


เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

                งานแถลงข่าว
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 
ประจ�าปีการศึกษา 2558

“ไดโนเสาร์เกมส์”

	 เมือ่วนัที	่21	ส.ค.	2558	อบจ.ขอนแก่น	จดังานแถลงข่าว 
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งประเทศไทย	 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่	33	ประจ�าปีการศึกษา	2558	โดยมี	นายก	อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ พร้อมด้วย	รอง	ผกก.(ป)	สภ.เมือง
ขอนแก่น พ.ต.ท.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ ผอ.ส�านักการศึกษา	
เทศบาลนครขอนแก่น	นายยุทธ วงษ์ศิริ	นายแพทย์ช�านาญการ	
หัวหน้ากลุ ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 โรงพยาบาลขอนแก่น 
แพทย์หญิงนฤดี ศรีแสง	นายกสมาคมธรุกจิการท่องเท่ียวจงัหวดั
ขอนแก่น	นายเขม็ชาต ิสมใจวงษ์	และรองอธกิารบด	ีฝ่ายพฒันา
นกัศกึษา	และศษิย์เก่าสมัพันธ์	รศ.ดร.เพยีรศกัด์ิ ภกัด	ีร่วมแถลง
ข่าวในคร้ังนี	้และในโอกาสนี	้มผู้ีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จาก	 20	 จังหวัด	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 คณะผู้บริหาร	
หัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 คณะกรรมการ
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ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ด�าเนินการแข่งขัน	 ตลอดจนสื่อมวลชน	 ทุกแขนงในจังหวัด
ขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติ	 ณ	 หอประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
	 อบจ.ขอนแก่น	 ก�าหนด	“จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 33 
รอบคดัเลอืก ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื”	หรือ	“ไดโนเสาร์เกมส์” 
ระหว่างวันที่	20	–	30	ต.ค.	2558	ณ	สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น	 โดยก�าหนด	 จัดพิธีเปิด	 ในวันที่	 22	 ต.ค.	
2558		อบจ.ขอนแก่น	ได้มีการวางแผนและด�าเนินงานด้านการ 
เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ	ดังนี้
	 •	 ด้านการจัดการแข่งขัน
	 •	 ด้านที่พัก
	 •	 ด้านความปลอดภัย	 ด้านสาธารณสุข	 การคมนาคม 
	 	 และอ�านวยความสะดวกอื่นๆ
	 •	 ด้านงบประมาณ

	 ทั้งนี้	อบจ.ขอนแก่น	มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่ง	ในการ
ท่ีจะจัด“การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 33	 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ”	 หรือ	 “ไดโนเสาร์เกมส์”	 ในครั้งนี้	 ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ	 โดยมุ่งให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม	
สร้างสรรค์ความสามัคคี	 มีระเบียบวินัย	 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ในองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นของเรามีโอกาสก ้าวไกล 
ด้านการกีฬา	สามารถคว้าชัยชนะระดับประเทศ	และมุ่งพัฒนา
ไปสู่ความเป็นเลิศหรือเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตได้
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เจ้าของ :	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้อ�านวยการ : 
	 ดร.พงษ์ศักดิ์		ตั้งวานิชกพงษ์	
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
	 นายสิทธิกุล		ภูค�าวงศ์	
	 นางวัชราภรณ์		ผ่องใส	
	 นายวัฒนา		ช่างเหลา	
	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	 นายปรัชญา		ผิวผาง	
	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ที่ปรึกษา 
	 นายสุชาติ		ไตรองค์ถาวร	
	 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	 นายธาดา		พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	
	 นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์	
	 นายประสิทธิ์		อุดมธนะธีระ	
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	 นายวรเวทย์		ดิเรกศรี	
	 หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
	 นางวราพร	หาญชนะชัยกูล	
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
	 นายเพ็ชร		มูลป้อม	
	 ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ	
	 นางสาวจุฑารัตน์		สุภโตษะ	
	 ผู้อ�านวยการกองคลัง	
	 นายวิรัติ		นาคนชม	
	 ผู้อ�านวยการส�านักการช่าง	
	 นายปิยะชัย		ตุ่ยสิมา	
	 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	
	 นายประชิต		อึ้งประเสริฐ	
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการขนส่ง	
	 นางนงเยาว์		สรรศรี	
	 ผู้อ�านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	
	 นายสุวนัย		ภูมาศ	
	 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่	

บทบรรณาธิการ

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 
	 นางสุมาลี		ฐานวิเศษ	
	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้จัดการ 
	 นางสาวนงลักษณ์		รัตนจันทร์	
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้ช่วยผู้จัดการ : 
	 นางศิริพร		ประดาพล	
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
ฝ่ายประสานงานจัดส่งและนายทะเบียน : 
	 นางสาวพรทิพา		ราชสีทา
ฝ่ายประสานงานติดตามข้อมูลประจ�ากองต่างๆ : 
	 นายรัฐกรณ์		ทองงาม	 นางอุบลศิริ		ไชยแสง	 นางกุลกาญจน์		ดิลกวิลาศ	 	
	 นายเทพมงคล		ประดาพล	 นางอารยา		บูโฮม	 นายบวร		ชินอ้วน
	 นางนษ		ปรีทรัพย์	 นายรุ่งโรจน์		สิงห์มี	 นางสุภาพร		ภูเงิน
	 นางฉวีวรรณ		จันทร์ดา	 นายกิตติชัย		อุทธา	
คณะผู้จัดท�าข่าวประจ�ากองบรรณาธิการ 
	 นางทัศรินทร์		เชิดโกทา	 นางพัชร์ชวัล		สุวัตถิกุล	 นางณัฐชยา		ดาหาร
	 จ่าเอกวีระศักดิ์		อินทะวงษ์	 นางวราภรณ์		อุทธา	 นางนภัค		ปัญญาใส	  
	 นางจิระนันท์		ชนเวียน	 นางสาววิภารัตน์		ชมชัยภูมิ	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา		กรมโคตร	  
	 นายชาญสิทธิ์		คุ้มตะบุตร	 นายศิริวัฒน์		นามคัณที	 นายพิพัฒน์พล		หล่อยดา
	 นายเกียรติศักดิ์		บัวพา	 นางสาวรัชนีวรรณ		ทองชา	 นางสาวยุวนิดา		แสนแก้ว
วัตถุประสงค์ : 
	 เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมตามกรอบภารกิจของ	 อบจ.ขอนแก่น	 ตลอดจนองค์กรภาครัฐ	 และเอกชน 
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	 ข้อเสนอแนะ	 ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินเชิงรุก	 โดยประชาชน	
องค์กรภาคเอกชน	เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด	อย่างเต็มรูปแบบ

ส�านักงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4324 4682 โทรสาร 0 4323 5144 www.kkpao.go.th
ออกแบบ/พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 232/199 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4332 8589-91 โทรสาร 0 4332 8592 E-mail : klungpress@hotmail.com

นางสุมาลี		ฐานวิเศษ
ปลัด	อบจ.ขอนแก่น

	 สวัสดีค ่ ะผู ้ อ ่ านทุกท ่ าน	
วารสารคนูแคน	ปีที	่10	ฉบบัที	่12	
ประจ� า เดือนกันยายน	 2558 
ฉบับส่งท้ายปีงบประมาณ	กลับมา
พบทุกท ่านอีกครั้ งค ่ะ	 พบกับ 
ข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่าง	 ๆ	
ของ	 อบจ.ขอนแก่น	 โดยเฉพาะ

ภารกิจของนายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
ซ่ึงท�างานเพื่อบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุขให้แก่พี่น ้องประชาชน 
ชาวขอนแก่น	อย่างสดุความสามารถเป็นความภาคภมูใิจของชาว	
อบจ.ขอนแก่น	 และชาว	 จ.ขอนแก่น	 ที่มีผู ้บริหารท้องถิ่น 
ที่เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ	ท�างานเพื่อพี่น้องประชาชนโดยแท้จริง
	 เดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้าย	 ของบรรดาข้าราชการ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบเกษียณอายุราชการ	 ดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้น 
ที่จะได้หยุดบทบาทหน้าที่ของตัวเอง	 หลังจากตรากตร�าท�างาน
เพื่อบ้านเมืองมากว่า	 40	 ปี	 แต่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็น
ข้าราชการคนหนึ่งที่มีโอกาสได้รับใช้ประชาชน	 ท�าหน้าที่ดูแล 

พี่น ้องชาว	 อบจ.ขอนแก่น	 เป็นความผูกพันความรู ้สึกดีๆ 
มีคุณค่าที่มีให้กันจะเก็บไว้ในความทรงจ�าตลอดไป
	 ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของการท�าหน้าที่	บรรณาธิการ
วารสารคูนแคน	 ดิฉันขออ�าลาทุกท่านอย่างเป็นทางการ 
หากมีข ้อผิดพลาดประการใดดิฉันขอน้อมรับทุกค�าติชม 
เพื่อเป็นครูในการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 และขอเป็น
ตัวแทนส่งผ่านทุกค�าชื่นชมไปยังทุกท่านที่มีส ่วนเก่ียวข้อง 
ในการจัดท�าวารสารเล่มนี้	 เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับ 
ผู้ปฏิบัติงานที่พยายามน�าเสนอสิ่งดี	ๆ	ต่อสายตาทุกท่าน
	 ท้ายนี้	ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โดยเฉพาะ
บารมีองค ์พระธาตุขามแก ่น ศาลหลักเมืองขอนแก ่น 
ได้ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ ในต�าแหน่งหน้าท่ีการงาน ประสบแต่สิ่งที ่
เป็นมงคลเข้ามาในชีวิต  คิดหวังส่ิงใดที่เป็นส่ิงที่ถูกท่ีควร 
ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ขอให้ได้สมความปรารถนา ขอให้
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ สวัสดีค่ะ
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“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น” 
จ�ำหน่ำย 

ของฝาก ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าฝ้าย 
ผ้าไหม สมุนไพร รับจัดกระเช้า

“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น” 
อาคาร OTOP อบจ.ขอนแก่น (กองแผนและงบประมาณ)

ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
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ผลิตโดย : กลุ่มเกษตรแปรรูปสมุนไพร (ภูผาแดง)

ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น



ภารกิจ  อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

พัฒนานักเรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์	 ประจ�าปี	 2558 
โดยมี	 ผอ.ส�านักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	นายปิยะชัย  
ตุ่ยสิมา	 และ	ผู้บริหารสถานศึกษา	 รร.ในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น 
ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	2	ส.ค.	2558	ณ	ห้องประชุม	1	ฟ้าฝาง
สปอร์ต	รีสอร์ท	อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น

โครงการเข้าค่ายผู้สูงอายุ อ.น�้าพอง 
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายผู ้สูงอายุอ�าเภอน�้าพอง 
ประจ�าปี	2558	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม	ในการจัดกิจกรรม
ส ่งเสริมสุขภาพจิต	 และพัฒนาศักยภาพให ้กับผู ้ สูงอาย ุ
สร ้างจิตส�านึกให ้ เกิดความส�าคัญในความเป ็นผู ้สู งอาย ุ
โดยมี 	 รองประธานสภา	 อบจ.ขอนแก ่น	 นายมนต ์ชัย 
ศรีวิไลลักษณ์	 และ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.น�้าพอง	 เขต	 2 
นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 5 
ส.ค.	 2558	 ณ	 โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา	 วัดมหาชัย 
บ้านโคกกลาง	หมู่	14	ต.วังชัย	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมวิธีปฏิบัติ
การก�าหนดคุณลักษณะ (Spec) ครุภัณฑ์ฯ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ์ 
เป ็นประธานเปิดโครงการอบรมวิธีปฏิบัติ 	 “การก�าหนด
คุณลักษณะ	(Spec)	ครุภัณฑ์	การก�าหนดราคากลาง	การจัดหา
พัสดุและระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง	 ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
(	 e-GP)	 ระยะท่ี	 3”	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 2 
นายวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว	 คณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	
ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	3	ส.ค.	2558	ณ	โรงแรมวีวิช	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	

โครงสร้างฝายกักเก็บน�้าเพื่อพัฒนาป่าชุมชน
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการสร้างฝายกกัเกบ็น�า้เพือ่พฒันาป่าชมุชน	
อ�าเภอโนนศิลา	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.โนนศิลา 
นายศรญั กสกิิจวรกุล	นายก	อบต.หนิต้ัง	นางภรณ ีอินทะมาตย์ 
สมาชิกสภาต�าบล	 ที่ปรึกษา	 เลขานุการ	 ประธานสภา	 ก�านัน	
ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้น�าชุมชน	 ประชาคมหมู่บ้าน	 ร่วมให้การต้อนรับ 
อย่างอบอุ่น	เมื่อวันที่	6		ส.ค.	2558	ณ	อบต.หินตั้ง	อ.โนนศิลา	
จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแก่น

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ์ 
ร ่วมงานพิ ธีทอดผ้าป ่ามหากุศล	 เพื่อสมทบกองทุนศูนย ์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ	HIV	
จังหวัดขอนแก่น	 โดยมี	 ประธานศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ 
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเช้ือ	HIV	 จังหวัดขอนแก่น 
นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช	 รอง	 ผวจ.ขก.	นายประเสริฐ 
ลือชาธนานนท์	 พร้อมด้วยแขกผู ้มีเกียรติและประชาชน 
เข้าร่วมพิธีถวายผ้าป่าฯ	 ครั้งนี้	 เป็นจ�านวนมาก	 เมื่อวันท่ี 
7	ส.ค.	2558	ณ	หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น

ปลูกป่า-ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติฯ อ.พระยืน
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์ เป็น
ประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรต	ิ
เ น่ื อ ง ใ น วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ส ม เ ด็ จ 
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	ประจ�าปี	 2558	 โดยมี	 หัวหน้า
ส่วนราชการ	ก�านัน	พ่อค้า	ประชาชน	นักเรียน	อ�าเภอพระยืน	
ร่วมปลูกต้นไม้	 และปล่อยพันธุ ์ปลาในกิจกรรมคร้ังน้ีด้วย 
เมื่อวันที่	 11	 ส.ค.	 2558	ณ	 บริเวณตลาดแม่จ้อ	 ต.หนองแวง	
อ.พระยืน	จ.ขอนแก่น

มอบโรงอาหาร และเปิดการประชุมผู้ปกครอง
ร.ร.พระยืนวิทยาคาร

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	 ประจ�าปีการ
ศกึษา	2558	พร้อมกบัมอบเงินโครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาฯ	 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
(เงินเรียนฟรี	 15	 ปี)	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.พระยืน 
นายสมาส นามพิกุล ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.ชนบท	นายอดุลย์ 
คามดิษฐ์	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.โคกโพธิ์ไชย	นายมีสวัสดิ์ 
ชมชัยภูมิ	ร่วมมอบโรงอาหาร	33	ปี	พระยืนวิทย์	และมีคณะครู	
บุคลากร	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ร ่วมเป็นสักขีพยานจ�านวนมาก	 เมื่อวันที่ 	 9	 ส.ค.	 2558 
ณ	โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร	อ.พระยืน	จ.ขอนแก่น

