


วันข้ึนปใหม

เลาเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแกน

 ฉบับนี้ขอนําความเปนมาของวันปใหมมาใหทราบกัน ในอดีตวันข้ึนปใหมของไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงมาแลว
4 ครั้ง คือ ครั้งแรกถือเอาวันแรม 1 คํ่า เดือนอาย เปนวันขึ้นปใหมซึ่ง ตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 กําหนดให
วันขึ้นปใหมตรงกับวันขึ้น 1 คํ่า เดือน 5 ตามคติพราหมณ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน การกําหนดวันขึ้นปใหมใน 2 ครั้งนี้ 
ถือเอาทางจันทรคติเปนหลัก 

 ตอมาไดถือเอาทางสุริยคติแทน โดยกําหนดใหวันที่ 1 เมษายน เปนวันขึ้นปใหม ตั้งแต พ.ศ. 2432 เปนตนมา 
อยางไรก็ตาม ประชาชนสวนใหญโดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานตเปนวันขึ้นปใหมอยู ตอมาเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย ทางราชการเห็นวาวันขึ้นปใหมวันที่ 1 เมษายน ไมสูจะมีการ
รื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่จะฟนฟูขึ้นมาใหม จึงไดประกาศใหมีงานรื่นเริงวันขึ้นปใหมในวันที่ 1 เมษายน 2477
ขึ้นใน กรุงเทพฯ เปนครั้งแรก

 การจัดงานวันขึ้นปใหมที่ไดเริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน ไดแพรหลายออกไปตางจังหวัดในปตอๆ มา และในป
พ.ศ. 2479 ก็ไดมีการ จัดงานรื่นเริงปใหมทั่วทุกจังหวัด วันข้ึนปใหมวันท่ี 1 เมษายน ในสมัยนั้นทางราชการเรียกวา
วันตรุษสงกรานต

 ตอมาไดมีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการ เปนประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหเปลี่ยนวันขึ้นปใหมเปนวันท่ี 1 มกราคม 
โดยกําหนดใหวันที่ 1 มกราคม 2484 เปนวันขึ้นปใหมเปนตนไป
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ที่มา : http://www.baanmaha.com/community/thread7576.html

ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ
นายก อบจ.ขอนแกน

กิจกรรมที่ชาวไทยสวนใหญมักจะยึดถือปฏิบัติในวันขึ้นปใหม ไดแก 
 1. การทําบุญตักบาตร เลี้ยงพระ 

 2. การกราบขอพรจากผูใหญ และอวยพรเพือ่น งู การมอบของขวญั หรอืการสงบตัรอวยพร 

 3. การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงญาติพี่นองหรือตามหนวยงานตางๆ  

สุดทายนี้ขอนอมนําเนื้อเพลงพรปใหม เพลงพระราชนิพนธในหลวง มาอวยพรทุกทาน

 สวัสดวีันปใหมพา ใหบรรดาเราทานรื่นรมย

ฤกษยามดเีปรมปรดีิ์ชื่นชม ตางสุขสมนยิมยนิดี

ขาวงิวอนขอพรจากฟา ใหบรรดาปวงทานสุขศรี

โปรดประทานพรโดยปราน ี ใหชาวไทยลวนมโีชคชัย

ใหบรรดาปวงทานสุขสันต ทุกวันทุกคนืชื่นชมใหสมฤทัย

ใหรุงเรอืงในวันปใหม ผองชาวไทยจงสวัสดี

ตลอดปจงมสีุขใจ ตลอดไปนับแตบัดนี้

ใหสิ้นทุกขสุขเกษมเปรมปรดีิ์ สวัสดวีันปใหมเทอญ
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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 
 นายเพ็ชร มูลปอม 
 ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
 นางสาวจุ ารัตน สุภโตษะ 
 ผูอํานวยการกองคลัง 
 นายวิรัติ นาคนชม 
 ผูอํานวยการกองชาง 
 นายปยะชัย ตุยสิมา 
 ผูอํานวยการสํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 นายประชิต อึ้งประเสริฐ 
 ผูอํานวยการกองกิจการขนสง 
 นางนงเยาว สรรศรี 
 ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
 นายสุวนัย ภูมาศ 
 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

รร า าร

บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา 
 นางสุมาลี ฐานวิเศษ 
 ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูจัดการ 
 นางสาวนงลักษณ รัตนจันทร 
 รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูชวยผูจัดการ : 
 นางศิริพร ประดาพล 
 หัวหนาฝายพัฒนาสังคม 
ฝายประสานงานจัดสงและนายทะเบียน : 
 นางสาวพรทิพา ราชสีทา นางเพ็ญวณี  สุขเสงี่ยม
ฝายประสานงานติดตามขอมูลประจํากองตางๆ : 
 นายรัฐกรณ ทองงาม จาสิบเอกสุทัศน ผลบุญ 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.kkpao.go.th
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-mail : klungpress@hotmail.com

นางสุมาลี  ฐานวิเศษ

ปลัด อบจ.ขอนแกน

 ...สวัสดีผู อ านทุกทานคะ 
วารสารคูนแคน ปที่ 1  ฉบับที่ 3 
ประจํ า เดือน ธันวาคม 2557
ออกสูสายตาทานผู อานทุกทาน
พรอมกบัขาวคราวความเคลือ่นไหว
ของ อบจ.ขอนแกน และ จ.ขอนแกน
ชวงครึง่หลงัของเดอืนธนัวาคม 2557
และชวงตนเดือนมกราคม 2558 

 งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด 
จ.ขอนแกน ประจําป 2557  ไดผานพนไปแลว ที่สําคัญในปนี้
ไดรับเกียรติจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
“นายสุธี มากบุญ” ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดงาน
เทศกาลไหมนานาชาต ิประเพณผีกูเสี่ยว และงานกาชาดจงัหวดั
ขอนแกน และนายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักด์ิ ต้ังวานชิกพงษ
พรอมดวยผูบรหิาร หวัหนาสวนราชการ ขาราชการ อบจ.ขอนแกน
รวมในพิธีเปด โดยมีผูวาราชการจังหวัดขอนแกน นายกําธร 
ถาวรสถิตย ผูเปนกลาวรายงาน...

 ...ขอตอนรับศักราชใหม ป พ.ศ. 2558 สวัสดีปใหม  
และขอประชาสัมพันธ เชิญชวนชาวจังหวัดขอนแกนและ
จังหวัดใกลเคียง เขารวมนับถอยหลังสงทายปเกาตอนรับปใหม
กันกับงาน ขอนแกนเคาทดาวน 2 15 นครขอนแกน
ร็อคปารตี้  โดยมีความพิเศษสําหรับผูเขารวมงานขอนแกน
เค าท ดาวน ในป นี้  แต งตัวสไตล  ร็อคเพื่อสร างสีสันและ
ความสนุกสนานดวยกันในครั้งนี้....
 ...กอนจากกันฉบับนี้ ขออวยพรทุกทาน ในวารดิถี
ขึ้นปใหม พ.ศ. 2558 ขออาราธนาอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
โลกจงดลบันดาลประทานพร ใหทุกทานประสบกับความสุข
ในชวีติคิดหวงัสิง่ใดใหไดสมความมุงมาดปรารถนาทกุประการ 
พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีปใหมคะ...
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สาร



ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...ชาญสิทธิ์ คุมตะบุตร ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 

อบจ.ขอนแกน บัน กเ ป าย ร ร
 ัน า ารา  

 วันที่ 19 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ พรอมคณะ เขารวมบันทึกเทปถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวาคม 
2557 ทีห่องแสดง สถานวีทิยโุทรทศันแหงประเทศไทยขอนแกน 
ถ.มติรภาพ อ.เมอืง จ.ขอนแกน เพือ่แสดงออกถงึความจงรักภกัดี 
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแดองค พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ

เป การแขงขันเรือ าย าบล า ร  
 วันที่ 2 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ต้ังวานิชกพงษ เปนประธานเปดการจัดงานแขงขันเรือพาย 
ประจําป 2557 เพ่ือเปนการอนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม ซึ่ ง เป นเอกลักษณของท องถิ่นให คงอยู สืบไป
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หนองสิม
หนองใต  

ันอง การบร าร  นจัง ั
 วันที่  3 พ.ย 2557 อบจ.ขอนแกน จัดงานทําบุญ
วันองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อเปนสิริมงคลในการทํางาน
ในป งบประมาณ 2558 โดยมี  นายก อบจ.ขอนแก น
ดร.พงษศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ เปนประธานในพิธี โดยมี
รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ นายวัฒนา
ชางเหลา พรอมดวย ผู บริหาร หัวหนาสวนราชการ และ
ขาราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแกน เขารวมทําบุญในครั้งนี้
ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จ.ขอนแกน

เป รงการ
นน  นา ื่   นา  ร จ า าร ัย

 วันที่ 3 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดโครงการ “ถนนดี มีน้ําดื่ม –
นํ้าใช รวมใจสู สาธารณภัย” ประจําปงบประมาณ 2558
ในโอกาสนี้มี  รองนายก อบจ.ขอนแก น นายสิท ธิกุล
ภูคําวงศ นายวัฒนา ชางเหลา พรอมดวย ส.อบจ.ขอนแกน
ผู บริหาร ขาราชการ อบจ.ขอนแกน รวมเปนเกียรติในพิธี
ณ ศูนยเครื่องจักรกล กองชาง อบจ.ขอนแกน
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน

งานปร เ ลอยกร ง เ บาลเ ืองบาน   
ปร จาป 

 วันที่ 6 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดงานประเพณีลอยกระทง
ประจําป 2557 ทม.บานทุม จัดข้ึนเพ่ือใหประชาชนชาวตําบล
บานทุม ผูบริหาร พนักงานเทศบาล มีสวนรวมในการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของไทย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการ
ประกวดนางนพมาศ ขบวนแหกระทงสวยงาม การแสดงศิลปะ
พื้นบานหมอลําเรื่องตอกลอน การแสดงศิลปะมวยไทย สอยดาว
การกุศล ณ บริเวณสนามกี าหนองแลง บานทุม หมูที่ 1
ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน

