


 วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทางราชการไดกําหนดใหเปนวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อใหประชาชนชาวไทย ไดรวมกันเฉลิมฉลอง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและถือเปนวันพอแหงชาติ อีกวันหนึ่งดวย

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวหรือวันพอแหงชาติ มีความเปนมา
คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470
ณ โรงพยาบาล เมาท   ออ เบิ ร  น  นครบอสตัน  สห รัฐอ เมริ กา  โดยนายแพทย  วิทท มอร 
เปนผู ถวายการประสูติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวเสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนรัชกาลที่ 9
แหงบรมจักรีวงศ กรุงรัตนโกสินทร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตร
เปนอเนกประการจําเนียรกาลผานมาถึงปจจุบันที่สุดจะพรรณนาใหครบถวนไดทามกลางมหาสมาคม
วันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทรงมีกระแสพระราชดํารัสที่พสกนิกรทุกคนยังจดจําได “เราจะครอง
แผนดินโดยธรรม” อันคําวาโดย “ธรรม” นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันลํ้าเลิศที่เรียกวา “ทศพิธราชธรรม” 
หรือที่เรียกกันโดยสามัญวา “ราชธรรม 10 ประการ”

         ราชธรรม 10 ประการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงยึดมั่นทรงปฏิบัติโดยเครงครัด
และสงผลถึงพสกนิกรทั่วพระราชอาณาจักรนับเปนพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกลาฯ หวงใยตั้งแตพระเยาว
จนถึงปจจุบัน รวมทั้งพระเจาหลานเธอทุกพระองคตางซาบซ้ึงและปลาบปล้ืมในพระมหากรุณาธิคุณ
อยางมิรู ลืม พระองคทรงเปน “พอ” ตัวอยางของปวงชนชาวไทยที่เป ยมลนดวยพระเมตตากรุณา
ทรงหวงใยอยางหาที่เปรียบมิได

วารสารคูนแคน2



วันพอแหงชาติเกิดขึ้นไดอยางไร

วันพอแหงชาติ ไดจัดใหมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดย คุณหญิงเนื้อทิพย เสมรสุต

นายกสมาคมผูอาสาสมัครและชวยการศึกษาเปนผูริเริ่มหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพอแหงชาติ พอเปนผูมีพระคุณ

ท่ีมบีทบาทสาํคญัตอครอบครวัและสงัคม สมควรทีผู่เปนลกูจะเคารพเทดิทนูตอบแทนพระคณุดวยความกตญั  ูและสมควร

ท่ีสังคมจะยกยองใหเกียรติรําลึกถึงผู เปนพอ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปซ่ึงเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เปน “วันพอแหงชาติ” ดวยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย

อยางนานัปการ ทรงเปนพระราชบิดา ของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใครและใหดอกพุทธรักษาเปนสัญลักษณ

วันพอแหงชาติ

 ดวยพอเปนบุคคลผูมีพระคุณ มีบทบาทสําคัญตอครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู เปนลูกจะเคารพ เทิดทูน

และตอบแทนพระคุณดวยความกตัญ ู และสังคมควรที่จะยกยองใหเกียรติรําลึกถึงผูเปนพอเปนที่มาของการจัดใหมี

วันพอแหงชาติ

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันพอแหงชาตินี้

 1. ในวันพอแหงชาติเราควรประดับธงชาติไทยที่อาคารบานเรือน

 2. จัดพิธีศาสนสง  ทําบุญใสบาตร อุทิศเปนพระราชกุศล นอมเกลาฯ ถวายพระพรชัยมงคล

 3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบําเพ็ญสาธารณประโยชนเพื่อถวายเปนพระราชกุศล

ที่มา  . . . 1579 วันพอแหงชาติ มีประวัติความเปนมา และความสําคัญอยางไร.
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 . . .สวั ส ดีผู  อ  านทุกท  านค  ะ 

วารสารคูนแคน ปที่ 10 ฉบับที่ 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.255

ออกสูสายตาทานผูอานทุกทาน

ในรูปแบบใหม  แตยังคงอัดแนน

ไปดวยขาวคราวความเคลื่อนไหว

ในการดําเนินงานตามภารกิจ

ของ อบจ.ขอนแกน และ จ.ขอนแกน

 ...เดอืนธนัวาคมของทกุป  ถอืเปนเดอืนมหามงคลของคนไทย

ทั้งแผนดิน  เปนอีกเดือนที่ปวงชนชาวไทยไดแสดงออกถึงความ

จงรกัภกัดตีอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภมูพิลอดลุยเดช” 

ซึ่งชาวไทยทั้งชาติขนานพระนามพระองควา “พอหลวงไทย”  

เนื่องในวโรกาสปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาทรงมี

พระชนมายุครบ 7 พรรษา วารสารคูนแคน อบจ.ขอนแกน

รวมนอมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานที่มีตอ

ปวงชนชาวไทยทัง้แผนดนิ พรอมนอมถวายนาํแนวพระราชดาํรัส

เจาของ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูอํานวยการ  
 นายพงษศักดิ ตั้งวานิชกพงษ 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผูชวยผูอํานวยการ 
 นายสิทธิกุล ภูคําวงศ 
 นางวัชราภรณ ผองใส 
 นายวัฒนา ชางเหลา 
 รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 นายปรัชญา ผิวผาง 
 เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ที่ปรึกษา 
 นายสุชาติ ไตรองคถาวร 
 ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร 
 นางสาวนงลักษณ รัตนจันทร 
 นายประสิทธิ อุดมธนะธีระ 
 รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 นายวรเวทย ดิเรกศรี 
 หัวหน้ำส�ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
 นางวราพร หาญชนะชัยกูล 
 ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
 นายเพ็ชร มูลปอม 
 ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ 
 นางสาวจุ ารัตน สุภโตษะ 
 ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง 
 นายวิรัติ นาคนชม 
 ผู้อ�ำนวยกำรกองช่ำง 
 นายปยะชัย ตุยสิมา 
 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
 นายประชิต อึ้งประเสริฐ 
 ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรขนส่ง 
 นางนงเยาว สรรศรี 
 ผู้อ�ำนวยกำรกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 นายสุวนัย ภูมาศ 
 ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 

รร า าร

บรรณาธิการผูพิมพผูโ ษณา 
 นางสุมาลี ฐานวิเศษ 
 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผูจัดการ 
 นางสาวนงลักษณ รัตนจันทร 
 รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผูชวยผูจัดการ  
 นางศิริพร ประดาพล 
 หัวหน้ำฝำยพัฒนำสังคม 
ายประสานงานจัดสงและนายทะเบียน  

 นางสาวพรทิพา ราชสีทา นางเพ็ญวณี  สุขเสงี่ยม
ายประสานงานติดตามขอมูลประจํากองตาง   

 นายรัฐกรณ ทองงาม นายทรงวุฒิชัย ดิลกวิลาศ 
 นางกุลกาญจน ดิลกวิลาศ นายเทพมงคล ประดาพล นางอารยา บูโ ม
 นายบวร ชินอวน นางนษ ปรีทรัพย นายรุงโรจน สิงหมี 
 นางสุภาพร ภูเงิน นางฉวีวรรณ จันทรดา นายกิตติชัย อุทธา 
คณะผูจัดทําขาวประจํากองบรรณาธิการ 
 นางทัศรินทร เชิดโกทา นางพัชรชวัล สุวัตถิกุล นางวราภรณ อุทธา
 นางสาวกิตติมา สนามทอง นางจิระนันท ชนเวียน นางสาววิภารัตน ชมชัยภูมิ
 วาที่รอยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร นายชาญสิทธิ คุมตะบุตร นายศิริวัฒน นามคัณที
 นายพิพัฒนพล หลอยดา นายเกียรติศักดิ บัวพา
วัตถุประสงค  
 เพื่อเปนการเผยแพรกิจกรรมตามกรอบภารกิจของ อบจ.ขอนแกน ตลอดจนองคกรภาครัฐ และเอกชน
เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลขาวสาร ขอเสนอแนะ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินเชิงรุก โดยประชาชน 
องคกรภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัด อยางเต็มรูปแบบ

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.

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการประยุกตใช

ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของพ่ีนองประชาชนชาว 

จ.ขอนแกน ทุกคน ขอถวายพระพรใหพระองค ทรงพระเจริญ

ยิ่งยืนนาน  และนอกจากนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกป

ชาวไทยถือเปน “วันพอแหงชาติ” 

 ...กอนจากกันฉบับนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

พระบารมีขององค พระธาตุขามแก น พระบารมีของ

ศาลหลักเมืองขอนแกน พระนิรันตราย และสิ่งศักดิสิทธิ

ในสากลโลก จงดลบันดาลประทานพรใหทุกทานประสบแต

ความสุขความเจริญ สมหวังในตําแหนงหนาที่การงาน

ทุกทานทุกคน พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ...

