


เลาเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแกน

พระธาตุขามแกน

 ประดิษฐานอยูที่วัดเจติยภูมิ บานขาม ต.บานขาม อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน 
 พระธาตุขามแกนเปนปูชนียสถานคูเมืองขอนแกนมาแตโบราณ องคพระธาตุ พระธาตุขามแกนมีลักษณะ
เปนเจดียฐานสามเหลี่ยมทรงอีสาน องคพระธาตุสูง 19 ม. ตามตํานาน พระยาหลังเขียวโมรียกษัตริยและพระอรหันต
ทั้ง 9 องค ไดสรางพระธาตุครอบตนมะขาม โดยบรรจุพระอังคารของพระพุทธเจาพรอมดวยแกวแหวนเงินทอง
โดยทําเปนพระพุทธรูปแทนพระองคเขาบรรจุไวในองคพระธาตุ และกอสรางบานเรือน ณ บริเวณใกลๆ พระธาตุ
สวนพระอรหันตทั้ง 9 องค ก็ไดจัดสรางวัดเคียงคูพระธาตุ เมื่อพระอรหันตทั้ง 9 องคไดดับขันธปรินิพพาน ประชาชน
ไดนาํพระธาตุของพระอรหนัตบรรจไุวในพระธาตอุงคเลก็ซ่ึงอยูใกลพระธาตขุามแกนเรยีกวาครบูาทัง้เกา เจามหาธาตุ 
มาจนทุกวันนี้ ทุกวันเพ็ญ เดือน 6 จะมีงานฉลององคพระธาตุขามแกนเปนงานประจําป นมัสการในวันขึ้น 15 คํ่า
ของทุกเดือน

“พระธาตุขามแกน” และ “พุทธมณฑลอสีาน”
“วันมาฆบูชา” ปนี้ตรงกับวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558

ซึ่งในเดือนที่มีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานี้ขอนําพาทุกทานไดรูจักกับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดขอนแกน
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ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ
นายก อบจ.ขอนแกน

พุทธมณ ลอีสาน จังหวัดขอนแกน 
 พุทธมณ ลอีสาน ตั้งอยูที่หนองอีเลิง ที่สาธารณประโยชนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 645 ไร
อยูในเขตตําบลสําราญ และตําบลศิลา อ.เมืองขอนแกน 
 จังหวัดขอนแกน พรอมคณะสง จังหวัดขอนแกน ไดสราง พุทธมณ ลอีสานจังหวัดขอนแกน  บนพื้นที่ 15  ไร
เพือ่สนบัสนนุนโยบายของรฐับาล และรวมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  พรรษา ซ่ึง อบจ.ขอนแกน 
เปนหนวยงานหลักทีรับผิดชอบ ดูแล และปรับปรุงภูมิทัศน ตั้งแตป พ.ศ. 2556 เปนตนมา
 พุทธมณ ลท่ีจัดสรางข้ึนน้ัน เปนสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนสถานที่ประชุม อบรม สัมมนา และ
ป ิบัติธรรมของ พระภิกษุสง  หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปและเปนสถานที่ทองเท่ียวในทางพุทธศาสนา
 อบจ.ขอนแกน เปนหนวยงานที่ใหความสําคัญทางพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จึงขอเชิญทาน
ทีเ่ดินทางมาจงัหวดัขอนแกนไดรวมสกัการะพระธาตุขามแกน ปชูนยีสถานคูเมอืง เพือ่เปนศริมิงคล และรวมศกึษา ป บิตัธิรรม
ณ พุทธมณ ลอีสาน จังหวัดขอนแกน

พุทธมณ ลอีสาน จังหวัดขอนแกน 
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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 
ายประสานงานจัดสงและนายทะเบียน  

 นางสาวพรทิพา  ราชสีทา
ายประสานงานติดตามขอมูลประจํากองตาง   

 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 นางณัฐชยา  ดาหาร
 จาเอกวีระศักดิ  อินทะวงษ นางวราภรณ  อุทธา นางสาวกิตติมา  สนามทอง 
 นางจิระนันท  ชนเวียน นางสาววิภารัตน  ชมชัยภูมิ วาที่รอยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร 
 นายชาญสิทธิ  คุมตะบุตร นายศิริวัฒน  นามคัณที นายพิพัฒนพล  หลอยดา
 นายเกียรติศักดิ  บัวพา นางสาวยุวนิดา  แสนแกว
วัตถุประสงค  
 เพื่อเปนการเผยแพรกิจกรรมตามกรอบภารกิจของ อบจ.ขอนแกน ตลอดจนองคกรภาครัฐ และเอกชน
เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลขาวสาร ขอเสนอแนะ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินเชิงรุก โดยประชาชน 
องคกรภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัด อยางเต็มรูปแบบ

สํานักงาน  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 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.

นางสุมาลี  ฐานวิเศษ
ปลัด อบจ.ขอนแกน

 สวัสดีค  ะผู  อ  านทุกท  าน 
วารสารคูนแคน ปที่ 1  ฉบับที่ 5 
ประจําเดือนกุมภาพันธ 255
เปนเดือนเทศกาลแหงความรัก 
ของคนไทยและทัว่โลก และคงเปน
วั นที่ ใ ครหลายๆ  คนรอคอย
โดยเฉพาะหนุ มสาวที่ ต่ืนขึ้นมา
พรอมรอยยิม้ ทีเ่ปนสขุกบัความรัก

ของคนรอบๆ ขางไมว าจะเปนความรักจากคุณพอคุณแม
ญาติพี่น อง รักเพื่อน เพื่อเตรียมของขวัญ คําหวาน และ
ขอความพิเศษๆ มอบใหกับคนรักอยางแนนอน และที่สําคัญ
ไมวาคุณจะรกัใครมากแคไหนก็อยาลมืรกัตวัเองใหมากๆ ดวยคะ
 เ ดื อ น มี น า ค ม นี้ มี วั น สํ า คั ญ ท า ง พุ ท ธ ศ า ส น า
ที่ชาวพุทธศาสนิกชนชาวไทยพุทธรู จักกันดีอีกวัน น้ันคือ
วันมา บูชา  ปนี้ตรงกับวันที่  มีนาคม 255  เปนวันเพ็ญ

ขึน้  คํา่ เดือนกลามาฆะ จงึเรียกวา มาฆบชูา และในปจจบุนั
วันมา บูชาเปนวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยในวันนี้
จะมีการประกอบพิธีตางๆ อาทิการทําบุญตักบาตร การ ง
พระธรรมเทศนา การเวียนเทียนเพื่อเปนการบูชารําลึกถึง
พระรัตนตรัย ตามวัดใกล บ าน และขอเชิญชวนพ่ีน อง

ชาวขอนแก นหรือจังหวัดใกล  เคียงร วมทําบุญตักบาตร
ณ พุทธมณ ลอีสานจังหวัดขอนแกน เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ บริเวณหนองอีเลิง ริมถนนเล่ียงเมือง

งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 
 ชวงนี้อากาศหนาวตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหมี
ผูประสบภัยหนาวในชวงปลายมกราคม  กุมภาพันธ 255
อบจ.ขอนแกน โดย นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ
ตั้งวานิชกพงษ พรอมดวย สมาชิกสภา อบจ.ขอนแกน ผูบริหาร 
หวัหนาสวนราชการ ขาราชการ อบจ.ขอนแกน ไดออกมอบผาหม
กันหนาวชวยเหลือผู ประสบภัยหนาว จํานวน 25  ผืน
เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนผูประสบภัย
หนาวในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน
 กอนจากกันฉบับนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
องคพระธาตุขามแกน และสิง่ศกัดสิทิธใินสากลโลก จงดลบนัดาล
ประทานพรใหทกุทานประสบกบัความสุข ความเจรญิ มีพลานมัย
ที่สมบูรณแข็งแรง อยาลืมออกกําลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพ
กันดวยนะคะ พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ



เลาเรื่องจากปก กับ นายก อบจ.ขอนแกน 2 

ภารกิจ อบจ.ขอนแกน 6 
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โครงการเปดบานรับธรรม อบจ.ขอนแกน 27 
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ภารกิจกองพัสดุและทรัพยสิน 29 

ขาวกี า 30 

อ จ อ ก
จา า  

ของ าก ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ผา าย 
ผาไหม สมุนไพร รับจัดกระเชา

อ จ อ ก
อาคาร OTO  อบจ.ขอนแกน (กองแผนและงบประมาณ)

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



า กจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...ชาญสิทธิ์ คุมตะบุตร ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 

า ก อ จ อ ก ร า ก า ร
เ ื่อง ป 

 วันที่ 1 ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ พรอมดวยภริยา นางเทวา ตั้งวานิชกพงษ 
ศึกษานิเทศก คศ.3 ชํานาญการพิเศษ รวมทําบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปใหม ป พ.ศ.255  โดยมีหัวหนาสวนราชการ
และประชาชนในจังหวัดขอนแกนรวมทําบุญเปนจํานวนมาก
ณ บริเวณศาลหลักเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

