
การใหบริการเอกชน และสวนราชการอื่น การสังคมสงเคราะห ทั้งนี้ 
เพื่อใหการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัดในเขตจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย ไมเปนความ ํ้า อนใน
การดาํเนนิการตามอาํนาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใน
จังหวัด จึงไดมีประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบ
บรกิารสารธารณะขององคการบริหารสวนจงัหวดั ลงวนัที ่13 สงิหาคม 

2546 โดยกําหนดลักษณะของการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จงัหวัดใหการบรกิารสาธารณะในเขตจงัหวัด เปนโครงการทีม่ขีนาดใหญ
ที่เปนศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
เปนกิจกรรมภาพรวมขององคปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด และ
ไมเขาไปดําเนินงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถ
ดําเนินการไดเอง โครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องหรือมี
ผูที่ไดรับประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 1 แหงขึ้นไป
 การทีก่ หมายบัญญัตใิหเขตขององคการบริหารสวนจงัหวดั คอื
เขตจังหวัดนั้น ตามคําวินิจ ัยของศาลรั ธรรมนูญ ที่ 1/2546 วินิจ ัย
วา พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.254  มาตรา  
วรรคสอง ไมขัดหรือแยงตอรั ธรรมนูญ มาตรา 2 2 มาตรา 2 3 และ
มาตรา 2 4 โดยมีสาระสําคัญวา พระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 254  มาตรา  วรรคสองบัญญัติใหเขตขององคการ
บริหารสวนจังหวัด คือ เขตจังหวัด โดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ใหนิยามความหมายวา จังหวัด หมายถึง จังหวัดตามก หมาย
ระเบียบบริหารการแผนดินในการกระจายอํานาจการปกครองใหแก
ราชการสวนทองถิ่นตามหลักการกระจายอํานาจตามหลักการกระจาย
อํานาจไดใชพื้นที่เปนตัวกําหนดขอบเขต เมื่อเขตขององคการบริหาร
สวนจงัหวดัมพีืน้ทีค่ลมุจังหวดั จงึทาํใหครอบคลมุพ้ืนทีข่ององคปกครอง
สวนทองถิน่อ่ืนทีอ่ยูในเขตจงัหวัดไปดวย แตพระราชบัญญตักิาํหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 ไดแบงแยกอาํนาจของแตละการปกครองสวนทองถ่ินออกจากกนั
อยางชดัเจน อาํนาจละหนาทีข่ององคการบรหิารสวนจงัหวดัจงึเปนเรือ่ง
การจดัทาํแผนการประสาน การสนบัสนนุ องคกรปกครองสวนทองถิน่อืน่
หรอืมีอาํนาจและหนาท่ีทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ินอืน่ไมมคีวามสามารถ
ทีจ่ะทาํได ดงันัน้ พระราชบญัญตัอิงคการบรหิารสวนจงัหวัด พ.ศ.254  
มาตรา  วรรคสอง จึงเปนการกําหนดขอบเขตพื้นที่การใชอํานาจและ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยมิไดทําใหเกิดความ
ํ้า อนกับการใชอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

ที่ใชพื้นที่รวมกันแตอยางใด และการใหองคการบริหารสวนจังหวัด
มีพื้นที่ทั้งเขตจังหวัด มิไดทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดกลายเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญตามความหมายและเจตนารมณ
ของรั ธรรมนูญมาตรา  แตอยางใด
 ทิศทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกับการปฏิรูป
ประเทศไทย นาเชื่อถือไดวายังคงรูปแบบเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ทีม่เีขตรบัผดิชอบคอืเขตจงัหวัดเชนเดมิ แตอาจมกีารปรบัเปลีย่น
โครงสรางภายในและกําหนดบทบาทอํานาจ หนาที่ใหขัดเจนยิ่งข้ึน
เพื่ อมิ ให มีความ ํ้ า  อน กับรูปแบบการปกครองท องถิ่ น อ่ืน
ทั้งนี้สอดคลองกับแนวทางของรั บาลที่ไมมีนโยบายในเรื่องการยุบเลิก
องค กรปกครองส วนท องถิ่น ตามข อส่ังการของหัวหน าคณะ
รักษาความสงบแห งชาติและนายกรั มนตรี  ตามนัยหนังสือ
จังหวัดขอนแกน ที่ ขก 1 .2/23942 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 255

ท ทางการ ั นาอง การบรหาร วนจังหวั กับการป รปปร เท ทยท ทางการ ั นาอง การบรหาร วนจังหวั กับการป รปปร เท ทย
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 ผูเขียนเคยเขียนบทความลงในวารสารคูนแคน ในหัวขอ
การเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด ื้อจัดจาง ึ่งเปนกรณี
เรือ่งราคากลาง รวม 2 ตอนดวยกนั มา บับนีจ้ะไดกลาวถงึราคา
กลางทีไ่มใชงานกอสราง ึง่มรีายละเอยีดอยูในหนงัสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 421.3/ ว.111 ลงวันที่ 1  กันยายน 
2556 เรื่อง อมความเขาใจแนวทางปฏิบัติในการเปดเผย
ราคากลางของทางราชการ สรุปดังนี้ครับ 
 (ก) กรณคีรภุณั  ใหใชราคามาตร านท่ีสาํนกังบประมาณ
กําหนด หากไมมีราคามาตร านกําหนด ใหใชราคาที่เคย ื้อ
คร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ หรือใหใช
ราคาตลาด โดยสืบจากราคาทองตลาด รวมทั้งเวบไ ตตาง 
เปนราคาอางอิง ทัง้นีใ้หพจิารณาจากความเหมาะสมของประเภท
ครุภัณ  และเปนประโยชนตอทางราชการ 
 (ข) กรณียาและเวชภัณ ที่มิใชยา โดยยาในบัญชีหลัก
และยานอกบัญชีหลัก ใหใชราคากลางตามประกาศของคณะ
กรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ตามระเบียบสํานักนายก
รั มนตรวีาดวยคณะกรรมการพฒันาระบบยาแหงชาต ิพ.ศ.2551 
หากไมมรีาคากลางระบุไวในประกาศดงักลาว ใหใชราคาทีเ่คย ือ้
ครัง้หลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ หากไมม ีใหใชราคา
ตลาด โดยสบืจากราคาทองตลาด รวมท้ังเวบไ ตตาง  เปนราคา
อางอิง 
 สวนเวชภัณ ท่ีมิใชยา ใหใชราคามาตร านท่ีกระทรวง
สาธารณสุขจัดทําข้ึนและเผยแพรทางเอกสารหรือเวบไ ตของ
ศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณ ของกระทรวงสาธารณสุข 

// . . .  หากไมมีราคามาตร านดังกลาว
ใหใชราคาทีเ่คย ือ้ครัง้หลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ 
หากไมมี ใหใชราคาตลาด โดยสืบจากราคาทองตลาด รวมทั้ง
เวบไ ตตาง  เปนราคาอางอิง 
 (ค) กรณีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ารดแวร 
อฟตแวร และการพัฒนา อฟตแวร ใหใชราคามาตร านตาม

ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ึ่งได
เผยแพรทางเวบไ ต( // . . .  / /) 
หรือใหใชราคาตลาด โดยสืบจากราคาทองตลาด รวมทั้งเวบไ ต
ตาง  เปนราคาอางอิง ทั้งนี้ใหพิจารณาจากความเหมาะสมของ
ประเภทสินคาและบริการ (โดยกรณีการพัฒนา อ ตแวรให
พิจารณาความเหมาะสมของงานโครงการดวย) และเปน
ประโยชนตอทางราชการ สําหรับรายการอ่ืน  ที่กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไมไดกาํหนดราคามาตร าน 
ใหใชราคาตลาด โดยสืบจากราคาทองตลาด รวมทั้งเวบไ ต
ตาง  เปนราคาอางอิง 

 นอกจากนั้น ยังมีราคากลางการจางท่ีปรึกษา การจาง
งานวจัิยฯ การจางออกแบบและควบคมุงาน กมรีะบไุวในหนงัสอื 
ว.111 โดยทุกการจัด ื้อจัดจางจะตองมีราคากลาง แตจะลง
ประกาศเปดเผยราคากลางเ พาะการจัด ือ้จดัจางทีมี่วงเงนิเกิน 
1  บาท และตองดําเนินการประกาศทั้งในเวบไ ตของ
หนวยงาน และเวบไ ตศูนยขอมูลการจัด ื้อจัดจางภาครั

. . .  นะครับ
 ที่นําเรื่องราคากลางที่ไมใชงานกอสรางมากลาว ํ้าอีกใน
วารสาร บับนี้กเพราะวา ตองการใหคณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะเ พาะและราคากลาง ไดใชความระมัดระวังในการ
กาํหนด โดยจะตองมแีหลงอางองิทีถ่กูตองและตรวจสอบได โดย
เฉพาะกรณีที่ไมมีราคามาตรฐานหรือราคากลางของทาง
ราชการกําหนดไว จะตองนําราคาราคาท่ีเคย ื้อครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ หรอืใหใชราคาตลาด รวมทัง้
เว็บไ ตตาง  เปนราคาอางอิง นั่นหมายถึงวาคุณลักษณะ
เ พาะและราคากลางที่กําหนดในปจจุบัน กอาจเปนราคาที่จะ
ถกูอางองิไดในอนาคตภายใน 2 ปงบประมาณ แตหากคณุลกัษณะ
เ พาะเปลี่ยนไปเพียง 1 รายการกตองกําหนดราคากลางใหม
ทั้งหมด นั่นคือตองมาดูราคาในตลาดและเวบไ ตต าง 
มาเปรียบเทียบกนั หรือแมแตจะมรีาคากลางในการจดั ือ้ภายใน 
2 ปงบประมาณ กตองดูราคาในตลาดและเวบไ ตตาง  และ
จากสวนราชการตาง  มาเปรียบเทียบกันดวย ที่เปนเชนนี้ก
เพ่ือใหเกิดความละเอยีดรอบคอบ และทีสํ่าคญักเ็พือ่ประโยชน
ของทางราชการ ในการกาํหนดคุณลักษณะเ พาะนัน้กตองมีเหตุ
มีผลวาเพราะเหตุใดจึงกําหนดคุณลักษณะเ พาะเชนนั้น กอให
เกิดประโยชนตอทางราชการและประชาชนอยางไร และตอง
ประกาศเชิญชวนใหผูมีอาชีพขาย ไดเสนอราคาประกอบการ
พิจารณาเพ่ือกาํหนดคณุลักษณะเ พาะและราคากลางของคณะ
กรรมการ และเพื่อใหไดขอยุติวาพัสดุที่จะจัด ื้อจัดหาดังกลาว
มีผูผลิตหรือผูคามากรายและมีจําหนายในทองตลาด มิใช
เปนการกาํหนดเพ่ือเอือ้ประโยชนตอผูคารายหนึง่รายใด ทีก่ลาว
ถงึการกําหนดคณุลกัษณะเ พาะและราคากลางขางตนวาตองทาํ
อยางไร ทั้ง  ที่มีหนังสือส่ังการกําหนดแนวทางปฏิบัติไวแลว
แตคณะกรรมการกตองมีขอมูลเพิ่มเติม เพราะผูเขียนเคยเปน
คณะกรรมกําหนดราคากลาง และมีประสบการณจากการที่ถูก
คณะกรรมการจาก สตง.สอบปากคํามาแลวครบั เขาจะใหเราตอบ
คําถามวาเพราะเหตุใดจึงกําหนดคุณลักษณะเ พาะเชนนั้น
มีแนวทางปฏิบัติในการกําหนดคุณลักษณะเ พาะหรือไม
มผีูคาหรอืผูผลติมากรายหรอืไม ราคาเหมาะสมหรอืไม มีจาํหนาย
ในทองตลาดหรือไม และอื่น .

โดย...  ธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

ราคา า ท่ี  งานกอ ราง
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พิธีมอบชุดตรวจหาสารเสพติดขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
 วันที่  1  ก.ย. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ ไดมอบชุดตรวจหาสารเสพติด
จํานวน 216 666 ชุด ใหแกสวนราชการที่มีภารกิจในการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดในจังหวัดขอนแกน
ณ หอประชุม อบจ.ขอนแกน จํานวน 3 หนวยงาน ดังนี้
  ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแกน จํานวน 199 666 ชุด โดยมี รอง ผวจ.ขอนแกน
นายวิวัฒน เมธีวรรณกิจ ใหเกียรติเปนผูรับมอบ
  ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดตํารวจภูธรภาค 4 จํานวน 16  ชุด โดยมี ผูบังคับการกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 4 พล.ต.ต.ชูรัตน ปานเหงา ใหเกียรติเปนผูรับมอบ
  ทัณ สถานบําบัดพิเศษขอนแกน จํานวน 1  ชุด โดยมี ผู อํานวยการทัณ สถานบําบัดพิเศษขอนแกน
นางเพียงใจ แสงวิจิตร ใหเกียรติเปนผูรับมอบ

มอบถุงยังชีพใหแกผูประสบอุทกภัย
 เม่ือวันที่ 21 ก.ย. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ พรอมดวยรองปลัด อบจ.ขอนแกน
นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร  นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ หัวหนาสวนราชการ อบจ.ขอนแกน ขาราชการและพนักงาน 
อบจ.ขอนแกน มอบถุงยังชีพใหแกประชาชนผูประสบอุทกภัย ดังนี้
  มอบถุงยังชีพใหผูประสบอุทกภัย ณ หมูบานจุไรรัตน บานคําไ  ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน จํานวน 5  ชุด
  มอบถุงยังชีพใหผูประสบอุทกภัย ณ หมูบานวังทรัพยสิน ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน จํานวน 15  ชุด

ภารกิจสํานักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน  ชมชัยภูมิ ผูชวยนักสังคมสงเคราะห
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ประธานในท่ีประชมุ  ใน บับกอนเราไดทราบกันแลววาการประชุมสภา

ทองถิ่นมี 2 ประเภทคือการประชุมสามัญ และการประชุม

วิสามัญ ใน บับน้ีกจะขอกลาวถึงการอภิปรายในการประชุม

สภาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.254  ในหมวด 5 

การอภิปราย ขอ 63 สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดประสงคจะกลาว

ถอยคําใดตอที่ประชุมสภาทองถิ่นใหยกมือขึ้นพนศีรษะ 

เมื่อประธานสภาทองถ่ินอนุญาตแลวจึงกลาวได โดยใหยืน

กลาว ณ ที่ของตน หรือ ณ ที่ ึ่งจัดไวกไดและตองกลาว

กับประธานสภาทองถิ่น

 ประธานสภาทองถิ่นตองใหโอกาสแกผู เสนอญัตติ

หรือผูแปรญัตติอภิปรายกอน แตถามีผูเสนอญัตติ หรือผูแปร

ญัตติหลายคนใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหอภิปราย

ไดครั้งละหนึ่งคน

 ขอ 64 เมื่อผูเสนอหรือผูแปรญัตติไดอภิปรายแลว 

ถามีผูใดคัดคานกใหผูนั้นอภิปราย เมื่อผูคัดคานอภิปรายแลว 

ถาผูใดจะสนับสนุนผูเสนอหรือผูแปรญัตติกใหผูนั้นอภิปราย

และประธานสภาทองถิ่นตองใหอภิปรายสลับกันไป

 ถา ายใด ายหนึ่งไมมีผูประสงคจะอภิปรายแตอีก

ายหนึ่งมีผูประสงคจะอภิปรายอยูใหประธานสภาทองถิ่น

ใหผูประสงคจะอภิปรายนั้นอภิปรายตอเนื่องกันได

 ถามีผูยกมืออภิปรายหลายคน ประธานสภาทองถิ่น

จะอนุญาตใหผู ใดอภิปรายกอนกไดแตใหคํานึงถึงผู เสนอ 

ผูรับรองและผูที่ยังไมไดอภิปรายดวย

 ขอ 65 ถาไมมผีูใดจะอภปิรายตอไป ใหถอืวาเปนการ

ปดอภิปราย หรอืถามแีตประธานสภาทองถิน่เหนวาไดอภิปราย

กันพอสมควรแลว ประธานสภาทองถ่ินจะเสนอใหที่ประชุม

วินิจ ัยวาควรจะปดการอภิปรายหรือไมกได เวนแตการ

อภิปรายตามความในขอ 2

 เมื่อปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถิ่นเสนอให

ที่ประชุมลงมติ

 เราไดทราบกันแลวนะครับวาการอภิปรายเขาทํา

กันอยางไร แตกมีขอยกเวนในขอ 65 นะครับวาเวนแต

การอภิปรายตามความในขอ 2 ใน บับหนาจะไดมาดูกันวา

ขอ 2 เขาวาไวยังไง

ประธานในท่ีประชมุ

สภาทองถิ่น

วารสารคูนแคน 15

ภ า ร กิ จ
โดย... ทรงวุ ิชัย ดิลกวิลาศ หัวหนา ายกิจการสภา

กองกิจการสภา



วันที่ 29 ก.ย. 255  อบจ.ขอนแกน ไดจัดงานแสดงมุทิตาจิตใหแกขาราชการ ลูกจางประจําที่เกษียณอายุ

ราชการ โดย นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ ตั้งวานิชกพงษ ใหเกียรติเปนประธานกลาวแสดงความยินดี 

และมอบของที่ระลึกใหกับ ผูเกษียณอายุราชการ จํานวน 1  ทาน ณ หองประชุม อบจ.ขอนแกน

งานมุทิตาจิต อบจ ขอนแกน

วารสารคูนแคน16

ข า ว เ ด น
โดย... ศิริวั น  นามคัณที  พนักงานจางเหมาบริการ

อบจ ขอนแกน
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 เปนทีท่ราบกนัดวีางานไหมนานาชาต ิประเพณผีกูเสีย่ว
และงานกาชาดนัน้เปนงานประจาํปของจงัหวดัขอนแกน ท่ีจะจัด
ขึ้นในชวง ดูหนาว ระหวางวันท่ี 29 พ.ย.  ธ.ค. ของทุกป 
ลักษณะงานจะเปนการออกรานของทั้งหนวยงานราชการและ
ภาคเอกชน มีผู เขารวมงานเปนจํานวนมาก ทั้งจากจังหวัด
ขอนแกนและจังหวัดใกลเคียง 
 ในปนี้ทางจังหวัดขอนแกนไดใหความสําคัญกับการจัด
งานไหมเปนอยางมาก มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมงานมาตั้งแต
ชวงเดือนพ ษภาคม โดยไดใหความไววางใจ กองชาง อบจ.

นิทรร การ หมนานาชาติ ประจาป

ขอนแกน เปนหนวยงานหลักในการออกแบบผังบริเวณและการ
จัดตกแตง จัดทําทัศนียภาพการจัดงานภายในพื้นที่ศาลากลาง
จังหวัดขอนแกน
 ในการนี้ กองชาง อบจ.ขอนแกน ไดรวมกับทางจังหวัด
ในการบูรณาการรวมกนัเพือ่ความสมบูรณแบบของงานทีจ่ะเกดิ
ขึ้น เพื่อเปนหนาเปนตาใหกับจังหวัดขอนแกนและแสดงถึง
ศักยภาพของ อบจ.ขอนแกน ในการออกแบบงานระดับจังหวัด
ไดเปนอยางดี

วารสารคูนแคน18

ภ า ร กิ จ
โดย... ายวิชาการและผังเมอง กองชาง

กองชาง
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ขอแนะนา
รงแรมที่ ดจดทะเบียนและชาระคาธรรมเนียมบารุงองคการบริหารสวนจังหวัด

ใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ตั้งอยูใจกลางเมืองขอนแกน เลขที่  ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแกน บริการหองพัก โอโถงกวางขวาง ตกแตง
ดวยเ อรนิเจอรที่หรูหราและทันสมัย ความสะดวกสบาย
ครบครัน รอใหคุณสัมผัส มีหองพักจํานวน  หอง

ราคาหองพัก
ราคา 65 1 5  บาท/คืน
โทร. 356 23

ต้ังอยู เลขที่ 94/  อย 3 ถ.เหลานาดี ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแกน บริการหองพักบรรยากาศโปรงโลงสบาย ทุกหอง
มีระเบียง อากาศถายเทไดสะดวก มีบริการครบทุกดานในราคา
ประหยัด มีหองพักจํานวน 4 หอง

ราคาหองพัก
ราคา 55 1 1  บาท/คืน รี กาแ  ขนมปง
โทร. 43 2 111

รงแรมชาดาเวอแรนดา เทล รงแรม พร ขอนแกน

วารสารคูนแคน

ภ า ร กิ จ
โดย... กุลกาญจน  ดิลกวิลาศ 
หัวหนา ายเรงรัดและจัดเกบรายได

กองคลัง



ครงการ กอบรมเชิงป ิบัติการ

การพั นาปาพืนบาน
แหลงอาหารชุมชน

 วันที่ 24 ก.ย. 255  อบจ.ขอนแกน ไดจัดโครงการ

กอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาปาพื้นบานแหลงอาหาร

ชุมชน” ณ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ต.บานเหลา อ.บาน าง 

จ.ขอนแกน มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 3  คน 

นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 

เปนประธานในพิธีเปดโครงการ โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน 