นางสุมาลี  ฐานวิเศษ

ปลัด อบจ.ขอนแกน



เลาเรื่องจากปก กับ นายก อบจ.ขอนแกน 2 

ภารกิจ อบจ.ขอนแกน 6 

เลขา เลาขาน 11 

รูเรื่องก หมาย 12 

ผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว 13 

ภารกิจสํานักปลัด อบจ. 14 

ภารกิจกองกิจการสภา อบจ. 15 

ขาวเดน อบจ.ขอนแกน 16 
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รวมกันเราทําได แกไขปญหาจราจร 19 

ภารกิจกองคลัง 20 

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ 21 

สาระนารูกองกิจการขนสง 22 
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ขาวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน 24 

10 สกุลเงิน ของประเทศสมาชิกอาเ ียน 26 

เปดบานรับธรรม อบจ.ขอนแกน 27 

สาระนารูกองการเจาหนาที่ 28 

ภารกิจกองพัสดุและทรัพยสิน 29 

ขาวกี า 30 

“ศูนย OTOP อบจ.ขอนแก่น” 
จ�าหน่าย 

ของ าก ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ผา าย 
ผาไหม สมุนไพร รับจัดกระเชา

“ศูนย OTOP อบจ.ขอนแก่น” 
อาคาร OTO  อบจ.ขอนแกน 

ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 
0 4323 6795 

08 1769 0554  08 3054 7997  08 4400 9502 
เปดทําการวันจันทร วันเสาร เวลา 08.30 17.30 น.

สาร



ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

เปดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจ�าป 2557 อ.ชุมแพ 

 วันที่ 7 ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธาน เปดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประจําปการศึกษา 2557 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งท่ี 64
โดยมี ผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5 นายอรรถพล ตรึกตรอง
กลาวรายงาน และมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.ชุมแพ เขต 1
นายวีระพงษ สันติเมทนีดล ส.อบจ.ขอนแกน อ.สีชมพู เขต 2 
นายจารุพรรณ ภูวสันติ ส.อบจ.ขอนแกน อ.หนองนาคํา 
ด.ต.พิชิต ศรีวิไล รวมเปนเกียรติในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียน
ชุมชนชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ
ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 4

 วันที่  ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ต้ังวานิชกพงษ มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีใหกับ 
พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ในโอกาสท่ีเขารับตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 โดยมี รองนายก อบจ.ขอนแกน 
นายสิทธกิลุ ภคูาํวงศ นางวชัราภรณ ผองใส พรอมดวยผูบริหาร 
ขาราชการ อบจ.ขอนแกน รวมมอบกระเชาดอกไมแสดงความ
ยินดีในคร้ังนี้ ณ สํานักงานผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 
จ.ขอนแกน

เปดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
สพป.ขอนแก่น เขต1 

 วันที่ 9 ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ประจําป 2557 สพป. ขอนแกน เขต 1 โดยมี
ผอ.สพป.ขอนแกน เขต 1 นายสายัณห ผานอย กลาวรายงาน 
ณ ร.ร.อนุบาลขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน

งานมหกรรมดนตรี กีฬา วิชาการ
สพป.ขอนแก่น เขต 3 

 วันที่ 11 ต.ค.57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตั้งวานิชกพงษ เป นประธานเปด “งำนมหกรรมดนตรี
กีฬำ วิชำกำร ต้ำนยำเสพติด ประจ�ำป 2557” จัดโดย
สพป.ขอนแกน เขต 3 โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.แวงใหญ
นายทองสุข ธนูรัตน ส.อบจ.ขอนแกน อ.แวงนอย นายคําพันธ 
พรหมวงศ ส.อบจ.ขอนแกน อ.พล เขต 1 นายคจิตร
พงษคําพันธ รวมเปนเกียรติในพิธี ณ ร.ร.พล อ.พล จ.ขอนแกน 
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน

ร่วมแสดงความยินดี เปดตัวส�านักงานแห่งใหม่ 
 วันที่ 11 ต.ค. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ 
ตั้งวานิชกพงษ ไดเขารวมแสดงความยินดีในงานเปดสํานักงาน 
บริษทั พรเูดน็เชียล ประกนัชีวติ ประเทศไทย  สาํนักงานตวัแทน 
นางกัญญา มาสีพิทักษ แหงแรกใน จ.ขอนแกน โดยมี ส.อบจ.
ขอนแกน เขต 9 จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษชัย ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.กระนวน เขต 2 นายตระกูล เจริญเชื้อ ส.อบจ.ขอนแกน
อ.ภูผามาน นายประสทิธิ ทองแทงไทย ส.อบจ.ขอนแกน อ.พระยนื
นายสมาส นามพิกุล และ ส.อบจ.ขอนแกน อ.โคกโพธิไชย
นายมีสวัสดิ ชมชัยภูมิ รวมเปนเกียรติในพิธี 

อบจ.ขอนแก่น มอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ป 2557 
 วันที่ 13 ต.ค.57 นายก อบจ. ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตั้งวานิชกพงษ และรองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล
ภูคําวงศ รวมกับผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ อบจ.ขอนแกน 
ไดมอบบานใหกับผูดอยโอกาส ประจําป 2557 ตามกิจกรรม 
“โครงกำรบ้ำนท้องถ่ินไทย” เทิดไทองคราชัน 0 พรรษา
ปที่ 6 หลังที่ 6 ใหแก นางอรุณี คําภูวงษ ผู ดอยโอกาส
หมูที่ 11 บานสวนหมอน ต.สวนหมอน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน

มอบวัสดุสนับสนุนโครงการพัฒนาต่อยอด
ด้านอาชีพฯ อ.ชนบท 

 วันที่ 13 ต.ค 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ต้ังวานิชกพงษ ไดมอบวัสดุสงเสริมอาชีพใหกับครัวเรือน
ในพื้นที่ ต.วังแสง อ.ชนบท จํานวน 200 ครัวเรือน ตามโครงการ
พัฒนาตอยอดดานอาชีพหมู บานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
และหมูบานขยายผล ตามแนวพระราชดําริ โดยมี ส.อบจ.
ขอนแกน อ.ชนบท นายอดุลย คามดิษฐ รวมเปนเกียรติในพิธี
ณ ศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง บานโนนขา หมู ที่ 6
ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแกน

อบต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จัดการแข่งขันกีฬา
ประจ�าป 2557

 วันที่ 14 ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดการแขงขันกี าตําบลบานใหม 
“บ้ำนใหม่เกมส์ ครั้งที่ 10” โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.สีชมพู
เขต 2 นายจารุพรรณ ภูวสันติ ร วมเป นเกียรติในพิธี
ณ สนามกี าโรงเรียนบานใหมโสกสมกบ ต.บานใหม อ.สีชมพู 
จ.ขอนแกน
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งานเลี้ยงต้อนรับ ฯพณฯ นายนิ่ง ฟู ขุย 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 วันที่ 15 ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตั้งวานิชกพงษ รวมงานเลี้ยง ตอนรับ ฯพณฯ นายนิ่ง ฟู ขุย 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย
และภริยา พรอมคณะในโอกาสเดินทางมารวมงานสัมมนา
ความรวมมือการรถไ  จีน  ไทย จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสถานกงสุลใหญสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประจําจังหวัดขอนแกน ณ หอประชุมโรงเรียน
ั่วเคี้ยว อ.เมือง จ.ขอนแกน

พิธีเปดการแข่งขันกีฬานักเรียน
“ สพม.25 เกมส” ประจ�าป 2557 

 วันที่ 1  ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานพิธีเปดการแขงขันกี านักเรียน
“สพม.25 เกมส์” ประจําป 2557 โดยมี ดร.ทวีศิลป สารแสน 
รอง ผอ.สพม.ขอนแกน เขต 25 ประธานการจัดการแขงขัน  
กล าวรายงาน ณ สนามกี าโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย
อ.เมือง จ.ขอนแกน

ร่วมงานเปดตัวนักกีฬา
สโมสรวอลเลยบอลไอเดียขอนแก่น 

 วันที่ 1  ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตั้งวานิชกพงษ รวมงานเปดตัวนักกี า ผู กสอนและแถลง
ถึงความพรอมของทีม สโมสรวอลเลยบอลไอเดียขอนแกน
เพื่อสูศึกวอลเลยบอลไทยแลนดลีก ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมโ ษะ 
จ.ขอนแกน 

ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ศิษยเก่า ป.กศ.17
วิทยาลัยครูอุดรธานี 

 วันที่ 4 ต.ค 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดงานแสดงมุทิตาจิต ใหกับ
เพ่ือนรวมรุนที่เกษียณอายุราชการ โดยคณะกรรมการชมรม
ศิษยเกา ป.กศ.17 วิทยาลัยครูอุดรธานี ประจําจังหวัดขอนแกน 
จัดขึ้นเพื่อเลี้ยงรับรองเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณ
ท่ีไดทุ มเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ณ บานศรรีสีอรท บานศรีกระดานพล ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกน

ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
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ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 วันที่  ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตัง้วานิชกพงษ รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสทิธกุิล ภคูาํวงศ 
นางวชัราภรณ ผองใส รวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัวฯ ในโอกาสนี้ ผู ว าราชการจังหวัดขอนแกน
นายกําธร ถาวรสถิตย   หัวหนาส วนราชการในจังหวัด
ขอนแกน พรอมดวยผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ 
อบจ.ขอนแกน รวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแกน จ.ขอนแกน

ร่วมพิธีเปดและรับโล่การสนับสนุน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปการศึกษา 2557