เป รงการ า า เ ร กจ อเ ง
อ กร

 วันที่ 5 ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปด โครงการพัฒนาผูนําชุมชน
เศรษฐกจิพอเพยีง อ.กระนวน โดยม ีส.อบจ.ขอนแกน อ.กระนวน 
เขต 1 นางกรรณิการ สืบสารคาม รวมเปนเกียรติในพิธี
ณ กองพันทหารมาที่ 1  คายเปรมติณสูลานนท อ.นํ้าพอง 
จ.ขอนแกน

อ จ อ ก ปร กอ ง ร ง ล  า
ร า า ก

 วนัที ่  ม.ค. 255   นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ต้ังวานิชกพงษ พรอมดวยคณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน  
อบจ.ขอนแกน กราบสักการะองคพระธาตุขามแกน และ
เปลีย่นผาองคพระธาต ุเพือ่เปนสริมิงคลใหกบัชวีติและครอบครวั
ของชาว อบจ.ขอนแกน ณ วัดเจติยภูมิ วัดพระธาตุขามแกน  
บานขาม อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน

อ เ ื่อ า าร ปร
า า อง ลอง อ ปา า อ า าง

 วันที่  ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ  เดินทางไปมอบถนนลาดยางผิวเรียบ เคพซีล
ให แก พี่น องบ านหนองคลองน อย หมู    ต.ป ามะนาว              
อ.บาน าง จ.ขอนแกน ทามกลางการตอนรับจากประชาชนกวา 
3  คน

วารสารคูนแคน6



า กจ  อบจ.ขอนแกน

เป รงการอ ร า กเร  า เป เล
าง าการ

 วนัท่ี 12 ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ 
ตัง้วานชิกพงษ เปนประธานเปดโครงการอบรม “พฒันานกัเรียน
สูความเปนเลิศทางวิชาการ” ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 255  
เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
และสังกัด อบจ.ขอนแกน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแกน

ง า ก าเรจการ ก า
จาก าล เอเ

 วนัท่ี 1  ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ ไดใหโอวาทและแสดงความยินดี พรอมถายรูป
รวมกับผูที่สําเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยบัณ ิตเอเซีย ประจําป 
255  ณ อาคารยิมเนเซียม วิทยาลัยบัณ ิตเอเซีย และ
ได ร วมเป นเกียรติในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําป 
พทุธศักราช 255  ณ โรงแรมกรนี ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน 
โดยมี ศาสตราจารย ดร.นายแพทย กระแส ชนะวงศ
เปนประธานในพิธี และผูทรงคุณวุฒิ ขาราชการ นักวิชาการ
ผูปกครอง เขารวมพิธี 

เป รงการ งเ ร า ง เร รอ
อ า าง

 วนัที ่12 ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ตัง้วานชิกพงษ เปนประธานเปดการอบรมตามโครงการสงเสรมิ
ความสงบเรยีบรอยและพฒันาทองถิน่ภายในเขตอําเภอบาน าง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255  โดยมี เลขานุการสภา อบจ.
ขอนแกน ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต 9  
จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษชัย และ ส.อบจ.ขอนแกน อ.บาน าง
นายธณัช เครือมา พรอมคณะใหการตอนรับ ณ ศูนย กอบรม
คายลูกเสือพันธวาศิษ  ต.แดงใหญ อ.เมือง จ.ขอนแกน 

งา ลง า อล าก ล

 วนัที ่13 ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ต้ังวานิชกพงษ พรอมดวย ประธานสโมสร ขอนแกน เอ ซี 
ดร.กษม ชนะวงศ และสมาคม ตุบอลแหงประเทศไทย รวมกนั
แถลงขาวถึงความพรอมในการจัดการแขงขัน ุตบอลมหากุศล 
หารายไดสมทบทุนสรางตึกผู ป วยในโรงพยาบาลนํ้าพอง
ระหวางทีม “เดอะทีเร็กซ” ขอนแกน เอ ซี พบกับทีมชาติไทย 
ชุดแชมป เอเอ เอ  ซูซูกิ คัพ 2 1  ในวันที่ 2  ม.ค. 255
เวลา 1 .  น. ณ สนามกี าองคการบริหารสวนจงัหวดัขอนแกน
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า กจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

เป การปร ก า ง  อ ง 
 วนัที ่16 ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดการประกวดธิดาแวงใหญ
ในงานประเพณี “บุญกุมขาวใหญ ของดีแวงใหญ” พรอมดวย 
ส.อบจ.ขอนแกน อ.แวงใหญ นายทองสุข ธนรูตัน รวมเปนเกยีรติ
ในพิธี ณ บริเวณหนาที่วาการอําเภอแวงใหญ

า ก อ จ อ ก เป งา
า อง ่ ร ร อง กร

 วนัที ่1  ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ  เปนประธานเปด การจัดงาน สานสัมพันธ
น  อ งพี่ มิ ตร ไมตรี   องค  กร  จั ด โดย  อบจ .ขอนแก น
สมาคมข าราชการบําเหน็จบํานาญและผู สูงอายุ  ชมรม
ครูบํานาญขอนแกนและชมรมสรางเสริมสุขภาพผู สูงอายุ
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแกน

งา ร ง า จง อ ก รง ่
ปร จาป

 วันที่ 16 ม.ค.255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ ไดนําคณะผูบริหาร ขาราชการ อบจ.ขอนแกน 
เขารวมงานวันครู จ.ขอนแกน ครั้งที่ 59 ประจําป 255
ซึ่งจัดขึ้นที่ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มข.

า ก อ จ อ ก เป งา ง ร
อ จา ร

 วนัที ่1  ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดงานแสดงมหรสพ และชมการ
แขงขนัเซปกตระกรอ ในงาน “เทศกาลกลวยไมปาบาน และของดี
เมืองมัญจาคีรี ประจําป 2558” โดยมี นายสุพร คอนดี ส.อบจ.
ขอนแกน อ.มัญจาคีรี ขาราชการ และพ่ีนองประชาชนจํานวน
มากรวมพิธีเปดงาน ณ บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอมัญจาคีรี 
จ.ขอนแกน
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า กจ  อบจ.ขอนแกน

เป รงการ งเ ร การ  ร
องปร า อ ง 

 วนัที ่21 ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ 
ตัง้วานชิกพงษ เปนประธานเปดโครงการสงเสรมิการมสีวนรวม
ของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการจดัทาํแผน
พัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจํา
ปงบประมาณ 255  ในเขตพื้นท่ีอําเภอแวงใหญ พรอมมอบ
อปุกรณทางการแพทยใหกบั โรงพยาบาลแวงใหญ ซึง่ประกอบดวย
หมอตมแผนประคบรอน ชุดออกกําลังกายโดยวิธีการแขวนและ
พยงุ  เตียง กยนืแบบใชมอืหมนุ  ลูวิง่ไ า  จักรยานนัง่ตรง และ 
ตูอบสมุนไพร รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2 1 5  บาท โดยมี ส.อบจ.
ขอนแกน อ.แวงใหญ นายทองสขุ ธนรูตัน และ ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.ชนบท นายอดุลย คามดิษฐ รวมเปนสักขีพยาน

กจกรร ปก รอง ร ร า
รง ่

 วนัที ่23 ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ 
ตัง้วานชิกพงษ เปนประธานเปดกจิกรรมวันพบผูปกครองโรงเรยีน
โนนหันวิทยายน ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 255  เพื่อเปดโอกาสให
ผูปกครองไดมกีารแลกเปลีย่นความรู ความคดิเหน็และคําแนะนาํ
เพ่ือประโยชนของบุตรหลาน โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.ชุมแพ 
เขต 1 นายวีระพงษ สันติเมทนีดล ส.อบจ.ขอนแกน อ.สีชมพู 
เขต 2 นายจารุพรรณ ภูวสันติ รวมพบปะผูปกครอง ในครั้งนี้
ดวย ณ หอประชมุโรงเรยีนโนนหนัวทิยายน อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน

ร อ ร กรร การ ร จปร เ
รงเร ร รา า   

 วันท่ี 21 ม.ค. 255  ที่ผานมา นายก อบจ.ขอนแกน 
ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ไดรวมตอนรับ คณะกรรมการ
ประเมนิสถานศกึษาเพ่ือรับรางวลัพระราชทาน ระดับกลุมจงัหวดั 
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ ประจําป การศึกษา 255
ณ หอประชุมโรงเรียนบานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน

เป การ ง อล าก ล

 วันที่ 2  ม.ค. 255  อบจ.ขอนแกน รวมกับสโมสร
ขอนแกน เอ ซี และสมาคม ตุบอลแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ จัดการแขงขัน ุตบอลมหากุศล “CHARITY SUPER 
MATCH” เพ่ือหารายไดสมทบทุนสรางตึกผูปวยโรงพยาบาล
นํ้าพอง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน โดยมี ผวจ.ขอนแกน นายกําธร 
ถาวรสถติย เปนประธาน และ นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์
ตัง้วานชิกพงษ เปนผูกลาวตอนรับในพธิเีปดการแขงขนัระหวาง 
“เดอะทีเร็กซ” ขอนแกน เอ ซี กับ “ชางศึก” ทีมชาติไทย
ชุดเตรียมความพรอมสู  ศึกคิงส คัพพรอมดวย รองนายก
อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ ส.อบจ.ขอนแกน หัวหนา
สวนราชการ ขาราชการ อบจ.ขอนแกนรวมเปนเกียรตใินพธิเีปด
การแขงขัน ณ สนามกี าองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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า กจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...วาที่รอยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เป รงการ รางเ ร อา กล ร อ า 