งานปร เ ลอยกร ง เ บาล าบลบานเป  
ปร จาป 

 วันที่ 6 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตัง้วานชิกพงษ เปนประธานเปดงานประเพณลีอยกระทงประจาํป
2557 เพื่อรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมิให
สูญหาย และเปนการสงเสริม สืบทอดประเพณีอันดีงามใหคงอยู
สบืไป สรางความสามคัคเีขมแขง็ในชมุชนทองถิน่ ตลอดทัง้สงเสรมิ
การทองเที่ยว และประชาสัมพันธกิจการงานของ ทต.บานเปด 
โดยมีประธานสภาเทศบาล นายวิเชียร แพงมา กลาวรายงาน
และมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต 4 นางอัญชลี เฟองทอง 
รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร 
รวมเปนเกียรติในพิธี ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร

เป การแขงขันก า าย น บาน  ข.ก.  เก
 วันที่ 14 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดการแขงขันกี าภายใน
ประจําป 2557 “บานไผ ข.ก.5 เกมส” ของโรงเรียนบานไผ
เพือ่เปนการสงเสริม สนบัสนนุใหเกดิทกัษะทางการกี า ปลกู ง
เยาวชนใหมีนํ้าใจนักกี า รูแพ รูชนะ รูอภัย รูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนและหางไกลยาเสพติด โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.บานไผ เขต 2 นายองอาจ ฉตัรชยัพลรตัน และ ส.อบจ.ขอนแกน
อ.บานไผ เขต 1 นายเดชคํารณ สิงคลีบุตร รวมเปนเกียรติ
ณ สนามกี าโรงเรียนบานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน

ร นา จ กา า จัง ั ขอนแกน 
 วันนี้ 14 พ.ย. 2557 อบจ.ขอนแกน  โดย นายก อบจ.
ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ มอบรถจักรยานยนต 
จํานวน 1 คัน และมอบเงินสนับสนุนกิจการสําหรับงานกาชาด
จังหวัดขอนแกน ประจําป 2557 โดยมี นายกเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน นางพิมพวิมล ถาวรสถิตย พรอมคณะฯ
ใหเกียรติรับมอบ ณ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน
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รับ ลราง ัล อง กร า ปร ย น น านก า  
 วันที่ 14 พ.ย. 2557  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ เขารับโลรางวัล ประกาศเกียรติคุณผู ทํา
คุณประโยชนในดานกี าจังหวัดขอนแกน โดยมี ผูวาราชการ
จงัหวดัขอนแกน นายกาํธร ถาวรสถติย เปนผูมอบ ณ หอประชมุ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แ ลงขา ปร เ กเ ่ย แล การจั กจกรร
ั น รร

 วันที่ 18 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ แถลงขาวถึงการจัดงานประเพณีผูกเสี่ยวและ
การจัดกิจกรรมคุ มวัฒนธรรม ซึ่งประเพณีผูกเสี่ยว ถือวา
เอกลักษณเดนอยางหน่ึง ในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว 
และงานกาชาด ประจําป 2557 และเปนกิจกรรมท่ีอยู ใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
กําหนดจัดขึ้นในระหวางวันที่ 29 พ.ย.  1  ธ.ค. 2557
รวม 12 วัน 12 คืน

ร งานเลยง อนรับ า ก า จง ร กล
แ งปร เ ย

 วันที่ 15 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานกลาวตอนรับ และเปนเจาภาพ
เล้ียงตอนรับพรอมรวมรับประทานอาหารกับสมาชิกสมาคม
จึงตระกูลแหงประเทศไทย จํานวน 3  คน ในโอกาสที่เดินทาง
มาประชุมใหญสมาชิกจึงตระกูลแหงประเทศไทย ณ ภัตตาคาร
บัวหลวง อ.เมือง จ.ขอนแกน

ร ักการ ่ง ัก บาน เ ืองขอนแกน
 วันที่ 18 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ ไดรวมกราบสักการะองคพระธาตุขามแกน
และเปลี่ยนผาองคพระธาตุ สิ่งศักดิสิทธิคูบานคูเมืองขอนแกน 
เพื่อเสริมความเปนสิริมงคลใหแกชาวขอนแกน ณ บริเวณพิธี
พระธาตุขามแกน วัดเจติยภูมิ บานขาม ต.บานขาม อ.นํ้าพอง 
จ.ขอนแกน โดยผู ว าราชการจังหวัดขอนแกน นายกําธร
ถาวรสถิตย เปนประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
ถวายเครื่องบวงสรวง

ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน

นายก อบจ.ขอนแกน เขาร ปร รับ อบ
น ยบายจาก  นายกรั น ร

 วนัที ่19 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ
ตั้งวานิชกพงษ รวมปลอยขบวนคาราวานเคร่ืองจักรกล
สาธารณภัย เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าบาดาล และแกไขปญหาภัยแลง 
ที่บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดขอนแกน และรวม
การประชุมรบัมอบนโยบายในการป บัิตงิานจาก นายกรฐัมนตรี 
พล.อ.ประยุทธ   จันทร  โอชา และหัวหน าคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ณ หองพระธาตุขามแกน
ศาลากลางจังหวัดขอนแกน โดยมี ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
นายกําธร ถาวรสถิตย และสวนราชการท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  จังหวัดภาคอีสาน เขารวมประชุม 
เพ่ือเตรียมการชวยเหลือผู ประสบภัยแลง และติดตามการ
ดาํเนนิงาน ของศนูยดาํรงธรรมจงัหวดั เพือ่รบัทราบปญหาในพ้ืนท่ี

การปร ปก รองนักเรยน
ร.ร.เ รย อ ก า ั นาการ ขอนแกน

 วนัที ่21 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ต้ังวานิชกพงษ เปนประธานเปดการประชุมผูปกครองนักเรียน 
ครัง้ที ่2 ประจาํปการศกึษา 2557 ของโรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา
พัฒนาการ โดยม ีดร.จนิตนา ศรีสารคาม ผูอาํนวยการโรงเรียนฯ 
เปนผูกลาวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ขอนแกน ตําบลทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน

เป การแขงขันก า านยาเ  อาเ อกร น น
 วนัที ่22 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดการแขงขันกี า “อําเภอ
กระนวนตานภัยยาเสพติดครั้งท่ี 2” ประจําป 2557 โดยมี
ส.อบจ.ขอนแกน อ.กระนวน เขต 2 นายตระกูล เจริญเช้ือ
กลาวรายงาน ณ สนามกี าเทศบาลเมืองกระนวน อ.กระนวน 
จ.ขอนแกน

ก า กร านักเรยน ป.ขอนแกน เข   เก  
 วนัที ่23 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดการแขงขันกี า กรี านักเรียน 
“สพป.ขอนแกน เขต 2 เกมส  ประจําป 2557 โดยมี ส.อบจ.
ขอนแกน อ.เปอยนอย นายจริยทุธ  โชตศิิลากลุ ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.โคกโพธไิชย นายมสีวสัดิ ์ ชมชยัภมู ิส.อบจ.ขอนแกน อ.บานไผ 
เขต 2 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน และ ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.บานไผ เขต 1 นายเดชคาํรณ สงิคลบีตุร รวมเปนเกียรตใินพธิี 
ณ สนามกี าโรงเรียนบานไผ ข.ก.5  อ.บานไผ จ.ขอนแกน
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...วาที่รอยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ร งานแ ลงขา  เ กาล นานา า  ขอนแกน

 วนัที ่24 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ 
ตัง้วานชิกพงษ รวมงานแถลงขาว จัดเทศกาลงานไหมนานาชาติ 
ประเพณีผกูเสีย่ว และงานกาชาดจังหวดัขอนแกน  ซึง่ภายในงาน
ไดรบัเกยีรตจิาก 6 ชาต ิสมาชกิอนภุมูภิาคลุมนํา้โขง คอื จีน ลาว 
กัมพูชา พมา เวียดนาม และไทย ในการนําผาไทยและสินคา
ประจําชาติมาแสดงและจัดจําหนาย โดยมี ผูวาราชการจังหวัด
ขอนแกน นายกําธร ถาวรสถิตย นายกเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน นางพิมพวิมล ถาวรสถิตย รวมแถลงขาว ณ โรงแรม
เจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแกน

นายก อบจ. ร กจกรร ย า รนแรง
อเ กแล ร 

 วนัที ่25 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ ไดเขารวมกิจกรรมยุติความรุนแรงตอเด็ก
และสตรี จังหวัดขอนแกน และรวมใหคําประกาศเจตนารมณ
เพื่อยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี โดยมี ผู ว าราชการ
จังหวัดขอนแกน นายกําธร ถาวรสถิตย เปนประธานในพิธี
ณ ลานหนาขอนแกน อลล ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
ขอนแกน

รงการ งเ ร  เลือก รร เ ยแ ร านย แล
จ านก ่ งา ของ น น อง ่น

 วนัที ่24 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายให รองปลัด อบจ.ขอนแกน
น.ส.นงลักษณ รัตนจันทร เขารับมอบเกียรติบัตรตามโครงการ
สงเสริม เลือกสรร เผยแพร คานิยมและจิตสํานึกที่ดีงาม
ของคนในทองถ่ิน จังหวัดขอนแกน ซ่ึงโครงการดังกลาวจัดขึ้น
เพื่อยกย องเชิดชู เกียรติ หน วยงาน องค กรที่สนับสนุน
การแตงกาย ดวยชดุผาไทย ในโอกาสนีป้ลัดกระทรวงวฒันธรรม 
ศ.ดร.อภินันท   โปษยานนท ประธานในพิธีเป นผู มอบ
ณ หองคอนเวนชั่น อลล ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
ขอนแกน