 วันที่ 14 ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ต้ังวานิชกพงษ มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน
นายสิทธิกุล ภูคําวงศ รวมพิธีเปดและรับโลการสนับสนุน
การจัดงานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ระดับมธัยมศกึษา จ.ขอนแกน 
ปการศึกษา 2557 พรอมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน โดยม ี
ผอ.สพม.25 นายรังสรรค เถื่อนนาดี เปนประธานเปดงาน
และเปนผูมอบโลฯ พรอมทั้งเปนผูรับมอบเงินสนับสนุนจาก
อบจ.ขอนแกน ณ หอประชมุ ร.ร.นครขอนแกน อ.เมืองขอนแกน 
จ.ขอนแกน

ร่วมพิธีเปด “งานประเพณีออกพรรษา
ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญู ประจ�าป 2557”

 วันที่ 4 ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ต้ังวานิชกพงษ มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน
นายสิทธิกุล ภูคําวงศ รวมพิธีเปด “งำนประเพณีออกพรรษำ 
ลอยประทีปบูชำ พุทธกตัญู” โดยมี ผู ว าราชการจังหวัด
ขอนแกน นายกําธร ถาวรสถิตย เปนประธานในพิธี ทั้งนี้มี
หนวยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแกน ตลอดจนตัวแทน
สือ่มวลชนทกุแขนง ใน จ.ขอนแกน รวมพธิเีปดในครัง้นี ้ณ บรเิวณ
บึงแกนนคร อ.เมือง จ.ขอนแกน

ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน

ร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดภาพยนตรสารคดีสั้น 
“มนตเสน่หจากเมืองขอน สู่มหานครแห่งอาเซียน”
 วันที่ 6 ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน
นายสทิธกิลุ ภูคาํวงศ รวมแถลงขาวโครงการประกวดภาพยนตร
สารคดีสั้น “มนต์เสน่ห์จำกเมืองขอน สู่มหำนครแห่งอำเซียน” 
โดยมี ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน นายกําธร ถาวรสถิตย
เปนประธานในการแถลงขาว ท้ังนี้มีหนวยงานภาครัฐ เอกชน
ตลอดจนตวัแทนสือ่มวลชนทกุแขนง ใน จ.ขอนแกน เขารวมงาน
ในครั้งนี้ ณ พระมหาธาตุวัดหนองแวง พระอารามหลวง อ.เมือง 
จ.ขอนแกน
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การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
องคการบริหารส่วนต�าบลบ้านเหล่า

 วันที่ 26 ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน
นายสิทธิกุล ภูคําวงศ เปนประธานเปดการแขงขันกี า
ต านยาเสพติด ครั้ งที่  15 โดยมีนายก อบต.บ านเหล า
นายเจนยุทธ จําปาพรม เปนผูกลาวรายงาน ซึ่งในโอกาสน้ีมี 
ส.อบจ.ขอนแกน อ.บาน าง นายธณัช เครือมา รวมเปนเกียรติ
ในพิธี ณ สนามกี า อบต.บานเหลา อ.บาน าง จ.ขอนแกน

อบจ.ขอนแก่น ร่วมงานวันปยมหาราช
 วันที่ 23 ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายให รองปลัด อบจ.ขอนแกน 
น.ส.นงลักษณ รัตนจันทร พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ 
ขาราชการ อบจ.ขอนแกน รวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันปยมหาราชเพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว รัชกาลที่ 5
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 5 สนามหนา
ศาลากลางจังหวัดขอนแกน 

อบจ.ขอนแก่น ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 วันที่ 21 ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายให รองปลัด อบจ.ขอนแกน
นายประสิทธิ อุดมธนธีระ นําคณะขาราชการ และพนักงาน 
อบจ.ขอนแกน รวมพิธีถวายราชสักการะในวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรวมกิจกรรม
วั นพยาบาลแห  ง ช าติ  วั น ทันตสาธ า รณ สุขแห  ง ช า ติ
วันสั งคมสงเคราะห แห  งชาติ  และวันอาสาสมัครไทย
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย ร.พ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

ร่วมวางพวงมาลาในวันต�ารวจ
และวันอนุสรณแห่งความเสียสละ ประจ�าป 2557

 วันที่ 13 ต.ค. 57 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ต้ังวานิชกพงษ มอบหมายให รองปลดั อบจ.ขอนแกน นายธาดา 
พรหมสาขา ณ สกลนคร พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ 
ขาราชการ อบจ.ขอนแกน รวมพิธีวางพวงมาลาในวันตํารวจ
และวันอนุสรณแหงความเสียสละ ประจําป 2557 เพื่อเปน
การรําลึกถึงดวงวิญญาณของตํารวจผูเสียสละผูลวงลับไปแลว
ณ บริเวณอนุสรณแหงความเสียสละ หนากองบังคับการ
อํานวยการตํารวจภูธรภาค 4 อ.เมือง จ.ขอนแกน

ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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โดย... ด.ต.พิชิต ศรีวิไล เลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น 

เลขาเล่าขาน

 1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู ประกอบอาชีพทนายความตองไดรับใบอนุญาต

จากสภาทนายความเทานั้น

 2. ถามทนายความวา มีความสัมพันธสวนตัวอะไรกับบุคคลท่ีจะเปนคูความกับตน

หรือไม เพราะหากมีการแตงตั้งใหเปนทนายความแลว ทนายบางคนอาจจะมีผลประโยชนขัดกัน

ในการทําหนาที่เปนทนายความใหแกลูกความ

 3. สอบถามเรื่องคาใชจายในคดีและคาทนายความ เนื่องจากทนายความมีวิธีการ

เรียกคาใชจายและคาทนายความไมเหมือนกัน ซึ่งโดยทั่วไปทนายความจะขอใหลูกความ

เลาเรื่องยอ แลวจะใหความเห็นและแนวทางการปฏิบัติตามก หมายกอน จึงจะกําหนดคาใชจาย

และคาทนายความ ซึ่งการสอบถามรายละเอียดหรือขอสงสัยเพื่อใหทนายความอธิบายใหชัดแจงดวย

 4. เมื่อไดสอบถามปญหาตาง  จนเปนที่พอใจวาจะจางทนายความดังกลาวแลว ก็ควรสงมอบขอมูลคดีใหทนายความ

ดําเนินการ

 5. ควรขอใหทนายความทาํหนงัสอืสญัญาวาความใหละเอยีด ถูกตองตามทีไ่ดเจรจากนัมา หากมขีอความในหนงัสอืสญัญา

ขอความใดไมชัดเจน ก็ขอใหทนายความชี้แจงและขยายความ เพื่อมิใหเปนปญหาภายหลัง

 6. ควรเก็บสาํเนาเอกสารท่ีสงมอบใหแกทนายความตลอดจนเอกสารตาง  ท่ีเกีย่วของกบัคดใีหเปนหมวดหมู เพือ่ประโยชน

ในการคนหาและติดตามคดี

 7. ควรติดตามผลคดีอยางตอเนื่อง แมวาจะไดมอบหมายใหทนายความดําเนินการแลวก็ตาม เพราะผลดีหรือผลเสีย

แหงคดียอมตองตกแกตัวลูกความเพียง ายเดียว

 . หากคู ความ ายตรงขามติดตอมา หรือมีขอมูลอื่นเพิ่มเติมตองรีบแจงใหทนายความทราบทันที เพราะอาจ

จะเปนประโยชนในการดําเนินคดี

 9. เมือ่มปีญหาขอของใจเก่ียวกับคด ีใหรบีสอบถามหรอืขอคาํอธบิายจากทนายความทนัท ีอยางมวัแตเกรงใจ เพราะปญหา

ขอของใจดังกลาว อาจทําใหผลของคดีไดรับความเสียหาย หรือกลายเปนปญหาใหญติดตามมาก็ได

 10. คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่ชําระใหแกศาล ศาลจะออกใบเสร็จรับเงินใหทุกครั้ง หากมีขอสงสัย ควรตรวจสอบ

ใบเสร็จรับเงินจากทนายความ หากในใบแตงทนายกําหนดใหทนายมีอํานาจรับเงินจากศาลและคูความยังไมไดรับเงิน คูความ

ควรตรวจสอบจากทนายความวามีการรับเงินแทนแลวหรือไม

ค�าแนะน�า 10 ประการ
ในการแต่งตั้งทนายความ

วารสารคูนแคน 11



รู  เรื่องกฎหมำย
โดย...รัฐกรณ์ ทองงาม นิติกร 8 ว.