 วนัที ่25 ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดโครงการ “สรางเสริมอาชีพ
เพิ่มรายไดกลุมสตรีอําเภอบานไผ” เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ
ใหแกสตรีในเขตพื้นที่อําเภอบานไผ ส.อบจ.ขอนแกน อ.บานไผ 
เขต 1 นายเดชคํารณ สิงคลีบุตร และ ส.อบจ.ขอนแกน
อ.บานไผ เขต 2 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน ณ โรงแรม
ซิคาโกไอซแลนดรีสอรท ต.เมืองเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกน

ปร  า
า าป กจ งเ รา ลก า ก

 วนัที ่26 ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานในพิธีเปดการประชุมสมาคม

าปนกิจสงเคราะห ลูกคา ธ.ก.ส .อ.เมืองขอนแกน อ.บาน าง 
และ อ.พระยืน จ.ขอนแกน ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจาํป 255  ครัง้ที ่33  โดยมี ปลดั อบจ.ขอนแกน นางสมุาลี 
ฐานวเิศษ และ รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา 
ณ สกลนคร เปนเกียรติในพิธ ีณ ศาลาประชาคมจงัหวดัขอนแกน

อ จ อ ก งเ ร อา ปลก ก อ า 

 วนัที ่2  ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ตัง้วานชิกพงษ เปนประธานเปดโครงการ กอบรมสงเสรมิอาชพี
ใหแกประชาชน การปลูกผัก  เพ่ือใหเขาใจถึงข้ันตอนการปลูก
ผักเปนอาชีพ มีรายไดเลี้ยงตนเอง ลดรายจายในครอบครัว
ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ณ อบต.เมืองเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกน

เป รงการ งเ ร ปร า ป
อ า

 วนัที ่2  ม.ค 255  นายก อบจ.ขอนแกน  ดร.พงษศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดโครงการสงเสริมวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท ในพื้นที่ 
อ.บานแ ด โดยมี รองประธานสภา อบจ.ขอนแกน นางนริศรา 
อรุณเดชาชัย ณ สถานีสาราณียธรรม หมู 15 ต.โคกสําราญ 
อ.บานแ ด จ.ขอนแกน เขารวมพบปะผูเขารวมโครงการ
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อ กฎหมาย
โดย...รัฐกรณ ทองงาม นิติกร 8 ว.

 โดยที่ปจจุบันมีก หมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก
การประกอบกจิการของประชาชนจะตองขออนุญาตจากสวนราชการ
หลายแหง อีกทั้งก หมายที่เกี่ยวของกับการอนุญาตบางฉบับไมได
กําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปน รวมถึงข้ันตอน
ในการพิจารณาไวทําใหเปนอุปสรรคตอประชาชนในการยื่นคําขอ
อนุญาตดําเนินการตาง ๆ ดังนั้น เพื่อใหมีก หมายกลางที่กําหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย
บริการรวมเพื่อรับคํารองและศูนยรับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว
เพื่อให ข อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป นการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 255
 ตามพระราชบัญญัตินี้ถือเปนก หมายกลางท่ีใชบังคับกับ
บรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจง ที่มีก หมายหรือ
ก กําหนดใหตองอนุญาต จดทะเบียน หรือแจง กอนดําเนินการใด
 อนุญาต  หมายความวา การที่เจาหนาที่ยินยอมใหบุคคล
ใดกระทําการใดที่มีก หมายกําหนดใหต องไดรับการยินยอม
กอนกระทาํการน้ัน และใหหมายความรวมรวมถงึการออกใบอนญุาต 
การอนุมติการจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การให
ประทานบัตรและการใหอาชญาบัตรดวย
 ผูอนญุาต  หมายความวา ผูซ่ึงก หมายกาํหนดใหมอีาํนาจ
ในการอนุญาต
 ตามก หมายนี้ไดบัญญัติเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวก
ใหประชาชน ไวมีสาระสําคัญ ดังนี้
 1. ในกรณท่ีีมกี หมายกําหนดใหการกระทาํใดจะตองไดรบั
อนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวย หลักเกณ  วิธีการ และเงื่อนไข ถามี  ในการ
ยื่นคําขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู ขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ
และจะกําหนดใหย่ืนคําขอผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่น
คําขอดวยตนเองก็ได
 เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
ใหสวนราชการจัดใหมีศูนยบริการรวมเพ่ือรับคําขอและช้ีแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตตางๆ ตามก หมายวาดวยการ
อนุญาตไว ณ ที่เดียวกันตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการกําหนด
 2. ใหเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผู มีหนาท่ีในการ
รับคําขอจะตองตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร หรือหลักฐาน
ท่ียื่นพรอมคําขอใหถูกตองครบถวน หากเห็นวาคําขอไมถูกตอง
หรือยังขาดเอกสารหรือเอกสารใดใหแจงใหผูยื่นคําขอทราบทันที

การอา า ก การ จาร าอ า อง างรา การ
ถาเปนกรณีท่ีสามารถแกไขหรือเพิ่มเติมไดในขณะนั้น ใหแจง
ใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ใหครบถวน ถาเปนกรณีที่ไมอาจดําเนินการไดในขณะนั้นใหบันทึก
ความบกพรองและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีจ่ะตองยืน่เพิม่เตมิ 
พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาท่ีผู ยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไข
หรือยื่นเพิ่มเติมไวในบันทึกดังกลาวดวยและใหพนักงานเจาหนาที่
และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้น
 ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอไดจัดทําคําขอถูกตองและแนบเอกสาร
หรือหลักฐานครบถวนตามท่ีระบุในคู มือสําหรับประชาชนแลว
หรือไดแกไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถวนตามท่ี
พนักงานเจาหนาท่ีแนะนําหรือตามท่ีปราก ในบันทึกแลว พนักงาน
เจาหนาที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไมได และ
จะป ิเสธการพิจารณาคําขอนั้นโดยอาศัยเหตุแหงความไมสมบูรณ
ของคําขอหรือความไมครบถวนของเอกสารหรือหลักฐานไมได
เวนแตเปนกรณีท่ีความไมสมบูรณหรือความไมครบถวนนั้นเกิดจาก
ความประมาทเลินเลอหรือทุจริตของพนักงานเจาหนาที่ และเปนผล
ใหไมอาจอนุญาตไดในกรณีนี้ใหผู อนุญาตสั่งการตามเห็นสมควร
และใหดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของโดยไมชักชา
 3. ในกรณีที่ผู ยื่นคําขอไมแกไขเพิ่มเติมคําขอหรือไมสง
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจาหนาท่ีแจงใหทราบ
หรือตามที่ปราก ในบันทึกที่จัดทําใหพนักงานเจาหนาที่คืนคําขอ
ใหแกผูยื่นคําขอพรอมทั้งแจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนคําขอ
ใหทราบดวย
 . ผูอนญุาตตองดาํเนนิการใหแลวเสร็จภายในกาํหนดเวลา
ที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนและแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
 ในกรณีไมแจงใหถือวาผู อนุญาตกระทําการหรือละเวน
กระทําการเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน เวนแตจะเปนเพราะมี
เหตุสุดวิสัย
 5. ในกรณทีีก่ หมายกาํหนดอายใุบอนุญาตไว และกจิการ
หรือดําเนินการที่ไดรับใบอนุญาตน้ันมีลักษณะเปนกิจการหรือ
การดําเนินการท่ีเห็นไดวาผูไดรับอนุญาตจะประกอบกิจการหรือ
ดาํเนนิการนัน้ตอเนือ่งกัน คณะรฐัมนตรจีะกาํหนดใหผูรับใบอนญุาต
ชาํระคาธรรมเนยีมการตออายใุบอนญุาตตามทีก่าํหนดไวในก หมาย
นั้น ๆ แทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตก็ได และเมื่อหนวยงาน
ซ่ึงมีอํานาจออกใบอนุญาตได รับค าธรรมเนียมดังกล าวแล ว
ให ออกหลักฐานการตออายุใบอนุญาตใหแก ผู  รับใบอนุญาต
โดยเร็ว และใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดรับการตออายุใบอนุญาต
ตามก หมายนั้น ๆ แลว
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โดย...  ธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

