


เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19 อ�าเภอบ้านไผ่
	 วันที่	 17	 มี.ค.	 2558	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ์	 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 รุ่นที่	 19	 อ�าเภอบ้านไผ่	 โดยมี 
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	 เขต	1	นายเดชค�ารณ สิงคลีบุตร	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	 เขต	2	นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์
และ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.ชนบท	นายอดุลย์ คามดิษฐ์	 รอง	 ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่	 ขก.5	นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี	 พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี	ทั้งนี้มีประชาชนในเขตอ�าเภอบ้านไผ่เข้าร่วม	
จ�านวน	500	คน	ณ	หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่	ขก.5	ต.ในเมือง	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น
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ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

	 ในโอกาสนี้	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ์	 ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ช่อง	 11	 (NBT)	 เพื่อจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นไทยหัวใจปรองดองร่วมคืนความสุขและ 
ปฏิรูปประเทศ	 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 โดยน�าเสนอผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประชาชน 
ได้รับรู้เพื่อน�าไปสู่การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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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		ปรีทรัพย์	 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 : 
	 เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมตามกรอบภารกิจของ	 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
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นางสุมาลี		ฐานวิเศษ
ปลัด	อบจ.ขอนแก่น

	 ส วั ส ดี ค ่ ะ ผู ้ อ ่ า น ทุ กท ่ า น 
วารสารคูนแคน	 ปีที่	 10	 ฉบับท่ี	 7	
ประจ�าเดือนเมษายน	2558	กลับมา
พบกับทุกท่านอีกครั้ง	 พร ้อมกับ 
ข่าวคราวความเคลือ่นไหวต่าง	ๆ 	ของ	
อบจ.ขอนแก่น	และจ.ขอนแก่น
	 ผ่านพ้นไปแล้วกับความชุ่มช�่า	
ม่วนซื่นและความสนุกสนานสาดน�้า

คลายร้อนกันกับงานประเพณีวันสงกรานต์ของจังหวัดขอนแก่น 
ได้จัดงานประเพณี	 “สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน 
เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจ�าปี 2558”	 ตื่นตาตื่นใจ 
กับการเล่นคลื่นน�้ามนุษย์	 ที่ถนนข้าวเหนียว	 กับวันหยุดยาว	 5	 วัน 
เพื่อเพิ่มพลังให้เต็มที่พร้อมกับไปสู้งานกันต่อไป	
		 ฉบับนี้ขอพื้นที่ให้กับ	 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งได้เริ่มมาแล้วตั้งแต ่
ห้วงเดือนธันวาคม	2557	–	เดือนเมษายน	2558	ใกล้เสร็จสิ้นเข้าไป
ทุกทีแล้วนะคะ	 โดยมีประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นท้ัง 
26	 อ�าเภอ	 จ�านวน	 12,600	 คน	 จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจในหลกัการของระบอบประชาธปิไตย	ความส�าคญัของสทิธ	ิ
เสรีภาพของประชาชน	 สร้างจิตส�านึก	 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน	 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในคร้ังนี้	 ถือเป็น 

การเปิดเวทีให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการ
ประชาธิปไตย	 รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง
	 ก่อนจากกนัฉบับนี	้ขอแจ้งข่าวฝากเตอืนพีน้่องชาวขอนแก่น
และจังหวัดใกล้เคียงให้ระมัดระวังในเรื่องของภัยแล้ง	 เพราะขณะนี้
จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งไปแล้ว	 จ�านวน 
6	อ�าเภอ	คือ	อ.บ้านฝาง	อ.พล	อ.เขาสวนกวาง	อ.สีชมพู	อ.หนองเรือ	
อ.หนองนาค�า	 และ	 อ.เมือง	 ในพื้นท่ี	 16	 ต�าบล	 82	 หมู ่บ้าน 
หลายพื้นท่ีได้ประสบภัยแล้วอย่างหนักแหล่งน�้าในการผลิตประปา
หมู ่บ ้านแห้งขอด	 อบจ.ขอนแก่น	 ได ้สนับสนุนรถบรรทุกน�้า 
เพื่อการอุปโภค	 –	 บริโภค	 จ�านวน	 259	 เท่ียว	 คิดเป็นปริมาณน�้า	
2,418,000	 ลิตร	 ขอให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน�้ากินน�้าใช้คนละเล็ก
คนละน้อยเพื่อจะได้มีน�้าไว้ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเพียงพอ
	 สดุท้ายขออาราธนาคณุพระศรีรตันตรัย	องค์พระธาตขุามแก่น 
อ�านาจบารมีของพระนิรันตราย	 พระประธานของ	 อบจ.ขอนแก่น 
และสิ่ ง ศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นสากล โลก 	 จงดลบั นดาลประทานพร 
ให้ทุกท่านประสบกับความสุข	 ความเจริญ	 มีพลานามัยท่ีสมบูรณ ์
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

วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก
สถานที่ผลิต	:	บ้านโคกฟันโปง	ต.บ้านเป็ด	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น



ภารกิจ  อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

พิธีบวงสรวงหลักเมือง ประจ�าอ�าเภอภูเวียง 
จ.ขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป ็นประธานพิธีบวงสรวงศาลหลัก เมืองอ� า เภอภู เวียง 
ประจ�าปี	 2558	 เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคค ี
ให้เกดิขึน้ในการพฒันาท้องถิน่ของอ�าเภอภเูวยีงให้เจรญิก้าวหน้า
ต่อไป	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ภูเวียง	นายภาควัต ศรีสุรพล 
และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เวียงเก่า	นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล 
พร้อมด้วย	นายอ�าเภอภูเวยีง	นายเฉลิมชยั ชละธาร	หวัหน้าส่วน
ราชการ	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	ในวันที่	1	มี.ค.	2558	ณ	บริเวณ
ศาลหลักเมืองอ�าเภอภูเวียง	จ.ขอนแก่น

พิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
ต.เมืองพล อ.พล 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่	 ต.เมืองพล	
อ.พล	 จ.ขอนแก่น	 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม	 อนุรักษ์เผยแพร	่
ขนบธรรม เ นียมประ เพณีและส ่ ง เส ริมการท ่ อ ง เ ท่ี ยว 
สินค้าที่ลือชื่อของอ�าเภอพล	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.พล 
เขต	 1	นายคจิตร พงษ์ค�าพันธ์	 และ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.พล 
เขต	 2	 นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธ ี
ในวนัที	่4	ม.ีค.	2558	ณ	วดัศรบีญุเรอืง	บ้านชาด	อ.พล	จ.ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมความสงบ
เรียบร้อย อ.ภูผาม่าน 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมความสงบ
เรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่น	 อย่างยั่งยืน	 ประจ�าปีงบประมาณ	
2558	ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอภผูาม่าน	เพือ่ส่งเสรมิความสงบเรยีบร้อย
ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น/ชุมชน	 และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน	 ให้อยู่ดีมีสุข	 โดยมี	 เลขานุการสภา	 อบจ.ขอนแก่น	
ด.ต.พชิติ ศรวีไิล ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมอืง	เขต	9	จ.ส.ต.อทิธชิยั 
ศรีวงษ์ชัย	 และ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.ภูผาม่าน	นายประสิทธ์ิ 
ทองแท่งไทย	 น�าคณะให้การต้อนรับ	 ในวันท่ี	 2	 มี.ค.	 2558 
ณ	โรงเรียนนาฝายวิทยาคม	ต.นาฝาย	อ.ภูผาม่าน	จ.ขอนแก่น

นายก “พงษ์ศักดิ์” พบปะผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมอาชีพฯ อ.เมือง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 	ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
ได ้ เข ้ าร ่ วมพบปะและให ้ก� าลั ง ใจกลุ ่ มวิ สาหกิจ ชุมชน 
ต�าบลโนนท่อน	 ที่ เข ้าร ่วมฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริม 
อาชีพ	 ด้วยการท�าเกษตรอินทรีย์	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น 
อ.เมือง	 เขต	 6	นายสุดใจ ทุยบึงฉิม	 และ	 ส.อบจ.ขอนแก่น 
อ.เมือง	 เขต	 9	 จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย	 ให้การต้อนรับ 
ในวันที่	4	มี.ค.	2558	ณ	ชุดาปาร์ค	รีสอร์ท	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น
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เทศกาลง่วนเซียว ศาลเจ้าปึงเถ่ากง - ม่า  จ.ขอนแก่น
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายวัฒนา ช่างเหลา 
ร่วมเป็นเกียรติในงานเทศกาลง่วนเซียว	 จัดโดยคณะกรรมการ
ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-	 ม่า	 จังหวัดขอนแก่น	 ประจ�าปี	 2558 
เพื่อเฉลิมฉลอง	 พร้อมทั้งเป็นพิธีการส่งมอบงานระหว่าง 
คณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า	ปี	2557	มอบให้กบัคณะกรรมการ 
ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า	 ปี	 2558	 และร่วมสืบสานวัฒนธรรม 
เทศกาลง่วนเซยีนซึง่เป็นเทศกาลเฉลมิฉลองโคมไฟทีสื่บต่อกนัมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ	 ให้แก่พี่น้องชาวไทย-เช้ือสายจีน	 ชาวจังหวัด
ขอนแก่น	ในวันที่	5	มี.ค.	2558	ณ	ลานน�้าพุ	ริมบึงแก่นนคร

งานวันแห่งความอบอุ่น เข้าใจ อาทรห่วงใย
สายใจสัมพันธ์ ปี 58

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
ร่วมเป็นเกียรติในงาน	 วันแห่งความอบอุ่น	 เข้าใจ	 อาทรห่วงใย	
สายใจสมัพนัธ์	ประจ�าปี	2558	และมอบเงนิ	10,000	บาท	ให้กบั
ศนูย์เฉลมิพระเกียรต	ิเพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยโรคเอดส์	และผูต้ดิเช้ือ	
HIV	 จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 ประธานศูนย์ฯ	 นางระเบียบรัตน์ 
พงษ์พาณิชย์	 เป็นผู้รับมอบ	พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับสมาชิก
ของศูนย์	 เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการศูนย์
จาก	 26	 อ�าเภอและสมาชิกของศูนย์ทุกคน	 ได้มาร่วมกิจกรรม
สร้างความใกล้ชิดอบอุ่นและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น	ในวันที่	7	มี.ค.	
2558	ณ	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