“การมีสวนรวมของประชาชน” ถือเปนหลักการ

สากลที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญและจําเปนในสังคม

ประชาธปิไตย ซึง่การปฏริปูการบรหิารงานภาครฐัภายใตแนวคดิ

การบริหารงานภาครัฐแบบมีสวนรวม และแนวคิดธรรมาธิบาล

ไดใหความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การมีสวนรวมของ

ประชาชนถือเปนหัวใจหรือเปนองคประกอบท่ีขาดมิได คือ

การเปดโอกาสใหประชาชนปกครองตนเอง หรือกําหนดวิถีชีวิต

และอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชนมีการกําหนดใหผูบริหาร

ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น ตองเปนตัวแทนของประชาชน

ซึ่งมาจากการมีสวนรวมของประชาชนผานกระบวนการเลือกตั้ง 

และยังกําหนดใหสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานและตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อสนองความตองการของประชาชนไดตรงจุด

แกปญหาไดรวดเร็ว สรางความโปรงใส เสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน ความเปนเจาของและเสรมิสรางประชาธิปไตยทองถิน่ 

นําไปสูการเปนรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย

 มีก หมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชน

ดานการมีสวนรวมและกําหนดหนาที่ของภาครัฐในการเปดให

ประชาชนมีสวนรวมดังนี้

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

สาระสําคัญเปนการรับรองสิทธิของประชาชนท่ีจะไดรับรูขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานตาง  ของภาครัฐ สามารถรูถึง

สิทธิหนาที่ของตนเอง มีการกําหนดหลักการสําคัญ คือขอมูล

ขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของ

รฐัโดยหลักการตองเปดเผยทัง้สิน้ เวนแตการเปดเผยนัน้จะกอให

เกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น

ระหว างประเทศ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจการคลัง

ของประเทศ หรือการเปดเผยนั้นจะทําใหการบังคับใชก หมาย

เส่ือมประสิทธิภาพ หรือกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือ

ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือก หมายคุมครอง

ไวซึ่งขอมูลประเภทนี้ตอง “เปดเผยเปนหลักปกปดขอยกเวน”

แตถาเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล เชน ประวัติการศึกษา

ฐานะทางการเงิน ประวัติสุขภาพ ฯลฯ ที่อยูในความครองครอง

ของหนวยงานรัฐ หรือท องถิ่นจะเป ดเผยโดยปราศจาก

ความยินยอมของเจาของขอมูลไมได

 ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับ ง

ความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ.254  มีสาระสาํคญั เพือ่กาํหนด

หลักเกณ และวิธีในการรับ งความคิดเห็นของประชาชน

เพ่ือใหเกิดประโยชนแกหนวยงานและประชาชนรวมตลอดทั้ง

เปนแนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ

โครงการของรัฐอยางกวางขวาง โครงการของรัฐที่ตองจัดใหมี

การรับ งความคิดเห็นของประชาชน หมายถึง การดําเนินการ

โครงการของหนวยงานภาครัฐอันเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ

หรือสังคม ไมวาหนวยงานของรัฐจะดําเนินการเอง หรือโดยการ

ใหสมัปทานแกบคุคลอืน่หรอือนุญาตใหบคุคลอืน่ทํา โดยโครงการ

ของรัฐดังกลาวตองมีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพชีวิต 

สุขอนามัยวิถีชีวิต หรือมีสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น

ซึ่งหนวยงานภาครัฐนี้ครอบคลุม ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 

สวนทองถิน่หนวยงาน อืน่ใดของรฐัและรฐัวิสาหกิจ เมือ่ดาํเนนิการ

รับ งความคิดเห็นของประชาชนแลว ใหหนวยงานของรัฐ

จัดทําสรุปผลการรับ งความคิดเห็นของประชาชนภายใน

สิบหาวันนับแตวันที่ เสร็จสิ้นการรับ งความคิดเห็นของ

ประชาชน                                              

 ต่อฉบับหน้ำ)
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โดย...  ธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

ผู ้ มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว

ในการจัด ื้อจัดจางตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ
ทั้งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ตางมเีจตนามุงหวงัใหเกดิการแขงขนัอยางเปนธรรม 
โปรงใส ประหยัดงบประมาณของแผนดิน บังเกิดความคุมคา 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความรับผิดชอบ
ตอผลสําเร็จของงาน เปนประโยชนแกทางราชการ 

ซึ่งผูเกี่ยวของในขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ 
จะตองติดตาม ใสใจตอขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ มติคณะ
รัฐมนตรี มติ หลักเกณ ที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุฯ
ไดกําหนดไว รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ หากยึดถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่กําหนดไวเพียงอยางเดียว อาจทําใหเกิดผิดพลาด 
บกพรอง กอใหเกิดผลเสียตอทางราชการได ดังจะเห็นไดจาก 
ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เร่ืองหลกัเกณ การซ้ือ
หรอืการจางโดยการประมลูดวยระบบอเิลก็ทรอนกิส ลงวนัที ่30 
กันยายน 2553 “ข้อ 12 ให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรประมูล 
ด�ำเนินกำร ดังนี้...(8) กรณีผู้ค้ำผ่ำนกำรคัดเลือกหนึ่งรำย หรือมี
ผู้เสนอรำคำถูกต้องตำมประกำศหนึ่งรำย ให้เสนอหัวหน้ำฝำย
บริหำรเพื่อยกเลิกกำรประมูล แต่หำกมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้อง
ด�ำเนินกำรซื้อหรือจ้ำงต่อไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถ่ิน ให้ต่อรองรำคำกับผู้ค้ำรำยนั้น แล้วเสนอ
หัวหน้ำฝำยบริหำรพิจำรณำต่อไป” ตอมาไดมีการแกไขความ
ในขอ 12  เปน “กร ผคาผานการคดเ อก นงราย รอม
ผเ นอราคา ก อง ามประกาศ นงราย เ นอ นา าย

ริ ารเพอยกเ ิกการประม ทง มด แ ดาเนินการ ม” 
โดยแกไขตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง
หลักเกณ การซื้อหรือการจางโดยการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ฉบับท่ี 2  ลงวันท่ี 20 กันยายน 2555 ซึ่งมี
เนือ้ความในทาํนองเดยีวกนักบัขอ 9 4  ของระเบียบสาํนักนายก
รัฐมนตรี ว าด วยการพัสดุด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ.2549 และยังตองไปศึกษาในขอ 4 และขอ 5 ของระเบียบ
สาํนักนายกรฐัมนตร ีวาดวยการพสัดดุวยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส
พ.ศ.2549 อกีดวย นัน่คอื ข้อ 4 กำรใช้บงัคบั ให้กำรจดัหำพัสดุ
ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนอื่น
ของรฐัทีอ่ยูใ่นสงักดั กำรบงัคบับญัชำ หรอืกำรก�ำกบัดูแลของฝำย
บรหิำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน หรอื
กฎหมำยจัดตั้งหน่วยงำนดังกล่ำว ที่กิจกรรม โครงกำร หรือ
กำรก่อสร้ำงมีมูลค่ำตั้งแต่สองล้ำนบำทข้ึนไป ด�ำเนินกำรตำม
ระเบียบน้ี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรว่ำด้วย
กำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดหำด้วยวิธีกำรอื่นได้ 
กำรจัดหำพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในอ�ำนำจ

ของกระทรวงมหำดไทยพจิำรณำด�ำเนนิกำร ข้อ ๕ ควำมสัมพนัธ์
กบัระเบียบอืน่ นอกจำกทีก่�ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี ้ให้กำรพัสดุ
ด้วยวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนกิส์ด�ำเนนิกำรตำมระเบยีบส�ำนกันำยก
รัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ หรือระเบียบอ่ืนของหน่วยงำนนั้น ๆ 
ควบคู่ไปด้วย เว้นแต่คณะกรรมกำรกำรพัสดุว่ำด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์จะก�ำหนดหรือวินิจฉัยเป็นประกำรอื่น” ผูเขียน
จึงสรุปความหมายวา อปท.นอกจากจะตองปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุฯ ประกาศกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น เรื่อง หลักเกณ การ ื้อหรือการจางโดยการ
ประมูลดวยระบบอเิล็กทรอนกิสแลว ยงัตองปฏิบติัตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว าด วยการพัสดุด วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 อีกดวย 

ดังนั้น หากอานเฉพาะความในขอ 12  ของประกาศ
กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ เรือ่ง หลกัเกณ การซือ้หรอืการ
จางโดยการประมลูดวยระบบอเิลก็ทรอนกิส ทีไ่ดแกไขแลว กรณี
ผูคาผานการคัดเลือกหน่ึงราย หรือมีผูเสนอราคาถูกตองตาม
ประกาศหนึง่ราย กจ็ะตองเสนอหวัหนา ายบริหาร นายกฯ  เพือ่
ยกเลิกการประมูลทั้งหมด แลวดําเนินการใหม แตในทางปฏิบัติ 
ตองถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดวนที่สุด ท่ี กค(กวพอ)0421.3
พ. 0029 ลงวันที่ 27 มกราคม 2557 เรื่องการอนุมัติยกเวน
การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
ดวยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส พ.ศ.2549 โดย กวพ.อ. ไดอนมุตัิ
ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบฯ กรณีผูคาผานการคัดเลือก
หน่ึงราย หรือมีผู เสนอราคาถูกตองตามประกาศหนึ่งราย
โดยปกติใหเสนอหัวหนาหนวยงาน (หัวหนา ายบริหาร) 
ยกเลิกการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในคร้ังนัน้ แตถาคณะกรรมการการประกวดราคาตามโครงการ
เหน็วามเีหตผุลสมควรทีจ่ะดาํเนนิการตอไป โดยไมตองยกเลกิ
การประกวดราคา ก็ใหคณะกรรมการฯ ตอรองราคากบัผูมสีทิธิ
เสนอราคารายน้ันแลวเสนอหัวหนาหนวยงานพิจารณา
(หวัหนา ายบรหิาร) สรปุคอืยงัดาํเนนิการตอมใิชเริม่ดาํเนนิการ
ใหม เสียดายหนังสือฉบับน้ี กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดมหีนงัสอืประทบัตราแทนการลงชือ่ เวยีนแจงไปสะดดุหยดุลง
ที ่สาํนกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดั เพราะไประบุวา 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจงขาราชการในสังกัดทราบและ

ถือปฏิบัติตอไป  ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ที่ มท 0 03 ว 203
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 แต อปท.ไมใชหนวยงานในสังกัด 
เลยตองดาวนโหลดจากหนาเว็ปกรมบัญชีกลาง ครับ.
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ภารกิจส�ำนักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน์  ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

 อบจ.ขอนแกน จดัโครงการ “สงเสรมิความสงบเรียบรอย
และพัฒนาทองถิ่น ภายในเขตอําเภอเมืองขอนแกน” ระหวาง
วันที่  9  13 พ.ย.2557 ณ ศูนย  กอบรมคายลูกเสือ 
พันธวาศิษฏ ต.แดงใหญ อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน โดยมี 
ผูเขารวมโครงการ จํานวน 370 คน
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ ตั้งวานิชกพงษ 
เปดเผยวา “ส�ำหรับโครงกำรนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำร
รกัษำควำมสงบเรยีบร้อยและควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ
ของประชำชน เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำชนในกำรป้องกัน 
ปรำบปรำม แก้ไขปัญหำอำชญำกรรม ปัญหำยำเสพตดิ และเสรมิ
สร้ำงบทบำทของประชำชนในกำรรกัษำควำมปลอดภยัและควำม
สงบเรียบร้อยของชุมชน คำดว่ำ ผู ้ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมตำม
โครงกำรนี้ จะมีควำมรอบรู้ในเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำม
อำชญำกรรม กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยของสังคม เพื่อให้มีควำมรู้เรื่องกำรจัดและ
ควบคมุกำรจรำจร ตลอดจนควำมรูเ้รือ่งกำรป้องกนัและบรรเทำ
สำธำรณภัย ทั้งทำงด้ำนทฤษฎีและกำรปฏิบัติ สำมำรถน�ำควำมรู ้
ที่ได้รับไปแก้ไขปัญหำของหมู่บำ้นและชุมชนได้ผลตรงเปำ้หมำย 
รวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์ ก่อนที่ปัญหำจะลุกลำม

ขอขอบคณุ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมอืง เขต 8 จ อทิธชิย 
ศร ง ชย ซึ่งเป็นผู้เสนอโครงกำรดีๆ เพ่ือควำมสงบสุขของ 

พีน้่องประชำชน ขอบคณุ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พ จิ รจร  
ศร นิชย ที่อนุเครำะห์คณะวิทยำกรในสังกัดฯ มำให้ควำมรู้แก ่
ผู้เข้ำรับกำรอบรม และ ศนย กอ รมคาย กเ อพนธ าศิ  
ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ด้ำนสถำนที่อบรม ที่ส�ำคัญ ขอขอบคุณ 
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรทุกๆ ท่ำน ที่เสียสละเวลำ 
อันมีค ่ำ มำเข ้ำรับกำรฝ ึกอบรมเพื่อควำมสงบเรียบร ้อย 
ของหมู่บ้ำนและชุมชนของตนเอง”
 อนึ่ง สําหรับพิธีเปดโครงการ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2557 
ไดรับเกียรติจาก รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแกน พ.ต.อ.สุภากร 
คําสิงหนอก เปนประธานในพิธีเป ดการ กอบรม โดยมี 
ส.อบจ.ขอนแกน อ.กระนวน เขต 1 นายตระกูล เจริญเชื้อ 
ส.อบจ.ขอนแกน อ.บาน าง นายธณัช เครอืมา และ ผอ.กองคลงั
น.ส.จุ ารัตน สุภโตษะ รวมเปนเกียรติ 
 ในสวนของพิธีปดโครงการ เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2557 ไดรับ
เกียรติจาก ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต  จ.ส.ต.อิทธิชัย 
ศรีวงษชัย เปนประธานมอบเกียรติบัตรใหกับผู เขารับการ 
กอบรม และเปนประธานในพิธีปดโครงการ โดยมี รองปลัด 

อบจ.ขอนแกน นายประสิทธิ อุดมธนะธีระ พรอมดวย 
ผอ.กองชาง นายวริตั ินาคนชม ผอ.กองกิจการสภาฯ นางวราพร
หาญชนะชัยกูล ผอ.กองการเจาหนาที่ นายสุวนัย ภูมาศ และ 
หัวหนาสํานักปลัดฯ นายวรเวทย ดิเรกศรี รวมเปนเกียรติ

โครงการ “ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่น
ภายในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น”
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 ในฉบับท่ีแล วได พูดถึงเรื่องการอภิปรายกันไปแล ว 
ในฉบับนี้ขอกลาวถึงเรื่องการลงมติ ในหมวด 6 การลงมติ
 ขอ 73 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ
 1  การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย
 2  การออกเสียงลงคะแนนลับ
 ขอ 74 การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งตอไปนี้
 1  ยกมือขึ้นพนศีรษะ
 2  ยืนขึ้น
 3  เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรใหออกเสียงลงคะแนน
เปนรายบุคคล
 การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย ใหใชวธิยีกมอืขึน้พนศรีษะ 
แตถาผูบรหิารทองถิน่รองขอ หรอืสมาชกิสภาทองถ่ินไมนอยกวา
สามคนรวมกันเสนอญัตติตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ใหออกเสียง
ลงคะแนนเปดเผยตาม 2  หรือ 3  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แลว ก็ใหใชวิธีออกเสียงตามนั้น

ขอ 75 ผูบริหารทองถิ่นหรืสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวา
หน่ึงในสามของสมาชิกที่อยูในที่ประชุมสภาทองถิ่นมีสิทธิเสนอ
ญัตตใิหออกเสยีงลงคะแนนลบัได การเสนอญตัตดิงักลาวสามารถ
เสนอดวยวาจา ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให
ดําเนินการตามนั้น
 การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชวิธี
ยกมือขึ้นพนศีรษะ การออกเสียงลงคะแนนลับใหใชวิธีเขียน

เครือ่งหมายลงบนแผนกระดาษใสซองทีเ่จาหนาทีจ่ดัใหโดยผูเหน็
ดวยใหเขยีนเคร่ืองหมายถกู    ผูไมเหน็ดวยใหเขยีนเคร่ืองหมาย
กากบาท    สวนผูที่ไมออกเสียงใหเขียนเครื่องหมายวงกลม 
   ใหประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นตามลําดับ
อักษรมานําซองใสดวยตนเองในหีบที่จัดไวตอหนาประธานที่
ประชุม
 ขอ 76 กอนการลงมติทุกครั้ง ใหประธานสภาทองถิ่น
ตรวจสอบดูวามีสมาชิกสภาทองถิ่นอยูในท่ีประชุมครบจํานวน
เปนองคประชมุหรอืไม ถามสีมาชกิสภาทองถิน่อยูในท่ีประชุมไม
ครบจํานวนเปนองคประชุมจะทําการลงมติในเรื่องใด  ไมได
 ขอ 77 สมาชิกสภาทองถิ่นคนหน่ึงยอมมีเสียงหนึ่งในการ
ออกเสียงลงคะแนนประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภา
ทองถิ่นซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุม หรือสมาชิกสภาทองถิ่นที่
ไดรับเลือกใหทําหนาที่ประธานที่ประชุมตามขอ 26 และขอ 29 
วรรคสาม มสิีทธอิอกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาทองถิน่
ได โดยไมตองลงจากที่นั่งประธานสภาทองถิ่นก็ได
 ขอ 78 ลําดับการลงมตินั้น ใหลงมติสุดทายกอน แลวยอน
เปนลําดับไปตามญัตติตนแตความผิดพลาดของการเรียงลําดับ
ดังกลาวมานี้ไมเปนเหตุใหมติที่ไดลงคะแนนและนับคะแนน
เสร็จแลวนั้นเสียไป
 มตใินกรณน้ีีใหถอืเอาคะแนนเสยีงมากทีส่ดุของญัตตแิตละ
ญัตติที่ลงมติตามลําดับนั้น

ก า ร ล ง ม ิ
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ภ า ร กิ จ
โดย... ทรงวุ ิชัย ดิลกวิลาศ หัวหน้า ายกิจการสภา

กองกิจการสภา



 อบจ.ขอนแก น เป นหนวยงานที่มีศักยภาพและ

ความพรอมในดานการจัดการศึกษาของจังหวัดขอนแกน 

ไดตระหนักถึงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ของสถานศึกษาในจังหวัด จึงจัดทําโครงการพัฒนานักเรียน

สู ความเปนเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจําป 2557 ขึ้น 

ในระหวางวันที่ 7 14 พ.ย. 2557 เพื่อพัฒนาการศึกษา

ของนักเรียนในจังหวัดขอนแกน เตรียมความพรอมของนักเรียน

ช้ันมธัยมศกึษาปท่ี 6 ในการเขาศกึษาตอในระดับปรญิญาตร ีและ

โครงการ นาน ร นสูความเปนเลิศ า ว า าร
เพือ่สรางโอกาสทางการศกึษาแกนกัเรยีน ใหเกดิความเสมอภาค

ในการรับการศึกษา และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ทุกภาคสวน

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ ตั้งวานิชกพงษ 

ใหเกียรติเปนประธานเปดโครงการ ณ ศูนยตาง  พรอมดวย

รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ โดยมี 

หัวหนาสวนขาราชการ ขาราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแกน 

รวมเปนเกียรติ
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ข า ว เ  น
โดย... ศิริวั น์ นามคัณที