รงการบร ารจั การขย แล ล  จ.ขอนแกน

 วนัที ่25 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ต้ังวานิชกพงษ เปนประธานเปดโครงการบริหารจัดการ
ขยะอนัตรายจงัหวดัขอนแกน ประจาํป 2557 และรวมทาํบันทกึ
ขอตกลงความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานราชการอื่นในการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัด
ขอนแกนเพื่อลดภาวะโลกรอน โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง 
เขต 2 นายวุฒิพร ศรีมังกรแกว รองปลัด อบจ.ขอนแกน  
น.ส.นงลกัษณ รัตนจนัทร พรอมดวยคณะ รวมเปนเกียรตใินพธิี 
ณ หองประชมุมหาวทิยาลยัมหามกุ ราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน
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โดย... ด.ต.พิชิต ศรีวิไล เลขานุการสภา อบจ.ขอนแกน 

เลขาเลาขาน

 การซื้อขายที่ดิน เปนเรื่องไมงายเหมือนการซื้อขายสิ่งของอยางอื่นโดยทั่วไป ที่ซื้อไปแลวไมถูกใจอาจคืนหรือแลกเปล่ียน

เปนอยางอื่นได การซ้ือขายท่ีดินหรือนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินมีกรรมวิธีมากมายหลายขั้นตอน เพราะมีก หมายกํากับ หลายคนที่

เมือ่มีการซือ้ขายจายเงนิกนัแลวไมสามารถทีจ่ะโอนกรรมสทิธไิด เพราะขาดความรูความเขาใจ หลายคนทีเ่คยไปตกลงกันทีบ่านผูซือ้

หรือผูขายมีพยานหลักฐานเขียนเปนลายลักษณอักษร แตพอถึงเวลาโอนกรรมสิทธิกลับไมสามารถดําเนินการได เพราะไมได

จดทะเบียนเปนหลักฐานตอเจาพนักงานหรือเจาหนาท่ีที่ดิน การซื้อขายดังกลาวจึงไมสมบูรณตามก หมาย ความยากในขั้นตอน

น้ีเองทาํใหเกดิความยุงยากตามมา หากรายใดเรงรบีลัดขัน้ตอนตามระเบยีบ มกัจะเกดิปญหาเปนคดีความฟองรองกันขึน้โรงขึน้ศาล

มาแลวมากมาย เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา เสียรู เสียเปรียบ เสียใจ เสียความเปนญาติมิตรหรือคนที่เคยรักกัน ก็พลอยโกรธกันไปดวย 

และเสียอะไรตอมิอะไรอีกมากมาย

 ผู เขียนเอง จึงขอนําสิ่งท่ีควรรู เสนอแกทานท่ีอาน ซึ่งอาจเกิดประโยชนบางไมมากก็นอย ปองกันการเกิดปญหา

ไดเปนอยางดีครับ

กรณีผูซื้อที่ดินพึงกระทํา
  ผูประสงคจะซื้อท่ีดิน ตองติดตอกับเจาของที่ดินท่ีแทจริง มีตัวตนและมีชีวิตอยูไมสมควรจะเชื่อผูแนะนํา นายหนา

จนเกินไป

  เมื่อไดติดตอตกลงกับเจาของที่ดินแลว จะทราบไดวาเจาของท่ีดินจะเต็มใจขายหรือไม ถาเจาของไมเต็มใจขาย

ก็ไมสมควรจะออนวอน ตื้อ  หรือบังคับขืนใจ

  ควรจะทราบหมายเลขโฉนดที่ดิน อําเภอที่ตั้งของที่ดิน เพื่อไปติดตอขอตรวจหลักฐานที่ดินแปลงที่จะซื้อ ณ สํานักงาน

ที่ดินจังหวัด หรือสํานักงานท่ีดินอําเภอทองท่ีท่ีดินตั้งอยู  เพ่ือสอบสวนทบทวนประวัติความเปนมาของที่ดินแปลงที่จะซื้อ

วาหลักฐานโฉนดที่ดินจริงหรือไม มีภาระผูกพันจดทะเบียนในโฉนดไวอยางไร จํานวนเนื้อที่เทาใด อาณาเขตติดตอที่ดินของใคร

เพื่อไปสอบถามยังที่ดินเปนการปองกันมิใหซื้อที่ดินผิดแปลง

  ตองไปตรวจสภาพที่ดิน วาอยู ตรงไหน สภาพเปนอยางไร อยู  ริมน้ํา ลําคลอง ท่ีดินพังลงน้ําไปบางหรือไม

หรืออยูริมถนนหรือทางสาธารณะ พ้ืนท่ีดินลุมลึกมีนํ้าขังหรือที่เนินสูงอยางไร ท่ีดินถูกสายไฟฟาแรงสูงผานหรือไม จะถูกเวนคืน

หรอืไม มภีาระตดิพนัดวยทรัพยสนิตางๆ โดยมคีนปลูกสรางอาคารอยูในทีดิ่นหรือไม หรือมคีนเชาอยูเต็มพ้ืนที ่เปนทีด่นิอยูในสภาพ

และทําเลอยางไร เปนที่ดินอยูในสภาพที่ดินแปลงอื่นลอมรอบหาทางออกไมไดหรือมีตึกสูงๆ ปลูกบังทิศทางลม ฯลฯ สิ่งเหลานี้ผูซื้อ

จะตองพิจารณาแลวจะไมผิดหวัง

เรื่องที่ดิน ที่ควรรู

ตอฉบับหนา
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รู  เรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ ทองงาม นิติกร 8 ว.

 พระราชบญัญตัวิาดวยการลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมาชกิ

สภาทองถิ่นหรือผู บริหารทองถิ่น พ.ศ.2542 สาระสําคัญ

เมื่อประชาชนเห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

ผูนั้นไมสมควรจะดํารงตําแหนงอีกตอไป ประชาชนสามารถ

เขาชื่อรองตอผูวาราชการจังหวัด กรณีกรุงเทพมหานครยื่นตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  โดยใหยึดถือเกณ จํานวน

ผู มีสิทธิเ ลือกตั้ งของแต ละองค กรปกครองส วนท องถิ่น

ตอจํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อเพ่ือลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ดังตอไปนี้ ผูมีสิทธิเลือกต้ัง

ในทองถิ่น ไมเกิน 1  คน จํานวนผูเขาชื่อไมนอยกวา 1 5 

 ผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถิ่น 1   5  คน 

จํานวนผู เขาช่ือไมนอยกวา 2  คน ผู มีสิทธิเลือกต้ัง

ในทองถิ่น 5 1 1  คน จํานวนผูเขาชื่อไมนอยกวา 

25  คน ผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถิ่น เกิน 1  คน 

จํานวนผูเขาชื่อไมนอยกวา 3  คน การลงคะแนนเสียงเพื่อ

ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน หากมีผูมาใช

สิทธิลงคะแนนไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง

ทั้งหมดในองคกรปกครองครองสวนทองถิ่นนั้น ใหการเขาชื่อ

เพื่อถอดถอนเปนอันตกไป กรณีผูมาลงคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งและ

มีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูมีสิทธิเลือกต้ังที่มาลง

คะแนน เห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่นผูนั้น

ไมสามารถดํารงตําแหนงตอไปได ใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนง

นับตั้งแตวันลงคะแนนเสียง ซ่ึงกลไกลการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการใชสิทธิในการถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่นถือเปนมิติใหมในการคุมครองสิทธิพ้ืนฐาน

ของประชาชนในทองถิ่น นอกจากนี้ ยังเปนเครื่องมือสําคัญ

ท่ีทําใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานและเปน

การประเมินผลการป ิบัติงานของตัวแทนท่ีเขาเลือกเขาไป

ทําหนาที่อีกวิถีทางที่สามารถมีผลในทางป ิบัติจริงได

 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 มีหลักเกณ ในการเขาชื่อ เพื่อเสนอขอบัญญัติ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น

ทองถิ่น 1  กําหนดใหราษ รผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผู มีสิทธิเลือกตั้ง

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเสนอ 2  ในการยื่นรายชื่อ

เพ่ือเสนอขอบัญญัติทองถิ่น คํารองขอ ตองประกอบดวย

รางขอบัญญัติทองถิ่น ชื่อ ที่อยู และลายมือชื่อของผูเขาชื่อ

ในการเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พรอมรายชื่อของผูเขาชื่อพรอม

สําเนาบัตรประชาชน เสนอตอสภาทองถิ่น 3  รางขอบัญญัติ

ทองถิ่นที่เสนอนั้นจะตองมีขอกําหนดท่ีชัดเจนเพียงพอไดวา

มีความประสงคจะตราขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องใด 4  ประธาน

สภาทองถิ่นพิจารณาและนําเสนอท่ีประชุมสภาท องถิ่น

เพือ่พจิารณาออกเปนขอบญัญตัทิองถิน่ ภายหลงัจากนัน้ประธาน

สภาทองถ่ินจะทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองครบครันและ

ปดประกาศรายชื่อผูเขาชื่อเพื่อใหมีการคัดคาน ณ ที่ทําการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หลักการสําคัญ

ทีท่าํใหประชาชนมสีวนรวมในการจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่ ไดแก 