า ล รา า า รือ า ร า

 ในชวงปลายป 255  ตอมาจนถึงตนป 255  ราคา 
นํ้ามันไดผันผวนและลดราคาลงอยางตอเนื่อง โดยราคานํ้ามัน 
ดีเซลจากเดิมจะอยู ที่ประมาณ 3  บาทตอลิตร แตจาก 
ความผันผวนของราคานํ้ามันท่ีลดลง ทําใหนํ้ามันดีเซลมาอยูที่
ราคาประมาณ 26 บาทตอลิตร ประชาชนท่ัวไปยอมถือวาเปน
ขาวดี เพราะทาํใหรายจายลดลง สวนผูประกอบการงานกอสราง
ที่ไดเปนคู สัญญาไปแลวและอยู ในระหวางการดําเนินการ 
ตามสัญญา เขาเหลานั้นก็ถือวาเหตุการณราคานํ้ามันสงผลด ี
ตอผูประกอบการดวย 
 ในสวนหนวยงานภาครัฐตองมองประโยชนทางราชการ
เปนสําคัญ เพือ่ใหงบลงทนุทีใ่ชในการกอสรางลดลงแตไดปริมาณ
งานไมนอยกวาเดมิ จงึเปนเหตใุหสาํนกังบประมาณ ไดเสนอเร่ือง
ตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการการดําเนินการปรับลดคา 
งานกอสรางของหนวยงานภาครัฐ รวม  ขอ ซึ่งกระทรวง 
การคลงั สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจาย 
งบประมาณภาครฐั ไดเสนอความเห็นเพือ่ประกอบการพจิารณา
ของคณะรัฐมนตรีดวย โดย คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษา
หารือเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ลงมติ เห็นชอบมาตรการ
การดําเนินการปรับลดคางานกอสรางของหนวยงานภาครัฐ 
ทั้ง 4 ขอ สรุปไดดังนี้
 1. กรณีไดดําเนินการจัดจางกอสรางโดยได้เปิดซอง
ประกวดราคา สอบราคา หรือรับการเสนอราคาดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสแลว กอนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และ 
อยูระหวางการลงนามในสัญญากอสราง ขอใหหนวยงาน 
ภาครัฐเจรจาตอรองราคาคางานกอสรางกับผูเสนอราคา 
รายตํ่าสุด ตามราคากลางงานกอสรางที่ปรับลดตามราคา 
นํ้ามันดีเซลที่ปรับปรุงใหม
 2. กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการเปิดซองฯ ภายหลัง 
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ขอใหหนวยงานภาครัฐเจรจาตอรอง
ราคาคางานกอสรางกับผูเสนอราคารายตํ่าสุดตามราคากลาง
งานกอสรางที่ปรับลดตามราคานํ้ามันดีเซลที่ปรับปรุงใหม
 3. กรณีที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคา สอบราคา 
หรือประกาศราง  ขอใหหนวยงานภาครัฐยกเลิกการ
กําหนดราคากลางงานกอสรางเดิม และใหกําหนดราคากลาง
งานกอสรางใหมตามราคานํ้ามันดีเซลที่ปรับปรุงใหมเปนฐาน
ในการคํานวณราคากลางงานกอสรางดังกลาว
 4. ภายหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ใหกําหนดราคา
กลางโดยใชราคานํ้ามันดีเซลที่ปรับปรุงใหมเปนฐานในการ

คํานวณราคากลางงานกอสรางดังกลาว
 ทั้งนี้ กรณีตามขอ 1 และขอ 2 ขอใหหนวยงานภาครัฐ
พิจารณาดําเนินการจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจาง 
ใหเปนไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 
เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผู ประกอบอาชีพงานกอสราง 
แจงตามหนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีที ่นร 2 3 ว 1 9
ลงวันที่ 2  สิงหาคม 2532 สรุปความตามหนังสือฉบับหลังนี ้
ก็คือ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมระหวางหนวยงานภาครัฐกับ 
ผูรับเหมางานกอสราง กลาวคือ ดานหนึ่งเปนการชวยเหลือ 
ผูรับจางใหสามารถประกอบกิจการตอไปไดในชวงที่เกิดภาวะ
วัสดุกอสรางขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น โดยหนวยงานภาครัฐ 
จะจายคาชดเชยใหแกผู ประกอบการ และขณะเดียวกัน 
อีกดานหนึ่งหนวยงานภาครัฐก็อาจเรียกคางานคืนจากผูรับจาง
ในสวนท่ีราคาวสัดุกอสรางลดลงไดเชนเดียวกนั โดยอาจใชวธิกีาร
หักเงินคางานในงวดถัดไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญา 
แลวแตกรณี ซึ่งในหนังสือฉบับนี้จะมีเงื่อนไขและหลักเกณ  
ประเภทงานกอสราง สตูรและวธิกีารคาํนวณคา  ทีใ่ชกบัสญัญา
แบบปรับราคาไดกลาววาไว 
 ทานผูอานจะเห็นคําวา ขอใหหนวยงานภาครัฐเจรจา
ตอรอง  ขอใหหนวยงานภาครัฐพิจารณา  ก็เนื่องจากวา 
ผูบริหารองคกรจะตองใชดุลพินิจพิจารณาประกอบกับระเบียบ
พัสดุ หากไมทําตามที่ขอ ตองมีเหตุผลที่ดีกวามาชี้แจงหักลาง 
แต ทางที่ดี ให  ทําตามท่ีมีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบไว  
จะปลอดภัยที่สุด ซึ่งหนวยงานภาครัฐหมายความรวมถึง 
อปท.ดวย นะครับ หากหนวยงานภาครัฐไมดําเนินการตามมติ 
คณะรัฐมนตรีและหนังสือส่ังการที่เก่ียวของ และเปนเหตุให 
ทางราชการตองเสียประโยชนจายเงินเปนคาจางเหมากอสราง
ใหแกผูรบัจางสงูกวาความเปนจรงิ จะมีเหตกุารณความรบัผิด
ทางละเมดิเกดิขึน้กบัผูเกีย่วของอยางแนนอน ดงันัน้ เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดจาง หากยังไมเขาใจในสาระ 
ของหนังสือส่ังการอยางเพียงพอ และมิไดสอบถามหรือขอรับ 
คําแนะนําจากหนวยราชการผูกํากับดูแล และมีกรณีกอใหเกิด 
ความเสียหายดังกลาว เขาจะถือไดวาเปนการป ิบัติหนาที่ 
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ที่นี้ละครับผูมีสวนเก่ียวของ 
ไมวาจะเปน ายชาง เจาหนาที่พัสดุผู มีหนาที่คํานวณเงิน 
ลด หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และผูบังคับบัญชา จะอยูในขาย 
ความรับผิดทางละเมิด อยางหลีกเลี่ยงไมได ขอเตือนวา 
โปรดอยามองขามความปลอดภัย
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โครงการสรางเสรมิ เพ่ิมรายไดสําหรับกลุมอาชพีสตรอีาํเภอบานไผ

 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดโครงการสรางเสริม

เพิ่มรายไดสําหรับกลุมอาชีพสตรีอําเภอบานไผ ในโอกาสน้ี ส.อบจ.ขอนแกน อ.บานไผ เขต 1 นายเดชคํารณ สิงคลีบุตร

ส.อบจ.ขอนแกน อ.บานไผ เขต 2 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน และหัวหนาสํานักปลัด อบจ. นายวรเวทย ดิเรกศรี เขารวมพิธีเปด

ในครั้งนี้ โดยมี นายอําเภอบานไผ นายจารึก เหลาประเสริฐ เปนผูกลาวตอนรับ

 โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะอาชีพกลุ มสตรี พัฒนาการออกแบบและจัดทําบรรจุภัณ 

เปนการเพิ่มมูลคาแกสินคา และผลิตภัณ ใหสูงขึ้น โดยจัด กอบรมใหความรูแกกลุมสตรีอําเภอบานไผ จํานวน 2  คน

ณ โรงแรมชิคาโกไอซแลนดรีสอรท ต.เมืองเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกน

า กจสํานักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน  ชมชัยภูมิ ผูชวยนักสังคมสงเคราะห
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า กจกองกิจการสภา
โดย...จาสิบเอกสุทัศน  ผลบุญ เจาพนักงานธุรการ 4

รงการ งเ ร การ  ร องปร า อง กรปก รอง  อง ่
ปร จาปง ปร า ร ่ ล ร ่

รุนที่ 5 อําเภอแวงใหญ วันที่ 21 ม.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์

ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานในพิธีเปดโครงการ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 

255  มีประชาคมในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแวงใหญเขารวม

โครงการ จํานวน 3  คน โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน 

อาํเภอแวงใหญ นายทองสขุ ธนรูตัน ส.อบจ.ขอนแกน 

อาํเภอชนบท นายอดลุย คามดษิฐ นายอาํเภอแวงใหญ 

นายยศวัจน วิภูษาวิทูลย รองปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน นายธาดา

พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.กองกิจการ

สภา อบจ. นางวราพร หาญชนะชัยกูล 

ตลอดจนหัวหนาสวนราชการในเขตพื้นที่

อาํเภอแวงใหญ รวมเปนเกยีรต ิณ หอประชมุ

อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

รุนที่ 6 อําเภอพล วันที่ 22 ม.ค. 255  

นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์

ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานในพิธีเปด

โครงการส งเสริมการมีส วนร วมของ

ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประจําปงบประมาณ 255  มีประชาคม