อ.เขาสวนกวาง รวมพลังสานสัมพันธ์สตรี
วันสตรีสากล ประจ�าปี 58

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดงาน	 “สานสัมพันธ์สตรี	 อ�าเภอเขาสวนกวาง” 
เนือ่งในวนัสตรสีากล	ประจ�าปี	2558	ซึง่กลุม่พลงัสตร	ีอ.เขาสวนกวาง 
จัดขึ้น	 เพื่อให้สตรีได้รวมพลังและแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
มีความรักสามัคคีต่อกัน	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เขาสวนกวาง	
นายสมศักดิ์ ลี้ตระกูล	ให้เกียรติร่วมงาน	บรรยากาศเต็มไปด้วย
ความสนุกสนาน	อบอุ่น	และเป็นกันเอง	 ในวันที่	6	มี.ค.	2558 
ณ	บริเวณหน้าที่ว่าการอ�าเภอเขาสวนกวาง	จ.ขอนแก่น

เปิดบ้านการศึกษา ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดงาน	 เปิดบ้านการศึกษาปีการศึกษา	 2557 
ของโรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา	สงักดั	อบจ.ขอนแก่น	เพือ่ส่งเสรมิ
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 เผยแพร่กิจกรรม 
ของโรงเรียนสู่สาธารณชน	 และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานคร ู
และนักเรียน	 โดยมี	 ผอ.ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา	 นายวุฒิชัย 
อิทรสว่าง	 น�าคณะครู	 ผู ้ปกครอง	 นักเรียน	 ให้การต้อนรับ 
อย่างอบอุ่น	ในวันที่	8	มี.ค.	2558	ณ	โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา	
ต.บ้านหว้า	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
“สีชมพูคัพต้านยาเสพติด” 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานพธิเีปิดการแข่งขนัฟตุบอล	7	คน	“สชีมพูคพัต้านยา
เสพติด”	 ครั้งที่ 	 2	 ประจ�าปี	 2558	 เพื่อส ่งเสริมสุขภาพ 
ให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างโดยการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด	
และอบายมุข	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 2 
นายจารุพรรณ ภูวสันติ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 1 
นายอาทิตย์ ถนอมทุน	 น�าคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 
ในวันที่	 15	 มี.ค.	 2558	 ณ	 สนามกีฬาโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น

เปิดถนนลาดยาง
สายบ้านค�าแคนเหนือ - บ้านหนองขี้เห็น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 เขต	 2	 นายองอาจ 
ฉตัรชยัพลรตัน์	ผูน้�าท้องถ่ินและชาวบ้านร่วมเปิดใช้ถนนลาดยาง
สายบ้านแคนเหนือ	 ต.แคนเหนือ	 อ.บ้านไผ่	 -	 บ้านหนองขี้เห็น	
ต.บ้านหัน	 อ.โนนศิลา	 เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน 
ในการขนส่งสนิค้าทางการเกษตร	การสญัจรไปมาอย่างปลอดภยั	
อบจ.ขอนแก่น	ได้สนบัสนนุเงนิจ�านวน	1,980,000.-	บาท	ในการ
ก ่อสร ้างถนนลาดยางสายดังกล ่าวท�าให ้ราษฎรในพื้นที่ 
และหมู ่บ ้านใกล้เคียงได้ใช ้ประโยชน์และสร้างความดีใจ 
ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก	ในวันที่	16	มี.ค.	2558

ร่วมท�าบุญพิธีเปิดสะพานข้ามห้วยทรายขาว อ.สีชมพู
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานพธิเีปิดสะพานข้ามห้วยทรายขาว	ระหว่างบ้านลอมไผ่ 
หมู่ที่	2	–	บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์	หมู่ที่	8	และร่วมท�าบุญตักบาตร
พระสงฆ์บนสะพาน	 กับชาว	 ต.ศรีสุข	 อ.สีชมพู	 จ.ขอนแก่น 
พร้อมกบั	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สชีมพ	ูเขต	1	นายอาทติย์ ถนอมทุน 
และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สีชมพู	เขต	2	นายจารุพรรณ ภูวสันติ 
โดยม	ีนายก	อบต.ศรีสุข	นายวชัิย นนท์ธนากร	และคณะให้การ
ต้อนรับอย่างอบอุ่น	ในวันที่	15	มี.ค.	2558

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 ปีการศึกษา	 2557 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น	 ในวันที่	 17	 มี.ค.	
2558	ณ	โรงแรมวีวิช	ขอนแก่น
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เปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน
อบต.โพนเพ็ก

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป ็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 
ต้านยาเสพติด	 ประจ�าปี	 2558	 เพื่อสร ้างเกราะป้องกัน 
ให ้ เด็ก	 เยาวชน	 และประชาชนทั่วไป	 มีความเข ้มแข็ง 
ห่างไกลยาเสพติด	 สร้างความรัก	 ความสามัคคี	 ปรองดอง
สมานฉันท์	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.มัญจาคีรี	นายสุพร ค้อนดี 
ร่วมเป็นเกียรติ	 ในวันที่	 20	 มี.ค.	 2558	ณ	 สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนต�าบลโพนเพ็ก	อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น

เปิดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ
รุ่นที่ 3 อ.บ้านแฮด

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์	รุ่นที่	3	โดยมี	รองประธานสภา	
อบจ.ขอนแก่น	คนที	่2	นางนริศรา อรุณเดชาชยั	ร่วมเป็นเกยีรติ
ในพิธีเปิด	 ในวันที่	 18	 มี.ค.	 2558	 ณ	 สถานีสาราณียธรรม 
หมู่ที่	15	ต.โคกส�าราญ	อ.บ้านแฮด	จ.ขอนแก่น

เปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฯ อ.เมือง 
รุ่นที่ 6

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพื่อความมั่นคงของครอบครัว	 อ�าเภอเมือง	 รุ่นที่	 6	 เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ	 ให้แก่ประชาชน	 เยาวชน 
และผู้สนใจ	เพ่ือให้สามารถน�าไปเป็นอาชพีเสริมก่อให้เกิดรายได้
ต่อครอบครัว	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	4	นางอัญชลี 
เฟื ่องทอง	 น�าคณะให้การต้อนรับ	 ในวันที่	 20	 มี.ค	 2558 
ณ	หอประชุมเทศบาลต�าบลบ้านเป็ด	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น

เปิดงานประกวดสาวงามชุมแพ และงานพาแลง 
อ.ชุมแพ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการประกวดนางงามชุมแพและงานพาแลง	
พร้อมให้เกียรติเดินแบบกิตติมศักดิ์	 ในงานกาชาดประจ�าปี 
รวมของดีเมืองชุมแพ	 ครั้งที่ 	 14	 ประจ�าปี	 2558	 โดยมี 
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ชุมแพ	เขต	1	นายวีระพงษ์ สันติเมทนีดล 
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.ชุมแพ	 เขต	 2	นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง	 และ 
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 2	 นายจารุพรรณ ภูวสันต ิ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 ในวันที่	 19	 มี.ค.	 2558	 ณ	 เวทีกลาง 
บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอชุมแพ	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พบปะและให้ก�าลังใจ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการท�าฝายหินทิ้ง
แบบประชาอาสา

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.น�้าพอง	 เขต	 2	 นายนพพร 
ปิตสิวุรรณรตัน์	ลงพืน้ท่ี	อ.น�า้พอง	พบปะประชาชนและให้ก�าลงั
ใจผู ้ท่ีเข้าร่วมก่อสร้างฝายหินทิ้ง	 ตามโครงการก่อสร้างฝาย 
เสริมสร้างระบบนิเวศต้นน�้า	 และฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา 
(Check	 Dam)	 ประจ�าปี	 2558	 เพื่อสนองแนวพระราชด�ารัส 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ในการช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในวันที่	 20	 มี.ค.	 2558 
ณ	ล�าห้วยบ้านขาม	หมู่ที่	13	ต.พังทุย	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น

เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขต จ.ขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการสมัมนาเชงิปฏิบติัการจัดท�าแผนยทุธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในเขต	 จ.ขอนแก่น	
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.พล	 เขต	 1	นายคจิตร พงษ์ค�าพันธ์ 
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.พล	 เขต	 2	นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล 
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.แวงน้อย	นายค�าพันธ์ พรหมวงศ์	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.โคกโพธิไ์ชย	นายมสีวัสดิ ์ชมชัยภูม	ิส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.เปือยน้อย	 นายจิรยุทธ โชติศิลากุล	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.แวงใหญ่	นายทองสขุ ธนรูตัน์ และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.โนนศลิา 
นายศรัญ กสิกิจวรกุล	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 ในวันท่ี	 23	 มี.ค.	
2558	ณ	โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	อ.พล	จ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาอ�าเภอเมืองสัมพันธ์ ปี 2558
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอ�าเภอเมืองสัมพันธ์	 ประจ�าปี	
2558	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ตลอดจน 
การประสานงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
ระหว่างหมู่บ้านและต�าบล	ส่วนราชการ	ในเขต	อ.เมืองขอนแก่น	
โดยม	ีประธานชมรมก�านนั	-	ผูใ้หญ่บ้าน	จ.ขอนแก่น	นายทศันยัน์ 
สุขสบาย	 กล่าวรายงาน	 และมี	 ประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น 
นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร	และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	2	
นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	ในวันที่	22	มี.ค.	
2558	ณ	สนามริมบึงหนองโคตร	ต.บ้านเป็ด	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	

