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ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

 วันที่  19 พ.ค. 2558 อบจ.ขอนแก น จัดให มี

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการดําเนินภารกิจ

ดานการจัดระบบรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคง

ภายในจังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกลไก

การดําเนินภารกิจดานการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความมั่นคงภายในจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดผล

ในการปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจนสามารถกําหนดรูปแบบและ

แนวทางการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรมและสงเสริม

สนับสนุนความรวมมือในการจัดทําโครงการ หรือกิจกรรม

เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร อยให สอดคล องกับ

อํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู 

ขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็นระหวางหนวยงาน อันจะเปน

ประโยชนตอการบริหารจัดการของหนวยงานตอไป

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ

เป นผู  กล  าวรายงาน ผู  บัญชาการตํ ารวจภู ธรภาค 4

พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ เปนประธาน โดยมี ผูบัญชาการ

มณฑลทหารบกที ่23 พลตร ีธรากฤต ทบัทองสทิธ, ผูบังคับการ

ตํารวจภูธร จังหวัดขอนแกน พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย,

รองผู อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดขอนแกน 

พันเอก จตุรพงศ บกบน และคณบดีวิทยาลัยปกครองทองถิ่น 

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ เปนผูรวมลงนาม ทั้งนี้มี ส.อบจ.

ขอนแกน พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 

ขาราชการ ขาราชการครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน

ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดขอนแกน รวมเปนเกียรติ

ในพิธี ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

โครงการบูรณาการการรักษาความสงบเรียบรอย
และความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแกน
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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 นางอุบลศิริ  ไชยแสง 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
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 ฉบับที่ 10 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 มีเรื่อง
ราวตาง ๆ ทั้งในสวนของ อบจ.
ขอนแกน และภายใน จ.ขอนแกน 
เชนเคยคะ
 พิธีลงนามบันทึกข อตกลง
ความรวมมือในการดําเนินภารกิจ

ดานการจัดระบบความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในจังหวัด
ขอนแกน (MOU) ซึ่งไดรับความรวมมือจากหลายหนวยภาคราชการ 
โดยมี นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักด ตั้งวานิชกพงษ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พลตรี ธรากฤต ทับทองสิทธิ์
ผูบังคับการตํารวจภูธร จ.ขอนแกน พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย
รองผู อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ขอนแกน พันเอก
จตุรพงศ บกบน และคณะบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ เปนผูรวมลงนาม ตลอดจนไดรับ
ความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดขอนแกนรวมใหเกียรติ
ในพิธีลงนามก็ผานไปดวยดี 
 ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด อบจ.ขอนแกน ที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 

และรองผูอาํนวยการสถานศกึษา ทัง้ 8 ทาน และขาราชการบคุลากร 
อบจ.ขอนแกน ที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นทุกทานคะ
ขอใหทุกทานไดตั้งใจทํางานปฏิบัติหนาที่ใหเต็มความสามารถ
ยังไมหมดคะกับขาวดีๆ ทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนมากมายนํามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจยิ้มแฉงกันเลยทีเดียวกับผลการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ณ อบจ.ชัยภูมิ นําโดยสํานักการศึกษาฯ ไดสง
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน เขารวมการแขงขันใน
ครั้งนี้ ผลการแขงขันของนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองของ
นักเรียน รวม 43 รายการ ระดับเหรียญเงินของนักเรียน 9 รายการ 
และระดับเหรียญทองแดง รวม 6 รายการ และครูโรงเรียน
เมอืงพลพทิยาคมทีไ่ดรบัรางวลัระดบัเหรยีญทอง อนัดบั 1 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยและศิลปะ เปนความปลาบปลื้มยินดีอยางยิ่ง
กับรางวัลที่ไดรับ นับวาเปนการสรางชื่อเสียงใหกับ อบจ.ขอนแกน
จริง ๆ คะ อยากใหทุกคนรักษาความดีนี้ไวตลอดไปดวยนะคะ
 พบกันใหมฉบับหนา ขอใหทุกทานประสบแตความสุข
ความเจริญ ในตําแหนงหนาที่การงาน มีพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง 
รํ่าๆ รวยๆ สวัสดีคะ 
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“ศูนย OTOP อบจ.ขอนแกน” 
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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 40000
0 4323 6795 

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

สารบัญ

วานชักมดลูก
ผลิตโดย : กลุมแมบานเกษตรกร บานดงกลาง

อ.พระยืน จ.ขอนแกน



ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...ชาญสิทธิ์ คุมตะบุตร ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 

งานฉลอง “มหาวิหารพระพุทธสัมฤทธิ์พร” 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานในงานฉลอง “มหาวิหารพระพุทธสัมฤทธิ์พร”
และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในสถูปเจดีย  โดยมี
นายอําเภอเวียงเกา นายจิรศักดิ์ ชํานาญภักดี ส.อบจ.ขอนแกน 
เขต อ.เวียงเกา นายวิบูลย เรืองประเสริฐกุล ส.อบจ.ขอนแกน 
เขต อ.พระยืน นายสมาส นามพิกุล และ ศึกษานิเทศก คศ.3 
ชํานาญการพิเศษ นางเทวา ตั้งวานิชกพงษ กํานัน ผูใหญบาน 
และพุทธศาสนิกชนชาว อ . เวียง เก  า  ร  วมเป น เกียรติ
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2558 ณ พุทธอุทยานวัดถํ้าผาเกิ้ง อ.เวียงเกา 
จ.ขอนแกน

นายก อบจ.ขอนแกน รวมลงนามในบันทึกความรวมมือฯ 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ  
พรอมดวย ผอ.สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม นายปยะชยั
ตุยสิมา รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
ระหวาง อบจ.ขอนแกน กบั สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ขอนแกน เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาขอนแกน เขต 2 จาํนวน 27 โรงเรยีน โดยสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 จัดขึ้น เมื่อวันที่
3 มิ.ย. 2558 ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา
วทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจัิงหวัดขอนแกน อ.บานไผ จ.ขอนแกน

เปดโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด
อําเภอโนนศิลา

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอโนนศิลา จัดขึ้น
เพื่อใหความรูแกกลุมเปาหมายเกษตรกรในเขตอําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแกน เกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพการเพาะเห็ด
และเปนการสรางกิจกรรมการสงเสริมอาชีพภายในครัวเรือน
และชุมชน โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.โนนศิลา นายศรัญ
กสิกิจวรกุล กลาวรายงาน และ ส.อบจ.ขอนแกน อ.บานไผ
เขต 2 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน   ร วมเป นเกียรติ
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2558 ณ หอประชุมอําเภอโนนศิลา จ.ขอนแกน

ประชุมผูปกครองนักเรียน ร.ร.บานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เปนประธานเปดการประชุมผูปกครองนักเรียน ตามโครงการ
พัฒนาความรวมมือระหวางบานชุมชน และโรงเรียน โดยมี 
ผอ.รร.บานคขูาด (สถติยอปุถมัภ) นายสมจติ เกตพุบิลูย ส.อบจ.
ขอนแกน เขต อ.แวงใหญ นายทองสขุ ธนูรัตน ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.พล เขต 1 นายคจิตร พงษคําพันธ พรอมดวยคณะครู
นักเรียน ผูปกครอง ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2558
ณ หอประชมุโรงเรียนบานคูขาด (สถติยอปุถมัภ) อ.พล จ.ขอนแกน
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน

งานประเพณีบุญบั้งไฟ อําเภอบานไผ
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดงานประเพณีไทอีสาน ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี
งานประเพณีบญุบัง้ไฟ ประจาํป 2558 โดยม ีนายก อบต.บานลาน
นายเสวก ลารังสิต กลาวรายงาน และมี ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.บานไผ เขต 1 นายเดชคํารณ สิงคลีบุตร รวมเปนเกียรติ
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2558 ณ วัดมัชฌิมวิทยารามบานลาน
ต.บานลาน อ.บานไผ จ.ขอนแกน

เปดถนน คสล. สายบานโนนสะอาด อําเภอบานไผ 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ  
เปนประธาน เปดถนน คสล.สายบานโนนสะอาด หมูที่ 10 -
บานใสวารี หมู 12 เพื่อใหประชาชนไดใชสัญจรสะดวกสบาย
โดยมี ผูใหญบานหมูท่ี 10 นายพงษสันติ หวานจริง และ
ผูใหญบานหมูที่ 12 นายบุญสง บุระเต พรอมดวยชาวตําบล
หนองนํ้าใส ใหการตอนรับอยางอบอุน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2558
ณ หมูที ่10 บานโนนสะอาด ต.หนองนํา้ใส อ.บานไผ จ.ขอนแกน

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาการเกษตร อําเภอบานไผ 

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เป นประธานเป ดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาการเกษตร อําเภอบานไผ รุนที่ 1 เพื่อใหความรู 
แกผูเขารวมอบรมเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพการปลูกและแปรรูป
ฟกขาว โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.บานไผ เขต 1 นายเดชคํารณ 
สงิคลบีตุร ใหเกยีรตเิปนวทิยากรบรรยายใหความรูแกผูเขาอบรม 
เม่ือวันที่ 8 มิ.ย. 2558 ณ โรงแรมชิคาโก ไอซแลนดรีสอรท 
อ.บานไผ จ.ขอนแกน

โครงการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา
อําเภอเวียงเกา

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา 
(รสทป.) ในการปองกัน และควบคุมไฟปา ประจําป 2558
เพื่อสรางจิตสํานึกและอุดมการณรวมกันของเจาหนาที่ของรัฐ
และราษฎรในพื้นที่ปาโคกภูตากาใหเกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรปาไม ในพื้นที่ของตน โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน
เขต อ.เวียงเกา นายวิบูลย เรืองประเสริฐกุล รวมเปนเกียรติ
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2558 ณ อุทยานแหงชาติภูเวียง อ.เวียงเกา 
จ.ขอนแกน
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