อบจ ขอน กน



ทั้งนี้ ไดแบงศูนยอบรมออกเปน 7 ศูนย เพื่อใหครอบคลุมทั้ง 26 อําเภอ ในจังหวัดขอนแกน ไดแก

  ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน

  เทศบาลเมืองบานไผ จ.ขอนแกน

  โรงเรียนมัญจาศึกษา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน

  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแกน

  โรงเรียนนํ้าพองศึกษา อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน

  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

  โรงเรียนโนนหันวิทยายน อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

 มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สังกัด อบจ.ขอนแกน สังกัด สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแกน สังกัด กระทรวงการทองเที่ยวและกี า สังกัด สนง.พระพุทธศาสนาแหงชาติ เขารวมโครงการ

จํานวน 3 00 คน
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ขอ นะนา
รง รมที่ จ ทะเบียน ละชาระคา รรมเนียมบารงองคการบริหารสวนจังหวั

ใหองคการบริหารสวนจังหวั ขอน กน

ตั้งอยู เลขที่ 26  หมู 3 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

บริการหองพัก ในบรรยากาศใหม สะดวก สบาย สไตลโมเดิรน 

มีหองพักจํานวน 2  หอง 

ราคาหองพัก

450 บาท คืน รวมอาหารเชา

โทร. 043 386660

ตั้งอยูเลขที่ 2 5 หมู 7 ต.หนองบัว อ.บาน าง จ.ขอนแกน 

บริการหองพัก สะอาด บรรยากาศสบาย สไตลโมเดิรน

มีหองพักจํานวน 10 หอง

ราคาหองพัก

500 บาท คืน รีกาแ

โทร. 086 789 8116  089 617 6699

รง รมเ อะรูม รีสอรท รง รมเ อะวิลล
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ภ า ร กิ จ
โดย... กุลกาญจน์ ดิลกวิลาศ 
หัวหน้า ายเร่งรัดและจัดเกบรายได้

กองคลัง



 องคการบริหารสวนจงัหวดัขอนแกน ไดเขารวมโครงการ 
“รณรงคเมอืงสะอาด คนในชาตมีิสขุ เฉลมิพระเกยีรติพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั เนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา 
87 พรรษา” เพื่อรวมกับจังหวัดขอนแกน ดําเนินการกิจกรรม
รณรงค ประชาสมัพนัธใหความรู และปลกูจติสาํนกึใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูล อยตามนโยบาย
ของรัฐบาล   ในวันอังคารที่ 4 พ ศจิกายน 2557 
ณ วัดสวางสุทธาราม บานหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน
 ในการนี้ไดรับเกียรติจาก ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
นายกําธร ถาวรสถิตย เปนประธานในพิธี โดยมี ผอ.สํานักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัขอนแกน นายสมาน 
มานะกิจ กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงาน และ 
นายกเทศมนตรเีมอืงศลิา ดร.ยอดยิง่ จนัทนพมิพ กลาวตอนรับ 
มีหนวยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแกนใหการตอนรับ 

โครงการร ร ค ส า คน น า ส  เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงพระชนมพรรษา 87 พรรษา

 ทั้งนี้การจัดงานดังกลาวสําเร็จไดดวยความรวมมือ
และการสนับสนุนจากหลายภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งมีประชาชนรวมงานจํานวนมาก ในสวนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน มีผูแทนเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย 
ส.อบจ.ขอนแกน อําเภอเมือง เขต 7 นางวิไลตา จันทนพิมพ  
รองปลัด อบจ.ขอนแกน น.ส.นงลักษณ รัตนจันทร และ
นายประสิทธิ อุดมธนะธีระ พรอมดวยหัวหนาสวนราชการและ
ขาราชการ อบจ.ขอนแกน ทั้งนี้ อบจ.ขอนแกน ไดเขารวมจัด
นิทรรศการดานการบริหารจัดการขยะอันตรายซึ่งเปนโครงการ
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดทําโครงการดังกลาว 
โดย ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดมอบเกียรติบัตรใหแก 
นางวิไลตา จันทนพิมพ และนายประสิทธิ อุดมธนะธีระ
ผูแทนจาก อบจ.ขอนแกน ในฐานะเปนหนวยงานที่ใหการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการดังกลาว 
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ภ า ร กิ จ
โดย... สุวลี ศิริธรรมจักร นักพั นาชุมชน  ว

กอง น ละงบประมา



 สวสัดคีรบั แ น  วารสารคนูแคน ทกุ  ทานทีต่ดิตาม

วารสารฉบับนี้ มาโดยตลอด สําหรับเดือนนี้ กองกิจการขนสง 

มีบทความดีที่มีสาระและเปนประโยชน ตอผู ขับขี่รถยนต

มาเลาสูกัน ง โดยเฉพะขณะที่เริ่มเขาสูหนาหนาว ซึ่งประชาชน

โดยทั่ ว ไป  จะถื อว  า เป น ดู กาลแหล  งการท  อง เ ท่ี ยว 

เพราะประเทศไทย มีแหลงทองเที่ยวที่งดงามอยูท่ัวประเทศ 

โดยกองกิจการขนสง ขอนําเสนอสาระนารูเกี่ยวกับ การใช

ไ ตัดหมอกที่ถูกตอง ปจจุบันยังคงพบวา มีผูขับขี่จํานวนมาก

ท่ีมักใชไ ตัดหมอกอยางไมถูกตอง โดยอาจไมทันคิดวาจะ

กอใหเกิดอันตรายตอผูใชเสนทางรายอื่น  เพราะไ ตัดหมอก

เปนไ  ท่ีใหความสวางสูง สามารถสองสวางไปไดไกล ซึง่หากเปด

ใชทั่วไปในชวงเวลาที่ไมเหมาะสมแสงจากหลอดไ ตัดหมอก

จะไปแยงสายตาผูขบัรถสวนทางมา ทาํใหตาพรามวั และมโีอกาส

ที่จะเกิดอุบัติเหตุไดสูงมาก ไ ตัดหมอกควรใชเฉพาะชวงหมอก

ลงจดั เพราะแสงจากหลอดไ ตัดหมอก จะสะทอนกลบัมาในมุม

ไมกระทบสายตาผูขับข่ี และทําใหสามารถมองเห็น ไดในระยะ

มากกว า  30 0 เมตร ทั้ งนี้ ไ ตัดหมอกมี ไว  เพื่ อ เพิ่ม

ความปลอดภัยในการขับขี่ขณะมีหมอก ไมไดมีไวเพื่อเพิ่ม 

โอกาสเส่ียงตอผูขับขี่ที่สวนทางมา ดังนั้นการเปดไ ตัดหมอก

ทกุครัง้ ควรตระหนกัและใชใหถกูตอง กองกจิการขนสง หวงัเปน

อยางยิ่งวา บทความดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูขับขี่รถยนต 

และขอใหทุก  ทาน ทองเที่ยวทั่วไทยโดยปลอดภัย

พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ

การใช 
ที่ ถู ก ต อ ง

ที่มา  กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
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สาระน  ารู 
โดย... รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้า ายป ิบัติงานขนส่ง

กองกิจการขนสง



  สุมตรวจวัสดุคอมพิวเตอร  วัสดุสํานักงาน และวัสดุงานบานงานครัว พบวา มีการแยกประเภทวัสดุประเภทตาง  ไวเปน

หมวดไวอยางเปนระเบียบ มีใบเบิกวัสดุและการตัดจายออกทะเบียนคุมจํานวนยอดคงเหลือไวถูกตองตรงกับยอดตามใบเบิก 

ถูกตองครบถวน เปนปจจุบัน ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ขอ 46  ขอ 145 และ ขอ 149

  สุมตรวจครุภัณ  โตะทํางาน ตูเก็บเอกสาร พบวา ไดจัดทําทะเบียนคุมงบหนา ตามแบบ พ.ด.3 และทะเบียนคุมครุภัณ 

ตามแบบ พ.ด. 2 ไวถูกตองเปนปจจุบัน 

  สุมตรวจยานพาหนะ รถยนตสวนกลาง พบวา การขออนุญาตการใชรถ ตามแบบ 3 และบันทึกการใชรถยนตตาม 

แบบ 4 เปนปจจุบันปฏิบัติถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 254  ขอ 12

ของกองคลัง กอง น ละงบประมา ละกอง ัส ละทรั ยสิน
ตรวจสอบ การควบคม ัส ครภั ละยาน าหนะ
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ภ า ร กิ จ
โดย... วีวรรณ จันทร์ดา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภาย น

หนวย รวจสอบภายใน



 อบจ.ขอนแกน ไดสงนักกี าโรงเรียนในสังกัดเขารวม

การแขงขันกี านักเรียน อปท. แหงประเทศไทย ครั้งที่ 32 

ประจาํปการศกึษา 2557 ระหวางวนัที ่20 30 ต.ค. 2557 ระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เมืองแปะเกมส” ณ สนามกี า

ภายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย โดยกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นมอบหมายใหเทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนเจาภาพจัด

การแขงขันฯ 

 ในพธิเีปดการแขงขนัในวนัที ่22 ต.ค. 2557 นายก อบจ.