อ.บาน าง นายธณัช เครือมา นอภ.บาน าง นายรนัสถชัย 

พุ มเจริญ ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.ขอนแกน 

นายเพชร มูลปอม ผอ.โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม นายนรินทร 

หีบแกว พรอมดวยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีเสมา

วิทยาเสริม กํานัน ผู ใหญบาน และผูนําชุมชน ในเขตพ้ืนที่ 

อ.บาน าง ใหการตอนรับ ท้ังนี้ประธานในพิธีไดรวมปลูกปา

กับผูเขารวมโครงการ สําหรับกลาไมท่ีนํามาปลูก ประกอบดวย 

ตนยางนา ตนสัก ตนประดู ตนพะยงู ตนมะคา ตนแดง ตนตะแบก 

และตนผักหวานปา ึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจัดหา

จาก อบจ.ขอนแกน

 สําหรับประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ ประชาชนจะได

ความรูสึกรักและหวงแหนในปาชมุชน ทีต่น เปนสวนหนึง่ในการ

รวมพลิก น รู จักใชประโยชนจากทรัพยากรอยางรู คุณคา 

รวมมือรวมใจในการดูแลรักษาผืนปาชุมชนของตนใหมีความ

อุดมสมบูรณ เปนแหลงอาหาร สรางรายไดใหแกประชาชน

ในชุมชนไดอยางยั่งยืน

วารสารคูนแคน

ภ า ร กิ จ
โดย... สุวลี   ศิริธรรมจักร  นักพั นาชุมชน 

กองแผนและงบประมา



สวัสดีครับทุก  ทานท่ีเปนแ นคลับวารสารคูนแคน และ 

ไดติดตามผลงานของ อบจ.ขอนแกน มาตลอด สําหรับ 

เดือนนี้ กองกิจการขนสง ขอนําเสนอกิจกรรม สถานีขนสง 

ผูโดยสารปลอดยาเสพติด  ของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด

ขอนแกน แหงที่ 3 ึ่งอยูในสังกัด อบจ. ขอนแกน โดยเมื่อวันที่ 

2 ตุลาคม 255  อบจ. ขอนแกน รวมกับ ปปส. ภาค 4   

ขนสงจังหวัดขอนแกน  และบริษัท ขนสง จํากัด (99) ไดรวมกัน

ดําเนินการตรวจปสสาวะ เพื่อหาสารเสพติดของกลุมเปาหมาย 

ไดแก ผูขบัรถโดยสารประจาํทางและพนกังานประจาํรถโดยสาร 

ผู ขับรถจักรยานยนตรับจาง และรถสามลอเคร่ืองรับจาง  

สถานีขนสงผู ดยสารปลอดยาเสพติด

(รถตุกตุก) ที่มาใหบริการประชาชน ณ สถานีขนสงฯ แหงที่ 3  

ึ่งผลการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย ผลการตรวจ  

ไมพบวามีผูใดมีสารเสพติดสะสมอยูในรางกาย ทําใหประชาชน

ผูมาใชบริการสถานีขนสงฯ มีความสบายใจในการใชบริการ 

รถโดยสารและรถบริการสาธารณะ และเปนไปตามนโยบาย 

ของ นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 

“สะดวก สะอาด ปลอดภัย”

พบกันใหม บับหนา สวัสดีครับ

วารสารคูนแคน

สาระน  ารู 
โดย... รุงโรจน  สิงหมี  หัวหนา ายป ิบัติงานขนสง

กองกิจการขนสง



 ึ่งโรงเรียนไดปฏิบัติงานถูกตองครบถวน และเปนไป

ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ รายละเอียดดังนี้

• การจดัทาํบัญช ีมกีารลงรายการรับเงิน  การจายเงนิ

เปนประจําทุกวัน พรอมทั้งบัญชีแยกประเภท และมีทะเบียน

คุมเงินงบประมาณตามหมวดรายจายตาง  ตามแผนการ

ปฏิบัติงาน รายไตรมาส มีการจัดทํารายงานสถานะการ

เงินประจําวัน เปนปจจุบัน จัดทํางบการเงินประจําเดือน 

ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกรมการปกครองวาดวยการบันทึก

บัญชี ฯ พ.ศ. 2543 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

หลักเกณ  และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรร

เปนคาใชจายในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

พ.ศ. 2551

• การเบิกจายเงิน มี ีกาเบิกจายเงินทุกครั้ง มีเอกสาร

แนบ กีาครบทกุรายการมกีารจัดทาํทะเบียนคมุไวเปนหมวดหมู 

ตามลักษณะหมวดรายจาย ทะเบียนจายเงินอื่น  แยกเปน

ประเภทไวอยางถูกตองตามระเบียบฯ รวมทั้งไดตัดยอดเงิน

งบประมาณตามทะเบียนคุมเงินทุกประเภทเพื่อมิใหมีการ

เบิกจายเงินเกินบัญชี การเบิกจายเงินเปนไปตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงนิ การเกบรกัษาเงนิ การเบกิ

จายเงินและการตรวจเงินฯ พ.ศ. 254  และระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วาดวยหลักเกณ  และวิธีการนําเงินรายไดของ

สถานศึกษา ไปจัดสรรเปนคาใชจ ายในการจัดการศึกษา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 และผูมีอํานาจ

ไดอนุมัติเรียบรอยแลว

 • การจัด ื้อจัดจาง มีการขออนุมัติการจัด ื้อจัดจาง 

และไดดําเนินการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการพัสดุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 

และแกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

หลักเกณ  และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรร

เปนคาใชจายในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551 หมวด 3 ขอ 11 การปฏบัิตงิาน

ของเจาหนาที่จัดอยูในระดับดีมาก และขอขอบคุณ ผูบริหาร

สถานศึกษาที่ใหความรวมมือดวยดี

 ตรวจสอบการปฏิบัติงานในดานการจัดทําบัญชีการจัด ื้อจัดจาง การเบิกจายเงิน ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก

 1. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม

 2. โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)

