


เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์	 เป็นประธานในพิธีมอบเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัต	ิ(Automated	External	Defibrillation)	ในโครงการ	AED	กระตกุหวัใจเพือ่ชาวขอนแก่น	ซึง่เป็นโครงการ
ที่	 อบจ.ขอนแก่น	 อุดหนุนงบประมาณ	 จ�านวน	 2,000,000	 บาท	 ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	
(AED)	 แก่หน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชน	 จ�านวน	 15	 ชุด	 ในโอกาสนี้	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธ์ิ 
อุดมธนะธีระ	 พร้อมด้วย	 ประธานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น	นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย,	
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร,	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น	
นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ,	 ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น	 ว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก, 
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	 23	พันเอก นวภัทร ศิริวัฒน์,	 รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น	นายสวัสดิ ์
วันทมาตย์	 ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง	 เรื่อง	 ความร่วมมือ 
การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	(AED)	จังหวัดขอนแก่น	ในวันที่	28	เม.ย.	2558	ณ	ขอนแก่นฮอล์	ชั้น	5	
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	พลาซา	ขอนแก่น

พิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
(Automated External Defibrillation)
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ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

 สถานที่ ติดต้ังเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ (AED)
จังหวัดขอนแกน
  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
  สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงที่ 3
  ทาอากาศยานขอนแกน 
  มณฑลทหารบกที่ 23 คายศรีพัชรินทร
  ศาลากลางจังหวัดขอนแกน
  ที่วาการอําเภอเมืองขอนแกน
  เทศบาลนครขอนแกน
  ตลาดบางลําภู
  ศูนยแพทยประชาสโมสร
  สถานีรถไฟขอนแกน
  สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแกน
  โรงพยาบาลขอนแกน
  วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)
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เจาของ : องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูอํานวยการ : 
 นายพงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูชวยผูอํานวยการ 
 นายสิทธิกุล  ภูคําวงศ 
 นางวัชราภรณ  ผองใส 
 นายวัฒนา  ชางเหลา 
 รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 นายปรัชญา  ผิวผาง 
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ที่ปรึกษา 
 นายสุชาติ  ไตรองคถาวร 
 ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
 นางสาวนงลักษณ รัตนจันทร 
 นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ 
 รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 นายวรเวทย  ดิเรกศรี 
 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
 นางวราพร หาญชนะชัยกูล 
 ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 นายเพ็ชร  มูลปอม 
 ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
 นางสาวจุฑารัตน  สุภโตษะ 
 ผูอํานวยการกองคลัง 
 นายวิรัติ  นาคนชม 
 รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
 นายปยะชัย  ตุยสิมา 
 ผูอํานวยการสํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 นายประชิต  อึ้งประเสริฐ 
 ผูอํานวยการกองกิจการขนสง 
 นางนงเยาว  สรรศรี 
 ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
 นายสุวนัย  ภูมาศ 
 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

บทบรรณาธิการ

บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา 
 นางสุมาลี  ฐานวิเศษ 
 ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูจัดการ 
 นางสาวนงลักษณ  รัตนจันทร 
 รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูชวยผูจัดการ : 
 นางศิริพร  ประดาพล 
 หัวหนาฝายพัฒนาสังคม 
ฝายประสานงานจัดสงและนายทะเบียน : 
 นางสาวพรทิพา  ราชสีทา
ฝายประสานงานติดตามขอมูลประจํากองตางๆ : 
 นายรัฐกรณ  ทองงาม จาสิบเอกสุทัศน  ผลบุญ นางกุลกาญจน  ดิลกวิลาศ  
 นายเทพมงคล  ประดาพล นางอารยา  บูโฮม นายบวร  ชินอวน
 นางนษ  ปรีทรัพย นายรุงโรจน  สิงหมี นางสุภาพร  ภูเงิน
 นางฉวีวรรณ  จันทรดา นายกิตติชัย  อุทธา 
คณะผูจัดทําขาวประจํากองบรรณาธิการ 
 นางทัศรินทร  เชิดโกทา นางพัชรชวัล  สุวัตถิกุล นางณัฐชยา  ดาหาร
 จาเอกวีระศักดิ์  อินทะวงษ นางวราภรณ  อุทธา นางสาวกิตติมา  สนามทอง 
 นางจิระนันท  ชนเวียน นางสาววิภารัตน  ชมชัยภูมิ วาที่รอยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร 
 นายชาญสิทธิ์  คุมตะบุตร นายศิริวัฒน  นามคัณที นายพิพัฒนพล  หลอยดา
 นายเกียรติศักดิ์  บัวพา นางสาวรัชนีวรรณ  ทองชา นางสาวยุวนิดา  แสนแกว
วัตถุประสงค : 
 เพื่อเปนการเผยแพรกิจกรรมตามกรอบภารกิจของ อบจ.ขอนแกน ตลอดจนองคกรภาครัฐ และเอกชน
เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลขาวสาร ขอเสนอแนะ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นเชิงรุก โดยประชาชน 
องคกรภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัด อยางเต็มรูปแบบ

สํานักงาน : องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
โทร. 0 4324 4682 โทรสาร 0 4323 5144 www.kkpao.go.th
ออกแบบ/พิมพที่ : หจก.โรงพิมพคลังนานาวิทยา 232/199 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
โทร. 0 4332 8589-91 โทรสาร 0 4332 8592 E-mail : klungpress@hotmail.com

นางสุมาลี  ฐานวิเศษ
ปลัด อบจ.ขอนแกน

 ส วั ส ดี ค  ะ ผู  อ  า น ทุ กท  า น
วารสารคูนแคน ปที่ 10 ฉบับท่ี 8 
ประจาํเดือนพฤษภาคม 2558 พรอม
กับขาวคราวความเคลื่อนไหวตาง ๆ 
ของ อบจ.ขอนแกน และ จ.ขอนแกน
 สํ าหรับเดือนพฤษภาคมนี้
5 พฤษภาคม 2558 เปนวันมหา
มงคลขอชาวไทยทั้งประเทศ คือ

วันฉัตรมงคล มีความสําคัญคือ เปนวันที่ระลึกและเฉลิมฉลอง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงรับพระบรม
ราชาภิเษกเปนพระมหากษัตริย ลําดับที่ 9 แหงราชวงศจักรี
พสกนิกร และรัฐบาลได ร วมกัน จัดพระราชพิธีฉัตรมงคลขึ้น
เพื่อถวายพระพรชัยโดยพรอมเพรียงกัน ดวยการประดับธงชาติ
ตามบานเรือนและตามสถานที่ราชการทุกแหง ทําบุญตักบาตร
เปนพระราชกุศลและเพื่อเปนศิริมงคลแกชีวิต 
  ขอพ้ืนทีใ่หกบั วนัสาํคญัดีๆ  อกีวนัหนึง่ของเดอืนพฤษภาคม 
วันพืชมงคล เปนวันที่กําหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เรียกวาเปนวันที่เกษตรกรชาวนา
ผูเปนกระดกูสนัหลงัของชาต ิตางกร็อคอยทีจ่ะไดรบัขวญัและกาํลงัใจ

จากพระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
เปนพิธีทําขวัญเมล็ดพืชพันธุตาง ๆ เชน ขาวเปลือกจาว ขาวเหนียว 
ขาวฟาง ขาวโพด ถัว่ งา เผอืก มนั ซึง่เมลด็พนัธุเหลานีม้คีวามหมายดีๆ
วา ปราศจากโรคภยั และใหอดุมสมบรูณเจรญิงอกงามด ีพธีิแรกนาขวัญ
เปนพิธีเริ่มตนการไถนาเพื่อหวานเมล็ดขาว มีความหมายวาเปน
อาณตัสิญัญาณวา บดันีฤ้ดกูาลแหงการทาํนาและเพาะปลูกไดเร่ิมขึน้
แลว และพิธีมงคลสําคัญนี้ไดจัดขึ้นที่ทองสนามหลวง หลังพิธี
ประชาชนโดยเฉพาะชาวนาก็จะเก็บเมล็ดพันธุเพื่อนํากลับไปหวาน
ปลูกขาวใหเปนศิริมงคลแกชีวิตตัวเอง
 กอนจากกันฉบับนี้ ก็ขอใหทําแตสิ่งที่เปนมงคล คิดดี
ทําดี พูดดี ทําประโยชนใหกับประเทศชาติ ครอบครัว และตอตนเอง 
และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยองค พระธาตุขามแก น
อํานาจบารมีของพระนิรันตราย พระประธาน ของ อบจ.ขอนแกน 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลประทานพรใหทุกทาน
ประสบกับความสุข ความเจริญ มีพลานมัยท่ีสมบูรณแข็งแรง
พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ
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ของฝาก ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ผาฝาย 
ผาไหม สมุนไพร รับจัดกระเชา

“ศูนย OTOP อบจ.ขอนแกน” 
อาคาร OTOP อบจ.ขอนแกน (กองแผนและงบประมาณ)

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

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

สารบัญ

ชาอบแหงแกนตะวัน
ผลิตโดย : ไรแกนตะวัน ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน



ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...ชาญสิทธิ์ คุมตะบุตร ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 

เปดอบรมและศึกษาวิถีชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง อ.บานไผ

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการอบรมและศึกษาวิถีชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง อําเภอบานไผ รุนที ่2 เพือ่สงเสรมิกระบวนการ
เรยีนรู ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยม ีส.อบจ.ขอนแกน 
อ.บานไผ เขต 2 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน รวมเปนเกียรติ
ในพิธี ในวันที่ 1 เม.ย. 2558 ณ โรงแรมไฮเวย อ.บานไผ 
จ.ขอนแกน

งานประเพณีประจําป ปดทองหลวงพอพระเจาใหญ 
อ.บานไผ

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เปนประธานเปดงานประเพณปีระจาํป ปดทองหลวงพอพระเจาใหญ
บ านเมืองเพีย ประจําป 2558 โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน
อ.บานไผ เขต 1 นายเดชคํารณ สิงคลีบุตร ส.อบจ.ขอนแกน
เขต อ.มัญจาคีรี นายสุพร คอนดี คณะผูบริหาร ส.อบต. กํานัน 
ผูใหญบาน ผูนาํชมุชน รวมเปนเกยีรตใินพธิ ีในวนัที ่2 เม.ย. 2558
ณ วดัมงคลหลวง บานเมอืงเพีย ต.เมอืงเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกน

“ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปอยนอย”
ประจําป 2558

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ  
เปนประธานเปดการแสดงวัฒนธรรม ประเพณี แสง สี เสียง 
ปราสาทเปอยนอย ในงาน “ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาท
เป อยน อย” ประจําป   2558 โดยมี  ส.อบจ.ขอนแก น
เขต อ.เปอยนอย นายจิราย ุโชติศิลากลุ เลขานกุาร อบจ.ขอนแกน
นายปรชัญา  ผิวผาง ปลดั อบจ.ขอนแกน นางสมุาล ีฐานวเิศษ  
หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ อบจ.ขอนแกน รวมเปนเกียรติ
ในพิธี ซึ่งมีนายอําเภอเปอยนอย นางสาวสลารีวรรณ ทัพทว ี 
เปนผูกลาวรายงาน ในวันที่ 1 เม.ย. 2558 ณ บริเวณหนา
ปราสาทเปอยนอย อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน

สงเสริมการพัฒนารายไดแบบเศรษฐกิจพอเพียง อ.พล
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ 
เปนประธานเปดโครงการอบรมสงเสริมการพัฒนารายไดแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง อ.พล เพื่อให ความรู แก ผู  เข าอบรม
เกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพการเพาะเห็ด โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.พล เขต 1 นายคจิตร พงษคําพันธ ส.อบจ.ขอนแกน
เขต อ.ชนบท นายอดลุย  คามดษิฐ คณะผูบรหิาร ส.อบต. กาํนนั 
ผูใหญบาน รวมเปนเกียรติในพิธีเปด ในวันที่ 1 เม.ย. 2558
ณ บานศรีรีสอรท ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกน  
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน

รวมเปดงานมหัศจรรย ไดโนเสารประเทศไทย
@ขอนแกน

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
พรอมดวย รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ
รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงานมหัศจรรยไดโนเสารประเทศไทย
@ขอนแกน ประจาํป 2558 และมอบเงนิสนบัสนนุ 500,000 บาท 
โดยมี ผวจ.ขอนแกน นายกําธร ถาวรสถิตย เปนประธานในพิธี
และเปนผูรับมอบเงิน ในวันท่ี 2 เม.ย. 2558 ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา จ.ขอนแกน

เปดกีฬาประชาชนตานยาเสพติด ต.จระเข อ.หนองเรือ
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานพิธีเปดการแขงขันกีฬาประชาชนตานยาเสพติด 
อบต.จระเข ครั้งที่ 12 ประจําป 2558 เพื่อสงเสริมใหเยาวชน
ประชาชนในพื้นที่ไดออกกําลังกาย รักการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ   
พลานามัยแข็งแรง รูรักสามัคคีในหมูคณะประชาชนในตําบล
เพิ่มทักษะในการเล นเพื่อพัฒนาการเล นขึ้นระดับอาชีพ
โดยมีคณะผูบริหาร ส.อบต. พนักงานสวนตําบล และเจาหนาที่ 
ร วมใหการตอนรับอยางอบอุ น ในวันที่  4 เม.ย. 2558
ณ สนามกฬีาโรงเรยีนหวับงึสวาง ต.จระเข อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน

รวมจุดเทียนชัยถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
นําคณะผูบริหาร อบจ.ขอนแกน รวมงานพิธีถวายเครื่องราช
สักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา
ในวันที่ 2 เม.ย. 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแกน

เปดโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพดานกีฬา 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เป นประธานเปดโครงการเสริมพัฒนาศักยภาพดานกีฬา
โดยมี เลขานุการสภา อบจ.ขอนแกน ด.ต.พิชิต ศรีวิไล
รวมเปนเกียรติในพิธี ในวันที่ 4 เม.ย. 2558 ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแกน 
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

งานวันผูสูงอายุ อบต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดกิจกรรมวันผูสูงอายุแหงชาติ ประจําป 2558 
เพื่อเปนการแสดงความเคารพเชิดชูผู สูงอายุและอนุรักษ 
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ใหคงอยู สืบไป โดยมี 
ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.มัญจาคีรี นายสุพร คอนดี รวมเปน
เกยีรตใินพธิ ีในวนัที ่8 เม.ย. 2558 ณ องคการบรหิารสวนตําบล
กุดเคา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน

เปดอบรมการดํารงชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อ.บานฝาง

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการฝกอบรมการดาํรงชพีตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง / การแกไขปญหายาเสพตดิและอาชญากรรม 
เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนการลดรายจายเพิ่มรายไดดานเกษตรกรรม
ใหกับประชาชนในพื้นที่ โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.บานฝาง 
นายธณัช เครือมา ผกก.สภ.บานฝาง พ.ต.อ. โผนชัย
ครองยุทธ ใหการตอนรับ ในวันที่ 7 เม.ย. 2558 ณ หอประชุม
โรงเรียนฝางวิทยายน อ.บานฝาง จ.ขอนแกน

งานประเพณีสงกรานตและแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ 
ต.ทาพระ อ.เมือง

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เปนประธานเปดงานประเพณีสงกรานตและแขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ ประจําป 2558 โดยมี นายก ทต.ทาพระ นายพิสุทธิ์ 
อนุตรอังกูร กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคในการจัดงาน
และม ีส.อบจ.ขอนแกน อ.เมอืง เขต 5 นายอนชุา ตัง้วานชิกพงษ
คณะผูบรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ผูนาํชมุชน กาํนนั ผูใหญบาน 
รวมเปนเกียรติในพิธี ในวันที่ 11 เม.ย. 2558 ณ สนามวิทยาลัย
สารพัดชางขอนแกน

เปดงานประเพณีสงกรานตบุญกูฮมขอย
ต.ดอนชาง อ.เมือง

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดงานประเพณสีงกรานต “บญุกูฮมขอย” คร้ังที ่5
ประจําป 2558 พรอมดวย ศกึษานเิทศก คศ.3 ชาํนาญการพเิศษ 
นางเทวา ตั้งวานิชกพงษ เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว และเปนการรักษาสถาบัน
ครอบครัว ยกยองผูสูงอายุ ซึ่งเปนจารีตประเพณีของประชาชน
คนไทยทีย่ดึถอืปฏิบตักินัมาเปนเวลายาวนาน โดยม ีนายก อบต.
ดอนชาง นายศิริพงษ ทองสี พรอมดวยคณะผูบริหาร ส.อบต. 
อบต.ดอนชาง ใหการตอนรับอยางอบอุน ในวันที่ 5 เม.ย. 2558 
ณ โบราณสถานกูแกว บานสระ หมูที่ 6 ต.ดอนชาง อ.เมือง 
จ.ขอนแกน
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ภารกิจ อบจ.ขอนแกน
โดย...วราภรณ  อุทธา ผูชวยวิศวกรไฟฟาสื่อสาร

รวมตอนรับ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
รวมตอนรับ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม นายอาคม 
เติมพิทยาไพสิฐ ขณะออกตรวจจุดอํานวยความปลอดภัย
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2558 ในวันที่ 12 เม.ย. 
2558 ณ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงที่ 3

พบปะประชาชนและรวมทําฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา 
อ.กระนวน

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
พบปะผูเขารวมอบรมในโครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบ
นิเวศตนนํ้า และฝายหินทิ้ง แบบประชาอาสา (Check Dam) 
ประจําป 2558 โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.กระนวน เขต 2
นายตระกูล เจริญเชื้อ พรอมคณะใหการตอนรับ ในวันที่ 21 
เม.ย. 2558 ณ บานผักหนาม หมูที่ 8 อ.กระนวน  จ.ขอนแกน

รวมพิธีเปดกิจกรรมถนนขาวเหนียวในงานสงกรานต
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
รวมพิธเีปดงานประเพณสุีดยอดสงกรานตอสีาน เทศกาลดอกคนู
เสียงแคน และถนนขาวเหนียว ป 2558 ซึ่งไดรับเกียรติจาก
ผูวาราชการจังหวดัขอนแกน นายกาํธร ถาวรสถติย เปนประธาน
ในพิธี โดยมี รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ
ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต 2 นายวุฒิพร ศรีมังกรแกว
และคณะผูบริหาร ขาราชการ อบจ.ขอนแกน รวมเปนเกียรติ
ในวันที่ 13 เม.ย. 2558 ณ เวทีกลางถนนขาวเหนียว

เปดโครงการอบรมอาสาสมัครตอตานยาเสพติด 
อ.ชุมแพ

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการอบรมอาสาสมัครตอตานยาเสพติด 
พรอมมอบงบประมาณสนบัสนนุโครงการ จํานวน 300,000.-บาท
โดยมี ผกก.สภ.ชุมแพ พ.ต.อ.นพเกา โสมนัส เปนผูรับมอบ
และมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.ชุมแพ เขต 2 นายสมพงษ ปูเพ็ง
ส.อบจ.ขอนแกน อ.สีชมพู เขต 2 นายจารุพรรณ ภูวสันติ
รวมเปนเกียรติในพิธี ในวันที่ 22 เม.ย. 2558 ณ สถานีตํารวจ
อําเภอชุมแพ  จ.ขอนแกน
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...วาที่รอยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ปดโครงการสงเสริมบวชสามเณร-ชีพราหมณ 
อ.หนองนาคํา 

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานมอบใบประกาศนียบัตรแกสามเณร-ชีพราหมณ 
โครงการส งเสริมบวชสามเณร-ชีพราหมณ ภาคฤดูร อน
อ.หนองนาคํา ประจําปงบประมาณ 2558 เพื่อสงเสริมประเพณี
การบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี สงเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม ใหแกเดก็ เยาวชน ประชาชนทัว่ไปใหนาํหลกั
ธรรม คําสอน ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และใหสงเสริมใหทุก
คนไดเขาวัด บําเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรม โดยมี เลขานุการสภา 
อบจ.ขอนแกน ด.ต.พิชิต ศรีวิไล พรอมคณะใหการตอนรับ
ในวันที่ 24 เม.ย. 2558 ณ วัดสวางอารมณ บานหนองหอย 
ต.บานโคก อ.หนองนาคํา

อบรมสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด อ.เขาสวนกวาง
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ  
เปนประธานเปดโครงการอบรมสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด
อ.เขาสวนกวาง เพื่อใหความรู พัฒนาศักยภาพการเพาะเห็ด
โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.เขาสวนกวาง นายสมศักด์ิ
ลี้ตระกูล และ ส.อบจ.ขอนแกน อ.บานไผ เขต 1 นายเดชคํารณ
สิงคลีบุตร รวมเปนเกียรติในพิธี ในวันท่ี 25 เม.ย. 2558
ณ หอประชุมอําเภอเขาสวนกวาง

เปดโครงการปลูกขาวคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดี
ต.โคกสี อ.เมือง

 นายก อบจ.ขอนแกน  ดร.พงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ 
เปนประธานเปดโครงการปลูกขาวคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดี
ของผูบริโภค โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต 6 นายสุดใจ  
ทุยบึงฉิม รวมเปนเกียรติในพิธี ในวันที่ 24 เม.ย.58 ณ โรงเรียน
โคกสีพิทยาสรรพ ต.โคกสี  อ.เมือง จ.ขอนแกน

