


เลาเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแกน

โครงการกอสรางฝาย
เสริมสรางระบบนิเวศตนนํ้าและฝายหินทิ้ง

แบบประชาอาสา (Check Dam)
อําเภอบานฝาง

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ พรอมดวย

ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.บานฝาง นายธณชั เครอืมา ผอ.กองแผนและงบประมาณ

นายเพช็ร มลูปอม เจาหนาทีจ่าก อบจ.ขก. เขารวมกจิกรรมทาํฝายกบัประชาชน

ในพืน้ที ่โดยมหีนวยงานภาครฐัและเอกชนในพืน้ท่ีอาํเภอบานฝางใหการตอนรบั 

และรวมทําฝายหินทิ้ง ประกอบดวย นายอําเภอ

บานฝาง นายณัฐวุฒิ ถุนนอก ผกก.สภ.บานฝาง 

พ.ต.อ.โผนชัย ครองยุทธ รองนายกเทศมนตรี

ตําบลโคกงาม นายสุรวงศ  พลศักดิ์ และ

นางอนันทพร คําภักดี ปลัดเทศบาลตําบล

โคกงาม นางพฒุตาล ดอนวจิารณ และเจาหนาที่

จาก เทศบาลตําบลโคกงาม ผอ.โรงเรียนปาหวาย

วิทยายน นายไชยยงค สื่อเกียรติกอง พรอมดวย

คณะครแูละนกัเรยีนจากโรงเรยีนปาหวายวทิยายน 

ในวันที่ 27 พ.ค. 2558 ณ ลําหวยกุดตาวง หมู 9 

ต.โคกงาม อ.บานฝาง จ.ขอนแกน

ในพืน้ที ่โดยมหีนวยงานภาครฐัและเอกชนในพืน้ท่ีอาํเภอบานฝางใหการตอนรบั 
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ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

 นายก อบจ.ขอนแกน  ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ  

พรอมดวย ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.ภูผามาน นายประสิทธิ์

ทองแทงไทย ผอ.กองแผนและงบประมาณ นายเพ็ชร มูลปอม 

เจาหนาที่จาก อบจ.ขก. เขารวมกิจกรรมทําฝายกับประชาชน

ในพื้นที่ โดยมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อําเภอ

ภูผามานใหการตอนรับ และรวมทําฝายหินทิ้ง ประกอบดวย

ปลัดอําเภอภูผามาน นางวณิรัตน ดุมกลาง สารวัตรอํานวยการ 

สถานีตํารวจภูธรอําเภอภูผามาน พ.ต.ท.เกษม ทอนทอง

รองนายกเทศมนตรีตําบลโนนคอม นายพนม แกวดวงมูล

พรอมคณะผูบริหาร ปลัด และเจาหนาท่ีจากเทศบาลตําบล

โนนคอม ผอ.โรงเรียนบานปากลวย นายทองใส นาเชาว

พรอมดวยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบานปากลวย

ในวนัที ่19 พ.ค. 2558 ณ ลาํหวยบานปากลวย หมู 6 ต.โนนคอม 

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน  

โครงการพัฒนาแหลงนํ้า
ทําฝายปลูกแฝก

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ  
 สําหรับประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการกอสราง

ฝายหนิทิง้แบบประชาอาสาในครัง้นี ้คอื ฝายหนิทิง้จะชวยในการ

ชะลอการไหลของนํ้าในฤดูนํ้าหลาก และกักเก็บนํ้าไวเพื่อใช

เปนแหลงนํ้าสําหรับการบริโภคของคนและสัตว เพิ่มความ

หลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มปริมาณนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม

ของประชาชน ที่มีพื้นที่อยู ใกลฝายหินทิ้ง และในการลงมือ

กอสรางฝายรวมกนัยงักอใหเกดิความรัก ความสามคัค ีปรองดอง

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในพื้นที่อีกดวย

ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ  ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ  
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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 นางนภัค  ปญญาใส 
 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
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นางสุมาลี  ฐานวิเศษ
ปลัด อบจ.ขอนแกน

 สวัสดีค  ะผู  อ  านทุกท  าน 
วารสารคูนแคน ปที่ 10 ฉบับที่ 9 
ประจํ า เดือนมิ ถุนายน 2558
พรอมกบัขาวคราวความเคลือ่นไหว
ตาง ๆ ของ อบจ.ขอนแกน และ 
จ.ขอนแกน
 ฉบับนี ้นบัวา อบจ.ขอนแกน 

มีขาวคราวและกิจกรรมดีๆ เกิดขึ้นมากมาย เริ่มดวยการสัมมนา
ทิศทางการจัดการศึกษาของ อบจ.ขอนแกน เพื่อใหบุคลากรครู
และบุคลากรทางศึกษาในสังกัดไดทราบแนวทางและการ
พัฒนาการทํางานดานการศึกษาเกี่ยวกับ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหมทางการศึกษา ในโอกาสนี้ยังไดรับความกรุณา
จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ไดมาเปนพระวิทยากรแสดง
ธรรมะ เรื่องคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ทั้งยังไดสอดแทรกสาระความสนุกสนานเปนอยางมากดูไดจาก
สีหนายิ้มแยมแจมใสของผูเขาอบรมทุกทาน อยากใหทุกคน
ไดมีโอกาสไดฟ งธรรมะแบบเฮฮาแตนํามาใช ในชีวิตจริง
ไดอยางดีทีเดียว 