 3. โรงเรียนเปรมติณสูลานนท

วารสารคูนแคน

ภ า ร กิ จ
โดย... วีวรรณ  จันทรดา  หัวหนาหนวยตรวจสอบภาย น

หนวยตรวจสอบภายใน



 วันที ่12 ก.ย. 255  ณ ศาลาประชาคมจงัหวดัขอนแกน 

โดยสํ านักงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย 

จังหวัดขอนแกน ไดจัดงานวันเยาวชนแหงชาติจังหวัดขอนแกน 

ประจําป 255  กําหนดใหวันที่ 2  กันยายน ของทุกปเปนวัน

เยาวชนไทย โดยใชชื่องานวา มหกรรมเยาวชนคนขอนแกน 

เสริมสร างความปรองดอง ก าวไกลสู อาเ ียน  โดยมี

รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน นายประเสริฐ ลือชาธนานนท 

เปนประธานในพิธี พรอมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกเดก

และเยาวชนดีเดน ท่ีทําคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 

และมอบโลเกยีรตบิัตรแกองคกร หนวยงานราชการ ภาคเอกชน 

ผูใหการสนับสนุนการจัดงาน พรอมกลาวใหโอวาท  กลาว

เปดงานวันเยาวชนแหงชาติจังหวัดขอนแกน ประจําป 255  

และเยีย่มชมนิทรรศการผลงานเดกและเยาวชน ตามบธูกจิกรรม 

ตามลําดับ ึ่งมีนักเรียนและครูในสังกัด อบจ.ขอนแกน ไดรับ

การคัดเลือกใหไดรางวัล และเขารับเกียรติบัตร ดังนี้

  นายประวตั ิเพยีสมนา ครชูาํนาญการพเิศษ โรงเรียน

พระธาตุขามแกนพิทยาลัย ไดรับรางวัล บุคคลที่ทําคุณ

ประโยชนตอเดกและเยาวชนดีเดน สาขากีฬาและนันทนาการ

  นายอาทิตย มาลาศรี นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียน

พระธาตุขามแกนพิทยาลัย ไดรับรางวัลเดกและเยาวชนดีเดน 

สาขากีฬาและนันทนาการ

  นางสาวสุวาณี ธงอาษา นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียน

นาง้ิววิทยาสรรค ไดรับรางวัลเดกและเยาวชนดีเดน สาขา

การศึกษาและวิชาการ

  นางสาวอรชา บัวใหญรักษา นักเรียนชั้น ม.5 

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค  รับรางวัลสาขา สิ่ งประดิษ 

และนวัตกรรม โดยมีครูที่ปรึกษา คือ นายเขตต เขตวิจารย 

ครูโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค 

  นายจารุวัฒน มะพันธ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียน

นาง้ิววิทยาสรรค ไดรับรางวัลเดกและเยาวชนดีเดน สาขา 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี โดยมี

ครูทีป่รึกษา คอื นายอทิธวิธิ ิสนิศริิ ครูโรงเรียนนางิว้วทิยาสรรค 

อบจ.ขอนแกน ไดใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

โดย รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ ไดรวม

เปนเกียรติพรอมรับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ

นักเรียนและครู รงเรียนในสังกัด อบจ ขอนแกน
ดรับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานวันเยาวชนแหงชาติจังหวัดขอนแกน ประจาป

วารสารคูนแคน

โดย...กิตติชัย  อุทธา นักวิชาการศก า  ว

ขาวแวดวงการ ก า และ รงเรียนในสังกัด อบจ ขอนแกน



กรมพลศกึษา กระทรวงการทองเท่ียวและกฬีา ไดดาํเนนิการ

รับสมัครนักกีฬานักเรียนเพื่อคัดเลือกเปนนักกีฬาตัวแทน

นักเรียนไทยสงเขารวมการแขงขันกีฬา อาเ ียนสกูลเกมส 

ครั้งที่ 6  ประจําป 255  ระหวางวันที่ 29 พ.ย.   ธ.ค. 255  

ณ ประเทศ ลิปปนส

 โดยได กําหนดการแขงขันกรี าเพ่ือคัดเลือกตัวแทน

นักเรียนไทย ในวันที่ 2  ก.ย. 255  ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย 

สนามกฬีาแหงชาต ิกรงุเทพ ฯ ึง่ศนูย กกรี าและกีฬาโรงเรยีน

พระธาตุขามแกนพิทยาลัย สังกัด อบจ.ขอนแกน ไดนํานักกรี า

จํานวน 4 คน และผู กสอน จํานวน 1 คน เขารวมการแขงขัน 

คือ 1. น.ส.สุพัชชา สุวรรณบํารุง  นักเรียนชั้น ม.5  

2. นายอาทิตย มาลาศรี นักเรียนช้ัน ม.4  3. น.ส.อโนทัย 

อุดมศักดิ์ นักเรียนชั้น ม.5  4. ด.ช.จักรพรรดิ์ นอยศรี นักเรียน

ชั้น ม.2 และผู  กสอน นายประวัติ เพียสมนา ครู คศ.3 

ชํานาญการพิเศษ ผลปรากฏวา

 1. นางสาวสุพัชชา สุวรรณบํารุง ชนะเลิศลําดับที่ 1

  ประเภทวิ่งวิบาก 2  เมตร

  ผู กสอนนายพรชัย สาพันธ ครู คศ.3 ชํานาญการพิเศษ 

 2. นายอาทิตย มาลาศรี ชนะเลิศลําดับที่ 1

  ประเภทขวางจักร 

 3. ด.ช.จักรพรรดิ์ นอยศรี รองชนะเลิศลําดับที่ 2

  ประเภทขวางจักร (ไมไดเปนตัวแทน)

 4. น.ส.อโนทัย อุดมศักดิ์ รองชนะเลิศลําดับที่ 3

  ประเภทขวางจักร (ไมไดเปนตัวแทน)

 น.ส.สุพัชชา สุวรรณบํารุง และ นายอาทิตย มาลาศรี 

จึงไดเปนนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยเขารวมการแขงขันกีฬา 

อาเ ียนสกูลเกมส ครั้งที่ 6  ประจําป 255  ระหวางวันที่ 

29 พ.ย.   ธ.ค. 255  ณ ประเทศ ลิปปนส ตอไป

ูนย กกรี าและกี า รงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย สังกัด อบจ ขอนแกน
ดเปนนักกี าตัวแทนนักเรียน ทยเขารวมการแขงขันกี า อาเ ียนสกูลเกมส ประเท ลิปปนส

วารสารคูนแคน

โดย...กิตติชัย  อุทธา นักวิชาการศก า  ว

ขาวแวดวงการ ก า และ รงเรียนในสังกัด อบจ ขอนแกน



ประการ

เกรดความรูใน บับน้ี ขอแนะนําคานิยม 12 ประการ 

ของ คสช. ึ่งพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กลาววาคลาย

หลักธรรมะ ึ่งเหมาะกับการ น ูจริยธรรมใหสังคมในขณะนี้ 

แลวคานิยม 12 ประการของ คสช. มีอะไรบาง มาดูกันคะ

 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผูอํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย 

หรือ ว.วชิรเมธี ไดกลาวในรายการเดินหนาประเทศไทย ถึงเรื่อง 

“คานยิมหลักคนไทย เพือ่ประเทศไทยเขมแข็ง” วานโยบายการ

สรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ หรือ คสช. นั้น เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ

หลกัธรรมะถอืวามคีวามคลายเคยีงกนั เพราะเปนหลักจริยธรรม

ที่ทุกคนควรยึดถือและประพ ติปฏิบัติ ึ่งขณะนี้ถือวาเปน

ชวงเวลาที่เหมาะสมท่ีจะ น ูคานิยมเหลานี้ใหกลับคืนสูสังคม

ไทยการสรางคานิยมใหประสบผลสําเรจนั้น ตองปลูก งลงไป

ในราก านจิตใจของเดกและเยาวชน โดยผูใหญจะตองเปนแบบ

อยางที่ดีใหดวย ขณะเดียวกันสื่อมวลชนและโรงเรียนกตอง

รวมปลูก งเชนกัน ดวยการ อบรม บมเพาะ  เร่ิมตนจาก

การจุดประกายใหคนรับรู จากนั้นนําไปสูการพัฒนาและตอยอด

จนกลายเปนวัฒนธรรม ดังนี้

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

 2. ื่อสัตย เสียสละ อดทน

 3. กตัญ ูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย

 4. ใ หาความรู หมัน่ศกึษาเลาเรยีนท้ังทางตรงและทางออม

ของ คสช มีอะ รบาง มาดูกัน
ประการ

คานิยม

 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย

 . เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย

 . มีระเบียบ วินัย เคารพก หมาย ผูนอยรูจักการเคารพ

ผูใหญ

 9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา

 1 . รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง

 11. มีความเขมแขงท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตอ

อํานาจ ายตํ่า

 12. คาํนงึถงึผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชน

ของตนเอง

ที่มา  h hili h . a . i w 106808

วารสารคูนแคน

เ ก รดความรู 
โดย... เทวา  ตังวานิชกพง    ศก านิเทศก  คศ.   ชานาญการพิเศ

จากสานักการ ก า าสนาและวั นธรรม



การทาบุ ดย มตองลงทุน 
 เม่ือพูดถึงการทําบุญ หลายทานจะนึกถึง ถังสัง ทาน 

องผาปา ก ิน งานปดทอง งลูกนิมิต ฯลฯ ึ่งกหมายถึง 

การที่จะตองมีปจจัยเพื่อจับจาย ื้อหามาทั้งนั้น จึงจะได

สิ่งเหลานั้นมาเพ่ือทําบุญ เปนเหตุใหผูที่คิด จะทําบุญแตขาด

ทุนทรัพยเงินทอง ท่ีจะลงทุนเพื่อไดทําบุญน้ัน ไมใ ใจในการ

ทําบุญ จากเงื่อนไขดังกลาว ทําใหคนคิดไปไกลวา การทําบุญ

ตองมีเงินทําบุญเทานั้นจึงจะไดบุญ ถาไมมีเงินกคือไมไดทําบุญ

วากันจริง  แลวคําสอนในทางพระพุทธศาสนาถือวา บุญ 

เปนชื่อของความสุข ทั้งทางกายและจิตใจ เปนการสั่งสมในเรื่อง

ความดี สิ่งที่เปนที่ตั้งแหงการบําเพญบุญมีดวยกันถึง 1  อยาง 

เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ 1  ประการนั่นเอง  ใน 1  ประการนั้น 

มีเพียงขอแรกเทาน้ันท่ีตองมีเงินลงทุน สวนอีก 9 ขอที่เหลือ 

ไมตองเสียเงินเลยสักสตางคเดียว กเปนบุญได และมีผลมากกวา

อีกดวย 

ขอนาเสนอวิธีการทาบุ เพื่อใหทาน ดเลือกบาเพ ดังน ี

 1. ทานมัย  บุญสําเรจจากการใหทาน  ในขอนี้ถาเปน

วัตถุทานจําเปนตองมีวัตถุ อันเปนท่ีตั้งแหงการใหทานเพื่อ

สรางบุญและตองลงทุน เชน ตองการถวายภัตตาหารพระ 

กตองจัดหาจัดเตรียมขาวปลาอาหารเพื่อถวาย เปนตน 

 แตถาเปนทาน คือการสละอารมณโกรธ และสิ่งเปนอกุศล

ออกไป แผเมตตาใหความปรารถนาดีแกผูอื่น กถือวาเปนการ

ใหทานอีกประการหนึ่งดวย และกไดบุญโดยไมตองเสียเงิน

แตประการใดดวย 

 สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสเอาไววา แมวัตถุทาน

จะบริสุทธิดี เจตนาในการทําทานจะบริสุทธิดี จะทําใหทานนั้นมี

ผลมากหรือนอย ยอมขึ้นอยูกับเนื้อนาบุญเปนลําดับตอไปนี้ คือ

 1. ทําทานแกสัตวเดรัจ าน แมจะมากถึง 1  คร้ัง กได

บุญนอยกวาใหทานดังกลาวแกมนุษย แมจะเปนมนุษยที่ไมมีศีล 

ไมมีธรรมเลยกตาม ทั้งนี้เพราะสัตวยอมมีบุญวาสนาบารมีนอย

กวามนุษย และสัตวไมใชเนื้อนาบุญที่ดี

 2. ใหทานแกมนุษยที่ไมมีศีล ไมมีธรรมวินัย แมจะใหมาก

ถึง 1  ครั้ง กยังไดบุญนอยกวาใหทานดังกลาว แกผูที่มีศีล 5 

แมจะใหเพียงครั้งเดียวกตาม

 3. ใหทานแกผูที่มีศีล 5 แมจะมากถึง 1  ครั้ง กยังไดบุญ

นอยกวาใหทานดังกลาวแกผูมีศีล  แมจะใหแตเพียงครั้งเดียว

กตาม

 4. ใหทานแกผูที่มีศีล  แมจะมากถึง 1  ครั้ง กยังไดบุญ

นอยกวาถวายทานแกผูทีม่ศีลี 1  คือสามเณรในพระพทุธศาสนา 

แมจะไดถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวกตาม

 5. ถวายทานแกสามเณร ึง่มศีลี 1  แมจะมากถงึ 1  ครัง้ 

กยังไดบุญนอยกวาถวายทานดังกลาวแกพระสมมุติสง  ึ่งมี

ศีลปาฏิโมกขสังวร 22  ขอ พระดวยกันกมีคุณธรรมแตกตางกัน 

จึงเปนเนือ้นาบญุท่ีตางกนั บคุคลท่ีบวชเขามาในพระพทุธศาสนา

มีศีลปาฏิโมกขสังวร 22  ขอนั้น องคสมเดจพระสัมมา

สัมมาพุทธเจายังไมตรัสเรียกวาเปน พระ  แตเปนเพียง

พระสมมุติเทานั้น เรียกกันวา สมมุติสง   พระท่ีแทจริงน้ัน 

หมายถึงบุคคลที่บรรลุคุณธรรมตั้งแตพระโสดาปตติผลเปน

พระโสดาบนัเปนตนไป ไมวาทานผูนัน้จะไดบวชหรอืเปน ราวาส

กตาม นับวาเปน พระ  ท้ังสิ้น และพระดวยกันกมีคุณธรรม

ตางกันหลายระดับชั้น จากนอยไปหามากดังนี้คือ พระโสดาบัน 

พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต พระปจเจกพุทธเจา 

สมเดจพระสัมมาสัมมาพุทธเจา และยอมเปนเนื้อนาบุญที่

แตกตางกัน ดังตอไปนี้ (ตอ บับหนา)

 ติดตามโครงการเป ดบ านรับธรรม อบจ.ขอนแก น 

ใน บับหนา สวัสดีครับ

 ในการประชุมประจําเดือนของขาราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแกน ไดนิมนตพระสง มาเทศน คร้ังท่ี 31 โดยพระครู

สุธีคัมภีรญาณ (ประมวล านทตโต ดร.) ผูชวยเจาอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