นายก อบจ.ขอนแก่น พบปะประชาชน
และร่วมท�าฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
ลงพ้ืนท่ี	 อ.บ้านไผ่	 พบปะประชาชนและร่วมท�าฝายหินทิ้ง 
แบบประชาอาสา	 ตามโครงการก ่อสร ้างฝายเสริมสร ้าง 
ระบบนิ เวศต ้นน�้ า 	 และฝายหินทิ้ ง 	 แบบประชาอาสา 
(Check	Dam)	ประจ�าปี	2558	เพือ่อนรุกัษ์ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม	
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	 เขต	 1	 นายเดชค�ารณ 
สิงคลีบุตร	 กลุ ่มผู ้น�าชุมชน	 กลุ ่มผู ้น�าสตรี	 และประชาชน 
ชาว	อ.บ้านไผ่	ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น	ในวันที่	23	มี.ค.	2558 
ณ	 ล�าห้วยทราย	 บ้านกอบง	 หมู่ท่ี	 11	 ต.บ้านไผ่	 อ.บ้านไผ	่
จ.ขอนแก่น
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โดย...  ธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

E-Marketing

 E-Marketing ค�านี้มีใช้มานานแล้วครับในภาคธุรกิจ

เอกชน แต่ก�าลังเป็นของใหม่ส�าหรับภาคราชการ รวมทั้ง 

อปท. ที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับ E-Marketing ในไม่ช้านี ้

ในวารสารฉบับนี้จึงขอท�าความเข้าใจกับท่านผู้อ่านได้รู ้จัก 

ค�าว่า E-Marketing อย่างกว้าง ๆ ก่อนนะครับ 

	 E-Marketing	ย่อมาจากค�าว่า	Electronic	 Marketing 

หรอืเรยีกว่า	“การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์”	หมายถงึการด�าเนนิกจิกรรม

ทางการตลาดโดยใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 ที่ทันสมัยและ

สะดวกต่อการใช้งาน	เข้ามาเป็นสื่อกลาง	ไม่ว่าจะเป็น	คอมพิวเตอร์	

หรอืโทรศพัท์	ทีถู่กเชือ่มโยงเข้าด้วยกนัด้วยอินเทอร์เน็ต	มาผสมผสาน

กับวิธกีารทางการตลาด	การด�าเนินกจิกรรมทางการตลาดอย่างลงตวั

กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย	 เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่าง

แท้จริง	 ซึ่งในรายละเอียดของการท�าการตลาด	 E-Marketing	 จะมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

	 -	 เป็นการสื่อสารกับกลุ ่มเป้าหมายในลักษณะเฉพาะ

เจาะจง	(Niche	Market)

	 -	 เป็นลักษณะเป็นการสื่อสารแบบ	 2	 ทาง	 (2	 Way 

Communication)

	 -	 เป็นรูปแบบการตลาดแบบตัวต่อตัว	 (One	 to	 One	

Marketing	 หรือ	 Personalize	 Marketing)	 ที่ลูกค ้าหรือ 

กลุ่มเป้าหมายสามารถก�าหนดรูปแบบสินค้าและบริการได้ตาม 

ความต้องการของตนเอง

	 -	 มีการกระจายไปยังกลุ่มผู ้บริโภค	 (Dispersion	 of 

Consumer)

	 -	 เป ็นกิจกรรมที่ นักการตลาดสามารถสื่อสารไปยัง 

ทั่วทุกมุมโลก	ตลอด	24	ชั่วโมง	(24	Business	Hours)

	 -	 สามารถตดิต่อสือ่สาร	โต้ตอบ	ปฏสิมัพนัธ์ได้อย่างรวดเรว็	

(Quick	Response)

	 -	 มีต้นทุนต�่าแต่ได้ประสิทธิผล	 สามารถวัดผลได้ทันท ี

(Low	Cost	and	Efficiency)

	 -	 มีความสัมพันธ ์กับกิจกรรมการตลาดแบบดั้งเดิม 

(Relate	to	Traditional	Marketing)

	 -	 มีการตัดสินใจในการซื้อจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ 

(Purchase	by	Information)

	 E-Marketing	เป็นส่วนผสมแนวความคิดทางการตลาด 

และทางเทคนิค	 รวมเข้าไว้ด้วยกันท้ังด้าน	การออกแบบ	 (Design),	

การพฒันา	(Development),	การโฆษณาและการขาย	(Advertising	

and	 Sales)	เป็นต้น	 (ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่	 Search	 Engine 

Marketing,	 E-mail	 Marketing,	 Affiliate	 Marketing,	 Viral 

Marketing	ฯลฯ)	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ประโยชน์ในการสร้างมลูค่า

เพิม่ให้แก่ธรุกจิและลกูค้า	เนือ่งจากระบบทางอเิลก็ทรอนกิส์สามารถ

สนบัสนนุการร้องขอข้อมลูของลกูค้า	การจดัเกบ็ประวตั	ิและพฤตกิรรม 

ของลูกค้าเอาไว้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้	 ส่งผลต่อ

การเพ่ิมและรักษาฐานลกูค้า	(Customer	Acquisition	and	Retention) 

และอ�านวยประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอย่างครบถ้วน

	 ในขณะที	่การตลาดแบบดัง้เดมิ	(Traditional	Marketing) 

จะมรีปูแบบท่ีแตกต่างจาก	E-Marketing	อย่างชดัเจน	โดยการตลาด

แบบด้ังเดิมนั้นจะมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	 จะไม่เน้นท�ากับ

บคุคลใดบุคคลหน่ึง	และมกัจะใช้วธิ	ีการแบ่งส่วนตลาด	(Marketing	

Segmentation)	โดยใช้เกณฑ์สภาพประชากรศาสตร์	 หรือ 

สภาพภูมิศาสตร์	 และสามารถครอบคลุมได้บางพื้นท่ี	 ในขณะท่ีถ้า

เป็น	 E-Marketing	 จะสามารถครอบคลุมได้ท่ัวโลกเลยทีเดียว 

ด้วยเหตุนีธ้รุกจิต่างๆ	จงึได้ให้ความสนใจกบัอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก 

รวมถึงได้มีการน�าเอาแนวคิด	 E-Marketing	 มาประยุกต์ใช้อย่าง 

แพร่หลาย	เพื่อท�าการตลาดออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

หลักการของ E-Marketing มี 7 ข้อด้วยกัน	ดังนี้ครับ

	 1.	 การตลาดยุค	 E	 เน้นการใช้	Mass	 Customization 

มากกว่า	Mass	 Marketing	เพราะลูกค้าทุกคนมีสิทธิ์ เลือก 

เว็บไซต์ต่างๆ	 ทั่วโลกเพื่อหาสินค้าที่ตนเองต้องการ	 เพราะฉะนั้น 

เราต้องเน้นระบบที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าแต่ละคน 

เป็นหลัก	 ท้ังนี้เราจักต้องสร้าง	 ระบบโปรแกรมอัตโนมัติขึ้นมา 

ตอบสนองความต้องการดังกล่าว	 โดยให้แต่ละคนสามารถเลือก 

ทางเลือกที่สนองความต้องการได้ด้วยตนเอง	

	 2.	การแบ่งส่วนตลาดต้องเป็นแบบ	Micro	Segmentation 

หรือ	One-to-One	 Segmentation	หมายถึง	 หนึ่งส่วนตลาด 

คือ	 ลูกค้าหนึ่งคน	 เพราะในตลาดบนเว็บถือว่าลูกค้า	 เป็นใหญ่	

เนื่องจากมีสิทธิ์ที่เลือกซื้อสินค้าใครก็ได้	 ยกเว้นแต่เราเป็นเพียง 

รายเดียวท่ีมีอยู่ใน	 ตลาด	 ฉะนั้นการพิจารณาข้อมูลความต้องการ	

หรอืพฤตกิรรมของลกูค้าทุกคน	โดยอาศยัระบบฐานข้อมลูทีต่รวจจบั

พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละราย	 ได้ถือเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

ที่ส�าคัญมาก	 หรือในแง่ของการจัดการแล้วเราเรียกว่า	CRM	หรือ 

Customer	Relationship	Management	นัน่เอง	เพราะนีจ่ะท�าให้

เราทราบว่า	ใครคือลูกค้าประจ�า

	 ฉบับหน้ามาตามต่อนะครับ	 จะได้กล่าวถึงหลักการของ	

E-Marketing	ทีเ่หลอือกี	5	ข้อ	และประโยชน์ของ		E-Marketing	ว่า

มปีระโยชน์อย่างไรบ้าง	และต้องขอขอบคณุ	อาจารย์ภาวธุ	พงษ์วทิยภานุ 

ที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้จากเว็บไซต์	www.pawoot.com	ครับ.

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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รู ้ เรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ์ ทองงาม นิติกร 8 ว.