1  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา

ทองถิน่จัดประชมุประชาคมทองถิน่สวนราชการและรฐัวสิาหกิจ

ที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา 

ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวของ

และแนวทางป ิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนด

แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา โดยนําข อมูล

พ้ืนฐานจากหนวยงานตางๆ และขอมูลแผนชุมชนมาประกอบ

2  การจัดทําแผนพัฒนาสามป คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

ร วมกับประชาคมทองถิ่นกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา

ใหสอดคลองกบัวสัิยทัศนพันธกจิ และจุดมุงหมายเพือ่การพฒันา

ในแผนกลยุทธศาสตร การพัฒนารวมทั้งสอดคลองกับปญหา 

ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลจาก

หนวยงานตางๆ และขอมลูในแผนชมุชนมาพจิารณาประกอบการ

จัดทําแผนพัฒนาสามป

ตอจากฉบับที่แลว
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โดย...  ธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

งาน ั อง ่นเปนเรื่องของ น ย ัน เ

ในวารสารฉบับที่ผานมากลาวถึง ผูมีสิทธิเสนอราคา
เพยีงรายเดยีว ซึง่ผูเกีย่วของในข้ันตอนการป บัิตติามระเบยีบฯ 
พัสดุ จะตองติดตาม ใสใจตอขั้นตอนการป ิบัติตามระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรี มติ หลักเกณ ที่คณะกรรมการวาดวย
การพัสดุฯ ไดกําหนดไว รวมทั้งหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ
หากยึดถือป ิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดไวเพียงอยางเดียว
อาจทาํใหเกดิผดิพลาด บกพรอง กอใหเกดิผลเสียตอทางราชการ
ได และไดยกตัวอยางกรณีผูคาผานการคัดเลือกหนึ่งราย หรือ
มผีูเสนอราคาถกูตองตามประกาศหนึง่ราย วาจะตองดาํเนนิการ
อยางไรไวดวยแลว

มาฉบับน้ี จะพูดถึงภาพรวมของการจัดซื้อจัดจาง
ของ อปท. ทั้ง 3 ไดแก อบจ. , เทศบาล และ อบต. วาจะ
ถือปฏิบัติตามระเบียบใด อยางไร คําตอบท่ีไดรับ ก็คงเขาใจ
วาตองถือป ิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม เหมือนที่ผูเขียนเคยเขาใจ เพราะระเบียบฯ ฉบับ
นี้เกิดจากก หมายจัดตั้งของ อปท. ทั้ง 3 รูปแบบไดใหอํานาจไว 
นอกจากนัน้ หากไปดูขอ 5 ของระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ในคําจํากัดความ “สวนราชการ” 
หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงาน
อ่ืนใดของรัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ
แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นซึ่งมี
ก หมายบญัญัตใิหมฐีานะเปนราชการบรหิารสวนทองถิน่  อาน
เพียงเทาน้ีก็ตีความไดวา อปท.ไมเกี่ยวของกับ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
แตความเปนจริงหาเปนเชนนั้นไม ไปดูในขอ 11 ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ ระบุใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
เรียกโดยยอวา กวพ.  อํานาจหนาที่ของ “กวพ.” ดูในขอ 12 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ จะพบเนื้อหาที่เกี่ยวของ
กับทองถิ่นใน (6) กลาวคือ เสนอความเห็นตอผูรักษาการตาม
ระเบียบ ในการพิจารณาและแจงเวียนชื่อผูทิ้งงาน และการส่ัง
เปลี่ยนแปลงเพิกถอนผูท้ิงงานของสวนราชการ หนวยงานตาม
ก หมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอืน่
ซึ่งมีก หมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
และรัฐวิสาหกิจ และใน (9) กลาวคือ เชิญขาราชการและ
ลูกจางของสวนราชการหรือพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 
หรอืบุคคลทีเ่ก่ียวของมาสอบถามหรือใหขอเทจ็จรงิ รวมทัง้เรยีก
เอกสารจากสวนราชการ หนวยงานตามก หมายวาดวยระเบยีบ
บรหิารราชการสวนทองถิน่ หนวยงานอืน่ซึง่มกี หมายบญัญติัให

มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจในสวน
ที่เกี่ยวของ  จะพบความเกี่ยวพันกันของทั้งสองระเบียบฯ
แลวละครับ ครั้นมาดู ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพสัดดุวยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส พ.ศ. 2549 ขอ 4 วรรคทาย
ระบุวา การจัดหาพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหอยู
ในอาํนาจของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนนิการ  อานแลว
ก็เขาใจไดวาเปนเรื่องของกระทรวงมหาดไทย ไปดําเนินการ
ออกระเบียบเอาเอง ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดไปดําเนินการ
แกไข ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิน่ พ.ศ.2535 (ฉบบัที ่9) พ.ศ.2553
โดยมีการแกไขในขอ 12 กลาวคือ การซ้ือหรือการจางตาม
1 วธิตีกลงราคา  2 วธิสีอบราคา  3 วธิปีระกวดราคา  4 วธิพีเิศษ
หรอื 5 วธิกีรณพีเิศษ  ใหกระทาํไดดวยระบบอเิลก็ทรอนกิสตาม
หลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ในกรณี
ที่ไมมีหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวกําหนดไว ใหนําหลักเกณฑ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 มาใชบังคับโดยอนุโลม  และ
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ขอ 5 ไดกลาวถึงความสัมพันธกับ
ระเบยีบอืน่วา “นอกจากทีก่าํหนดไวแลวในระเบยีบนี ้ใหการพสัดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรฐัมนตรวีาดวยการพสัดุ หรอืระเบยีบอืน่ของหนวยงานนัน้ๆ
ควบคูไปดวย เวนแตคณะกรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทาง
อเิลก็ทรอนกิส (กวพ.อ.) จะกาํหนดหรอืวนิจิฉยัเปนประการอ่ืน” 

ที่กลาวมาขางตน เพ่ือใหผูอานไดเห็นความเกี่ยวพัน
กันของระเบียบ เกี่ยวกับการพัสดุ ที่ชาวทองถิ่นตองขยันอาน 
ขยันคนความากกวาสวนราชการอื่นเพราะมีการอางอิงกัน 
เวลาหนวยงานสังกัด มท. ตรวจใหคําแนะนํา ทานก็จะตรวจ
ดูวาไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และประกาศ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการซื้อหรือ
การจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือไม แตถา สตง. ไปตรวจ 
ทานก็จะดูวาไดปฏิบัติตามแนวทางที่หนวยงานสังกัด มท. 
ไดมาตรวจใหคําแนะนําหรือไม, ไดปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2549 ในสวนที่เกี่ยวของ, มติ ครม., มติหรือขอสั่งการ
ของ กวพ., กวพ.อ. หรือไม สรุปคือ อปท.ตองทําท้ังระบบ 
Manual ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และทําใน ระบบ 
(e-Government Procurement)(e-GP) ดวย อยางนี้
ไมเรียกวามนุษยพันธุพิเศษไดอยางไร ครับ.
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ภารกิจสํานักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน  ชมชัยภูมิ ผูชวยนักสังคมสงเคราะห

 เม่ือวันที่ 12 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายให รองปลัด อบจ.ขอนแกน 
น.ส.นงลักษณ รัตนจันทร เปนประธานพิธีเปดโครงการสรางเสริมศักยภาพการพัฒนาชีวิตผูสูงอายุ ของชมรมที่จัดตั้งใหม
โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต 2 นายวุฒิพร ศรีมังกรแกว และอดีต ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต 1 ดร.ภพธร แกวขัน
รวมเปนเกียรติ ณ หองประชุมอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย อาจ อาสภมหาเถร  ชั้น 1 วัดธาตุพระอารามหลวง ต.เมืองเกา
อ.เมือง จ.ขอนแกน เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูในการทํางานแบบจิตอาสา มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมนําความรูไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในพื้นที่ของตนเองใหดียิ่งขึ้นโดยทั่วถึงและตอเนื่อง โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 13  คน

คร ารสรา สร า
าร นา ว ูสู า ร

วารสารคูนแคน14



 ตามพระราชบัญญัติองค การบริหารส วนจังหวัด
พุทธศักราช 254  และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 
2546 มาตรา 45 1 บัญญัติวา การป ิบัติงานตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตองเปนไปดวยประโยชนสุข
ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารจัดการที่ดีและใหคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในดานตางๆ เชนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการป ิบัติงาน
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามก หมาย 
ระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณ และวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
 ดังน้ัน เพื่อเปนการเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่น 
ได  เข ามามีส วนร วมในการกําหนดนโยบายการตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐทุกระดับ ประกอบกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
กระจายอํานาจสู องคกรสวนทองถิ่น ที่มุ งมั่นจะสงเสริม
ประชาธิปไตยโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนเปนพ้ืนฐาน
ท่ีจะดําเนินงานประสบความสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงค  

โดยตระหนักและความเขาใจแกประชาชนเขาใจสิทธิเสรีภาพ 
บทบาท หนาทีข่องตน ของชมุชน รวมทัง้ความเขาใจกระบวนการ
ประชาธปิไตย อบจ.ขอนแกน โดยกองกจิการสภา อบจ. จงึไดจดั
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครอง
ส วนท องถิ่น ประจําป งบประมาณ 2558 ขึ้น ในห วง
เดือน ธ.ค. 2557 ถงึเดือน พ.ค. 2558 โดยเชิญประชาชนเขารวม
ทั้ง 26 อําเภอ จํานวน 12 6  คน

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเสริมสร างความรู ความเขาใจในหลักการ
ของประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 2. เพื่อสร างจิตสํานึกสาธารณะและมีส วนร วม
ทางการเมอืงของประชาชน เพือ่ผลประโยชนโดยรวมของชมุชน 
สังคม และประเทศชาติ
 3. เพ่ือเปนการเปดเวทีใหประชาชนไดแสดงความ
คดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการประชาธปิไตย รวมทัง้การมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง

คร ารส สร าร สวนรว ร า น
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจาปงบประมา

วารสารคูนแคน

ภ า ร กิ จ
โดย... จาสิบเอกสุทัศน  ผลบุญ เจาพนักงานธุรการ 

กองกิจการสภา



 เม่ือวันท่ี 29 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ รวมพิธีเปด งานเทศกาลไหมนานาชาติ 

ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําป 2557 พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ 

อบจ.ขอนแกน ในโอกาสนี้ ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน นายกําธร ถาวรสถิตย เปนผูกลาวรายงาน และรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ ใหเกียรติเปนประธานในพิธี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแกน

ิ ีเป งานเท กาล หมนานาชา ิ ประเ ี ูกเสี่ยว ละงานกาชา
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ข า ว เ  น
โดย... พิพั นพล  หลอยดา

อบจ ขอน กน
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ครงการสัมมนาระ มสมอง
สรางมา ร านการควบคมงาน ละ รวจการจาง
 กองชาง รวมกับ กองการเจาหนาที่ อบจ.ขอนแกน 

ไดจัดสัมมนาระดมสมองสรางมาตรฐานการควบคุมงานและ

ตรวจการจางในวนัที ่24 พ.ย. 2557 ณ หอประชมุ อบจ.ขอนแกน 

เพื่อพัฒนากระบวนการควบคุมงานและตรวจการจางโครงการ

กอสรางของ อบจ.ขอนแกน ใหมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน

และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ โดยการเปดโอกาสให

ขาราชการที่เกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการ

ทํางาน ไดรับฟงขอสังเกตและแนวทางการตรวจสอบจาก

บุคลากรผูเชี่ยวชาญ รวมกําหนดแนวทางและสรางมาตรฐาน

การป ิบัติงานรวมกัน กลุมเปาหมายไดแกขาราชการที่ป ิบัติ

หนาที่เกี่ยวกับการควบคุมงานและตรวจการจาง รวม 12  คน 

 ในการน้ี ไดรบัเกยีรตจิากปลดั อบจ.ขอนแกน นางสมุาลี 

ฐานวเิศษ เปนประธานในพธีิเปดการสมัมนา พรอมมอบนโยบาย

ในการป ิบัติงานควบคุมงานและตรวจการจางแกผู เขารวม

สัมมนา โดยมีเนื้อหาดังนี้

  การสัมมนาในหัวขอ  ขอสังเกตในการตรวจสอบ

โครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดขอนแกน

  การสัมมนาระดมสมองเพื่อวางกรอบแนวทาง

และมาตรฐานการควบคุมงานและตรวจรับการจางโครงการ

กอสรางของ อบจ.ขอนแกน คณะวิทยากรประกอบดวย 

รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร, 

นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ และนายรัฐกรณ ทองงาม 

นิติกร 8ว โดยหัวหนา ายวิชาการและผังเมือง นายบวร 

ชินอวน เปนผูดําเนินการสัมมนา

วารสารคูนแคน

ภ า ร กิ จ
โดย... บวร  ชินอวน  หัวหนา ายวิชาการและผังเมอง

กองชาง



วารสารคูนแคน 19



น น ว ารร า า า
 1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเปนผู มีสิทธิการรักษา

พยาบาลกับตนสังกัด

   ผู มีสิทธิแจงลงทะเบียนเปนผูมีสิทธิกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่ตนสังกัดโดยยื่นหลักฐาน เปนผูมีสิทธิ

และผูมีสิทธิรวมตอนายทะเบียน

   นายทะเบียนทาํการตรวจสอบหลักฐานและทาํการ

บันทึกขอมูลผูมีสิทธิในโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตองผานการอนุมัติโดย

นายทะเบียน ขอมูลผูมีสิทธิรายใหมจะถูกประมวลผลและ

แจงผลกลับภายในวันเดียวกันกับวันที่บันทึก วันละ 2 รอบ 

เวลา 12.  น. และ 16.  น.

 2. ขั้นตอนการลงทะเบียนเปนผู มีสิทธิการรักษา

พยาบาล

   เมื่อข อมูลผานการยืนยันการตรวจสอบแลว 

ผูมีสิทธิและผูใชสิทธิรวมจะสามารถไปใชบริการการรักษา

พยาบาล ณ หนวยบริการของรัฐ และขอลงทะเบียนจายตรง

ที่โรงพยาบาลตอไปได โดยสแกนลายนิ้วมือกับโรงพยาบาล

ของรัฐไดทุกแหง โดยสิทธิจะเกิดตามรอบป ิทินทุกวันท่ี 4 

และวันที่ 19 ตัวอยางเชน สแกนลายนิ้วมือวันที่ 25 จะไดรับ

การอนุมัติใชสิทธิไดในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป หรือสแกน

ลายนิ้วมือวันที่ 11 จะไดรับการอนุมัติใชสิทธิไดวันที่ 19 

 3. ขั้นตอนการชดเชยกรณีผู มีสิทธิสํารองจายเงิน

คารักษาพยาบาลไปพลางกอน

  การเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลของพนักงาน

สวนทองถิน่ ไดเริม่ใหบรกิารมาแลวตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2556 

เปนตนมา ซึ่งในชวงแรกการใหบริการอาจมีปญหาบาง 

เนื่ อ งจากผู  มี สิ ท ธิยั ง ไม  ได  ล งทะ เ บียนจ  ายตรง กับ

ขาวสารการ กอบรมการเบิกจาย รงคารัก า ยาบาลสาหรับนายทะเบียน
ละเจาหนาที่ทะเบียนบคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลยังไมพรอม

ใหบริการและเหตุอื่นๆ ผูมีสิทธิจะตองสํารองจายเงินใหกับ

สถานพยาบาลไปพลางกอน จากนั้นใหนําใบเสร็จรับเงิน

ดังกลาวมายื่นเบิกตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัด

เพือ่สงเบกิกับสาํนักงานหลกัประกันสขุภาพแหงชาต ิ สปสช.  

ตอไป 

   การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษา

พยาบาลของพนักงานสวนทองถิน่ แบบ ร.บ.3  และหลักฐาน

การจายเงิน ใบเสร็จรับเงิน  และเอกสารประกอบ ถามี  

พรอมลงลายมอืชือ่ในใบเสรจ็รบัเงนิวา ขาพเจาขอรบัรองวา

ไดสํารองจายเงินเพื่อเปนคารักษาพยาบาลไปจริงทุก

ประการ  ในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ

า ว นา น
 1. ผู มีสิทธิสงใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล กรณี 

สํารองจายเงินไปพลางกอน ใชกาวติดใบเสร็จรับเงินจํานวน

หลายฉบับติดกัน ทําใหไมสามารถสแกนใบเสร็จรับเงิน

เพื่อสงเบิกได

 แนวทางแกไข ใหใชแม็กเย็บกระดาษ เย็บใบเสร็จ

รับเงิน แทนการใชกาวติดใบเสร็จรับเงิน

 2. ผูมีสิทธิหรือผูใชสิทธิ เคยเปลี่ยนชื่อ หรือเปล่ียน

นามสกุล ทําใหชื่อหรือนามสกุลในใบเสร็จรับเงินไมตรงกับ

ชื่อในทะเบียนจายตรงในระบบ ทําใหไมไดรับการอนุมัติ

คารักษาพยาบาล 

  แนวทางแกไข ใหนําเอกสารใบเปลี่ยนช่ือ หรือ

เปลี่ยนนามสกุลแนบมากับใบเบิกคารักษาพยาบาลดวย

ทุกครั้ง

ที่มา  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 7 ขอนแกน

วารสารคูนแคน

ภ า ร กิ จ
โดย... นางจิตลัดดา ส ิรธนากร หัวหนา ายการเงิน

กองคลัง



คร าร ร าร าร แ น ว นแ น ร า
 วันท่ี 25 พ.ย. 2557 นายก อบจ.ขอนแกน นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานในพิธีเปดโครงการบริหาร

จัดการขยะและมลพิษในจังหวัดขอนแกน ประจําป 2557 โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต 2 นายวุฒิพร ศรีมังกรแกว 

พรอมดวย รองปลัด อบจ.ขอนแกน น.ส.นงลักษณ รัตนจันทร และหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ เจาหนาที่ จาก อบจ.ขอนแกน 

รวมเปนเกียรติ ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแกน 

 ในการ กอบรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการกระตุนและสรางจิตสํานึกใหครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ จ.ขอนแกน 

มีสวนรวมในการจัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหาขยะมูล อย รวมทั้งเพ่ิมเครือขายในการบริหารจัดการขยะ

และมลพิษของ อบจ.ขอนแกน ในรูปแบบศูนยการจัดการขยะและมลพิษโรงเรียนใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งแบงการ กอบรม

ออกเปน 2 รุน รุนละ 1 วัน วันละ 375 คน รวมผูเขาอบรมทั้งสิ้น 75  คน โดยจะดําเนินการใหครอบคลุมทั้งจังหวัดในอนาคต

วารสารคูนแคน

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

กอง น ละงบประมา



 ตามที่ อบจ. ขอนแกน ไดรับการถายโอน สถานีขนสง

ผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 จาก กรมการขนสงทางบก 

เมื่อเดือน ส.ค. 2554 และไดเปดดําเนินการตั้งแต 1 ก.พ. 2557 

ซึ่งตลอดระยะเวลา 1  เดือนที่ผ านมา กองกิจการขนสง 

อบจ. ขอนแกน ไดมีการปรับปรุงและดําเนินการ เพื่อให

สถานขีนสงผูโดยสารแหงนี ้มคีวาม สะดวก สะอาด ปลอดภยั

และทันสมัย ตลอดเวลา

 ดั งนั้น  ในฉบับนี้กองกิจการขนส ง  ขอนํา เสนอ

ภาพกิจกรรมตลอดจนภาพภูมิทัศนภายในพื้นที่ สถานีขนสง

ผูโดยสารแหงนี้มาใหแฟนๆ วารสารคูนแคนไดชมกัน หากทาน

มีข อเสนอหรือคําแนะนําประการใด สามารถแจ งได ที่ 

043-242285 หรือ www.kkpao.go.th ไดเลยนะครับ สําหรับ

ฉบับนี้ลากันดวยภาพสวยๆ ของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด

ขอนแกน แหงที่ 3 สังกัด อบจ. ขอนแกน สวัสดีครับ

วารสารคูนแคน

สาระน  ารู 
โดย... รุงโรจน สิงหมี หัวหนา ายป ิบัติงานขนสง

กองกิจการขนสง



 ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินของกองคลัง อบจ.ขอนแกน

• การเก็บรักษาเงิน ไดแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

ตามคําสั่งที่ 2 24 2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 เปนไปตาม