เปดการสัมมนาเครือขายนักวางแผนทองถิ่น
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ เปน
ประธานเปดการสัมมนาเครือขายนักวางแผนทองถิ่น ภายใต
โครงการสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
จังหวดัขอนแกน เพือ่แลกเปลีย่นความรูการจดัทําแผน และสราง
เครือขายนักวางแผนทองถิ่น ใหสามารถจัดทําและประสานแผน
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2558 ณ โรงแรม
เชียงคานฮิลล รีสอรท อ.เชียงคาน จ.เลย

พบปะประชาชนและรวมทําฝาย - ปลูกปา
อําเภอนํ้าพอง

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
และ ส.อบจ.ขอนแก น  อ.นํ้ าพอง เขต 2 นายนพพร
ปติสุวรรณรัตน ลงพ้ืนที่ อ.นํ้าพอง พบปะประชาชนในพื้นที่
และรวมกิจกรรมทําฝาย – ปลูกปา ในโครงการคืนปาสูชุมชน 
อําเภอนํ้าพอง ประจําป 2558  เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2558
ณ ปาชุมชนบานคอกคี หมูที่ 9 หมูที่ 10 ต.บัวใหญ อ.นํ้าพอง 
จ.ขอนแกน

เปดถนนสายบานโนนเชือก – บึงเปง
อําเภอนํ้าพอง

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดถนนและสงมอบถนนสายบานโนนเชอืก – บงึเปง
ต.บานขาม อ.นํา้พอง ใหแกพีน่องประชาชนในพืน้ท่ี โดยม ีนายก 
อบต.บานขาม พ.อ.อ.ชัยณรงค กัณหา เปนตัวแทนรับมอบ 
ส.อบจ.ขอนแกน อ.นํ้าพอง เขต 2 นายนพพร ปติสุวรรณรัตน 
และพีน่องชาวตาํบลบานขาม ตาํบลทากระเสรมิ รวมเปนเกยีรติ
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2558 ณ หมูบานโนนเชือก ต.บานขาม 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน

โครงการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตการทํานา 
อําเภอเมือง

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต
การทํานา เพื่อเปนแนวทางสําหรับเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
ดานการลดตนทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพขาว โดยมี ส.อบจ.
ขอนแกน อ.เมือง เขต 6 นายสุดใจ ทุยบึงฉิม รวมเปนเกียรติ
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2558 ณ โรงเรียนบานโคกสีพิทยาสรรพ
อ.เมือง จ.ขอนแกน
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ภารกิจ อบจ.ขอนแกน
โดย...วราภรณ  อุทธา ผูชวยวิศวกรไฟฟาสื่อสาร

รวมลงนามบันทึกขอตกลงโครงการ “Enjoy Science”
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ “โครงการ Enjoy
Science : สนกุวทิย พลงัคดิ เพือ่อนาคต” ขบัเคลือ่นการพฒันา
การจัดการเรียนรูเพื่ออนาคต ระหวาง สถาบันคีนันแหงเอเชีย 
รวมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด
และ อบจ.ขอนแกน โดยมี ผอ.โรงเรียน ในสังกัด อบจ.ขอนแกน 
รวมเปนเกียรติ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2558 ณ โรงแรมโฆษะ
อ.เมือง จ.ขอนแกน

เปดโครงการสงเสริมความสงบเรียบรอย อําเภอบานแฮด
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการสงเสรมิความสงบเรยีบรอยและพฒันา
ทองถิน่ภายในอาํเภอบานแฮด ประจําปงบประมาณ 2558 โดยมี
ส.อบจ. ขอนแกน เขต อ.บานแฮด นางนริศรา อรุณเดชาชัย
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานแฮด พันตํารวจเอกวิริทธ์ิพล
มีสายมงคล ร วมเป นเกียรติ เมื่อวันท่ี 22 มิ.ย. 2558
ณ หองประชุมที่วาการอําเภอบานแฮด จ.ขอนแกน

รวมงาน Sponsor Thank You party 2015
สโมสรฟุตบอลขอนแกนยูไนเต็ด

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
รวมงาน Sponsor Thank You party 2015  ของสโมสรฟตุบอล
ขอนแกนยูไนเต็ด เพื่อขอบคุณสปอนเซอรที่ใหการสนับสนุน
และเปดตัวชุดแขงใหมเพื่อสู ศึก AIS ลีกภูมิภาค โซนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2015 ในเลกที่ 2 โดยมี ประธานที่ปรึกษา
ทีมสโมสร ขอนแกน ยูไนเต็ด นายเอกราช ชางเหลา และ
ประธานทีมสโมสรขอนแกน ยูไนเต็ด นายวัฒนา ชางเหลา
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2558 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชาออคิด

พิธีรับและประดับเข็มพระเกี้ยว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแกน

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานในพธิรีบัและประดบัเขม็พระเกีย้ว ปการศึกษา 2558
ให แก นัก เรียนระดับชั้ นมั ธยมศึกษา ป ที่  4  โรง เรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแกน โดยมี ผอ. โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแกน นางจินตนา ศรีสารคาม
กํานัน ผู ใหญบาน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู ปกครอง
เข าร วมพิธี เป นจํานวนมาก เมื่อวันที่  23 มิ .ย.  2558
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแกน

วารสารคูนแคน 9



ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...วาที่รอยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมนํ้า อําเภอนํ้าพอง

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ  
เปนประธานเปดโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการพื้นท่ีชุ มนํ้า จังหวัดขอนแกน ประจําป
2558 โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.นํ้าพอง เขต 2 นายนพพร
ปติสุวรรณรัตน พรอมคณะใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 
2558 ณ หอประชุมโรงเรียนบานทากระเสริม ต.ทากระเสริม 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน

โครงการสงเสริมความสงบเรียบรอย อําเภอกระนวน
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ  
เปนประธานเปดโครงการสงเสริมความสงบเรียบรอย และความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.กระนวน เขต 1 นางกรรณิการ สืบสารคาม กลาวรายงาน 
ส.อบจ.ขอนแกน อ.กระนวน เขต 2 นายตระกูล เจริญเช้ือ
คณะบริหาร ส.อบต. กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ประชาคม
หมูบาน รวมใหการตอนรับจํานวนมาก เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2558 
ณ ที่วาการอําเภอกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน

สรางศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร อําเภอเขาสวนกวาง

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอําเภอ
เขาสวนกวาง ประจําป 2558 โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.บานไผ 
เขต 1 นายเดชคํารณ สิงคลีบุตร และ ส. อบจ.ขอนแกน เขต 
อ.เขาสวนกวาง นายสมศักดิ์ ลี้ตระกูล รวมพบปะกับผูเขารวม
โครงการ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2558 ณ หอประชุมที่วาการ
อําเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

เปดการประชุมผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ  
เปนประธานเปดโครงการสรางสรรคสัมพันธชุมชน กิจกรรม
การประชุมผู ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
ภาคเรยีนที ่1/2558 โดยม ีผอ.รร.เมอืงพลพทิยาคม นายประเวศ 
เทศเรียน กลาวรายงาน และมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.พล เขต 1 
นายคจิตร พงษคําพันธ รวมพบปะกับผูปกครอง เมื่อวันที่
27 มิ.ย. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
อ.พล จ.ขอนแกน
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ประชุมสมาพันธ อบจ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
มอบหมายให   รองนายก อบจ.ขอนแก น นายสิทธิกุล
ภูคําวงศ รวมประชุมสมาพันธ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พรอมดวย รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา
ณ สกลนคร เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2558 ณ หองประชุมลีลาวดี
โรงแรมวสุมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

ฟุตซอล อบจ.ขอนแกนคัพ ตานยาเสพติด ครั้งที่ 4
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน นายวัฒนา ชางเหลา 
เป นประธานป ดโครงการฟุตซอล อบจ.ขอนแก นคัพ
ตานยาเสพติด ครั้งที่  4 โดยมี รองปลัด อบจ.ขอนแกน
นายประสิทธ์ิ อุดมธนะธีระ ผอ.กองกิจการขนสง นายประชิต
อึ้งประเสริฐ รวมเปนเกียรติ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2558 ณ สนาม
กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เรารักขอนแกน ครั้งที่ 11/2558
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ
มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ 
ปลัด อบจ.ขอนแกน นางสุมาลี ฐานวิเศษ หัวหนาสวนราชการ 
ขาราชการ อบจ.ขอนแกน เขารวมกิจกรรม “เรารักขอนแกน” 
ครั้งที่ 11 ประจําป 2558 โดยมีทองถิ่นจังหวัดขอนแกน
อบจ.ขอนแกน และ อปท. ในเขต จ.ขอนแกน รวมเปนเจาภาพ 
เพื่อเปนการพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองคกรภาคเอกชน
ในจังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2558 ณ หองภูพาน
โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

ทําโรงทาน เนื่องในวันศรีนครินทร
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ  
มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน นางวัชราภรณ ผองใส 
ทําโรงทานในงานแถลงขาวการจัดงาน “วันศรีนครินทร”
รําลึกถึงสมเด็จยา พรอมเชิญประชาชนรวมบริจาคสมทบ
กองทุนวันศรีนครินทร มุงชวยเหลือผูปวยยากไรที่รับการรักษา
ในโรงพยาบาลศรีนครินทร จ.ขอนแกน เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2558
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ภารกิจ อบจ.ขอนแกน
โดย...ศิริวัฒน  นามคัณที
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รูเรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ ทองงาม นิติกร 8 ว.