เปดอบรมสงเสริมการทําผลิตภัณฑในครัวเรือน 
อ.กระนวน 

 นายก อบจ. ขอนแกน  ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
เปนประธานเปดโครงการอบรมสงเสริมการทําผลิตภัณฑ
ในครัวเรือน อําเภอกระนวน รุนที่ 2 เพื่อใหความรูเกษตรกร
เกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑชีวภาพ สําหรับใชในครัวเรือน โดยมี 
ส.อบจ.ขอนแกน อ.กระนวน เขต 2 นายตระกูล เจริญเชื้อ
นําคณะใหการตอนรับอยางอบอุน ในวันที่ 25 เม.ย. 2558
ณ ศาลากลางบาน หมู ที่ 8 ต.หนองกุงใหญ อ.กระนวน 
จ.ขอนแกน
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 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ พรอมประธานสภา อบจ.ขอนแกน ดร.สุชาติ ไตรองคถาวร
คณะผูบริหาร ส.อบจ.ขอนแกน ขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัด อบจ.ขอนแกน รวมทําบุญตักบาตร ณ บานพักนายก 
อบจ.ขอนแกน ปลอยปลา ณ หนองอีเลิง บริเวณพุทธมณฑลอีสาน รดนํ้าดําหัวขอพรจากผูใหญ ณ สํานักงาน อบจ.ขอนแกน
ตามโครงการงานประเพณีสงกรานต ปลอยปลา รดนํ้าดําหัว ขอพรผูใหญ อบจ.ขอนแกน ประจําป 2558 ในวันที่ 10 เม.ย. 2558

โครงการงานประเพณีสงกรานต ปลอยปลา รดนํ้าดําหัว ขอพรผูใหญ
อบจ.ขอนแกน ประจําป 2558
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รู  เรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ ทองงาม นิติกร 8 ว.

 ดวยคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นสภาปฏิรูปแหงชาติ
ไดเผยแพรรายงาน เรือ่งแนวทางการปฏริปูการกระจายอาํนาจและการปกครอง
ทองถิ่นโดยมีขอเสนอ 5 ขอ สรุปไดดังนี้
 ก. ขอเสนอเรื่องการจัดระบบโครงสรางและอํานาจหนาที่ของ
การปกครองทองถิ่น
 ปจจบุนัองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) มทีัง้หมด 5 รปูแบบ จาํนวน
รวม 7,853 แหง ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหาร
สวนจงัหวดั 1 แหง เทศบาล 2,440 แหง องคการบรหิารสวนตาํบล 5,335 แหง 
 ขอเสนอเรื่องรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 1. รูปแบบพิเศษ (1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
เต็มพื้นที่จังหวัด (2) องคกรปกครองทองถิ่นไมเต็มพื้นที่จังหวัด
 2. รูปแบบทั่วไป ภายในพ้ืนที่จังหวัดโดยแบงออกเปน 2 ชั้น
(1) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งจะตองกําหนดทิศทางในการพัฒนา 
บทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ใหชัดเจน เปนลักษณะการจัดบริการสาธารณะ
ขนาดใหญเติมเต็มชองวางในการพัฒนาพื้นที่ของทองถิ่นระดับลาง (2)เทศบาล 
ซึ่งเปนทองถิ่นระดับตํ่ากวาจังหวัดโดยอาจแบงเปนหลายประเภท หลายขนาด 
และมคีวามยดืหยุนในการจดัองคกรภายใน และการบรกิารสาธารณะทีเ่หมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ ท้ังนี้ ใหยกองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเปนเทศบาล 
โดยใหมีการควบรวม เชน เทศบาลตําบล กับ อบต. ในเขตพื้นที่ตําบลเดียวกัน, 
อบต. กับ อบต. ที่มีขนาดเล็กดวยกัน, เทศบาลตําบล กับ อบต. ซึ่งมีขนาดเล็ก
แตอยูคนละตําบล ฯลฯ
 เรื่องที่มาของผู บริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นใหมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรง เสนอใหมีการจัดตั้งสภาการปกครองทองถิ่นแหงชาติ 
(สทช.) เพื่อเปนองคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบาย และบริหารงานใหเปนไป
ตามระเบียบกฎหมายขับเคลื่อนการกระจายอํานาจและสงเสริมการถายโอน
ภารกิจ จัดระเบียบวินิจฉัยปญหาออกมาตรฐานกลาง ประสานเชื่อมโยง ฯลฯ 
โดยมีสํานักงานของตนเองเปนหนวยธุรการรับภารกิจมีฐานะเทียบเทา
กระทรวง
 ข. ขอเสนอเรื่องการกํากับดูแล ตรวจสอบ และการมีสวนรวม
ของประชาชนในการปกครองทองถิ่น
 หลักการดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรคํานึงถึงหลักการกํากับ
ดแูลเทาท่ีจําเปนตามทีก่ฎหมายกาํหนด โดยรฐัตองลดการกาํกบัดแูลและกาํหนด
กลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการกํากับดูแลมากขึ้น การมีมาตรฐานกลาง
ในการกํากับดูแล การมีสภาทองถิ่นแหงชาติเปนองคกรที่ทําหนาที่การบริหาร
จัดการทองถิ่นภายใตความเปนเอกภาพแหงรัฐ ควรกําหนดรูปแบบขององคกร
ที่ทําหนาท่ีกํากับดูแลใหเปนไปตามหลักการถวงดุลอํานาจและมีสวนรวมของ
ประชาชน ประกอบดวยองคกรภาคประชาชน ภาครัฐ (สวนกลางและสวน
ภูมิภาค) องคกรอสิระและศาล ควรจัดตัง้ “ศาลปกครองแผนกทองถ่ิน” การกาํกบั
ดานองคกรกรณยีบุสภาทองถิน่ควรกาํหนดใหผูกาํกบัดแูล (ผูวาราชการจงัหวดั
หรือนายอําเภอ) มีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแลว
เสนอศาลปกครองเพื่อใหศาลปกครองมีคําสั่งวินิจฉัยใหยุบสภาทองถิ่น
การกํากบัดแูลดานบคุคลกรณถีอดถอนสมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่
ควรลดจํานวนเสียงที่ประชาชนตองเขาชื่อกันเพื่อถอดถอนใหนอยลง และ
ควรกําหนดใหผูกํากับดูแลมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยาน
หลักฐาน เพื่อเสนอตอศาลปกครองมีคําวินิจฉัยใหบุคคลเหลานั้นพนจาก
ตําแหนงการกํากับดูแลดานการกระทํา กรณีการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น

ควรกาํหนดใหประชาชนหรอืสมัชชาพลเมืองมีสวนรวมในการพจิารณาขอบญัญตัิ
ทองถิน่และเมือ่สภาทองถิน่เหน็ชอบแลวบงัคบัใชไดเลยเพยีงแตตองรายงานให
ผูกํากับดูแลทราบ ทั้งนี้ เพื่อบทบาทของประชาชนเปนสมัชชาพลเมืองเพื่อเขา
มาตรวจสอบเรื่องการใชอํานาจความโปรงใส
 ค. ขอเสนอเรื่องการปฏิรูปการเงินการคลังทองถิ่น
 ตามขอมูลทีม่ารายได อปท. ป พ.ศ. 2557 องคกรปกครองสวนทองถิน่
มีรายไดหลัก 1) รายไดที่ อปท. จัดเก็บเอง 56,306 ลานบาท 2) รายไดที่รัฐ
จัดเก็บและจัดสรรให 203,818 ลานบาท 3) รายไดที่รัฐจัดเก็บและเบิ่งเพิ่มให 
109,000 ลานบาท 4) รายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 253,500 ลานบาท 
 ขอเสนอ 1) เรื่องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแทนภาษีโรงเรือน
และทีด่นิ และภาษบีาํรงุทองที ่คาดวาจะเพิม่จาก 24,000 ลานบาท เปน 48,000 
ลานบาท 2) เร่ืองจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลที่มีที่ต้ังในพื้นท่ีใหแก อปท. 
ประมาณรอยละ 20 คาดวาจะได 118,499 ลานบาท 3) เรื่องเพิ่มสวนแบงภาษี
มูลคาเพิ่มใหแก อปท. เปนรอยละ 40 คาดวาจะเพิ่มรายได 119,870 ลานบาท 
4) เรื่องเพิ่มสวนแบงรายไดภาษีจัดสรรใหแก อปท. รวมทั้งปรับปรุงภาษีปาย 
อากรฆาสัตว อากรรังนกอีแอน คาธรรมเนียม / คาบริการตางๆ 5) การใชจาย
งบประมาณของทองถิ่นให มีประสิทธิภาพโปร งใส มีความรับผิดชอบ
6) รางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเงินการคลังทองถิ่น นําหลักการแขงขันในการ
จัดทําบริการสาธารณะ หลักความเปนอิสระทางการคลัง หลักความรวมมือรัฐ 
ราชการ สวนภมูภิาคและองคการบรหิารทองถิน่ หลกัการจดัสรรภาษทีีเ่หมาะสม
ประชาชนมีสวนรวม
 ง. ขอเสนอเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลทองถิ่น
 ขอมูลจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ณ วันที่ 23 มีนาคม 
2558 พบวาจาํนวนบคุลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 1) ขาราชการฝาย
การเมือง ผูบริหารและสมาชิกสภา 153,601 คน 2) ขาราชการประจํา 
ขาราชการ 173,547 คน ลกูจางประจาํ 19,687 คน พนกังานจาง 211,279 คน 
สภาพปญหาการบริหารงานบุคคล 1) การมีคณะกรรมการจํานวนหลายคณะ 
2) ความออนแอของระบบคณุธรรม ทจุรติ เรยีกรบัผลประโยชนการสอบแขงขนั 
3) คาใชจายดานบุคลากรเกินรอยละ 40 ของงบประมาณ 4) การโอนยายยาก 
ผูกขาดตําแหนง ขัดแยงในองคกร 5) ผูกํากับดูแลแกไขปญหาไมทันทวงที
 ขอเสนอ 1) ใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น (กถ.)
เปนองคกรกลางบริหารงานบุคคล และมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
(กพถ.) เปนผูตรวจสอบการใชดลุพนิจิเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของผูบงัคบั
บัญชา 2) ใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่สอบแขงขัน สอบเลื่อนชั้น สอบเลื่อน
ระดับและใหมีประมวลคุณธรรมจริยธรรม 3) ใหมีสถาบันพัฒนาขาราชการ
และรับขาราชการเปนมืออาชีพ 4) กําหนดหลักผลการปฏิบัติงานเปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดตําแหนง 5) กําหนดใหอํานาจการบริหารงานบุคคล
เปนของผูบริหารทองถิ่น แตจัดลําดับอํานาจบังคับบัญชาใหปลัด 6) กําหนดให
มีสวนรวมภาคประชาชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 จ. ขอเสนอเรื่องการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
 ขอเสนอ สมควรใหมีพระราชบัญญัติที่จําเปนตองตราขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับตางรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการ
บรหิารงานทองถิน่ จาํนวน 4 ฉบบั 1) พระราชบญัญตักิารกระจายอาํนาจแหงชาติ
พ.ศ................. 2) พระราชบัญญัติองคกรบริหารทองถิ่น พ.ศ................
3) พระราชบญัญตักิารบรหิารงานบคุคลขององคกรบรหิารทองถิน่ พ.ศ.................
4) พระราชบัญญัติการเงินการคลังขององคกรบริหารทองถิ่น พ.ศ.................

แนวทางการปฏิรูปกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่น
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โดย...  ธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

E-Marketing

วารสารฉบบัทีแ่ลวไดกลาวถงึความหมายของ E-Marketing 

ความแตกต างกับการตลาดแบบด้ังเดิม และหลักการของ

E-Marketing สาํหรบัหลกัการน้ันไดกลาวไวแลว 2 ขอ มาตามท่ีเหลอื

อีก 5 ขอ และ ประโยชนของ E-Marketing ครับ

 3. การวางตําแหนงสินคา (Positioning) ตองเปนไป

ตามความตองการแตละบคุคล หรอื Migrationing การวางตาํแหนง

สนิคาเพือ่ใหลกูคารบัรูน้ัน ตองวางตามความตองการของแตละบคุคล 

และหากความตองการนัน้เปลีย่นไป ระบบกต็องเคลือ่นตาํแหนงของ

การวางนั้นไปสนองตอบตอความตองการใหมดวย

 4. ใหเราเปนหนึ่งในเว็บที่ลูกคาจําได การสรางความจดจํา

เพื่อใหจําเว็บไซตเราการจดชื่อโดเมนที่ทําใหจดจํางาย หรือมี

ความหมายทีส่อดคลองกบัเนือ้หาของเวบ็ไซตจงึเปนสิง่ทีจ่าํเปนมาก

 5. ตองรู  ความตองการลูกคาลวงหนา จําเปนจักตอง

ติดตามพฤติกรรมการซื้อของกลุมเปาหมายโดยตลอด

 6. ตองปรบัท่ีตัวสนิคาและราคาเปนหลกั สนิคาถือเปนหวัใจ

ท่ีสําคัญที่สุด จําเปนอยางยิ่งที่จักตองเทียบกับคุณคาของสินคา

และคูแขงเสมอวาใครสนองตอบตอความตองการไดดีกวากัน

 7 .  ต องให ลูกค  าตกแต  งสินค  าตามความต องการ

ไดโดยอัตโนมัต ิ(Customization & Personalization) วธิท่ีีใหลกูคา

ไดรับ คุณคา หรือสนองความตองการไดดีที่สุด ก็คือ การใหลูกคาได

เลือกหรือตกแตงสินคาเอง รวมทั้งการคํานวณราคาดวย ฉะนั้น

การให Options ใหลูกคาไดเลือกมากที่สุด จึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก

ประโยชนของ E-Marketing

 นักการตลาดชื่อ Smith and Chaffey (Smith, P.R. and 

Chaffey, D. 2001 eMarketing eXcellence: at the heart of 

eBusiness. Butterworth Heinemann, Oxford, UK) ไดกลาวถึง

ประโยชนจากการนําเอาเทคโนโลยอีนิเทอรเนต็มาชวยสนบัสนนุการ

ทําการตลาดและกอใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยมองวา 

E-Marketing เปนกระบวนการในการจัดการทางการตลาด โดยมี

การเนนยํา้ถงึการใหความสาํคญัแกลกูคาเปนหลกั ในขณะทีแ่สดงถึง

การเชือ่มโยงการทาํงานทางธรุกจิในอนัทีจ่ะชวยสรางความสาํเรจ็ใน

ผลกําไรใหกับธุรกิจ ซึ่งสามารถแบงกระบวนการในการจัดการ

ทางการตลาดไดดังนี้

 1. การจําแนกแยกแยะ (Identifying) สามารถทําการ

จาํแนกแยกแยะไดวาลกูคาเปนใคร มคีวามตองการอยางไร อยูทีไ่หน 

และมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาอยางไร โดยใชเทคโนโลยี

เขามาชวย

 2. การทํานายความคาดหวังของลูกคา (Anticipating)

เนือ่งจากความสามารถของอนิเทอรเนต็นัน้ชวยเพิม่ชองทางใหลกูคา

สามารถเขาถึงข อมูล และสามารถซื้อสินคาไดสะดวกยิ่งขึ้น

โดยการเขาใจถึงความตองการของลกูคาถือเปนหวัใจสาํคญัในการทาํ 

E-Marketing ตัวอยางเชน เว็บไซต สายการบินตนทุนตํ่า easyJet 

(http://www.easyjet.com) มสีวนสนบัสนนุทาํใหมรีายไดจากการ

ผานออนไลนกวา 90% 

 3. การตอบสนองความพอใจของลูกคา (Satisfying)

ถือเปนความสําเร็จในการทํา E-Marketing ในการสรางความพอใจ

ใหแกลูกคาผานชองทางออนไลน การเพิ่มขึ้นของลูกคานั้นอาจ

จะมาจากการใชงานงาย การสนบัสนนุการใหบรกิารแกลูกคา เปนตน

 นอกจากนี้ Smith and Chaffey ยังไดกลาวถึง 5Ss’

ซึง่เปนประโยชนทีไ่ดรบัจากการนาํเอากลยทุธการตลาดออนไลนมา

ใชไดแก 

 การขาย (Sel l )  ช วยทํ า ให ยอดขายเ พ่ิมขึ้ นจาก

การทําการตลาดออนไลน ซึ่งจะเปนเครื่องมือท่ีชวยใหทําให

ลูกคารูจัก และเกิดความทรงจํา (Acquisition and Retention 

tools) ในสินคาบริการเราเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนําไปสูการขายที่เพิ่มขึ้น

อีกดวย

 การบรกิาร (Serve) การสรางประโยชนท่ีเพิม่ขึน้ใหแกลกูคา 

จากการใชบริการผานออนไลนไมวาจะเปนการใหสิทธิพิเศษตางๆ

เปนตน) 

 การพูดคุย (Speak) การสรางความใกลชิดกับลูกคา

มากยิ่ง ข้ึน โดยสามารถสร างแบบสนทนาการโต ตอบกันได 

ระหวางกันได (Dialogue) ทําใหลูกคาสามารถเขามาสอบถาม

ตลอดจนสามารถสํารวจความคิดเห็นความตองการของลูกคา

ลูกคามีความสนใจในเรื่องใดเปนพิเศษ 

 ประหยัด (Save) การสรางความประหยัดเพ่ิมขึ้นจาก

งบประมาณการพมิพกระดาษ โดยสามารถใชวธิกีารสงจดหมายขาว 

E-Newsletter ไปยังลูกคาแทนการสงจดหมายแบบดั้งเดิม

 การประกาศ (Sizzle) การประกาศสัญลักษณ ตราสินคา

ผานออนไลน ซึง่จะชวยเสรมิสรางสนิคาของเราใหเปนทีรู่จกั มคีวาม

คุนเคยมากยิ่งขึ้น

 การทาํ E-Marketing กอใหเกดิประโยชนแกธรุกจิในหลายๆ 

ประการ ทั้งในแงของกลุมผูประกอบการ เจาของสินคา และในแง

ของกลุมลูกคา ทําใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและดวยตนทุน

ที่ตํ่า.
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ภารกิจสํานักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน  ชมชัยภูมิ ผูชวยนักสังคมสงเคราะห

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ เปนประธาน

ในพธีิเปดโครงการพฒันาคณุภาพชวีติผูสงูอายใุนเขตพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแกน 

ประจําป 2558 โดยมี ปลัด อบจ.ขอนแกน นางสุมาลี ฐานวิเศษ

เปนผูกลาวรายงาน มวีตัถปุระสงคเพือ่สรางความรักความอบอุนใหเกดิขึน้

กับผูสูงอายุ ในโอกาสนี้มี รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ 

ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต 1 นางปณิดา แกวขัน ส.อบจ.ขอนแกน 

อ.เมือง เขต 2 นายวุฒิพร ศรีมังกรแกว ส.อบจ.ขอนแกน อ.พล เขต 1 

นายคจิตร พงษคําพันธ ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.อุบลรัตน ด.ต.สุเมชิน 

รัตนไตรพันธ ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.พระยืน นายสมาส นามพิกุล และ 

ส.อบจ.ขอนแก น เขต อ.บ านแฮด นางนริศรา อรุณเดชาชัย

ส.อบจ.ขอนแกน อ.นํ้าพอง เขต 2 นายนพพร ปติสวรรณรัตน พรอมดวย 

ผูบรหิาร หวัหนาสวนราชการ ขาราชการ อบจ.ขอนแกน เขารวมเปนเกยีรติ

ในพธิ ีทัง้นีม้ผีูสงูอายเุขารวมโครงการ จาํนวน 700 คน ในวนัที ่8 เม.ย. 2558

ณ หองมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน ประจําป 2558
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รุ ่นที่ 16 อ.เมืองขอนแก่น	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	

ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ส ่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	มปีระชาคมในเขตพ้ืนที่

อ.เมืองขอนแก่น	 เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 720	 คน	 โดยมี	

ประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.สุชาติ ไตรองค ์ถาวร 

ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	 เขต	 7	 นางวิไลตา 

จันทนพิมพ์ ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	 เขต	 9	

จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นายธาดา 

พรหมสาขา ณ สกลนคร	 และ	น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ 

หัวหน้าส�านักปลัด	 อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	 ผอ.กองพัสดุ

และทรัพย์สิน	นางนงเยาว์ สรรศรี	ผอ.ส�านักการศึกษา	ศาสนา	

และวัฒนธรรม	 นายปยะชัย ตุ ่ยสิมา	 และ	 ผอ.กองกิจการ

สภา	อบจ.	นางวราพร หาญชนะชัยกูล	ร่วมเป็นเกียรติ	ในวันที่	

5	มี.ค.	2558	ณ	ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ�าปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16

 รุ ่นที่ 15	 อ.เมืองขอนแก่น	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ส ่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 มีประชาคมในเขต

พื้นที่	อ.เมืองขอนแก่น	เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	480	คน	โดยมี	

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	เขต	4	นางอัญชลี เฟองทอง	

ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ�าเภอเมืองขอนแก่น	 เขต	 6	 นายสุดใจ 

ทุยบึงฉิม	 และ	 ผอ.กองกิจการสภา	 อบจ.	 นางวราพร 

หาญชนะชัยกูล ร่วมเป็นเกียรติ	 ในวันที่	 3	 มี.ค.	 2558	

ณ	ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
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ภารกิจ
โดย... จ่าสิบเอกสุทัศน์ ผลบุญ เจ้าพนักงานธุรการ

กองกิจการสภา อบจ.