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปี 2558
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 ประจ�าป	ี
2558	 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด	 ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลาย	 โดยม	ี
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 เขต	 1	นายเดชค�ารณ สิงคลีบุตร 
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	2	นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
คณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ขอนแก่น	ครู	นักเรียน	นักศึกษา	
ประชาชน	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 เม่ือวันท่ี	 17	 ส.ค.	 2558 
ณ	 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น	 ถ.มิตรภาพ 
อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ปล่อยขบวนรถขนส่งขยะของเสียอันตราย
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานปล่อยขบวนรถขนส่งขยะของเสียอันตรายไปก�าจัด	
และปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน	 ตามโครงการบริหารจัดการขยะ
อันตราย	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	ครั้งที่	5		เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากร	 คืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศตามธรรมชาต ิ
และเกิดประโยชน์สูงสุด	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.พระยืน	
นายสมาส นามพิกุล	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วน
ราชการ	ข้าราชการ	พนกังาน	เจ้าหน้าที	่อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็น
เกียรติในพิธี	 เมื่อวันที่	 18	 ส.ค.2558	 ณ	 ศูนย์เครื่องจักรกล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กีฬาต�ารวจขอนแก่น ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา	 “ต�ารวจขอนแก่น	 ต้านภัย 
ยาเสพติด	 ครั้งที่	 8	 ประจ�าปี	 2558”	 เพื่อให้ข้าราชการต�ารวจ 
และบุคลากร	 ได้เห็นถึงความส�าคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง
และการออกก�าลังกายอย่างสม�า่เสมอเป็นการสร้างความสามคัคี
ระหว่างหน่วยงาน	ภายในงาน	และมีการแข่งขันฟุตบอลทีม	VIP	
ระหว่าง	 อบจ.ขอนแก่น	 กับ	 ต�ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น 
เม่ือวนัที	่19	ส.ค.	2558	ณ	สนามกีฬาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
ขอนแก่น

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น	 เรื่อง 
“การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก	 ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น 
เขต	อ.ชนบท	นายอดุลย์ คามดิษฐ์	และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.พล	
เขต	1	นายคจติร พงษ์ค�าพันธ์	ร่วมเป็นเกยีรติ		เมือ่วนัที	่18	ส.ค.	
2558	ณ	หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

มอบถนนเพื่อสาธารณประโยชน ์
สายบ้านโป่งสังข์ อ.ภูเวียง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 	ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานมอบ	 และเปิดถนนลาดยางสายโรงเรียนเวียงนคร
วิทยาคม	 -	 บ้านโป่งสังข์	 หมู่	 6	 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจร
สะดวกสบาย	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.ภูเวียง	นายภาควัต 
ศรีสุรพล	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.เวียงเก่า	 นายวิบูลย์ 
เรืองประเสริฐกุล	 คณะผู้บริหาร	 ส.อบต.หว้าทอง	 พร้อมทั้ง 
คณะครู	 นักเรียน	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน 
ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	19	ส.ค.	2558	ณ	หมู่	6	บ้านโป่งสังข์	
ต.หว้าทอง	อ.ภูเวียง	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...วราภรณ์  อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

กีฬานักเรียน “ สพป.ขอนแก่น เขต 3” 
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขนักฬีา	“มหกรรมกฬีาต้านยาเสพตดิ”	
ประจ�าปี	2558	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.พล	เขต	1	นายคจิตร 
พงษ์ค�าพันธ์	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.พล	 เขต	 2	 นายคงฤทธ์ิ 
อัศวพัฒนากูล	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.แวงใหญ่	นายทองสุข 
ธนูรัตน์	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.พระยืน	นายสมาส นามพิกุล 
ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.โคกโพธิไ์ชย	นายมสีวสัดิ ์ชมชยัภมู	ิและ
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	2	นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา	คณะครู	นักเรียน	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	
21	ส.ค.	2558	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนพล	อ.พล	จ.ขอนแก่น

ถนนลาดยางสายบ้านหัวนา ต.จระเข้ อ.หนองเรือ
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานมอบและเปิดถนนลาดยางสายบ้านหวันา	หมู	่2,3,12	
ต.จระเข้	 อ.หนองเรือ	 จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 นายก	 อบต.จระเข้ 
นายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์	และคณะผู้บริหาร	ส.อบต.จระเข้	
ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	20	ส.ค.	2558	ณ	บ้านหัวนา	ต.จระเข้	
อ.หนองเรือ	จ.ขอนแก่น

โครงการพัฒนาป่าชุมชนต้นแบบฟื้นฟูป่าชุมชน อ.บ้านไผ่
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการพฒันาป่าชมุชนต้นแบบฟ้ืนฟูป่าชมุชน	
จังหวัดขอนแก่น	 ประจ�าปี	 2558	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.บ้านไผ่	เขต	2	นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์	ส.อบจ.ขอนแก่น	
เขต	อ.โนนศลิา	นายศรญั กสกิจิวรกลุ	และทีป่รกึษา	เลขานกุาร	
ประธานสภา	 อบต.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้น�าชุมชน	 ประชาคม
หมูบ้่าน	ร่วมเป็นเกียรต	ิเมือ่วนัที	่24	ส.ค.	2558	ณ	บ้านขามป้อม 
หมู่ที่	9	ต.บ้านลาน	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น

การประชุมผู้ปกครองและเปิดบ้านการศึกษา
ร.ร.ซ�าสูงพิทยาคม

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ ์
มอบเงินอุดหนุนใช ้จ ่ ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	และเปิดงานมหกรรมเปิดบ้าน
การศึกษา	ประจ�าปี	2558	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.ซ�าสูง	
นายอุทัย วิสิลา	ผอ.รร.ซ�าสูงพิทยาคม	ดร.มงคล อติอนุวรรตน์ 
กล่าวรายงาน	 วันที่	 25	 ส.ค.2558	ณ	 โรงเรียนซ�าสูงพิทยาคม	
ต.กระนวน	อ.ซ�าสูง	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ  อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	 (ก.จ.จ.)	 ขอนแก่น	 ครั้งที่	 8	
/2558	โดยมี	รอง	ผวจ.ขก.	นายวิวัฒ	เมธีวรรณกิจ	เป็นประธาน
ที่ประชุม	 และมี	 ประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.สุชาติ 
ไตรองค์ถาวร	 ผู้แทนจากส่วนราชการภายในจังหวัด	 ผู้แทน 
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ผู้ทรงคุณวุฒิใน	 ก.จ.จ.	 และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	เข้าร่วมประชุมครั้งนี้	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	
2558	ณ	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโคกนางาม
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาโคกนางาม	ประจ�าปีการศึกษา	2558	“แก่นเท่าโสก
น�้าขุ่นเกมส์”	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.มัญจาคีรี	นายสุพร 
ค้อนดี	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	เมื่อวันที่	28	ส.ค.	2558	ณ	สนาม
กฬีาโรงเรยีนแก่นเท่าโสกน�า้ขุน่	ต.นางาม	อ.มญัจาครี	ีจ.ขอนแก่น

โครงการ 1 อ�าเภอ 1 ชุมชน ต้นแบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  
ร่วมกิจกรรมท�าฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา	 เพื่อส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน�้า	 ลดความ
รุนแรงของกระแสน�้าและการชะล้างพังทลายของดิน	 ยืดอายุ 
ของแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ	่
เขต	 1	 นายเดชค�ารณ สิงคลีบุตร 	 หน.ชุดปฏิบัติการ 
ใน	พท.มทบ.	23	ค่ายศรีพัชรินทร	ร้อยตรี วรรักษ์ โพธิปัสสา 
เมื่อวันที่	 26	 ส.ค.	 2558	 ณ	 ล�าห้วยป่าบ้านดู่ใหญ่	 หมู่ที่	 4 
ต.เมืองเพีย	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อาชีวะ ครั้งที่ 10
“เมืองแคนเกมส์”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล	 ชาย/หญิง 
อาชีวะเกมส์	 ระดับชาติ	ครั้งที่	 10	 “เมืองแคนเกมส์”	 เมื่อวันที่	
31	ส.ค.2558	ณ	สนามกฬีาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	
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เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง...ให้เพียงพอ
โดย... พัชร์ชวัล สุวัตถิกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว

 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป ็นหลักปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า	 และได้รับ
ความสนใจอย่างกว้างขวาง	ปวงชนชาวไทยได้น้อมน�ามาปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม	เมื่อกล่าวถึงค�าว่า	“พอเพียง”	แล้วคงต้องกล่าวถึงค�าว่า	“พอดี”	
ควบคู่กันไปเพราะความพอดี	 ก็คือความพอเพียง	 เมื่อรู้จักพอก็จะท�าให้
จิตใจเป็นสุข	 ถ้าใจเป็นสุขก็จะไม่เบียดเบียนตนและคนอ่ืน	 รู ้จักให  ้
รู้จักแบ่งปัน	รู้จักเสียสละ	ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า	เหล่านี้คือ	ความพอดี
พอเพยีง	ในปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	มหีลกัปฏบิตัทิีต้่องค�านงึถงึการเน้น
การปฏิบัติในทางสายกลาง	 และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	 3	
คุณลักษณะ	 ได้แก่	 ความพอประมาณ	 ความมีเหตุมีผล	 และการมี 
ภูมิคุ้มกันที่ดี	

ค�ำว่ำพอดี อยู่ที่เพียงพอ ปรัชญำของ “พ่อ” เศรษฐกิจพอเพียง
สังคมสุขล�้ำ วัฒนธรรมงำมเพี้ยง อยู่อย่ำงไม่เสี่ยง ชำติไทยเจริญ

	 ทั้งนี้	 มีโอกาสได้เรียนรู้วิชานโยบายและการวางแผน	 ได้ความรู้ 
และทัศนคติในการน�าหลักปรัชญามาใช้ในการด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
ทีน่�ามาเล่าสูก่นัฟัง	จงัหวดัขอนแก่นเรายงัมสีถานทีด่ีๆ 	ในการเรยีนรูส้มัผสั
ได้จริง	โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ให้ความ
ส�าคัญกับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้หรือทฤษฎี
ที่ผนวกเข้ากับสภาวการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในสังคม	 รวมถึง 
มีนโยบายที่ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ	 “ห้องปฏิบัติการเรียนรู ้ 
ทางสังคมเชิงบูรณาการ”	 หรือ	 social	 lab	 ท่ีให้นักศึกษาได้เรียนรู ้ 
และศึกษามากกว่าการเรยีนในห้องเรยีน	โดยการน�าความรูท้ีไ่ด้มาประยกุต์
ใช้กับสภาวการณ์เกิดข้ึนและน�าไปสู ่การวางแผนและแก้ไขปัญหา 
พัฒนาท้องถิ่นของตน	 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑติ	สาขาการปกครองท้องถิน่รุน่ที	่13	ได้มโีอกาสศกึษา
เรียนรู้นอกสถานที่	ณ	บ้านสวนเวียงเก่า	ต�าบลเมืองเก่าพัฒนา	
อ�าเภอเวียงเก่า	 จังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียงที่น ่าสนใจอีกแห ่งหนึ่ งและยังเป ็นบ ้านพักของ 
พลเอก ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ	 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห ์
จากท่านให้ใช้บ้านสวนเวียงเก่าเป็นที่เรียนรู้	 และท่านให้ความ
เมตตาเป็นผู้บรรยายให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของอ�าเภอ
เวียงเก่า	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบและมีทรัพยากรป่าไม ้
ที่อุดมสมบูรณ์	 รวมถึงได้แนะน�าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ของท่านที่มีการน�าแนวคิดทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัมาใช้	ด้วยการแบ่งสดัส่วนพืน้ทีข่นาด	50	ไร่	ออกเป็น	4	ส่วน	
ได้แก่	30	:	30	:	30	:	10	โดย	30	แรกใช้เป็นแหล่งน�้า	โดยการขุดสระน�้า
ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับและเก็บกักน�้าไว้ใช้ได้ตลอดปี	 อีกทั้งยังขุดบ่อ
ขนาดเลก็ทีเ่รยีกว่า	Farm	pond	ตามจดุต่างๆเพือ่สะดวกและง่ายต่อการ
ใช้น�า้รวมถงึเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาหลายชนดิ	ส่วน	30	ทีส่อง	ใช้เป็นพืน้ที่
ปลูกพืชและท�านาผสมผสาน	เช่น	การเลี้ยงวัว	ควาย	ไก่	เป็ด	มีการปลูก
มะนาว	 มะละกอ	 แก้วมังกร	 เสาวรส	 กาแฟ	 เป็นต้น	 และ	 30	 ที่สาม 
เป็นพื้นที่ป่าไม้	และ	10	ที่เหลือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย	นอกจากนี้ท่านยังได้
ชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคัญของการด�าเนนิชวีติในปัจจบุนัทีจ่�าเป็นต้องมกีารน�า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะด้านการเกษตร 
ต้องมีการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดีด้วยเช่นกันจึงจะประสบ 
ความส�าเร็จ	หลังจากการบรรยาย	ท่านได้พานักศึกษาเดินชมสถานที่จริง	
คอื	สวนเกษตรผสมผสานตามทฤษฎใีหม่ฯ	เช่น	สวนเสาวรส	สวนแก้วมังกร	
สวนมะนาว	สวนมะละกอที่ปลูกบนเตียงผัก	สวนหน่อไม้	(ไผ่หมาจู)	พื้นที่
นาปลูกข้าวที่มีการขุดคลองล้อมรอบเพื่อเป็นที่รองรับน�้า	 เพ่ือกักเก็บน�้า 
ไว้ใช้ได้ตลอดทัง้ปีและยงัสามารถกระจายน�า้ไปตามบ่อเลก็ๆได้ด้วย	เป็นต้น	
และทา่นได้สาธิตวิธีการ	บอลล์ลิ่ง	(Balling)	ต้นไม้หรือการล้อมต้นไม้ด้วย
ผ้าสแลนส�าหรับย้ายต้นไม้ทีม่ขีนาดใหญ่เพือ่ป้องกนัรากช�า้และต้นไม้ตาย	
สุดท้ายท่านได้ฝากข้อคิดให้น�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
การด�าเนินชีวิตและให้น�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาท้องถิ่น 
ของตนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ที่มา	:	บทความ	พลเอก	ดร.จารุภัทร	เรืองสุวรรณ
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รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ์ ทองงาม นิติกร 8 ว.

	 ด้วยมีกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท�า
ประโยชน์ในเขตป่า	พ.ศ.2558	ออกโดยอาศยัอ�านาจในมาตรา	
54	 วรรคสอง	 มาตรา	 58	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระราชบัญญัติ 
ป่าไม้	พ.ศ.2484	และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม	ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา	เล่มที่	132	ตอนที่	83	ก	วันที่	1	กันยายน	2558	
โดยกฎกระทรวงนีใ้ห้ใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนด	180	วนั	นับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ซึ่งมีสาระส�าคัญ	ดังนี้
	 1.	 การขออนุญาตท�าประโยชน์ในเขตป่า	 ต้องมี
วตัถุประสงค์อย่างหนึง่อย่างใด	ดังต่อไปนี	้(1)	เพือ่การส�ารวจ
แร่	 การท�าเหมืองแร่	 การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ 
การสร้างทางขนแร่	ออกจากพื้นที่ประทานบัตร	หรือกิจการ
อันเกี่ยวเนื่องกับการท�าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร ่
(2)	 เพื่อการส�ารวจปิโตรเลียม	 การผลิตปิโตรเลียม	 การเก็บ
รักษา	 การขนส่ง	 หรือกิจการ	 อันเกี่ยวเนื่องกับการส�ารวจ 
หรือผลิตป ิโตรเลียมตามกฎหมายว ่าด ้วยป ิโตรเลียม 
(3)	 เพื่อการขุด	 เก็บ	 ซึ่งทราย	 ลูกรัง	 หรือดิน	 ที่มิใช่การท�า
เหมืองแร ่หรือการขุดหาแร่รายย่อย	 และการร ่อนแร่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่	 (4)	 เพื่อการอยู่อาศัย	หรือประกอบ
อาชพีเกษตรกรรม	(5)	เพือ่การปลกูป่าหรอืการท�าสวนป่า	(6)	
เพื่อจัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ	 (7)	 เพื่อการเพาะเลี้ยง 
หรือขยายพันธุ์สัตว์ป่า	(8)	เพื่อสร้างศาสนสถาน	(9)	เพื่อการ
ศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ	 (10)	 เพื่อประโยชน์ในทาง 
ราชการ
	 2.	 ผู ้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่ จดทะเบียนในประเทศไทย	 ให ้ยื่ นค� าขออนุญาต 
ต่ออธิบดีกรมป่าไม ้โดยต ้องระบุวัตถุประสงค ์ในการ 
ขออนุญาตให้ชัดเจน
	 3.	 การอนุญาต	 พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ 
ในหลักเกณฑ์	 ดังต่อไปนี้	 (1)	 ไม่เป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพป่าไม้
สมบูรณ์	 (2)	 ไม่เป็นพื้นที่ที่ควรรักษาไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย

ของสัตว์ป่า	 (3)	 ไม่เป็นพื้นที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีก�าหนด 
หลักเกณฑ์ห้ามใช้ประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะ
	 3.1	 การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการประกอบกิจการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่	 หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการ 
ท�าเหมืองแร่หรือกิจการตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
หรอืการขดุเก็บซึง่ทราย	ลกูรงั	ดนิ	พืน้ทีท่ีจ่ะพจิารณาอนญุาต
ได้ต้องไม่เป็นเขตพระราชฐาน	ศาสนสถาน	หรอืโบราณสถาน
	 3.2	 การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการอยู ่อาศัยหรือ
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมหรือการปลกูป่า	หรอืการท�าสวน
ป่า	หรือเพื่อจัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ	หรือการเพาะเลี้ยง	
หรือขยายพันธ์สัตว์ป่า	 หรือเพื่อสร้างศาสนสถาน	 หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพพืน้ทีป่่าและการอยูอ่าศยัของสตัว์ป่า	หรอืให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่า	 ให้พิจารณาอนุญาต 
ในจ�านวนพื้นที่ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมแก่กิจการ 
ที่ขออนุญาต
	 3.3	 การท�าประโยชน์ในเขตป่าที่ ได ้รับอนุญาต 
หากมีกรณีที่จ�าเป็นต้องท�าไม้และ	น�าเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่
ที่ได้รับอนุญาต	 ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่อ 
หน่วยตรวจสภาพป่า	 เพื่อแจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ด�าเนินการท�าไม ้และน�าเคลื่อนท่ีออกตามระเบียบที่ 
กรมป่าไม้ก�าหนด
	 ป ่าไม ้ เป ็นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมี คุณค ่าอนันต  ์
ต่อมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งปวงเราจึงควรร่วมกัน
อนุรักษ์	 ฟื ้นฟู	 ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไปและ 
ร่วมกันทวงคืนผืนป่าที่มีการบุกรุก	 แผ้วถางโดยไม่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย	 เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวให้กลับคืนมาเป็น
ประโยชน์ส่วนรวมของทุกคนในชาติ	 ดังนั้น	 ผู ้ใดจะใช้
ประโยชน์ในผืนป่าต้องเคารพกฎหมายและท�าให้ถูกต้อง 
เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้สืบไปชั่วนิรันดร์

การขออนุญาตและการอนุญาตท�าประโยชน์ในเขตป่า
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โดย...  ธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

E-Marketing & E-Bidding (4) 

	 ต ่อจากวารสารฉบับท่ีผ ่านมานะครับ	 ในฉบับนี ้
จะกล่าวถงึ	เกณฑ์การคดัเลอืกผูช้นะการเสนอราคา	หลกัประกนั
การเสนอราคา	 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	 และ 
การยื่นเอกสารเสนอราคา	รวม	4	หัวข้อส�าคัญ	ดังนี้ครับ

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา โดยส่วนราชการ
ก�าหนดเลือกใช้หลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 	 หลักเกณฑ์ราคา	(Price)	โดยถือราคาที่เสนอต�่าสุด	
  หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
(Price	Performance)	ใช้ในกรณีเห็นว่า	แม้ว่าจะมีการก�าหนด
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา	และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
จัดหาแล้ว	 ก็ยังไม่เพียงพอที่จะได้พัสดุที่ดีเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ	มคีวามจ�าเป็นต้องก�าหนดปัจจยัต่างๆ	เพิม่เติมเพ่ือใช้ใน
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา	 เป็นการช่วยส่งเสริมให้ 
ผู้เสนอราคาที่เสนอพัสดุที่มีคุณภาพแต่ไม่ได้เสนอราคาต�่าสุด
สามารถชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้	 เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการบริหารพัสดุภาครัฐที่ดี
	 ตัวแปรที่น�ามาใช้ในการประเมินค่าประสิทธิภาพ 
ต่อราคา	อย่างน้อย	2	ตัวแปรหลัก	ได้แก่
	 ก).	 ราคาที่ เสนอราคา	 (Price)	 เป ็นตัวแปรหลัก 
ประเภทบังคับ
	 ข).	 ผลการประเมนิผูค้้าภาครัฐ	(Grading)	เป็นตวัแปรหลกั 
ประเภทไม่บังคับ
	 ค).	 คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ	 ได้แก่คุณภาพ 
ของสินค้า	 มาตรฐานของสินค้า	 ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอาย ุ
การใช้งาน	บริการหลังขาย	และประโยชน์ระยะยาวที่จะเกิดขึ้น
แก่ส่วนราชการ
	 ง).	 การเสนอพัสดุท่ีเป็นกิจการท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน	เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ
	 โดยส่วนราชการอาจเลอืกใช้ตวัแปรหลกัประเภทบงัคบั
ตาม	 (ก)	 และตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับบางตัวแปรตาม 
(ข)	–	(ง)	หรือทั้งหมดก็ได้	โดยมีน�้าหนักของตัวแปรรวมทั้งหมด
เท่ากับ	 100	 การพิจารณาน�้าหนักของตัวแปรให้ค�านึงถึง 
ความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

หลักประกันการเสนอราคา
	 เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณ ี
ที่ ผู ้ เสนอราคาไม ่ปฏิบั ติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ ้าง 

ให้ส่วนราชการก�าหนดหลักประกันการเสนอราคา	 มูลค่าของ 
หลักประกัน	ดังนี้
 	 หลักประกันการเสนอราคา	 ท�าเป ็นหนังสือ 
ค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
 	 มูลค่าของหลักประกัน	 เป็นจ�านวนเต็มในอัตรา 
ร้อยละ	5	ของเงินงบประมาณที่จัดหาพัสดุในครั้งนั้น	
 	 มี เ ง่ือนไขการยึดหลักประกันการเสนอราคา 
โดยให้ส่วนราชการสามารถยึดหลักประกันการเสนอราคา 
ในกรณีที่ ไ ด ้ รั บ คัด เลื อกให ้ เป ็นผู ้ ชนะการ เสนอราคา 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	 แล้วไม่ไปท�าสัญญาหรือ 
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก�าหนด	 ทั้งน้ี	 เงื่อนไข 
การยึดหลักประกันการเสนอราคา	 ให้ก�าหนดในเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน	
 	 ให้คืนหลักประกันภายใน	 15	 วัน	 เม่ือหัวหน้า 
ส่วนราชการได้พิจารณาผลการคดัเลือกผู้ชนะ	เว้นแต่ผูเ้สนอราคา 
3	ล�าดับแรก	ให้คืนต่อเมื่อได้ท�าสัญญา

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
	 การให้หรอืจ�าหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์
(e-Bidding)	กระท�าไปพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศฯ	โดยขอรบั
ผ่านทางระบบ	e-GP	เท่านั้น