 ด วยการบริหารงานภาครัฐที่ดีได ยึดแนวทางตามหลัก
ธรรมาภิบาลมุงเนนใหเกิดคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงานรัฐ เพื่อลดการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
ลงใหได รัฐบาลจึงเสนอกฎหมายสําคัญ ไดแก รางพระราชบัญญัติ
การจดัซือ้จดัจางและการบรหิารพสัดุภาครัฐ มสีาระสาํคัญสรปุไดดงันี้
 1. พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับกับหนวยงานของรัฐทุกแหง 
ไดแก ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน 
องคกรอสิระตามรัฐธรรมนญู มหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐั หนวยงาน
อสิระของรฐั และหนวยงานอืน่ทีก่าํหนดในกฎกระทรวง เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้ (1) องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
(2) รฐัวสิาหกจิทีด่าํเนนิการเกีย่วกบัการพาณชิยโดยตรง ทีม่ลีกัษณะ
เปนการผลติหรอืจําหนาย หรือบริการเพือ่หารายได (3) การดาํเนนิการ
จัดหายุทโธปกรณและการบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาลตอรัฐบาล 
(4) การดาํเนินการโดยใชเงนิกูหรอืเงนิชวยเหลอืทีส่ญัญาหรอืกาํหนด
ในการใหเงินกูหรือเงนิชวยเหลอืกาํหนดไวเปนอยางอืน่ กรณดีงักลาว
ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีกฎหรือระเบียบกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิล และตรวจสอบได นอกเหนอืจากนีก้ารดาํเนนิการใด
ท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ไดใหตรา
เปนพระรากฤษฎีกาตามขอเสนอของคณะกรรมการนโยบาย
 2. ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให ใช 
กบัหนวยงานของรฐัทกุแหง เวนแต รฐัวสิาหกจิใดประสงคจะจดัใหมี
ระเบียบขึ้นใชเองก็ใหกระทําได โดยตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ โดยตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายกอนและใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 3. กําหนดใหภาคประชาชนเขามีมีสวนรวมในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจางในลักษณะของการทําขอตกลงคุณธรรม (Integrity 
Pact) ตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ ซึ่งเปนการทําขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงาน
ของรัฐเจาของโครงการและผูยื่นขอเสนอ โดยทั้งสองฝายตองตกลง
กันวาจะไมกระทําทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง โดยการจัดใหมี
ผูสังเกตการณซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณที่จําเปน
ตอโครงการจัดซื้อจัดจางนั้นๆ เขารวมสังเกตการณในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง โดยผูสังเกตการณตองมีความเปนกลางและไมเปน
ผูมีสวนไดเสียในโครงการจัดซื้อจัดจางนั้น
 4. กําหนดใหมีกระบวนการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซ้ือ
จัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางมากยิ่งขึ้น 

ตัง้แตข้ันตอนการเปดเผยแผนการจดัซือ้จดัจางประจาํป การประกาศ
เผยแพรราคากลางในการจัดซื้อจัดจ างทําประกาศเชิญชวน
การกําหนดเกณฑการพิจารณาขอเสนอ การประกาศผลผูชนะ
การเสนอราคา การประกาศยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางและการ
ทําสัญญาซ่ึงกระบวนการดังกลาวจะเปนการสรางความเชื่อมั่น
ตอสาธารณชนในการเขามาตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ไดอยางเต็มรูปแบบ
 5. กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบ
การเพื่อใชประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผูที่จะเขายื่นขอเสนอ
หรือเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยเกณฑการประเมิน
ใหพิจารณาจากผลการดําเนินการท่ีผานมาของผูประกอบการเปน
สําคัญซึ่งผูที่ไมผานตามเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการเสนอราคา
หรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว ท้ังนี้ เพื่อประโยชน
ในการปองกันมิใหผูประกอบการท่ีไมมีความพรอมในการทํางาน
ไดเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐและยังเปนการปองกันมิให
เกิดความเสียหายกับหนวยงานของรัฐ กรณีที่ผู ประกอบการไมมี
ความพรอมในการทํางานอันอาจจะทําใหไมสามารถปฏิบัติตาม
สัญญาใหแลวเสร็จและนําไปสู การลงโทษใหเปนผู ทิ้งงานตอไป
ในภายหลัง
 6. กําหนดเกณฑในการพิจารณาขอเสนอโดยไมจําเปน
ตองใชราคาตํ่าสุดเสมอไป แตใหพิจารณาคุณภาพประกอบราคาได 
ซ่ึงจะทําใหหนวยงานของรัฐไดพัสดุท่ีมีคุณภาพและเปนประโยชน
ตอหนวยงานมากที่สุด อีกทั้งยังกอใหเกิดความคุมคาตอภารกิจ
ของรัฐซึ่งสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอีกดวย
 7. กาํหนดใหมีกระบวนการรองเรียนและอทุธรณ กรณทีีพ่บวา
หนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ให ร องเรียนตอหนวยงานผู จัดซื้อ
จัดจางโดยตรงและเมื่อหนวยงานผูจัดซื้อจัดจางมีคําวินิจฉัยแลว
หากผูรองเรียนไมพอใจผลการวินิจฉัยก็สามารถอุทธรณตอไปยัง
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไดอีก
 8. กําหนดเรื่องบทลงโทษ กรณีเจาหนาท่ีปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยทุจริตตองระวางโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว
สําหรับการกระทําความผิดนั้นและหากการกระทําความผิดนั้นเกิด
จากการสั่งการหรือไมสั่งการของผูมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ดําเนินการในเรื่องนั้น ผูมีอํานาจหนาท่ีนั้นตองรับโทษเปนสองเทา
ของความผิดที่กําหนดไว

รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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โดย...  ธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

E-Marketing & E-Bidding (2) 

 วารสารฉบับน้ี ผู  เขียนขอกลาวถึง ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market: e-market) และ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : 
e-bidding) ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 มีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558 เปนตนมา โดยมีสาระ
แนวทางปฏิบัติที่ทานผูอานโดยเฉพาะชาวทองถิ่นจะไดรับรู 
เพื่อเตรียมตัวเขาสูการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(e-GP) ระยะที่ 3 ครับ
 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีขางตนนี้ จะใชบังคับถึง
กอนวันที่มีการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม นั่นหมายถึงวาจะมี
การปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวยการพัสดุ
พ.ศ.2535 ซึ่งในสวนของการปฏิบัติงานของ อปท. เชื่อมั่นวา
กระทรวงมหาดไทย จะตองแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพสัด ุตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการพัสดุ 
อยางแนนอนครับ
 การปฏิบัติเพื่อการจัดหาพัสดุตามแนวทางปฏิบัตินี้
ไมรวมถึง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและการคุมงาน
การซื้อและการจางโดยวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ อีกทั้ง
นอกจากที่กําหนดไวแลวตามแนวทางปฏิบัตินี้ ใหปฏิบติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ทีแ่กไขเพิม่เตมิ ก็แปลความไดวาระเบียบฯ ทีใ่ชปฏบิตัอิยูเดมินัน้
ก็ยังตองใชควบคูกันไปดวย ยกตัวอยางกรณีวงเงินจัดซ้ือจัดจาง
ตํ่ากวา 1 แสนบาทก็จะตองดําเนินการดวยวิธีตกลงราคาครับ
 ความหมาย “ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส” (Electronic 
Market : e-market) ไดแก การจัดหาพัสดุตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม ดวยวิธีการซื้อหรือการจางท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ที่ไมซับซอน เปนสินคาหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกําหนด
ใหสวนราชการจัดซื้อสินคา หรืองานจาง ท่ีกําหนดไวในระบบ 
e-catalog โดยใหผูขาย ผูใหบริการหรือรับจาง เสนอราคา
ผานทางระบบจัดซื้อจัดจ างภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e-GP)
ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งสินคาที่จะดําเนินการดวยระบบ
e-market จะตองอยูใน “ระบบขอมูลสินคา” (Electronic 
Catalog : e-catalog) นั่นคือ ระบบฐานขอมูลรายละเอียด

สินคา บริการงานจาง ของผูขาย ผูใหบริการ หรือผูรับจาง ที่ได
ลงทะเบียนไวระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรม
บญัชกีลางซึง่มรีายละเอยีดของสนิคา คาํแนะนาํสนิคา ภาพสนิคา 
พรอมคําบรรยายประกอบ โดยจัดแบงประเภทสินคาเปน
หมวดหมู ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดเพื่อสะดวกตอการสืบคน

ของสวนราชการผูจดัหา และยังจะตองม ี“UNSPSC” ซึง่หมายถงึ
รหัสสินคาหรือบริการภาครัฐ ตามคูมือของกรมบัญชีกลาง
 วิธีซ้ือวิธีจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Market : e-market) กระทาํได 2 ลกัษณะ ไดแก การเสนอราคา 
โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ซึ่งเปน
การจัดหาพัสดุ ที่มีราคาเกิน 1 แสน แตไมเกิน 5 ลานบาท และ
การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส (Thai Auction) 
กรณีจัดหาพัสดุราคาเกิน 5 ลานบาท
 เมือ่สวนราชการไดประกาศจดัซือ้หรดอืการจัดจางดวยวธิี
ตลาดอิเล็กทรอนิกสดแลวจะเปนหนาท่ีของกรมบัญชีกลาง
ที่จะจัดสงประกาศผานระบบ e-GP ไปยังผูขายหรือผูรับจาง
ที่ลงทะเบียน ผูขาย/ผูรับจางจะสงใบเสนอราคาผาน e-GP
ในวนัทีส่วนราชการกาํหนด โดยมกีระบวนการเสนอราคากระทาํ
ในเวลา 30 นาที ผูเสนอราคาจะมองไมเห็นราคาของผูเสนอ
รายอื่น และจะเห็นสัญลักษณไดเฉพาะผูเสนอราคาตํ่าสุด
ใหเจาหนาที่พัสดุพิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุด หากราคาตํ่าสุด
เทากนัหลายรายใหพิจารณาผูเสนอราคาในลําดับแรกเปนผูชนะ
การเสนอราคา กรณีมีผูเสนอรายเดียว อาจพิจารณารายเดียวนี้
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ กรณีไมมีผู เสนอราคา ใหหัวหนาสวนราชการยกเลิก
การจัดหา หากเห็นวาวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสที่จะดําเนินการนั้น
จะไมไดผลดี จะดําเนินการโดยวิธีพิเศษก็ได
 การพิจารณาผลการเสนอราคา เปนหนาที่ของเจาหนาที่
พัสดุที่จะตองตรวจสอบคุณสมบัติของรายที่เสนอราคาตํ่าสุด
ถาราคาเสนอสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางใหตอรองราคา
เมื่อหัวหนาสวนราชการไดเห็นชอบในรายที่เสนอราคาตํ่าสุด
ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุสงผลการพิจารณาใหผูเสนอทุกราย
ทราบและลงในเว็บไซต
 เนือ้หาขางตนเปนขอมลูโดยยอของระบบ e-market ครบั 
ฉบับหนาจะกลาวถึง ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Bidding: e-bidding) ครับ
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ภารกิจสํานักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน  ชมชัยภูมิ ผูชวยนักสังคมสงเคราะห

