


เลาเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแกน

ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

bike for mom ปนเพื่อแม
 เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2558 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ พรอมดวย รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล
ภูคําวงศ ปลัด อบจ.ขอนแกน นางสุมาลี ฐานวิเศษ รองปลัด อบจ.
ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร นายประสิทธิ์
อุดมธนะธีระ หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ อบจ.ขอนแกน
รวมกิจกรรม Bike For Mom ปนเพื่อแมของจังหวัดขอนแกน
ปนจักรยานสรางสถิติโลกรวมกับชาวขอนแกน โดยมี ผูวาราชการ
จังหวัดขอนแกน นายกําธร ถาวรสถิตย เปนประธานในพิธี
ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดขอนแกน

บันทึกเทปถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
 เมื่อวันที่  23 ก.ค. 2558 นายก อบจ.ขอนแก น
ดร.พงษ ศักดิ์  ตั้ งวานิชกพงษ   พร อมด วย รองนายก
อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ รองปลัด อบจ.ขอนแกน
น.ส.นงลักษณ รัตนจันทร คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ
รวมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เพ่ือเปนการแสดงความ
จงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทยขอนแกน อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

ดร.พงษศักดิ์

นายประสิทธิ์
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ปนปลูกเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2558 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานในพิธีเปดโครงการปนปลูก

เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สวนพฤกษศาสตร

ขอนแกน ต.เพ็กใหญ อ.พล จ.ขอนแกน โดยมีหัวหนาสวนพฤกษศาสตรขอนแกน น.ส.นุชรี นอแสงศรี เปนผูกลาวรายงาน 

และในโอกาสนี้มี ส.อบจ.ขอนแกน อ.พล เขต 1 นายคจิตร พงษคําพันธ ส.อบจ.ขอนแกน อ.พล เขต 2 นายคงฤทธิ์

อัศวพัฒนากูล และ ส.อบจ.ขอนแกน อ.แวงใหญ นายทองสุข ธนูรัตน พรอมหัวหนาสวนราชการ ประชาชน เยาวชน

และชมรมนักปนจักรยานขอนแกน รวมเปนเกียรติ และรวมปนจักรยานจํานวนมาก
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เจาของ : องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูอํานวยการ : 
 ดร.พงษศักดิ์  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

    สวัสดีค ะผู  อ  านทุกท าน
วารสารคูนแคน ปท่ี 10 ฉบับที่ 11 
ประจําเดือนสิงหาคม 2558 กลับมา
พบทุกทานอีกครั้งคะ เดือนสิงหาคม 
เปนเดือนที่มีความสําคัญตอเราชาวไทย 
น อ ก จ า ก จ ะ มี วั น สํ า คั ญ เ นื่ อ ง ใ น
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ าฯ พระบรมราชินีนาถ

“12 สิงหามหาราชินี” ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปแลว ในวันนี้ยังเปน 
“วันแมแหงชาติ” เพื่อระลึกถึงพระคุณของผู ใหกําเนิด และในปน้ี
ก็มีกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ “ปนเพื่อแม (Bike for Mom)” พรอมกันทั่วประเทศ
ในวันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2558 เพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ที่จะใหประชาชนระลึกถึง
พระคุณแมและไดใหความสนใจการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 
เสริมสรางความสามัคคีในการจัดทํากิจกรรมรวมกัน และสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจท่ีเปนดุจแมของแผนดิน
เป นแบบอย างแก ประชาชนชาวไทยในความกตัญูต อแผ นดิน
โดยจัดกิจกรรมขึ้นทุกจังหวัดและจังหวัดขอนแกน โดยประชาชน
ทุกหมูเหลาเขารวมในกจิกรรม “ปนเพือ่แม” ณ สนามหนาศาลากลางจงัหวดั
ขอนแกน และจังหวัดขอนแกนมีผูเขารวมปนเพื่อแม จํานวน 3,695 คัน 

นอกจากนี ้กจิกรรม “Bike For Mom ปนเพือ่แม” ยงัไดมกีารบนัทกึสถติโิลก
ตามขอกาํหนดของการบนัทกึสถติ ิกนิเนสส เวลิด เรคคอรด หลงัมจีาํนวน
ผูเขารวมในการปนจกัรยานในครัง้นีท้ีจ่าํนวน 177,076 คนั ซึง่ทาํลายสถติิ
ที่ไตหวันเคยทําไวที่ 72,919 คัน และถือวาไทยเปนเจาของสถิติโลก
รายใหม ที่มีคนรวมปนจักรยานพรอมกันมากที่สุดใน หนวยงานตางๆ
กแ็สดงออกถงึความจงรกัภกัดตีอ สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ 
วารสารคูนแคนขอเปนตัวแทน อบจ.ขอนแกน ขอพระองคทรงพระเจริญ
 ขอแสดงความยินดีกบัทานทีป่รกึษานายก อบจ.ขอนแกน คนใหม
ดวยนะคะ นางวรานี ศรีวงษชัย ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาฯ ใหม
ลาสดุคะ ชวงนีใ้กลจะสิน้ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หนวยงานราชการสวน
ทองถิ่น ไดจัดทําแผนงานงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559
เพื่อใหการบริหารจัดการและการใชจายงบประมาณแผนดินคุมคาที่สุด 
เพราะทุกบาททุกสตางคเปนเงินภาษีของพี่นองประชาชน ดังนั้น จึงตอง
ใชจายใหรอบคอบเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชนชาวจังหวัด
ขอนแกน ขอเปนกําลังใจใหกับขาราการ เจาหนาที่ผู มีหนาที่ในการ
จัดทํางบประมาณทุกทาน และ อบจ.ขอนแกนโดย นายก อบจ.ขอนแกน
ดร.พงษศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ จักไดนําเสนอแผนงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2559 ตอ สภา อบจ.ขอนแกน เพื่อขออนุมัติตอไปคะ 
 พบกนัใหมฉบบัหนา ขอใหทกุทานประสบแตความสขุ ความเจรญิ 
ในตําแหนงหนาที่การงาน มีพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง รํ่าๆ รวยๆ
อยาลืมรักษาสุขภาพดวยนะคะ สวัสดีคะ 

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

“12 สิงหามหาราชินี” ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปแลว ในวันนี้ยังเปน 



เลาเรื่องจากปก กับ นายก อบจ.ขอนแกน 2 

ภารกิจ อบจ.ขอนแกน 6 

รูเรื่องกฎหมาย 12 

E-Marketing & E-Bidding (3) 13 

ภารกิจสํานักปลัด อบจ. 14

ภารกิจกองกิจการสภา อบจ. 15

ขาวเดน อบจ.ขอนแกน 16 

ภารกิจสํานักการชาง 18 

รวมกันเราทําได แกไขปญหาจราจร 19

ภารกิจกองคลัง 20 

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ 21 

ภารกิจกองกิจการขนสง 22 

ภารกิจหนวยตรวจสอบภายใน 23 

ขาวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน 24 

เกร็ดความรู 26 

โครงการเปดบานรับธรรม อบจ.ขอนแกน 27 

สาระนารูกองการเจาหนาที่ 28 

ภารกิจกองพัสดุและทรัพยสิน 29 

ขาวกีฬา 30 

“ศูนย OTOP อบจ.ขอนแกน” 
จําหนาย 

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

หญารีแพร
ผลิตโดย : กลุมแมบานเกษตรกร บานดงกลาง

อ.พระยืน จ.ขอนแกน



ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...ชาญสิทธิ์ คุมตะบุตร ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 

โครงการปองกันและแก ไขปญหายาเสพติด 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
กิจกรรม “เยาวชนรุนใหมรวมใจตานยาเสพติด” โดยมี นายก 
ทต.ทาพระ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร พรอมดวย ผอ.โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแกน หัวหนาสวนราชการ
สถานศึกษา รวมเปนเกียรติ เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2558 ณ เทศบาล
ตําบลทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รุนที่ 1 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน รุนที่ 1 
โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.พล เขต 1 นายคจิตร พงษคําพันธ 
ส.อบจ.ขอนแกน อ.พล เขต 2 นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล 
ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.ชนบท นายอดุลย คามดิษฐ ส.อบจ.
ขอนแกน เขต อ.เปอยนอย นายจิรายุ โชติศิลากุล ส.อบจ.
ขอนแกน เขต อ.หนองสองหอง นายศริชิยั ฉตัรชยัพลรัตน และ 
ผอ.โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน รวมเปนเกียรติ เมื่อวันที่ 7 
ก.ค. 2558 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแกน 

