


เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

 ถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยโดยเฉพาะชาวอีสานว่าเป็นสถานท่ี 

ท่องเที่ยวเชิงประเพณีที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น ประเพณีดังกล่าวนี้ก็คือประเพณีการละเล่นน�้า

สงกรานต์ภายใต้ชื่องาน “สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว” 

ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานให้กับเทศบาลนครขอนแก่นเป็นประจ�าทุกปี 

 ก�าหนดจัดงาน วันที่ 8-12 เม.ย. 2558 ณ ริมบึงแก่นนคร 

                   วันที่ 13-15 เม.ย. 2558 ณ ถนนศรีจันทร์ 

 เล่นสงกรานต์ที ่สนกุ ปลอดภยั ไร้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ และ ไม่ลามกอนาจาร เป็นค�าทีถู่กหยบิยก

ขึ้นมาในงานเทศกาลนี้ทุกๆ ปี มีการจัดกิจกรรมของถนนข้าวเหนียว ได้แก่ การจัดกิจกรรมเล่น คลื่นมนุษย์ 

(Human Wave) ขบวนแห่เกวียนบุปผชาติ ขบวนแห่สงกรานต์ การแสดงและการประกวดด้านดนตรี

“ม่วนซ่ืนสงกรานต์ปีนี้

ที่ขอนแก่น”
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ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 นอกจากอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์แล้ว 

อบจ.ขอนแก่น ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยด้วยการด�าเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ปล่อยปลา 

รดน�า้ด�าหวั ขอพรผูใ้หญ่ เป็นประจ�าทุกปี ท้ังยังได้ด�าเนนิโครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุติัเหตุการเดินทางในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลวันงูจงอาง ประเพณีไหว้เจ้าคุณปู่ รดน�้าเต่า

 นับได้ว่ามาเที่ยวขอนแก่น คุ้มค่าที่สุด ขอให้ม่วนซื่นสงกรานต์กันถ้วนหน้า... สวัสดีปีใหม่ไทย
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เจ้าของ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผู้อ�านวยการ : 
 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ 
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
 นายสิทธิกุล  ภูค�าวงศ์ 
 นางวัชราภรณ์  ผ่องใส 
 นายวัฒนา  ช่างเหลา 
	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
 นายปรัชญา  ผิวผาง 
	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ที่ปรึกษา 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร 
	 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
 นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
 นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์ 
 นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ 
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
 นายวรเวทย์  ดิเรกศรี 
	 หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
 นางวราพร หาญชนะชัยกูล 
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
 นายเพ็ชร  มูลป้อม 
	 ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ	
 นางสาวจุฑารัตน์  สุภโตษะ 
	 ผู้อ�านวยการกองคลัง	
 นายวิรัติ  นาคนชม 
	 ผู้อ�านวยการกองช่าง	
 นายปิยะชัย  ตุ่ยสิมา 
	 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	
 นายประชิต  อึ้งประเสริฐ 
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการขนส่ง	
 นางนงเยาว์  สรรศรี 
	 ผู้อ�านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	
 นายสุวนัย  ภูมาศ 
	 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่	

บทบรรณาธิการ

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 
 นางสุมาลี  ฐานวิเศษ 
	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้จัดการ 
 นางสาวนงลักษณ์  รัตนจันทร์ 
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้ช่วยผู้จัดการ : 
 นางศิริพร  ประดาพล 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
ฝ่ายประสานงานจัดส่งและนายทะเบียน : 
 นางสาวพรทิพา  ราชสีทา
ฝ่ายประสานงานติดตามข้อมูลประจ�ากองต่างๆ : 
 นายรัฐกรณ์  ทองงาม จ่าสิบเอกสุทัศน์  ผลบุญ นางกุลกาญจน์  ดิลกวิลาศ  
 นายเทพมงคล  ประดาพล นางอารยา  บูโฮม นายบวร  ชินอ้วน
 นางนษ  ปรีทรัพย ์ นายรุ่งโรจน์  สิงห์มี นางสุภาพร  ภูเงิน
 นางฉวีวรรณ  จันทร์ดา นายกิตติชัย  อุทธา 
คณะผู้จัดท�าข่าวประจ�ากองบรรณาธิการ 
 นางทัศรินทร์  เชิดโกทา นางพัชร์ชวัล  สุวัตถิกุล นางณัฐชยา  ดาหาร
 จ่าเอกวีระศักดิ์  อินทะวงษ์ นางวราภรณ์  อุทธา นางสาวกิตติมา  สนามทอง  
 นางจิระนันท์  ชนเวียน นางสาววิภารัตน์  ชมชัยภูมิ ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร  
 นายชาญสิทธิ์  คุ้มตะบุตร นายศิริวัฒน์  นามคัณที นายพิพัฒน์พล  หล่อยดา
 นายเกียรติศักดิ์  บัวพา นางสาวรัชนีวรรณ  ทองชา นางสาวยุวนิดา  แสนแก้ว
วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือเป็นการเผยแพร่กิจกรรมตามกรอบภารกิจของ อบจ.ขอนแก่น ตลอดจนองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินเชิงรุก โดยประชาชน 
องค์กรภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด อย่างเต็มรูปแบบ

ส�านักงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4324 4682 โทรสาร 0 4323 5144 www.kkpao.go.th
ออกแบบ/พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 232/199 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4332 8589-91 โทรสาร 0 4332 8592 E-mail : klungpress@hotmail.com

นางสุมาลี  ฐานวิเศษ
ปลัด อบจ.ขอนแก่น

 ส วั ส ดี ค ่ ะ ผู ้ อ ่ า น ทุ กท ่ า น 
วารสารคูนแคน ปีที่ 10 ฉบับท่ี 6 
ประจ�าเดือนมีนาคม 2558 กลับมา
พบกับทุกท่านอีกครั้ง พร ้อมกับ 
ข่าวคราวความเคลือ่นไหวต่าง ๆ  ของ 
อบจ.ขอนแก่น และจ.ขอนแก่น
 ฉบับนี้ขอส่งข่าวคราวร่วมงาน
บุญอันยิ่ ง ใหญ ่ของชาวจั งหวั ด

ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงผู้สนใจท�าบุญสร้างกุศลกับโครงการ
บรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด 
ประจ�าปี 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในวันคล ้ายวันพระราชสมภพในวันที่  2 เม.ย. 2558 
ซึ่งวัดธาตุ พระอารามหลวง ได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1-11 เม.ย. 
2558 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
จ.ขอนแก่น 
 ใกล ้ประเพณีงานวันสงกรานต ์ เข ้ามาทุกทีแล ้วค ่ะ 
ซ่ึงนบัว่าเป็นวนัส�าคัญอกีวนัหนึง่ จงัหวดัขอนแก่นได้จดังานประเพณี 
“สุ ดยอดสงกรานต ์ อี ส าน  เทศกาลดอกคู น เ สี ย งแคน 
และถนนข้าวเหนยีว ประจ�าปี 2558” และท่านนายก อบจ.ขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุน 
การจัดงานสุดยอดสงกรานต์อีสานฯ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น 
เป็นประจ�าทุกปี และขอเชิญชวนพี่น ้องชาวจังหวัดขอนแก่น 
และจังหวัดใกล้เคียงรวมท้ังขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเชิญร่วม
สนกุสนานกันที่ถนนขา้วเหนยีว เพราะวันสงกรานต์ปีนี้มวีันหยดุยาว 
5 วัน หลาย ๆ ท่านได้กลับถ่ินฐานบ้านเกิด เพื่อไปรดน�้าด�าหัว 
ผู ้สูงอายุ  และพบปะญาติพี่น ้องหลังจากแยกย ้ายไปท�างาน 
เชื่อว่าคนที่ดีใจและสุขใจที่สุดคงไม่พ้นญาติผู้ใหญ่ ที่ตั้งตารอคอย 
การกลับมา เยี่ ยม เยื อนของลูกหลาน ดิ ฉั นขอเป ็น ผู ้ แทน 
กองบรรณาธิการวารสารคูนแคน อบจ.ขอนแก่น ส่งความสุข 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนไทยในปีนี้ให้ทุกท่านทุกครอบครัว 
มีความสุขค่ะ 
 ก่อนจากกันฉบับนี ้ขออาราธนาคณุพระศรรัีตนตรยัองค์พระ
ธาตุขามแก่น อ�านาจบารมขีองพระนรินัตราย พระประธาน ของ อบจ.
ขอนแก่น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลประทานพร 
ให้ทุกท่านประสบกับความสุข ความเจริญ มีพลานมัยที่สมบูรณ ์
แข็งแรง พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
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“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น” 
จ�าหน่าย 

ของฝาก ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าฝ้าย 
ผ้าไหม สมุนไพร รับจัดกระเช้า

“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น” 
อาคาร OTOP อบจ.ขอนแก่น (กองแผนและงบประมาณ)

ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
0 4323 6795 

08 1769 0554, 08 3054 7997, 08 4400 9502 
เปิดท�าการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

สารบัญ

ผลิตภัณฑ์ : หมวกสาน
สถานที่ผลิต : ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง



ภารกิจ  อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

เปิดโครงการพัฒนาป่าพื้นบ้านแหล่งอาหารชุมชน 
อ.ซ�าสูง 

 วันที่ 1 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาป่าพ้ืนบ้าน 
แหล่งอาหารชุมชน ประจ�าปี 2558 ในพื้นที่ อ.ซ�าสูง จ.ขอนแก่น 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แหล่งก�าเนิด
ต้นน�า้ล�าธารให้กลบัคนืความอดุมสมบรูณ์ ลดการชะล้างพงัทลาย
ของดิน โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ซ�าสูง นายอุทัย วิสิลา และ 
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 1 นายเดชค�ารณ สิงคลีบุตร
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อ.ซ�าสูง            
จ.ขอนแก่น

เปิดงานไก่ย่างเขาสวนกวาง ประจ�าปี 2558 
 วันที่ 2 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไก่ย่างและ 
ของดีอ�าเภอเขาสวนกวาง ประจ�าปี 2558 โดยชาวอ�าเภอ 
เขาสวนกวาง จัดข้ึน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงไก่ย่าง
เขาสวนกวางให้เป็นท่ีรู ้จักของนักบริโภคไก่ย่างเพิ่มยิ่งขึ้น 
โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง นายสมศักดิ์ ลี้ตระกูล 
นายอ�าเภอเขาสวนกวาง นายพนัธ์เทพ  เสาโกศล ร่วมเป็นเกียรติ 
ณ หน้าที่ว่าการอ�าเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

อบจ.ขอนแก่น เปิดงานบุญเหล่าพระยืน
อ�าเภอพระยืน  

 วันที่ 2 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ 
ต้ังวานิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดงานบุญเหล่าพระยืนม่ิงมงคล 
เทศกาลประจ�าปีของอ�าเภอพระยืน โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น 
อ.พระยนื นายสมาส นามพิกุล นายอ�าเภอพระยนื นายกติตพิงศ์ 
สุขภาคกุล และผู้น�าท้องถ่ินร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สนาม 
หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.อ�าเภอเมือง
ประจ�าปี 2558 

  วันที่ 2 ก.พ. 2558 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป ็นประธานในพิธี เป ิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ประจ�าปี 2558 
เขตอ�าเภอเมือง นายก อบจ.ขอนแก่น โดยมี สมาชิกสภา 
อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 4 นางอัญชลี เฟื่องทอง ร่วมเป็น
เกียรติ ทั้งนี้ มี อสม. เข้าร่วมรับการอบรมจ�านวน 500 คน 
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น 
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแก่น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
สินค้าเกษตร อ.หนองสองห้อง 

 วนัที ่3 ก.พ. 2558  นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร ในพื้นที่ 
อ.หนองสองห้อง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
สินค ้าเกษตร ประจ�าป ี 2558 โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น 
อ.หนองสองห้อง นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติ 
ในพิธี ณ หอประชุมอ�าเภอหนองสองห้อง 

พิธีเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 
อ�าเภอเมือง”

 วันที่ 4 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มสตรี อ�าเภอเมือง” โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 1 
นางปณดิา แก้วขัน ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมอืง เขต 2 นายวุฒพิร 
ศรีมังกรแก้ว ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 4 นางอัญชล ี
เฟื่องทอง พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 
อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ศาลาประชาคม 
จังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเกียรติเปิดตัวสโมสรฟุตบอลขอนแก่น
ยูไนเต็ด

 วันที่ 5 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการเปิดตัว 
สโมสรฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ด (Khon Kaen United) 
ฉายา..จงอางผยอง (The King Cobra) โดยมี รองนายก 
อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ นายกเทศมนตรี 
นครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ ์ ร่วมเป็นเกียรติ 
ณ บริเวณลานข้าวเหนียว เซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น 
โดยม ีนายเอกราช ช่างเหลา เป็นประธานทีป่รกึษา นายวฒันา 
ช่างเหลา เป็นประธานสโมสร นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา 
เป็นผู้จัดการทีม 

นายก อบจ.ขอนแก่น ให้ก�าลังใจนักกีฬาฟุตบอล 
ขอนแก่น FC

 วนัท่ี 14 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ์ 
ตัง้วานชิกพงษ์ ร่วมเชยีร์ และให้ก�าลังใจนกัเตะทมีขอนแก่น เอฟซี 
“เดอะ ทีเรก็ซ์” พบ สโมสรมกุดาหาร ล�าโขง เอฟซ ี“สงิห์ล�าโขง” 
ในการแข่งขันฟุตบอล เอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ผล ขอนแก่น 
เอฟซี “เดอะ ทีเร็กซ์” ชนะ สโมสรมุกดาหาร ล�าโขง เอฟซี 
“สิงห์ล�าโขง”  5 ประตูต่อ 0 โดยมี ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น 
ดร.สุชาติ ไตรองค์ถาวร ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 2 
นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ร่วมเชียร์ ณ สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

เปิดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ 
อ.บ้านแฮด

 วนัที ่18 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิต 
แบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมี 
รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น นางนริศรา อรุณเดชาชัย 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สถานีสาราณียธรรม ต.โคกส�าราญ 
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ทอดผ้าป่าการศึกษา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการขอนแก่น 

 วนัท่ี 18 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่า 
การศึกษา เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ 
โรง เรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก ่น โดยม ี
พระราชประสทิธคิณุ รองเจ้าคณะจงัหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
พธิฝ่ีายสงฆ์ มีคณะผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารสถานศกึษาฯ ก�านนั-ผูใ้หญ่
บ้าน ผู้น�าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูอาจารย ์
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมพิธีเป็นจ�านวนมาก

ประชุมผู้ปกครอง ร.ร.สีชมพูศึกษา อ.สีชมพู
 วนัท่ี 17 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ์ 
ต้ังวานิชกพงษ์ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา ประจ�าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
และ สนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 
ให้แก่ ร.ร.สีชมพูศึกษา โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู เขต 2 
นายจารุพรรณ ภูวสันติ  ร ่วมเป ็นเกียรติ ในพิธี  และมี 
ผอ.ร.ร.สีชมพูศึกษา นายสุรชัย บุษราคัม คณะครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ณ อาคาร 40 ปี 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ท่าพระชวนปั่นวันแห่งความรักสุขภาพต้านยาเสพติด
 วันที ่15 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัด์ิ 
ตั้ งวานิชกพงษ์ เป ็นประธานเป ิดงานโครงการป ้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
“ท่าพระชวนปั่นวันแห่งความรักสุขภาพต้านยาเสพติด” โดยมี 
นายก ทต.ท่าพระ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร กล่าวรายงาน 
และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น�าชุมชน พนักงาน
เทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่าพระ
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแก่น

มอบรางวัล KVC AWARDS
รางวัลบุคลากรดีเด่นแห่งปี ประจ�าปี  2557

 วนัที ่19 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล KVC AWARDS 
รางวัลบุคลากรดีเด่นแห่งปี ประจ�าปี 2557 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

งานศึกชิงแชมป์โลกปะทะมวยไทยนานาชาติ 
 วนัท่ี 20 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานศึกชิงแชมป์โลกปะทะ
มวยไทยนานาชาติ ระหว่าง พรานเพชร ต.บัวมาศ VS ยาโกบัส 
เฮลูก้า (อินโดนีเซีย) รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวต 130 ปอนด์ 12 ยก 
ป้องกนัแชมป์เป้ียนสภามวยโลก WBC ASIA โดยม ีผวจ.ขอนแก่น 
นายก�าธร ถาวรสถติย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ เวทีมวยช่ัวคราว 
ศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่

เปิดโครงการพัฒนาแหล่งน�า้ท�าฝายหญ้าแฝก ต.ทุ่งโป่ง และ ต.ศรีสุขส�าราญ อ.อุบลรัตน์
 วันที่ 20 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน�้า 
ท�าฝายหญ้าแฝก อ.อุบลรัตน์ ประจ�าปีงบประมาณ 2558 โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ์ ร่วมพบปะ
กับผู้เข้าร่วมโครงการ มีก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้น�าสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ร.ร.บ้านทุ่งโป่ง ต.ทุ่งโป่ง  และ ร.ร.บ้านโคกกลาง 
ต.ศรีสุขส�าราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ต.บ้านแท่น 
อ.ชนบท

 วนัท่ี 28 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดต�าบลบ้านแท่น ประจ�าปี 2558 โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น  
อ.ชนบท นายอดุลย ์ คามดิษฐ ์ นายก อบต.บ ้านแท่น 
นายมนต์ชัย ดวงสว่าง ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อให้เยาวชน 
และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู ้รักสามัคคี 
และห่างไกลยาเสพตดิ เชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างหมูบ้่าน/ชมุชน  
ณ สนามกีฬา ร.ร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.เปรมติณสูลานนท์ 
อ.น�า้พอง 

 วันที ่25 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรยีนเปรมตณิสลูานนท์ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 และ
มอบเงินสนับสนุน ทนุปัจจยัพืน้ฐานนกัเรยีนยากจน ปี 2558 และ 
ค่าอุปกรณ์การเรียนปี 2558 ให้แก่ ร.ร.เปรมติณสูลานนท์ โดยมี 
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.น�้าพอง เขต 2 นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์ 
ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนเปรมติณสูลานนท ์
อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น