ระเบียบฯ ข อ 22 และข อ 24 และการเก็บรักษาเงิน 

คณะกรรมการไดป ิบัติอยางถูกตองตามระเบียบฯ ขอ 26 

ขอ 28

• การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือยกไป คณะกรรมการ

ไดเก็บรักษาไวในตูนิรภัยประจําสํานักงานอยางมั่นคงปลอดภัย 

วันทําการถัดไปไดนําเงินสดคงเหลือ ากธนาคารตามระเบียบฯ 

ขอ 34 โดยคณะกรรมการนําสงเงินยืม

 ตรวจสอบการดําเนินงานดาน การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ 

ยานพาหนะ ของสํานักปลัด อบจ.ขอนแกน

• สุ มตรวจวัสดุคอมพิวเตอร   วัสดุสํานักงาน และ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6  รายการ พบวา มีการ

ลงทะเบียนคุมและ การตัดยอดคงเหลือออกจากทะเบียนคุม

ถูกตอง ตามใบเบิก ป ิบัติถูกตองตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยการพัสดุ ขอ 46  ขอ 145 และ ขอ 149

• สุมตรวจครุภัณ  โตะทํางาน ตูเก็บเอกสาร เกาอี้ทํางาน 

จํานวน 5  รายการ พบวา ไดลงทะเบียนคุมงบหนา ตามแบบ 

พ.ด.3 และทะเบียนคุมครุภัณ ตามแบบ พ.ด. 2 ไวถูกตอง

ตรงกัน 

• สุมตรวจยานพาหนะ รถยนตสวนกลาง พบวา การขอ

อนุญาตการใชรถ ตามแบบ 3 และบันทึกการใชรถยนต

ตามแบบ 4 เปนปจจุบันป ิบัติถูกตองตามระเบียบกระทรวง

รว ส ารคว ค ส คร แ าน า น
ของกองคลัง สานักปลั ละกอง น ละงบประมา

มหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 12

 ตรวจสอบการดําเนินงานดานควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ 

ยานพาหนะ ของกองแผนและงบประมาณ อบจ.ขอนแกน

 • สุ มตรวจวัสดุคอมพิวเตอร  วัสดุสํานักงาน และวัสดุ

งานบานงานครัว จํานวน 7  รายการ พบวา มีการลงทะเบียน

คุมวัสดุคงเหลือ และตัดยอดคงเหลือถูกต องตามใบเบิก 

ป ิบัติถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ 

ขอ 46  ขอ 145 และ ขอ 149

 • สุมตรวจครุภัณ  โตะทํางาน ตูเก็บเอกสาร เกาอี้ทํางาน 

จํานวน 6  รายการ พบวา ไดลงทะเบียนคุมงบหนา ตามแบบ 

พ.ด.3 และทะเบียนคุมครุภัณ ตามแบบ พ.ด. 2 ไวถูกตอง

ตรงกัน 

 • สุ มตรวจยานพาหนะ รถยนต ส วนกลาง พบว า 

การขออนุญาตการใชรถ ตามแบบ 3 และบันทึกการใชรถยนต

ตามแบบ 4 เปนปจจุบันป ิบัติถูกตองตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 12

วารสารคูนแคน

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

หนวย รวจสอบภายใน



  สนับสนุนแนวทางการจัดการศึกษาที่ บูรณาการ

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร 

     

   หรือเรียกวา “สะเต็มศึกษา” เพื่อสราง

ความเขมแข็งใหแกการศึกษา โดยมีเปาหมายที่จะสงเสริม

ใหประชากร รุ นใหมมีความรู และทักษะการเรียนรู ในทาง

สรางสรรคแบบใหม สามารถกาวสูการแขงขันกับประชากรโลก

ได จงึไดนาํรปูแบบการจดัการเรยีนรูสะเตม็ศกึษามาใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งคาดวานาจะเกิดประโยชนตอ

ผู  เรียนเปนอยางมาก และไดจัดการอบรมเชิงป ิบัติการ 

เรื่อง การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา ดวยสื่อการเรียนรู  

ระหว างวันที่  2 4 ธ.ค. 2557 ณ ห องโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ใหกับครูผูสอนสังกัดองคการบริหาร

ส วนจังหวัดขอนแกน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 25 จาํนวน 2  โรงเรยีน รวม 4  คน เพือ่พฒันา

ใหครูผู สอนมีความรู และความเขาใจในองคประกอบของ

การถายทอดความรู  อันจะชวยในการกระตุ นใหนักเรียน

แสดงออกถึงความคิดสรางสรรค โดยให การสนับสนุนอยาง

ตอเนื่อง สงผลใหมีวัสดุอุปกรณที่เพียงพอตอการจัดการเรียนรู 

และการ กซอมนักเรียนเขารวมการแขงขันในระดับตางๆ 

จนทําใหนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับเขตพื้นที่ 

ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ หลายรายการ 

และที่น  าภาคภูมิ ใจ เป นอย างยิ่ งคือ  นัก เรียนโรงเรียน

เมืองพลพิทยาคม ได  เป นตัวแทนประเทศไทยเข าร วม

การแขงขันโอลิมปกหุนยนตนานาชาติ ณ เมืองโซชิ ประเทศ

รัส เซี ย  ระหว  างวัน ท่ี  2 25 พ .ย .  2557 ที่ ผ  านมา 

 นโยบายนายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ คือการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทั้งดานวิชาการ กี า 

ดานศิลปะดนตรี เทคโนโลยี การงานอาชีพ และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในฉบับนี้จะพาไปดูกิจกรรมตางๆ ที่มีในเดือนนี้

วารสารคูนแคน

โดย...กิตติชัย อุทธา นักวิชาการศก า  ว

ขาว ว วงการ ก า ละ รงเรียนในสังกั อบจ ขอน กน



ซึ่ง นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ไดให

การสนับสนุนโดยมอบเงินสวนตัวเพื่อใชจายในการเดินทาง

ในครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ไดรับรางวัลเหรียญ

ทองแดง โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิน่ระดบัประเทศ 

ประจําปการศึกษา 2557 กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  รางวัลกิจกรรม

แขงขันโตวาที โครงการสิงหแดงสัญจร ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 

8 9 พ.ย. 2557 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี 

จัดโดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร และท่ีนาภาคภูมใิจเปนอยางยิง่

คือ นส.อารญา วงษซอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 8 

ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ โครงการกระจายแพทย

หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ปการศึกษา 2558

 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

ได น อมนําหลักป ิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ผนวกกับนโยบายของ 

ดร.พงษศกัด์ิ ต้ังวานชิกพงษ นาํไปสูระดบัป บิตัใินสถานศกึษา

ไดอยางเปนรปูธรรม โดยการดาํเนนิโครงการจดัทาํแปลงนาสาธติ 

ปลูกวันแม เกี่ยววันพอ โดยไดรับการสนับสนุนขาวพันธุดี  

 จากนายอําเภอสีชมพู นายสาธิต ทองศรี นํามาปลูก

ในแปลงสาธิตดังกลาว และเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2557 ผูอํานวยการ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา นายสุรชัย บุษราคัม พรอมดวยผูบริหาร 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5 2 และ 

ม.6 2 ไดเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เติบโตจากนํ้าพักนํ้าแรงของผูท่ีมี

สวนเกี่ยวของทุกคน นับไดวาโรงเรียนไดเสริมสรางคานิยม

ใหนักเรียนไดเห็นคุณคาของวิถีความเปนอยูอยางไทย ซึ่งตอง

ธํารงไวบนผืนแผนดินนี้ตอไป

 การสงเสรมิดานการกี าองคการบริหารจงัหวดัขอนแกน

โดยมีแผนในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานกรี าและ

กี าสูความเปนเลิศ และสงเสริมนกัเรียนทีมี่ความสามารถพเิศษ

ดานการกี าใหมีโอกาสเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจาก

โควตานักกี าของมหาวิทยาลัย และพัฒนาสูการเปนนักกี า

อาชีพ ตามที่กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกี า 

ไดนํานักกี าตัวแทนนักเรียนไทยสงเขารวมการแขงขันกี า 

อาเซียนสกูลเกมส ครั้งที่ 6  ประจําป 2557 ระหวางวันที่ 

29 พ.ย.  7 ธ.ค. 2557 ที่ผานมา ณ ประเทศฟลิปปนส ซึ่งมี

นักเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน จํานวน 2 คน ที่ไดเปนนักกี า