 วันที่  4  มิ .ย .  2558 นายก อบจ.ขอนแก น

ดร.พงษศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ เปนประธานเปดการอบรม

อาสาสมัครจิตอาสาตามโครงการสรางอาสาสมัครจิตอาสา

รวมใหบริการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคหัวใจ โดยมี 

ประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจดี นายบุญมา ทวิภักดิ์

เปนผูกลาวรายงานในโอกาสนี้มี ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง 

เขต 2 นายวุฒิพร ศรีมังกรแกว และ ส.อบจ.ขอนแกน

อ.ซําสูง นายอุทัย วิสิลา เขารวมเปนเกียรติ มีผูเขารวม

อบรมจาํนวน 160 คน ณ โรงแรมแกนนคร อ.เมอืงขอนแกน 

จ.ขอนแกน

การอบรมอาสาสมัครจิตอาสา
ตามโครงการสรางอาสาสมัครจิตอาสา
รวมใหบริการสรางเสริมสุขภาพ
ปองกันโรคหัวใจ
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	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ประจำาปงบประมาณ	 2558	 รุ่นที่	 20	 อำาเภอชุมแพ	 วันที่	 19	 มี.ค.	 2558	ณ	หอประชุมโรงเรียน

โนนหันวิทยายน	มีประชาคมในเขตพื้นที่อำาเภอชุมแพเข้าร่วมโครงการ	จำานวน	600	คน	รุ่นที่	21	อำาเภอสีชมพู	วันที่	24	มี.ค.	2558	

ณ	หอประชุมโรงเรียนสีชมพูศึกษา	มีประชาคมในเขตพื้นที่อำาเภอสีชมพูเข้าร่วมโครงการ	จำานวน	500	คน	รุ่นที่	22	อำาเภอภูเวียง	

วันที่	26	มี.ค.	2558	ณ	หอประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม	มีประชาคมในเขตพื้นที่อำาเภอภูเวียงเข้าร่วมโครงการ	จำานวน	450	คน	

รุ่นท่ี	 23	 อำาเภอเวียงเก่า	 วันที่	 31	 มี.ค.	 2558	ณ	หอประชุมโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม	 มีประชาคมในเขตพ้ืนที่อำาเภอเวียงเก่า

เข้าร่วมโครงการ	 จำานวน	 300	 คน	 และรุ่นที่	 24	 อ.หนองนาคำา	 วันที่	 2	 เม.ย.	 2558	ณ	 หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองนาคำา	

มีประชาคม	ในเขตพื้นที่อำาเภอหนองนาคำา	เข้าร่วมโครงการ	จำานวน	350	คน	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	ผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปดโครงการดังกล่าว	

โครงการสงเสร�มการมีสวนรวมของประชาชนในองค์กรปกครองสวนทองถิ�น
ประจําปงบประมาณ 2558 รุนที่ 20 รุนที่ 21 รุนที่ 22 รุนที่ 23 และรุนที่ 24
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ภารกิจ
โดย... อุบลศิริ  ไชยแสง หัวหน้าฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

กองกิจการสภา อบจ.



ข า ว เ ด น
โดย... พิพัฒน์พล หลอยดา

อบจ.ขอนแกน

ครูเขารวมแขงขัน  8 รายการ ไดรับรางวัล ดังนี้
	 •	 ระดับเหรียญทอง	รวม	7	รายการ	
	 •	 ระดับเหรียญทองแดง	1	รายการ

นักเร�ยนเขารวมแขงขัน 62 รายการ ไดรับรางวัล ดังนี้
	 •	 ระดับเหรียญทอง	รวม	43	รายการ		
	 •	 ระดับเหรียญเงิน	9	รายการ	
	 •	 ระดับเหรียญทองแดง	6	รายการ	
	 •	 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน	4	รายการ

	 วนัที	่26	ม.ิย.	2558	นายก	อบจ.ขอนแกน่	ดร.พงษศ์กัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ ์มอบหมายให	้รองนายก	อบจ.ขอนแกน่	นายสทิธกิลุ ภคูาํวงศ ์

พร้อมด้วย	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นางสุมาลี ฐานวิเศษ คณะหัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้บริหารสถานศึกษา	ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีปด

การแขง่ขนั	พรอ้มรบัธงเจา้ภาพในการจดังานมหกรรมการจดัการศกึษาทอ้งถิน่	ครัง้ที	่24	ประจำาป	พ.ศ.	2559	ณ	องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

ชัยภูมิ

	 อบจ.ขอนแก่น	 มอบให้สำานักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 นำาคณะนักเรียนและครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน	 ประกอบด้วย	

นักเรียน	 227	 คน	ครู	 ข้าราชการและพนักงานในสังกัด	 134	 คน	 เข้าร่วมการประกวด	 แข่งขันทักษะทางวิชาการ	 รวมทั้งสิ้น	 70	 รายการ	

เมื่อวันที่	24-26	มิ.ย.	2558	สรุปผลการแขงขัน ดังนี้

โครงการแขงขันทักษะทางว�ชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ�นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครั้งที่ 23 ประจําป 2558
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รายละเอียดการไดรับรางวัล และไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนเขาแขงขันระดับประเทศ ดังนี้

โดย	 1.	ด.ช.ธนากรณ์	เฮ้าแสง
	 2.	ด.ช.คณาธิป	ถนอมถิ่น
	 3.	ด.ช.พุฒิพงศ์	แซ่เอี้ย	
ครูที่ปรึกษา	คือ	นางสุภาวดี	โพธิปัสสา

โดย	 1.	น.ส.สันต์ฤทัย	วัชรวิทยสุนทร
	 2.	น.ส.ปยะธิดา	แก้วตา
	 3.	น.ส.ณิชา	ทีทา
ครูที่ปรึกษา	คือ	นางนิกร	ประวันตา

โดย	 1.	นายสถาพร	ข้อยุ่น		
	 2.	นายพงษ์พิสิฐ	สายคำา		
	 3.	นายธีร์สิทธิ์	โพธิปัสสา		
ครูที่ปรึกษา	คือ	นายคมเพชร	โพธิปัสสา

โดย	 1.	นายสุขสันต์	พลดงนอก
	 2.	นายจักรี	แอแป
	 3.	นายอภิวัฒน์	นามโคตร
	 4.	นายวงศธร	เรืองทอง
	 5.	ด.ญ.ชมพูนุชก์	จารุภุมมิก
	 6.	ด.ญ.พชรมน	เปสุริยะ
	 7.	ด.ญ.นฤพร	เบิกบาน
	 8.	ด.ญ.กัญญารัตน์	ชาญอาวุธ
ครูที่ปรึกษา	คือ	นางเพ็ญประภา	วงษ์ชมพู
	 	 น.ส.กาญจนา	ทัศนภักดิ์

โดย	 1.	น.ส.กัลยาณี	รัตนะโช
	 2.	น.ส.สุนิตา	คำาฤทธิ์	
	 3.	น.ส.นภัสวรรณ	คนกลาง
ครูที่ปรึกษา	คือ	นางบุญสิริ	สุทธิพิทักษ์

โดย	 1.	ด.ญ.ธิดารัตน์	ทองตุ้ม
	 2.	ด.ญ.หัทยา	วงษ์หาแก้ว
	 3.	ด.ญ.อนุธิตา	สิทธิยา
ครูที่ปรึกษา	คือ	นางอมรพรรณ	จรูญแสง

โดย	 1.	น.ส.อาริษา	พวงทอง
	 2.	น.ส.อังคณา	กระจ่างศรี

รางวัลระดับเหร�ยญทอง

1. โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น ม.4-6 โรงเร�ยนเปรมติณสูลานนท์

4. โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น ม.1-3 โรงเร�ยนเมืองพลพ�ทยาคม

7. งานประดิษฐ์รอยมาลัย ชั้น ม.4-6 โรงเร�ยน
เมืองพลพ�ทยาคม

2. หุนยนต์ ระดับชั้น ม.1-3
โรงเร�ยนสีชมพ�ศึกษา

5. โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6
โรงเร�ยนเมืองพลพ�ทยาคม 

3. หุนยนต์ ระดับชั้น ม.4-6
โรงเร�ยนสีชมพ�ศึกษา 

ประกวดสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกวดสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโดย	น.ส.ปนัดดา	ดอกนารี
ครูที่ปรึกษา	คือ	นางวิทชรียา	ทองผาย	

8. ทักษะทางคอมพ�วเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6
โรงเร�ยนเมืองพลพ�ทยาคม

9. นายสุจินต์ หาญโสภา
ครูโรงเร�ยนเมืองพลพ�ทยาคม

10. นายนิติวุฒิ แกวรักษา
ครูโรงเร�ยนเมืองพลพ�ทยาคม

6. รําวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษา
โรงเร�ยนเมืองพลพ�ทยาคม

	 3.	น.ส.พัชรินทร์	ปัญญาพิมพ์
 ครูที่ปรึกษา	คือ	นางสุดา	เถาทิพย์

ข า ว เ ด น
โดย... พิพัฒน์พล หลอยดา

อบจ.ขอนแกน

รางวัลระดับเหร�ยญเง�น

รางวัลระดับเหร�ยญทองแดง

โดย	 1.	ด.ญ.เบญญาภา	เชาว์ผักปัง
	 2.	ด.ญ.รัชนก	ผางโคกสูง
	 3.	ด.ญ.อัมรินทร์	บุริบัน
ครูที่ปรึกษา	คือ	นางหนูเตียง	มาเพชร