	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	

เป ็นประธานในพิธี เป ิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	

งานประเพณีวันงูจงอาง	 ประจ�าป ี 	 2558	 จัดขึ้นโดย	

อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกับ	 อบต.ทรายมูล	 และชมรมหมู่บ้าน

งูจงอางแห่งประเทศไทย	 โดยมี	 รองประธานสภา	 อบจ.

ขอนแก่น	 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ส.อบจ.ขอนแก่น	

อ.น�้าพอง	 เขต	 2	นายนพพร	ปติสุวรรณรัตน์	 นายอ�าเภอ

น�้ าพอง	 นายศุภชัย 	 ลี เขาสูง 	 นายก	 อบต.ทรายมูล	

นายปราโมทย์	กองทอง	 ร่วมเป็นเกียรติ	 ในวันที่	 11	 เม.ย.	

2558	 ณ	 หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย	 บ้านโคกสง่า	

ต.ทรายมูล	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น	

	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ด�าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน	 ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว	กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน	ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่

และนกัท่องเทีย่วจ�านวนมากร่วมกจิกรรมส่งเสรมิงานประเพณี

และวัฒนธรรมท้องถิ่น	 บายศรีสู ่ขวัญงูจงอาง	 ขบวนแห่งู	

ไหว้ขอพรเจ้าพ่องูจงอาง

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานประเพณีวันงูจงอาง ประจ�าป 2558
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ข่ า ว เ ด่ น
โดย... พิพัฒน์พล หล่อยดา

อบจ.ขอนแก่น



	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	

งานประเพณีไหว้เจ้าปู่	รดน�้าเต่า	ประจ�าปี	2558	จัดขึ้นโดย	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมกับ	อบต.สวนหม่อน	โดยมี	

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล	ภูค�าวงศ์	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.มัญจาคีรี	นายสุพร	ค้อนดี		

และนายก	 อบต.สวนหม่อน	นายธนวรรธน์	สังข์ทอง	 ร่วมเป็นเกียรติ	 โดยภายในงานได้จัดพิธีรดน�้าด�าหัว	

ผู้สูงอายุ	 บายศรีสู่ขวัญ	 ขบวนแห่เต่า	 ไหว้ขอพรเจ้าคุณปู่ฟ้าระงึม	 และมอบรางวัลให้กับหมู่บ้านที่ชนะเลิศ	

การประกวดบ้านพักโฮมสเตย์	 ประจ�าปี	 2558	 ในวันที่	 14	 เม.ย.	 2558	ณ	 แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่า		

บ้านกอก	ต.สวนหม่อน	อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น

ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีไหว้เจ้าคุณปู่ รดน�้าเต่า
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ข่ า ว เ ด่ น
โดย... ศิริวัฒน์ นามคัณที

อบจ.ขอนแก่น
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โรงแรมบีทู บูทิค แอนด์ บัดเจท
ตั้งอยู่	เลขที่	444	หมู่	4	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	

บริการห้องพักพร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ทันสมัย	

โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น

ช่วยให้ผู้เข้าพักเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ในเมืองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

มีห้องพักจ�านวน	77	ห้อง

ราคาห้องพัก

ราคา	550	-	690	บาท/คืน

โทร. 043-336922

โรงแรมฮ็อป อินน์
ตั้งอยู่	เลขที่	90/609	หมู่	4	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	

ต้ังอยู่ใจกลางเมือง	 บริการห้องพักพร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวก

ครบครัน	มีห้องพักจ�านวน	79	ห้อง	

ราคาห้องพัก

ราคา	550	-	600	บาท/คืน

โทร. 043-223899

ที่ได้จดทะเบียนและช�าระค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามข้อเท็จจริง ในอัตราร้อยละ 1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอแนะน�ำโรงแรมเปิดใหม่
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ภ า ร กิ จ
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองคลัง



	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยการจัดท�าแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2558	 ข้อ	 4		
ก�าหนดให้	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท�าแผนพัฒนา		
ซึ่งประกอบด้วย	 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา	
สามปี	 โดยการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก�าหนดไว้ใน	
ข้อ	 10(1)	 การก�าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	 ให้พิจารณา
จากแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 นางวัชราภรณ์ ผ่องใส		
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน	
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
จัดขึ้นโดย	 “ฝ่ายนโยบายและแผน	 กองแผนและงบประมาณ”		
มีผู้เข้าร่วมประชุม	 160	 คน	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น	 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น	 หัวหน้าส่วนราชการ	 หัวหน้าฝ่าย	 หัวหน้างาน	 สังกัด	
อบจ.ขอนแก่น	 ผู้บริหารโรงเรียน	 เจ้าหน้าที่ผู้จัดท�าแผนพัฒนา
ของโรงเรียน	 อบจ.ขอนแก่น	 และประชาคม	 อบจ.ขอนแก่น		
ในวันที่	1	พ.ค.	2558	ณ	ห้องแก่นนครา	โรงแรมวีวิช	จ.ขอนแก่น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

	 ในการประชุมฯครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

ส�าหรับน�าไปเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหาร	

ส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดั	นโยบายการพฒันาของ

นายก	อบจ.ขอนแก่น	รวมถงึสอดคล้องและสนองต่อนโยบายการ

พัฒนาระดับต่าง	 ๆ	 ท้ังยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษา	

ความสงบแห่งชาติ	 นโยบายรัฐบาล	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	 แผนพัฒนาจังหวัด	 แผนและยุทธศาสตร์	

การพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัด	 รวมทั้ง

บริบทของพื้นที่ในสภาวการณ์ป ัจจุบัน	 และเพื่อวางแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	ระยะ	

5	 ปี	 ส�าหรับใช้เป็นกรอบทิศทางการจัดท�าแผนพัฒนาสามป	ี	

(พ.ศ.2559	 -	 2561)	 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนด
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โดย.. ธัชชพันธ์ ศิริสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว

กองแผนและงบประมาณ



	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  

เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ	“รณรงค์ป้องกนัและลดอบุติัเหตุ

การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ประจ�าปี	 พ.ศ.2558”		

โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้เกียรติ	

มาร่วมพิธีเป็นจ�านวนมาก	 เช่น	 ขนส่งจังหวัดขอนแก่น	 ต�ารวจ	

ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น	 ต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด

ขอนแก่น	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม	

ยาเสพติด	 ภาค	 4	 สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	 หัวหน้าส่วน

ราชการของ	อบจ.ขอนแก่น	ผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ�าทาง	

และภาคเอกชน	โครงการดงักล่าว	ด�าเนนิการระหว่างวนัที	่11-17	

เม.ย.2558	ณ	สถานีขนส่งผู้โดยสาร	อ�าเภอชุมแพ	อ�าเภอบ้านไผ่	

อ�าเภอภูเวียง	 และสถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดขอนแก่น		

แห่งที่	3	โดยมีวิธีการด�าเนินการ	ได้แก่

	 1.	บริการให้ค�าแนะน�า	และอ�านวยความสะดวกในการ

เดินทาง	และประชาสัมพันธ์การเดินรถให้ผู้ใช้บริการทราบ

	 2.	ตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์	 และตรวจหา	

สารเสพติดของพนักงานขับรถโดยสารประจ�าทาง	 ร่วมกับ

ส�านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น

	 3.	จัดหาผ้าเย็น	 พวงมาลัยดอกไม้	 และน�้าดื่มมอบให้	

ผู้ขับรถและพนักงานประจ�ารถโดยสารประจ�าทาง	 รถรับจ้าง		

เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่บัรถตลอดจนต้อง

รบัผดิชอบต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนในระหว่างเดนิทาง

	 ซึง่โครงการดงักล่าว	ท�าให้สามารถลดอบัุตเิหตทุางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์และประชาชนผู้ใช้บริการสถานีขนส่ง	

ผู ้โดยสารได้รับการบริการที่ดีมีความสะดวกและปลอดภัย	

ในการเดินทาง

โครงการ
“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประจ�าปี พ.ศ.2558”
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โดย... รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

กองกิจการขนส่ง



	 ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วน	 และเป็นไป

ตามระเบียบฯ	และหนังสือสั่งการ	รายละเอียดดังนี้

- การจดัท�าบญัช	ีมกีารลงรายการรบัเงนิ	-	การจ่ายเงนิ

เป็นประจ�าทุกวัน	 พร้อมทั้งบัญชีแยกประเภท	 และมีทะเบียน

คุมเงินงบประมาณตามหมวดรายจ่ายต่างๆ	 ตามแผนการ

ปฏิบัติงาน	 รายไตรมาส	 มีการจัดท�ารายงานสถานะการเงิน

ประจ�าวัน	 เป็นปัจจุบัน	 จัดท�างบการเงินประจ�าเดือน	 ปฏิบัติ

เป็นไปตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชีฯ	

พ.ศ.	2543	และระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	

และวธิกีารน�าเงนิรายได้ของสถานศกึษา	ไปจดัสรรเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2551

ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการจัดท�าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่ายเงิน
ของ โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

	 - การเบิกจ่ายเงิน	มีฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง	มีเอกสาร

แนบฎกีาครบทกุรายการมกีารจดัท�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

จ�านวน 4 โรงเรียน ได้แก่
 1. โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
 2. โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
 3. โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
 4. โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
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โดย... ฉวีวรรณ จันทร์ดา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน



	 เมื่อวันที่	29	 เม.ย.	2558	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ 

ตั้งวานิชกพงษ์ ได้มอบหมายให้	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นายธาดา 

พรหมสาขา ณ สกลนคร	 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา

ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

สู่ประชาคมอาเซียน	 ส�าหรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูสังกัด	

อบจ.ขอนแก่น	 โดยมี	 ผอ.ส�านักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	

นายปยะชัย ตุ่ยสิมา กล่าวรายงาน	และ	ศึกษานิเทศก์	คศ.3	ช�านาญการ

พิเศษ	นางเทวา ตั้งวานิชกพงษ์	ร่วมเป็นเกียรติ	

	 โครงการจัดขึ้นในวันที่	 29-30	 เม.ย.	 2558	 มีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	และร่วมกนัจดัท�ากรอบหลกัสตูร