 ป ดท ายด วยโครงการดีๆ อีกสักโครงการนะคะ 
“โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศตนนํ้าและ
ฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา (Check Dam)” ณ ลําหวยกุดตาวง
หมู 9 ต.โคกงาม อ.บานฝาง จ.ขอนแกน และ “โครงการพัฒนา
แหลงนํ้า ทําฝายปลูกแฝก” ณ ลําหวยบานปากลวย หมู 6 
ต.โนนคอม อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน เพ่ือชะลอการไหลของนํ้า
ในฤดูนํ้าหลาก และกักเก็บนํ้าไวเพื่อใชเปนแหลงนํ้าสําหรับ
การบริโภคของคนและสัตว เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ิมปริมาณนํ้าเพ่ือการเกษตรกรรมของประชาชน ที่มีพื้นที่อยู
ใกลฝายหนิทิง้ และในการลงมอืกอสรางฝายรวมกนัยงักอใหเกดิ
ความรัก ความสามัคคี ปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของคนในพื้นที่ นับวาไดประโยชนสองตอเลยคะ...   
 พบกันใหมฉบับหนา ขอใหทุกทานประสบแตความสุข 
ความเจริญ ในตําแหนงหนาที่การงาน มีพลานามัยที่สมบูรณ
แข็งแรง รํ่าๆ รวยๆ 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

นํ้ามันวาน 108
สถานที่ผลิต : สถานพยาบาล สุเมธแผนโบราณ

ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน



ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...ชาญสิทธิ์ คุมตะบุตร ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 

อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสังกัด อบจ.
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ใหกับคณะครูโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ใหครโูรงเรยีนในสงักดัอ      งคการบรหิาร
สวนจงัหวดัขอนแกน มคีวามรูความเขาใจ มเีทคนคิวธิกีารและใช
กระบวนการวจัิยในชัน้เรยีนไดอยางเปนระบบ และสงเสรมิใหเกดิ
การใชกระบวนการวจิยัในชัน้เรยีน เพือ่แกปญหาการจดักจิกรรม
การเรียนรู สูการบรรลุมาตรฐานหลักสูตร ในวันที่ 7 พ.ค. 2558 
ณ โรงแรมไอโฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแกน

ฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพการปองกัน
อาชญากรรม อ.ภูเวียง

 นายก อบจ.ขอนแกน  ดร.พงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ 
เปนประธานเปดโครงการฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพการ
ปองกันอาชญากรรม และยาเสพติด อําเภอภูเวียง รุ นที่ 1
โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.ภูเวียง นายภาควัต ศรีสุรพล
ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.เวียงเกา นายวิบูลย เรืองประเสริฐกุล
รวมเปนเกยีรตใินพธิ ีในวนัที ่12 พ.ค. 2558 ณ ลานอเนกประสงค
ศาลเจาจอมปากชอง อ.ภูเวียง

งานประเพณีสองฝงบั้งไฟลาน อ.โคกโพธิ์ไชย 
 นายก อบจ.ขอนแกน  ดร.พงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ 
เปนประธานเปดงานประเพณีสองฝงบั้งไฟลาน ประจําป 2558 
เพ่ือเปนการรวมเฉลิมฉลองสะพานมิตรภาพขามลํานํ้าหวย
สามหมอ ระหวาง ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน
กับ ต.ศรีสําราญ อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ และรักษาสืบสาน
ขนบทําเนียมประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน
เขต อ.โคกโพธิ์ไชย นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.สีชมพู เขต 1 นายอาทิตย ถนอมทุน รวมเปนเกียรติในพิธี
ในวันที่ 9 พ.ค. 2558 ณ บานสามหมอ – โนนทัน อ.โคกโพธิ์ไชย 
จ.ขอนแกน

อบรมทักษะการเพาะเห็ด และพัฒนาสูการคา อ.เมือง
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการอบรมทักษะการเพาะเห็ด และพัฒนา
สูการคา อําเภอเมือง รุนที่ 1 เพื่อใหความรูและเพิ่มทักษะการ
เพาะเลีย้งเหด็แกเกษตรกรในเขตอําเภอเมอืง เพือ่พฒันาสูการคา
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูการปฏิบัติ โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต 2
นายวุฒิพร ศรีมังกรแกว รวมเปนเกียรติในพิธี ในวันที่ 12 พ.ค. 
2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบานโนนทัน อ.เมือง 
จ.ขอนแกน
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
ไดรวมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2556 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 พรอมถายรูป
กบัคณะครไูวเปนทีร่ะลกึ  ในวนัท่ี 12 พ.ค.  2558 ณ มหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

โครงการอบรมอาสาสมัครตํารวจชุมชน 
อ.หนองสองหอง

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจชุมชน
สรางเครือขายพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ประจําป 2558  
โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.หนองสองหอง นายศิริชัย
ฉัตรชัยพลรัตน รวมเปนสักขีพยาน ในวันที่ 14 พ.ค. 2558
ณ หอประชุมอําเภอหนองสองหอง จ.ขอนแกน

งานบุญประเพณี บุญบั้งไฟลาน ต.ดูนสาด อ.กระนวน 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดงานบุญประเพณี บุญบั้งไฟลาน ประจําป 2558 
เพื่อสงเสริม อนุรักษ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิน่ สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนและประชาสัมพันธ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม โดยมี 
ส.อบจ.ขอนแกน อ.กระนวน เขต 1 นางกรรณิการ สืบสารคาม
และพี่นองประชาชนชาวอําเภอกระนวน ใหการตอนรับ ในวันที่ 
15 พ.ค. 2558 ณ บริเวณสนามกีฬาหนาที่ทําการ อบต.ดูนสาด 
อ.กระนวน จ.ขอนแกน

ประชุมสัมมนาเพื่อสรางสํานึกพลเมือง
และการจัดตั้งสมัชชาพลเมือง

 นายก อบจ.ขอนแกน  ดร.พงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ 
เปนประธานเปดการประชุมสัมมนาเพื่อสรางสํานึกพลเมือง
และการจัดตั้งสมัชชาพลเมือง โดยมี รองนายก อบจ.ขอนแกน 
นายสิทธิกุล ภูคําวงศ ส.อบจ.ขอนแกน อ.บานไผ เขต 1
นายเดชคํารณ สิงคลีบุตร และส.อบจ.ขอนแกน อ.บานฝาง
นายธณัช เครือมา ร วมในพิธี ในวันที่  15 พ.ค. 2558
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