ในเขตพื้นท่ีอําเภอพล เขารวมโครงการ 

จาํนวน 6  คน โดยม ีส.อบจ.ขอนแกน 

อาํเภอพล เขต 1 นายคจติร พงษคําพนัธ

ส.อบจ.ขอนแกน อําเภอพล เขต 2

นายคง ทธิ์ อัศวพัฒนากูล หัวหนา

สํานักปลัด อบจ. นายวรเวทย ดิเรกศรี

ผอ.โรงเรียนบานคูขาด สถิตยอุปถัมภ  

นายสมจิต เกตพิบูลย ผอ.กองกิจการ

สภา อบจ. นางวราพร หาญชนะชัยกูล รอง ผอ.โรงเรียนบานคูขาด สถิตยอุปถัมภ  นายสุเทพ อนอมร รอง ผอ.โรงเรียนเมืองพล

พิทยาคม นายอนันต ธรรมทอง และนายเรืองยศ  โพนเมืองหลา รวมเปนเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 

โครงการ จํานวน 3  คน โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน 

อาํเภอแวงใหญ 

อาํเภอชนบท 

นายยศวัจน วิภูษาวิทูลย

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

พรหมสาขา ณ สกลนคร 

สภา อบจ. 
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 วันที่ 20 ม.ค. 2558 - 16 ก.พ. 2558 อบจ.ขอนแกน โดย นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ พรอมดวย 

สมาชกิสภา อบจ.ขอนแกน ผูบรหิาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ อบจ.ขอนแกน มอบผาหมกันหนาวชวยเหลอืผูประสบภยัหนาว 

จํานวน 25,000 ผืน เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนผูประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน

า น นาว  ย อ บ ัย นา  จา  

วารสารคูนแคน

ข า    น
โดย... ศิริวั น นามคัณที

อบจ.ขอนแกน
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 อบจ.ขอนแกน รวมกับ รวมกับ สมาคม อบจ.แหงประเทศไทย และสถาบันพระปกเกลา จัดทํา โครงการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ระหวางวันที่ 17 - 19 ม.ค. 2558 

ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด คอนเวนชั่นเซนเตอร ขอนแกน 

 วันที่ 18 ม.ค. 2558 รอง ผวจ.ขอนแกน นายศิวาโรจน มุงหมายผล ใหเกียรติกลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนาเลขาธิการ

สถาบันพระปกเกลา รศ.วุฒิสาร ตันไชย เปนประธานเปดการสัมมนาและการแสดงปาฐกถา เรื่อง การปฏิรูปการกระจายอํานาจ

และการปกครองทองถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย โดยมี นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 

พรอมดวย นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทั่วประเทศรวมเปนเกียรติ

กา ั นา บั กา
แน า กา ั นาอ ก ก อ  น อ น อกา ย
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ข า    น
โดย... พิพั นพล  หลอยดา

อบจ.ขอนแกน



 การดําเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุ

วัตถุประสงคตามที่กําหนดไวทุกประการ ผูเขารวมโครงการ

ซ่ึงเปนบคุลากรจาก อบจ. เทศบาล และ อบต. ไดรบัการแบงปน

ประสบการณ เกดิวสิยัทศันในการพฒันาองคกรใหมปีระสิทธภิาพ 

เปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

ทิศทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะ

การปรับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเหมาะสม

กับบริบทของประเทศไทยในปจจุบัน เกิดความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในอนาคต ที่สําคัญ เกิดเครือขายในการรวมมือ

และให คําปรึกษาในการปฏิบัติงานขององค กรปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อนําไปใชปฏิบัติงานในการใหบริการประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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กา อ บา นน านจั า อ  บ า  

 งานซอมบํารุงถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแกน ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี เอื้อตอการเดินทางและการขนสง

วัตถุดิบทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ เปนงานจัดทําเองที่ดําเนินงานโดยฝายกอสรางและซอมบํารุง กองชาง แบงเปน 

2 โครงการหลัก ดังนี้ 

1. โครงการปรับเกรดผิวจราจรลูกรังและหินคลุก

  เริ่มโครงการต้ังแตวันท่ี 3 พ.ย.2557 ถึงปจจุบัน ดําเนินการปรับเกรดผิวจราจรลูกรังและหินคลุก รวมความยาวกวา

  590 กม. (เปาหมายโครงการ 1,600 กม. สิ้นสุดโครงการในวันที่ 29 พ.ค.2558)

2. โครงการซอมปะผิวจราจรลาดยาง

  เริ่มโครงการตั้งแตวันที่ 3 พ.ย.2557 ถึงปจจุบัน ไดผลงานแลว ดําเนินการซอมปะผิวจราจรลาดยาง รวมพื้นที่กวา 

  3,700 ตร.ม. (เปาหมายโครงการ 23,000 ตร.ม. สิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 ก.ย.2558)

ผูรับผิดชอบโครงการ

 - นายกรรชิง เทศประสิทธิ์ หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง

 - นายโกวิท ลีฬหวรงค  นายชางโยธา 7ว.

 - นายนพดล ตุนบัว  นายชางโยธา 7ว.

 - นายทศพล ถิรพงศชาติ  นายชางโยธา 7ว. 

 - นายกิตติ ตื้อปน  นายชางโยธา 7ว.

 - นายธนกฤต ศิริธรรมจักร นายชางโยธา 6ว.
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า ก จ
โดย.. พรภิรมย ครโสภา วิศวกรเครื่องกล 8 วช

กอ า



ตั้งอยู เลขที่ 444 หมู 16 ถ.มะลิวัลย ต.บานเปด

อ.เมือง จ.ขอนแกน 

บริการหองพักพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน

มีหองพักจํานวน 44 หอง 

ราคาหองพัก ราคา 690 - 1,890 บาท/คืน

พรอมอาหารเชา

โทร. 043-332855

ขอแน นา แ จ บยนแ า า นย
บา อ กา บ า  นจั ั  อ กา บ า  นจั ั ขอนแกน

ตั้งอยู เลขที่ 159 หมู 3 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

บริการหองพักสไตลรีสอรท พรอมหองประชุมสัมมนา

ที่สามารถรองรับไดถึง 60-70 ทาน 

มีหองพักจํานวน 30 หอง

ราคาหองพัก ราคา 350 - 700 บาท/คืน

พรอมอาหารเชา

โทร. 043-387192

แ น น  อ  แอน  ก า แ อ
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า ก จ
โดย... ายเรงรัด บะจัดเกบรายได

กอ ั



 กองแผนและงบประมาณ อบจ.ขอนแกน ไดดําเนิน

โครงการอบรมสงเสรมิการเรยีนรูตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง อําเภอเมือง รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 27 - 28 พ.ย. 2557 

รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 8 - 9 ธ.ค. 2557 ณ หอประชุมเทศบาล

ตําบลบานเปด รุนท่ี 3 ระหวางวันท่ี 18 - 19 ธ.ค. 2557 

ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ และศึกษาดูงาน 

ณ ศูนย ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จังหวัดสกลนคร ต.หวยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 

 ในการนี้ไดรับเกียรติจาก รองนายก อบจ.ขอนแกน 

นายสิทธิกุล ภูคําวงศ เปนประธานในพิธีเปด พรอมดวย 

ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมืองขอนแกน เขต 4 นางอัญชลี เฟองทอง 

และ ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมืองขอนแกน เขต 2 นายวุฒิพร 

ศรีมังกรแกว รวมเปนเกียรติในพิธีเปด โดยมี ผอ.กองแผน

และงบประมาณ อบจ.ขอนแก น นายเพ็ชร มูลป อม

กลาวรายงานวัตถุประสงคของการฝกอบรม

 โดยในการผึกอบรมในครั้ งนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อ

สรางความรู  ความเขาใจการดําเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สรางประสบการณการพัฒนาวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงจากแหลงเรียนรูตนแบบ เพื่อสรางอาชีพเสริม 

เพ่ิมรายไดระดับครัวเรือนและชมุชน ทําใหระบบเศรษฐกจิชมุชน

มีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได มีความพรอมที่จะพัฒนาสําหรับ

การแขงขันทางการคาในอนาคต

คร าร ร ส สร าร ร นรู
า ัก ั าขอ กจ อ ย

วารสารคูนแคน

า ก จ
โดย....ธัญธนาภา จอมคา ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย ละ ผน

กอ แ นแ บ า



 สวัสดีครับ แฟน ๆ วารสารคูนแคน พบกันอีกแลว

นะครับ กับกองกิจการขนสงสําหรับเดือนนี้ กองกิจการขนสง

มโีครงการด ีๆ  สําหรบัพีน่องประชาชนทีม่าใชบรกิารสถานขีนสง

ผู โดยสารจังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 สังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน ภายใตการบริหารของ นายก อบจ.

ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ซึ่งขณะน้ีภายในพื้นที่

ของสถานีขนสงผู โดยสารจังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 กําลัง

ดําเนินการกอสรางโครงการที่สําคัญ ไดแก โครงการกอสราง

อาคารที่พักผู โดยสารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน 

แหงที่ 3 (หลังที่ 2) ซ่ึงเปนอาคาร 2 ชั้น บนเนื้อที่ 7 ไร 

คร าร สรา าคาร ู สาร
านขน  ย า  จั ั ขอนแกน แ   

งบประมาณในการกอสราง 46 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงค

ในการกอสราง เพือ่ใหบรกิารประชาชนผูมาใชบรกิาร และรองรบั

รถโดยสารประจําทางที่จะยายออกจากสถานีขนสงผูโดยสาร

จังหวัดขอนแกน แหงที่ 1 และแหงที่ 2 มารวมกันที่สถานีขนสง

ผูโดยสารจังหวดัขอนแกน แหงท่ี 3 เพียงแหงเดียว ภายในอนาคต

อันใกลนี้ ซึ่งความคืบหนาของการกอสรางกองกิจการขนสง

จะนําเสนอตอพ่ีนองประชาชนใหทราบผานทางวารสารคูนแคน

เปนระยะ ๆ ตอไป สําหรับฉบับนี้ เราจะลากันดวยภาพ

การกอสร างอาคารที่พักผู  โดยสารสถานีขนสงผู  โดยสาร

จังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 (หลังที่ 2) พบกันใหมฉบับหนาครับ

วารสารคูนแคน

า ก จ
โดย... รุงโรจน สิงหมี หัวหนา ายป ิบัติงานขนสง

กอ กจกา ขน 



 หนวยตรวจสอบภายใน อบต.ขอนแกน ไดตรวจสอบ
การปฏิบัติงานในดานการจัดทําบัญชีการจัดซื้อจัดจาง 
การเบิกจายเงิน ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกนจํานวน 4 โรงเรียน ดังนี้
 1. โรงเรียนหนองโนประชาสรรค
 2. โรงเรียนสีชมพูศึกษา
 3. โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย
 4. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
 ซึง่โรงเรยีนไดปฏิบติังานถกูตองครบถวน และเปนไปตาม
ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ รายละเอียดดังนี้

- การจัดทําบัญชี มีการลงรายการรับเงิน 
- การจายเงินเปนประจําทุกวัน พรอมทั้งบัญชี

แยกประเภท และมีทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามหมวด
รายจายตางๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน รายไตรมาส มีการจัดทํา
รายงานสถานะการเงินประจําวัน เปนปจจุบัน จัดทํางบการเงิน
ประจําเดือน ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกรมการปกครองวา
ดวยการบันทึกบัญชี ฯ พ.ศ. 2543 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนําเงินรายไดของ
สถานศึกษา ไปจัดสรรเปนคาใชจ ายในการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551

รว ส าร าน น าน าร า าร า
กา บกจาย น ขอ  ยน น ั กั อ กา บ า  นจั ั ขอนแกน

 - การเบกิจายเงนิ มฎีกีาเบิกจายเงนิทุกครัง้ มีเอกสาร
แนบฎกีาครบทกุรายการมกีารจัดทาํทะเบยีนคมุไวเปนหมวดหมู 
ตามลักษณะหมวดรายจาย ทะเบียนจายเงินอ่ืนๆ แยกเปน
ประเภทไวอยางถูกตองตามระเบียบฯ รวมท้ังไดตัดยอดเงิน
งบประมาณตามทะเบียนคุมเงินทุกประเภทเพื่อมิใหมีการ
เบิกจายเงินเกินบัญชี การเบิกจายเงินเปนไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การเบิกจายเงินและการตรวจเงินฯ พ.ศ. 2547 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนําเงินรายได
ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 และผูมีอํานาจ
ไดอนุมัติเรียบรอยแลว
 - การจัดซื้อจัดจาง มีการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจาง 
และไดดําเนินการ เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 
และแกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรร
เปนคาใชจายในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2551 หมวด 3 ขอ 11 การปฏบัิตงิาน
ของเจาหนาที่จัดอยูในระดับดีมาก และขอขอบคุณ ผูบริหาร
สถานศึกษาที่ใหความรวมมือดวยดี

วารสารคูนแคน

า ก จ
โดย... วีวรรณ จันทรดา หัวหนาหนวยตรวจสอบภาย น

น ย จ อบ าย น



 อบจ.ขอนแกน ไดสงนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดที่ผาน
การคัดเลือกในระดับภาค เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 32 
ประจําปการศึกษา 2557 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 
“เมืองกาญจนเกมส 2014” ระหวางวันที่ 14 - 23 ม.ค. 2558 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
มอบหมายใหเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเปนเจาภาพจัดการ
แขงขันฯ 

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ 
มอบหมายให ผอ.สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายปยะชัย ตุยสิมา และผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
อบจ. ขอนแกน เขารวมพธิเีปดการแขงขันในวนัที ่14 ม.ค. 2558 
โดยมีนักกีฬาในสังกัดเขารวมการแขงขัน จํานวน 67 คน, 
ผูควบคุมทีม ผูฝกสอน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 39 คน 
นําคณะนักกีฬาโดย รอง ผอ.สํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม นายสุวิไชย ศรีเสน ท้ังนี้มี อปท.ทั่วทั้งประเทศ 
รวม 234 แหง เขารวมการแขงขันในครั้งนี้ 

 อบจ.ขอนแกน ไดสงนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดที่ผาน อบจ.ขอนแกน ไดสงนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดที่ผาน

กา แข ขันก านัก ยนอ ก ก อ  น อ น แ  ย ั   
จา กา ก า  อบ น  ับ  อ กา จน ก  

วารสารคูนแคน

โดย...กิตติชัย อุทธา นักวิชาการศก า  ว

ขา แ กา ก า แ ยน น ั กั  อบจ.ขอนแกน



น.ส.สพุชัชา สวุรรณบาํรงุ นกัเรียนชัน้ ม.5 ร.ร.พระธาตขุามแกนพทิยาลัย ไดรับการคดัเลือกจากกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น ใหเปนนักกีฬานักเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สรางชื่อเสียงใหกับทองถิ่นในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ได

รับโลรางวัล ประกาศเกียรติคุณ และเสื้อสามารถนักกีฬาดีเดน รวม 18 คนจากทั้งประเทศ โดยรับมอบในพิธีเปดการแขงขัน จาก

ประธานในพิธี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายจรินทร จักกะพาก

ที่ ประเภทกีฬา ทอง เงิน ทองแดง รวม

1 เทเบิลเทนนิส - - 2 2

3 กรีฑาและมินิมาราธอน 9 3 2 14
5 วอลเลยบอลในรม - - 1 1
6 เซปกตระกรอ - 1 - 1

รวม 9 4 5 18

 สรปุผลการแขงขนั อบจ.ขอนแกน ได 9 เหรยีญทอง, 4 เหรยีญเงนิ 

และ 5 เหรียญทองแดง ซึ่งสรุปเหรียญรางวัลไดเปนลําดับที่ 4 ในระดับ

ประเทศ

ตารางสรุปเหรียญรางวัลการแขงขัน
“เมืองกาญจนเกมส 2014” ของ อบจ.ขอนแกน

ผลการแขงขันระดับประเทศ

วารสารคูนแคน

โดย...กิตติชัย อุทธา นักวิชาการศก า  ว

ขา แ กา ก า แ ยน น ั กั  อบจ.ขอนแกน



 ในยุคปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หรือ ไอซีที  ( ICT- Information and Communicat ion 
Technology) ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่
ทั่วโลก เชื่อมโยงผูใชงานทุกเพศทุกวัยเขาดวยกัน 

 าจาก า  า กอบกัน อ
 I คือ Information หมายถึง สารสนเทศ ในบางครั้ง
  หมายถึงขอมูล 
 C คือ Communication หมายถึง การสื่อสาร 
 T คือ Technology หมายถึง เทคโนโลยี 
 เมื่อนํามารวมกัน ไอซีที หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร เป นเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข องต้ังแต
การรวบรวมจัดเก็บขอมูล การประมวลผล การพิมพ การสรางงาน 
การสื่อสารขอมูล ฯลฯ รวมไปถึงการใหบริการ การใช และการดูแล
ขอมูล
 ดังนั้น สื่อไอซีที หมายถึง สื่อที่ใชเทคโนโลยีในการจัดการ
สารสนเทศ ในการสื่อสาร ถายทอดขอมูล ความรูตางๆ จากผูสงสาร 
ไปยังผู รับสาร ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงสื่อไอซีทีหลักๆ 3 ตัว ไดแก 
อินเทอรเน็ต เกมอิเล็กทรอนิกส และโทรศัพทมือถือ เทานั้น