ขอสรุปธรรมะประเดนที่สําคัญ ที่ทานไดเทศน (ตอจากครั้งที่แลว 1) พอสังเขป ดังนี้

วารสารคูนแคน

คร งก า ร
โดย... นายวรเวทย   ดิเรกศรี  หัวหนาสานักปลัด

เปดบานรับธรรม อบจ ขอนแกน



 บับนี้ขอแสดงความยินดีกับลูกจางประจําของทองถิ่นทุกแหงดวยนะครับ . ที่ไดรับการปรับอัตราคาจาง และจํานวนเงิน

ที่ปรับเพิ่มสําหรับตําแหนงหรือคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต.รับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเ พาะตําแหนง

ที่ไดรับการแตงตั้ง โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 และ 1 มกราคม 255  โดยใหแตละ ก.จังหวัดจัดทําประกาศหลักเกณ 

เงื่อนไขและการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับหลักเกณ ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด โดยขอยกตัวอยางมาพอสังเขป 

ดังนี้

ตังแตวันที่ ตุลาคม

ที่ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
อัตราคาจางเดิม

1 ต.ค.56  31 ธ.ค.56

อัตราคาจางใหม

ขั้นที่ อัตราคาจาง (บาท) ขั้นที่ อัตราคาจาง (บาท)

3 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) หรือเทียบเทา

6 6 14 13 45

5 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวส.) หรือเทียบเทา

1 46 1 1 2

6 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 13 45 25.5 13 31

ตังแตวันที่ มกราคม

ที่ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
อัตราคาจางเดิม

1 ม.ค. 57 เปนตนไป

อัตราคาจางใหม

ขั้นที่ อัตราคาจาง (บาท) ขั้นที่ อัตราคาจาง (บาท)

3 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) หรือเทียบเทา

13 45 16 9 52

5 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวส.) หรือเทียบเทา

1 1 2 21 11 63

6 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 25.5 13 31 2 .5 15 14
 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท. 0809.3/ว1795 ลงวันที่ 8 ต.ค.2557 

พบกันใหมฉบับหนา…..สวัสดีครับ

การปรับอัตราคาจางลูกจางประจาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วารสารคูนแคน

สาระน  ารู 
โดย... สุวนัย  ภูมาศ  ผูอานวยการกองการเจาหนาที

กองการเจาหนาที่



 บับกอนไดพูดถึงการควบคุมทรัพยสินทั้งประเภทสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพยไวแลว 
ใน บับนี้ ขอพูดถึงการไดมา ึ่งทรัพยสินประเภทครุภัณ ยานพาหนะและขนสง
 ครุภัณ ยานพาหนะและขนสง หมายถึง อุปกรณและยานพาหนะท่ีใชในการขนสง ท้ังท่ีใชสําหรับเคล่ือนยายวัตถุส่ิงของ
หรือคน เชน รถยนต รถบรรทุก...
 1. รถยนต เชน รถยนตนั่ง รถยนตโดยสาร เปนตน
 2. รถบรรทุก เชน รถบรรทุกนํ้า รถบรรทุกนํ้ามัน รถบรรทุกขยะ เปนตน
 3. รถจักรยานยนต
 4. รถจักรยาน
 5. รถอื่น  เชน รถยกของ รถปนจั่น รถลากเครื่องบิน รถเทรลเลอร รถดับเพลิง รถเตาตมยาง รถพนยาง รถตักดิน รถบด 
รถบดลอเหลก รถบดลอเหลกเรียบ รถบดตีนแกะ รถบดอัดขยะ รถตักลอยาง รถเขน รถเกรดเดอร รถขุดตีนตะขาบ รถแทรกเตอร
ตีนตะขาบ รถอัด ีด รถเกลี่ยดิน รถตักหนาขุดหลัง รถกวาดถนน เปนตน
 6. เรือ เชน เรือยนต เรือบด เรือติดทาย เรือเรว เรือพวง เปนตน
 . เครื่องบิน
 . แมแรงยกอากาศยาน
 9. เครื่องยนต ฯลฯ

 เมื่อสวนราชการ/หนวยงานไดรับรถไวแลวจะตองสงใบตรวจรับพัสดุใหหนวยงานพัสดุกลาง(กองพัสดุและทรัพยสิน) 
เพื่อดําเนินการออกรหัสพัสดุทรัพยสินพรอมลงทะเบียนคุม และจัดทํา พ.ด.2 จัดสงใหหนวยงาน เจาของงบประมาณ เพื่อเปน
หลัก านการควบคุมบํารุง อมแ มรักษา
 ในกรณีรถใหม กองพัสดุฯ จะตองจัดทําหนังสือถึงขนสงจังหวัดเพื่อขอจดทะเบียนรถ ขอยกเวนการประกอบการขนสง 
และยกเวนภาษีรถยนต โดยเสนอผู บริหารทองถิ่นลงนามมอบหมายใหผู ขายดําเนินการแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อทําการโอนรถใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอไป
 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม หนังสือดวนมาก ที่ มท .2/ว165  ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556

การควบคุมทรัพยสิน ตอจาก บับที่แลว

วารสารคูนแคน

ภ า ร กิ จ
โดย... นิมิตร  สีเอาะ  เจาหนาทีบริหารงานทัวไป ว

กองพัสดุและทรัพยสิน



สวัสดีครับแ นขาวกีฬา รอบรั้ว อบจ.ขอนแกน พบกัน

อกีเชนเคยครบักบัขาวสารตาง  ดานกฬีา บับนีข้อรายงาน

ขาวการแขงขันหมากรุกไทย อบจ.ขอนแกน ครั้งที่  ประจําป 

255  ระหวางวันที่ 2 21 ก.ย. 255  ณ สนามกีฬาองคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน วัตถุประสงคการจัดการแขงขัน

ครั้งนี้ เพื่อเปนการอนุรักษกีฬาไทย สืบทอดใหเยาวชนรุนตอไป

ไดรูจัก และสนใจในกีฬาหมากรุกไทยมากยิ่งขึ้น บรรยากาศการ

แขงขันเปนแบบสบาย  เปนกันเองระหวางนักกีฬา บางคู 

แขงกันไปคุยกันไปไดรู จักกันกตอนน่ังแขงขันกันครับ เพราะ

กีฬาชนิดนี้ไมไดมุงเนนเรื่องของการใชพละกําลัง แตเนนเร่ือง

ของความคิดเปนหลัก มีนักกีฬาทั่วประเทศสมัครเขารวม

การแขงขันทั้งสิ้นจํานวน 144 คน โดยการแขงขันแบงออก

เปน 5 รุน คือ 1. รุนประชาชนทั่วไป 2. รุนขุนเงิน (มีภูมิลําเนา

อยู ในภาคตะวันออกเ ียงเหนือ) 3. รุ นอายุไมเกิน 15 ป 

4. รุนอายุไมเกิน 12 ป 5. หมาก อส 

 พิธีปดการแขงขันไดรับเกียรติจาก รองปลัด อบจ.