ตัวแทนนักเรียนไทย เขารวมแขงขันในคร้ังนี้ คือ น.ส.สุพัชชา 

สุวรรณบํารุง ตัวแทนวิ่งวิบาก 2  เมตร และนายอาทิตย 

มาลาศรี  ตัวแทนประเภทขว างจักร ซึ่ งผลการแข งขัน 

นายอาทิตย มาลาศรี ไดรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 

ขวางจักร สวนรายการวิ่งวิบาก 2  เมตร ซึ่ง น.ส.สุพัชชา 

สุวรรณบํารุง เปนตัวแทนนั้นไมไดแขงขัน เนื่องจากมีการ

ผิดพลาดทางเทคนิคทางคณะกรรมการจัดการแขงขันจึงขอ

ยกเลิกการแขงในรายการนี้

 จะเห็นไดวา อบจ.ขอนแกน ไดใหความสําคัญของการ

สงเสริมการศึกษาในหลายๆ ดานตามยุทธศาสตรพัฒนาการ

ศึกษาของ นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 

พัฒนาการจัดการศึกษาในระบบใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วารสารคูนแคน
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 สวัสดีคะ เนื่องจาก วันที่ 5 ธ.ค. 2557 ที่ผานมา 
ซึ่งเปนวันพอแหงชาติ ประชาชนชาวไทยตางก็รวมกิจกรรม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวกันทั่วประเทศ
ดวยความซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุ ซึง่ฉบบันีจ้ะขอนาํเสนอ
เกร็ดความรูที่เกี่ยวกับวันที่ 5 ธ.ค. คะ
 วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกป เปนวันพอแหงชาติ ตรงกับ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และเปน วันชาติ ประเทศไทย  วันชาติอีกดวย 
และสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงป ิบัติ
พระราชกรณยีกจิเกีย่วกบัการพฒันาท่ี ดิน  ดินมาอยางตอเนือ่ง
และยาวนานผานโครงการศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาตามภาค
ตาง ๆ การฟนฟู และพัฒนาดินที่เสื่อม ทั้งดินเปรี้ยว ดินลูกรัง 
ดินดาน ดินเค็ม จนประชาชนสามารถเขาทําการเกษตรอาศัย
ดนิทาํมาหากนิไดปราก ผลสาํเร็จเปนท่ีประจกัษอยางกวางขวาง
ท้ังในประเทศและนานาชาติ โดยศาสตราจารยเกียรติคุณ 
ดร. สตีเฟน นอรตคลิฟฟ   .  

 กรรมการบริหาร     
 สหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ เขาเ า

ทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัล 
นกัวทิยาศาสตรดินเพือ่มนษุยธรรม     

 พระองคแรกของโลก เมื่อวันที่ 16 เม.ย. พ.ศ. 2555 
และขอพระบรมราชานุญาต ใหวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปเปน 
วันดินโลก เพื่อใหวันดังกลาวเปนที่รู จักแพรหลายในระดับ

นานาชาติเกิดความตอเนื่องและจริงจังในการรณรงคดาน
ทรัพยากรดินในทุกระดับ พรอมทั้งสนับสนุนและสงเสริมให 

องคการสหประชาชาติ  องคการสหประชาชาติ จัดกิจกรรม
เป นการเฉพาะต างๆ อาทิ การประกาศให  พ.ศ.2558 
ค.ศ. 2 15  เปน ปดินสากล  ตามที่องคการอาหารและ

การเกษตรแหงสหประชาชาติ  สหภาพวิทยาศาสตร
ทางดนินานาชาต ิและสาํนกังานทีป่รกึษาการเกษตรตางประเทศ 
ประจํากรุงโรม นําเสนอประเด็นดังกลาวเก่ียวกับบทบาท
และความสําคัญของทรัพยากรดินที่มีตอความม่ันคงทางอาหาร
ของโลก และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ มีมติใหการรับรอง 
วันดินโลก     ตรงกับวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกป
โดยบรรจุในป ิทินป ิบัติงานอยางเปนทางการ ซึ่งสมาชิก
องคการสหประชาชาติกวา 2  ประเทศตองจัดงานเฉลิมฉลอง
วันดินโลก ซึ่งตรงกับวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นในวันที่ 
5 ธ.ค. ของทุกป นอกจากจะเปนวันพอแหงชาติ เปนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพล
อดุลยเดช  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เปน วันชาติ ประเทศไทย  วันชาติแลว ก็ยังเปนวันดินโลก 
อีกดวยนะคะ สวัสดีคะ

ที่มา: . . วันดินโลก

 . . . .

 . . 2 14 12 1 1

วารสารคูนแคน

เ ก ร ความรู 
โดย... เทวา ตังวานิชกพง  ศก านิเทศก คศ.  ชานาญการพิเศ

จากสานักการ ก า าสนา ละวั น รรม



นา สน ว าร า าน า น
1. ทานมัย (ไดกลาวไวในฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2)

2. สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล ไมวาจะเปนศีลหา 

สําหรับอุบาสก อุบาสิกาทั่วไป หรือศีล 8 สําหรับแมชี ศีล 2  

สําหรับสามเณร และ ศีล 227 สําหรับพระภิกษุ ศีลถาใครรักษา

ผูนั้นก็ไดบุญ ดังนั้น ควรหาโอกาสรักษาศีลบาง อาจจะเปนทุกๆ 

วันพระ หรือวันเสารอาทิตย หมั่นป ิบัติใหเกิดความเคยชินก็จะ

เปนบุญ 

3. ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา การหมั่น

กําหนดจิตเจริญภาวนาใหจิตไดมีเวลาผักผอน และสงบบาง 

นี่ก็ถือวาเปนบุญที่ยิ่งใหญ 

4. อปจายนมัย บุญที่สําเร็จดวยการประพ ติถอมตน

ตอผูใหญ ผลกค็อืยอมเจรญิดวยอาย ุวรรณะ สขุะ และพละ รูจกั

ที่ตํ่าที่สูง รูจักกาลเทศะในการเขาหา และป ิบัติตนตอผูใหญ 

ทานก็จะเมตตาเราเอง นั่นก็เปนผลบุญแลว 

5. เวยยาวัจจมัย บุญอันเกิดจากการขวนขวายชวยเหลือ 

เจือจุน ออกเหงื่อตางเงิน เชน การมีสวนรวมอาสาสมัคร

ชวยงานการกุศลตางๆ ดวยความสุจริต จริงใจ ความประทับใจ

ของผูไดรบั การชวยเหลอืเอ้ือเฟอจากผูบําเพญ็บุญขอนีน้ัน่แหละ 

ถือเปนผลบุญเกิดแลว 

 6. ปตติทานมัย บุญเกิดจากการใหสวนบุญแหงความดี 

ที่ตนเองไดบําเพ็ญแลวแกผูอื่น แมใหแกคูอริศัตรู ยิ่งมีอานิสงส

มหาศาล ศัตรูกลายเปนมิตร เพราะบําเพ็ญบุญขอนี้ก็มีเยอะ 

 7. ปตตานุโมทนามัย บุญที่เกิดจากการมีจิตใจยินดี

ในความสําเร็จของผูอื่น ดวยความจริงใจ โดยปราศจากความ

อิจฉาริษยา ไมซํ้าเติมผูพลาดพลั้ง เพื่อนที่คบกันไดนานเพราะ

เพื่อนไดบําเพ็ญบุญขอนี้เอง 

 8. ธมัมสัวนมยั บญุเกดิจากการฟงธรรมอนัเปนคาํส่ังสอน

ของพระสัมมาสมัพทุธเจา อรยิะสาวกไดรูแจงเหน็จรงิ พุทธบริษัท

เขาใจธรรมะ ก็เพราะไดเปดใจรับฟงธรรมะนั่นเอง 

 9. ธัมมเทสนามยั บุญเกดิจากการไดแสดงธรรม ใหขอคดิ

เตือนสติ สะกิดใจ ใหคนเวนจากการทําชั่ว ประโยคคําพูด

ปลอบใจ ใหสติ ไมกี่คํา ก็ชวยใหชีวิตใหมแกคนมานักตอนักแลว 

 10. ทิฏ ุชุกัมม การทําความเห็นใหตรง เชน เห็นวาทําดี

ไดดี ทําชั่วไดชั่ว เปนตน

 จากวิธีการที่กลาวมาทั้งหมด คนเราซึ่งเปนปุถุชนธรรมดา 

ซ่ึ งมีภารกิจหน า ท่ี  ทางด  านการงานอาชีพของตนเอง 

ดานครอบครวั รวมถงึฐานะการดํารงชีพแตละบคุคลแตกตางกัน

ก็อาจจะทําไดไมหมดทุกขอ แตในฐานะท่ีเรานับถือพุทธศาสนา 

ควรท่ีจะทําในบางขอท่ีไม นกําลังเรา อยางนอยเราๆ ทานๆ 

ควรที่จะรักษาศีล 5 ขอ ใหได ก็ถือวาสุดยอดของคนไทย 

เพื่อสังคมและประเทศชาติสุขสงบ ครับ

ร ว
 ศีลขอที 1 ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึง การละเวน

จากการ าชีวิตสัตวทุกชนิด

 ศีลขอที่ 2 อทินนาทานาเวรมณี หมายถึง การเวนจาก

การลักทรัพย หรือทรัพยที่เจาของเขาไมไดให

 ศีลขอที่ 3 กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี หมายถึง การละเวน

จากการประพ ติผิดในกาม การประพ ติผิดลูก ผิดเมียคนอื่น 

มีกิก มีชูก็ไมควร ยกเวนแต จะมีการแตงงาน และหรือมีการ

รับรูรับเห็นดวยจากผูปกครองของ ทั้งสอง าย

 ศีลขอท่ี 4 มุสาวาทาเวรมณี หมายถึง การละเวนจาก

การพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไมอยูกับรอง กับรอย

 ศีลขอที่ 5 สุราเมรยมั ชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึง 

การละเวนจากการดืม่สรุาเมรยัและเครือ่งดองของมนืเมาทกุชนดิ

ติดตามโครงการเปดบานรับธรรม อบจ.ขอนแกน

ในฉบับหนา สวัสดีครับ

 ในการประชุมประจําเดือนของขาราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแกน ได นิมนตพระสง มาเทศน ครั้งที่  31 