ท้องถิ่นสู ่ประชาคมอาเซียนที่สอดคล้องกับกับนโยบายกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น	 มีกลุ ่มเป้าหมายเข้าร ่วมโครงการ	 126	 คน	

ประกอบด้วย	 ผู ้อ�านวยการโรงเรียน	 รองผู ้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและครูผู ้แทนจาก	

8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายพิเศษ	

เรื่อง	 ทิศทางการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู ่ศตวรรษที่	 21	

โดย	ดร.ทวีศิลป สารแสน	รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	25	และวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม	 ในขั้นปฏิบัติ	

ได้รับความร่วมมือจาก	 ดร.ผจญ โกจารย์ศรี	 และ	 ดร.นภาวรรณ 

โกจารย์ศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา	จากหน่วยงานเอกชน

โครงการประชุมสัมมนา
ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
ส�าหรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูสังกัด อบจ.ขอนแก่น

	 ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมครั้งนี้	 นอกจากได้รับฟังการบรรยาย

จากวิทยากร	 แล้วยังได้ระดมความคิดเห็น	 แลกเปล่ียนเรียนรู้	 โดยผ่าน

กิจกรรมที่หลากหลาย	 เพื่อให้ได้กรอบหลักสูตรระดับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง	19	โรงเรียน

วารสารคูนแคน24

โดย... กันยารัตน์ ไวคํา ศึกษานิเทศก์ คศ.3 ชํานาญการพิเศษ

ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น



	 จากฉบับที่แล้วนักเรียนสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	นายอาทิตย์ 

มาลาศรี นักเรียนชั้น	 ม.5	 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย	

ได้เป็นตัวแทนยุวชนทีมชาติไทยในรายการ

ขว้างจกัร	เข้าร่วมการแข่งขนักรฑีานานาชาติ	

"10th	 Southeast	 Asian	 (SEA)	 Youth	

Athletics	 Championships	 2015"	

ที่ประเทศมาเลเซีย	 ระหว ่างวันที่	

9	-11	เม.ย.	2558	ซึง่ผลการแข่งขนั

สามารถคว้าเหรียญทองยุวชน

ทีมชาติไทยได้ส�าเร็จ	

	 และในวันที่	 26	 เม.ย.	

2558	 ที่ผ ่านมา	 นายอาทิตย์ 

มาลาศรี	 ได้ผ ่านการคัดเลือก

เป ็นตั วแทนนัก เรียนไทยเข ้ าร ่ วม

การแข่งขันกรีฑานักเรียนชิงชนะเลิศ

แห ่งเอเชีย	 ครั้ งที่ 	 2	 ระหว ่างวันที่	

27	 มิ.ย.	 -	 2	 ก.ค.	 2558	ณ	 เมืองวูฮัน	

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ได้เป็นตัวแทนยุวชนทีมชาติไทยในรายการ

ขว้างจกัร	เข้าร่วมการแข่งขนักรฑีานานาชาติ	

	 Southeast	 Asian	 (SEA)	 Youth	

Athletics	 Championships	 2015"	

ที่ประเทศมาเลเซีย	 ระหว ่างวันที่	

9	-11	เม.ย.	2558	ซึง่ผลการแข่งขนั

สามารถคว้าเหรียญทองยุวชน

	 และในวันที่	 26	 เม.ย.	

นายอาทิตย์ 

	 ได้ผ ่านการคัดเลือก

เป ็นตั วแทนนัก เรียนไทยเข ้ าร ่ วม

การแข่งขันกรีฑานักเรียนชิงชนะเลิศ

แห ่งเอเชีย	 ครั้ งที่ 	 2	 ระหว ่างวันที่	

27	 มิ.ย.	 -	 2	 ก.ค.	 2558	ณ	 เมืองวูฮัน	

"10th Southeast Asian (SEA)
Youth Athletics Championships 2015" 

เหรียญทอง การแข่งขันกรีฑานานาชาติ
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โดย...กิตติชัย อุทธา นักวิชาการศึกษา 7ว

ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น



 ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21	ในการเตรียมนักเรียน
ให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่	 21	เป็นเร่ืองส�าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยน
ทางสงัคมส่งผลต่อวถิกีารด�ารงชพีของสงัคมอย่างทัว่ถงึ	ครจูงึต้องมคีวามตืน่ตวั
และเตรยีมพร้อมในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เตรยีมความพร้อมให้นกัเรยีนมทีกัษะ
ส�าหรับการออกไปด�ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่	 21	 ส�าคัญที่สุด	 คือ	 ทักษะ
การเรียนรู้	 (Learning	 Skill)	 ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้
เพือ่ให้เดก็ในศตวรรษที	่21	นี	้มคีวามรู	้ความสามารถ	และทกัษะจ�าเป็น	ซึง่เป็น
ผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	 ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ	
	 เด็กแต่ละคนมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน	 เด็กที่มีความอยากรู้อยากเห็น
ไม่หยุดนิ่ง	 จึงท�าให้เกิดการต่อยอดของการมีชีวิตรอด	 และน�ามาซึ่งความเก่ง	
แต่ทั้งนี้คนที่เก่งเป็นใครก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วย	เช่น	ในบ้านเกิด
ของตน	คนที่เก่งคือคนที่ขี่ควายได้	ไม่ใช่เรียนหนังสือเก่ง
	 ถ้าย้อนกลับไปในปี	 ค.ศ.1990	 ไม่มีใครเคยคิดว่าอีเมล์จะมีความส�าคัญ	
น�ามาใช้ส่ือสารระหว่างกัน	 แม้กระทั่งใช้สมัครงาน	 ในโลกยุคต่อไปเทคโนโลยี
และวิถีของสังคมจะเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	 ดังน้ันการออกแบบหลักสูตรต้อง
ตอบโจทย์ได้ว่าเด็กที่จบมาจะเป็นอย่างไรเพราะปัจจุบันมีสถิติของนักศึกษา
จบมาไม่มีงานท�าสูงขึ้นท่ัวโลก	 ในประเทศจีนในปี	 2012	 มีนักศึกษาที่ไม่ได้รับ
การจ้างงาน	 570,000	 คน	 เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา	 ที่มีนักศึกษา
จบมหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้รับการจ้างงานถึง	50%	ในปีเดียวกัน
	 อย่างไรก็ตามในโลกยุคต่อไปน้ีจะเป็นโลกยุคดิจิตอล	 การผลิตในภาค
อตุสาหกรรมลดแรงงานคนหนัมาใช้หุน่ยนต์ในภาคการผลติ	แม้กระทัง่อาชพีอืน่

ผู ใหญตองไมตัดสินใจแทนเด็ก
เทรนด์การศึกษาในศตวรรษที ่21

เม่ือมีอินเตอร์เน็ตเข้ามา	 บทบาทของอาชีพก็ลดลง	 เช่น	 อาชีพทนายความ
ในสหรัฐมีงานน้อยลง	 เพราะคนเสาะหาข้อมูลข้อกฎหมายทางอินเตอร์เน็ต
ไปเจรจากับคู่กรณี	แทนที่จะว่าจ้างทนายมาสู้คดี
	 ดังนั้นการสร้างหลักสูตรต้องสร้างให้คนมีความสามารถท่ีเครื่องจักร
ท�าแทนไม่ได้	 เด็กในอนาคตจะใช้สมองในการควบคุมเครื่องจักร	 เพราะฉะนั้น
จึงต้องเตรียมเด็กให้เป็นผู้บริหาร	 คุณสมบัติที่ส�าคัญของผู้บริหารคือ	 ต้องมี
ความมุ่งมั่น	 มีความรอบรู้	 มีความคิดสร้างสรรค์	 และประเมินความเสี่ยงเป็น	
ซึ่งต้องย้อนไปที่หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน
	 "ทีส่ดุแล้วโลกจะเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั	โลกไม่มพีรมแดนทกุสิง่ทกุอย่าง
เชือ่มโยงกนั	การศกึษาของโลกตะวนัตกและตะวนัออก	คอื	การศกึษานานาชาติ	
ดังนั้นโรงเรียนนานาชาติจะน�าหลักสูตรของแต่ละประเทศไปใช้ต้องปรับ
ให้เข้ากับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประเทศของเขาด้วย	 เพราะเด็กท่ัวโลก
ไม่เหมือนกัน"

	 ปัจจบุนัความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ส่วนใหญ่ต�า่ลงเมือ่โตขึน้	ในวยั	5	ขวบ
เด็กมีความคิดสร้างสรรค์	 80%	 แต่เม่ือโตขึ้น	 8	 ขวบ	 ความคิดสร้างสรรค์
เหลือ	 32%	 สาเหตุที่ลดลงมาจากโรงเรียน	 เพราะเด็กต้องท�าตามค�าสั่ง	 เช่น	
สัง่ให้ท�าการบ้าน	สัง่ให้อย่าคยุ	อย่าเล่น	ขณะเดยีวกนั	เมือ่วดัความคดิสร้างสรรค์
ระหว่างเด็กเอเชียและเด็กในประเทศตะวันตก	 ปรากฏว่าเด็กเอเชียมีน้อยกว่า	
เพราะพ่อแม่เด็กเอเชียมักชอบเปรียบเทียบลูกตนเองกับเด็กคนอื่นท่ีดีกว่า	
จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เด็กขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง
	 เด็กเอเชียยังขาดความเชื่อม่ันในตัวเอง	 แม้จะท�าคะแนนด้านวิชาการ
ได้ดกีว่า	เช่น	การจดัอนัดบัการท�าคะแนนวชิาคณติศาสตร์	ปรากฏว่าเดก็เกาหลี
ท�าคะแนนได้อันดับหนึ่ง	รองลงมาคือสิงคโปร์ฮ่องกง	เด็กในอเมริกาท�าคะแนน
อยู่ในล�าดับกลางๆ	 แต่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงกว่า	 และเด็กอเมริกันหางาน
ท�าได้มากกว่า	 เพราะน�าเสนอเป็นน�าเสนอเก่ง	 เชื่อมโยงกับเด็กที่ขาดความคิด
สร้างสรรค์	 แม้จะส่งเสริมด้านวิชาการอ่านหนังสือเก่งแต่หากขาดนวัตกรรม
เร่ืองการบ่มเพาะเร่ืองการอ่าน	 ท้ายที่สุดแล้วเด็กไม่รักการอ่านเพราะไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์สอดแทรก	เท่ากับว่าได้อย่างต้องเสียอย่าง
	 การสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก	 ต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ไม่ควรสั่ง
ให้เดก็ท�าโน่นท�านี	่ท�าได้เพยีงชีแ้นะแนวทางไม่ควรตดัสนิใจแทนเดก็	บอกแค่ว่า
จุดที่เหมาะสมอยู ่ตรงไหน	 หรือการปลูกฝังความเชื่อมั่น	 ก่อนอื่นผู ้ใหญ่
ต้องคิดว่าเด็กเหมือนกวางรูดอล์ฟครูต้องส่งเสริมข้อดีของเด็กด้วย	 เมื่อเป็น
เช่นนั้นเด็กจะเกิดความเชื่อม่ันในตัวเองตามมา"เพ่ือให้เด็กมีความช�านาญ
และความรู้เท่าทันด้านต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จ
ทั้งด้านการท�างานและการด�าเนินชีวิต