ขอนแกน น.ส.นงลักษณ รัตนจันทร  เป นประธานพิธี

มอบถวยเกียรติยศรางวัลชนะเลิศ ของ นายก อบจ.ขอนแกน 

ดร.พงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ และถวยรองชนะเลิศของ 

รองนายก  อบจ .ขอนแก น  นายสิทธิ กุ ล  ภู คํ า วงค  

นางวัชราภรณ ผองใส นายวัฒนา ชางเหลา โดยมี หัวหนา

สวนราชการ รวมเปนกาํลงัใจและเปนเกยีรตใิหกบันกักีฬา ในพธิี

มอบรางวัลและพิธีปดการแขงขันในครั้งนี้

สําหรับฉบับนี้ตองลาไปกอน พบกันใหมฉบับหนาครับ

สวัสดีครับ

วารสารคูนแคน

โดย... จาออง...วีระศักดิ์   อินทวง 
ข า ว กี า



พ.ศ.2556
เกียรติบัตรผูสนับสนุนโครงการ
“จังหวัดขอนแกน ไมยุงเกี่ยวยาเสพติด” ภายใต
การดําเนินงานของ หนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
จาก...จังหวัดขอนแกน

พ.ศ.2556
โลประกาศเกียรติคุณ “หนวยงานที่ใหการสนับสนุน
ชวยเหลือกิจกรรมของตํารวจภูธรภาค 4”
จาก...ตํารวจภูธรภาค 4

พ.ศ.2556
โลประกาศเกียรติคุณ
“ผูมีอุปการะคุณแกสมาคมยุวประชาธิปไตย”
จาก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ.2556
โลประกาศเกียรติคุณ “เปนองคกรที่สงเสริม
สนับสนุน ดานการจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม” ตามโครงการ
จังหวัดขอนแกน ไมยุงเกี่ยวยาเสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โลเกียรติคุณ ผูใหการสนับสนุน
“โครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ อบรมสัมมนาแกนนํา
สมัชชาสรางเครือขายพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด” 
จาก...สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแกน

พ.ศ.2556
โลเกียรติคุณ ผูใหการสนับสนุน การจัดงาน
“รวมพลคนรักสุขภาพ” ประจําป 2556
จาก...ภาควิชาอายุรศาสตร ศูนยบริการโรคไตฯ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ.2555
ประกาศเกียรติคุณที่ นายก อบจ.ขอนแกน
“ไดแสดงเจตนารมณรวมรณรงคเพื่อตอตาน
คอรรัปชั่น” จาก...หอการคาจังหวัดขอนแกน

พ.ศ.2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะหดีเดนระดับเขต
ดานการพัฒนาหรือการสงเคราะหเด็กและเยาชน 
ประจําป 2554”
จาก...กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2554
รางวัล “มีผลการปฏิบัติงานของ อปท. ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจําป 2553”
จาก...ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 
ขอนแกน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2556
โลเกียรติคุณ “สนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จ.ขอนแกน”
จาก...สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 (สพม.25)

พ.ศ.2556
เกียรติบัตรผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน 
“ดานการบําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพ
ผูเสพติดสารเสพติด ประจําป 2556”
จาก...จังหวัดขอนแกน

พ.ศ.2556
ประกาศเกียรติคุณผูใหการสนับสนุนชวยเหลือ
ในการเปดศูนยประสานงาน “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ” 
ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ประจํา จ.ขอนแกน
จาก...มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟฯ

พ.ศ.2556
โลเกียรติคุณผูสนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการ
เจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(ภาคอีสาน)” จาก...กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

พ.ศ. 2555
รางวัล “ผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
กรมประชาสัมพันธเปนอยางดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2554
รางวัล “เสริมสรางคุณคาการทํางาน
ของเครือขาย ทสม.”
จาก...กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พ.ศ.2555
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ที่มีการดําเนินงานดานคนพิการ”
จาก...กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

พ.ศ.2555
โลเกียรติคุณที่ใหการสนับสนุน
“งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...สํานักงานลูกเสือแหงชาติ

พ.ศ.2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะหดีเดน จังหวัดขอนแกน 
ดานการพัฒนาหรือการสงเคราะหเด็กและเยาชน 
ประจําป 2554”
จาก...กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2554
รางวัล “คุณภาพการใหบริการประชาชน ประเภท
รางวัลผูใหการสนับสนุนการใหบริการ ของเคานเตอร
บริการประชาชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

พ.ศ. 2553
รางวัลผูใหการสนับสนุนการจัดงาน
“การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 31”
จาก...องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.2556
โลเกียรติคุณ 
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จ.ขอนแกน”
จาก...
เขต 25 (สพม.25)

พ.ศ.2556
โลประกาศเกียรติคุณ
ชวยเหลือกิจกรรมของตํารวจภูธรภาค 4”
จาก...

พ.ศ.2556
โลประกาศเกียรติคุณ
“ผูมีอุปการะคุณแกสมาคมยุวประชาธิปไตย”
จาก...

พ.ศ.2556
โลประกาศเกียรติคุณ 
สนับสนุน ดานการจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม”
จังหวัดขอนแกน ไมยุงเกี่ยวยาเสพติดฯ

พ.ศ.2556
โลเกียรติคุณ ผูใหการสนับสนุน
“โครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ อบรมสัมมนาแกนนํา
สมัชชาสรางเครือขายพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด”
จาก...

พ.ศ.2555
ประกาศเกียรติคุณที่ นายก อบจ.ขอนแกน

คอรรัปชั่น” 

พ.ศ.2554
รางวัล
ดานการพัฒนาหรือการสงเคราะหเด็กและเยาชน 
ประจําป 2554”
จาก...



พ.ศ. 2556
รางวัล “พอตัวอยางแหงชาติ ประจําป 2556”
จาก...สมาคมผูอาสาสมัครและชวยการศึกษา
(ผูจัดงานวันพอแหงชาติ)

พ.ศ. 2556
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน 
ดานการศึกษา ประจําป 2556”
จาก...มูลนิธิชวยการศึกษาทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2556
รางวัล “เสมาคุณูปการ” เปนผูทําคุณประโยชน
ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ 
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2555
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ที่สงเสริมการดําเนินงานวัฒนธรรม 
ดานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม”
จาก...กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2555
รางวัลธรรมาภิบาล “สิงหทอง”
นักปกครองทองถิ่นแหงป 2555
จาก...สมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศน
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2555
รางวัลผูบริหารแหงป 2555
(CEO Thailand Awards 2012)
จาก...สมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศน
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2555
รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีสาน”
ปที่ 31 ประจําป 2555
จาก...นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร

พ.ศ. 2554
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ดานการสงเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
ประจําป 2554”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2554
รางวัล “ผูใหการสนับสนุนโครงการประชุมอบรม
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง”
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2553
รางวัล “สุดยอดสวมแหงป”
ประจําป 2552 ประเภท สถานีขนสงทางบก
จาก...กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2552
รางวัล “ผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมแหงชาติ ประจําป 2551”

พ.ศ.2552
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ดานการศึกษา ประจําป 2551”
จาก...มูลนิธิชวยการศึกษาทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ.2552
รางวัล “นักบริหารทองถิ่นดีเดน ดานเปนแบบอยาง
ของนักบริหารทองถิ่นดีเดน ประจําป 2552”
จาก...มูลนิธิสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ.2550
รางวัล “เสมาคุณูปการ”
เปนผูทําคุณประโยชน ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2550
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาดีเดน ประจําป 2550”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2549
รางวัล “เปนผูมีอุปการคุณตอวงการหองสมุด”
จาก...สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2548
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2548
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2547
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น