โดยพระครูสุธีคัมภีรญาณ ประมวล ฐานทตโต  ดร.  ผู ช วยเจาอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแกน ขอสรุปธรรมะประเด็นที่สําคัญ ที่ทานไดเทศน ตอจากครั้งที่แลว 3  พอสังเขป ดังนี้

วารสารคูนแคน

คร งก า ร
โดย... นายวรเวทย ดิเรกศรี หัวหนาสานักปลัด

เป บานรับ รรม อบจ ขอน กน



 ตามที่ ก.ถ. กําหนดนโยบายปรับเปลี่ยนระบบบริหารจําแนกตําแหนงตามคางาน ระบบซี  เปนความสามารถ ระบบแทง  

ตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2558 เปนตนไปนัน้ สาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชมุคร้ังท่ี 1 2557 เมือ่วนัท่ี 27 พ ศจกิายน 

2557 มีมติใหแจงวา ก.ถ. ในการประชุมครั้งที่ 1 2557 เมื่อวันที่ 27 พ ศจิกายน 2557 มีมติเห็นชอบใหกําหนด 

บทเฉพาะกาล การใชบังคับระบบจําแนกตําแหนงแบบแทงเปนระยะเวลา 1 ป

 2. การปรับเปล่ียนระบบจําแนกตําแหนงจากระบบซีเปนระบบแทงจะตองดําเนินการกําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ

การคัดเลือก การสอบคัดเลอืก การเลือ่นระดบั และมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง ตลอดจนเรือ่งอืน่ๆ ท่ีเกีย่วของกับกระบวนการบรหิาร

งานบคุคลใหสอดคลองกบัระบบจาํแนกตาํแหนงระบบแทง เพ่ือใหมีผลใชบงัคบัตามก หมาย ท้ังนี ้เรือ่งดงักลาวอยูในขัน้ตอนระหวาง

ดําเนินการ โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามบทเฉพาะกาล

 3. ในหวงระยะเวลาบทเฉพาะกาล คณะกรรมการขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. 

จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงสามารถดําเนินการตามกระบวนการบริหารงาน

บุคคลภายใตมาตรฐานท่ัวไปและหลักเกณ ในระบบซีไดตอไปจนกวาคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงาน

สวนทองถิ่น ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  จะแจงเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น

ที่มา  รายงานการประชุม ก.ถ. ประชุมครั้งที่ 1 2557 เมื่อวันที่ 27 พ ศจิกายน 2557

าร ร นระบบจา นก า หนงจากระบบ ี เปนระบบ ทง

วารสารคูนแคน

สาระน  ารู 
โดย... สุวนัย ภูมาศ ผูอานวยการกองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่



การกําหนดร สวส ค น าวร
ตอจากฉบับที่แลว

 ฉบับนี้ขอพูดถึง การลงทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวร ราคาไมเกิน 5  บาท  สามารถแยกออกเปนแตละประเภท เชน 

ประเภทวัสดุสํานักงาน วัสดุไฟฟาและวิทยุ งานบานงานครัว ฯลฯ วิธีการป ิบัติสามารถจัดทําเปนทะเบียนคุมแตละประเภท จึงขอ

ยกตัวอยางของสวนราชการตางๆ ดังนี้

ประเภทวัสดุสํานักงาน

ลําดับที่ รายการพัสดุ จํานวน เลขทะเบียนคุม วันที่ไดมา ราคาที่ไดมา หนวยงานรับผิดชอบ

1 เกาอี้ 5 ชุด 1 56 1 5 29 ก.ค.56 5 ร.ร.โนนโพธิศรี

2 ตูกระจกบานเลื่อน 2 หลัง 1 56 8 9 2  มิ.ย.56 4 5 ร.ร.พระธาตุฯ

3 โตะป ิบัติการ 11 ตัว 1 56 11 21 24 ธ.ค.56 46 9 ร.ร.สีชมพูศึกษา

 .......ฯลฯ........

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ลําดับที่ รายการพัสดุ จํานวน เลขทะเบียนคุม วันที่ไดมา ราคาที่ไดมา หนวยงานรับผิดชอบ

1 ไฟฉุกเฉินแบบ 1 ชุด 2 57 1 17 มี.ค.57 3 5 กองกิจการสภา

2 เครื่องเลนและบันทึกเสียง 2 ชุด 2 57 2 3 11 มี.ค.57 3 478 ร.ร.นางิ้ววิทยาสรรค

3 เครื่องขยายเสียงฯ 4  ชุด 2 57 4 43 11 มี.ค.57 62 16 ร.ร.นางิ้ววิทยาสรรค

.......ฯลฯ........

ประเภทงานบานงานครัว

ลําดับที่ รายการพัสดุ จํานวน เลขทะเบียนคุม วันที่ไดมา ราคาที่ไดมา หนวยงานรับผิดชอบ

1 เครื่องทํานํ้าเย็น 1 เครื่อง 3 57 1 1 ก.ย.57 3 19 ร.ร.เมืองพลพิทยาคม

2 เตียงสปริงพับ 3 ฟุต 1 ชุด 3 57 2 3  ก.ย.57 4 4 ร.ร.ซําสูงพิทยาคม

.......ฯลฯ........

ตัวอยาง เชน

001 - 57 - 001

คําอธิบาย 1 คือ ประเภท ประเภทวัสดุสํานักงาน

 57 คือ ปงบประมาณที่ไดมา

 1 คือ จํานวนนับ

002 - 57 - 001

คําอธิบาย 2 คือ ชนิดประเภท ไฟฟาและวิทยุ

 57 คือ ปงบประมาณที่ไดมา

 1 คือ จํานวนนับ

วารสารคูนแคน

ภ า ร กิ จ
โดย... นิมิตร ลีเอาะ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ว

กอง ัส ละทรั ยสิน



 สวัสดีครับแฟนขาวกี า รอบรั้ว อบจ.ขอนแกน ชวงนี้
มีการแขงขันกี ามากมายหลายอยางเหลือเกิน กระผมจะรีบ
ทยอยรายงานใหทุกทานไดทราบโดยตลอด นะครับ
 ส วนฉบับนี้กระผมได นําผลการแข งขันกี าของ
ชาว อบจ.ทั้ง 2  จังหวัดภาคอีสานที่ไดเขารวมการแขงขัน 
ทีจ่งัหวดันครพนม ซึง่ปนีม้ช่ืีอการแขงขนัวา การแขงขนักี า อบจ.
อีสานสัมพันธ สมานฉันททองถิ่นไทย ครั้งที่ 9 เรือไฟเกมส  
ระหวางวันที่ 1   14 พ.ย. 2557 ซึ่งในปนี้เจาภาพไดจัดการ
แขงขันในรูปแบบของความประหยัด กะทัดรัด แตเปยมไปดวย

 สวัสดีครับแฟนขาวกี า รอบรั้ว อบจ.ขอนแกน ชวงนี้

ที่ ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา เหรียญ
1 ฟุตบอล ฟุตบอลชาย ทอง
2 แบดมินตัน คูผสมอายุ 35 ปขึ้นไป เงิน
3 กี าพื้นบาน วิ่งผลัด ูลา ูป เงิน
4 กี าพื้นบาน เรือบกชาย เงิน
5 กี าพื้นบาน เรือบกหญิง เงิน

ที่ ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา เหรียญ
6 กี าพื้นบาน วิ่งหกขาชาย เงิน
7 แบดมินตัน หญิงเดี่ยวอายุตํ่ากวา 35 ป ทองแดง
8 แบดมินตัน หญิงเดี่ยวอายุ 35 ปขึ้นไป ทองแดง
9 แบดมินตัน ชายคูอายุ ตํ่ากวา35 ป ทองแดง
1 กี าพื้นบาน วิ่งสงของหญิง ทองแดง

คณุภาพ โดยแบงการแขงขนักี าออกเปน 2 ประเภท ไดแก กี า
สากล 6 ชนิดกี า และกี าพื้นบาน 6 ชนิดกี าเชนเดียวกัน 
ในการแขงขันครั้งนี้กองทัพนักกี าจาก อบจ.ขอนแกน เราได
เขารวมการแขงขันโดยมีนักกี าและเจาหนาที่ทีม กวา 2  คน 
ไดทําการแขงขันและตอสูเพื่อความเปนหนึ่งและสรางช่ือเสียง
ให กับองค กรของเราอย างเต็มที่  เราไปดูผลการแข งขัน
ที่ทัพนักกี าจาก อบจ.ขอนแกน ทําไดในปนี้กันครับวาจะเปน
อยางไรกันบาง

 สรุปเหรียญรางวัลท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดรับในการเขารวมการแขงขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ 
ครั้งที่ 9 คือ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และไดคะแนนรวมเปนอันดับที่ 9 ในการแขงขันในครั้งนี้
 จะเห็นไดวาอันดับคะแนนรวม ของ อบจ.ขอนแกน อยูในอันดับท่ีไมนาพอใจสักเทาไหร เนื่องจากทุกครั้งท่ีผานมา 
อบจ.ขอนแกน จะมีคะแนนรวมตดิ 1 ใน 4 โดยตลอด แตเราก็ยังมคีวามภูมใิจกับ เหรียญทองประวัติศาสตร นัน่ก็คือ รางวัลชนะเลิศ
การแขงขันฟุตบอลชาย ขอชื่นชมครับและขอใหตั้งใจ กซอมกันใหหนักเพื่อสรางชื่อเสียงให อบจ.ขอนแกน ตอไปครับ

วารสารคูนแคน

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



พ.ศ. 2557 
เกียรติบัตร “หนวยงานที่สงเสริม สนับสนุน
การแตงกายผาไทย จังหวัดขอนแกน”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

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
เกียรติบัตรผูสนับสนุนโครงการ
“จังหวัดขอนแกน ไมยุงเกี่ยวยาเสพติด” ภายใต
การดําเนินงานของ หนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
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
( EO Thailand wards 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