ขอนแกน ดร.พงษศักดิ ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายให รองปลัด 

อบจ.ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร  ผอ.สํานัก

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายปยะชัย ตุยสิมา และ

หัวหนาสวนราชการ อบจ.ขอนแกน เขารวมพิธีเปดฯ โดยมี

นักกี าในสังกัดเขารวมการแขงขัน จํานวน 252 คน  ผูควบคุม

ทีมและผู  กสอน จํานวน 65 คน นําคณะนักกี าโดย 

รอง ผอ.สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายสุวิไชย 

ศรีเสน ทัง้นีม้ ีอปท. ทัง้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รวม 63 องคกร

เขารวมการแขงขันในครั้งนี้ 

การแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หงประเท ทย ครังที่

ประจําปการศึกษา 2557
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“เมืองแปะเกมส”
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โดย...กิตติชัย อุทธา นักวิชาการศก า  ว

ขาว ว วงการ ก า ละ รงเรียนในสังกั อบจ ขอน กน



 โดยนักกี าที่ไดท่ี 1 3 นี้ จะไดเปนตัวแทนระดับภาคฯ 
เพื่อเขารวมการแขงขันกี านักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 32 ประจําป 2557 รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ เมืองกาญจนเกมส 2014  ซึ่งเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี เปนเจาภาพจัดการแขงขัน โดยมีกําหนดการ
แขงขันระหวางวันที่ 14  23 ม.ค. 255  
 และในวันที่ 30 ต.ค. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน 
ดร.พงษศักดิ ต้ังวานิชกพงษ มอบหมายให รองนายก 
อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ  รองปลัด อบจ.ขอนแกน 
น.ส.นงลักษณ รัตนจันทร  ผอ.สํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม นายปยะชัย ตุ ยสิมา  หัวหนาส วนราชการ 

ที่ ประเภทกี า ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 เทเบิลเทนนิส 1 3 4
2 เปตอง 1 2 3
3 กรี าและมินิมาราธอน 12 7 5 24
4 วอลเลยบอลชายหาด 1 1 2
5 วอลเลยบอลในรม 1 1
6 เซปกตระกรอ 1 1 2
7 ุตซอล 1 1

รวม 17 10 10 37

อบจ.ขอนแกน  คณะผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ  คณะ
ผู กสอน  เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และนักกี าเขารวมพิธีปด
การแขงขันกี า เมืองแปะเกมส  ณ สนามกี ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรี รัมย   โดยมี  รองผู ว าราชการจังหวัดบุรีรัมย  
นายไชยวัฒน พันธนรา เปนประธานในพิธี และกลาวปดโดย
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย นายกมล เรืองสุขศรีวงศ และมี
พิธีมอบธงสันนิบาตและธงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ใหกับ อบจ.ขอนแกน เพื่อใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกี า ฯ 
ครั้งที่ 33 ปการศึกษา 2558 โดยใชชื่อวา “ไดโนเสารเกมส” 
ึ่งมีกําหนดจัดขึ้นในระหวางวันที่ 20  30 ต.ค. 2558

สรุป ารแ น อบจ.ขอนแกน ได 17 เหรียญทอง, 10 เหรียญเงิน และ 10 เหรียญทองแดง
ตามประเภทกีฬา ดังนี้
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โดย...กิตติชัย อุทธา นักวิชาการศก า  ว

ขาว ว วงการ ก า ละ รงเรียนในสังกั อบจ ขอน กน



เงิน รา คือ วัตถุที่ใชในการแลกขายซื้อเปลี่ยนที่รัฐกําหนด
ขึน้ใหชาํระหนีไ้ดตามก หมาย ในอดตีเริม่จากการใชเปลือกหอย 
อัญมณี พัฒนามาเปนโลหะ ปจจุบัน ใชเปน เหรียญกษาปณ 
และ ธนบัตร
สกลเงิน คือ หนวยที่ใชในการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของ
เงินตรา สกุลเงินจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับแตละประเทศหรือ
กลุมประเทศ โดยการแลกเปลีย่นเงนิ หรอืการซือ้ของหรอืบรกิาร 
ระหวางประเทศที่ใชสกุลเงินตางกัน จะใชอัตราแลกเปล่ียนเงิน 
เปนเกณ ในการอางอิงในหลาย  ประเทศ สกุลเงินสามารถ
มชีือ่เดียวกนัได เชน ดอลลารสหรัฐ ดอลลาร องกง และดอลลาร
แคนาดา และในหลายประเทศใช สกุลเงินเดียวกัน เช น
ในประเทศแถบยุโรปหลายประเทศใชสกุลเงินกาตาร และ
ในบางประเทศใชหนวยเงินของประเทศอื่นเปนเกณ  เชน
ประเทศปานามา และประเทศเอลซาวาดอร ใชสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ เปนตน

หลงที่มา
 . .

 . . . 77

 . . .

เรามาทําความรูจักกับ

สวส ค น า รู คาวา น รา ส น
แ ส น ร ส า า น

ส น า นน ค

สกลเงิน
ร ส า า น น

ู า

รู น

นส

าว

ส ค ร

า

า

ว นา

น น
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เ ก ร ความรู 
โดย... เทวา ตังวานิชกพง ์ ศก านิเทศก์ คศ.  ชานาญการพิเศ

จากสานักการ ก า าสนา ละวั น รรม



นา สน ว าร า าน า น
 6. ถวายทานแกพระสมมตุสิง  แมจะมากถึง 100 ครั้ง 
กย็งัไดบญุนอยกวาการถวายทานแกพระโสดาบนั แมจะไดถวาย
ทานดงักลาวแตเพยีงครัง้เดียวกต็าม ความจริงยงัมกีารแยกเปน
พระโสดาปตติมรรคและพระโสดาปตติผล ฯลฯ เปนลําดับไป
จนถึงพระอรหันต ผลแตในที่นี้จะกลาวแตเพียงยนยอพอใหได
ความเทานั้น
 7. ถวายทานแกพระโสดาบัน แมจะมากถงึ 100 ครัง้ ก็
ยังไดบุญนอยกวาการถวายทานดังกลาวแกพระสกิทาคามี 
แมจะถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
 . ถวายทานแกพระสกิทาคามี แมจะมากถึง 100 ครั้ง 
ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวายทานดังกลาวแกพระอนาคามีแมจะ
ถวายทานดังกลาว แตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
 9. ถวายทานแกพระอนาคามี แมจะมากถึง 100 ครั้ง 
ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวายทานดังกลาวแกพระอรหันต แมจะ
ถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
 10. ถวายทานแกพระอรหันต แมจะมากถึง 100 ครั้ง 
ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจา แมจะ
ถวายทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
 11. ถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจา แมจะมากถึง 100 
ค ร้ัง ก็ยั งได บุญน อยกว าการถวายทานแด องค สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจา แมจะถวายทานดังกลาวแตเพยีงคร้ังเดียว
ก็ตาม
 12. ถวายทานแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอยกวาการถวายสัง ทาน
ที่มีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประธาน แมจะไดถวาย
สัง ทานดังกลาวแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม
 13. การถวายสัง ทานที่มีองค สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจาเปนประธาน แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญนอย
กวาการถวายวิหารทาน แมจะไดกระทําแตเพียงครั้งเดียวก็ตาม 

วิหารทาน ไดแก การสรางหรือรวมสรางโบสถ วิหาร ศาลา
การเปรียญ ศาลาโรงธรรม ศาลาทานํ้า ศาลาที่พักอาศัย
คนเดินทาง อันเปนสาธารณประโยชน ท่ีประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกัน อนึ่ง การสรางสิ่งที่เปนสาธารณประโยชน
หรือสิ่งที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน แมจะไมเกี่ยวเนื่อง
กับกิจในพระพุทธศาสนา เชน โรงพยาบาล โรงเรียน บอนํ้า 
แทง็กนํา้ ศาลา ปายรถยนตโดยสารประจาํทาง สสุาน เมรเุผาศพ 
ก็ไดบุญมากในทํานองเดียวกัน
 14. การถวายวิหารทาน แมจะมากถึง 100 ครั้ง 
100 หลัง  ก็ยังไดบุญนอยกวาการใหธรรมทาน แมจะให

แตเพยีงครัง้เดยีวกต็าม การใหธรรมทานกค็อืการเทศน การสอน
ธรรมะแกผูอื่นที่ยังไมรูใหไดรู ที่รูอยูแลวใหรูยิ่ง  ขึ้น ใหไดเขาใจ
ในมรรค ผล นิพพาน ใหผูที่เปนมิจฉาทิฐิไดกลับใจเปนสัมมาทิฐิ 
ชักจูงผูคนใหเขาปฏิบัติธรรม รวมตลอดถึงการพิมพการแจก
หนังสือธรรมะ
 15. การใหธรรมทาน แมจะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังไดบุญ
นอยกวาการให อภยัทาน  แมจะใหแตเพียงคร้ังเดยีวก็ตาม การ
ให อภั ยทาน ก็คื อการไม  ผู ก โกรธ  ไม  อา าตจอง เวร 
ไมพยาบาทคิดรายผูอื่นแมแตศัตรู ซึ่งไดบุญกุศลแรงและสูงมาก
ใน ายทาน เพราะเปนการบําเพ็ญเพียรเพื่อละ โทสะกิเลส  
และเปนการเจรญิ เมตตาพรหมวหิารธรรม  อนัเปนพรหมวหิาร
ขอหนึ่งในพรหมวิหาร 4 ใหเกิดขึ้น อันพรหมวิหาร 4 นั้น 
เปนคุณธรรมที่เปนองคธรรมของโยคีบุคคลที่บําเพ็ญ านและ
วิปสสนา ผูที่ทรงพรหมวิหาร 4 ไดยอมเปนผูทรง าน ซึ่งเมื่อ
เมตตาพรหมวิหารธรรมไดเกิดข้ึนแลวเมื่อใด ก็ยอมละเสียไดซึ่ง 
พยาบาท  ผูน้ันจึงจะสามารถใหอภัยทานได การใหอภัยทาน