การยื่นเอกสารเสนอราคา
	 เมื่อถึงวันเสนอราคา	 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท�าเอกสาร	
File	PDF	เพือ่ยืน่เสนอราคา	ส่งให้ส่วนราชการทาง	e-GP	ภายใน
วนั	เวลา	ทีป่ระกาศก�าหนด	โดยผู้เสนอต้องรับผิดชอบตรวจสอบ
ความถูกต้อง	 และเมื่อได้ยืนยันการเสนอราคาแล้ว	ห้ามด�าเนิน
การแก้ไขข้อมลูหรอืส่งข้อมลูเพิม่เตมิ	ต้องไม่ยืน่เอกสารอันเป็น
เทจ็		หากพบว่ามกีารยืน่เอกสารเทจ็	ส่วนราชการสามารถตดัสทิธิ์	
และลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน	
	 ฉบับหน้าจะกล่าวถึง	 การรับข้อเสนอของผู้เสนอราคา		
ตัวอย่างพัสดุ	 การได้ผู้เสนอราคา	 การยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์	 การประเมินสิทธิผู ้เสนอราคาด้วยการแสดง
สัญลักษณ์ด้วยสัญญาณไฟสีเขียว	 สัญญาณไฟสีเหลือง	 และ
สัญญาณไฟสีแดง	 สัญญาณไฟสีต่างๆ	 เหล่านี้มีอิทธิต่อผู้เสนอ
ราคาอย่างไร	อย่าลืมติดตามอ่านนะครับ.
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน์  ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

	 เมือ่วันที	่28	ส.ค.	2558	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์ เป็นประธาน	เปิดโครงการ	“รกัษาความสงบเรยีบร้อย
และสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์	 เพื่อส่งเสริม	สนับสนุน	การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 อีกท้ังเป็นการสร้างเครือข่ายประชาชนในการป้องกัน	 ปราบปราม	 แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม	ปัญหายาเสพติด	และเสริมสร้างบทบาทของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของชุมชน/ท้องถิ่น	
ในโอกาสนี้มี	ที่ปรึกษานายก	อบจ.ขอนแก่น	นางวรานี ศรีวงษ์ชัย	พร้อมด้วย	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	9	จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย              
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.กระนวน	เขต	2	นายตระกูล เจริญเชื้อ	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บ้านฝาง	นายธณัช เครือมา	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สีชมพู	
เขต	1	นายอาทิตย์ ถนอมทุน	และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.ภูเวียง	นายภาควัต ศรีสุรพล	ร่วมเป็นเกียรติ	โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่	
27-31	ส.ค.	2558	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์	ต.แดงใหญ่	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการ
“รักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของประชาชน

ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น”
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	 นายก	อบจ.ขอนแกน่	ดร.พงษศ์กัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	เขา้ร่วมการประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น	สมัยประชมุ

สามัญ	ประจำาปี	2558	สมัยที่สอง	ครั้งที่	1	วันศุกร์ที่	14	ส.ค.	2558	ณ	ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

	 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สมัยประชุมสามัญ	ประจำาปี	2558	สมัยที่สอง	ครั้งที่	2	วันพุธที่	19	

ส.ค.	 2558	ณ	 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 โดยมีญัตติที่สำาคัญคือ	 อนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย	

ประจำาปี	 2558	 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	 โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 

ได้อนุมัติเงินงบประมาณเพื่อนำามาดำาเนินการโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สมัยประชุมสามัญ ประจำาปี 2558
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ภารกิจ
โดย... อุบลศิริ ไชยแสง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กองกิจการสภา อบจ.



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

อบจ.ขอนแก่น

	 อบจ.ขอนแกน่	ไดอ้ดุหนนุงบประมาณเพือ่ดำาเนนิโครงการ	AED	กระตุกหวัใจเพ่ือชาวขอนแกน่	โดยเมือ่วนัที	่17	ส.ค.	2558	

และ	วันที่	20	ส.ค.	2558	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ พร้อมด้วย	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล  

ภูคำาวงศ์ ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 2	 นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ร่วมกับ	 มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น	 

ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	 (AED)	 ให้กับ	 หน่วยงานในเขตอำาเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การช่วยฟื้นคืนชีพสำาหรับผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นในจังหวัดขอนแก่น	โดยติดตั้งไว้	จำานวน	15	เครื่อง	ในสถานที่	ดังนี้

	 •	 ท่าอากาศยานขอนแก่น	 จำานวน	2	เครื่อง

	 •	 สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่	3	 จำานวน	1	เครื่อง

	 •	 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 จำานวน	1	เครื่อง

	 •	 วัดหนองแวงพระอารามหลวง	 จำานวน	1	เครื่อง

	 •	 สถานีรถไฟขอนแก่น	 จำานวน	1	เครื่อง

มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
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	 •	 สถานีตำารวจภูธรเมืองขอนแก่น	 จำานวน	1	เครื่อง

	 •	 ตลาดบางลำาภู	 จำานวน	1	เครื่อง

	 •	 เทศบาลนครขอนแก่น	 จำานวน	1	เครื่อง

	 •	 ที่ว่าการอำาเภอเมืองขอนแก่น	 จำานวน	1	เครื่อง

	 •	 มณฑลทหารบกที่	23	ค่ายศรีพัชรินทร์	 จำานวน	1	เครื่อง

	 •	 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	 จำานวน	1	เครื่อง

	 •	 โรงพยาบาลขอนแก่น	 จำานวน	1	เครื่อง

	 •	 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร	 จำานวน	1	เครื่อง

	 •	 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง	 จำานวน	1	เครื่อง

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

อบจ.ขอนแก่น
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ภ า ร กิ จ
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองคลัง

ตั้งอยู่	เลขที่	484	หมู่	14	บ้านพระยืน

ต.พระยืน	อ.พระยืน	จ.ขอนแก่น	

บริการห้องพักสไตล์รีสอร์ท

พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน

มีห้องพักจำานวน	11	ห้อง

ราคาห้องพัก	ราคา	450	บาท/คืน

โทร. 043-266246

ขอแนะนำาโรงแรม ที่ได้เปิดใหม่ที่จดทะเบียนและชำาระค่าธรรมเนียมบำารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้พักในโรงแรมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตั้งอยู่	เลขที่	41	หมู่	14	ต.บ้านดง	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น

โรงแรมสไตล์ใหม่	ออกแบบด้วยตู้คอนเทนเนอร์

กับดีไซน์ที่แปลกแหวกแนวพร้อมกับบรรยากาศธรรมชาติ

มองเห็นหลวงพ่อใหญ่	วัดพระบาทภูพานคำา

มีห้องพักจำานวน	19	ห้อง

ราคาห้องพักราคา	690	บาท/คืน	รวมอาหารเช้า

โทร. 043-372220, 088-7447356

ลิตเติ้ล บ๊อกซ์ โฮเต็ล ขอนแก่น

วันเพ็ญรีสอร์ท
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ภ า ร กิ จ
โดย... สุวลี ศิริธรรมจักร นักพัฒนาชุมชน ๗ว

กองแผนและงบประมาณ

	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัดทำาพิธีปล่อยขบวนรถขนส่งขยะ
ของเสียอันตรายไปกำาจัด	 และปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน	 เมื่อวันที่	 
18	 ส.ค.	 2558	 ณ	 ศูนย์เครื่องจักรกล	 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น	 ทั้งน้ี	 ได้รับเกียรติจาก	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์	 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวน
รถขนส่งขยะของเสียอันตราย	 พร้อมด้วย	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 
เขต	 อ.พระยืน	นายสมาส นามพิกุล	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	
นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ 
และ	นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ	 นำาคณะหัวหน้าส่วนราชการ	
ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่จาก	อบจ.ขอนแก่นร่วมกิจกรรม	
	 นอกจากนี้ 	 ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ที่ร่วมทำาบันทึกข้อตกลง	 (MOU)	