โดย	 1.	น.ส.ณัฐมล	อามาตย์
	 2.	น.ส.สุกัญญา	อัสสาภัย

โดย	 1.	น.ส.ชลลดา	เมืองสิทธิ์
	 2.	น.ส.แพรวพลอย	เกตพิบูลย์
	 3.	น.ส.อาภัสรา	วงษ์สุวรรณ
ครูที่ปรึกษา	คือ	น.ส.วรารัตน์	ศรีบุดดา	

ประกวดสื่อกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

1. งานประดิษฐ์รอยมาลัย ระดับชั้น ม.1-3
โรงเร�ยนโนนหันว�ทยายน

3. งานประดิษฐ์จากใบตอง ชั้น ม. 4-6
โรงเร�ยนเมืองพลพ�ทยาคม

การจัดสวนถาดแหง ทีมผสม โรงเร�ยนโนนหันว�ทยายน

2. โครงงานกลุมสาระการเร�ยนรูภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6
โรงเร�ยนเมืองพลพ�ทยาคม

4. นางประภาวดี นิ�มสังกัด
ครูโรงเร�ยนเมืองพลพ�ทยาคม

3.	นายกฤษดา	ศรีชัย
ครูที่ปรึกษา	คือ	นางจันทรพร	เกตพิบูลย์

โดย	 1.	น.ส.กาญจนา	ฝ่ายสิงห์	นักเรียน
	 2.	นางลัดดา	กรวิรัตน์	ผู้ปกครอง

	 นางอารี	ราชสาร	ครูผู้สอน
	 นายสุวิไชย	ศรีเสน	ผู้แทนฝายบริหาร อบจ.ขอนแกน
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ที่ไดจดทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมบํารุงองคการบร�หารสวนจังหวัด
จากผูพักในโรงแรม ใหองคการบร�หารสวนจังหวัดขอนแกน

ขอแนะนําโรงแรม

ตั้งอยู่	เลขที่	119	หมู่	9	ต.ดอนหัน	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	

รีสอร์ทสวยงาม	ท่ามกลางสวนไม้และธรรมชาติอันร่มรื่น

ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นเพียง	20	กิโลเมตร	

มีห้องพักจำานวน	11	ห้อง

ราคาห้องพัก	ราคา	650	-	850	บาท/คืน

โทร. 093-3276957

ภ า ร กิ จ
ฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

กองคลัง

กระนวนธานีร�สอร์ท
ตั้งอยู่	เลขที่	110	หมู่	11	ต.นำ้าอ้อม	อ.กระนวน	จ.ขอนแก่น	

บริการห้องพักพร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก

มีห้องพักจำานวน	18	ห้อง

ราคาห้องพักราคา	350	-	500	บาท/คืน

โทร. 086-6434801

หมื่นไมงามร�สอร์ท
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ยุทธศาสตร์ที่ 1	 การพฒันาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู	่ประกอบดว้ย	
4	แนวทางการพัฒนา	ดังนี้
	 1.1	 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค	 สาธารณูปการ	 ชุมชนเมือง	 
และชนบท	อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ	
	 1.2	 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
	 1.3	 พัฒนา	ส่งเสริม	และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย	
ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม
	 1.4	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร

 ยุทธศาสตร์ที่ 2	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ประกอบด้วย	 
3	แนวทางการพัฒนา	ดังนี้
	 2.1	 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเสน้ทางคมนาคมขนสง่ให้ไดม้าตรฐาน
และให้ทั่วถึง
	 2.2	 พฒันาระบบการใหบ้รกิารขนสง่มวลชนใหไ้ดม้าตรฐาน	สะดวก	
สะอาดและปลอดภัย	
	 2.3	 พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ	
อย่างสมดุล

 ยุทธศาสตร์ที่ 3	 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง	
ประกอบด้วย	4	แนวทางการพัฒนา	ดังนี้
	 3.1	 พัฒนาคณุภาพการศกึษาพืน้ฐาน	และเพิม่โอกาสทางการศกึษา
ทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
	 3.2	 พัฒนา	 ส่งเสริม	 และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	 และ 
การกีฬาเพื่อออกกำาลังกาย
	 3.3	 ส่งเสริม	 สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของประชาชน
	 3.4	 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก	12	ประการ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4	 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 และ 
สิ่งแวดล้อม	 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา	
6	แนวทาง	ดังนี้
	 4.1	 บริหารจัดการ	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน

ภ า ร กิ จ
โดย.. ธัชชพันธ์ ศิริสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว

กองแผนและงบประมาณ

	 4.2	 อนุรักษ์	ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า	ป่าชุมชน	และป่าต้นนำ้าลำาธาร
ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
	 4.3	 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งนำ้า	แหล่งนำ้าใต้ดินและการบริหารจัดการนำ้า
อย่างเป็นระบบ	และมีประสิทธิภาพ	โดยประชาชนมีส่วนร่วม
	 4.4	 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน	สิ่งปฏิกูล	และนำ้าเสีย
	 4.5	 สร้างสังคมและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	 4.6	 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

 ยุทธศาสตร์ที่ 5	 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	 ประกอบด้วย	 
2	แนวทางการพัฒนา	ดังนี้
	 5.1	 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	 5.2	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร

 ยุทธศาสตร์ที่ 6	 การเสริมสร้างสุขภาวะ	 ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนา	2	แนวทาง	ดังนี้
	 6.1	 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ	 และเข้าถึง 
ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
	 6.2	 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ	และเข้าถึงได้อย่าง
ทั่วถึงเท่าเทียม

 ยุทธศาสตร์ที่ 7	 การสร้ า ง เสริ มทุนทาง สั งคมให้ เข้ มแข็ ง	 
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน	 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง	ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา	5	แนวทาง	ดังนี้
	 7.1	 เสริมสร้างค่านิยม	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 จิตสาธารณะ	 
และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
	 7.2	 อนุรักษ์ 	 สืบสานทำานุบำ ารุ งศาสนา	 ศิลปะวัฒนธรรม	
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 7.3	 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
และสามารถแข่งขันได้
	 7.4	 พัฒนาส่งเสริม	การพาณิชย์	การลงทุน	และการท่องเที่ยว
	 7.5	 ส่งเสรมิ	สนบัสนนุกระบวนการเรยีนรู	้และการนำาหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 8	 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ	 ภายใต้หลัก 
ธรรมมาภิบาล	ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา	4	แนวทาง	ดังนี้
	 8.1	 ส่งเสริมการกระจายอำานาจให้แก่ภาคประชาชน	
	 8.2	 ส่งเสริม	 สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
	 8.3	 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลง
	 8.4	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาค
ประชาชน

	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่น	 โดยได้ผลสรุปของกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น	 (พ.ศ.2559-2561)	 
(ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้)	ดงันี	้ ประเดน็ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 33 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
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	 กองกิจการขนส่ง	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ดำาเนินการ

โครงการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารขบัขีป่ลอดภยัเสรมิสร้างวนิยั

จราจร	ประจำาปงบประมาณ	2558	รุ่นที่	1	ในวันที่	27	มิ.ย.	

2558	ณ	สถาบนัสอนขบัรถไอดไีดรฟ์เวอร	์อ.เมอืง	จ.ขอนแกน่	

โดยมีผู้ เข้าร่วมการฝกอบรมในรุ่นที่ 	 1	 ประกอบด้วย	

ประชาชน	 นักเรียน	 นักศึกษา	 ในเขตจังหวัดขอนแก่น	

รวม	220	คน	

	 ซึ่งในพิธีเปดการฝกอบรมได้รับเกียรติจาก	 นายก	

อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ โดยมี	

ส.อบจ.	 อ.เมืองขอนแก่น	 เขต	 6	 นายสุดใจ ทุยบึงฉิม 

ผอ . ก อ ง กิ จ ก า ร ขนส่ ง 	 น า ย ป ร ะ ชิ ต  อึ้ ง ป ร ะ ชิ ต 

ผอ.โรงเรียนซำาสูงพิทยาคม	 นายมงคล อติอนุวรรตน์ 

ตัวแทนสำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น	 สภ.เมืองขอนแก่น	

และส่วนราชการภายใน	อบจ.ขอนแก่น	ได้เข้าร่วมในพิธีเปด

เป็นจำานวนมาก	 เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมแล้วจะทำาให้

ผู้เข้ารับการฝกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร

มีจิตสำานึกในการใช้รถใช้ถนน	 ลดการเกิดอุบัติเหตุป้องกัน

การสญูเสยีชีวติและทรพัยส์นิและนำาความรูไ้ปสอบขอใบขบัขี่

ต่อกรมการขนส่งทางบกต่อไป

ภารกิจ กองกิจการขนสง
โดย.. รุงโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝายปฏิบัติงานขนสง

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับข�่ปลอดภัยเสร�มสรางว�นัยจราจร
ประจําปงบประมาณ 2558 รุนที่ 1
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ตรวจสอบการเก็บรักษาเง�น
ของกองคลัง และกองกิจการขนสง องคการบร�หารสวนจังหวัดขอนแกน

โดย... ฉวีวรรณ จันทร์ดา หัวหน้าหนวยตรวจสอบภายใน

ภารกิจ หนวยตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบการเก็บรักษาเง�น ของ กองคลัง
	 -	 ด้านการเก็บรักษาเงิน	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน	 ตามคำาสั่งที่	 2024/2556	 ลงวันที่	 18	 ธันวาคม	
2556	 เป็นไปตามระเบียบฯ	 ข้อ	 22	 และข้อ	 24	 และการเก็บ
รักษาเงิน	 คณะกรรมการได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ	
ข้อ	26	ข้อ	28
	 -	 การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือยกไป	 คณะกรรมการ
ได้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยประจำาสำานักงานอย่างมั่นคงปลอดภัย	
วันทำาการถัดไปได้นำาเงินสดคงเหลือฝากธนาคารตามระเบียบ	ฯ	
ข้อ	34