20 พิธีเปิดงาน “KHONKAEN LOVE MUSIC 
FESTIVAL ฮักถึงแก่น 2015”

 วนัท่ี 14 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ์ 
ต้ังวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น 
นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ เป็นผู ้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงาน 
“KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL ฮักถึงแก่น 2015” 
ในโอกาสนี้มี รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวิวัฒ 
เมธีวรรณกิจ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายกเทศมนตรีนคร
ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ 
มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนตัวแทน
สื่อมวลชนทุกแขนง ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
ใกล้เคียง เข้าร ่วมงานในคร้ังนี้ ณ บริเวณสวนสาธารณะ 
ประตูเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

เปิดโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อ�าเภอแวงน้อย  ประจ�าปี  2558

 วนัที ่ 6  ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น 
นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬา 
ท้องถิ่นสัมพันธ์ อ.แวงน้อย โดยมี นายอ�าเภอแวงน้อย นายกรณ์ 
มาตย์นอก ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สนามกีฬาริมบึงละหานนา 
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
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นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
รับมอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ

 วันที่ 15 มี.ค. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ ร่วมงานกตัญญุตาราตรี มหาไถ่ไนท ์
และบัณฑิตน้อย พร้อมรับมอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ�าปีการศึกษา 2557 เพื่อแสดงว่าเป็นศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน ์
ให้กับสังคม และเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมี ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี พระสังฆราชยอแซฟ 
ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานมอบโล่รางวัล
 ในโอกาสนี้ นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา และให้เกียรติมอบ
เหรียญรางวัลพร้อมเสื้อสามารถให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดย พิพัฒน์พล  หล่อยดา

นายก อบจ.ขอนแก่น 
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รู ้ เรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ์ ทองงาม นิติกร 8 ว.

 งาช้าง เป็นของหายากและเป็นสิง่ทีม่ค่ีา บคุคลบางคน

นยิมแสวงหามาประดบับารม ีซึง่งาช้างแต่ละคูม่มีลูค่าสงูนบัล้าน

บาทเลยทีเดียว แต่ช้างเป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วย 

สัตว์พาหนะและช้างที่มีถิ่นที่อยู ่อาศัยตามธรรมชาตินับวัน 

มีจ�านวนน้อยลงไปเร่ือยๆ เน่ืองจากป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย 

และแหล่งอาหารตามธรรมชาติก็ลดน้อยลงไปทุกวันจากการ

ท�าลายของมนุษย์ ตลอดทั้งช้างในป่าธรรมชาติก็มักถูกล่า 

เพื่อเอางามาขาย ไม่เพียงช้างไทยท่ีประสบชะตากรรมนี ้

ช้างทัว่โลกโดยเฉพาะแถบทวปีแอฟรกิาซึง่มช้ีางเป็นจ�านวนมาก

ก็ประสบกับการถูกล ่า เอางามาขายยังตลาดมืดป ีหนึ่ ง 

หลายหมื่นตัว กระแสการล่าช้างเอางาได้รับการต่อต้าน 

จากทัว่ทกุมมุโลก ประเทศไทยกต็ระหนกัถงึปัญหานีเ้ช่นเดยีวกนั 

แต่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมการค้า การครอบครอง การน�าเข้า 

การส่งออก และการน�าผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก

งาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ จึงมีการน�าช้างป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาสวมสิทธิ

และจดทะเบียนเป ็นสัตว ์พาหนะเพื่อตัดงาช ้าง รวมถึง 

การลักลอบน�าเข้างาช้างแอฟริกาเพื่อน�ามาค้าหรือแปรรูป 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากงาช้าง ประกอบกับ ประเทศไทย 

ได้เข ้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 

ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ (Convention on 

International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora (CITES) จึงมีพันธกรณีท่ีจะต้อง 

ปฏบิตัติามอนุสัญญาท่ีก�าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมมีาตรการ

ควบคุมการค้า การครอบครอง การน�าเข้า การส่งออก และ 

การน�าผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูป 

งาช้าง ภายในประเทศมิให้ปะปนกับงาช้างท่ีได้มาโดยมิชอบ 

ด ้วยกฎหมายจึงจ�าเป ็นต ้องตราพระราชบัญญัติงาช ้าง 

พ.ศ. 2558 ขึ้น

 “งาช้าง” หมายความว่า งา ขนาย หรือผลิตภัณฑ์ 

ที่ท�ามาจากงาหรือขนายของช้างทั้งที่มีชีวิตหรือตายแล้ว

 ตามพระราชบญัญติันีไ้ด้บญัญัติเก่ียวกบัการครอบครอง

และการค้างาช้างไว้มีสาระส�าคัญ ดังนี้

 1. ห้ามมิให้ผู้ใดน�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่านซึ่งงาช้าง 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า

และพันธ์พืช

 2. ผู้ใดมีครอบไว้ครองซ่ึงงาช้างโดยไม่มีวัตถุประสงค์

เพ่ือการค้าให้มาแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารการได้มาซึ่ง

งาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะต่ออธิบดี

 ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่างาช้างในครอบครองเป็นงาช้างที่ได้มาจากช้างที่เป็นสัตว์

พาหนะให้งาช้างน้ันตกเป็นของแผ่นดิน และให้เจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองส่งมอบงาช้างให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 

และพันธ์ุพืชภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง 

ค�าสั่งจากอธิการบดี

 3. ผู้ใดค้างาช้างอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้

บงัคบั ให้ยืน่ค�าขออนญุาตต่ออธบิดีภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัที่

พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ (22 มกราคม 2558) โดยต้องจัด

ท�าบัญชีการได้มา การแปรรูป และการค้างาช้างด้วย

 4. ผู้ใดได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงงาช้างก่อนวันที่

พระราชบญัญตันิีม้ผีลใช้บงัคบั (22 มกราคม) ให้แจ้งการครอบครอง 

โดยระบุจ�านวน ขนาด พร้อมทั้งส่งภาพถ่ายของงาช้างต่ออธิบดี

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

 5. ในกรณีผู้ซ่ึงครอบครองงาช้างประสงค์จะโอนการ

ครอบครอง เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง แปรสภาพหรือ

เปล่ียนรูปร่างงาช้างที่อยู่ในครอบครองต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ

อธิบดีก่อนวันที่จะมีการโอนการครอบครอง เปลี่ยนแปลงสถาน

ที่ครอบครอง แปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้าง

 กล่าวโดยสรุป การค้าหรอืการครอบครองงาช้างจะต้อง

ได้รับอนญุาตจากอธบิดีกรมอทุยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพนัธุ์พชื 

และจะต้องเป็นการครอบครองงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์

พาหนะเท่านั้น

ง า ช้ า ง
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โดย...  ธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

น�้ามันลดราคา...ข ่าวดีหรือข่าวร้าย (2)

 วารสารฉบับก่อนหน้าน้ี ได้กล่าวถึงกรณี คณะรัฐมนตรี 

ได้ประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ลงมติเห็นชอบ

มาตรการการด�าเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงาน 

ภาครัฐ โดยกรณีที่ได้ด�าเนินการจัดจ้างก่อสร้างโดยได้เปิดซอง 

ประกวดราคา สอบราคา หรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และ 

อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาก่อสร้าง ขอให้หน่วยงานภาครัฐ

เจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต�่าสุด 

ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน�้ามันดีเซล 

ที่ปรับปรุงใหม่ และในกรณีอยู่ระหว่างกระบวนการเปิดซองฯ 

ภายหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ขอให้หน่วยงานภาครัฐเจรจา

ต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต�่าสุดตามราคา

กลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน�้ามันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ 

และขอให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาด�าเนินการจ่ายเงินเพิ่มหรือ 

เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

22 สงิหาคม 2532 เรือ่งการพิจารณาช่วยเหลอืผูป้ระกอบอาชพีงาน

ก่อสร้าง แจ้งตามหนังสอืส�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0203/

ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

 วารสารฉบับนี้ จะได้ยกอุทาหรณ์กรณีตัวอย่าง หากไม่ได้

ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 

ซึ่งคุณเนตรนภา พุทธสุวรรณ ได้กล่าวไว้ในบทความ “เรื่อง 

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เว็บ www.sbo.moph.go.th/ 

rulessbo/pdf/P31.pdf มี 2 กรณีด้วยกัน

 อทุาหรณ์ท่ีหนึง่ เป็นกรณท่ีีหน่วยงานได้จัดท�าสญัญาจ้าง

แบบปรับราคา (ค่า K) แต่มิได้พิจารณาค�านวณเงินลดและ 

เรยีกเงนิคนืจากผูร้บัจ้างตามเงือ่นไขของสญัญาแบบปรบัราคาได้ 

เป็นเหตุให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์จ่ายเงินเป็นค่าจ้าง 

เหมาก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างสูงกว่าความเป็นจริง คณะกรรมการ 

สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเห็นว่า สาเหตุเนื่องมาจาก

เจ้าหน้าท่ีทีร่บัผดิชอบในการด�าเนนิการจัดจ้างขาดความรอบคอบ

ในการปฏบิตังิาน และยังไม่เข้าใจในสาระส�าคญัของหนงัสอืสัง่การ

อย่างเพียงพอ จึงให้ผู ้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู ้บังคับบัญชา 