จัก า ยา น าน นกา อน อ น
 ใชอินเทอรเน็ตทําแตกิจกรรมที่ไมผิดกฎหมาย ไมผิด
ศีลธรรม ไมเปนภัยตอสังคม
 1. ใชภาษาสุภาพ เคารพและใหเกียรติผูอื่น การสื่อสาร
ออนไลนใหยดึมาตรฐานความประพฤติเดียวกับการสือ่สารในชวิีตจรงิ 
ตองนึกวาเราสื่อสารกับคนที่เรารูจัก มีตัวตน และมีปฏิสัมพันธตอกัน 
ดังนั้น ควรพูดดี และหวังดีตอกัน
 2. คิดกอนโพสต หรือสงอีเมล หากเราจะสงขอความ 
รูปภาพ เสียง หรือคลิปวิดีโอใดๆ ไปในอินเทอรเน็ต ควรคิดทบทวน
เสียกอนวาไมไดสรางความเสียหายหรือทํารายใคร เพราะเมื่อ
สงไปแลวจะเรียกคืนไมได หนําซ้ําคนอ่ืนอาจกอปปสิ่งท่ีเราสงนั้นไป
ตกแตง บิดเบือน หรือสงตอ สรางความเสียหายหรือผลกระทบอยาง
ที่เราคาดไมถึง
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 3. แบงปนความรูและขอมูลขาวสารที่มีประโยชน หากมี
สิ่ง ท่ีดีสามารถนํามาแบงป นกับเพื่อนๆ ในสังคมออนไลนได  
ดังคํากลาวท่ีวา “เนื้อหาดีใหกด like เนื้อหารายไมกด share” 
อยางไรก็ตาม ตองไมลืมตรวจสอบคุณภาพของขอมูลขาวสารนั้น
กอนที่จะกดไลคหรือแชร
 4. ควบคมุอารมณ เวลาแสดงความคดิเหน็บนเวทสีาธารณะ
อยางเว็บบอรด เปนไปไดท่ีจะมีคนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับสิ่ง
ท่ีเราโพสต จงยอมรับความเห็นที่แตกตาง ควรรู จักยับยั้งชั่งใจ
หรือควบคุมอารมณไม ทะเลาะวิวาทกับคนที่มีความเห็นหรือ
ความรูสึกที่แตกตางหรืออยูคนละขั้ว
 5. เคารพความเปนสวนตัวของผูอื่น ไมเปดอานอีเมล
ของคนอ่ืน ไมสงตอขอมูลหรือความลับของคนอื่น แมจะไดรูไดเห็น
หรือไดรับจากการสงตอ (forward) กันมาก็ตาม ไมมีใครอยากตก
เปนท่ีซบุซบินนิทา เสยีหาย หรอืเปนเหยือ่ของสังคม แมแตตวัเราเอง 
เพราะฉะนั้นตองคิดกอนสงตอหรือแชรขอมูล

า ันอน อ น
 เนือ่งจากเราทําอะไรไดหลายอยางบนอนิเทอรเนต็ ไมวาจะ
เปนการสืบคนขอมูล การอานขาวสาร การเขียนแสดงความคิดเห็น 
การพูดคุยสนทนา การเรียกดูและเผยแพรรูปภาพ คลิปวิดีโอ
ตางๆ ฯลฯ ซึ่งก็หมายความวา สื่ออินเทอรเน็ตเปดโอกาสใหเราเปน
ทั้งผูรับสารและผูสงสาร เปนทั้งผูอานและผูเขียน เปนทั้งผูบริโภค
และผูผลิตเนื้อหาขอมูล เรายิ่งจะตองระมัดระวังไมใหสิ่งที่เราไดอาน 
ไดยิน ไดสัมผัสทางอินเทอรเน็ตมามีอิทธิพลตอความคิด ความเช่ือ 
หรือพฤติกรรมของเรา ในขณะเดียวกัน เราตองไมจงใจเขียนหรือ
เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีจะทําใหผูอื่นตกเปนเหยื่อโดยรูไมเทาทัน
เชนกัน

ที่มา : http://www.inetfoundation.or.th/icthappy/index.php?act=media

วารสารคูนแคน

ก า
โดย... เทวา ตังวานิชกพง  ศก านิเทศก คศ.  ชานาญการพิเศ

จาก านักกา ก า า นาแ ั น



ความหมายของสมาธิ… (ตอจากฉบับที่แลว)

 1.1 ดูจากเปาหมายที่ใช ถาใชเพ่ือเบียดเบียนผูอื่น เชน 

ต้ังจิตแนวแนนั่งตกปลาหรือเล็งปนดวยจิตเปนสมาธิเพื่อ

ยิงสัตวหรือศัตรูไมใหผิดพลาด ตั้งใจแนวแนขณะโจรกรรม

กลาวเท็จดวยจิตที่เปนสมาธิ หรือเอาใจจดจออยางแนนแฟน

กบัแกวสรุาทีถ่อืดืม่อยู อยางนีเ้ปนมจิฉาสมาธ ิถาใชเพือ่เปาหมาย

ตรงขามจากที่กลาวนี้เปนสัมมาสมาธิ

 1.2 ดูจากสภาวะของสมาธิ ถาเปนความแนวแนแหงจิต

ที่ไมแท ไมบริสุทธิ์ เชน เจือดวยกิเลสอกุศลบางอยาง เปนความ

แนวแนที่ทําใหเกาะยึดไมนําจิตสู การสลัดออกจากแรงดึง

ของกิเลส หรือสูความเปนอิสระจากพันธะของกิเลส เปนมิจฉา

สมาธิ ถาเปนสภาวะตรงกันขามเปนสัมมาสมาธิ

 อันธรรมชาติของจิตมนุษยนั้น พระพุทธเจา ทรงตรัส

อธิบายวา "จิตนั้นมีธรรมชาติดิ้นรนออนไหว รักษาไดยาก 

หามไดยาก จิตนั้นกําหนดใหเห็นไดแสนยาก ละเอียดออนยิ่งนัก 

มักตกไปหาอารมณ ที่ปรารถนา" นี่คือสภาพธรรมชาติของ

จติคนเรา ดิน้รน ออนไหว หามยาก และมกัจะไหลไปตามอารมณ

ที่ปรารถนา สิ่งที่ชอบ สิ่งที่พึงพอใจ เลยนําไปสูความโลภ

 ความหมายของสติ  สติ เป นสภาพธรรมที่ ดี งาม 

เกิดรวมกับจิตที่ดีงามทุกประเภท สติ เปนสภาพธรรมที่ระลึกได 

เปนไปในกุศลท้ังในขั้นของทาน ศีล และ ภาวนา (การอบรม

เจริญความสงบของจิตและอบรมเจริญปญญา) สติจึงเปนธรรม

ที่จําปรารถนาในที่ทั้งปวง เพราะเหตุวาชีวิตในวันหนึ่ง ๆ ที่เต็ม

ไปดวยอวิชชา ความหลง ความไมรู ขณะนั้นหลงลืมสติ ไมเปน

กุศล ไมสามารถที่จะพิจารณาสภาพธรรมในชีวิตประจําวันได

ตามความเปนจริง จนกวาสติจะเกิดเมื่อใด มีการระลึกได

แมในเหตุในผล ในความถูกตอง ในความเหมาะควรในชีวิต

ประจําวันขณะใดขณะนั้นก็เปนการเกิดขึ้นของสติ ประโยชน

ของการมีสติ

 1. สติ ช วยให เกิดความระมัด ระวัง ป องกันภัย 

  เหตุรายตางๆ 

 2. สติ ชวยใหการงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 3. สติ ชวยปองกันไมใหตกสูความชั่ว 

 4. สติ ชวยใหสํานึก ตระหนักในหนาที่เสมอ

 5. สติ ชวยใหประพฤติทางกาย วาจา และใจ ถูกตอง 

  (เปนสุจิต)

 6. สติ ชวยใหความคิด และการรับรูวัตถภุายนอก แจมใส

 7. สติ ชวยใหจิตใจบริสุทธิ์ 

 8. สติ ชวยใหไมหลงใหลอารมณตางๆ ที่มากระทบ

 อนึ่ง แมผูมีความรูมาก เปนพหูสูต มีศิลปะ หากขาดสติ 

ก็อาจทําผิดพลาด ยังความเสียหายใหเกิดขึ้น ไดเสมอ พี่นอง

ขาราชการ-พนกังานอยางเราๆ ท่ียงัไมเขาถงึข้ันนัง่สมาธไิดนานๆ 

ก็ขอใหเราไดรู ไวเบื้องตน เผื่ออนาคตหากเราไดเกษียณอายุ 

หรือมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมตามวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมทั่วไป 

การปฏบิติัแตละแหงอาจไมเหมอืนกนัแลวแตเจาสาํนกัจะคิดคน

เพ่ืองายตอการฝกปฏิบัติ เชน การเดิน การนั่ง การนอน 

การทํามือ การเคลื่อนไหวอ่ืนๆเปนตน เมื่อฟงพระทานอธิบาย

จะไดเขาใจมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติตามได อันที่จริงที่ทาน

บรรยายใหฟงถาคดิตามหรือมโนภาพตามทาน หากเราไดปฏบัิติ

หรือนําหลักมาใช  ในชีวิตประจําวัน เริ่มจากมีสติตั้ งแต 

ออกจากบานจากท่ีพักเพ่ือไปปฏิบัติราชการหรือไปทําภารกิจ

อื่นๆ เมื่อถึงท่ีหมายเราก็มีสติวาเรากําลังทําอะไรอยู งานไหน

เรงดวน งานไหนรอง เราก็สามารถแยกแยะออกและทํางาน

อยางมีความสุขเพราะเรามีสติ ไมประมาทแมแตสิ่งเล็กๆ นอยๆ

ที่เราวาไมสําคัญ อาจจะเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนอื่นๆ ได