ตรวจสอบการเก็บรักษาเง�น ของ กองกิจการขนสง
	 ตรวจสอบการดำาเนนิงานดา้น	การรบัเงนิ	การนำาฝากเงนิ	
การบัญชี	 การควบคุมตั๋วฉีก	 สถานีขนส่งอำาเภอภูเวียง,	
อำาเภอชุมแพ,	อำาเภอบ้านไผ่	และ	สถานีขนส่งแห่งที่	3

1. ด้านการรับเงิน การนําฝากเงิน การบัญชี
	 	 1.1	การจดัทำารายงานรายรบั	-	รายจา่ย	พบวา่	จดัทำา
ถูกต้อง	และเป็นปัจจุบัน	
	 	 1.2	มีการจัดทำารายงานสรุปรายงานการรับเงิน
คงเหลือประจำาวัน	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเป็นปัจจุบัน	 ตรงกับ

จำานวนเงนิสดทีร่บัและตรวจนบัจรงิ	รวมทัง้ยอดเงินคงเหลือยกไป	
และรายงานเงินคงเหลือประจำาวัน	
	 	 1.3	มกีารจดัทำารายงานสรปุรายงานการรบัเงนิประจำา
วันแต่ละช่วงเวลา	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ตรงกับตั๋วฉีกที่จำาหน่ายที่ใช้
เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีถูกต้อง	 ครบถ้วน	
และเป็นปัจจุบัน	
	 	 1.4	จำานวนเงินที่นำาฝากธนาคารประจำาวันถูกต้อง
ตรงกับจำานวนตั๋วฉีกที่จำาหน่ายในแต่ละช่วงเวลาของวัน
	 	 1.5	 มีการบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเป็น
ปัจจุบัน	ในสมุดบัญชีเงินสด

 2. ด้านการควบคุมตั๋วฉีก
	 จำานวนตั๋วฉีกที่เบิกและยอดคงเหลือจากการตรวจนับ
ถูกต้อง	 ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	 สำาหรับต๋ัวฉีกที่ใช้แล้ว	
ได้สรุปยอดรับเงินไว้หน้าเล่ม	 (ต้นขั้วตั๋วฉีก)	 ทุกเล่ม	 มีการจัด
เก็บไว้เป็นมัดๆ	 ละ	 10	 เล่ม	 พร้อมสรุปยอดนับเงินไว้หน้าเล่ม	
(ต้นขั้วตั๋วฉีก)	 ทุกเล่ม	 และตั๋วฉีกที่ยังไม่ใช้มีการจัดเก็บแยกไว้
ตามประเภทราคาและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
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โดย...กิตติชัย อุทธา นักวิชาการศึกษา 7ว

ขาวแวดวงการศึกษา และโรงเร�ยนในสังกัด อบจ.ขอนแกน

	 วันที	่15	มิ.ย.	2558	นายก	อบจ.ขอนแกน่	ดร.พงษศ์กัด์ิ 

ตั้งวานิชกพงษ์ ผอ.สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น	 ดร.อัจฉรา 

สากระจาย	และ	ผอ.ศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขตการศกึษา	9	จังหวดั

ขอนแก่น	 ดร.นพดล ธุลีจันทร์	 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความรว่มมอืทางวชิาการ	(Memorandum	of	Understanding	:	

MOU)	ณ	ห้องประชุมชัน้	2	องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการดำาเนินการส่งเสริม

การศึกษาพิ เศษ, 	 การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย	 ให้มีคุณภาพ	 มีความเหมาะสมสำาหรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้	 เช่น	 การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทาง

วิชาการ	 การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพที่

หลากหลาย	 ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน

เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา	

การวิจัย	 การฝกอบรม	 การประชุม	 สัมมนา	 ศึกษาดูงาน	 และ

การจัดบริการประชาชนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกขอตกลง (Memorandum of Understanding : MOU)
แนวทางความรวมมือการสงเสร�มการศึกษาพ�เศษ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดขอนแกน
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โดย ศิริกุล ทัพซ้าย ศึกษานิเทศก์ คศ.3 ชํานาญการพิเศษ

ขาวแวดวงการศึกษา และโรงเร�ยนในสังกัด อบจ.ขอนแกน

	 วันที่	 6	 มิ.ย.	 2558	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ 

ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นายธาดา 

พรหมสาขา ณ สกลนคร	 เป็นประธานในพิธีเปดการอบรม

เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโรงเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	

เรือ่งการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบโครงงาน	

(Project	-	Based	Learning)	ประจำาป	2558		โดยมกีารจดัการอบรม	

2	รุ่น	ซึ่งรุ่นที่	1	วันที่	6	-	7	มิ.ย.	2558	และ	รุ่นที่	2	วันที่	13	-	14	

มิ.ย.	 2558	ณ	 โรงแรมวีวิช	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 มีผู้เข้าร่วมอบรม	

จำานวน	 319	 คน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้ครู

ในการจดักจิกรรมการเรียนรู้และสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนการสอน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยน

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
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	 สวัสดีค่ะ	 ผู้อ่านทุกท่าน	 ฉบับนี้ดิฉันขอนำาเสนอความ

แตกต่างทางดา้นการศกึษาระหวา่งนกัเรยีนไทยกบันกัเรยีนฟนแลนด	์

ซึง่ผูอ้า่นหลายคนอาจเคยได้ยนิชือ่เสยีงของเขาอยูแ่ลว้วา่	เป็นประเทศ

ท่ีเจรญิและตดิอนัดบัหนึง่ของโลก	ไดร้บัการจดัอนัดบัให้เปน็นกัเรยีน

ที่มีคุณภาพที่สุดในโลกติดต่อกันมาโดยตลอด

โดย... เทวา ตั้งวานิชกพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คศ.3 ชํานาญการพิเศษ

เกร็ดความรู จากสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฟ�นแลนด์ ไทย

เริ่มเข้าโรงเรียน เด็กจะเข้าเรียนเมื่ออายุ	6-7	ขวบ	

เขาไม่เน้นโรงเรียนอนุบาลเพราะอยากให้เด็ก

	อยู่กับครอบครัว	มีเวลาเล่นเละเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เริ่มเข้าเรียนตั้งแต่อายุน้อยๆ	เพราะคิดว่ายิ่งเรียนเร็วยิ่งดี

เนื้อหาในหลักสูตร เด็กระดับประถมเรียนไม่เกินวันละ	 5	 ชม.	 โดยหลักสูตรที่มี

เนื้อหาน้อยมาก	เพื่อจะให้เด็กมีเวลาเลือกทำาสิ่งที่ชอบได้	

ทำากิจกรรมที่สนใจ

หลักสูตรแปดสาระเตม็ไปดว้ยเนือ้หาจนไมเ่หลอืเวลาใหค้ดิ	

ค้นหาและเรียนรู้เรื่องที่ตนสนใจ

จํานวนเด็กตอห้อง เด็กห้องละ	12-20	คน	เพื่อให้ครูสามารถ

จะช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กแต่ละคนด้วย

การสอนทีแ่ตกตา่งกนั	แมข้้อสอบของเดก็ในหอ้งเดยีวกนักต็า่ง

กนัได	้ซึง่จะชว่ยใหเ้ดก็ทกุคนพฒันาตนเองสู่เปา้หมายทีต่า่งกนั

เด็กห้องละ	35-40	คน	โรงเรียนดังๆ	มีห้องละ	50	คน	

การพัฒนาเด็กเป็นรายคนทำาได้ยาก	มีหลักสูตรสำาเร็จ

ให้ทุกคนเหมือนกัน

การวัดผล วัดผลด้านต่างๆแยกออกจากกัน	 เช่น	 ด้านความรับผิดชอบ	

ความร่วมมือและผลความรู้วิชาต่างๆ	 ก็ไม่นำามารวมกัน	 ไม่มี

เกรดเฉลี่ย	 ไม่มีข้อสอบมาตรฐานมาเป็นตัววัดนักเรียนทั้ง

ประเทศ

วัดผลด้านเดียวคือด้านวิชาการ	 มีเกรดเฉลี่ยเป็นตัวตัดสิน

ผลการเรียนและมีการใช้ข้อสอบมาตรฐานชุดเดียวกันไป

วัดเด็กทั้งประเทศ

การคนหาตัวเอง
ของเด็กฟ�นแลนด

ที่มา:	ibook	เรื่องค้นหาตัวเอง	by	อ.วิริยะ		ชัยพาณิชย์	https://blog.eduzones.com/wiriya/143329

	 ฟนแลนด์	 ประเทศเล็กๆ	 ในยุโรปตอนบน	 มีประชากร

ประมาณห้าล้านคน	 เป็นประเทศที่มีความจริงจังมาก	 ในด้านการ

พัฒนาคุณภาพคน	 คนมีคุณภาพ	 มีชีวิตความเป็นอยู่ดี	 มีความ

เหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจน้อยมาก	 เพราะมีการเก็บภาษีสูง	 และมี

การพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจังในการสำารวจประเมินผลคุณภาพ

การศกึษา	โดยองคก์รความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและพฒันา	(OECD)	

ที่ชื่อ	PISA	(Program	For	International	student	Assessment)	

นักเรียนของฟนแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักเรียนท่ีมีคุณภาพ

ที่สุดในโลกติดต่อกันมาโดยตลอด

	 การจัดการศึกษาของเขามุ่งให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง	 รู้จัก

ตนเอง	 และมีเส้นทางของตนเอง	 มาดูสิ่งท่ีเขาทำาเปรียบเทียบกับ

ของเรา

	 เดก็นักเรียนท่ีฟนแลนด์โชคดีกวา่เด็กบา้นเรามาก	เพราะไดม้เีวลาเรยีนรูแ้ละคน้หาตนเอง	ครมูเีวลาพฒันาเดก็	แตล่ะคนตามศกัยภาพ

และความสนใจที่แตกต่างกัน	 และการวัดผลการเรียนที่ไม่ได้มีแค่เกรด	 แต่มีการวัดผลของทักษะ	 และอุปนิสัยด้านต่างๆ	 ช่วยให้เด็กทุกคน

สามารถพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องแข่งขันกัน
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โดย... วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสํานักปลัดฯ

โครงการ เปดบานรับธรรม อบจ.ขอนแกน

กรรมเกามีจร�ง
“คนทั่วไปมักชอบพูดกันว่า	 กรรมตามสนอง	 ชดใช้เวรกรรม	

แต่จะมีสักกี่คนที่เชื่ออย่างจริงๆ	จังๆ	ส่วนมากแล้วจะเป็นพวกเชื่อแต่ปาก	
พูดตามความเคยชิน	 ที่พูดเช่นนี้เพราะสังเกตว่า	 คนที่พูดเรื่องกรรมดี	
กรรมชั่ว	 เขาพูดโดยที่ตัวเขาไม่ได้เชื่อว่ามีจริง	 เพราะถ้าเชื่อว่ากรรมมีจริง	
ทำาไมเขาจึงยังทำาความชั่วอยู่อีก	 คนที่ประพฤติแต่กรรมดีในชาติปางก่อน	
สิ่งที่ได้รับในชาตินี้คือสิ่งที่ดีงาม	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตา	
ผิวพรรณ	เชื้อชาติ	วงศ์ตระกูล	รวมทั้งมีตำาแหน่งหน้าที่การงานที่ดี	มีชีวิต
ตั้งอยู่บนความสุขสบาย	 แต่คนท่ีสร้างผลกรรมแต่ชาติปางก่อน	 สิ่งเป็น
กรรมย้อนกลับคืนสนองในชาตินี้	คือความทุกข์ยากลำาเข็ญ	รูปร่างหน้าตา
ชั่วช้าอัปลักษณ์	 มีวงศ์ตระกูลท่ีตำ่าต้อย	 คำาเนินชีวิตอยู่บนความทุกข์
ทรมาน”
	 แม้ว่าจะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมีจริง	 แต่คนเรามักจะมีความคิด
วา่	อกีนานกวา่ทีก่รรมจะตามทนั	แตใ่นความเปน็จรงิแลว้	เวลานีด้เูหมอืน
วา่การเดนิทางของ	“กรรม”	มนัจะรวดเรว็	จนเราคาดไมถ่งึ	หากสงัเกตกจ็ะ
พบว่าเวลานี้คนที่สร้างเวรกรรมทำาเข็ญกับคนอื่น	ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้า	
ชาตินี้ผลกรรมก็ตามทันแล้ว	 คนร้ายที่ยิงคนตายตอนเช้า	 ปรากฏว่า
ตอนสายๆ	 ตำารวจก็ตามจับตัวมาลงโทษได้แล้ว	 การติดคุกติดตะราง	
เหมือนไม่ต่างกับการตกนรกทั้งเป็น	 บางคนทำาใจไม่ได้ที่จะต้องมาติดคุก
ติดตะราง	ท้ายที่สุดก็ฆ่าตัวตายก่อนหรือตรอมใจตายในคุกนั่นเอง

กรรมใหม
	 กฎแห่งกรรมนั้นเน้นที่การสร้างกรรมใหม่หรือกรรมใน
ปัจจุบัน	 เพราะกรรมใหม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้	 (แม้จะไม่ท้ังหมด	
เพราะการกระทำาอะไรก็ตามย่อมอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยที่จำากัด
เสมอ)	กรรมใหม่นั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะทำาหรือไม่ทำาอะไร	ทั้งหมดนี้
อยูท่ีก่ารตดัสินใจของเรา	ในขณะทีก่รรมเกา่นัน้เราไมส่ามารถเปลีย่นแปลง
อะไรไดเ้พราะกลายเปน็อดตีไปแล้ว	การทีก่ฎแหง่กรรมพดูถงึกรรมเกา่นัน้	
ก็เพื่อให้เรารับผิดชอบกับการกระทำาในอดีตของตนเอง	 จะได้ไม่โทษ
ผู้อื่นหรือเทวดาฟ้าดินว่าเป็นตัวการทำาให้เราทุกข์	 แต่อีกด้านหนึ่งของ
กฎแห่งกรรมซึ่งเป็นจุดเน้นที่สำาคัญของพุทธศาสนา	ก็คือ	การสร้างกรรม
ใหม่ในปัจจุบันเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของตน	 ให้เป็นไปในทางที่ดี
งาม	 แต่ความเข้าใจในปัจจุบันกลับไปเน้นที่กรรมเก่า	 และการยอมจำานน
ต่อกรรมเก่า	ทุกวันนี้ชาวพุทธจำานวนไม่น้อยมีความเข้าใจว่า	 สิ่งที่เกิดขึ้น
กับชีวิตของตนเองทั้งหมดล้วนเป็นเพราะกรรมเก่า	ความคิดเช่นนี้แท้จริง
แล้วขัดกับหลักการทางพุทธศาสนา	พระพุทธองค์ได้เคยตรัสไว้ว่า	1	ใน	3	
ของลัทธินอกพุทธศาสนา	 ได้แก่	 ลัทธิกรรมเก่า	 (ปุพเพกตเหตุวาท)	 คือ
ความเช่ือที่ว่าส่ิงใดก็ตามที่ได้ประสบ	 จะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตาม	 มิใช่สุข
มิใช่ทุกข์ก็ตาม	 ล้วนเป็นเพราะกรรมที่ได้ทำาไว้ในปางก่อน	 ใช่แต่เท่านั้น
พระองค์ยังทรงเตือนว่า	 “เมื่อบุคคลมายึดเอากรรมที่ทำาไว้ในปางก่อน
เปน็สาระ	ฉนัทะกด็	ีความพยายามกด็	ีวา่สิง่นีค้วรทำา	สิง่นีไ้มค่วรทำา	กย็อ่ม
ไม่มี”	 อดีตกับปัจจุบันนั้นไม่อาจแยกขาดจากกันได้ฉันใด	 การกระทำา
ในอดีตก็ย่อมส่งผลถึงปัจจุบันฉันนั้น	 แต่ปัจจุบันก็หาใช่ เป็นทาส
ของอดีตไม่	 เพราะเราสามารถเลือกได้ว่าจะทำาอย่างไรกับสิ่งที่สืบเนื่อง
จากอดีต	 รวมทั้งสามารถเอาผลจากกรรมเก่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่เราได้ด้วย	 เช่น	 ความเจ็บป่วย	 อันที่จริงเหตุปัจจัยแห่งความเจ็บไข้
ได้ป่วยน้ันมีหลายอย่าง	 ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าเท่านั้น	 หากยังเป็นผล
จากดินฟ้าอากาศ	(อุตุนิยาม)	หรือกรรมพันธุ์	 (พีชนิยาม)	แต่ไม่ว่าจะเกิด
จากอะไรก็ตาม	 ก็ใช่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกความเจ็บป่วยมากระทำาเท่านั้น	
หากเรายังสามารถใช้ความเจ็บป่วยให้เกิดประโยชน์ได้ด้วย	 ตรงนี้แหละ
เป็นเรื่องของการสร้างกรรมใหม่หรือกรรมในปัจจุบัน
	 การทีจ่ะทำาใหค้รอบครวัมสุีขไดน้ัน้	ทกุคนตอ้งยดึมัน่ในหลกัศลี	5	
ส่วนมากครอบครัวที่แตกแยกกันจะเข้าหลักของศีลข้อ	 3	 คือ	 กาเมสุ	
มิจฉาจารา	เวรมณี	งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม	คือการคบชู้	ผิดผัว
ผิดเมียเขา	 เกิดการทะเลาะวิวาทไม่เข้าใจกัน	 ความมักมาก	 มักน้อยใน
กามคุณของคนไม่เท่ากัน	ฉะนั้นในทางที่ดีต้องพูดคุยกัน

	 ในการประชุมประจำาเดือนของข้าราชการ	 พนักงาน	 อบจ.
ขอนแก่น	ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์	ประจำาป	2558	โดย	พระธรรมดิลก	
(สมาน	สเุมโธ)	วดัปา่แสงอรณุ	ตำาบลพระลบั	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัขอนแกน่	
ขอสรุปธรรมะประเด็นที่สำาคัญ	 ที่ท่านได้เทศน์	 พอสังเขป	 ดังน้ี	 (ต่อจาก
ฉบับที่แล้ว	2	)
	 หลวงพ่อได้ให้คาถาป้องกันภูตผี	 เปรตนรก	 เมื่อเข้าป่าเขา
ลำาเนาไพร	ที่ที่เปล่าเปลี่ยว	ให้ท่องคำาว่า	“ทุ	สะ	นะ	โส”	เมื่อภูตผี	ได้ยิน
ก็จะกลัว	 หลีกหนีไปไกล	 และอีกคาถาหน่ึงท่ีป้องกันไม่ให้ตกนรก	
ให้ท่องคำาว่า	“อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มะ อะ อุ สี่วงค์พรหมมา เปนพระ
กรรมฐาน”	ท่องให้ขึ้นใจ	หลวงพ่อบอก
	 ตอ่มาทา่นไดพ้ดูเรือ่งกรรมเกา่	กรรมใหม	่และการดำาเนนิชวีติให้
ครอบครัวมีสุข

ธรรมะ 5 ขอ ของฝายชาย (สามี) 
	 1.	 ยกย่องว่าเป็นภรรยา	
	 2.	 ไม่ดูถูกดูหมิ่นภรรยา
	 3.	 ไม่นอกใจภรรยา	
	 4.	 ให้ความเป็นใหญ่ในบางเรื่อง	เช่น	การบ้านการเรือนให้เป็นหน้าที่
	 	 ของภรรยา	ให้เป็นปกแผ่นแน่นหนา
	 5.	 ให้เครื่องประดับของขวัญตามสมควร	 ในโอกาสต่างๆ	 ให้เกียรติ
	 	 ในการออกงาน	เท่าที่กำาลังสตรีจะกระทำาได้