ทุกคนรับผิดในสัดส่วนเท่ากัน แต่คณะกรรมการพิจารณา 

ความรับผิดทางแพ่ง มีความเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามมต ิ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการจัดจ้างยังไม่เข้าใจในสาระส�าคัญ

ของหนังสือส่ังการอย่างเพียงพอ และมิได้สอบถามหรือขอรับ 

ค�าแนะน�าจากหน่วยราชการผู้ก�ากับดูแลแต่อย่างใด พฤติการณ์ 

ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

แต ่ เมื่ อค� านึ ง ถึ งระดับความร ้ ายแรงแห ่ งการกระท� าและ 

ความเป็นธรรม จึงให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องรับผิดโดยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ

รบัผดิชดใช้ในอตัราร้อยละ 30 ของค่าเสยีหาย หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

รับผิดชดใช้ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าเสียหาย ผู้บังคับบัญชาของ

หวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัด ุ(ถ้าเป็น อปท.กค็อืปลดั อปท.) รบัผดิชดใช้ใน

อัตราร้อยละ 10 ของค่าเสียหาย

 อุทาหรณ์ที่สอง เป็นกรณีที่หน่วยงานมิได้จัดท�าสัญญา

จ้างแบบปรบัราคาได้ (ค่า K) และไม่ได้ก�าหนดเงือ่นไขหลกัเกณฑ์ 

ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการค�านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วนัที2่2 สิงหาคม 2532 เป็นเหตใุห้ทางราชการต้องเสียผลประโยชน์

จ่ายเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้แก่ผู ้รับจ้างสูงกว่าความเป็นจริง 

ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเห็นว่าการ

กระท�าของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกิดจากความประมาทเลินเล่อแต่ยังไม่ก่อ 

ให้เกิดความเสียหายท่ีร้ายแรงต่อทางราชการ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้

แต่อย่างใด แต่คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง 

พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่ได้รับแจ้งหนังสือเพื่อ

ท�าให้ทราบถงึหลกัเกณฑ์การปฏบิตัติามมตคิณะรัฐมนตรเีกีย่วกบั

การจดัท�าสญัญาแบบปรบัราคาได้ (ค่า K) ดงันัน้ เม่ือพจิารณาถงึ

ความเป็นธรรม และพฤติการณ์การกระท�าของเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องแล้ว จึงให้รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

ในอตัราร้อยละ 50 ของค่าเสยีหาย โดยแต่ละคนรบัผิดลดหลัน่กนั

ไป ตั้งแต่เจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งต้องศึกษาระเบียบในเร่ืองดังกล่าวอยู่

เสมอ แต่ไม่ได้สอบถามหรือขอค�าแนะน�าจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้บังคับบัญชาฝ่ายข้าราชการ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลและตรวจสอบ

เอกสารและสัญญาจ้าง แม้มิได้รับทราบเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในเร่ือง

ดังกล่าวแต่ในฐานะผู้บังคับบัญชาจ�าต้องทราบระเบียบเป็นอย่างดี 

ถ้าเป็นกรณี อปท. ก็จะรับผิดไปจนถึงผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะ 

ผู้มีอ�านาจลงนามในประกาศ แต่มิได้ตรวจสอบรายละเอียด และ 

มิได้ตรวจสอบประเภทของสัญญาจ้างซึ่งต้องมีการปรับลดค่างานได้ 

ซึ่งผู ้รับผิดชอบดังกล่าวเข้าข่ายพฤติการณ์เป็นการปฏิบัติหน้าที ่

ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง รายละเอียดกรุณาติดตาม

ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้นนะครับ 

 หากดูตามอุทาหรณ์ดังกล่าวข้างต้น วิเคราะห์แล้ว 

ยงัไงกไ็ม่พ้นผดิ ซึง่มตคิณะรฐัมนตรหีลายเรือ่ง มขีึน้ตัง้แต่หลายท่าน

ยังไม่ได้บรรจุเข้ารับราชการก็มี ฉะนั้นจะอ้างเหตุผลไม่รู้ ไม่ทราบ 

ไม่ได้รับแจ้ง ไม่ได้นะครับ ก็ต้องรับผิดวันยังค�่า แต่จะรับผิดมาก 

หรือน้อยเท่านั้นเอง ทางท่ีดีอย่าให้ต้องรับผิดด้วยการไม่ท�าผิด 

เป็นดีที่สุดครับ.
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน์  ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

พิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้พิการทางการเห็น ประจ�าปี 2558

 วันที่ 10 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 

นายประสทิธิ ์อดุมธนะธรีะ เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการฝึกอาชพีนวดแผนไทยและพฒันาคณุภาพชวีติให้แก่ผูพ้กิารทางการเหน็ 

ในการจัดโครงการฝึกอาชีพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนพิการทางการเห็น ได้มีความรู้ มีทักษะในการ 

นวดแผนไทย สามารถน�าไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนไม่เป็นภาระ 

ต่อผู้อื่น จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการทางการเห็น จ�านวน 20 ราย ในระหว่างวันท่ี 10 – 24 ก.พ. 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านไก่นา ต.ส�าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ 2558 รุนที่ 7 และรุนที่ 8

รุนที่ 8 อําเภอแวงนอย วันท่ี 3 ก.พ. 2558 

นายก  อบจ .ขอนแก น  ดร .พงษ  ศั กดิ์ 

ตั้ งวานิชกพงษ เป นประธานในพิธี เป ด

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ 2558 มีประชาคมในเขตพื้นที่

อําเภอแวงนอยเขารวมโครงการฯ จํานวน 

400  คน โดยมี  ปลั ดอํ า เภอแวงน  อย 

นายภานุเดช ลิ้มอารีย  รองปลัด อบจ.

ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร 

รองปลัด อบจ.ขอนแก น นายประสิทธ์ิ 

อุดมธนะธีระ ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

นายเพ็ชร มูลปอม ผอ.กองกิจการขนสง 

นายประชติ อึง้ประเสรฐิ ผอ.กองกจิการสภาฯ 

นางวราพร หาญชนะชัยกูล รวมเปนเกียรติ 

ณ หอประชุมอําเภอแวงนอย

รุนที่ 7 อําเภอหนองสองหอง วันที่ 27 ม.ค. 

2558 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 

ตั้ งวานิชกพงษ   เป นประธานในพิธี เป ด

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในองค กรปกครองส วนท องถิ่น ประจําป 

งบประมาณ 2558 มีประชาคมในเขตพื้นท่ี

อํา เภอหนองสองห องเข าร วมโครงการฯ 

จาํนวน 600 คน โดยม ีนายอาํเภอหนองสองหอง 

นายธวัชชัย รอดงาม  ส.อบจ.ขอนแก น 

อํ า เ ภ อ ห น อ ง ส อ ง ห  อ ง  น า ย ศิ ริ ชั ย 

ฉัตรชัยพลรัตน ผอ.โรงเรียนบานหนองเสี้ยว 

นายอนุพล มาตยนอก รอง ผอ.โรงเรียน

บานหนองเสีย้ว นายสุชาต ิวริยิะ ผอ.กองกจิการ

สภาฯ นางวราพร หาญชนะชัยกูล ร วม

เปนเกียรติ ณ หอประชุมอําเภอหนองสองหอง
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รุ นท่ี 9 อําเภอเปอยนอย วันที่ 29 ม.ค. 2558 
นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
เปนประธานในพธีิเปดโครงการสงเสรมิการมสีวนรวม
ของประชาชนในองค กรปกครองส วนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ 2558 มีประชาคมในเขตพื้นที่
อําเภอเปอยนอยเขารวมโครงการฯ จํานวน 350 คน 
โดยมี รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายประสิทธ์ิ 
อุ ดมธนะธี ระ  ผอ .สํ านักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม นายปยะชัย ตุยสิมา ผอ.กองกิจการ
ขนสง นายประชิต อึ้งประเสริฐ ผอ.กองคลัง 
นางสาวจุฑารัตน สุภโตษะ ผอ.กองกิจการสภาฯ 
นางวราพร หาญชนะชัยกูล ร วมเป นเกียรติ 
ณ หอประชุมอําเภอแวงนอย

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ 2558 รุนที่ 9 และรุนที่ 10

รุนที ่10 อาํเภอโนนศลิา วนัที ่3 ก.พ. 2558 นายก อบจ.ขอนแกน 

ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานในพิธีเปดโครงการ

ส งเสริมการมีส วนร วมของประชาชนในองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ ประจาํปงบประมาณ 2558 มปีระชาคมในเขตพืน้ที่

อําเภอโนนศิลาเขารวมโครงการฯ จํานวน 350 คน โดยมี 

ทองถิ่นอําเภอโนนศิลา นายกิตติ กอนแกว ส.อบจ.ขอนแกน 

อําเภอโนนศิลา นายศรัญ กสิกิจวรกุล นายกเทศมนตรี

ตําบลโนนศิลา นายภิญโญ ไทยทองสุขสกุล ปลัดเทศบาล

ตําบลโนนศิลา นายสมชาย หาญกันสด นายก อบต.บานหัน 

นางภรณี อินทะมาตย นายก อบต.เปอยใหญ นายสุรพงษ 

ถวิลวงศ รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา 

ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแกน นางสาวนงลักษณ 

รัตนจันทร ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน นางนงเยาว สรรศรี 