	 โดยท่ีสมควรให้ข ้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน 
บ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการและผูร้บับ�านาญและทหารกองหนนุ
มีเบี้ยหวัดซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
ที่รับราชการ	 อยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติ	 หมวด	 3	 สมาชิก 
และ	 สิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งพระราชบัญญัติกองทุน 
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2539	ใช้บงัคบัสามารถกลบัไป
ใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	พ.ศ.	2494	ได้จงึจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญติัการก
ลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.2494	พ.ศ.	2557	
	 บุคคลท่ีมีสิทธิขอกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญ
ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 2494 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มี	3	ประเภท	ดังนี้
	 1.	 ข้าราชการท่ีเป็นสมาชิกกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	(กบข.)	ตามมาตรา	36	แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2539	มีสิทธิดังนี้
	 	 1.1	 หากมีความประสงค ์จะกลับไปใช ้สิทธ ิ
ในบ�าเหน็จบ�านาญ	 ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	 พ.ศ.	 2494	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ให้แสดงความ
ประสงค ์ ได ้ 	 ตั้ งแต ่วัน ท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช ้บังคับ 
(14	ธันวาคม	2557)	จนถึงวันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2558
	 	 1.2	 ข้าราชการได้แสดงความประสงค์ให้สมาชิก 
สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2558	 และมีสิทธิรับ 
บ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบญัญตับิ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ 
พ.ศ.	2494	ตั้งแต่วันออกจากราชการ
	 	 1.3	 มีสิทธิได้รับเฉพาะเงินสะสมและผลประโยชน์
ตอบแทนของเงินสะสมแต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ	เงินประเดิม	
เงินชดเชย	และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว
	 2.	 ผู้รับบ�านาญอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	
(ต้ังแต่วันที่	 14	 ธันวาคม	 2557)	 ซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการตามมาตรา	36	แห่งพระราชบัญญัติ 
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2539	มีสิทธิดังนี้
	 	 2.1	 หากมีความประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิรับ 
บ�านาญ	 ตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	 พ.ศ.	 2494	 และท่ีแก ้ไขเพิ่มเติม	 ให ้แสดง 

ความประสงค์ได้ต้ังแต่วนัทีพ่ระราชบญัญติันีม้ผีลใช้บังคับจนถงึ
วันที่	๓๐	มิถุนายน	พ.ศ.	2558
	 	 2.2	 ให้ผู้รับบ�านาญซ่ึงได้แสดงความประสงค์เป็น
ผูร้บับ�านาญตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบญัญตับิ�าเหนจ็บ�านาญ
ข้าราชการ	พ.ศ.	 2494	นับตั้งแต่วันออกจากราชการ	 โดยต้อง
คนืเงนิสมทบ	เงนิประเดมิ	เงนิชดเชย	และผลประโยชน์ตอบแทน
ของเงินดังกล่าว	 และเงินบ�านาญที่ได้รับตามพระราชบัญญัติ
กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2539	ตัง้แต่วันออกจาก
ราชการ	จนถึงวันที่	30	กันยายน	2558	ให้แก่ส่วนราชการโดย
วิธีการหักกลบลบกันกับเงินบ�านาญที่พึงได้รับตามหลักเกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 2494	
ตั้งแต่วันที่ออกจากราชการจนถึงวันที่	30	กันยายน	2558
	 3.	 ทหารกองหนนุมีเบีย้หวดัซ่ึงเคยเป็นสมาชกิกองทนุ
บ�าเหน็จบ�านาญตามมาตรา	 36	 แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2539	มีสิทธิดังนี้
	 	 3.1	 ทหารกองหนนุมเีบ้ียหวดั	หากมคีวามประสงค์
จะกลับไปใช้สิทธิ	 รับบ�านาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัต ิ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 2494	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ให้แสดงความประสงค์ได้ต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล 
ใช้บังคับจนถึงวันท่ี	 30	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 เว้นแต่กรณี 
ออกจากกองหนุนเบี้ยหวัดเพ่ือรับบ�านาญเหตุทดแทนก่อนวันที	่
30	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 ให้แสดงความประสงค์ได้จนถึง 
วนัก่อนวนัออกจากกองหนนุเบีย้หวดัเพือ่รบับ�านาญเหตทุดแทน
	 	 3.2	 ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดซ่ึงได้แสดงความ
ประสงค์มีสิทธิได้รับบ�านาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัติ
บ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494	ต้ังแต่วันออกจากกองทนุ
เบี้ยหวัดเพ่ือรับบ�านาญเหตุทดแทนโดยไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ประเดิม	 เงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว
และต้องคืนเงินสมทบและผลประโยชน์ตอบแทนของเงิน 
สมทบที่ได้รับไปจากกองทุนให้แก่ส่วนราชการภายในวันท่ี 
30	มิถุนายน	2558
	 ตามกฎหมายน้ีใช้บังคับโดยอนุโลมกับข้าราชการ
ประเภทอื่นด้วย	 อาทิ	 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 พนักงาน
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

การกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญ
ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ  พ.ศ. 2494
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	 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	จดัโครงการส่งเสรมิความสงบเรยีบร้อยในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.2558	 จ�านวน	 7	 โครงการ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน	 จ.ขอนแก่น	 ให้อยู่ดี	 กินดี	 มีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน	เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น	1,440	คน	ดังนี้

 อ�าเภอเมืองขอนแก่น	โครงการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่นภายในเขตอ�าเภอเมือง	ฝึกอบรมระหว่าง

วันที่	9	–	13	พ.ย.	2557	ณ	ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์	ต.แดงใหญ่	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	

 อ�าเภอหนองนาค�า	 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรวมพลังป้องกันภัยในชุมชน	

ฝึกอบรมระหว่างวันที่	22	–	24	ธ.ค.	2557	ณ	โรงเรียนหนองนาค�าวิทยาคม	ต.บ้านโคก	อ.หนองนาค�า	จ.ขอนแก่น	

 อ�าเภอบ้านฝาง	 ฝึกอบรม	 โครงการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในท้องถิน่	ฝึกอบรมระหว่างวนัที	่11	–	14	ม.ค.	2558	ณ	ค่ายลกูเสอืพนัธวาศษิฏ์	ต.แดงใหญ่	อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น	

 อ�าเภอสีชมพู	 โครงการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในท้องถ่ิน	 ฝึกอบรมระหว่าง 

วันที่	23	–	27	ม.ค.	2558	ณ	โรงเรียนสีชมพูศึกษา	ต.วังเพิ่ม	อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น	

 อ�าเภอกระนวน	 โครงการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ฝึกอบรมระหว่าง

วันที่	20	–	23	ก.พ.	2558	ณ	สนามหน้าที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยโจด	ต.ห้วยโจด	อ.กระนวน	จ.ขอนแก่น	

 อ�าเภอภูผาม่าน	 โครงการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	 ฝึกอบรมระหว่างวันที ่

26	ก.พ.	–	2	มี.ค.	2558	ณ	โรงเรียนนาฝายวิทยา	ต.นาฝาย	อ.ภูผาม่าน		จ.ขอนแก่น	

 อ�าเภอบ้านไผ่	โครงการส่งเสริมความสงบเรียบร้อย	หลักสูตร	“อาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน”	ฝึกอบรมระหว่างวันที่	

26	–	30	มี.ค.	2558	ณ	โรงเรียนบ้านชีกกค้อ	ต.เมืองเพีย	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น	

	 ทั้งนี้ขอขอบคุณ	 คณะครูฝึกและวิทยากร	 จากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น	 สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น 

สถานีต�ารวจภูธรกระนวน	 สถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่	 สถานีต�ารวจภูธรบ้านฝาง	 สถานีต�ารวจภูธรภูผาม่าน	 สถานีต�ารวจภูธรสีชมพู	

สถานีต�ารวจภูธรหนองนาค�า	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ท�าการฝึกอบรม	 และที่ส�าคัญ	 ขอขอบคุณผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมทุกคน	ที่เสียสละเวลาอันมีค่า	มาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อน�ากลับไปรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของตนเอง

อภินันทน์  อรัญรุด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4

ภารกิจส�านักปลัด อบจ.

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

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
อ�าเภอกระนวน

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม

กิจกรรมวันผู้สูงอายุอ�าเภอกระนวน	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึง	 และต่อเน่ืองในโอกาสนี้มี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.กระนวน	 เขต	 1 

นางกรรณิการ์ สืบสารคาม	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.กระนวน	 เขต	 2	นายตระกูล เจริญเชื้อ	 พร้อมด้วย	

หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	 หัวหน้าส่วนราชการ 

ข้าราชการ	 เทศบาลเมืองกระนวน	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	 300	 คน 

ในวันที่	17	มี.ค.	2558	ณ	ห้องประชุมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม	อ.กระนวน	จ.ขอนแก่น
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	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  

เป ็นประธานในพิธี เป ิดโครงการ	 ส ่งเสริมการมีส ่วนร ่วม 

ของประชาชนในองค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น	 ประจ�าป ี 

งบประมาณ	 2558	 รุ ่ นที่ 	 13 	 อ� า เภอเมืองขอนแก ่น	 

มีประชาคมในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอเมืองขอนแก่นเข้าร่วมโครงการ	

จ�านวน	 480	 คน	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 1	 

นางปณิดา แก้วขัน ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	 เขต	2	

นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 3	 

นายสุรพล เช้ือชมกุล	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นางสมุาล ีฐานวเิศษ 

รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร 

และ	น.ส.นงลกัษณ์ รัตนจนัทร์ ผอ.กองช่าง	นายวิรตั ินาคนชม 

ผอ.	กองพัสดุและทรัพย์สิน นางนงเยาว์ สรรศรี	ผอ.กองกิจการ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	นางวราพร หาญชนะชัยกูล  

ร่วมเป็นเกียรติ	 ในวันท่ี	 24	 ก.พ.	 2558	ณ	 ศาลาประชาคม 

จังหวัดขอนแก่น

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ�ำปีงบประมำณ 2558

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  

เป ็นประธานในพิธีเป ิดโครงการ	 ส ่งเสริมการมีส ่วนร ่วม 

ของประชาชนในองค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ิน	 ประจ�า

ป ีงบประมาณ	 2558	 รุ ่น ท่ี 	 14	 อ�า เภอเมืองขอนแก ่น 

มีประชาคมในเขตพื้นท่ีอ�าเภอเมืองขอนแก่นเข้าร่วมโครงการ	

จ� านวน	 480 	 คน	 โดยมี 	 รองนายก	 อบจ .ขอนแก ่น	 

นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 2	 

นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 4	 

นางอญัชล ีเฟ่ืองทอง	ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นางสุมาล ีฐานวิเศษ 

รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร 

ผอ.กองคลัง	 น.ส.จุฑารัตน์ สุภโตษะ	 ผอ.กองกิจการสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 นางวราพร หาญชนะชัยกูล  

ร่วมเป็นเกียรติ	 ในวันท่ี	 26	 ก.พ.	 2558	 ณ	 ศาลาประชาคม 

จังหวัดขอนแก่น
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ภารกิจ
โดย... จ่าสิบเอกสุทัศน์  ผลบุญ เจ้าพนักงานธุรการ

กองกิจการสภา อบจ.