พบปะประชาชนและรวมทําฝาย - ปลูกปา อําเภอแวงใหญ 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
ลงพื้นที่ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ พบปะและรวมใหกําลังใจผูที่เขา
รวมกจิกรรมทาํฝาย – ปลูกปา ในโครงการกอสรางฝายเสรมิสราง
ระบบนิเวศตนนํ้า และฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา (Check 
Dam) อําเภอแวงใหญ โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.แวงใหญ 
นายทองสุข ธนูรัตน ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.โคกโพธิ์ไชย
นายมสีวสัดิ ์ชมชยัภมู ิรวมกจิกรรมครัง้นี ้เมือ่วนัที ่6 ก.ค 2558 
ณ ปาชุมชนโนนโคกพระ หมู 1 หมู 10 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ 
จ.ขอนแกน

พัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกประชาชนในเขตพื้นที่
อําเภอบานไผ จ.ขอนแกน โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.บานไผ
เขต 2 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน รวมเปนเกียรติ เม่ือวันที่
6 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมไฮเวย อ.บานไผ จ.ขอนแกน
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน

เปดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รุนที่ 2 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สงักดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวดัขอนแกน  รุนที ่2 
โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.ชุมแพ เขต 2 นายสมพงษ ปูเพ็ง
ส.อบจ.ขอนแกน อ.ชุมแพ เขต 3 นายบุรินทร ศรีตรัย ส.อบจ.
ขอนแกน  อ.สีชมพู เขต 2 นายจารุพรรณ ภูวสันติ และ ส.อบจ.
ขอนแกน เขต อ.เวียงเกา นายวิบูลย เรืองประเสริฐกุล
และ ผอ.โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน รวมเปนเกียรติ
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 ณ โรงเรียนโนนหันวิทยายน อ.ชุมแพ 
จ.ขอนแกน

สงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการอบรมสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอโนนศิลา รุนที่ 3 
โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.โนนศิลา นายศรัญ กสิกิจวรกุล 
รวมเปนเกียรติ เมื่อวันท่ี 13 ก.ค. 2558 ณ หอประชุมอําเภอ
โนนศิลา จ.ขอนแกน

รวมพิธีฉลองตราตั้งเจาอาวาส
วัดทาพระหงสเทศประดิษฐ

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
รวมพิธีฉลองตราต้ังเจาอาวาสและอานประกาศสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแตงต้ัง พระครูประยตุจกัรธรรม เปนเจาอาวาส 
วัดท าพระหงษเทศประดิษฐ  เมื่อวันที่  16 ก.ค. 2558
ณ วัดทาพระหงษเทศประดิษฐ อ.เมือง จ.ขอนแกน

เปดโครงการพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณแบบ
เพื่อการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ
แบบเพื่อการดูแลผูปวยปากแหวง เพดานโหวและความพิการ
แตกําเนิดของศรีษะและใบหนา ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2558 ณ หองประชุม สว.2 ชั้น 3
โรงพยาบาลศรีนครินทร จ.ขอนแกน
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

โครงการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษในครัวเรือน 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการการจดัการ
สิ่งแวดลอมและมลพิษในครัวเรือน อําเภอเมืองขอนแกน
ประจําป 2558 เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม
และมลพิษในครัวเรือน โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต 6 
นายสุดใจ ทุยบึงฉิม รวมเปนเกียรติ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2558
ณ หอประชมุโรงเรยีนบานโคกสพีทิยาสรรพ อ.เมอืง จ.ขอนแกน

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รุนที่ 3 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน
รุนที่ 3 โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.นํ้าพอง เขต 2 นายนพพร
ป ติสุวรรณรัตน   ส.อบจ.ขอนแก น อ.กระนวน เขต 1
นางกรรณิการ สืบสารคาม ส.อบจ.ขอนแกน อ.กระนวน เขต 2 
นายตระกูล เจริญเชื้อ รวมเปนเกียรติ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2558
ณ โรงเรียนนํ้าพองศึกษา อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน

โครงการ วิถีขาว วิถีไทย วิถีเครดิตยูเนี่ยน 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการ วิถีขาว วิถีไทย วิถีเครดิตยูเนี่ยน
สงเสริมและสาธิตการทํานาแบบโยนกลา เปนการทํานารูปแบบ
ใหม ซึ่งเปนแนวทางการลดแรงงาน ลดตนทุนการจางแรงงาน
แตไดผลผลิตไมตางจากวิธีดํานา โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน
เขต อ.หนองสองหอง นายศริชัิย ฉัตรชัยพลรตัน รวมเปนเกียรติ 
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2558 ณ แปลงสาธิต บานหนองหวาย หมูที่ 5 
ต.หนองไผลอม อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน

กีฬานักเรียน สพป.ขอนแกน เขต 4 เกมส
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เปนประธานเปดการแขงขนันกัเรยีน สพป.ขอนแกน เขต 4 เกมส
เดนิตามรอยพีซ่โิก โดยม ีรองประธานสภา อบจ.ขอนแกน คนที ่1
นายมนตชัย ศรีวิไลลักษณ ส.อบจ.ขอนแกน อ.นํ้าพอง เขต 2 
นายนพพร ปติสุวรรณรัตน ส.อบจ.ขอนแกน อ.กระนวน เขต 2 
นายตระกูล เจริญเชื้อ ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน 
รวมเปนเกียรติ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียน
บานวังชัย อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน

วารสารคูนแคน8



ภารกิจ อบจ.ขอนแกน
โดย...วราภรณ  อุทธา ผูชวยวิศวกรไฟฟาสื่อสาร

สงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ต.โนนสมบูรณ 
อ.เขาสวนกวาง โดยมี รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล
ภูคําวงศ ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.เขาสวนกวาง นายสมศักดิ์
ลี้ตระกูล ส.อบจ.ขอนแกน เขต อ.ซําสูง นายอุทัย วิสิลา
ส.อบจ.ขอนแกน อ.นํ้าพอง เขต 2 นายนพพร ปติสุวรรณรัตน 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 
รวมเปนเกียรติ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2558 ณ หอประชุมสํานักงาน
เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

โครงการอบรมหลักสูตร “การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก”

 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานเปดโครงการอบรมหลักสูตร “การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก” สาํหรบัครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่ 12 โดยมี ปลัด อบจ.ขอนแกน 
นางสุมาลี ฐานวิเศษ พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ รวมเปน
เกียรติ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมไอโฮเทล ขอนแกน

ประชุมผูปกครองนักเรียนโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
เปนประธานในพิธีเปดการประชุมผูปกครอง โรงเรียนศรีเสมา
วิทยาเสริม ประจําปการศึกษา 2558 เพื่อใหครูและผูปกครอง
นักเรียนไดรับทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษา มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเพื่อส งเสริม
ความสมัพันธอันดรีะหวางคร ูและผูปกครองนกัเรยีนกบัโรงเรยีน 
โดยมี ผอ.โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม นายสมชาติ ไวคํา
ใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่24 ก.ค. 2558 ณ โรงเรยีนศรเีสมาวทิยาเสรมิ
อ.บานฝาง จ.ขอนแกน

โครงการขับขี่ปลอดภัย สรางวินัยจราจร รุนที่ 3 
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
เปนประธานเปดอบรม “โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่
ปลอดภัยเสริมสรางวินัยจราจร (รถจักรยานยนต) ประจํา
ปงบประมาณ 2558 รุนที่ 3” โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง
เขต 2 นายวุฒิพร ศรีมังกรแกว และ ส.อบจ.ขอนแกน
อ.เมือง เขต 6 นายสุดใจ ทุยบึงฉิม รวมเปนเกียรติ เมื่อวันที่
25 ก.ค. 2558 ณ โรงเรียนสอนขับรถไอดี ไดร ฟเวอร 
ถนนชัยพฤกษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...วาที่รอยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
พรอมดวย รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ
คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ อบจ.ขอนแกน 
ร วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
เพือ่แสดงออกถงึความจงรักภักด ีและสาํนึกถงึพระมหากรณุาธคิณุ
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน
โอกาส วันคลายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2558
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน

โครงการปนดวยใจใหสังคม ครั้งที่ 1
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 
มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ 
เปนประธานเปดโครงการปนดวยใจใหสงัคม ครัง้ที ่1 ประจาํป 2558
เพือ่สงเสรมิการปนจกัรยานเพือ่สขุภาพ และสงเสรมิการทองเทีย่ว
โดยม ีประธานทีป่รกึษานายก อบจ.ขอนแกน นายสนัน่ พงษสมบตัิ
อดีต ส.ส.ขอนแกน เขต 4 นางมุกดา พงษสมบัติ และ ส.อบจ.
ขอนแกน เขต อ.อุบลรัตน ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ รวมเปน
เกยีรตใินพธิ ีเมือ่วนัที ่5 ก.ค. 2558 ณ หนาลานกฬีาอเนกประสงค 
เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน

รวมพิธีทําบุญตักบาตร
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ
พรอมดวยภริยา ศึกษานิเทศก คศ.3 ชํานาญการพิเศษ
นางเทวา ต้ังวานิชกพงษ และ คณะผูบริหาร ขาราชการ
อบจ.ขอนแกน รวมพธิทีาํบญุตกับาตร เนือ่งในงานเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาส
วันคลายวันพระราชสมภพ โดยมี ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
นายกําธร ถาวรสถิตย   เป นประธานในพิธี  เมื่ อวันที่
28 ก.ค. 2558 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง 
จ.ขอนแกน

โครงการ 1 อําเภอ 1 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ 
มอบหมายให รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ
เปนประธานเปดโครงการ 1 อาํเภอ 1 หมูบานเศรษฐกิจพอเพยีง 
จัดประชุมชี้แจงและจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน โดยมี ส.อบจ.
ขอนแกน เขต อ.มัญจาคีรี นายสุพร คอนดี รวมเปนเกียรติ
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2558 ณ ศูนยเรียนรูชุมชนบานทาสวรรค 
ต.ทาศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน
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กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา
โดย...ศิริวัฒน  นามคัณที

ทําบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา
 เม่ือวันที่ 30 ก.ค. 2558 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ พรอมดวยภริยา ศึกษานิเทศก คศ.3

ชํานาญการพิเศษ นางเทวา ตั้งวานิชกพงษ ปลัด อบจ.ขอนแกน นางสุมาลี ฐานวิเศษ รองปลัด อบจ.ขอนแกน

นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ และประชาชนชาวจังหวัดขอนแกน รวมกิจกรรมสงเสริม

พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา ณ พุทธมณฑลขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน

ประเพณีแหเทียนพรรษา 
 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558 นายก อบจ.ขอนแกน 
ดร.พงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ เป นประธานเป ดงาน
สืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา 3 แหง ดังนี้

1 .  เป ดงานสืบสานประเพณี
แหเทียนพรรษา ณ สนามหนาที่
ว าการอําเภอ นํ้าพอง จังหวัด
ขอนแกน โดยมี รองประธานสภา 
อบจ.ขอนแกน นายมนชยั ศรีวไิล
ลักษณ คณะผู บริหาร สมาชิก
สภา อบต. กํานัน ผู ใหญบาน
ผูนําชุมชน และชาวบานในพื้นที่
รวมในกิจกรรมแหเทียนพรรษา  

2. เปดงานสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา ณ อบต.บานขาม 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.นํ้าพอง เขต 2 
นายนพพร ปติสุวรรณรัตน คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน และชาวบานในพื้นที่ รวมใน
กิจกรรมแหเทียนพรรษา

3. เปดงานสืบสานประเพณีแห
เทยีนพรรษา ณ วดัศริธิรรมกิาวาส
ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน
โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง 
เขต 6 นายสุดใจ ทุยบึงฉิม
คณะผูบริหาร สมาชกิสภา อบต. 
กํานัน ผู ใหญบาน ผูนําชุมชน 
และชาวบ  านในพื้ น ท่ี  ร  วม
กิจกรรมแหเทียนพรรษา

3.

2.

1.
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รูเรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ ทองงาม นิติกร 8 ว.

 การ จัด ให  มี และควบคุมสุ ส านและฌาปนสถาน

เป นอํานาจหน าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

เพื่ อประโยชน  ของประชาชนในท อง ถ่ินของ เทศบาล

เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามมาตรา 

16(20) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

ท้ังนี้  มีกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับการควบคุมสุสานและ

ฌาปนสถานที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ไดแก พระราชบัญญัติ

สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

การดํา เนินกิจการสุสานและฌาปนสถานไม ก อให  เกิด

เป นอันตรายต อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ

การสาธารณสุขหรืออนามัยของประชาชน

 สุสานและฌาปนสถานแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

 1. สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หมายความวา

สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝงหรือเผาศพ สําหรับประชาชน

ทั่วไป 

 2. สุสานและฌาปนสถานเอกชน หมายความวา สถานที่

ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝงหรือเผาศพ สําหรับตระกูลหรือครอบครัว 

ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายก

เทศมนตรี ปลัดเมืองพัทยาเปนเจาพนักงานทองถ่ินและกําหนด

ใหผู ว าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอเปนพนักงานทองถิ่น 

สําหรับเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตเทศบาลและเขตเมืองพัทยา

 บทบัญญัติที่กําหนดการปฏิบัติที่สําคัญ อาทิ 

 1) หามมิใหผูใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ

หรือสุสานและฌาปนสถาน เอกชน เวนแตจะไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

 2) เมื่อไดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือ

สุสานและฌาปนสถานเอกชน เสร็จแลว หามมิใหดําเนินการ 

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 3) หามมิใหผูใดเก็บ ฝงหรือเผาศพในสถานที่อื่นนอกจาก

ในสุสานและฌาปนสถานสาธาณะหรือสุสานและฌาปนสถาน

เอกชน หรือเก็บศพในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาลหรือเคหสถานเปนการชั่วคราว เวนแตจะไดรับ

อนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 4) หามมิใหผู ใดเปล่ียนแปลงหรือตอเติมสุสานและ

ฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน และฌาปนสถานเอกชน 

เว นแตผู  ได รับใบอนุญาต จะเปนผู ขอและไดรับอนุญาต

เปนหนังสือ จากเจาพนักงานทองถิ่นแลว 

 5) ในการปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานสาธารณสุข พนักงาน

เจาหนาทีห่รอืเจาพนกังานทองถิน่ มอีาํนาจเขาไปในบรเิวณสสุาน

และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อตรวจสอบ

หรือเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  

 6) เมื่อปรากฏวาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ

หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนมีสภาพหรือมีการใชที่เปน

หรืออาจเปนอันตรายแกประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจสั่งให ผู  ได รับใบอนุญาต แกไขหรือเปลี่ยนแปลง

สุสานและฌาปนสถานนั้นภายในเวลาที่กําหนด

 การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรมดา

ของโลกตามที่พระพุทธองคไดทรงสั่งสอนไว ซึ่งองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดการบริการสาธารณะ

เพื่อประโยชนสุขของพี่นองประชาชนตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย 

เมื่อตายแลวก็ยังมีหนาที่ในการจัดใหมีและควบคุมฌาปนสถาน

เพ่ือใหเกดิความเรียบรอยและไมเกดิอนัตรายแกการสาธารณสขุ

หรืออนามัยของประชาชน

การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
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โดย...  ธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

E-Marketing & E-Bidding (3) 