ผอ.กองกิจการสภาฯ นางวราพร หาญชนะชัยกูล ตลอดจน

หัวหนาสวนราชการในเขตพื้นที่อําเภอโนนศิลา รวมเปนเกียรติ 

ณ หอประชุมเทศบาลตําบลโนนศิลา
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รุนที่ 12 อําเภอบานแฮด วันที่ 19 ก.พ. 2558 

นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ

เป  นประธานใน พิธี เป  ด โครงการส  ง เสริ ม

การมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครอง

ส วนท อง ถ่ิน ประจําป  งบประมาณ 2558 

มีประชาคมในเขตพื้นที่อําเภอบานแฮดเขารวม

โครงการฯ จํานวน 350 คน โดยมี นายอําเภอ

บ  านแฮด  นางสาวสุ ภ าวดี  ศ รี สุ ข วัฒน  

ส.อบจ.ขอนแกน อําเภอบานแฮด นางนริศรา 

อรุณเดชาชัย นายก อบต.โนนสมบูรณ นายสุระ 

สิทธิศิริสาร นายกเทศมนตรีตําบลวังสวรรค 

นายประสิทธิ์ ฤทธิ์ยา ผอ.กองกิจการสภาฯ 

นางวราพร หาญชนะชัยกูล ตลอดจนหัวหนา

ส  วนราชการ ใน เขตพื้ นที่ อํ า เภอบ  านแฮด 

รวมเปนเกียรติ ณ หอประชุมอําเภอบานแฮด

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ 2558 รุนที่ 11 และรุนที่ 12

รุนท่ี 11 อําเภอภูผามาน วันที่ 17 ก.พ. 2558 นายก อบจ.

ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานในพิธีเปด

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ ประจาํปงบประมาณ 2558 มปีระชาคมในเขตพ้ืนที่

อําเภอภูผามานเขารวมโครงการฯ จํานวน 300 คน โดยมี 

ส.อบจ.ขอนแกน อ.ภูผามาน นายประสิทธิ์ ทองแทงไทย 

ส .อบจ . ขอนแก  น  สี ชมพู  นายจารุ พ ร รณ ภู วสั นติ 

ผกก.สภ.ภูผามาน พ.ต.อ.ชุมพล หันชะนา ผอ.กองชาง 

นายวิรัติ  นาคนชม ผอ.กองกิจการสภาฯ นางวราพร 

หาญชนะชัยกูล รวมเปนเกียรติ ณ หอประชุมอําเภอภูผามาน
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ข า ว เ ด น
โดย... ศิริวัฒน  นามคัณที

อบจ.ขอนแกน
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ทรัพยสิน หมายเหตุ หนวย:บาท

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน 1  1,245,787,636.20 

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด 2  458,367,074.85 

เงินฝากเงินกองทุนสะสมองคการบริหารสวนจังหวัด (กสอ.)  89,604,639.61 

เงินฝากสมทบกองทุนสงเสริมอาชีพกระทรวงมหาดไทย  189,567.50 

ทรัพยสินเกิดจากเงินกู  3  888,892,434.00 

เงินขาดบัญชี  4  60,452,542.86 

ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ  7,382,994.00 

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม  1,696,346.94 

รวมทรัพยสิน  1,506,585,599.76 

หนี้สินและเงินสะสม หมายเหตุ หนวย:บาท

ทุนทรัพยสิน    1,245,787,636.20 

เจาหนี้   5  602,413,900.00 

เงินรับฝาก 6  45,306,322.02 

รายจายผัดใบสําคัญ 7  20,860.00 

รายจายคางจาย  8  221,742,687.15 

เงินทุนสํารองเงินสะสม  103,513,203.31 

เงินสะสม 9  466,914,120.33 

เงินรายรับจริงสูงกวารายจายจริง 10  66,674,506.95 

รวมหนี้สินและเงินสะสม  1,506,585,599.76 

หมายเหตุ ตรวจสอบรายละเอียดไดที่ ฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน  ไตรมาสที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน                      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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ภ า ร กิ จ
ฝายบัญชี  กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

กองคลัง



 กองแผนและงบประมาณ อบจ.ขอนแกน ไดดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 
อําเภอเมือง รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 5 - 6 ก.พ. 2558 ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
และรุนที ่3 ระหวางวนัที ่19 - 20 ก.พ. 2558 ณ หอประชมุโรงเรยีนเทศบาลบานโนนชยั ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน 
ผูเขาอบรมรุนละ 300 คน 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานในพิธีเปด สมาชิกสภา อบจ.ขอนแกน อ.เมืองขอนแกน 
เขต 2 นายวุฒิพร ศรีมังกรแกว รวมเปนเกียรติ โดยมี ผอ.กองแผนและงบประมาณ นายเพ็ชร มูลปอม กลาวรายงาน
 วตัถปุระสงคของโครงการเพือ่สรางความรูความเขาใจ แลกเปลีย่นเรียนรูรวมกนัของผูเขารวมโครงการในการนาํหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติเพื่อความพอเพียง เพ่ือสงเสริมอาชีพทางเลือกของราษฎร ชวยเพ่ิมพูนรายได ลดรายจาย ทําให
เศรษฐกิจของครอบครัวมีความมั่นคง อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงของครอบครัว อําเภอเมือง
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ภ า ร กิ จ
โดย....ธัญธนาภา จอมคํา ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

กองแผนและงบประมาณ



สวัสดีครับ แฟน ๆ วารสารคูนแคน พบกันอีกแลวนะครับ 

กับโครงการดี ๆ ของกองกิจการขนสง สําหรับเดือนนี้

ขอนําเสนอโครงการกอสรางลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 

2,891 ตารางเมตร งบประมาณ 1,100,000 บาท โดยได

ดาํเนนิการเสรจ็สิน้ เมือ่วนัที ่31 ม.ค. 2558 ทีผ่านมา ซ่ึงสามารถ

รองรับรถยนตสวนบุคคลที่ประชาชนเขามาใชบริการ ไมวาจะ

เปนการมาสงญาติ พี่นอง เพื่อนฝูง ที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร

ประจําทาง ณ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 

ไดอีกประมาณ 300 คัน ทําใหผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร

จังหวัดขอนแกน แหงที่  3 ไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ตามนโยบาย “สะดวก สะอาด ปลอดภัย” ของ นายก อบจ.

ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ สําหรับฉบับนี้

เราจะลากันดวยภาพลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งหาก

มีโครงการดี ๆ กองกิจการขนสงจะนําเสนอใหพี่นองประชาชน

ไดทราบตอไป สวัสดีครับ

โครงการกอสรางลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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ภ า ร กิ จ
โดย... รุงโรจน สิงหมี หัวหนาฝายปฏิบัติงานขนสง

กองกิจการขนสง



 หนวยตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ในดานการจัดทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายเงิน 
ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก
 1. โรงเรียนบานหนองเสี้ยว
 2. โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา
 3. โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 4. โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 ซึ่งโรงเรียนไดปฏิบัติงานถูกตองครบถวน และเปนไป
ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ รายละเอียดดังนี้

 การจดัทําบญัช ีมกีารลงรายการรบัเงนิ - การจายเงิน
เปนประจําทุกวัน พรอมทั้งบัญชีแยกประเภท และมีทะเบียน
คุมเงินงบประมาณตามหมวดรายจายตางๆ ตามแผนการปฏิบัติ
งาน รายไตรมาส มีการจัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวัน 
เปนปจจุบัน จัดทํางบการเงินประจําเดือน ปฏิบัติเปนไปตาม
ระเบียบกรมการปกครองวาดวยการบันทึกบัญชี ฯ พ.ศ. 2543 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ และ

วิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษา ไปจัดสรรเปนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551

 การเบิกจายเงิน มีฎีกาเบิกจายเงินทุกครั้ง มีเอกสาร
แนบฎีกาครบทุกรายการมีการจัดทําทะเบียนคุมไว  เป น
หมวดหมู ตามลักษณะหมวดรายจาย ทะเบียนจายเงินอื่นๆ 
แยกเปนประเภทไวอยางถูกตองตามระเบียบฯ รวมทั้งได
ตัดยอดเงินงบประมาณตามทะเบียนคุมเงินทุกประเภทเพ่ือมิให
มีการเบิกจายเงินเกินบัญชี การเบิกจายเงินเปนไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การเบิกจายเงินและการตรวจเงินฯ พ.ศ. 2547 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนําเงินรายได
ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 และผูมีอํานาจ
ไดอนุมัติเรียบรอยแลว
 นับวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จัดอยูในระดับดีมาก 
และขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา ที่ใหความรวมมือดวยดี

ตรวจสอบการปฏิบัติงานในดานการจัดทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายเงิน
ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน 4 โรงเรียน

ตรวจสอบการปฏิบัติงานในดานการจัดทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายเงิน
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ภ า ร กิ จ
โดย... ฉวีวรรณ จันทรดา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

หนวยตรวจสอบภายใน



 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัด อบจ.ขอนแกน จัดโครงการมหกรรมวิชาการเปดบานการศึกษาประจําปการศึกษา 2557 