	 ชุดปฏิบัติการเครื่องสูบน�้า	 ด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล	 ขนาดท่อสูบ	 -	 ส่ง	 8	 นิ้ว	 จ�านวน	 17	 เครื่อง	 เพื่อสูบน�้าช่วยเหลือพื้นที่

การเกษตรและแหล่งน�้าดิบผลิตประปาหมู่บ้าน	 ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง	 โดยขณะนี้เครื่องสูบน�้าได้ออกปฏิบัติงานในพื้นท่ี	 อ.เมือง	

อ.บ้านไผ่	อ.ชนบท	อ.โคกโพธิ์ไชย	อ.มัญจาคีรี	อ.พระยืน	อ.หนองสองห้อง

	 ขณะน้ีจังหวัดขอนแก่น	 ได้ประกาศพื้นท่ีประสบภัยแล้ง	 ไปแล้ว

จ�านวน	7	อ�าเภอ	ได้แก่	อ.บ้านฝาง	อ.พล	อ.เขาสวนกวาง	อ.สีชมพ	ูอ.หนองเรอื	

อ.หนองนาค�า	 และ	 อ.เมือง	 ในพ้ืนที่	 16	 ต�าบล	 82	 หมู่บ้าน	 โดยที่ในช่วง 

ตั้งแต่	 เดือนมกราคม	 -	 กุมภาพันธ์	 2558	 หลายพื้นที่ได้ประสบภัยแล้ง 

อย่างหนัก	 แหล่งน�้าในการผลิตประปาหมู่บ้านแห้งขอด	 อบจ.ขอนแก่น	 

ได้ด�าเนินการช่วยเหลือราษฎรโดยแบ่งเป็น	3	ชุดปฏิบัติการ	ดังนี้

ศูนย์อ�ำนวยกำรเฉพำะกิจเพื่อช่วยเหลือรำษฎร

ที่ประสบสาธารณภัย ปี พ.ศ. 2558
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1
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ข่ า ว เ ด่ น
โดย... พิพัฒน์พล  หล่อยดา

อบจ.ขอนแก่น



	 ชุดรถบรรทุกน�้า	ขนาด	10,000	ลิตร	จ�านวน	2	คัน	และ	ขนาด	6,000	ลิตร	จ�านวน	1	คัน	เพื่อสนับสนุนน�้าอุปโภค-บริโภค	

ในเขต	อ.เมือง	และใกล้เคียง	และอีกจ�านวน	13	คัน	ได้สนับสนุนแก่อ�าเภอที่ประสบปัญหาภัยแล้ง	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน

ในพื้นที่	ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	ทั้งนี้ได้สนับสนุนรถบรรทุกน�้า	เพื่อการอุปโภค-บริโภค	จ�านวน	259	เที่ยว	คิดเป็นน�้า	2,418,000	ลิตร

	 ชุดปฏิบัติการพัฒนาบ่อน�้าบาดาล	 1	 คัน	 เพื่อเป่าล้างและซ่อมแซมบ่อน�้าบาดาล	 และระบบประปาหมู่บ้าน	 รวมทั้งสิ้น 

จ�านวน	200	บ่อ	แยกเป็นดังนี้

	 	 2.1	ตามที่ประชาชน/อปท.	ร้องขอกรณีเร่งด่วน	จ�านวน	20	บ่อ	

	 	 2.2	ตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ	2558	จ�านวน	180	บ่อ	มีดังนี้

	 	 	 อ.เมือง	7	บ่อ	 อ.บ้านแฮด	7	บ่อ		 อ.หนองเรือ	7	บ่อ	 อ.กระนวน	6	บ่อ	

	 	 	 อ.ซ�าสูง	2	บ่อ	 อ.ชุมแพ	10	บ่อ	 อ.สีชมพู	5	บ่อ	 อ.ภูผาม่าน	2	บ่อ

	 	 	 อ.บ้านฝาง	17	บ่อ	 อ.น�้าพอง	21	บ่อ	 อ.บ้านไผ่	19	บ่อ	 อ.โนนศิลา	6	บ่อ

	 	 	 อ.พล	19	บ่อ	 อ.เปือยน้อย	9	บ่อ	 อ.หนองสองห้อง	8	บ่อ	 อ.พระยืน	6	บ่อ

	 	 	 อ.มัญจาคีรี	7	บ่อ	 อ.โคกโพธิ์ไชย	3	บ่อ	 อ.ชนบท	9	บ่อ	 อ.แวงใหญ่	8	บ่อ	และ	อ.แวงน้อย	2	บ่อ	

2

3
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ข่ า ว เ ด่ น
โดย... ศิริวัฒน์ นามคัณที

อบจ.ขอนแก่น
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รำยงำนกำรจัดเก็บรำยได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจ�าเดือน มีนาคม 2558 มีดังนี้

	 1.	 ภาษีน�้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียม จัดเก็บได้ 926,483.19	บาท

	 2.	 ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 7,736,364.96	บาท

	 3.	 ค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จากผู้เข้าพักในโรงแรม จัดเก็บได้ 180,349.48	บาท

	 4.	 รายได้ค่าธรรมเนียมสถานีขนส่งและค่าสาธารณูปโภค	4	สถานี จัดเก็บได้ 782,138.00	บาท

	 ได้แก่	สถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอชุมแพ	สถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอบ้านไผ่

	 สถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอภูเวียง	และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	แห่งที่	3	

การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 มีดังนี้

	 1.	 ภาษีน�้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียม จัดเก็บได้ 5,656,106.73	บาท

	 2.	 ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 41,845,323.96	บาท

	 3.	 ค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จากผู้เข้าพักในโรงแรม จัดเก็บได้ 968,911.88	บาท

	 4.	 รายได้ค่าธรรมเนียมสถานีขนส่งและค่าสาธารณูปโภค	4	สถานี จัดเก็บได้ 4,618,106.20	บาท

	 ได้แก่	สถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอชุมแพ	สถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอบ้านไผ่

	 สถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอภูเวียง	และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	แห่งที่	3	

ผู้ประกอบการ สามารถช�าระค่าธรรมเนียมและภาษีได้ดังนี้
	 1.	ช�าระค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 จากผู้เข้าพักในโรงแรม	 โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย	 

สาขาขอนแก่น	 เลขท่ีบัญชี	 405-1-0054-7	 ชื่อบัญชี	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 หรือ	 ช�าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต	 

(www.kkpao.go.th	เลือกปุ่ม	ยื่นช�าระภาษีออนไลน์)

	 2.	ภาษีน�้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียม	 โอนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 สาขาขอนแก่น	 

เลขที่บัญชี	 010062622789	 ช่ือบัญชี	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 หรือ	 ช�าระผ่านอินเทอร์เน็ต	 (www.kkpao.go.th	 

เลือกปุ่ม	ยื่นช�าระภาษีออนไลน์)

	 3.	ช�าระได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	กองคลัง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	โทร.	043-237368
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ภ า ร กิ จ
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองคลัง



	 กองแผนและงบประมาณ	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัดเวที
เสวนาเพื่อวางแผนพัฒนาหมู ่บ้านตามโครงการ	 1	 อ�าเภอ	 
1	หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	ประจ�าปี	 2558	พร้อมทั้งเดินทาง
ศึกษาดูงานที่ ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้อันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ	 อ.ดอยสะเก็ด,	 โครงการหลวงตีนตก	 
ต.ห้วยแก้ว	 อ.เแม่ออน,	 บ้านแม่ก�าปอง	 ต.ห้วยแก้ว	 อ.แม่ออน	
และอุทยานหลวงราชพฤกษ์	 ต.แม่เหียะ	 อ.เมือง	 จ.เชียงใหม่	
ระหว่างวันที่	4	-	8	มี.ค.	2558
	 ในการจัดเวทีเสวนานั้น	 แกนน�าหมู ่บ้าน	 ได้พบปะ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง	 ๆ	 อาทิ	 ด้านการเกษตร	 
การพฒันาและอนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตเิพือ่น�าไปปรบัใช้
ในการด�ารงชีวิตให้เกิดการพึ่งตนเองได้	 และเพิ่มศักยภาพ 
ของแต่ละหมู ่บ ้าน	 โดยน�าความรู ้ของผู ้ประสบผลส�าเร็จ 
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตน	
	 ส�าหรับการศึกษาดูงาน	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ,	 โครงการหลวงตีนตก,	

จัดเวทีเสวนำวำงแผนพัฒนำหมู่บ้ำน
ตามโครงการ 1 อ�าเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี 2558

บ้านแม่ก�าปอง	และอุทยานหลวงราชพฤกษ์	จังหวัดเชียงใหม่นั้น	
กลุ ่มแกนน�าหมู ่บ ้าน	 ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะเห็ด	 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด	 การเพาะเล้ียงกบพ้ืนบ้าน	 คือกบนา	
การขยายพันธุ์กบสายพันธุ์จากต่างประเทศ	 ได้แก่	 กบบลูฟร็อก	
การเล้ียงปลาในกระชงัแบบน�า้ไหลผ่าน	ชมแปลงสาธติการเกษตร	
การปลูกกาแฟสายพันธุ์อราบิก้าพร้อมท้ังชมโรงแปรรูปกาแฟ	 
โรงเรอืนสาธติการผลติกล้วยไม้	โรงเรอืนสาธติการผลติไม้กระถาง	
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของหมู่บ้านจะมีลักษณะที ่
เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 การอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีท้องถิน่	และการให้บรกิารทีพ่กัแบบโฮมสเตย์	
โดยกลุ่มแกนน�าเกษตรกรได้พักกับชาวบ้าน	 ร่วมกันท�าบุญ
ตักบาตรในตอนเช้า	 และเท่ียวชมวิถีชีวิต	 ศิลปหัตถกรรม	 
ประเพณพีืน้บ้านของชาวบ้าน	อาท	ิการเกบ็ใบเมีย่ง	การท�าเม่ียง	 
การจัดการเส้นทางการเดินป่าทุกเส้นทาง	
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โดย... ชุติมณฑ์ เลขะสุวรรณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว

กองแผนและงบประมาณ



กำรด�ำเนินกำรบริหำรงำนห้องน�้ำ
สถานีขนส่งผู้โดยสารตามนโยบายจังหวัดขอนแก่น

	 สวัสดีครับแฟนๆ	 วารสารคูนแคน	 ที่เคารพทุกๆ	 ท่าน	 

พบกนัอกีแล้วนะครบั	ส�าหรับฉบบันี	้กองกจิการขนส่งขอรายงาน

กิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมาเพื่อให้ทุกๆ	ท่านที่ติดตามวารสาร

ฉบับน้ีได้ทราบว่าได้มีกิจกรรมใดบ้าง	 ในรอบเดือนที่ผ่านมา	 

ซึ่งเมื่อวันที่	 20	 มี.ค.	 2558	 ณ	 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด

ขอนแก่น	 แห่งที่	 3	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 

ได้มีโอกาสต้อนรับคณะท�างานตรวจสอบการบริหารห้องน�้า

สาธารณะ	 ของจังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที ่

จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	 ส�านักงานขนส่ง-

จังหวัดขอนแก ่น	 และส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง	 

ได้ร่วมกันมาตรวจเยี่ยมการด�าเนินการดูแลห้องน�้า	 ภายใน 

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	 แห่งที่	 3	 เพื่อประเมิน 

และแนะน�าในการด�าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ผู้ใช้บริการ	 โดยในการประเมินด้านความสะอาด	 ปรากฏว่า 

ได ้ รับคะแนนในระดับดี 	 ด ้ านความสะดวกได ้ ระดับด	ี 

และด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับดีเยี่ยม	ส่วนข้อแนะน�าอื่น	ๆ	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 จะน�ามาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ต่อไป	 ส�าหรับฉบับนี้ขอลาทุกๆ	 ท่านด้วยภาพการตรวจเยี่ยม 

ของคณะท�างานฯ	พบกันใหม่เดือนหน้าครับ
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ภ า ร กิ จ
โดย... รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

กองกิจการขนส่ง



	 หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ในด้านการจัดท�าบัญชี	 การจัดซื้อจัดจ้าง	 การเบิกจ่ายเงิน	 
ของโรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	จ�านวน	
4	โรงเรียน	ได้แก่
	 1.	โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
	 2.	โรงเรียนโนนหันวิทยายน
	 3.	โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
	 4.	โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
	 ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วน	 และเป็นไป 
ตามระเบียบฯ	และหนังสือสั่งการ	รายละเอียดดังนี้
	 -	 การจัดท�าบัญชี	 มีการลงรายการรับเงิน-จ่ายเงิน 
เป็นประจ�าทุกวัน	 พร้อมทั้งบัญชีแยกประเภท	 และมีทะเบียน 
คุมเงินงบประมาณตามหมวดรายจ่ายต่างๆ	ตามแผนการปฏิบัติ
งาน	 รายไตรมาส	 มีการจัดท�ารายงานสถานะการเงินประจ�าวัน	
เป็นปัจจุบัน	 จัดท�างบการเงินประจ�าเดือน	 ปฏิบัติเป็นไป 
ตามระเบียบกรมการปกครองว ่าด ้วยการบันทึกบัญชี	 ฯ	 
พ.ศ.	2543	และระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	

และวธิกีารน�าเงินรายได้ของสถานศึกษา	ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2551
	 -	 การเบิกจ่ายเงิน	มีฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง	มีเอกสาร
แนบฎกีาครบทกุรายการมกีารจัดท�าทะเบยีนคมุไว้เป็นหมวดหมู่	
ตามลักษณะหมวดรายจ่าย	 ทะเบียนจ่ายเงินอ่ืนๆ	 แยกเป็น
ประเภทไว้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ	 รวมท้ังได้ตัดยอดเงิน 
งบประมาณตามทะเบียนคุมเงินทุกประเภทเพื่อมิให้มีการ 
เบิกจ่ายเงินเกินบัญชี	 การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ	
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน	 การเก็บรักษาเงิน	 
การเบิกจ่ายเงินและการตรวจเงินฯ	 พ.ศ.	 2547	 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	และวิธีการน�าเงินรายได้
ของสถานศึกษา	 ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2551	 และผู้มีอ�านาจ 
ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว
	 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีจัดอยู่ในระดับดีมาก	และ
ขอขอบคุณ	ผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการจัดท�าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน
ของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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ภ า ร กิ จ
โดย... ฉวีวรรณ จันทร์ดา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน



	 อบจ.ขอนแก่น	จดัโครงการประกวดสือ่นวตักรรมของครู

ผู้สอน	 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	 ประจ�าปี	 2558	 

รอบคัดเลือกของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น	ในวันที่	18	มี.ค.	2558	ณ	หอประชุมองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถ 

ด้านวิชาการ	 และคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการร่วมงาน

มหกรรมการจดัการศกึษาท้องถิน่	ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	

ครั้งที่	 23	 ประจ�าปี	 2558	 โดยมีครูส่งผลงานเข้าร่วมประกวด	

จ�านวน	54	คน	จาก	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้
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โดย...ประทุมมา ค�าละมูล ศึกษานิเทศก์ คศ.3 ช�านาญการพิเศษ

ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น



	 นักเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น	โดยผ่านรอบคดัเลอืกการแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต	ิครัง้ที	่31	

รอบคดัเลอืกระดบัภาค	3 “ช้างน้าวเกมส์”	ในระหว่างวนัที	่19	-	29	พ.ย.	

2557	 ที่ผ่านมา	 ณ	 จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอ�านาจเจริญ	 ได้ผ่าน 

เข้ารอบแข่งขันกฬีาเยาวชนแห่งชาต	ิครัง้ที	่31	ระดบัชาต	ิ“จนัทบูรเกมส์” 

ในระหว่างวันที่	16	-	27	มี.ค.	2558	

	 สรุปผลการแข่งขันจังหวัดขอนแก่น	 ได้ล�าดับท่ี	 14	 โดยท�าได้	 

10	เหรียญทอง,	20	เหรียญเงิน	และ	25	เหรียญทองแดง	รวม	55	เหรียญ	

ซึ่งนักเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ท�าได ้	 3	 เหรียญทอง	 และ	 

1	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง	จากรายการ	ดังนี้

 เหรียญทอง ขว้างจักรชาย

 นายอาทิตย์ มาลาศรี ชั้น	ม.4	ร.ร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย	

 เหรียญทอง ขว้างจักรหญิง

 น.ส.อโนทัย อุดมศักดิ์	ชั้น	ม.5	ร.ร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

 เหรียญทอง วิ่งวิบาก 2,000 เมตรหญิง

 น.ส.สุพัชชา สุวรรณบ�ารุง	ชั้น	ม.5	ร.ร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

 เหรียญเงิน วิ่ง 1,500 เมตรหญิง

 น.ส.สุพัชชา สุวรรณบ�ารุง	ชั้น	ม.5	ร.ร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

 เหรียญทองแดง เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวจังหวัดขอนแก่น

 นายเกษมศกัดิ ์ไหลหาโคตร	ชัน้	ม.3	ร.ร.พระธาตขุามแก่นพทิยาลยั	

	 นอกจากนั้น	นายอาทิตย์	มาลาศรี	ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน

ยุวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานานาชาติ	 10th	 SEA	 Youth	

Athletics	Championships	2015	ทีป่ระเทศมาเลเซยี	ระหว่างวันท่ี	9-11	

เม.ย.	2558	

กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่ 31 ระดับชำติ “จันทบูรเกมส์”
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โดย...กิตติชัย อุทธา นักวิชาการศึกษา 7ว

ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น



วัตถุประสงค์
	 •	เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	84	พรรษา
	 •	เป็นศูนย์รวมในการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา
	 •	เป็นศูนย์กลางการศึกษาและเรียนรู้ทางพุทธศาสนาตลอดจน	ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม
	 •	เป็นสถานที่พักผ่อนกายและจิตใจ	และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น
	 •	เป็นแลนด์มาร์ค	(Landmark)	แห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น