ที่ มา  :  http ://www.moe.go. th/moe/th/news/deta i l .php?News-

ID=41230&Key=news_research
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เ ก ร็ ด ค ว า ม รู ้
โดย... เทวา ตั้งวานิชกพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คศ.3 ชํานาญการพิเศษ

จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



	 หลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องปีพุทธศักราช	 2558	 เป็นปีแพะ	

บางคนคิดว่าปีแพะ	 จะเป็นแพะรับบาปกันรึเปล่า	 ต้องแก้เคล็ด

กันอย่างไร	 ในความหมายขอค�าว่าแพะรับบาป	 เป็นส�านวนที่ใช้

กนัอย่างแพร่หลาย	ส�าหรบัค�าว่า	"แพะรบับาป"	ทีใ่ช้เปรียบเปรย

ผู้ที่ต้องรับผลจากความผิดที่ตนเองไม่ได้ก่อ	 ความนิยมในการ

ใช้ส�านวนดังกล่าวในสังคมไทยมีมากเสียจนท�าให้เกิดค�าและวลี

ที่เกี่ยวข้องเช่น	 "จับแพะ"	 ที่เราๆ	 ท่านๆ	 ผ่านตาเป็นประจ�า

ตามหนังสือพิมพ์ต่างๆ	 หรือในสื่อออนไลต่างๆ	 ในความหมาย

ของการจับตัวคนร้ายที่ไม่ถูกต้อง	 จับคนบริสุทธิ์	 ไม่ได้จับผู้ร้าย

ที่ก่อความผิดจริงๆ	และท�าให้วลี	 "จับแพะ"	นี้ขยายความหมาย

ระหว่างบรรทัดเลยไปจนถึงในความหมายว่า	 "การจงใจมั่ว

ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ"	อาจจะด้วยจงใจหรือไม่สามารถจับตัวจริง

ได้จึงต้องขายผ้าเอาหน้ารอดไปด้วยการจับตัวคนบริสุทธิ์มา

แถลงข่าวให้แก่สังคมทราบว่าปิดคดีได้	

	 การกระท�าใดๆ	 ในโลกนี้	 ท่ีไม่ให้ผลนั้นย่อมไม่มี	 ไม่ว่า

จะเป็นกรรมดหีรอืกรรมชัว่ล้วนให้ผลทัง้สิน้	เหมอืนใครหว่านพชื

เช่นไร	ต้องได้รับผลเช่นนั้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 กรรมที่ท�าลงไป

โดยมีเจตนามุ ่งร้ายต่อผู ้บริสุทธิ์	 เป็นกรรมท่ีให้ผลร้ายแรง	

ผลกรรมจะตอบสนองกลบัมาหาผูท้�าเองเหมอืนการปาธลีุทวนลม	

ท�าให้ได้รบัทกุขเวทนาแสนสาหสั	ตายแล้วต้องไปตกนรกหมกไหม้	

ได้รับทุกข์ทรมานอีกยาวนาน	เป็นแสนเป็นล้านปี

	 หลวงพ่อจะเล่าเรือ่งท่ีเกดิข้ึนในสมยัพทุธกาลทีก่ล่าวขาน

กันมาเรื่อยๆ	 วันหน่ึง	 พระเจ้าปเสนทิโกศล	 ได้เสด็จออกเลียบ

พระนคร	ทอดพระเนตรเหน็หญงิคนหนึง่เปิดหน้าต่างมองดูขบวน

เสดจ็	ทนัททีีไ่ด้เหน็	ทรงมพีระทยัเสน่หาในหญงินัน้	จงึตรัสส่ังให้

ราชบุรุษไปสืบดูว่า	 หญิงนั้นมีสามีหรือยัง	 ราชบุรุษสืบดูแล้ว

กราบทลูว่าหญงินัน้มสีามแีล้ว	แต่พระราชาไม่อาจหกัห้ามพระทยั

ได้	 จึงหาทางที่จะก�าจัดสามีของนาง	 พระองค์มีรับสั่งให้สามี

ของหญิงนั้นมาเข้าเฝ้า	 แล้วให้ท�าหน้าท่ีคอยรับใช้พระองค์	

แม ้ เขาจะกราบทูลว ่า	 ตัวเขาเป ็นชาวบ ้านธรรมดาไม ่รู ้

ขนบธรรมเนียมในวัง	 แต่พระราชายังทรงยืนยันตามพระราช

ประสงค์ของพระองค์	เขาจึงต้องท�าตามพระราชประสงค์นั้น

	 ต่อมา	 พระราชาทรงรับสั่งให้เขาไปน�าเอาดินสีแดง

และดอกอุบลสีแดงจากสระโบกขรณี	 ซ่ึงอยู่ห่างจากพระนคร

ประมาณ	 1	 โยชน์	 มาถวายพระองค์ให้ทันภายในวันนั้น	 ถ้ามา

ไม่ทันจะต้องได้รับโทษ	 พระราชาทรงมีรับสั่งกับนายประตูว่า	

วันนี้ให้รีบปิดประตูเมืองเร็วกว่าเดิม	 และห้ามเปิดให้ใครเข้าเด็ด

ขาด	ฝ่ายบรุษุนัน้	เมือ่ได้ดนิและดอกอบุลแล้วรบีกลบัมา	แต่ประตู

เมืองได้ปิดลงเสียก่อน	 แม้จะขอร้องนายประตูอย่างไรก็ไม่ได้ผล	

เขารู้สึกเคว้งคว้าง	 เศร้าสลดใจ	 หมดที่พึ่ง	 จึงเข้าไปอาศัยนอน

ในวัดพระเชตวัน	กรุงสาวัตถี

	 ในคืนนั้น	 พระราชาถูกความรุ ่มร ้อนเข ้าครอบง�า	

ทรงกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลา	 ในที่สุดทรงเคล้ิมหลับไป	

แล้วทรงพระสุบิน	 คือฝันว่าได้ยินเสียงประหลาดและอึกทึก

ครึกโครมแผดร้อง	มีเสียงพูดสอดแทรก	4	ค�าว่า	“ทุ	–สะ-	นะ-	

โส”	 เมื่อรุ่งเช้าพระองค์จึงตรัสเล่าความฝันให้ปุโรหิตฟัง	 ปุโรหิต

แม้ไม่ทราบว่าเป็นเสียงอะไร	 แต่ด้วยความโลภอยากได้เครื่อง

สักการะต่างๆ	 จึงกราบทูลว่า	 พระสุบินนี้เป็นลางร้าย	 จะมี

อันตรายเกิดแก่พระองค์หรือราชสมบัติ	

	 เมื่อพระราชารับสั่งให้หาทางแก้ไข	 ปุโรหิตจึงแบ่งพวก

พราหมณ์ออกเป็น	 3	 กลุ ่ม	 ทยอยเข้าไปกราบทูลพระราชา

เหมือนๆ	กันว่า	“พระองค์จะทรงพ้นจากภัยครั้งนี้ได้	จะต้องน�า

สิ่งมีชีวิตมาบูชายัญให้ได้ชนิดละ	100	อย่างนี้	คือ	ช้าง	100	ม้า	

100	โคอุสภะ	100	แม่โคนม	100	แพะ	100	แกะ	100	ไก่	100	

สุกร	 100	 เด็กชาย	 100	 เด็กหญิง	 100	 พระราชาฟังกลุ่มแรก

กราบทูลแล้วทรงนิ่ง	 เมื่อกลุ่มแรกออกไปแล้ว	 กลุ่มที่	 2	 และ

กลุ่มที่	 3	 เข้าไปกราบทูลตามล�าดับ	 โดยมีเนื้อความเดียวกัน	

ในท่ีสุดพระราชาก็ทรงเชื่อ	 มีรับส่ังให้พราหมณ์จัดเตรียมพิธี

บูชายัญ	พราหมณ์จึงให้น�าสัตว์มีชีวิตต่างๆ	มามากมาย	 จนเกิด

เสียงอื้ออึงไปทั่วเมือง

ติดตามโครงการเปดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น

ในฉบับหน้า สวัสดีครับ

	 ในการประชุมประจ�าเดือนของข้าราชการ	 พนักงาน	

อบจ.ขอนแก่น	ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์	ประจ�าปี	2558	โดย	

พระธรรมดิลก	 (สมาน	 สุเมโธ)	 วัดป่าแสงอรุณ	 ต�าบลพระลับ	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 ขอสรุปธรรมะประเด็นที่ส�าคัญ	

ที่ท่านได้เทศน์	พอสังเขป	ดังนี้
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โ ค ร ง ก า ร
โดย... วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสํานักปลัดฯ

เปดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น



	 สวัสดีครับ...ฉบับน้ีเป็นการติดตามข่าวเกี่ยวกับการ

ขยายอายุเกษียณราชการ	 65	 -	 70	 ปี	 โดยส�านักงาน	 ก.พ.	