ณ ลานหนาเสาธง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ในวันที่ 13 ก.พ. 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญ ดังนี้

 1. เพื่อสงเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนของครูและผูเรียน

 2. เพื่อสงเสริมความสามารถทางวิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียน

 3. เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน

 4. เพื่อเสริมสรางประสบการณใหกับนักเรียนในการวางแผนและการทํางานรวมกับผูอื่น

 5. เพื่อเปนการเสริมสรางความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน

 โดยรูปแบบของกิจกรรม เปนการจัดแสดงผลงานของนักเรียนและคุณครู จาก 8 กลุมสาระ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

มีการสาธิต จําหนายผลผลิต ตลอดจนการแสดงบนเวทีของนักเรียน และการจัดนิทรรศการของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการดําเนินงานในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดท้ัง

จากคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เปนอยางดี

 ในการนี้ นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายใหรองปลัดฯ นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ 

เปนประธานในพิธีเปด โดยมีผูบริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รวมเปนเกียรติ

โครงการมหกรรมวิชาการเปดบานการศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
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โดย...กิตติชัย อุทธา นักวิชาการศึกษา 7 ว

ขาวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน



 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนงานทะเบียนวัดผล” โรงเรียนในสังกัด 

อบจ.ขอนแกน ปการศึกษา 2557 วันที่ 26 - 27 ก.พ. 2558 ณ โรงแรมไอโฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแกน โดย นายก อบจ.ขอนแกน 

ดร.พงษศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ มอบหมายให ปลัด อบจ.ขอนแกน นางสุมาลี ฐานวิเศษ เปนประธานในพิธีเปด โดยมี หัวหนา

สวนราชการและผูบริหารสถานศึกษา รวมเปนเกียรติ 

 การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ผูเขารวมโครงการเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ครูทะเบียนวัดผลจาก

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 19 โรงเรียน จํานวน 50 คน มีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล คือ หัวหนาศูนยปฏิบัติการ 

GPA สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อ.วศิษิฐศกัดิ ์แสงพรหมศร ีและ หวัหนางานทะเบยีนวดัผลโรงเรียนกัลยาณวตัร 

อ.นงลักษณ สหัสรังษีวิทยา เปนวิทยากร

วัตถุประสงคโครงการ

  1. เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  2. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานทะเบียนวัดผลในรอบปที่ผานมา 

  3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทํางานทะเบียนวัดผล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนงานทะเบียนวัดผล”
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2557
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โดย.....ประทุมมา คําละมูล ศึกษานิเทศก คศ.3 ชํานาญการพิเศษ

ขาวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน



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

 STEM เปนตัวยอ ซึ่ง S หมายถึง Sciences หรือ วิทยาศาสตร 

T หมายถึง Technology หรือ เทคโนโลยี E หมายถึง Engineer หรือ 

วิศวกรรม และ M หมายถึง Mathematics หรือ คณิตศาสตร เปนการ

พัฒนาวิธีการสอนแบบบูรณาการในกลุ มวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

วศิวกรรม และคณติศาสตร เขาดวยกนั โดยนาํลกัษณะธรรมชาตขิองแตละ

สาระวชิาและกระบวนการจดัการเรยีนรูใหกบัผูเรยีนมาผสมผสานกนัเพือ่

ใหผูเรยีนไดเกดิการเรยีนรู พฒันาทกัษะทีส่าํคญัและจาํเปน อกีทัง้ยงัตอบ

สนองตอการดํารงชีวิตอยูในยุคปจจุบันและโลกอนาคตอีกดวย 

 STEM เปนแนวการจดัการศกึษาทีท่าํใหเดก็ไดมโีอกาสเรยีนแบบ

บูรณาการและพัฒนาทักษะตางๆ ในการทํางาน เนนใหเด็กไดแกปญหา

โดยใชองคความรูและทักษะกระบวนการตางๆ การจัดศึกษาแบบ STEM 

ยังเปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาเด็กท่ีมีพรสวรรค การจัดศึกษาแบบ 

STEM เกีย่วพันกบัเดก็ในยคุปจจุบนัเปนอยางยิง่ เพราะเดก็ในปจจุบัน อยู

ในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเกี่ยวพันกับ

ศาสตรทั้ง 4 ของ STEM ไดแก S (Sciences) หมายถึง วิทยาศาสตร ชวย

พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ มีทักษะที่

สําคัญในการสืบคนขอมูลความรู T (Technology) หมายถึงเทคโนโลยี 

เปนสาระที่เกี่ยวกับกระบวนการแกปญหา การพัฒนาส่ิงตางๆหรือ

กระบวนการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยเรา ดังนั้น คํา

วา เทคโนโลยีจึงไมไดหมายความถึงเพียงแคผลผลิตที่ไดจากกระบวนการ

แกปญหาอยางเชน คอมพิวเตอร กลองถายรูป โทรศัพทมือถือ เปนตน

เทานั้น แตยังหมายถึงกระบวนการแกปญหาอีกดวย E (Engineer) หมาย

ถงึ วศิวกรรม ในทีน่ีห้มายถงึการออกแบบ การวางแผนเพือ่แกปญหา โดย

เปนการใชองคความรูตางๆมาสรางสรรคออกแบบผลงานภายใตขอจาํกดั

หรือเงื่อนไขที่กําหนด M (Mathematics) หมายถึง คณิตศาสตร ผูเรียน

ไดพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา การคิดเปนเหตุเปนผล ทักษะการคิด

สรางสรรค ทักษะ การสื่อสารและการนําเสนอใหผูอื่นเขาใจได 

 จะเห็นวา เม่ือผสมผสานสาระและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร แลวนํามาจัด

กิจกรรมบูรณาการนั้น จะทําใหผูเรียนไดพัฒนาดานตางๆที่สอดคลองกับ

ทักษะที่จําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ผูเรียนจะไดนํา

ความรูในสาระตางๆ มาประยุกตใชไดจริง ไดพัฒนาทักษะการคิดและ

คณุลกัษณะทีผู่เรยีนจะไดมสีวนรวมในการทาํกจิกรรมรวมกนั เปนการฝก

ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการทํางานกลุมและทักษะการสื่อสาร

 ในโรงเรียนสามารถบูรณาการการสอนแบบ STEM ไดหลาก

หลายรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเปนหนวยตามที่ครูจัดหรือครู

หลายคนรวมกันจัด หรือเด็กเลือกหนวยที่เด็กสนใจ และการทําโครงงาน

ดวยแนวคิดที่วา “ไดคิด ไดลงมือทํา คือการเรียนรูที่มีชีวิตชีวา สนุก และ

ทาทายผูเรียน” ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ขั้นตอนสําคัญ

ของการจัดกิจกรรมดังนี้

 1. ขัน้การสรางความสนใจ เปนขัน้ตอนของการนาํเขาสูบทเรยีน 

ซึ่งอาจจะเปนขอสงสัยที่เกิดจากตัวผูเรียน หรืออาจจะเปนขอสงสัยที่เกิด

ขึ้นในขณะอภิปรายหรือทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งครูผูสอนไมควร

บังคับใหเด็กยอมรับประเด็นปญหาที่ครูสนใจ ซึ่งตัวอยางจัดกิจกรรมที่ครู

ผูสอนสามารถจดัเพือ่กระตุนใหผูเรยีนเกดิความสนใจมากขึน้ ไดแก สาธติ 

ทดลอง เลาเรื่อง ทัศนศึกษา เปนตน

 2. ขัน้สํารวจและการคนหา เมือ่มขีอคําถามแลว กม็กีารวางแผน

การหาคาํตอบ กาํหนดแนวทางในการเกบ็รวบรวมขอมลู หาทางเลอืกหรอื

วิธีการที่ดี ลงมือเก็บขอมูลในการวางแผน การลงมือปฏิบัติใหไดคําตอบ 

ประกอบดวย การสังเกต การวัด การทดลอง เปนตน

 3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป เม่ือไดขอมูลแลวก็นําขอมูล

มาแปลผล สรุปผล

 4. ขัน้ขยายความรู เปนการนาํความรูมาเชือ่มโยงกบัความรูเดมิ 

หรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติมขึ้น

 5. ขัน้การประเมนิ เปนการประเมนิการเรยีนรูดวยกระบวนการ

ตางๆ วาผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด

 STEM เปนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นาสนใจ STEM เปน

แนวการศกึษาทีช่วยพฒันาคนในอนาคต ทําใหเดก็อยากเรยีน อยากรูดวย

ตนเอง เปล่ียนการเรียนแบบเดิมๆ มาเปนการเรียนรูแบบลงมือทําการ

ทดลอง สืบคน และใชวัสดุอุปกรณ เปนการพัฒนาผูเรียนใหฝกคิด ฝกใช

ทักษะตางๆ มีความสามารถ สนุกสนาน สนใจในวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และคณิตศาสตร เด็กมีทางเลือกในการศึกษามากขึ้น ซึ่งเด็กเหลานี้ตอไป

จะเตบิโตเปนพลเมอืงทีม่คีวามรูและความสามารถ ในการพฒันาประเทศ

ชาติตอไป

แนวทางการจัดการศึกษา แบบบูรณาการ STEM ศึกษา
 การพฒันามนษุยเปนสิง่จาํเปนตอการพฒันาประเทศ ซึง่วิธกีารพัฒนามนษุยเพือ่