การด�าเนินการ
 1. รูปแบบลักษณะองค์พระประธาน 
	 ได้ออกแบบโดยก�าหนดลักษณะ	 ขนาดที่ให้ส่ือถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความจงรักภักดีของชาวขอนแก่นที่มีต่อในหลวง	 โดยก�าหนดให้พระพุทธรูป 
เป็นส�าริด	 (บรอนซ์นอก)	 ปางลีลา	 พุทธลักษณะเดียวกับพระประธาน	พุทธมณฑลที่จังหวัดนครปฐม	 องค์พระมีความสูงจากพระบาทถึงยอดเกตุ	 18.28	 เมตร	 หรือ	 60	 ฟุต	 
หมายถึง	เริ่มโครงการ	ในปีเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ	60	ปี	ในปี	พ.ศ.	2549	องค์พระมีความสูง	รวมฐานบัว	21.33	เมตร	หรือ	70	ฟุต	หรือ	840	นิ้ว	หมายถึง	ก่อสร้าง 
ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	84	พรรษา	ในปี	พ.ศ.	2553	กลีบบัวที่ฐานองค์พระทั้ง	26	กลีบ	หมายถึง	ประชาชน
 2. การบริหารจัดการ 
	 จังหวัดขอนแก่นได้มีมติมอบพื้นท่ีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ขนาดใหญ่	 มีภารกิจรับผิดชอบงานด้านศาสนา	 
และวฒันธรรมประเพณ	ีและมศัีกยภาพท้ังทางด้านบคุลากรและงบประมาณ	ให้เป็นผูร้บัผดิชอบบรหิารจดัการ	ดแูลและบ�ารงุรกัษา	โดยให้ด�าเนนิการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของการจัดตั้งพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น
 3. การออกแบบ
	 จังหวัดขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท�าการออกแบบ	 ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้	 อาทิ	 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง	 กองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น	 คณะสถาปัตยกรรม	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตอีสาน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 
วิทยาเขตขอนแก่น	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด	 และปราชญ์ผู้รู้หลายๆ	 ท่านเป็นท่ีปรึกษา	 เพ่ือให้การออกแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 
เพื่อให้ลักษณะภูมิทัศน์	 งานด้านสถาปัตยกรรม	 การใช้สอยท่ีสอดคล้องเหมาะสม	 ให้ผู ้มาเยือนได้รับความรู ้ทางพระพุทธศาสนาและเพลิดเพลินจากการเที่ยวชม 
ในสถานที่แห่งนี้	
	 ซึ่งในการด�าเนินการก่อสร้างและพัฒนาพุทธมณฑลอีสานให้เป็นไปตามแบบนั้น	 ยังไม่แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์	 เนื่องจากต้องอาศัยระยะเวลาและงบประมาณ 
เป็นจ�านวนไม่น้อยในการก่อสร้าง	 จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาล	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภาครัฐและเอกชน	 ที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพุทธมณฑลอีสาน 
ให้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์	 เป็นสถานที่ส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	 และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขนาดใหญ่	 ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านพระพุทธศาสนา 
ของภาคอีสานและจังหวัดขอนแก่นสืบไป

พุ ท ธ ม ณ ฑ ล อี ส า น จั ง ห วั ด ข อ น แ ก ่ น
ประวัติความเป็นมา
	 หนองอีเลิงเป็นที่สาธารณประโยชน์มีเนื้อที่ทั้งหมด	 ประมาณ	 645	 ไร่	 
เป็นแหล่งน�้าท่ีมีวัชพืชปกคลุม	 ไม่มีการพัฒนา	 พื้นท่ีตั้งอยู ่ในเขตต�าบลส�าราญ	 
และต�าบลศิลา	 อ�าเภอเมืองขอนแก่น	 ติดถนนทางเล่ียงเมืองด้านทิศตะวันออก 
ของเมืองขอนแก่น	ประชาชนใช้เป็นที่จับปลา	ท�าการเกษตร
	 จังหวัดขอนแก่น	 พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น	 ได้มีแนวคิดจัดสร้าง	
“พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น”	 ในที่สาธารณะหนองอีเลิง	 ต�าบลศิลา	 และ 

ต�าบลส�าราญ	 อ�าเภอเมืองขอนแก่น	 พ้ืนที่	 150	 ไร่	 เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบาย 
ของรัฐบาล	และร่วมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ	84	พรรษา	
โดยพุทธมณฑลที่จะจัดสร้างขึ้นนั้น	 เป็นสถานที่ส�าคัญทางพระพุทธศาสนาที่มี 
ลักษณะเดียวกับพุทธมณฑลที่จังหวัดนครปฐม	 เป็นสถานที่ประชุม	 อบรม	 สัมมนา	 
และปฏิบัติธรรมของประชาชน	 พระภิกษุสงฆ์	 หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ 
ภาคประชาสังคม	 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขนาดใหญ่	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ด้านพระพุทธศาสนาของภาคอีสานและจังหวัดขอนแก่น
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เ ก ร็ ด ค ว า ม รู ้
โดย... เทวา ตั้งวานิชกพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คศ.3 ช�านาญการพิเศษ

จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



	 ในการประชมุประจ�าเดอืนของข้าราชการ	พนกังาน	อบจ.

ขอนแก่น	ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์	ครั้งที่	32	โดย	พระอธิการ

อเนก	 เตชวโร	 ประธานสงฆ์	 วัดโมกขวนาราม	 ต�าบลบ้านเป็ด	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 ขอสรุปธรรมะประเด็นที่ส�าคัญ	 

ที่ท่านได้เทศน์	พอสังเขป	ดังนี้	(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

การรักษาศีล ก็เป็นท�านองเดียวกันอีก คือ
	 รักษาศีลเอาบุญ	 คือรักษาไปทั้งที่ไม่รู้จักความมุ่งหมาย

ของศีล	 เป็นแต่ยึดถือในรูปร่างของการรักษาศีลแล้วรักษา 

เพื่ออวดเพื่อนฝูง	 หรือเพื่อแลกเอาสวรรค์	 ตามที่นักพรรณนา

อานสิงส์	เขาพรรณนากนัไว้	หรือท�าอย่างละเมอไปตามความนยิม

ของคนที่มีอายุล่วงมาถึงวัยนั้นวัยนี้	 เป็นต้น	 ยิ่งเคร่งเท่าใด 

ยิ่งส่อความเห็นแก่ตัว	และความยกตัวมากขึ้นเท่านั้น	ยิ่งมีความ

ยุ่งยากในครอบครัว	 หรือวงสังคมเกิดข้ึนใหม่ๆ	 แปลกๆ	 เพราะ

ความเคร่งครัดในศีลของบุคคลประเภทนี้อย่างน้ี	 เรียกว่า 

รักษาศีลเอาบุญ

	 ส่วนบุคคลอีกประเภทหนึ่ง	 รักษาศีลเพียงเพื่อให้เกิด 

การบังคับตัวเอง	 ส�าหรับจะเป็นทางให้เกิดความบริสุทธิ	์ 

และความสงบสุขแก่ตัวเองและเพื่อนมนุษย์เพ่ือใจสงบ	 ส�าหรับ

เกิดปัญญาช้ันสูง	 นี้เรียกว่า	 รักษาศีลเอากุศล	 รักษามีจ�านวน 

เท่ากัน	ลักษณะเดียวกัน	ในวัดเดียวกัน	แต่กลับเดินไปคนละทิศ

ละทาง	 อย่างน้ีเป็นเครื่องชี้ให้เห็นภาวะแห่งความแตกต่าง	

ระหว่างค�าว่า	บุญ	กับค�าว่า	กุศล	ค�าว่า	กุศลนั้น	ท�าอย่างไรเสีย 

ก็ไม่มีทางตกหล่มจมปลักได้เลย	 ไม่เหมือนกับค�าว ่า	 บุญ	 

และกินเข้าไปมากเท่าไร	 ก็ไม่มีเมา	 ไม่เกิดโทษ	 ไม่เป็นพิษ	 

ในขณะที่	ค�าว่า	บุญ	แปลว่า	เครื่องฟูใจนั้น	ค�าว่า	กุศล	แปลว่า	

ความฉลาด	หรือเครื่องท�าให้ฉลาด	และปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

การเจริญสมาธิ ก็เป็นอย่างเดียวกันอีก คือ
	 สมาธิเอาบุญก็ได้	เอากุศลก็ได้	สมาธิเพื่อดูนั่นดูนี่	ติดต่อ

กับคนโน้นคนนี้ที่โลกอื่น	 ตามท่ีตนกระหายจะท�าให้เก่งกว่า 

คนอื่น	 หรือสมาธิเพื่อการไปเกิดในภพนั้นภพนี้	 อย่างนี้เรียกว่า	

สมา ธิ เอาบุญ	 หรือ 	 ได ้ บุญ	 เพราะท�า ใจให ้ฟู 	 ให ้พอง	 

ตามความหมายของมันนั่นเอง	 ซึ่ ง เป ็นของท่ีปรากฏว ่า	 

ท�าอันตรายแก่เจ้าของถึงกับต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ	 หรือ

รักษาไม่หายจนตลอดชีวิต	 ก็มีอยู ่ไม่น้อย	 เพราะว่าสมาธ ิ

เช่นนี้มีตัณหาและทิฎฐิเป็นสมุฎฐาน	 แม้จะได้ผลอย่างดีที่สุด 

ก็เพียงได้เกิดในวัฏสงสารตามท่ีตนปรารถนาเท่านั้น	 ไม่เป็นไป

เพื่อนิพพาน

	 ส่วนสมาธทิีม่คีวามมุง่หมายเพือ่การบงัคบัใจตวัเอง	ให้อยู่

ในอ�านาจเพื่อกวาดล้างกิเลส	 อันกลุ้มรุมจิตให้ราบเตียน	 ข่มข่ี

มิจฉาทิฐิ	อันจรมา	ในปริมณฑลของจิต	ท�าจิตให้ผ่องใส	เป็นทาง

เกดิของวปัิสสนาปัญญา	อนัดิง่ไปยงันพิพาน	เช่นนีเ้รยีกว่า	สมาธิ

ได้กุศลไม่ท�าอันตรายใคร	 ไม่ต้องหาหมอรักษา	 ไม่หลงวนเวียน	

ในวัฏสงสาร	จึงตรงกันข้ามจากสมาธิเอาบุญ

สรุป
	 ตามตัวอย่างที่เป็นอยู่ในเรื่องจริง	 ที่เกี่ยวกับการกระท�า

ของพวกเราเองดังที่กล่าวมาแล้วนี้	 ท�าให้เราเห็นได้ว่าการที ่

เราเผลอ	 หรือถึงกับหลงเอา	 บุญ	 กับ	 กุศล	 มาปนเปเป็นอัน

เดียวกันนั้น	 ได้ท�าให้เกิดความสับสนอลเวงเพียงไร	 และท�าให้ 

คว้าไม่ถูกตวัสิง่ท่ีเราต้องการ	จนเกิดความยุง่ยากสบัสนอลหม่าน

ในวงพวกพุทธบริษัทเองเพียงไร	 ถ้าเรายังขืนท�าสุ ่มสี่สุ ่มห้า	 

เอาของสองอย่างนี้เป็นของอันเดียวกันอย่างที่เรียกกันพล่อยๆ

ติดปากชาวบ้านว่า	 "บุญกุศล"	 เช่นนี้อยู ่สืบไปแล้ว	 เราก็จะ 

ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ	อนัเกีย่วกบัการท�าบญุกุศลนี	้ให้ลลุ่วง