วารสารคูนแคน 7



ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.บานเม็ง อ.หนองเรือ
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการสงเสรมิ และอนรุกัษประเพณบีญุบัง้ไฟ 
ตําบลบานเม็ง ประจําป 2558 เพื่อเปนการสงเสริมงานประเพณี
บุญบ้ังไฟใหมีการปฏิบัติสืบทอดกันตอไป เพื่อใหชุมชนไดทํา
กิจกรรมรวมกัน สรางสรรคความสามัคคี เพื่อสรางขวัญกําลังใจ 
ใหกับเกษตรกรในการทําการเกษตร โดยมี คณะผู บริหาร
สมาชกิ สภา อบต. กาํนัน ผูใหญบาน ประชาชนชาวตาํบลบานเมง็
รวมเปนเกยีรตใินพธิ ีในวนัที ่16 พ.ค. 2558 ณ ลานอเนกประสงค 
อบต. บานเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.ภูเหล็ก อ.บานไผ 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ 
เปนประธานเปดงานบุญบั้งไฟตําบลภูเหล็ก ประจําป 2558
โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.บานไผ เขต 1 นายเดชคํารณ
สิงคลีบุตร ส.อบจ.ขอนแกน อ.บานไผ เขต 2 นายองอาจ
ฉัตรชัยพลรัตน และ ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.โนนศิลา นายศรัญ 
กสิกิจวรกุล รวมเปนเกียรติในพิธี ในวันที่ 16 พ.ค. 2558
ณ วัดเทพนิมิตวนาราม ต.ภูเหล็ก อ.บานไผ จ.ขอนแกน

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.วังชัย อ.นํ้าพอง
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดงานประเพณีบุญบ้ังไฟตําบลวังชัย ประจําป 
2558 โดยมี นายก อบต.วังชัย นายเดชา สุรพล เปนผูรับมอบ 
และมี  รองประธานสภา อบจ.ขอนแก น นายมนต  ชัย
ศรีวิไลลักษณ  ส.อบจ.ขอนแกน อ.นํ้าพอง เขต 2 นายนพพร 
ปติสุวรรณรัตน รวมเปนเกียรติในพิธี ในวันท่ี 17 พ.ค. 2558
ณ บานวังชัย หมูที่ 1 ต.วังชัย อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน

งานประเพณีบุญบั้งไฟ อําเภอกระนวน 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เป นประธานเปดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อําเภอกระนวน
ประจาํป 2558 เพือ่สรางความรกัสามคัคขีองประชาชนในชุมชน 
และเปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไวใหสืบทอด
ถึงลูกหลาน ซึ่งบรรยากาศเปนไปอยางสนุกสนาน ทามกลาง
ความสนใจของผูชม ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติจํานวนมาก
โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน  อ.กระนวน เขต 1 นางกรรณิการ
สืบสารคาม ส.อบจ.ขอนแกน อ.กระนวน เขต 2 นายตระกูล 
เจริญเชื้อ ในวันที่ 23 พ.ค. 2558 ณ สนามหนาที่วาการ
อําเภอกระนวน จ.ขอนแกน
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ภารกิจ อบจ.ขอนแกน
โดย...วราภรณ  อุทธา ผูชวยวิศวกรไฟฟาสื่อสาร

รวมเปนเจาภาพพิธีสวดอภิธรรมงานสรีระสังขาร 
หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
พรอมดวย ส.อบจ.ขอนแกน คณะผูบรหิาร หวัหนา สวนราชการ 
ขาราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแกน รวมเปนเจาภาพพิธีสวด
อภิธรรมบําเพ็ญกุศลงานสรีระสังขาร หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 
พรอมรวมบริจาคเงินทําบุญ จํานวน 51,100 บาท และไดนํา
คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานรวมทํา
โรงทานในวันที่ 19 พ.ค. 2558 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน

รวมพิธีทอดผาบังสุกุล หลวงพอคูณ ปริสุทโธ 
 นายก อบจ.ขอนแกน  ดร.พงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ  
เข าร วมพิธีทอดผ าบัง สุกุล และพิธี เค ล่ือนสรีระสังขาร
พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทโธ) ในวันที่ 24 พ.ค.  
2558 ณ ศนูยประชมุอเนกประสงคกาญจนาภเิษก มหาวทิยาลยั
ขอนแกน

โครงการ “ผูนํายุคใหม ใสใจจิตอาสา พัฒนา
ประชาธิปไตย เสริมสรางสังคม”

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ 
เปนประธานเปดโครงการ “ผูนํายุคใหม ใสใจจิตอาสา พัฒนา
ประชาธิปไตย เสริมสรางสังคม” เพื่อเผยแพรความรูสูสังคม
ประชาสัมพันธ บทบาทอํานาจหนาท่ีสําคัญของสํานักงาน
เลขาวุฒิสภา และอํานาจหนาท่ีในการบริหารประเทศของ
สํานักงานสภารางนิติบัญญัติแหงชาติ โดย นายกเทศมนตรี
เทศบาลตาํบลบานคอ วาทีร่อยตร ีสมพร เทพวงษา เปนผูกลาว
ตอนรับ ในวันที่ 19 พ.ค. 2558 ณ หองประชุมเทศบาลตําบล
บานคอ อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครปศุสัตว อ.นํ้าพอง
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ปศุสัตวอําเภอนํ้าพอง จ.ขอนแกน โดยมี รองประธานสภา
อบจ.ขอนแกน นายมนตชัย ศรีวิไลลักษณ ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.นํ้าพอง เขต 2 นายนพพร ปติสุวรรณรัตน รวมเปนเกียรติ
ในพิธี ในวันที่ 25 พ.ค. 2558 ณ หอประชุมสํานักงานปศุสัตว
อําเภอนํ้าพอง จ.ขอนแกน
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...วาที่รอยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

รวมโครงการสัมมนา เรื่อง “การเผยแพรความรูความเขาใจ
และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญ”