ใหมีทักษะที่ยั่งยืนเพื่อใชชีวิตในโลกอนาคตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี นั้นคือการพัฒนาการศึกษา การศึกษาเปนการสรางชีวิต

ของมนุษยใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตและเปนประชาชนท่ีมีคุณภาพในการพัฒนา

ประเทศตอไป แนวการศึกษาที่จะเหมาะสมกับโลกปจจุบันและอนาคตที่กําลังเปนที่สนใจ

ของนานาประเทศและประเทศไทย คือ การจัดศึกษาแบบ STEM
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โดย... เทวา ตั้งวานิชกพงษ ศึกษานิเทศก คศ.3 ชํานาญการพิเศษ

จากสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



 ในการประชุมประจําเดือนของขาราชการ พนักงาน 

อบจ.ขอนแกน ไดนิมนตพระสงฆมาเทศน ครั้งที่ 32 โดย 

พระอธิการอเนก เตชวโร ประธานสงฆ วัดโมกขวนาราม 

ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขอสรุปธรรมะ

ประเด็นที่สําคัญ ที่ทานไดเทศน พอสังเขป ดังนี้ 

ความตางของ บุญ กับ กุศล …(ตอจากฉบับที่แลว)

 เมื่อใดมีการพิจารณากันใหละเอียดถี่ถ วน เมื่อนั้น

จะพบความแตกตางระหวาง สิ่งที่เรียกกันวา "บุญ" กับ สิ่งที่

เรียกวา "กุศล" บางไมมากก็นอย แลวแตความสามารถในการ

พินิจพิจารณา แตวาโดยเนื้อแทแลว บุญ กับ กุศล ควรจะเปน

คนละอยางหรือเรียกไดวา ตรงกันขาม ตามความหมายของ

รูปศัพทแหงคําสองคํานี้ทีเดียว

บุญ เปนสิ่งที่ทําให ฟูใจ พอใจ ชอบใจ เชน ทําบุญ

ใหทานหรือรักษาศีลก็ตาม แลวก็ฟูใจ อิ่มเอิบ หรือ แมที่สุด

แตรูสกึวาตวัไดทาํสิง่ทีท่าํยาก ในกรณทีีท่าํบญุเอาหนาเอาเกยีรติ

อยางนี ้ก็ไดชือ่วาไดบญุเหมอืนกัน แมจะเปนบุญชนิดทีไ่มสูจะแพ 

หรือแมในกรณีที่ทําบุญดวยความบริสุทธิ์ใจเพื่อเอาบุญกันจริงๆ

ก็ยังอดฟูใจไมไดวา ตนจะไดเกิดในสุคติโลกสวรรค มีความ

ปรารถนาอยางนั้น อยางนี้ ในภพนั้น ภพนี้ อันเปน ภวตัณหา 

นําไปสูการเกิดในภพใหม เพ่ือเปนอยางนั้นอยางนี้ ตามแตตน

จะปรารถนา ไมออกไปจากการเวียนวายตายเกิดในวัฎสงสารได 

แมจะไปเกิดในโลกที่เปนสุคติอยางไรก็ตาม ฉะนั้นความหมาย

ของคําวา บุญ จึงหมายถึง สิ่งที่ทําให ฟูใจ และ เวียนไปเพ่ือ

ความเกิดอีกไมมีวันที่สิ้นสุดลงได

 กุศล เปนสิ่งที่ทําหนาที่ แผวถาง สิ่งกีดขวาง ผูกรัด 

หรือ รกรุงรัง ไมของแวะ กับความฟูใจ หรือ พอใจ เชนนั้น แตมี

ความมุงหมายจะกําจัดเสียซึ่งสิ่งตางๆอันเปนเหตุใหพัวพันอยูใน

กิ เลสตัณหา อันเป นเครื่องนําให  เกิดแล วเกิดอีก และมี

จุดมุ งหมายกวาดลางสิ่งเหลานั้นออกไปจากตัว ในเมื่อบุญ

ต องการโอบรัดเข ามาหาตัวให มี เป นของของตัวมากขึ้น 

ในเมื่อฝายที่ถือขางบุญยึดถืออะไรเอาไวมากๆ และพอใจดีใจนั้น 

ฝายทีถ่อืขางกศุลก็เหน็วาการทาํอยางนัน้เปนความโงเขลาขนาด

เขาไปกอดรัดงูเหาทีเดียว ฝายขางกุศลหรือท่ีเรียกวาฉลาดนั้น 

ตองการจะปลอยวาง หรือผานพนไป ทั้งชวยผูอ่ืนใหปลอยวาง

หรือผานพนไปดวยกัน ฝายขางกุศลจึงถือวาฝายขางบุญนั้น

ยังเปนความมืดบอดอยู

ตัวอยาง
 เพื่ อจะให  เข  า ใจกันง  ายๆ เราต อง พิจารณาดูที่

ตัวอยางตางๆ ที่เรากระทํากันอยู จริงๆ คือ ในการใหทาน 

ถาใหเพราะจะเอาหนาเอาเกียรติ หรือเอาของตอบแทน

เปนกําไร หรือเพื่อผูกมิตรหาพวกพอง หรือแมที่สุดแตเพื่อให

บังเกิดในสวรรค อยางนี้เรียกวาใหทานเอาบุญหรือไดบุญ 

แตถาใหทานอยางเดียวกันนั่นเองแตตองการเพื่อขูดความ

ข้ีเหนียวของตัว ขูดความเห็นแกตัว หรือใหเพื่อคํ้าจุนศาสนา

เอาไว เพราะเห็นวาศาสนาเปน เคร่ืองขูดทุกขของโลก หรือให

เพราะเมตตาลวนๆ โดยบริสุทธิ์ใจ หรืออํานาจเหตุผลอยางใด

อยางหนึ่ง ซึ่งปญญาเปนผูชี้ขาดวาใหไปเสียมีประโยชนมากกวา

เอาไวอยางนี้ เรียกวาใหทานเอากุศล หรือไดกุศล ซึ่งมันแตกตาง

ไปคนละทิศละทางกับการใหทานเอาบุญ เราจะเห็นไดกันสืบไป

อีกวา การใหทานเอาบุญนั่นเองที่ทําใหเกิดการฟุมเฟอยขึ้น

ใน สังคม ฝ  าย ผู  รับทานจนกลายเป นผลร  ายขึ้ น ในวง

พระศาสนาเอง หรือในวงสังคมรูปอื่นๆ เชน มีคนขอทานใน

ประเทศมากเกินไป เปนตน การใหทานถูกนักคิดพากันวิพากษ

วิจารณในแง เสื่อมเสีย ก็ได แก  การใหทานเอาบุญน้ีเอง 

สวนการใหทานเอากุศลนั้นอยูสูงพนการท่ีถูกเหยียดอยางนี้ 

เพราะวามีปญญาหรือเหตุผลเขาควบคุม แมวาอยากจะใหทาน 

เพื่อขูดเกลาความขี้เหนียวในจิตใจของเขา ก็ยังมีปญญารูจัก

เหตุผลวาควรใหไปในรูปไหน มิใชเปนการใหไปในรูปละโมบบุญ

หรือเมาบุญ เพราะวากุศลไมไดเปนสิ่งที่หวานเหมือนกับบุญ

จึงไมมีใครเมา และไมทําใหเกิดการเหลือเฟอผิดความสมดุล

ข้ึนในวงสังคมไดเลย นี่เราพอจะเห็นไดวา ใหทานเอาบุญ กับ 

ใหทานเอากุศลนั่น ผิดกันเปนคนละอันอยางไร

 ติดตามโครงการเปดบานรับธรรม อบจ.ขอนแกน 

ในฉบับหนา สวัสดีครับ
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โ ค ร ง ก า ร
โดย... นายวรเวทย ดิเรกศรี หัวหนาสํานักปลัดฯ

เปดบานรับธรรม อบจ.ขอนแกน



มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (30 คะแนน) ตัวชี้วัด ไดแก

1. ผลสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

 งบประมาณรายจายประจําป

2. ผลสําเร็จของการจัดเก็บรายไดที่ อปท.จัดเก็บเองเมื่อเทียบกับ

 ทะเบียนคุมผูชําระภาษี

3. ผลสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการรวมกับ อปท.