กับ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 นำาขยะอันตรายที่
รวบรวมในพื้นที่เข้าร่วมขบวนรถขยะของเสียอันตราย	ประกอบ
ด้วย	 ร.พ.สีชมพู	 ร.พ.เขาสวนกวาง	 ร.พ.ขอนแก่นราม	 ชุมชน
หัวถนน	ม.5	ศูนย์อนามัยที่	6	ขอนแก่น	ทต.พระลับ	ทต.วังชัย	 
ทต.หนองนาคำา	ทต.กดุนำา้ใส	ทม.บ้านทุม่	ทม.กระนวน	ทม.ชุมแพ	
ทต.โนนทอง	 อบต.	 สีชมพู	 และ	 อบต.กระนวน	 พร้อมนี้ได้มี 
ผู้แทนจาก	 อบจ.ชัยภูมิ	 นายพงษ์ชัย สาวะรีพล	 ร่วมศึกษา 
ดูงานการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวด้วย	 เมื่อเสร็จสิ้นพิธี 
ปล่อยขบวนรถขนส่งขยะของเสียอันตรายไปกำาจัด	 ประธาน 
ในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนกับผู้ร่วมกิจกรรม

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
พิธีปล่อยขบวนรถขนส่งขยะของเสียอันตรายไปกำาจัด และปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน
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ภารกิจ กองกิจการขนส่ง
โดย.. รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	 ได้ให้เกียรติเป็นประธาน	 เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	 ประจำาปีงบประมาณ	 	 2558	 ณ	 สถาบันสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 

มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม	ประกอบด้วย	ประชาชน	นักเรียน	นักศึกษา	ในเขตจังหวัดขอนแก่น	ดังนี้

	 รุ่นที่	3	เมื่อวันที่	25-26	ก.ค.	2558		 ผู้เข้าร่วมโครงการ	จำานวน	220	คน	

	 รุ่นที่	4	เมื่อวันที่	15-16	ส.ค.	2558			 ผู้เข้าร่วมโครงการ	จำานวน	220	คน	

	 รุ่นที่	5	เมื่อวันที่	29-30	ส.ค.	2558		 ผู้เข้าร่วมโครงการ	จำานวน	207	คน	

	 โดยมี	ส.อบจ.	อ.เมือง	เขต	2	นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว	ส.อบจ.	อ.เมือง	เขต	6	นายสุดใจ ทุยบึงฉิม	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	 

นางสุมาลี ฐานวิเศษ	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ตัวแทนสำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น	 

สภ.เมืองขอนแก่น	ร่วมเป็นเกียรติ	ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วจะทำาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร

มีจิตสำานึกในการใช้รถใช้ถนน	 ลดการเกิดอุบัติเหตุป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและนำาความรู้ไปสอบขอใบอนุญาตขับขี่ 

ที่สำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น	ต่อไป

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
ประจำาปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 3-5
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โดย... ฉวีวรรณ จันทร์ดา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ภารกิจ หน่วยตรวจสอบภายใน

	 ตรวจสอบการปฏิบัตงิานด้านการเงนิ	การบัญชี	การพสัดุ 

และทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการดำาเนินงานให้เป็น 

ไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 คำาสั่ง	 หนังสือสั่งการ	

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้เพื่อให้	 การปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ประหยัด	คุ้มค่า	และเกิดประโยชน์

สงูสดุ	แกอ่งคก์ร	รวมท้ังการให้คำาปรกึษาและคำาแนะนำา	ขอ้เสนอ

แนะแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ข	เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดหรอื

ข้อพบพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้าน	ต่าง	ๆ	ได้อีก

	 ตรวจสอบการดำาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงบ

ประมาณ	การบรหิารพสัด	ุการจดัซือ้จดัจา้ง	การควบคมุทรพัยส์นิ	

เงินประกันสัญญา	 เงินยืม	 การควบคุมวัสดุ	 ครุภัณฑ์	 และ 

ยานพาหนะ	 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบ

ประมาณ	และการรายงานตา่ง	ๆ 	เป็นตน้	สำาหรบัโรงเรยีนในสงักดั 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 และทะเบียนคุมเอกสาร 

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 โดยการให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำา	รวมทั้ง 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อป้องกัน 

ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในการ 

ปฏิบัติงานด้านต่าง	ๆ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน  การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สิน
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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 กลุ่มงานนิเทศฯ	สำานักการศึกษาฯ	จัดโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นรอบคัดเลือก	ปีการศึกษา	2558	โรงเรียน 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน	 เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ	 โดยจัดสอบ 

ข้อเขียนในวันที่	17	ส.ค.	2558	และสอบสัมภาษณ์วันที่	21	ส.ค.	2558	ณ	ห้องประชุมศาลาประชาคม	มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ	

จำานวน	272	คน	ปรากฏผลการคัดเลือก	ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
	 วิชาภาษาไทย	 ได้แก่	เด็กหญิงปรางศิลา	บุญเพ็ง	โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว

	 วิชาวิทยาศาสตร์	 ได้แก่	เด็กหญิงโสภิตนภา	โพธิ์แสง	โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว

	 วิชาสังคมศึกษาฯ	 ได้แก่	เด็กหญิงธัญวรัตน์	เศษภักดี	โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว

	 วิชาภาษาอังกฤษ	 ได้แก่	เด็กชายเฉลิมรัฐ	พรมดวงศรี	โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
	 วิชาภาษาไทย	 ได้แก่	เด็กชายธีรภัทร	พิมพาสวรรค์	โรงเรียนโนนหันวิทยายน

	 วิชาคณิตศาสตร์	 ได้แก่	เด็กชายนวดล	สมทา	โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

	 วิชาวิทยาศาสตร์	 ได้แก่	เด็กหญิงพรชิตา	เจษฎาธนบดี	โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

	 วิชาสังคมศึกษาฯ	 ได้แก่	เด็กหญิงวิภาดา	น้อยตำาแย	โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

	 วิชาอังกฤษ	 ได้แก่	เด็กหญิงกมลวรรณ	อภิชัยสกุล	โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

โดย... ประทุมมา คำาละมูล ศึกษานิเทศก์ คศ.3 ชำานาญการพิเศษ 

ข่าวแวดวงการศกึษา และโรงเรยีนในสังกัด อบจ.ขอนแกน่

โครงการแข่งขัน คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นรอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2558
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โดย... สุภาวดี แก้วสำาราญ นักบริหารการศึกษา 7

ขา่วแวดวงการศกึษา และโรงเรยีนในสังกัด อบจ.ขอนแกน่

	 เมื่อวันที่ 	 13	 ส.ค.	 2558	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	ได้มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.
ขอนแก่น	 นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการ 
ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ	 เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่	 สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 2558	 โดยมี	 
รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร 
รอง	 ผอ.สำานักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	นายสมพงษ์ 
สุขประเสริฐ ผอ.โรงเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 หัวหน้า 
ส่วนราชการ	 ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ร่วมเป็นเกียรติ	
ณ	 ค่ายลูกเสือชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น	
	 ดำาเนินโครงการระหว่างวันท่ี	 13	 -	 15	 ส.ค.	 2558	 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนานายหมู่ลูกเสือ	 เนตรนารีสามัญ 
รุ่นใหญ่ให้เป็นผู้นำา	 มีความรู้	 ทักษะ	 และเจตคติที่ดี	 มีวุฒิภาวะ
การเป็นผู้นำา	 สามารถทำาหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาหมู่ลูกเสือ	 
เนตรนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีค่านิยมพื้นฐาน	12	ประการ	
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกำาหนด	 ซึ่ ง เป็นไปตามนโยบายและแนวทาง 
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ	 เนตรนารี 	 
ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่	ทีมุ่ง่เนน้ใหส้ถานศึกษา
ในสังกัด	 19	 แห่ง	 จัดกิจกรรมลูกเสือ	 เนตรนารีอย่างมีคุณภาพ	 
มุ่งเน้นให้เกิดพัฒนาการทางสมอง	 ร่างกาย	 และเจตคติ	 เกิดผล 
เป็นที่ประจักษ์	 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม	 
ประกอบด้วย	 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 ผู้กำากับลูกเสือจากสถาน
ศกึษาในสงักัดทีจ่ดัการเรยีนการสอน	ระดบัมธัยมศึกษา	18	แหง่	 
แห่งละ	 11	 นาย	 และได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือ 
จากวิทยากรที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ	 ทั้ ง ผู้บริหาร	
ข้าราชการครู	 และข้าราชการบำานาญจากสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา	 ขอนแก่น	 เขต	 1	 เขต	 3	 และเขต	 5	 
รวมทั้งสิ้น	จำานวน	225	คน