ติดตามโครงการเปดบานรับธรรม อบจ.ขอนแกน

ในฉบับหนา สวัสดีครับ

 ในการประชุมประจําเดือนของขาราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแกน ได นิมนตพระสงฆมาเทศน ครั้งที่  32 

โดย พระอธิการอเนก เตชวโร ประธานสงฆ วัดโมกขวนาราม ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน ขอสรุปธรรมะประเด็นที่สําคัญ 

ที่ทานไดเทศน พอสังเขป ดังนี้

วารสารคูนแคน

ก า
โดย... นายวรเวทย ดิเรกศรี หัวหนาสานักปลัด

บาน ับ  อบจ.ขอนแกน



 สวัสดีครับ.. ฉบับนี้พบกับสาระนารูเกี่ยวกับการจายเงินโบนัส ป 2558 ซึ่ง ก.จ. ไดกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการจาย โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้

การยื่นเสนอขอรับการประเมิน

 1. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดยื่นเสนอขอรับการประเมินฯ ตอ ก.จ.จ. ภายในเดือน กันยายนของทุกป 

 2. ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายหรือยุทธศาสตรของจังหวัด จํานวน 

1 โครงการ ตามมติดิานประสทิธิผลการปฏิบัตริาชการ ตวัชีว้ดัที ่6 และโครงการ/กจิกรรมดเีดนหรอืมคีวามสาํคญั จํานวน 1 โครงการ 

ตามมิติดานคุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วัดที่ 4 ตอ ก.จ.จ. 

 3. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มีคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน แบงเปน

  1) สวนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด จํานวน 90 คะแนน แบงเปน

   - มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล  คะแนน 30 คะแนน

   - มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ คะแนน 25 คะแนน

   - มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพ  คะแนน 15 คะแนน

   - มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  คะแนน 20 คะแนน 

  2) คะแนน Core Team จํานวน 10 คะแนน 

 4. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

  - ระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ของปงบประมาณที่ขอรับการประเมินเปนตนไป

  - ใหองคการบริหารสวนจังหวัด จางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ี ก.จ.จ.กําหนด เพ่ือดําเนินการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ

อัตราการจายเงินโบนัส

 ตั้งแต 75 คะแนน แตไมถึง 85 คะแนน ไมเกิน 0.5 เทา

 ตั้งแต 85 คะแนน แตไมถึง 95 คะแนน ไมเกิน 1 เทา

 ตั้งแต 95 คะแนนขึ้นไป ไมเกิน 1.5 เทา 

 ใหนําฐานอัตราเงินเดือนหรือคาจางหรือคาตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน ของปงบประมาณที่ขอรับการประเมินมาเปน

ฐานในการจายเงินโบนัส 

 ทัง้นีศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท่ีประกาศ ก.จ.เรือ่งกาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ เงือ่นไข และวธิกีารกําหนด

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจางของ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558....พบกันใหมฉบับหนา......สวัสดีครับ

หลักเกณฑกา จาย น บนั   

วารสารคูนแคน

า น า
โดย... สุวนัย ภูมาศ ผูอานวยการกองการเจาหนาที่

กอ กา จา นา



 ในฉบับนี้ ขอนําเรียนการจัดหารายได จากทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประเภทอสังหาริมทรัพย 

เชน อาคารอํานวยการ ภายในสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จัดหาโดยวิธีการประมูล

วิธีการประมูลมีขั้นตอน ดังนี้

 1. ขออนุมัติดําเนินการ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับซองประมูลและ คณะกรรมการเปดซองประมูล

 2. จัดทําประกาศประมูลหาผู เชาพื้นที่ดําเนินกิจการจําหนายกาแฟ และเคร่ืองด่ืม โดยมีเนื้อหาสาระ อยางนอย

  ประกอบดวย ดังนี้

   2.1 ระยะเวลาประกาศประมูลไมนอยกวา 15 วัน

   2.2 กําหนดวัน เวลา ยื่นซองประมูล

   2.3 กําหนดวัน เวลา เปดซองประมูล 

   2.4 ใหมีหลักประกันซองประมูลโดยมีมูลคาเปนเงินจํานวนไมตํ่ากวารอยละหาของประโยชนตอบแทนขั้นตํ่า 

    แตไมเกินกวารอยละสิบ

   2.5 เมื่อไดผูชนะการประมูล จะตองทําสัญญาภายใน 15 วัน และวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ

    รอยละ 5 ของราคาที่ประมูลได

 ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2543

การจัดหา ย น น ั ย น
(ตอจากฉบับที่แลว)

..àªÔÞáÇÐªÔÁ

วารสารคูนแคน

า ก จ
โดย... นิมิตร ลีเอาะ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ว

กอ ั แ ั ย น



ผลการแขงขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ ตานยาเสพติด ครั้งที่ 10ผลการแขงขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ ตานยาเสพติด ครั้งที่ 10ผลการแขงขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ ตานยาเสพติด ครั้งที่ 10ผลการแขงขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ ตานยาเสพติด ครั้งที่ 10

 สวัสดีครับแฟนขาวกีฬา รอบรั้ว อบจ.ขอนแกน ชวงนี้
มีการแขงขันกีฬาท่ีกําลังไดรับความสนใจจากเยาวชนและ
ประชาชนมากที่สุดก็คือกีฬาฟุตบอล ซึ่งเปนกีฬายอดฮิตจริงๆ 
อบจ.ขอนแกน จึงไดจัดการแขงขันฟุตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ 
ตานยาเสพติดขึ้น เปนครั้งท่ี 10 ระหวางวันที่ 25 ธ.ค. 57 
ถึง 22 ม.ค. 58 ในปนี้ไดเพิ่มการแขงขันในรุนเยาวชนอายุ
ไมเกิน 12 ป มาสรางสีสันใหกับการแขงขันดวย จํานวน 12 ทีม 
พรอมทั้งรุนประชาชนทั่วไปอีก 24 ทีม ครับ

 วันที่ 22 ม.ค. 58 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ มาใหกําลังใจนักกีฬากอนท่ีจะเดินทางกลับ
เนือ่งจากติดภารกจิ และมอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน 
นายสิทธิกุล ภูคําวงศ เปนประธานในพิธีปดการแขงขัน โดยมี 
รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
น.ส.นงลักษณ รัตนจันทร นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ พรอม
ดวยหัวหนาสวนราชการ รวมเปนเกียรติ

 ปดทายกันดวยขาวคราวฟุตบอลบานเราซ่ึงจะเปดฤดูกาล 2015 เอ ไอ เอส ลีกดิวิชั่น 2 ครับ โดยในปนี้เรียกวา
สนุกกันแนนอนเพราะขอนแกนมีทีมนองใหม 1 ทีม คือทีมขอนแกน ยูไนเต็ด ครับ ติดตามขาวสารการแขงขันกันในฉบับตอไป
นะครับ สวัสดีครับ

รุนเยาวชนอายุไมเกิน 12 ป 
ชนะเลิศการแขงขัน  ไดแกทีม ช.ทวี ออลสตาร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ไดแก ทีม ขอนแกน CAS อะคาเดมี่
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ไดแก ทีม โตโยตา คิกออฟ อะคาเดมี่ 
รองชะเลิศอันดับที่ 3  ไดแก ทีม เลอสรร 12 อะคาเดมี่
ทีมมารยาทยอดเยี่ยม  ไดแก ทีม เลอสรร 12 อะคาเดมี่
นักฟุตบอลยอดเยี่ยม  ไดแก ด.ช.อชิตพล จันทบุตร จากทีม ช.ทวี ออลสตาร
ผูทําประตูสูงสุด  ไดแก ด.ช.พีระพัฒน เหลืองอราม จากทีม ช.ทวี ออลสตาร

รุนประชาชนทั่วไป
ชนะเลิศการแขงขัน ไดแก ทีม เดอะทีเรกซ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ไดแก ทีม บานไผ เอฟซี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ไดแก ทีม เมือง ยูไนเต็ด-สงเสริมเคมีเกษตร 
รองชะเลิศอันดับที่ 3  ไดแก ทีม พระคุณ
ทีมมารยาทยอดเยี่ยม  ไดแก ทีม เมือง ยูไนเต็ด-สงเสริมเคมีเกษตร
นักฟุตบอลยอดเยี่ยม  ไดแก นายศุภกร ฆารดา จากทีมเดอะทีเรกซ
ผูทําประตูสูงสุด  ไดแก นายวิทยา นามพวน
  จากทีม เมือง ยูไนเต็ด-สงเสริมเคมีเกษตร

วารสารคูนแคน

โดย... จาออง...วีระศักดิ์ อินทวง 
ข า  ก  า



พ.ศ. 2557 
เกียรติบัตร “หนวยงานที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แหงชาติ และการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2558
จาก...ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดขอนแกน

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. 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
(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