 หรือหนวยงานอื่นในการจัดบริการสาธารณะ

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมซึ่งเปนการริเริ่มที่เปนประโยชน

 ตอ อปท.และประชาชน

6. ผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

 การพัฒนาจังหวัด

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (25 คะแนน) ตัวชี้วัด ไดแก

1. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

2. การบริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ

 หรือออกหนวยบริการเคลื่อนที่

3. ระดบัความสาํเรจ็ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

 ในการพัฒนาระบบราชการ

4. ระดับความสําเร็จของโครงการดีเดนตามหลักเกณฑการบริหาร

 จัดการบานเมืองที่ดี

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (15 คะแนน) ตัวชี้วัด ไดแก

1. การประหยัดพลังงานไฟฟา โดยลดปริมาณการใชลงรอยละ 10 

 ของปริมาณการใชมาตรฐาน

2. ระดบัความสาํเรจ็ของการดําเนินการจัดทาํขอบญัญัต/ิเทศบัญญัติ

 งบประมาณรายจายประจําป

3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาประจําป

4. ระดับความสําเร็จของการจัดซื้อจัดจางงบลงทุนของโครงการที่มี

 มูลคาสูงสุด

5. ระดับความสําเร็จของการบันทึกขอมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร

 ของ อปท. (e-laas)

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (20 คะแนน) ตัวชี้วัด ไดแก

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การจัดการสารสนเทศ

3. การลดข้ันตอนการทํางานหรือปรับปรุงกระบวนการทํางาน

 หรือรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ

 คะแนนประเมินทั้งหมด 100 คะแนน (การประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 90 คะแนน การประเมิน 

Core Team 10 คะแนน) เมื่อทราบตัวชี้วัดแตละมิติแลวแตละ อปท.คงจะไดเตรียมการแตเนิ่น ๆ นะครับ โดยแตละหัวขอจะมี

รายละเอียดปลีกยอยซึ่งศึกษาเพิ่มเติมไดที่หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ท่ี มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 

กุมภาพันธ 2558........พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ

ตัวชี้วัดการประเมินโบนัส ป 58
 ต อเน่ืองจากฉบับที่แลว.....กองการเจาหนาที่ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑการจายเงินโบนัส ป 2558 ในเนื้อหา

เกี่ยวกับมิติการประเมินและอัตราการจายเงินโบนัสไปแลวนะครับ ฉบับนี้เกี่ยวกับ ตัวชี้วัดท่ีเปนหัวขอหลักของแตละมิติ

ในแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสรุป ดังนี้
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สาระน  ารู 
โดย... สุวนัย ภูมาศ ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่



โดยวิธีการประมูล
 หลังจากไดจัดทําประกาศและผูบริหารไดลงนามเรียบรอยแลวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองจัดสงประกาศเพื่อเผยแพร 

ประชาสัมพันธ ดังนี้

 1. ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กอนวันรับซองประมูลไมนอยกวา 15 วัน

 2. จัดสงประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือลงประกาศในหนังสือพิมพ หรือ จัดใหมีการโฆษณาดวยวิธีอื่นก็ได

ขั้นตอนหลังการประชาสัมพันธ
 1. จัดเตรียมเอกสารไวสําหรับใหผูที่สนใจเขาการประมูลเสนอราคาใหเพียงพอ ประกอบดวย

Ø แบบใบเสนอการประมูล

Ø แบบสัญญา

Ø แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา)

Ø แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันซอง)

Ø บทนิยาม

   (1) ผูเขาประมูลที่มีผลประโยชนรวมกัน

   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

Ø แบบบัญชีเอกสาร

   (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1

   (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2

 2. จัดทําทะเบียนสําหรับลงชื่อผูมาขอรับเอกสาร

 3. รายงานผลการขอรับเอกสารการประมูลใหผูบริหารหลังสิ้นสุดระยะเวลาการขอรับเอกสาร

การยื่นซองประมูลราคา
 ผูเสนอราคาการประมูล จะตองยื่นซองประมูลพรอมดวยเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามประกาศตอคณะกรรมการรับซอง

ประมูล โดยทําหนาที่

 - ลงทะเบียนรับซองพรอมรับเอกสารหลักฐานตามประกาศ

 - ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน ออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูยื่นซอง

พบกันใหมฉบับหนา

ตอจากฉบับที่แลว

การจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน

วารสารคูนแคน 29

ภ า ร กิ จ
โดย... นิมิตร ลีเอาะ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7ว

กองพัสดุและทรัพยสิน



ทีมสโมสรขอนแกน เอฟซี
(ใชสนามกีฬา อบจ.ขอนแกนเปนสนามเหยา)

 สําหรับแฟนฟุตบอลทุกทาน อยาพลาดชมและเชียรทั้งสองทีมติดขอบสนามนะครับ ฤดูกาลนี้ฟุตบอลสนุกแน

รับประกันไดครับ ฉบับหนาผมจะนําผลการแขงขัน และตารางคะแนนมาฝากนะครับ ตองลาไปกอนสวัสดีครับ

สวัสดีครับแฟนขาวกีฬา รอบรั้ว อบจ.ขอนแกน พบกัน

เช นเคยกับข าวสารด านกีฬาครับ เป ดฤดูกาลแล ว

สาํหรบัฟตุบอลรายการ เอไอเอส ลีก ดวิชิัน่ 2 โซนภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ ซึ่งฤดูกาลนี้จังหวัดขอนแกนมี 2 ทีม ใหแฟนบอล

ไดรับชมและเชียร กัน นั่นคือทีม สโมสรขอนแกน เอฟซี 

ที่มี นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 

เปนผูจัดการทีม อีกหนึ่งทีมคือทีมสโมสรขอนแกน ยูไนเต็ด 

(นองใหมของวงการฟุตบอลเมืองไทย) ที่มี รองนายก อบจ.

ขอนแกน นายวัฒนา ชางเหลา เปนประธานสโมสร ครับ 

จุดมุ งหมายของท้ังสองทีมคือทําอันดับคะแนนใหอยู อันดับ

ที่หนึ่ง อันดับที่สอง หรืออันดับที่สาม ที่มีคะแนนที่ดีที่สุด

เพ่ือใหไดต๋ัวไปแขงรอบแชมปเปยนลีก ในการหาทีมเลื่อนชั้น

สูฟุตบอลลีก ดิวิชั่น 1 ตอไป

 เพื่อใหแฟนขาวกีฬาไดทราบถึงความเคลื่อนไหว

การแขงขันของทั้งสองทีม ผมจึงนําตารางการแขงขันฟุตบอล

รายการนี้เลกแรกมาฝากครับ

ทีมสโมสรขอนแกน ยูไนเต็ด
(ใชสนามโรงเรียนกีฬาเปนสนามเหยา)
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โดย... จาออง...วีระศักดิ์ อินทวงษ
ข า ว กี ฬ า



พ.ศ. 2557 
เกียรติบัตร “หน่วยงานที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แห่งชาติ และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
จาก...ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557 
เกียรติบัตร “หน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน
การแต่งกายผ้าไทย จังหวัดขอนแก่น”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของต�ารวจภูธรภาค 4”
จาก...ต�ารวจภูธรภาค 4

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ
“ผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมยุวประชาธิปไตย”
จาก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ “เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม” ตามโครงการ
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุน
“โครงการต�ารวจชุมชนสัมพันธ์ อบรมสัมมนาแกนน�า
สมัชชาสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” 
จาก...สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น

พ.ศ. 2555
ประกาศเกียรติคุณที่ นายก อบจ.ขอนแก่น
“ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมรณรงค์เพื่อต่อต้าน
คอร์รัปชั่น” จาก...หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับเขต
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจ�าปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล “มีผลการปฏิบัติงานของ อปท. ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจ�าปี 2553”
จาก...ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 
ขอนแก่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2556
โล่เกียรติคุณ “สนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จ.ขอนแก่น”
จาก...ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 (สพม.25)

พ.ศ. 2556
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงการ
“จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ภายใต้
การด�าเนินงานของ หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2556
ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ในการเปิดศูนย์ประสานงาน “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์” 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ประจ�า จ.ขอนแก่น
จาก...มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ

พ.ศ. 2556
โล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ภาคอีสาน)” จาก...กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

พ.ศ. 2555
รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
กรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ์ ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2554
รางวัล “เสริมสร้างคุณค่าการท�างาน
ของเครือข่าย ทสม.”
จาก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2555
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่มีการด�าเนินงานด้านคนพิการ”
จาก...กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พ.ศ. 2555
โล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุน
“งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จังหวัดขอนแก่น 
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจ�าปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภท
รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการให้บริการ ของเคาน์เตอร์
บริการประชาชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

พ.ศ. 2553
รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน
“การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 31”
จาก...องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี



พ.ศ. 2556
รางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจ�าปี 2556”
จาก...สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา
(ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ)

พ.ศ. 2556
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการศึกษา ประจ�าปี 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2556
รางวัล “เสมาคุณูปการ” เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2555
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่ส่งเสริมการด�าเนินงานวัฒนธรรม 
ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”
จาก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2555
รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง”
นักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2555
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2555
รางวัลผู้บริหารแห่งปี 2555
(CEO Thailand Awards 2012)
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2555
รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีสาน”
ปีที่ 31 ประจ�าปี 2555
จาก...นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

พ.ศ. 2554
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
ประจ�าปี 2554”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2554
รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนโครงการประชุมอบรม
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง”
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2553
รางวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี”
ประจ�าปี 2552 ประเภท สถานีขนส่งทางบก
จาก...กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2552
รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจ�าปี 2551”

พ.ศ. 2552
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการศึกษา ประจ�าปี 2551”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2552
รางวัล “นักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ด้านเป็นแบบอย่าง
ของนักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ประจ�าปี 2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2550
รางวัล “เสมาคุณูปการ”
เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2550
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาดีเด่น ประจ�าปี 2550”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2549
รางวัล “เป็นผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด”
จาก...สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2548
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2548
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2547
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