 วารสารฉบับนี้ ผูเขียนขอกลาวถึง ประกาศสํานักนายก
รัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market) และ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :
e - bidding)  ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 มีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558 เปนตนมา โดยมีสาระ
แนวทางปฏิบัติที่ทานผูอานโดยเฉพาะชาวทองถิ่นจะไดรับรู 
เพื่อเตรียมตัวเขาสูการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
 วารสารฉบับที่แลวกลาวถึงความความหมายวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market) มาฉบับนี้
จะกลาวถงึวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส (Electronic Bidding 
: e - bidding) และวิธีซื้อวิธีจางนะครับ
 “ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส” (Electronic
Bidding : e - bidding) ไดแก การจัดหาพัสดุตามระเบียบ
สาํนักนายกรฐัมนตรวีาดวยพสัด ุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม
ดวยวิธีการซื้อหรือการจางที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มี
ความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเปนสินคา หรือบริการที่
ไมไดกําหนดไวในระบบ e – catalog โดยใหผูขาย ผูใหบริการ
หรือผูรับจาง เขายื่นประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจ างภาครัฐด วยอิ เล็กทรอนิกส   (Electronic
Government Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง
 วิธีซื้อ วิธีจาง มี 2 วิธีดวยกัน
 วิธีแรก คือ วิธีซื้อวิธีจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Market : e - market) กระทําได 2 ลักษณะ คือ 

การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request
for Quotation : RFQ) ไดแกการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีราคาเกิน
1 แสน แตไมเกิน 5 ลานบาท 

การเสนอราคาโดยการประมูลอิ เล็กทรอนิกส 
(Thai Auction) กรณีจัดหาพัสดุราคาเกิน 5 ลานบาท  
 วิ ธีที่  2  คือ  วิธีประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส 
(Electronic Bidding : e - bidding) ไดแกการจัดหาพัสดุ
ซึ่งมีราคาเกิน 1 แสนบาท โดยเปนพัสดุที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะที่มีความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเปนสินคา
หรือบริการที่ไมไดกําหนดไวในระบบ e-market
 กรณีวธิตีลาดอเิลก็ทรอนกิส เมือ่สวนราชการไดประกาศ
จัดซื้อหรือการจัดจ างด วยวิธีตลาดอิ เล็กทรอนิกส แล ว
จะเปนหนาทีข่องกรมบัญชกีลาง จดัสงประกาศผานระบบ e-GP 
ไปยังผูขายหรือผูรับจางที่ลงทะเบียน

 ผูขาย/ผูรับจาง จะสงใบเสนอราคาผาน e-GP ในวันที่
สวนราชการกาํหนด โดยมกีระบวนการเสนอราคากระทาํในเวลา 
30 นาที  ผูเสนอราคาจะมองไมเห็นราคาของผูเสนอรายอื่น
และจะเห็นสัญลักษณไดเฉพาะผูเสนอราคาตํ่าสุด ใหเจาหนาที่
พัสดุพิจารณาผูเสนอราคาตํ่าสุด หากตํ่าสุดเทากันหลายคน
ใหพิจารณาผูเสนอราคาในลําดับแรก เปนผูชนะการเสนอราคา     
กรณีมีผู เสนอรายเดียว อาจพิจารณารายเดียวนี้โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสม และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
กรณีไมมีผูเสนอราคา ใหหัวหนาสวนราชการยกเลิกการจัดหา 
หากเห็นวาวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสท่ีจะดําเนินการ จะไมไดผลดี 
จะดําเนินการโดยวิธีพิเศษก็ได การพิจารณาผลการเสนอราคา 
เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีพัสดุท่ีจะตองตรวจสอบคุณสมบัติ
ของรายทีเ่สนอราคาตํา่สดุ ถาราคาเสนอสงูกวาวงเงนิท่ีจะซือ้หรอื
จ างใหต อรองราคา เมื่อหัวหนาสวนราชการไดเห็นชอบ
ในรายตํ่าสุดใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุสงผลการพิจารณาให
ผูเสนอทุกรายทราบและลงในเว็บไซต
 กรณวีธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส เพือ่ความรอบคอบ
และเปนประโยชนแก ทางราชการ หัวหนาส วนราชการ
อาจแตงต้ังบุคคล หรือแตงต้ังคณะกรรมการ รับผิดชอบจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
กรณีจําเปนตองนํารางประกาศและรางเอกสารฯ เผยแพรให
สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเปนไป
ดวยความรอบคอบ เหมาะสม เปนประโยชนแกทางราชการ
ใหอยู ในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการและใหหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุดําเนินการนํารางประกาศฯ ลงเผยแพรทาง
เว็บไซต เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณผานทางเว็บไซต 
หรือทางจดหมายลงทะเบียนโดยเปดเผยตัว
 จะเห็นได ว าในวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส 
(Electronic Bidding : e - bidding) นั้น เปดโอกาสใหมี
การนํารางประกาศ ข้ึนสูเว็บไซตเพ่ือใหผู สนใจที่จะคาขาย
กับสวนราชการ ไดเสนอแนะวิจารณ จนเปนท่ีพอใจ เพื่อใหได
สินคาตรงตามความตองการของผูซื้อแตมิใชเปนการล็อคสเปค
นะครับ และผู จะขาย/ผู วิจารณ ก็มีความเข าใจตรงกัน
ในสินคานั้น ทั้งนี้ก็เพื่อมิใหยกเปนขอฟองรองกันในภายหลัง
ฉบบัหนาจะกลาวถงึเกณฑการคดัเลือกผูชนะการเสนอราคาครบั.
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ภารกิจสํานักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน  ชมชัยภูมิ ผูชวยนักสังคมสงเคราะห

 เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2558 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายให หัวหนาฝายพัฒนาสังคม
นางศิริพร ประดาพล พรอม ขาราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแกน รวมพิธีเปดโครงการ “ฝกอาชีพชางเชื่อมโลหะประกอบ
โครงหลังคาเหล็ก” หลักสูตรฝกยกระดับฝมือ สาขาการเชื่อมไฟฟางานโครงสราง ในโอกาสนี้มี ผูอํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษ
ขอนแกน นางเพียงใจ แสงวิจิตร เปนประธานในพิธี โดยมี หัวหนาฝายการศึกษา นายสุทัศน กําไรงาม เปนผูกลาวรายงาน
มีวัตถุประสงคเพื่อฝกอาชีพชางเชื่อมโลหะประกอบโครงหลังคาเหล็ก หลักสูตรฝกยกระดับฝมือ สาขาการเชื่อมไฟฟางานโครงสราง 
ใหแกผู เขาอบรมไดมีความรู ความชํานาญ สามารถนําความรูไปเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ
และพฒันาพฤตนิสิยัผูตองขังใหเปนบุคคลท่ีมคีณุภาพ มคีวามรบัผดิชอบ มอีาชพี และมพีฤติกรรมในทางบวกเปนทีย่อมรบัของสงัคม 
มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 60 คน จัดฝกอบรมขึ้นในระหวางวันที่ 20 – 24 ก.ค. 2558 ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

 โครงการ
     “ฝกอาชีพชางเชื่อมโลหะประกอบโครงหลังคาเหล็ก”
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 นายก อบจ.ขอนแกน่ ดร.พงษศ์กัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์ เป็นประธานเปดิโครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประจำาปีงบประมาณ 2558

รุ่นที่ 25 อ.บ้านฝาง วันที่ 7 เม.ย. 2558 ณ หอประชุมอำาเภอบ้านฝาง มีประชาคมในเขตพื้นที่ อ.บ้านฝาง เข้าร่วมโครงการ จำานวน 400 คน

รุ่นที่ 26 อ.หนองเรือ วันที่ 9 เม.ย. 2558 ณ หอประชุมอำาเภอหนองเรือ มีประชาคมในเขตพื้นที่ อ.หนองเรือ เข้าร่วมโครงการ จำานวน 500 คน

รุ่นที่ 27 อ.อุบลรัตน์ วันที่ 21 เม.ย. 2558 ณ หอประชุมอำาเภออุบลรัตน์ มีประชาคมในเขตพื้นที่ อ.อุบลรัตน์ เข้าร่วมโครงการ จำานวน 350 คน

รุ่นที ่28 อ.เขาสวนกวาง วนัที ่23 เม.ย. 2558 ณ หอประชมุอำาเภอเขาสวนกวาง มปีระชาคมในเขตพืน้ที ่อ.เขาสวนกวาง เขา้รว่มโครงการ จำานวน 400 คน

 รุ่นที่ 29 อ.นำ้าพอง วันที่ 28 เม.ย. 2558 ณ หอประชุมอำาเภอนำ้าพอง มีประชาคมในเขตพื้นที่ อ.นำ้าพอง เข้าร่วมโครงการ จำานวน 500 คน

โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
ประจําปงบประมาณ 2558  รุนที่ 25 - 29
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ภารกิจ
โดย... อุบลศิริ ไชยแสง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กองกิจการสภา อบจ.