จึงเปนเร่ืองที่ละเอียดออนและยากเย็น จึงจัดเปนทานท่ีสูงกวา
การใหทานทั้งปวง

ติดตามโครงการเปดบานรับธรรม อบจ.ขอนแกน
ในฉบับหนา สวัสดีครับ

 ในการประชุมประจําเดือนของขาราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแกน ไดนิมนตพระสง มาเทศน คร้ังที่ 31 โดยพระครูสุธี

คัมภีรญาณ ประมวล ฐานทตโต  ดร.  ผูชวยเจาอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

ขอสรุปธรรมะประเด็นที่สําคัญ ที่ทานไดเทศน ตอจากครั้งที่แลว 2  พอสังเขป ดังนี้

วารสารคูนแคน 27

คร งก า ร
โดย... นายวรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสานักปลัด

เป บานรับ รรม อบจ ขอน กน



 ด วยปรากฏขาวสารทางสื่อมวลชนเป นระยะว า
มีผู บริหารทองถิ่น ผู ชวยผู บริหารทองถ่ิน ขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น เลนการพนันหรือดื่มสุราในเวลาราชการ
หรือในสถานที่ราชการ เปนเหตุใหเกิดผลกระทบตอภาพลักษณ
และความเชื่อมั่นในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยรวม ตามเหตุขางตน กระทรวงมหาดไทย จึงแจงมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม พ.ศ. 2496 สมัยจอมพล 
ป. พบิลูสงคราม เปนนายกรฐัมนตรี  ท่ีไดกาํหนดแนวทางลงโทษ
ขาราชการเลนการพนันและเสพสุรา ประกอบกับ พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอ อล พ.ศ. 2551 มาตรา 31 และมาตรา 42
 เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและเปนการรักษาภาพลักษณของทางราชการ 
กระทรวงมหาดไทย จึงใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลไมให ผู บริหารทองถิ่น ผู ช วยผู บริหารทองถิ่น 

ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น เลนการพนันหรือดื่มสุรา
ในเวลาราชการหรือในสถานที่ราชการโดยเด็ดขาด หากมีการ
า น ใหดําเนินการทางวินัยตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน คือ

 1. เลนการพนัน การพนันประเภทที่ก หมายหาม
เด็ดขาด ถาขาราชการผูใดเลน ควรวางโทษถึงใหออก ปลดออก 
หรือไลออกจากราชการ
 2. การเสพสุรา ขาราชการผูใดเสพหรือเมาสุราในกรณี
ตอไปนีอ้าจถกูลงโทษสถานหนกัถงึใหออก ปลดออก หรอืไลออก
จากราชการ เชน
 1  เสพสุราในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ
 2  เมาสุราเสียราชการ
 3  เมาสุราในท่ีชุมนุมชนจนเกิดเร่ืองเสียหายหรือ
เสียเกียรติศักดิของตําแหนงหนาที่ราชการ

ที่มา.. หนังสือที่ มท 0 09.6 ว3766 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการกรณีผูบริหารและเจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลนการพนันหรือเสพสุรา

ในเวลาราชการ/สถานที่ราชการ น

ผูบริหาร, เจาหนาที่ทองถิ่น
เลนการ นัน เส สรา
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สาระน  ารู 
โดย... สุวนัย ภูมาศ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจาหนาที่



ลําดับ รหัส ประเภท

1 001 วัสดุสํานักงาน

2 002 วัสดุไ าและวิทยุ

3 003 วัสดุงานบานงานครัว

4 004 วัสดุกอสราง

5 005 วัสดุยานพาหนะและขนสง

6 006 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

7 007 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

00 วัสดุการเกษตร

9 009 วัสดุโ ษณาและเผยแพร

10 010 วัสดุเครื่องแตงกาย

การกําหนดร สวส ค น าวร

ลําดับ รหัส ประเภท

11 011 วัสดุกี า

12 012 วัสดุคอมพิวเตอร

13 013 วัสดุการศึกษา

14 014 วัสดุเครื่องดับเพลิง

15 015 วัสดุสนาม

16 016 วัสดุสํารวจ

17 017 วัสดุดนตรี

1 01 วัสดุอื่น

19 019 ฯลฯ

 ฉบับนี้ ขอนําเรียนวิธีการกําหนดรหัสวัสดุ ประเภทวัสดุคงทนถาวร โดยองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีแนวทางใน

การควบคุมวัสดุขึ้นใหม ทั้งน้ี เพื่อสะดวกในการควบคุมดูแล และลดความเสี่ยงในการสูญหายภายในองคกร ซึ่งวัสดุคงทนถาวร

ดังกลาวจะมีราคาตอหนวย หรือตอชุด ไมเกิน 5 000 บาท โดยจะแยกออกเปนแตละประเภท ในทะเบียนคุมแตละรายการ โดยนํา

รหัสวัสดุที่กําหนดใหม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท.0 0 .2 ว 3169 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 มากําหนดการ

ออกรหัสวัสดุ ดังนี้

บัญชีเลขทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวร (ราคาไมเกิน 5 000 บาท) ประกอบดวย

ตอฉบับหนา
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ภ า ร กิ จ
โดย... นิมิตร ลีเอาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ว

กอง ัส ละทรั ยสิน



สรป ลการ ขงขัน บอลยามา า ลีก ูกาล
 สวัสดีผูอานทุกทานครับ ฉบับนี้ จาออง  ขอนําสรุปผลการแขงขัน ุตบอลยามา า ลีก 1 ดูกาล 2014 มาใหผูอาน

ทุกทานทราบครับ

สโมสรที่ลดชั้นไปเลนใน ลีกดิวิชั่น 2 ภูมิภาค
จํานวน 4 ทีม ไดแก
 อันดับ 15 ทีมสโมสรรอยเอ็ด ยูไนเต็ด
 อันดับ 16 ทีมสโมสรพิษณุโลก ทีเอสวาย เอ ซี
 อันดับ 17 ทีมสโมสรขอนแกน เอ ซี
 อันดับ 1  ทีมสโมสรศรีราชา บานบึง

เปนอันวารูดมานปดฉากเรียบรอยแลวครับสําหรับ ดูกาล 2014 ซึ่งในคอลัมนนี้ ผมจะมีขาวคราวเกี่ยวกับแวดวงกี าของ 
อบจ.ขอนแกน และจังหวัดขอนแกน มานําเสนอในฉบับตอไป สวนแ น  ทีมสโมสรขอนแกน เอ ซี คงตองตามลุนและใหกําลังใจ
กันตอไปใน ดูกาลหนา เพื่อใหทีมสามารถกาวขึ้นมาเลนในระดับลีกดิวิชั่น 1 อีกครั้งครับ พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ...

สรุปทีมที่ไดเลื่อนชั้นไปเลนในไทยพรีเมียรลีก 3 ทีม ไดแก
 แชมป ทีมสโมสรนครราชสีมา เอ ซี
 รองแชมป ทีมสโมสรกัล  สระบุรี เอ ซี
 อันดับ 3 ทีมสโมสรราชนาวี

ารางคะ นนยามา า ลีก ูกาล
อันดับ ทีม แขง ชนะ เสมอ แพ ได เสีย แตม ผลตาง

1 นครราชสีมา เอ ซี 34 19 11 4 56 27 6 6
2 กัล  สระบุรี เอ ซี 34 16 13 5 55 3 61 17
3 ราชนาวี 34 17 9 41 26 60 15
4 บางกอก เอ ซี 34 14 15 5 53 37 57 16
5 เชียงใหม เอ ซี 34 15 10 9 51 36 55 15
6 อยุธยา เอ ซี 34 15 6 13 54 50 51 4
7 ตราด เอ ซี 34 14 7 13 47 33 49 14

อางทอง เอ ซี 34 11 15 4 35 4 +13
9 บีบีซียู เอ ซี 34 13 9 12 49 4 4 +1
10 กระบี่ เอ ซี 34 13 13 41 3 47 +3
11 ภูเก็ต เอ ซี 34 12 11 11 39 39 47 0
12 ยาสูบ ศุลกากร 34 10 15 9 41 42 45 1
13 นครปฐม ยูไนเต็ด 34 9 15 10 43 39 42 4
14 พัทยา ยูไนเต็ด 34 12 5 17 42 53 41 11
15 รอยเอ็ด ยูไนเต็ด 34 10 9 15 3 43 39 5
16 พิษณุโลก ทีเอสวาย เอ ซี 34 9 11 14 36 57 3 21
17 ขอนแกน เอ ซี 34 6 10 1 23 45 2 22
1 ศรีราชา บานบึง 34 0 3 31 19 90 3 71
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โดย... จ่าออง...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