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ
มอบหมายให รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา ณ 
สกลนคร พร อมดวย ข าราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแกน
รวมโครงการสัมมนา เรื่อง “การเผยแพรความรูความเขาใจและ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอรางรัฐธรรมนูญ” เพ่ือเผยแพร
สาระสาํคญัของรางรฐัธรรมนญูและรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน
ตอรางรฐัธรรมนญูทีค่ณะกรรมาธกิารยกรางแลวเสรจ็เปนรางแรกตาม
บทบัญญัติมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 อีกทั้งเพื่อเปนการนําขอคิด
เห็นที่เปนประโยชนของประชาชนไปสูการปรับปรุงแกไขในประเด็น
ตางๆ อันจะทําใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดความสอดคลองกับความ
ตองการและเปนรัฐธรรมนูญที่ประชาชนพึงปรารถนาอยางแทจริง
ในวันที่ 23 พ.ค. 2558 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน

รวมบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหวที่ประเทศเนปาล
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสทิธิกุล ภคูาํวงศ พรอมดวย
ปลัด อบจ.ขอนแกน นางสุมาลี ฐานวิเศษ รองปลัด อบจ.ขอนแกน  
นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร และหัวหนากลุมงานนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางเทวา ตั้งวานิชกพงษ 
มอบเงินบริจาค จาํนวน 216,770 บาท เพือ่เปนการบรรเทาทกุขและ
ชวยเหลือประชาชนชาวเนปาลผูประสบภัย และรวมฟนฟูประเทศ
เนปาลจากเหตุการณแผนดินไหว โดยมี ผวจ.ขก. นายกําธร
ถาวรสถติย พรอมดวย หวัหนาสาํนักงานจังหวดัขอนแกน นายยรรยง 
วิไลพงษ และหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดขอนแกน นายธีรยุทธ จันทรดิษฐวงษ รวมเปนผูรับมอบเงิน
บริจาค ในวันที่ 1 พ.ค. 2558 ณ ศูนยดํารงธรรมจังหวัดขอนแกน 
ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ชั้น 1 อ.เมือง จ.ขอนแกน

พิธีมอบรถโยก และรถเข็นเพื่อผูสูงอายุ/ผูพิการ ประจําป 2558
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
มอบหมายให รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ 
รวมพิธีมอบรถโยก และรถเข็นเพื่อผูสูงอายุ/ผูพิการ ประจําป 2558 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 
2558 ในโอกาสนี้มี ผู ว าราชการจังหวัดขอนแกน นายกําธร
ถาวรสถิตย เปนประธานในพิธี โดยมี นายกเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน นางพิมพวิมล ถาวรสถิตย เปนผูกลาวรายงาน มีผูสูงอายุ 
และผูพิการรับมอบ จํานวน 78 คน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแกน อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

พิธีถวายราชสดุดี และถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ
มอบหมายให รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา ณ 
สกลนคร พรอมดวย ผูอํานวยการกองชาง นายวิรัติ นาคนชม
ขาราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแกน ร วมพิธีถวายราชสดุดี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” โดยมี ผูวาราชการจังหวัด
ขอนแกน นายกําธร ถาวรสถิตย เปนประธานในพิธี ในวันที่ 5 พ.ค. 
2558 ณ ศาลาประชาคมจงัหวดัขอนแกน อ.เมอืงขอนแกน จ.ขอนแกน
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 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
เปนประธานเปดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการปองกัน
และควบคุมโรคตดิตออาํเภอหนองเรอื มวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ไดมี
ทกัษะ ความรู ความสามารถ ในการปองกนัและควบคมุโรคตดิตอ 
ในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี หัวหนาสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด นายวรเวทย ดิเรกศรี เปนผูกลาวรายงาน 

ในโอกาสนี้มี ส.อบจ.ขอนแกน อ.หนองเรือ เขต 1 นายสุรพจน 
เตาะเจรญิสขุ พรอมดวย สาธารณสขุอาํเภอหนองเรอื นางทศันยี 
ทินราช หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ อปท. ในเขตอําเภอ
หนองเรือ เขารวมเปนเกียรติในพิธี มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 
250 คน ในวันที่ 20 พ.ค. 2558 ณ หอประชุมอเนกประสงค
อําเภอหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
ในการปองกันและควบคุมโรคติดตออําเภอหนองเรือ

โดย... ศิริวัฒน นามคัณที
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รูเรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ ทองงาม นิติกร 8 ว.

 กรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนญู และสถาบนัพระปกเกลาไดจดัทาํเอกสาร 
“การเผยแพรความรู ความเขาใจ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ตอรางรัฐธรรมนูญ” โดยมีสาระสําคัญของรางรัฐฉบับปฏิรูป ดังนี้
 เจตนารมณรางรัฐธรรมนูญ 1. สรางพลเมืองใหเปนใหญ 2. การเมือง
ใสสะอาดและสมดุล 3. หนุนสังคมที่เปนธรรม 4. นําชาติสูสันติสุข
 ภาค 1 พลเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของประชาชน
 อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย ศักด์ิศรีมนุษย สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง 1) ความเปนพลเมือง
และหนาที่พลเมืองตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น ความเสมอภาค ยึดความถูกตอง มีวินัย
รับผิดชอบตอสวนรวม รูรักสามัคคี พึ่งตนเอง ปกปองชาติ ศาสนา พระมหา
กษตัรยิ การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ 
รับราชการทหาร เสยีภาษอีากร ใชสทิธทิางการเมอืงสจุรติ พลเมอืงตองเสยีสละ
และชวยทําหนาทีสํ่าคัญ นอกจากนี ้พลเมอืงยงัสามารถเขาไปทาํหนาทีใ่นสมชัชา
คุณธรรมแหงชาติ สมัชชาพลเมืองสภาตรวจสอบภาคพลเมือง และองคกรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ 2) สิทธิและเสรีภาพของบุคคล การใหสิทธิหรือเสรีภาพที่อาจ
กอใหเกดิการลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรง
เปนประมุขมิได บุคคลอางศักด์ิศรีความเปนมนุษยมีเสรีภาพกระทําการใดๆ
ไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพผูอ่ืน สิทธิมนุษยชนมีความเสมอภาคเทาเทียม 
สิทธิบุคคลที่ไดรับการคุมครองเกี่ยวกับการสมรส เกียรติยศชื่อเสียง ทรัพยสิน 
มีสิทธิในการศึกษาเทาเทียมมีสิทธิดานสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานมีสิทธิในการ
รับบริการสาธารณามีสิทธิของผูบริโภค ความยุติธรรม การไดรับความคุมครอง
และสวัสดิการ สื่อมวลชนไดรับความคุมครองและไมถูกแทรกแซง เสรีภาพ
ทางวิชาการไดรับความคุมครอง เสรีภาพในเคหสถาน การสื่อสาร การนับถือ
ศาสนา การแสดงความคิดเห็น มีเสรีภาพในการรวมตัวโดยสงบปราศจากอาวุธ 
มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพสุจริต 3) การมีสวนรวมทางการเมืองอยาง
กวางขวาง อาทิ การมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะ การเขาชื่อเสนอกฎหมาย
การมีสวนรวมในการตดัสนิใจในการออกเสยีงประชามต ิการตอตานโดยสนัตวิธิี
4) การมีสวนรวมในการตรวจสอบเงินแผนดิน รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหทุก
องคกรทีด่าํเนนิกจิกรรมโดยใชเงนิแผนดนิตองเปดเผยขอมลูเกีย่วกบัการดาํเนนิ
การตอสาธารณะ เพือ่ใหพลเมอืงไดตดิตามละตรวจสอบ โดยเปดเผยขอมลูตอง
เปนไปอยางมีมาตรฐานและเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ ประชาชนตองรับรู
และตรวจสอบการใชเงินแผนดินไดเพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 ภาค 2 ผูนําการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง รัฐธรรมนูญมีเปาหมาย
มุงสรางความสมดุลระหวางการเมืองของนักการเมืองกับการเมืองของพลเมือง 
ผูนาํการเมอืง คือ ผูรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ทกุประเภทและทกุระดบั ผูดาํรงตาํแหนง
การเมืองทั้งระดับชาติและทองถิ่นทุกตําแหนง โดยผูนําการเมืองดังกลาว ตอง
เปนพลเมืองที่ดี เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีจริยธรรม
และธรรมาภิบาล จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรับใช
ประชาชนอยางเต็มความสามารถ ในรางรัฐธรรมนูญใหม 1) รัฐสภาประกอบ
ดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาโดยประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธาน
รัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา ทั้งน้ี พลเมืองจะเปนสมาชิก
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันไมได สภาผูแทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชกิจาํนวนตัง้แต 450 คน ถงึ 470 คน มาจากการเลอืกตัง้แบบ
แบงเขต 250 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวนตั้งแต 200 
คน ถึง 220 คน วุฒิสภาในรางรัฐธรรมนูญใหม ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไม
เกิน 200 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยทางออมจากบุคคล อาทิ เคยเปนปลัด
กระทรวง ผูบัญชาการเหลาทพั ผูแทนสภาวชิาชพี ผูแทนองคกรดานเกษตรกรรม 
ดานแรงงาน ดานวิชาการ 2) คณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 35 คน ซึ่งแตงต้ังโดยพระมหากษัตริย มีหนาที่บริหาร

ราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกันโดยใหประธานสภาผูแทน
ราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี และ
นายกรัฐมนตรีจะตํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระไมได
 ภาค 3 หลกันติธิรรม ศาลและองคกรตรวจสอบการใหอาํนาจรฐั 1) หลกั
นติธิรรม ความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญูทัง้ภาครฐัและประชาชนตอง
เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายคุมครองสิทธิ เสรีภาพ ความ
เสมอภาค การแบงแยก (การใช) อํานาจและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ความ
ถูกตองชอบธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ความเปนอิสระของศาล 
ความสุจริตเที่ยงธรรมของกระบวนการยุติธรรม 2) ศาลและกระบวนการ
ยุติธรรมมีมาตรฐานชัดเจนโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพ ไมลาชาโดย
ไมมเีหตอุนัสมควร เสยีคาใชจายนอย ประชาชนเขาถงึไดโดยงายสะดวก รวดเรว็ 
3) มกีารตรวจสอบการใชอาํนาจรฐัไดอยางแทจรงิ ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง 
กรรมการองคกรตรวจสอบตางๆ ขาราชการระดับสูงมีหนาท่ียื่นบัญชีแสดง
ทรัพยสิน หนี้สินและสํารวจแบบแสดงรายการภาษีเงินไดของตน คูสมรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมทั้งผูที่ไดรับมอบหมายใหครอบครองหรือดูแล
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาวไมวาโดยทางตรงหรือทางออม กําหนดใหมีคณะ
กรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติแหงชาตผิูตรวจการแผนดนิและพทิกัษสทิธขิองประชาชน
 ภาค 4 การปฏิรูปประเทศและสรางความปรองดอง ก. หนุนสังคม
ที่เปนธรรม ดังนี้ 1) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2) ปฏิรูปดาน
การเงิน การคลัง และภาษีอากร 3) ปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน
4) ปฏิรูปดานการบริหารทองถิ่น 5) การปฏิรูปดานการศึกษา 6) การปฏิรูป
ดานทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอมและการผงัเมอืง 7) การปฏริปูดานพนกังาน 
8) ปฏิรูปดานเศรษฐกิจมหาภาค 9) การปฏิรูปดานเศรษฐกิจรายสาขา
10) ปฏริปูสงัคม 11) ปฏริปูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี12) การปฏริปูดาน
การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13) การปฏิรูปดานวัฒนธรรม ข. 
นาํชาตสิูสนัตสิขุใหมคีณะกรรมการเสรมิสรางความปรองดองแหงชาตแิละสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 ภาค 5 การกระจายอาํนาจและบรหิารทองถิน่มทีศิทางและเนือ้หาสาระ 
ดังนี้ 1) การเปลี่ยนชื่อ “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” เปน “องคกรบริหาร
ทองถิ่น” 2) การใหองคกรบริหารทองถิ่นเปนหนวยงานหลักและการยึดหลัก
“การแขงขัน” 3) การขยายอํานาจหนาที่การจัดบริการสาธารณะเพื่อพัฒนา
เศรษฐกจิ และสงัคมองคกรบรหิารทองถิน่นอกจากจะมอีาํนาจหนาทีอ่ยางนอย
ในการจัด บริการสาธารณะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 4) การ
กาํหนดขนาดขององคกรบรหิารทองถิน่ทีส่อดคลองกบัภารกจิ และศกัยภาพโดย
องคกรบริหารทองถิ่นในอนาคตตองมีขนาดที่เหมาะสมและ สอดคลองกับ
ภารกจิ 5) การเพิม่บทบาทการจดัการและความรวมมอืเชงิพืน้ทีแ่ละภารกจิ การ
เพิ่มบทบาทการจัดการและความรวมมือเชิงพื้นที่และภารกิจ 6) การสรางรูป
แบบองคกรบริหารทองถิ่นที่หลากหลายมากขึ้น 7) การสรางระบบการบริหาร
งานภายในขององคกรบริหารทองถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล 8) การบริหารงาน
บุคคลของทองถิ่นตามหลักคุณธรรม 9) การจัดทําประมวลกฎหมายทองถิ่น
10) การกํากับดูแลองคกรบริหารทองถ่ินอยางเทาที่จําเปนเพื่อคุ มครอง
ประโยชนสาธารณะ 11) การเปดโอกาสใหมสีมชัชาพลเมอืงตามความเหมาะสม
และความตองการของทองถิ่นแนวคิดและขอเสนอการตั้งสภาหรือสมัชชา
ที่มีตัวแทนของประชาชนทุกภาคสวนเพื่อดําเนินงานติดตามตรวจสอบและ
ใหขอเสนอแนะแกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
 กลาวโดยสรุปรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดทิศทางในการปฏิรูป
ประเทศดานตางๆ เพื่อความเจริญของชาติบานเมือง แตในสวนวาราง
รฐัธรรมนญูฉบบันีจ้ะผานความเหน็ชอบและประกาศใชเปนรฐัธรรมนญูฉบบัจรงิ
หรือไม ยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนซึ่งก็ขอใหทุกทานไดติดตามกันตอไป

รางรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ฉบับปฏิรูป
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โดย...  ธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

E-Marketing & E-Bidding 

 วารสารในสองฉบับที่ผ านมา ผู  เขียนได กล าวถึง

E-Marketing  ที่มีในภาคเอกชน สวนในภาคราชการไดถูกนํามา

ทดลองใชเมื่อปลายป 2557 ซึ่งเกิดมาจากกระทรวงการคลัง

โดยกรมบัญชีกลาง ไดพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (e-GP) และไดพัฒนามาถึงระยะที่ 3 เพื่อให

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เปนระบบ

อิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร 

 ขอมูลจากมติชนออนไลน วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2557

ไดนําบทสัมภาษณนายมนัส แจมเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

มาเปดเผยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐทาง

อเิลก็ทรอนิกส ระยะที ่3 โดยมทีัง้ระบบการตลาดอเิลก็ทรอนกิส หรอื 

E-Marketing ซึ่งจะใหเอกชนที่ผลิตหรือขายสินคาประเภทครุภัณฑ 

อาทิ แฟม กระดาษ ปากกา เครื่องใชสํานักงานอื่น ๆ มาเสนอราคา

ขายสินคาผานระบบนี ้เพือ่ใหหนวยราชการเขาไปดแูละเปรยีบเทยีบ

ราคาในสินคาแตละประเภท นอกจากน้ีจะมีระบบที่ใหหนวยงาน

ราชการมาซ้ือสินคา หรือ E-Bidding เพื่อใหหนวยงานราชการ

ที่ตองการสินคาเขาไปโพสตความตองการในสินคา เพื่อใหบริษัท

เอกชนเขามาดู และเสนอขายสินคาไปยังหนวยราชการ สวนใหญจะ

เปนสินคาเฉพาะอยางที่ตองสั่งทําเพราะมีตราสํานักงานเปนตน

ซ่ึงทานอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปดเผยเพิ่มเติมวา “ในแตละปนั้น

หนวยงานราชการ ใชครภุณัฑมลูคาถงึ 3 แสนลานบาท และมสีดัสวน

ถงึ 80% ของการจดัซ้ือจดัจางของสวนราชการ แตทีผ่านมานัน้สนิคา

ทีร่าชการซ้ือมรีาคาแตกตางกนัมาก อาท ิกระดาษขาว 1 รมี บางแหง

ซื้อได 70 บาท บางแหงซื้อ 100 บาท ดังนั้นทั้ง 2 ระบบนี้ ชวยตรวจ

สอบการซ้ือขายของหนวยงานราชการวาราคาทีซ่ือ้มากนันัน้แพงเกนิ

จริงหรือไม และในสวนของบริษัทเอกชนที่จะมาอยูในระบบนี้ตองมี

การตรวจสอบดวยวาจะสามารถจัดหาสินคาไดจริงหรือไม” 

 มาถึงตรงน้ีคงเขาใจตรงกันแลววา E-Marketing จะใช

สําหรับการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่ไมซับซอน เปนสินคา

ที่มีคุณสมบัติ (สเปค) เปนมาตรฐานอยูแลว มีผูขายมากรายและ

มีการจัดซื้อบอยครั้ง สวน E-Bidding จะใชสําหรับจัดซื้อจัดจาง

สินคาและบริการที่มีความซับซอน ตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงและ

เทคนิคเฉพาะ เชน จะทําไดอารี่หนวยงานที่ตองมีตราสัญลักษณ

ซึ่งแบบนี้ไมมีขายทั่วไป 

 สวนความแตกตางของระบบใหมกับระบบเดิม มีขอมูล

เปรียบเทยีบดงัน้ีครับ ในระบบเดมินัน้การจัดซือ้จัดจาง จะใชตวัเงนิ

เปนตัวกําหนด เชน ซ้ือของไมเกิน 1 แสนบาท ก็ใชวิธีตกลงราคา

คือเดินเขาไปเลือกเอาที่รานไดเลย แตถา 1 แสน ถึง 2 ลานบาท

ก็ใชวิธีสอบราคา คือเชิญมา 2 – 3 ราย ใหมาแขงกัน และถา 2 ลาน

บาทขึน้ไปกต็องใชวธิ ีe-Auction ทีจ่ะตองเขาไปเคาะราคา ในระบบ

ตองมีตลาดกลาง โดยใชเวลาไมนอยกวา 2 เดือน สวนระบบใหม

ยกตวัอยาง สมมตุวิาจะซือ้กระดาษเอ 4 กเ็ขาไปในระบบคอมพิวเตอร 

ดูวามีก่ียี่หอ ซ่ึงในระบบก็จะเปดใหผูคาท่ีผานคุณสมบัตินําขอมูล

สนิคาของตวัเองไปใสไว หรอืถาซบัซอนขึน้ไปอกี เชนซือ้ปริน้เตอร

ที่มีอยูหลายยี่หอ แตละยี่หอก็ไมเหมือนกัน ความเร็วก็ไมเทากัน

แบบนี้ในระบบเดิมก็ตองซื้อแบบราคาถูกสุด สวนระบบใหม

จะดูวาผูคามีประสบการณดวยหรือไม มีผลงานหรือไม ก็จะมี

ตารางใหคะแนน ราคาก็อาจเปนปจจัยหนึ่งท่ีใชประกอบการ

พจิารณาซือ้สนิคา แตไมใชทกุหนวยงานจะตองซือ้ของราคาถกูสดุ

อาจจะซื้อแพงกวาก็ได แตตรงนี้จะมีคะแนนที่จะอธิบายสังคมได 

เชน บรกิารหลงัการขายด ีซอมบํารงุนอยกวา แมราคาจะแพงหนอย

เมื่อเทียบกับซื้อของราคาถูกซึ่งไมนานก็จะพัง เปนตนครับ

 ระบบใหมท้ัง E-Marketing และ E-Bidding จะทําให

การจัดซื้อจัดจางเร็วขึ้น โดยขั้นตอนจะเร็วขึ้น เมื่อกอนเวลาจะซ้ือ

อะไรตองทําคําขอซื้อ แตงตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จัดซื้อ ชุดที่ 2 

พิจารณาผล ชุดที่ 3 ตรวจรับ ตอไปนี้ไมตองยุงยาก เพราะผูซ้ือ

สามารถขาไปทําในระบบไดเลย แตสําหรับสินคาท่ีมีความซับซอน

ก็จะใชระบบ E-Bidding ซึ่งอาจใชเวลาอยูบาง แตภาพรวมก็จะชวย

ลดงานไปไดระดับหนึ่ง นอกจากนี้ เมื่อกอนหนวยงานซื้อสินคาแบบ

เดียวกัน แตราคาไมเทากัน เชน หนวยงาน ก. ซื้อในราคา 70 บาท 

หนวยงาน ข. ซือ้ในราคา 80 บาท หนวยงาน ค. ซือ้ในราคา 100 บาท 

ซึ่งมีหลายราคา ทั้ง ๆ ที่เปนสินคาชนิดเดียวกัน เมื่อมีการนําระบบ

ใหมมาใช ตอไปนี้ถามีหนวยงานหนึ่งซ้ือไวแลว เวลาหนวยงานอื่น

จะซือ้สนิคาชนดิเดยีวกนันัน้ กจ็ะเขาไปดใูนระบบ วาซือ้ไวราคาเทาใด 

กรณีสเปกเหมือนกัน หนวยงานที่ซื้อ ก็จะพยายามซื้อของที่ราคาถูก 

ซึ่งเดิมแตละคนซื้อไดราคาเทาใดก็จะไมบอกราคาใหคนอื่นไดรู 

แตระบบใหมบนคอมพิวเตอร หนวยงานที่เขาไปทีหลังจะเห็นคน

ที่ซื้อไวกอนหนาทั้งหมดนี้ จะทําใหการจัดซื้อจัดจางเปนไปตาม

มาตรฐานสากลครับ

 ขอขอบคุณขอมูลจากกรมบัญชีกลาง มาตามตอฉบับหนา

จะมีรายละเอียดในเรื่องระเบียบ และหนังสือสั่งการครับ.
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ภารกิจสํานักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน  ชมชัยภูมิ ผูชวยนักสังคมสงเคราะห

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 

มอบหมายให รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา 

ณ สกลนคร เปนประธานเปดโครงการ “คายครอบครัวอบอุน 

ประจําปงบประมาณ 2558” รุ นท่ี 1 โดยมี ผู อํานวยการ

โรงเรยีนนางิว้วทิยาสรรค นายธนกฤต พรพมิลวงศา เปนผูกลาว

รายงาน มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางใหสถาบันครอบครัว

เขมแข็ง สงเสริมใหเกิดความรักความเขาใจกันภายในครอบครัว

ขจัดความรุนแรงในครอบครัว และเพื่อเสริมสรางพลังของเด็ก

และเยาวชนใหมีทัศนคติที่ดีตอครอบครัวชุมชน มีผู เขารวม

โครงการ จํานวน 80 คน

ณ  ห อ ป ร ะ ชุ ม โ ร ง เ รี ย น

นา ง้ิววิทยาสรรค   ต .นางิ้ ว

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

โครงการคายครอบครัวอบอุน ประจําปงบประมาณ 2558 รุนที่ 1
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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”

วารสารคูนแคน22

ภ า ร กิ จ
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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ภ า ร กิ จ
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
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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
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โดย... จ่าออง...วีระศักดิ์ อินทวงษ์
ข า ว กี ฬ า