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

อบจ.ขอนแกน่

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 

พร้อมด้วย รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์ ปลัด อบจ.ขอนแก่น 

นางสุมาลี ฐานวิเศษ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบจ.ขอนแก่น ร่วมงาน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยภาคเช้า

เวลา 7.00 น. ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นราชกุศล ณ บริเวณศาลหลักเมือง

ขอนแก่น ต่อมาเวลา 8.30 น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร 
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ข่ า ว เ ด่ น
โดย... พิพัฒน์พล หล่อยดา

อบจ.ขอนแก่น

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในภาคคำ่า 

เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกำาธร ถาวรสถิตย์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้

มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ

เอกชน ตลอดจนตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น
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ภ า ร กิ จ
ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองคลัง

การรับชำาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ณ วันที่  31  กรกฎาคม  2558

1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. อบจ. จำานวน 232,398,310.25

2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผน และขั้นตอนการกระจายอำานาจ จำานวน 158,126,035.01

3. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำานวน 438,710,186.58

4. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำานวน 108,941,267.01

5. ค่าภาคหลวงแร่ จำานวน 2,251,149.98

6. ภาษีนำ้ามัน จัดเก็บได้ 9,784,765.42

7. ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 67,885,753.62

8. ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม จัดเก็บได้ 1,703,458.91

9. เงินรายได้สถานีขนส่ง (งบเฉพาะการ) จัดเก็บได้ 37,815,985.07

ยอดรายรับจริงและรายจ่ายจริง
รายรับทั้งสิ้น จำานวน 1,860,496,501.77

รายจ่ายตามงบประมาณ จำานวน 949,021,619.99

รายจ่ายค้างจ่าย จำานวน 373,705,307.52

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ จำานวน 307,551,854.43

จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง จำานวน 24,274,600.78

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำานวน 65,351,809.38
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วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งมั่น

พัฒนาขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน”

พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุม  

และได้มาตรฐาน

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นเมือง 

ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

 3. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม

เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น

 4. สนับสนุน และจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้

 5. ประสานและเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคม

ขนส่งระบบบริการสาธารณะ 

 6. อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่  

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

 7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล  

อย่างยั่งยืน

 8. สรา้งความรว่มมอืหนว่ยงานทกุภาคสว่น และเครือขา่ยชมุชน ในการปอ้งกนัและบรรเทา

สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 9. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 32 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย 

 1.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร 

 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 

 1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาเพื่อสนับสนุน 

การเล่นกีฬา และพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ อนุรักษ์ สืบสาน ทำานุบำารุง

ศาสนา ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีด่งีามใหเ้ปน็มรดกของคนรุน่ตอ่ไป สง่เสรมิ สนบัสนนุ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลายเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเผยแพร่ 

สู่สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้

 2.1 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน 

 2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ภ า ร กิ จ
โดย  ธัชชพันธ์ ศิริสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว

กองแผนและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2559-2563)

 2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและเชื่อมโยง 

กับภูมิสังคม

 2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 2.5 ส่งเสรมิ สนบัสนนุการจดัการศกึษาในและนอกระบบครอบคลุมทกุชว่งวยั ให้มีคณุภาพ 

และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 2.6 เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้

 3.1 พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำาบล  

และอำาเภอให้ได้มาตรฐาน 

 3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร  

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 

 3.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในเขตเมืองและชุมชน 

 3.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

 3.5 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 

 4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

อย่างครบวงจร 

 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

 4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  

เพื่อเพิ่มรายได้และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้

 5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นนำ้าลำาธาร 

 5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งนำ้าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บนำ้า

ให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

 5.3 สนบัสนนุและพฒันาประสทิธภิาพการจดัการขยะแบบครบวงจรและนำา้เสยีชมุชนแบบ

มีส่วนร่วม 

 5.4 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ 

 5.5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

 5.6 สนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้

 6.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการ

ปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

 6.3 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติ

ราชการและให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมี 

ส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
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ภารกิจ กองกิจการขนส่ง
โดย.. รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

 เมื่อวันที่ 11-12 ก.ค. 2558 กองกิจการขนส่ง อบจ.ขอนแก่น ได้ดำาเนินการโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจร ประจำาปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 2 ณ สถาบันสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โดยมีผู้เข้าร่วมการฝกอบรมในรุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตจังหวัดขอนแก่นรวม 220 คน ซึ่งได้รับ
เกียรติจากนายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เขต 2 
นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ตัวแทนสำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น และส่วนราชการภายใน อบจ.ขอนแก่น 
ไดเ้ขา้รว่มในพธิเีปดิเปน็จำานวนมาก โดยเมือ่เสรจ็สิน้การฝกอบรมแล้ว จะทำาใหผู้้เข้ารับการฝกอบรมมคีวามรู้เกีย่วกบักฎหมายจราจร
มีจิตสำานึกในการใช้รถใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและนำาความรู้ไปสอบขอใบขับขี่ต่อกรมการ
ขนส่งทางบกต่อไป

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการขับข�่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
ประจำาปงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 2ประจำาปงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 2
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โดย... ฉวีวรรณ จันทร์ดา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ภารกิจ หน่วยตรวจสอบภายใน

 1. โรงเรียนสีชมพูศึกษา

 2. โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย

 3. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม

 ซึง่โรงเรยีนได้ปฏิบัตงิานถูกตอ้งครบถ้วน และเปน็ไปตาม

ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ รายละเอียดดังนี้

• การจดัทำาบญัช ีมกีารลงรายการรบัเงนิ - การจา่ยเงนิ

เป็นประจำาทุกวัน พร้อมทั้งบัญชีแยกประเภท และมีทะเบียนคุม

เงนิงบประมาณตามหมวดรายจา่ยตา่งๆ ตามแผนการปฏบิตังิาน 

รายไตรมาส มีการจัดทำารายงานสถานะการเงินประจำาวัน เป็น

ปจัจบุนั จัดทำางบการเงนิประจำาเดอืน ปฏบิตัเิปน็ไปตามระเบยีบ

กรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี ฯ พ.ศ. 2543 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำา

เงินรายได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการจัดทำาบัญชี
การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน

 • การเบิกจ่ายเงิน มีฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง มีเอกสาร

แนบฎกีาครบทกุรายการมกีารจดัทำาทะเบยีนคมุไวเ้ป็นหมวดหมู่ 

ตามลักษณะหมวดรายจ่าย ทะเบียนจ่ายเงินอื่นๆ แยกเป็น

ประเภทไว้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ รวมทั้งได้ตัดยอดเงินงบ

ประมาณตามทะเบียนคุมเงินทุกประเภทเพื่อมิให้มีการเบิกจ่าย

เงินเกินบัญชี การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ กระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน

และการตรวจเงนิฯ พ.ศ. 2547 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำาเงินรายได้ของสถานศึกษา 

ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และผู้มีอำานาจได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ของ โรงเร�ยนในสังกัดองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จำานวน 4 โรงเร�ยน ได้แก่
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โดย พงศกร ภูมิบุญ ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

ข่าวแวดวงการศกึษา และโรงเร�ยนในสงักดั อบจ.ขอนแกน่

 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2558 อบจ.ขอนแก่น นายก อบจ.

ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ 

ผอ.สำานกัการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม นายปยะชัย ตุ่ยสมิา 

เปน็ประธานเปดิโครงการสง่เสรมิเยาวชนตน้แบบ ผูน้ำาพฒันาวดั 

และศาสนพิธี จังหวัดขอนแก่น ประจำาปี 2558 

 ทัง้นี ้สำานกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม จดัโครงการ

ระหว่างวันที่ 8 - 10 ก.ค. 2558 ณ วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝกฝนให้เยาวชน

ในท้องถิ่นเป็นผู้นำาทางด้านพิธีการ มีความรู้ ความเข้าใจบทบาท 

อำานาจหน้าที่ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำาสั่ง ข้อบังคับ 

และมติมหาเถรสมาคม ที่เกี่ยวข้องสามารถนำาไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง และฝกฝนให้เยาวชนในท้องถิ่นเป็นผู้นำาศาสนพิธี 

ได้นำาความรู้ที่ได้รับจากการฝกอบรมไปพัฒนาวัด และสนอง

งานสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักในการสืบทอดจารีตประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ โดยเน้นไปท่ีกลุ่มเยาวชน

ให้มีโอกาสนำาเยาวชนและเพื่อเข้าวัด เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติ

กิจกรรมที่ดีงาม ร่วมกันในการพัฒนาวัดในท้องถิ่นของตนเอง 

โดยมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ จำานวน 200 คน
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โดย นางกันยารัตน์ ไวคํา ศึกษานิเทศก์ คศ.3 ชํานาญการพิเศษ

ขา่วแวดวงการศกึษา และโรงเร�ยนในสงักดั อบจ.ขอนแกน่

 เมื่อวันที่  23 ก.ค. 2558 นายก อบจ.ขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานเปิด โครงการอบรม

หลักสูตร “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับ

การประเมินภายนอก” สำาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น

ที่ 12 โดยมี ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางสุมาลี ฐานวิเศษ 

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ

 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาสำานัก

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น จัดโครงการ 

ระหวา่งวนัที ่23 - 24 ก.ค. 2558 ณ หอ้งไอเลฟิ โรงแรมไอโฮเทล 

อำาเภอเมือง จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ฝกการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ

จากการประเมินคุณภาพภายนอกไปสู่การวางแผนพัฒนาการ

ศกึษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ และเพือ่ใหบ้คุลากรทางการศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 

มีการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน มีผู้เข้าร่วม

โครงการจำานวน 84 คน จากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 67 แหง่ 

ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ

ขอนแก่น หลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจในการดำาเนินงานโครงการในระดับมาก 

โดยเฉพาะประเด็นการจัดทำาแผนพัฒนาองค์กรโดยใช้ผล

การประเมนิจากสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)
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เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ และกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้น
และมีพัฒนาการอย่างไร
 การบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 2 สาขาเข้าด้วยกัน ทำาให้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตั้งอยู่บนฐานของการพิจารณาว่าปัจจัยใดบ้างที่จะทำาให้
สมองมีการเปล่ียนแปลง สมองมีปฏิกิริยาตอบรับต่อการเรียนการสอน
แบบใด และอย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้นำาไปสู่การจัดกิจกรรมระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน การจัดส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และท่ีสำาคัญคือ
การออกแบบและใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยเน้นว่าต้องทำาให้
ผู้เรียนสนใจ เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการจดจำาตามมา และ
นำาไปสู่ความสามารถในการใช้เหตุผล เข้าใจความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ในทุกมิติของชีวิต
 ในฉบับนี้ผู้เขียนขอนำาหลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ 
brain-based learning มานำาเสนอใหท้า่นผูอ้า่นไดศ้กึษาเพือ่เปน็แนวทาง
ในการนำาไปใช้กับนักเรียนของท่านค่ะ

โดย... เทวา ตั้งวานิชกพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คศ.3 ชํานาญการพิเศษ

เกร็ดความรู้ จากสำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุกท่าน ฉบับน้ีผู้เขียนขอนำาเสนอการจัดการเรียนรู้
แบบ BBL (Brain-based Learning) ซึ่งเป็นเรื่องสำาหรับผู้ที่อยู่ในแวดวง
การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับควรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการได้หลากหลาย 
และบางเขตพื้นที่การศึกษานิยมนำากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL 
มาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนเพื่อพลิกโฉมการศกึษาในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเลยทีเดียว
 การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-based Learning) คือ 
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย 
เป็นการนำาองค์ความรู้ เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ โดยมีที่มาจากศาสตร์การเรียนรู้ 2 สาขาคือ ความรู้
ทางประสาทวิทยา (Neurosciences) ซึ่งอธิบายที่มาของความคิด
และจิตใจของมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กับทักษะ
การเรียนรู้ อันได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ ความจำา ความเข้าใจ 
และแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theories) ต่างๆ ที่อธิบาย

BBL (Brain-based Learning)

ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/288816
https://www.youtube.com/watch?v=B55Zu6VxU6A

อยากสอนแบบ

ทำาอย่างไร ?

 • สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นความสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ - สี รูป
ทรง สถาปัตยกรรม สิ่งท่ีเด็กออกแบบกันเอง ไม่ใช่ครูออกแบบให้ เพื่อ
ให้เด็กรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความเป็นเจ้าของสถานที่สำาหรับการเรียนรู้
เป็นกลุ่มร่วมกัน ที่ว่างๆ สำาหรับรวมกลุ่มเล็ก ซุ้มไม้ โตะ ที่กระตุ้นให้เกิด
การเรยีนรูเ้ปน็กลุม่ หรอืปรบัทีว่า่งสำาหรบักลุม่ใหเ้ปน็หอ้งนัง่เล่นทีก่ระตุน้
การมีปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยงสถานที่เรียนในร่มกับนอกห้อง บริเวณ
ภายนอกห้อง การเคล่ือนไหว กระตุ้นให้สมองส่วนควบคุมการทำางาน
ของกล้ามเนื้อ กับสมองส่วนหน้า ให้สมองได้รับอากาศบริสุทธิ์ บริเวณ
เฉลียง ทางเชื่อมระหว่างตึก และสถานท่ีสาธารณะ ทำาให้การเรียนรู้
ไม่จำากัดอยู่เฉพาะในขอบเขตของห้องเรียน โรงเรียน ทำาให้เปิดสมอง
และการเรียน รู้ ให้กว้ างขวาง เรียนที่ ไหนก็ ได้  ความปลอดภัย 
ลดความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะในชุมชนเมือง จัดหาสถานท่ีหลากหลาย 
ที่มีรูปทรง สี แสง ร่อง รู ซอก เปลี่ยนแปลงการจัดแสดงบ่อยๆ เพื่อให้
สิ่ งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการมีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่ งแวดล้อมที่
หลากหลายเปลี่ยนแปลงจะกระตุ้นการทำางานของสมอง โดยจัดให้มี
สถานทีท่ีจ่ะเปลีย่นแปลงเปน็เวท ีทีจ่ดันทิรรศการ ซึง่สามารถเปลีย่นแปลง
รูปแบบต่างๆ ได้ง่าย จัดให้มีวัสดุต่างๆ ท่ีกระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาการ
ต่างๆ ของร่างกาย มากมาย หลากหลาย พร้อมสำาหรับนำามาจัดทำาสื่อ
ประกอบการเรียนรู้เมื่อเกิดมีความคิดใหม่ๆ โดยให้มีลักษณะบูรณาการ 
ไม่แยกส่วน จุดมุ่งหมายหลักคือ ให้เป็นแหล่งที่ทำาหน้าที่หลากหลาย 
ระดมความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน

หลักการออกแบบกระบวนการเร�ยนรู้แบบ brain-based learning
 • ยืดหยุ่น เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญและกระตุ้นการเรียนรู้ เพื่อให้
เหมาะสมกบัสมองทีแ่ตกตา่งกนัของแตล่ะคน และภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงไป
สถานที่สงบและสถานที่สำาหรับทำากิจกรรม ทุกคนต้องการสถานที่
สำาหรับสงบ อยู่กับตนเอง เพื่อพัฒนาจิตของตนเอง ขณะเดียวกัน 
เช่นเดียวกับสถานที่ที่จะทำากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะกระตุ้นพัฒนาการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
 สถานที่ส่วนตัว อยู่บนฐานของแนวคิดที่ว่าสมองแต่ละคนมีความ
เฉพาะ จงึตอ้งเปดิโอกาสใหเ้ดก็แสดงออกถงึเอกลกัษณข์องตน จดัสถานที่
ส่วนตวัของตน และสามารถแสดงความคิดสรา้งสรรค์ของตนไดอ้ยา่งอสิระ
ชุมชน คือ สถานที่สำาหรับเรียนรู้ ต้องหาวิธีที่จะใช้ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด ทำาให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้สำาหรับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้เทคโนโลยี การเรียนทางไกล ชุมชน ภาคธุรกิจ
บ้าน ต้องเข้ามามีส่วน และเป็นทางเลือกในการเรียนรู้
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โดย... วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสํานักปลัดฯ

โครงการ เปดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น

 มีคนถามว่า นรก-สวรรค์ มีจริงหรือไม่ ถ้าเป็นชาวพุทธหากมี

คนถามว่าอย่างน้ี เสียหายหมดเลย ต่อไปจะไม่มีใครไปทำาบุญหรือ

ทำาความดีกันเลย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรุ่นหลังนี้ บางคนก็

คดิไปเองวา่สวรรคอ์ยูใ่นอก นรกอยูใ่นใจ แต่ถงึอยา่งไรกต็าม เรือ่งของ 

นรกหรือสวรรค์ นั้น ถ้าตอบตามหลักฐานที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 

ก็คงต้องตอบว่า “มี” แน่นอน อยู่ที่ไหน น่าจะอยู่ใน 3 มิติ คือ

 (1) มิติจิตใจ

 (2) มิติสถานที่ในชีวิตนี้

 (3) มิติหลังจากตายแล้ว 

 นรก-สวรรค์ ในมิติของจิตใจ คือ สภาวะของจิตใจที่เกิดขึ้นอยู่

ในปัจจบุนัขณะ เชน่ ถา้กำาลงัรูส้กึมคีวามสขุ ความปลอดโปรง่โลง่เบา 

ร่าเริงเบิกบาน ผ่องใส อิ่มอกอิ่มใจ รวมถึงดีใจ อาการอย่างนี้เองคือ

สภาวะทีเ่รยีกวา่สวรรค ์ทัง้น้ีเพราะ สวรรค์แปลวา่ “อารมณอ์นัดเีลศิ” 

ในทางตรงกันข้าม ถ้ารู้สึกเป็นทุกข์ อึดอัดขัดข้อง เดือดเนื้อร้อนใจ 

โศกเศรา้โศกาอาดรู หมน่หมอง รำา่ไหพ้ไิรรำาพนั หวาดผวา วติก ขมขืน่

กลืนกลำ้าชำ้าใจ อยู่ที่ไหนก็หม่นหมองครองโศกเหมือนแบกของหนัก

เอาไว้ตลอดเวลา นี่คือสภาวะที่เรียกว่านรก ทั้งนี้เพราะ นรกแปลว่า 

“สภาวะที่ปราศจากความเจริญ”

 สวรรค์หรือนรกซึ่งแสดงผลออกมาที่ จิตใจของเราทุกคน

ในแต่ละขณะจิตอย่างนี้ เรียกง่าย ๆ ว่า “สวรรค์ในอก นรกในใจ” 

 นรก-สวรรคใ์นมติสิถานทีใ่นชวีตินี ้คอื สถานทีใ่ดกต็ามทีค่นชัว่

กำาลงัไดร้บัผลแหง่กรรมชัว่ของตนอยูใ่นทีน้ั่น สถานทีเ่ชน่นีเ้องคอืนรก 

สถานที่ใดก็ตามที่คนดีกำาลังได้รับผลกรรมดีของตนอยู่ สถานที่เช่นนี้

เองคือสวรรค์

 นรก-สวรรค์ ในมิตินี้อ้างอิงจากเรื่องราวในพระคัมภีร์พระ

ธรรมบท ที่ครั้งหนึ่งพระอรหันต์ชื่อลักษณ์เดินลงจากยอดเขาคิชกูฎ 

ตรงเชิงเขาน่ันเอง ท่านเห็นเปรตตนหนึ่งกำาลังได้รับทัณฑ์ทรมาน

อย่างแสนสาหัสด้วยทิพยจักษุ เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้ว ท่านจึง

นำาเรื่องนี้กราบทูลให้ทรงทราบ พระพุทธองค์ทรงรับรองว่าพระองค์

ก็เคยเห็นเช่นนั้นเหมือนกัน แต่ที่ไม่ทรงนำามาเล่าก็เพราะไม่อยาก

ให้คนที่ไม่เห็น ไม่เชื่อ ต้องมาเสียเวลาทักท้วง อันเป็นการต่อ

ความยาวสาวความยืดไม่รู้จบ จากเหตุการณ์นี้ทำาให้เราได้ข้อสรุปว่า 

นรก-สวรรค์ในมิติสถานที่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในชีวิตนี้ ปัญหาก็มีเพียง

แต่ว่า เราไม่สามารถมองเห็นสถานที่เหล่านั้นด้วยตาเนื้อ เพราะเรา

ไม่มีทิพยจักษุนั่นเอง ใครอยากเห็นต้องพัฒนาตนจนมีทิพยจักษุ

ให้ได้เสียก่อน

 นรก-สวรรค์ ในมิติหลังความตายไปแล้ว คือ สภาพชีวิตที่เรา

แต่ละคนได้ประสบในภพนั้น ๆ หลังจากล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว 

ข้อนี้อ้างอิงจากข้อความที่พบบ่อย ๆ ในพระไตรปิฎกว่า “เบื้องหน้า

แต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หรืออบาย

ทุคติ วินิบาต” ถ้านรก-สวรรค์ในมิติหลังจากตายแล้วไม่มีอยู่จริง 

ข้อความเช่นนีก้ค็งไมป่รากฏท่ัวไปในพระไตรปิฎกเป็นแน ่เชน่เดยีวกนั 

หากนรก-สวรรค์ไม่มีอยู่จริง คนทำาช่ัวในชีวิตนี้ท่ีเราเห็นกันอยู่แล้ว

ว่าทำาชั่ว แต่กลับได้ดี มียศ ทรัพย์ อำานาจล้นฟ้า ดังนั้นถ้าชาติหน้า

ไม่มีจริง ก็หมายความว่าทำาช่ัวได้ดีมีอยู่จริง และกฎแห่งกรรมก็คง

ใช้ไม่ได้

 วนัเวลาในชวีติของเราชาตหินึง่นีส้ัน้เกนิไปทีจ่ะทำาใหเ้ราไดเ้หน็

การแสดงตัวของผลแห่งกรรมได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นผลแห่งกรรมดี

และชั่วนั้น บางอย่างจึงถูกยกยอดไปในภพหน้าด้วย 

อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน 

 การทำาบุญของชาวพทุธเรามหีลายๆ วธิท่ีีทุกคนสามารถทีจ่ะมา

ถือปฏิบัติได้ ซึ่งบางครั้งการทำาบุญก็ไม่ต้องใช้เงินเสียด้วยซำ้า โอวาท

ธรรมของพระสารีบุตรสาระ สมัยพุทธกาล ท่านได้กล่าวว่า “ดูก่อน

อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย”

 บุคคลใดถวายทางดว้ยตวัเอง แตไ่มไ่ดช้กัชวนผูอ้ืน่ให้ถวายทาน

ดว้ย บคุคลนัน้เมือ่ตายไปแลว้ไมว่า่จะเกดิในทีใ่ด ยอ่มไดซ้ึง่โภคสมบตั ิ

(ความรำ่ารวย) แต่จักไม่ได้ซึ่งบริวารสมบัติ (มิตรสหาย บริวาร)

 บุคคลใดชักชวนผู้อื่นให้ถวายทาน แต่ตนเองกลับไม่ถวาย 

บุคคลนั้นเมื่อตายไปแล้วไม่ว่าจะเกิดในท่ีใด ย่อมได้ซึ่งบริวารสมบัติ

(มากดว้ยมติรสหาย บรวิาร) แตจ่กัไมไ่ดซ้ึง่โภคสมบัต ิ(มคีวามยากจน)