ไปด้วยความดีจนตลอดกัลปาวสานก็ได้	ถ้ากล่าวให้ชัดๆ	สั้นๆ

	 "บุญ	 เป็นเครื่องหุ้มห่อ	 กีดกั้นบาปไม่ให้งอกงามหรือ

ปรากฏ	หมดอ�านาจบญุเมือ่ใด	บาปกจ็ะโผล่ออกมา	และงอกงาม

สืบไปอีก"	

	 "ส่วนกศุลนัน้	เป็นเครือ่งตดัรากเหง้าของบาป	อยูเ่รือ่ยไป

จนมันเหี่ยวแห้ง	สูญสิ้นไม่มีเหลือ"

	 ความต่างกนัอย่างยิง่ย่อมมอียูดั่งกล่าวนี	้คนปรารถนาบุญ

จงได้บุญ	คนปรารถนากุศลก็จงได้กุศล	และปลอดภัย	ตามความ

ปรารถนา	แล้วแต่ใครจะมองเห็น	และจะสมัครใจ	จะปรารถนา

อย่างไร	ได้เช่นนี	้เมือ่ใดจึงจะชือ่ว่า	พวกเรารู้จักบญุกุศลกันจรงิๆ	

รู้ทิศทางแห่งการก้าวหน้า	และทิศทางที่วกเวียน	ว่าเป็นของที่ไม่

อาจจะเอามาเป็นอันเดียวกนั	ได้เลย	แม้จะเรยีกว่า	"ทาง"	เหมอืน

กันทั้งสองฝ่าย

ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	อบจ.ขอนแก่น	ในฉบับหน้า	

สวัสดีครับ
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โ ค ร ง ก า ร
โดย... วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าส�านักปลัดฯ

เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น



มติ ก.กลาง

สวัสดีครับ....ฉบับนี้เราจะมาติดตามมติที่ประชุมของ	 ก.กลาง	 ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล	 และสิทธิประโยชน์ 

ของข้าราชการและพนักงานจ้าง	ด้วยกันนะครับ	

	 เมื่อวันที่	26	มี.ค.	2558	ก.กลาง	(ก.จ.	,	ก.ท.	และ	ก.อบต.)	ได้มีมติในเรื่องส�าคัญ	ๆ	3	ประเด็น	ดังนี้

 1 	 เห็นชอบให้ออกประกาศ	 เรื่องก�าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น	 ลูกจ้างและ 

พนักงานจ้างของ	อปท.	ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2557

	 โดยมสีาระส�าคญัคอื	การปรบัเงินเพิม่การครองชพีชัว่คราวให้พนกังานส่วนท้องถิน่	ลูกจ้างและพนกังานจ้างทีไ่ด้รบัการจ้าง

วุฒิการศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตรีที่มีค่าตอบแทนไม่ถึง	13,285	บาท	ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ	2,000	บาท	

แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้วต้องไม่เกินเดือนละ	13,285	บาท	และกรณีที่รวมกันแล้วมีค่าตอบแทนไม่ถึง	10,000	บาท	ให้ได้รับ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ	10,000	บาท

 2 	รับทราบการจัดท�ามาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

	 โดยมีสาระส�าคัญคือ	ดังนี้ให้มีการยุบรวมสายงานที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันเข้าเป็นสายงานเดียวกันเปลี่ยนชื่อต�าแหน่ง

ประเภทวิชาการ	 (สาย	 3)	 โดยเพิ่มค�าว่านักวิชาการหรือนักไว้หน้าชื่อต�าแหน่ง	 เพิ่มสายงานที่มีความจ�าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ 

ของ	อปท.ซึ่งจะท�าให้สายงานของ	อปท.	ที่มีอยู่ในปัจจุบันจ�านวน	140	สายงาน	คงเหลือ	99	สายงาน

 3 	 มาตรการชลอการสอบแข่งขันของ	 อปท.	 เห็นชอบให้	 อปท.ที่ชลอการสอบแข่งขันตามหนังสือ	 ที่	 ว129	 ลงวันที	่ 

24	ธ.ค.57	และ	ว24	ลงวันที่	11	มี.ค.	58	ด�าเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน	พ.ศ.2558	ในขั้นตอน

ต่างๆ	อย่างเคร่งครัด

	 ส�าหรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	 บัญชี	 4	 รอน�าเรื่องเข้าที่ประชุม	 ก.ถ.	 

ครั้งต่อไป	คือ	วันที่	16	 เมษายน	2558	หากที่ประชุม	ก.ถ.	มีมติเห็นชอบร่างประกาศ	ก.ถ.(บัญชี	4)	 

กใ็ห้ฝ่ายเลขาฯ	เสนอให้ประธาน	ก.ถ.เพือ่ลงนามในร่างประกาศดังกล่าวและให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่	

1	ธันวาคม	2557	ถือว่าเป็นข่าวดีของข้าราชการ/พนักงานจ้างท้องถิ่นกันนะครับ....ซึ่งผมจะได้ติดตาม

ข้อมูลและมาเล่าสู่กันฟังทุกระยะ.......พบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีครับ
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สาระน ่ ารู ้
โดย... สุวนัย ภูมาศ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่



กำรจัดหำประโยชน์จากทรัพย์สิน
	 หลังจากเจ้าหน้าที่รับซองประมูลด�าเนินการสิ้นสุดกระบวนการแล้ว	 ขั้นตอนต่อไปก็เป็นหน้าที่การเปิดซองประมูล 

คณะกรรมการเปิดซองประมูล	 หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประมูล	 เพ่ือตรวจสอบผู้ประมูลท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 

ผู้ประมูลรายอื่น	ที่เข้าประมูลหรือไม่	หากผลเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย	จึงประกาศรายชื่อผู้ประมูลที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกพิจารณา

เข้าประมูลให้ทราบโดยทั่วกัน	

	 จากนั้นคณะกรรมการเปิดซองประมูลจะพิจารณาผลจากการที่ผู ้เข้าประมูลเสนอราคาสูงสุดหรืออยู่ในดุลพินิจของ 

คณะกรรมการ	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนแก่ทางราชการ	 เมื่อได้ผู้ประมูลเรียบร้อย	 เจ้าหน้าที่เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 

และประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลที่มีสิทธิท�าสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ทราบโดยท่ัวกัน	 พร้อมแจ้งให้ผู้ประมูล 

ได้ไปท�าสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ภายใน	 15	 วัน	 นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง	 พร้อมเตรียมเงินสดเพื่อเป็นหลักประกัน 

ในการปฏิบัติตามสัญญา	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

	 •	ค่าเช่าล่วงหน้าเดือนแรก	(กรณีค่าเช่าที่ดิน	ราชพัสดุให้จัดเก็บเป็นรายปี)

	 •	ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ดิน

	 •	หลักประกันสัญญา

	 •	ค่าธรรมเนียมรางวัดที่ดิน

	 •	ค่าอากรแสตมป์

	 หากไม่ไปท�าสญัญาภายในก�าหนด	องค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น	ขอสงวนสทิธิใ์นการรบิหลกัประกนัซองตามระเบียบฯ	

ต่อไป

ต่อจากฉบับที่แล้ว
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ภ า ร กิ จ
โดย... นิมิตร ลีเอาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว

กองพัสดุและทรัพย์สิน



	 หวงัว่าสโมสรขอนแก่น	เอฟซ	ีทีใ่ช้รงัเหย้าสนามกฬีา	อบจ.ขอนแก่น	และสโมสรขอนแก่น	ยไูนเต็ด	ท่ีใช้รังเหย้าสนามโรงเรยีน

กีฬาจังหวัดขอนแก่น	คงท�าผลงานได้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป	เพื่อคืนความสุขสู่ชาวขอนแก่น	และแฟนบอลทั้ง	2	ทีม	ก็คอยลุ้น	คอยเชียร์	และ

ติดตามกันต่อไปครับ	ฉบับนี้ลาไปก่อน	สวัสดีครับ...

สวสัดคีรบั	แฟนข่าวกฬีารอบรัว้	อบจ.ขอนแก่น	ทกุท่านครบั	

ส� าหรับความเคลื่ อนไหวของการแข ่ งขันฟุตบอล	 

เอไอเอสลีกภูมิภาค	 ดิวิชั่น	 2	 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ฤดูกาล	 2015	 การแข่งขันผ่านมาได้ครึ่งทางของเลกแรก 

แล้วนะครับ	 ทีมสโมสรขอนแก่น	 เอฟ	 ซี	 และสโมสรขอนแก่น	

ยไูนเตด็	ทมีขวญัใจของชาวขอนแก่น	ต่างกพ็ากนัท�าผลงานได้ดี

กันทั้งสองทีม	ท�าให้กองเชียร์มีความสุขไปตามๆ	กันเลยทีเดียว

ครับ	 แต่ก็อย่างว่าบอลลูกกลมๆ	 มีลมอยู ่ข ้างใน	 ส�าหรับ 

การแข่งขันอะไรๆ	ก็เป็นไปได้หมดไม่ว่าทีมไหน	จะแพ้	จะเสมอ	

หรือชนะ	กต็าม	กข็อฝากแฟนกฬีา	และแฟนฟตุบอลชาวจังหวดั

ขอนแก่นได้ร่วมเชียร์	 ทั้ง	 2	 ทีม	 เพื่อให้ท�าผลงานได้อันดับดีๆ	 

ในการลุ้นตั๋วแข่งขันรอบแชมป์เปี ้ยนลีกหาตัวแทนเลื่อนชั้น 

สู่ดิวิชั่น	1	ต่อไปครับ
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โดย... จ่าอ๋อง...วีระศักดิ์ อินทวงษ์
ข่ ำ 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