ร่วมกับกระทรวงการคลัง	 ก�าลังด�าเนินการศึกษาเรื่องของ

การขยายการเกษียณอายุราชการ	 ซึ่งปัจจุบัน	 พบว่า	 งบกลาง

ที่ใช ้จ ่ายมากที่สุด	 คือ	 บ�าเหน็จ	 บ�านาญ	 ของข้าราชการ

ที่ เกษียณอายุ 	 จากข ้อมูลของส�านักงบประมาณพบว ่า	

ปีงบประมาณ	2557	มวีงเงนิน�าไปใช้จ่ายเป็นค่าบ�าเหนจ็	บ�านาญ	

ของข้าราชการ	 จ�านวน	 132,277	 ล้านบาท	 จากงบกลาง

ทั้งหมด	345,459	ล้านบาท

	 การขยายการเกษียณอายุราชการ	 จะต่างจากการ

ต่ออายรุาชการ	ทีม่อียูใ่นระเบียบข้าราชการพลเรอืน	พ.ศ.	2551	

ในมาตรา	 108	 คือ	 การต่ออายุราชการจะต่อให้กับข้าราชการ

ในต�าแหน่งบางสายงาน	 หรือให้ข้าราชการบางคนที่ราชการ

ต้องการ	 ซึ่งในมาตราดังกล่าวมุ่งไปที่เรื่องการขาดแคลนคนที่

คุณภาพในบางสายงาน	 หรือสายงานเหล่าน้ันสร้างคนไม่ทัน	

โดยที่ผ่านมามีการต่ออายุแล้ว	 เช่น	 สายงานแพทย์	 สายงาน

นักกฎหมาย	เช่น	กฤษฎีกา	สายงานด้านศิลปิน	เป็นต้น

	 ส�าหรับการขยายการเกษยีณอายรุาชการ	คอื	การขยาย

ทั้งระบบ	จากเกษียณที่อายุ	 60	ปี	ก็จะเกษียณที่อายุ	 65	หรือ	

70	 ปี	 ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวเกิดจากปัจจุบันคนอายุยืนขึ้นกว่า

สมัยก่อน

	 ที่พบว่า	คนมีอายุเฉลี่ยเพียง	52	ปี	เท่านั้น	แต่ปัจจุบัน

อายุเฉลี่ยของคนเกือบ	 80	ปี	 ขณะที่อายุเกษียณยังอยู่ที่	 60	ปี	

เหมือนเดิม	ซึ่งจากแนวคิดที่ว่า	ถ้าคนที่อายุเลย	60	ปี	แล้วยังมี

ก�าลังในการท�างาน	 สร้างผลผลิต	 แต่ให ้หยุดการท�างาน	

หรือเกษียณอายุราชการไปก็ เป ็นการสูญเสียทรัพยากร	

ขณะเดียวกัน	 ถ้าเราไม่ให้คนกลุ่มนี้ท�างาน	 แต่รับเงินบ�านาญ

จากภาครัฐ	 นั่นเท่ากับว่ารัฐต้องจ่ายเงิน	 2	 ทาง	 คือ	 ต้องจ่าย

ทั้งบ�าเหน็จบ�านาญ	 และจ่ายในการจ้างคนใหม่	 มาทดแทน	

แต่ปัญหาที่ตามมา	 หากน�าแนวคิดการขยายการเกษียณอายุ

ราชการมาใช้	คือ	จะท�าให้ไม่มีต�าแหน่งงานว่างให้กับเด็กจบใหม่	

โดยในขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่างๆ	

ทั้งในด้านประสิทธิภาพที่ภาคราชการจะได้รับ	 รวมถึงสาขา

วชิาชพีทีจ่�าเป็นต้องขยายอายเุกษยีณราชการอกีทัง้ยงัต้องค�านงึ

ถงึเกณฑ์ในการประเมนิผูท้ีจ่ะขยายการเกษยีณอายรุาชการด้วย

	 อย่างไรก็ตามยังต้องรอผลการศึกษาวิจัย	ซึ่งจะได้น�ามา

เสนอในโอกาสต่อไป	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ...

ที่มา	www.kroothaiban.com

แนวโนมการขยาย
อายุเกษียณราชการ
65 - 70 ปี
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สาระน ่ ารู ้ กองการเจ้าหน้าที่



 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอชุมแพ

	 	 •	ติดตั้งตู้	ATM	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		สาขาชุมแพ	

	 	 •	ติดตั้งตู้	ATM	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น

	 	 •	เช่าพื้นที่เพื่อจ�าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม

	 	 •	ติดตั้งป้ายโฆษณา

 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอภูเวียง 

	 	 •	ติดตั้งป้ายโฆษณา

 3. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

	 	 •	ติดตั้งตู้	ATM	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		สาขาขอนแก่น	

	 	 •	ติดตั้งอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย	“3BB	wifi”

	 	 •	การติดตั้งเครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือแบบออนไลน์

การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
	 การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ	 สามารถน�ามาจัดหาประโยชน์ได้หลายกรณีดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ในฉบับก่อน	 ๆ	 ฉบับนี้ขอน�าเรียนเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินตามภารกิจ	 	 ถ่ายโอน	 เช่น	 การบริหารงานสถานีขนส่ง

ผู้โดยสาร	 ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 มีสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ	 จ�านวน	 4	 สถานี	 คือ	

สถานขีนส่งผูโ้ดยสารอ�าเภอชมุแพ		สถานขีนส่งผูโ้ดยสารอ�าเภอภเูวยีง	สถานขีนส่งผูโ้ดยสารอ�าเภอบ้านไผ่	และสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร

จังหวัดขอนแก่น	แห่งที่	3	ซึ่งสามารถน�าพื้นที่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารดังกล่าวไปจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินได้	เช่น

ป้ายโฆษณา

เติมเงินแบบออนไลน์ตู้ ATM ติดตั้ง “3BB wifi”

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

กองพัสดุและทรัพย์สิน



การฝกอบรมและมอบเกียรติบัตร	 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมเป็นเกียรติดังนี้	 หัวหน้าส�านักปลัด	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี 

รก.ผอ.ส�านักการช่าง	นายวิรัติ นาคนชม	ผอ.กองกิจการขนส่ง	

นายประชิต อึ้งประเสริฐ	 หัวหน้าสถานีขนส่งผู ้ โดยสาร

อ�าเภอบ้านไผ่	นายนพพร	เพ่ิมยนิดี	และหวัหน้าฝ่ายการท่องเทีย่ว

และกีฬา	นายสมชาย อิฐรัตน์

	 ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี	 ที่ได้จัดโครงการแบบนี้

ให้กับเด็กและเยาวชนครับ	 เป็นโครงการที่ได้รับค�าชมจาก

ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก	 ปิดภาคเรียนฤดูร้อนหน้าคงได้กลับมา

อบรมกันอีกครั้ง...พบกันใหม่ฉบับหน้ากับข่าวสารด้านกีฬา	

รอบรั้ว	อบจ.ขอนแก่นครับ	สวัสดีครับ

	 สวสัดคีรบัแฟนข่าวกฬีารอบรัว้	อบจ.ขอนแก่น	การเรยีน

เป็นส่ิงส�าคัญมากๆ	 ในสังคมปัจจุบัน	 และสิ่งส�าคัญอีกหนึ่ง

ประการคือการเล่นกฬีาครบั	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ์ 

ตั้งวานิชกพงษ์ ได้อนุมัติโครงการฝกอบรมเยาวชนเล่นกีฬาห่าง

ไกลยาเสพติด	“ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก”	ครั้งที่	2	 (อบรมทักษะ

ฟตุบอลขัน้พืน้ฐาน)	ระหว่างวนัที	่18	ม.ีค.	2558	-	24	เม.ย.	2558	

ณ	 สนามกีฬา	 อบจ.ขอนแก่น	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ให้เยาวชนได้ออกก�าลงักาย	ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์	ห่างไกล

ยาเสพติด	 และเสริมทักษะท่ีถูกต้องในการเล่นกีฬา	 ที่ส�าคัญ

เป็นการปลูกฝังจิตส�านึกให้เยาวชนมีระเบียบวินัย	 รู้รัก	 สามัคคี

ในหมู่คณะ	 เยาวชนท่ีเข้ารับการอบรมจ�านวน	 50	 คน	 ได้รับ

ความอนเุคราะห์วทิยากรฝกอบรมจากการกฬีาแห่งประเทศไทย	

ส�านกังานท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดัขอนแก่น	และสโมสรฟตุบอล

ขอนแก่นเอฟซี	มาให้ความรู้แก่เยาวชนในครั้งนี้ครับ

	 เมื่อวันที่	 24	 เม.ย.	 2558	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	 ได้มอบให้	 รองนายก	 อบจ.

ขอนแก่น	 นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์	 เป็นประธานในพิธีป ิด

วารสารคูนแคน30

โดย... จ่าออง...วีระศักดิ์ อินทวงษ์
ข า ว กี ฬ า



พ.ศ. 2557 
เกียรติบัตร “หน่วยงานที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แห่งชาติ และการรณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปใหม่ 2558
จาก...ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดขอนแก่น

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

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของตํารวจภูธรภาค 4”
จาก...ตํารวจภูธรภาค 4

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

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ	“เปนองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้านการจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม”	ตามโครงการ
จังหวัดขอนแก่น	ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2556
โล่เกียรติคุณ	ผู้ให้การสนับสนุน
“โครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ์ อบรมสัมมนาแกนนํา
สมัชชาสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” 
จาก...สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่น

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

พ.ศ. 2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับเขต
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจําป 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล	“มีผลการปฏิบัติงานของ อปท. ด้านการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจําป 2553”
จาก...ศูนย์ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 
ขอนแก่น กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

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

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

พ.ศ. 2556
ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ในการเปดศูนย์ประสานงาน “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ” 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี	ประจ�า	จ.ขอนแก่น
จาก...มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟฯ

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

พ.ศ. 2555
รางวัล	“ผู้ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน
กรมประชาสัมพันธ์เปนอย่างดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2554
รางวัล	“เสริมสร้างคุณค่าการทํางาน
ของเครือข่าย ทสม.”
จาก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2555
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่มีการดําเนินงานด้านคนพิการ”
จาก...กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พ.ศ. 2555
โล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุน
“งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2554
รางวัล	“กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จังหวัดขอนแก่น 
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจําป 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
โล่เกียรติคุณ	
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จ.ขอนแก่น”
จาก...
เขต 25 (สพม.25)

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ
ช่วยเหลือกิจกรรมของตํารวจภูธรภาค 4”
จาก...

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

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ	
สนับสนุน ด้านการจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม”
จังหวัดขอนแก่น	ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดฯ

พ.ศ. 2556
โล่เกียรติคุณ	ผู้ให้การสนับสนุน
“โครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ์ อบรมสัมมนาแกนนํา
สมัชชาสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
จาก...

พ.ศ. 2555
ประกาศเกียรติคุณที่	นายก	อบจ.ขอนแก่น

คอร์รัปชั่น” 

พ.ศ. 2554
รางวัล
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจําป 2554”
จาก...



พ.ศ. 2556
รางวัล	“พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจําป 2556”
จาก...สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา
(ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ)

พ.ศ. 2556
รางวัล	 “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการศึกษา ประจําป 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

พ.ศ. 2555
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่ส่งเสริมการดําเนินงานวัฒนธรรม 
ด้านมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม”
จาก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

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

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

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

พ.ศ. 2554
รางวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
ประจําป 2554”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

พ.ศ. 2553
รางวัล	“สุดยอดส้วมแห่งป”
ประจ�าป	2552	ประเภท	สถานีขนส่งทางบก
จาก...กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2552
รางวัล	“ผู้ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจําป 2551”

พ.ศ. 2552
รางวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการศึกษา ประจําป 2551”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2552
รางวัล	“นักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ด้านเปนแบบอย่าง
ของนักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ประจําป 2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

พ.ศ. 2550
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาดีเด่น ประจําป 2550”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2549
รางวัล	“เปนผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด”
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