 บคุคลใดตนเองกไ็มถ่วายทานดว้ย แมค้นอืน่กไ็มไ่ดช้กัชวนดว้ย 

บคุคลนัน้เมือ่ตายไปเกดิในทีใ่ดๆ ยอ่มไมไ่ดแ้มส้กัวา่ข้าวปลายเกลียน

(ข้าวสารหัก) พออิ่มท้องเขาย่อมเป็นคนอนาถา หาที่พึ่งไม่ได้

 บุคคลใดถวายทานด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ถวายทาน

ด้วย บุคคลนั้น เมื่อตายไปเกิดในที่ใดๆ ย่อมได้ทั้งโภคสมบัติ (ความ

รำา่รวย) ทัง้บรวิารสมบตั(ิมติรสหาย บรวิาร) สิน้รอ้ยชาตบิา้ง พนัชาติ

บ้าง แสนชาติบ้าง)

ติดตามโครงการเปดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น ในฉบับหน้า

สวัสดีครับ

 ในการประชุมประจำาเดือนของข้าราชการ พนักงาน 

อบจ.ขอนแก่น ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์ ประจำาปี 2558 

โดย พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) วัดป่าแสงอรุณ ตำาบลพระลับ 

อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขอสรุปธรรมะประเด็นท่ีสำาคัญ 

ที่ท่านได้เทศน์ พอสังเขป ดังนี้ (ต่อจากฉบับที่แล้ว 3)
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่
สุวนัย ภูมาศ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

กร
ณ

ี ลักษณะ

ความเสียหาย

สัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)

หมายเหตุ
คณะกรรมการ

ผู้เกี่ยวข้อง 

(ตรวจสอบ /

เสนอความเห็น)

ผู้บังคับบัญชา 

ชื่อ สัดส่วน ตำาแหน่ง สัดส่วน
ชั้นต้น-กลาง

ผู้ผ่านงาน

ชั้นสูง/

ผู้อนุมัติ

1

2

กำาหนดราคากลางสูง

กว่าความเป็นจริง

(1) ใช้ค่า Factor F/

ราคาวัสดุไม่ถูกต้อง

(2) คำานวณปริมาณงาน

ผิดพลาด

การตรวจการจ้าง/

ตรวจรับไม่ถูกต้อง

2.1 การก่อสร้างไม่เป็น

ไปตามแบบรูปรายการ

กก.กำาหนดราคากลาง 

กก.กำาหนดราคากลาง

กก.กำาหนดราคากลาง

กก.กำาหนดราคากลาง

กก.ตรวจการจ้าง

กก.ตรวจการจ้าง

70

70

70

100

30

40

ฝ่ายพัสดุ

-

-

ผู้ควบ

คุมงาน

ผู้ควบ

คุมงาน

15

-

50

60

10

20

-

-

10

-

5

10

30

-

10

-

กรณีผ่าน จนท.ฝ่ายพัสดุ

กรณีไม่ผ่าน จนท.ฝ่ายพัสดุ

กรณีไม่ผ่าน จนท.ฝ่ายพัสดุ/

ผบ.ชั้นต้น-กลาง

กรณีข้อเท็จจริงปรากฏเป็น

ที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า

ผู้บังคับบัญชามีเหตุน่าเชื่อ

ว่าควรจะได้รู้ถึงการตรวจ

รับงานไม่เป็นไปตามแบบ

รูปรายการ

กรณีผู้บังคับบัญชาไม่น่าจะ

รู้ว่าการตรวจรับงานไม่เป็น

ไปตามรูปแบบรายการ

ไม่ต้องรับผิด

สวสัดคีรบั.. สาระนา่รูป้ระจำาเดอืนนี ้ขอเสนอแนวทางการกำาหนดสดัสว่นความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่โดยยกตวัอยา่ง

เพียง 2 กรณีที่ได้มีการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดังกล่าวต่อไปนี้

ที่มา: หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0406.2/ว66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการกำาหนดสัดส่วน ความรับผิดทางละเมิด

แนวทางการกำาหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
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โดย... นิมิตร ลีเอาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว

ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน

การตรวจรับพัสดุ (3)
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

จากฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงการตรวจรับพัสดุ ในกรณีที่ไม่ถูกต้องและมีปัญหา เช่น รายละเอียดไม่เป็นไปตามกำาหนด  

การตรวจรับพัสดุกรณีเป็นปัญหา และพัสดุที่เป็นชุดหรือเป็นหน่วย ในฉบับนี้จะกล่าวถึงการตรวจรับพัสดุ โดยการไม่ยอมรับพัสดุ

การไม่ยอมรับพัสดุ
 ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ ให้ทำาบันทึกความเห็นแย้งเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

เพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ ให้ดำาเนินการออกใบตรวจรับให้ผู้ขาย/ 

ผูร้บัจา้ง และเจา้หนา้ท่ีพสัด ุตามข้อระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดขุองหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 

แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ (4) และ (5) ดังนี้

 1. กรณีส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน

  - ให้รับพัสดุไว้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำาพัสดุนั้นมาส่ง

  - หลังจากตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ให้มอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ

  - จัดทำาใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ  

1 ฉบับ เพื่อดำาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงาน 

ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ

 2. กรณีส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำานวน หรือส่งมอบครบจำานวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลง 

มิได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ปฏิบัติ ดังนี้

  2.1 ตรวจรับไว้เฉพาะจำานวนที่ถูกต้อง

   - เมื่อตรวจพัสดุถูกต้องแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนเฉพาะจำานวน 

ที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำาพัสดุนั้นมาส่ง

   - หลังจากตรวจรับเรียบร้อยแล้วให้มอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ

  2.2 ให้รีบรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ

  2.3 แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำาการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของหน่วยการบริหาร

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

 สวัสดีครับ แฟนข่าวกีฬารอบรั้ว อบจ.ขอนแก่น ทุกท่านครับ 

เรามาเกาะตดิความเคลือ่นไหวของการแช่งขันฟตุบอล เอไอเอสลกี ภมูภิาค 

ดิวิชั่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูกาล 2015 เหลืออีกเพียง 

8 นัดสุดท้ายของการแข่งขัน (เลค2) แล้วครับที่แฟนบอลจะได้รู้ว่าทีมใด

จะได้สิทธิเพื่อแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนลีกอีก 12 ทีมซึ่งแบ่งออกเป็น 

2 สายๆ ละ 6 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในสายเอาอันดับที่ 1 และ 2 

เลื่อนชั้นสู่ลีก ดิวิชั่น 1 บรรยากาศและความรู้สึกตอนนี้ต้องขอบอกว่า

น่าตื่นเต้นเร้าใจมากๆ ครับ เพราะอันดับคะแนนของทีมหัวตาราง

เริ่มจะไม่ห่างกันมากแล้วทำาให้แฟนบอลของแต่ละทีมต้องคอยลุ้น

กัน แมตช์ต่อแมตช์ ชนิดที่เรียกว่าแต่ละทีมสะดุดไม่ได้พลาดไม่ได้เลย

ทีเดียวครับ ที่สำาคัญคือฟุตบอลรายการนี้มีทีมร่วมเมืองขอนแก่นอย่างทีม

ขอนแก่น ยูไนเต็ด กับทีมขอนแก่น เอฟซี ทั้งสองทีมนี้ยังมีคะแนนอยู่ใน

กลุ่มหัวตารางซึ่งมีลุ้นเพื่อเลื่อนชั้นครับ

 ขอฝากแฟนๆ ฟุตบอลให้ไปเชียร์ท้ังสองทีมร่วมเมืองขอนแก่น เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้นักกีฬาแข่งขันได้ชัยชนะและ

สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่น หวังว่าพวกเราคงได้เห็นการแข่งขันดาร์บี้แมตช์เมืองขอนแก่นในฤดูกาลหน้าในรายการฟุตบอล

ลีกดิวิชั่น 1 ติดตามกันต่อไปครับ ฉบับนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ...

ตารางคะแนน เอไอเอสลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูกาล 2015
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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