ธรรมะ 5 ขอ ของฝายหญิง (ภรรยา)
	 1.	 จัดบ้านเรือนให้น่าอยู่อาศัยไม่รกรุงรัง	น่ารับแขกได้
	 2.	 มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ญาติของสามี	ไม่ตระหนี่ขี้เหนียว
	 3.	 ไม่นอกใจสามี
	 4.	 รักษาทรัพย์สินของสามีและของตนที่หามาได้
	 5.	 ต้องขยันช่วยเหลือสามี	ไม่เห็นแก่ตัว	ทำางานช่วยเหลือสามี	

ติดตามโครงการเปดบ้านรับธรรม	อบจ.ขอนแก่น
ในฉบับหน้า	...สวัสดีครับ
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สาระนารู กองการเจาหนาที่
สุวนัย ภูมาศ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

	 สวสัดคีรบั....ทา่นผูอ้า่นทกุทา่น	ฉบบันีก้องการเจา้หนา้ที่

ขอเสนอสาระน่ารู้กรณีเมาแล้วขับ	 อาจถูกออกจากราชการ

เพราะเหตุขาดคุณสมบัติเคยต้องรับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษา

ถึงท่ีสุดให้จำาคุกเพราะกระทำาความผิดอาญา	 ซึ่งข้าราชการและ

พนักงานจ้างต้องระมัดระวัง	 โดยกรณีนี้มีคดีตัวอย่างเมาแล้วขับ

เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2558	ศาลแขวงดอนเมือง	มีคำาพิพากษา

วา่จำาเลยมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก	พ.ศ.	2522	

มาตรา	160	ตรี	วรรคหนึ่ง	พระราชบัญญัติรถยนต์	พ.ศ.	2522	

มาตรา	66	พระราชบัญญตับัิตรประจำาตวัประชาชน	มาตรา	4,	17	

การกระทำาของจำาเลยเปน็ความผดิหลายกรรมตา่งกรรมใหล้งโทษ

ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา	

มาตรา	91	ฐานขบัรถในขณะเมาสรุา	จำาคกุ	4	เดอืน	ฐานไมแ่สดง

ใบอนุญาตขับรถ	ปรับ	1,000	บาท	ฐานไม่แสดงบัตรประชาชน

ปรับ	 200	 บาท	 จำาเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่

การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา	มาตรา	78	ให้กระทงละกึ่งหนึ่ง	ฐานขับรถในขณะเมาสุรา	

จำาคุก	 2	 เดือน	 ฐานไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ	 ปรับ	 500	 บาท	

ฐานไม่แสดงบัตรประจำาตัวประชาชน	ปรับ	100	บาท	รวมจำาคุก	

2	 เดือนและปรับ	 600	 บาท	 เน่ืองจากแอลกอฮอล์ในเลือด

สูงมากจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนโดยรวมจึงไม่เห็นควร

ใหร้อการลงโทษ	ไมช่ำาระคา่ปรบัใหจ้ดัการตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา	 29,	 30	 ให้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถของจำาเลย	

แจ้งนายทะเบียนขนส่งทราบ

	 หวังว่าคงจะเป็นอุทธาหรณ์ให้ข้าราชการและพนักงาน

จ้างทุกท่านระมัดระวังมากยิ่งขึ้น	นะครับ

พบกันใหม่ฉบับหน้า..........สวัสดีครับ

เมาแลวขับ อาจถูกออกจากราชการ
เพราะขาดคุณสมบัติเคยตองรับโทษจําคุก

เมาไมขับ

นะครัสสส

ที่มา:	M	Thai	News	
2	ก.ค.	2558
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โดย... นิมิตร ลีเอาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว

ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน

	 จากฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงการตรวจรับพัสดุที่ถูกต้อง	เรียบร้อยและครบกระบวนการ	ส่วนฉบับนี้จะกล่าวถึงการตรวจรับพัสดุในกรณีที่

ไม่ถูกต้องและมีปัญหา	พอสรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดไมเปนไปตามกําหนด

	 ในกรณทีีเ่หน็วา่พสัดทุีส่ง่มอบมรีายละเอยีดไมเ่ปน็ไปตามขอ้กำาหนดในสญัญาหรอืขอ้ตกลง	ใหร้ายงานหวัหนา้สว่นราชการผา่นหวัหนา้

เจ้าหน้าที่พัสดุ	เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

2. การตรวจรับพัสดุกรณีเปนปญหา

	 กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำานวน	หรือส่งมอบพัสดุไม่ถูกต้องทั้งหมดแต่ครบจำานวน	ถ้าสัญญาหรือข้อตกลง

มิได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ	เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	และต้องแจ้งให้

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบโดยเร็ว	โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้อง

	 	 	 -	 เมือ่ตรวจพสัดุถกูต้องแลว้	ใหร้บัพสัดุไวแ้ละถือวา่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งไดส้ง่มอบพสัดถูุกตอ้งครบถ้วนเฉพาะจำานวนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่

	 	 	 	 วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำาพัสดุนั้นมาส่ง

	 	 	 -	 หลังจากตรวจรับเรียบร้อยแล้วให้มอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ

	 	 	 -	 จัดทำาใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับมอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	 1	 ฉบับ	 และเจ้าหน้าที่พัสดุ	 1	 ฉบับ	

	 	 	 	 เพื่อดำาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง	และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ

2. รายงานหัวหน้าสวนราชการ

	 	 	 -	 ให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ

3. แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ	นับแต่วันตรวจพบ	แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของส่วนราชการที่จะปรับผู้ขายหรือ

	 	 	 ผู้รับจ้างในจำานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น

3. พัสดุเปนชุดหร�อหนวย

	 การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย	มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

	 	 	1.	 ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์	 ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบ

	 	 	 	 พัสดุนั้น

	 	 	2.	 รายงานหัวหน้าส่วนราชการ

	 	 	3.	 แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน	3	วันทำาการนับแต่วันที่ตรวจพบ

การตรวจรับพัสดุ
(ตอจากฉบับที่แลว)

ที่มา:	www.saohaihospital.com/data_pdf/pdf_3.pdf
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โดย... จาออง...วีระศักดิ์ อินทวงษ์
ข า ว กี ฬ า

	 สวัสดีครับแฟนข่าวกีฬา	รอบรั้ว	อบจ.ขอนแก่น	ฉบับนี้มาติดตามผลการแข่งขันฟุตซอล	

ตามโครงการแข่งขันฟุตซอล	 อบจ.ขอนแก่นคัพ	 ต้านยาเสพติดครั้งที่	 4	 ประจำาป	 2558	 แข่งขัน

ระหว่างวันที่	26	พ.ค.	58	ถึงวันที่	12	มิ.ย.	58	ณ	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

	 จัดการแข่งขันแบ่งเป็น	5	รุ่น	มีทีมร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น	100	ทีม	ซึ่งมีประชาชนทั่วไป

และกองเชียร์ของแต่ละทีมร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก	ผลการแข่งขันเป็นดังนี้	

	 วันที่	12	มิ.ย.	2558	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	ได้มอบหมายให้รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายวัฒนา ชางเหลา

เป็นประธานในพิธีปดการแข่งขัน	 พร้อมมอบรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬา	 โดยมี	 ส.อบจ.เขต	 1	 อ.เมือง	นางปณิดา แก้วขัน	 ร่วมเป็นเกียรติ	

และรับชมการแสดงจากน้องๆ	 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พร้อมด้วย	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ

ผอ.กองกิจการขนส่ง	 นายประชิต อ้ึงประเสริฐ และหัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา	 นายสมชาย อิฐรัตน์	 ณ	 สนามกีฬาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น

ฉบับนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ...		

รุนเยาวชนอายุไมเกิน 10 ป รุนเยาวชนอายุไมเกิน 12 ป

	 -	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ทีม	My	Friend	วังค้างคาว

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ได้แก่	ทีมธาราทิพย์

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ได้แก่	ทีมเลอสรร	12	อะคาเดมี่	A	

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	ได้แก่	ทีมเดอะที	บ้านไผ่

	 -	รางวัลผู้ทำาประตูสูงสุด	ได้แก่	ด.ช.ธนชัย	สาขา

	 -	รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม	ได้แก่	ด.ช.ธนชัย	สาขา

	 -	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ทีมเลอสรร	12	อะคาเดมี่	A	

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ได้แก่	ทีมวุฒิญา	อะคาเดมี่

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ได้แก่	ทีมบูมปอปคอร์น	

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	ได้แก่	พริกขี้หนู

	 -	รางวัลผู้ทำาประตูสูงสุด	ได้แก่	ด.ช.ธีรภัทร	ถิตย์วิลาศ

	 -	รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม	ได้แก่	ด.ช.พีรพัฒน์	มิ่งศิริ

รุนเยาวชนอายุไมเกิน 14 ป รุนเยาวชนอายุไมเกิน 16 ป

	 -	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ทีมเลอสรร	12	อะคาเดมี่	

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ได้แก่	ทีมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ได้แก่	ทีมโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์	

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	ได้แก่	ทีมขอนแก่น	Cas	อะคาเดมี่

	 -	รางวัลผู้ทำาประตูสูงสุด	ได้แก่	ด.ช.ปริญญา	ขัตติยะ

	 -	รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม	ได้แก่	ด.ช.พีระวัส	หล้าแหล่ง

	 -	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ทีมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน	

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ได้แก่	ทีมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ได้แก่	ทีมโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	ได้แก่	ทีมขอนแก่น	Cas	อะคาเดมี่

	 -	รางวัลผู้ทำาประตูสูงสุด	ได้แก่	นายจตุรนต์	คำามาลา

	 -	รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม	ได้แก่	นายจตุรนต์	คำามาลา

รุนประชาชนทั่วไป

	 -	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ทีมศิษย์เก่าขอนแก่นวิทยายน

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ได้แก่	ทีมสนามกีฬา	A

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ได้แก่	ทีมปาเจ	บิวดิ้ง	

	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	ได้แก่	ทีมชมรมฟุตซอลราชมงคลขอนแก่น

	 -	รางวัลผู้ทำาประตูสูงสุด	ได้แก่	นายอุกฤษฎ์	แต่งตั้ง

	 -	รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม	ได้แก่	นายพชร	กิตติยาธนากิจ
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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