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

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

พ.ศ. 2556
โลประกาศเกียรติคุณ “หนวยงานที่ใหการสนับสนุน
ชวยเหลือกิจกรรมของตํารวจภูธรภาค 4”
จาก...ตํารวจภูธรภาค 4

พ.ศ. 2556
โลประกาศเกียรติคุณ
“ผูมีอุปการะคุณแกสมาคมยุวประชาธิปไตย”
จาก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ. 2556
โลประกาศเกียรติคุณ “เปนองคกรที่สงเสริม
สนับสนุน ดานการจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม” ตามโครงการ
จังหวัดขอนแกน ไมยุงเกี่ยวยาเสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2556
โลเกียรติคุณ ผูใหการสนับสนุน
“โครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ อบรมสัมมนาแกนนํา
สมัชชาสรางเครือขายพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด” 
จาก...สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแกน

พ.ศ. 2555
ประกาศเกียรติคุณที่ นายก อบจ.ขอนแกน
“ไดแสดงเจตนารมณรวมรณรงคเพื่อตอตาน
คอรรัปชั่น” จาก...หอการคาจังหวัดขอนแกน

พ.ศ. 2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะหดีเดนระดับเขต
ดานการพัฒนาหรือการสงเคราะหเด็กและเยาชน 
ประจําป 2554”
จาก...กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล “มีผลการปฏิบัติงานของ อปท. ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจําป 2553”
จาก...ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 
ขอนแกน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

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

พ.ศ. 2556
เกียรติบัตรผูสนับสนุนโครงการ
“จังหวัดขอนแกน ไมยุงเกี่ยวยาเสพติด” ภายใต
การดําเนินงานของ หนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
จาก...จังหวัดขอนแกน

พ.ศ. 2556
ประกาศเกียรติคุณผูใหการสนับสนุนชวยเหลือ
ในการเปดศูนยประสานงาน “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ” 
ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ประจํา จ.ขอนแกน
จาก...มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟฯ

พ.ศ. 2556
โลเกียรติคุณผูสนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการ
เจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(ภาคอีสาน)” จาก...กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

พ.ศ. 2555
รางวัล “ผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
กรมประชาสัมพันธเปนอยางดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2554
รางวัล “เสริมสรางคุณคาการทํางาน
ของเครือขาย ทสม.”
จาก...กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2555
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ที่มีการดําเนินงานดานคนพิการ”
จาก...กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

พ.ศ. 2555
โลเกียรติคุณที่ใหการสนับสนุน
“งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...สํานักงานลูกเสือแหงชาติ

พ.ศ. 2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะหดีเดน จังหวัดขอนแกน 
ดานการพัฒนาหรือการสงเคราะหเด็กและเยาชน 
ประจําป 2554”
จาก...กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล “คุณภาพการใหบริการประชาชน ประเภท
รางวัลผูใหการสนับสนุนการใหบริการ ของเคานเตอร
บริการประชาชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

พ.ศ. 2553
รางวัลผูใหการสนับสนุนการจัดงาน
“การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 31”
จาก...องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2556
โลเกียรติคุณ 
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จ.ขอนแกน”
จาก...
เขต 25 (สพม.25)

พ.ศ. 2556
โลประกาศเกียรติคุณ
ชวยเหลือกิจกรรมของตํารวจภูธรภาค 4”
จาก...

พ.ศ. 2556
โลประกาศเกียรติคุณ
“ผูมีอุปการะคุณแกสมาคมยุวประชาธิปไตย”
จาก...

พ.ศ. 2556
โลประกาศเกียรติคุณ 
สนับสนุน ดานการจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม”
จังหวัดขอนแกน ไมยุงเกี่ยวยาเสพติดฯ

พ.ศ. 2556
โลเกียรติคุณ ผูใหการสนับสนุน
“โครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ อบรมสัมมนาแกนนํา
สมัชชาสรางเครือขายพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด”
จาก...

พ.ศ. 2555
ประกาศเกียรติคุณที่ นายก อบจ.ขอนแกน

คอรรัปชั่น” 

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



พ.ศ. 2556
รางวัล “พอตัวอยางแหงชาติ ประจําป 2556”
จาก...สมาคมผูอาสาสมัครและชวยการศึกษา
(ผูจัดงานวันพอแหงชาติ)

พ.ศ. 2556
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน 
ดานการศึกษา ประจําป 2556”
จาก...มูลนิธิชวยการศึกษาทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2556
รางวัล “เสมาคุณูปการ” เปนผูทําคุณประโยชน
ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ 
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2555
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ที่สงเสริมการดําเนินงานวัฒนธรรม 
ดานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม”
จาก...กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2555
รางวัลธรรมาภิบาล “สิงหทอง”
นักปกครองทองถิ่นแหงป 2555
จาก...สมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศน
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2555
รางวัลผูบริหารแหงป 2555
(CEO Thailand Awards 2012)
จาก...สมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศน
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2555
รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีสาน”
ปที่ 31 ประจําป 2555
จาก...นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร

พ.ศ. 2554
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ดานการสงเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
ประจําป 2554”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2554
รางวัล “ผูใหการสนับสนุนโครงการประชุมอบรม
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง”
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2553
รางวัล “สุดยอดสวมแหงป”
ประจําป 2552 ประเภท สถานีขนสงทางบก
จาก...กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2552
รางวัล “ผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมแหงชาติ ประจําป 2551”

พ.ศ. 2552
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ดานการศึกษา ประจําป 2551”
จาก...มูลนิธิชวยการศึกษาทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2552
รางวัล “นักบริหารทองถิ่นดีเดน ดานเปนแบบอยาง
ของนักบริหารทองถิ่นดีเดน ประจําป 2552”
จาก...มูลนิธิสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2550
รางวัล “เสมาคุณูปการ”
เปนผูทําคุณประโยชน ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2550
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาดีเดน ประจําป 2550”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2549
รางวัล “เปนผูมีอุปการคุณตอวงการหองสมุด”
จาก...สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2548
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2548
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2547
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น