โครงการฝึกอบรม นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำาปี 2558
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โดย... เทวา ตั้งวานิชกพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คศ.3 ชำานาญการพิเศษ

เกร็ดความรู้ จากสำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สวสัดคีะ่	ผูอ้า่นทกุทา่น	ฉบบันีผู้เ้ขยีนขอนำาเสนอการจดัการเรยีน

รู้แบบ	PBL	(Problem-Based	Learning)	

	 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	 เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง	

จะทำาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ	 เช่น	 การคิด

วจิารณญาณ	คดิวเิคราะห	์การคดิสงัเคราะห	์การคดิสรา้งสรรค	์ฯลฯ

	 PBL	 เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎี 

การเรียนรู้สร้างสรรค์นิยม	(Constructivism)

	 โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

ในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด

วิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา	 รวมท้ังได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชา

ที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 จึงเป็น

ผลมาจากกระบวนการทำางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไข

ปัญหาเป็นหลัก	

ลักษณะทั่วไปของ การเรียนรู้แบบ PBL
	 1.	 ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง	

	 2.	 จัดกลุ่มผู้เรียนให้มีขนาดเล็ก	(ประมาณ	3-5	คน)

	 3.	 ครูทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยความสะดวก	หรือผู้ให้คำาแนะนำา	

	 4.	 ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น	(สิ่งเร้า)	ให้เกิดการเรียนรู้

	 5.	 ลักษณะของปัญหาที่นำามาใช้ต้องมีลักษณะคลุมเครือ	 

	 	 ไม่ชัดเจน	 มีวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย	 อาจมี 

	 	 คำาตอบได้หลายคำาตอบ

	 6.	 ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่	 ๆ	 ด้วย 

	 	 ตนเอง	

	 7.	 การประเมินผล	 ใช้การประเมินผลจากสถานการณ์จริง	 

	 	 ดูจากความสามารถในการปฏิบัติ	ของผู้เรียน

	 การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ 

ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนต้ังสมมติฐาน	 สาเหตุและกลไก 

ของการเกิดปัญหานั้น	 ค้นคว้าความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา	

เพื่อจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป	 โดยผู้เรียนอาจจะไม่มีความรู้ 

ในเรื่องน้ันๆ	 มาก่อน	 แต่อาจใช้ความรู้ที่ผู้ เรียนมีอยู่ เดิมหรือ 

เคยเรียนมา	 วิธีการเรียนรู้ตามแนวทางท่ีมีลักษณะที่สำาคัญ	 

คือ	 1.	 เรียนรู้ความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องของปัญหานั้นๆ	 เน้น

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ	 2.	 เนื้อหาวิชาจะเป็น

ลักษณะของการบูรณาการ	 โดยผสมผสานเนื้อหาของหลายๆ	 วิชา

เข้าด้วยกัน	 3.	 เรียนเป็นกลุ่มย่อย	 โดยมีอาจารย์ประจำากลุ่ม	 เป็นผู้

สนับสนุนและกระตุ้น	นักเรียนต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม 

การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม	 4.	 การเรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้ 

ตามวัตถุประสงค์ที่ตนเองหรือกลุ่มตั้งไว้	

	 สรุปการเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นหลักจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจ 

ในการเรียน	 เนื่องจากผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้	 มากกว่าการ

รับฟังเนื้อหาจากครูผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว	 สิ่งสำาคัญก็คือสถานการณ์

ปัญหาหลักหรือกรณีศึกษาที่นำามาใช้เป็นแรงกระตุ้นและผลักดัน 

ให้ผู้เรียนนำาความรู้	 หรือประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมมาใช้แก้ปัญหา	 

ดังนั้นลักษณะของปัญหาต้องมีความน่าสนใจ	 ท้าทายและน่าค้นหา

คำาตอบ	 รวมทั้งควรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียน	 เพื่อผู้เรียนจะได้

แสดงความสามารถในการแก้ปัญหาโดยการระบุประเด็น	 โครงสร้าง	 

และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

	 การเรยีนทีใ่ช้ปัญหาเป็นหลกัทำาใหผู้เ้รยีนได้รบัความรูใ้นเนือ้หา 

วิชาที่เป็นการบูรณาการ	 และสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

เป็นเครือ่งมอืในการจดัการปัญหาได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ	ชว่ยพฒันา

ความสามารถในการแก้ปัญหา	 การใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์	

และตัดสินใจ	 อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง	

เพราะการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียน	 โดยการกำาหนดจุดมุ่งหมาย 

การเรียน	 รู้วิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ	 รวบรวม

ความรู้และนำามาสรุปเป็นความรู้ใหม่	 เป็นลักษณะของการเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง	 ซ่ึงเป็นทักษะการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต	 การให้ผู้เรียน 

มีส่วนร่วมในการอภิปราย	 มีวิธีการแสวงหาความรู้และไตร่ตรอง

ทรัพยากรการเรียน	 ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีความหมายสำาคัญ	 

ช่วยให้ผู้ เรียนเป็นผู้ เรียน รู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ	 

นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะการทำางานเป็นทีม	 ซ่ึงการเรียน 

เป็นกลุ่มย่อยทำาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น	 แลกเปล่ียน

แนวคิดกับผู้อื่นทำาให้มีความรู้กว้างขวางมากข้ึน	 นับเป็นการพัฒนา

ทักษะทางสังคมให้เกิดกับผู้เรียน

(Problem - Based Learning)
สอนอย่างไร

PBL

ที่มา	:	http://suthinnaa.blogspot.com/2012/12/problem-based-learning.html
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โดย... วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสำานักปลัดฯ

โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น

	 ในการเข้าอบรมฝึกปฏิบัติธรรมตามโครงการอบรม

จรยิธรรมและคณุธรรมของขา้ราชการ	พนกังาน	องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ประจำาปี	 2557	ณ	 วัดป่าสุคะโต	 ตำาบล 

ท่ามะไฟหวาน	 อำาเภอแก้งคร้อ	 จังหวัดชัยภูมิ	 ขอสรุปธรรมะ

ประเด็นที่สำาคัญ	ที่ท่านได้เทศน์	พอสังเขป	ดังนี้

	 หลังจากสวดมนต์เย็นทุกวัน	 พระอาจารย์ทรงศิลป์ 

จะอบรมธรรมะก่อนเข้านอน	 ครั้งนี้ท่านได้เปิดวีดิทัศน์ของ 

หลวงพ่อคำาเขียน	 สุวัณโณ	 อดีตเจ้าอาวาสวัดฯให้ทุกท่านได้ชม	

เป็นเรื่องเล่าเก่ียวกับชีวิตหลวงพ่อสมัยเด็กๆ	 พอสังเขปได้ดังนี้	

“สมัยเด็กหลวงพ่อเคยไปกับโยมแม่ไปปลูกแตง	 ปลูกถั่ว	 เวลา

ฝนตกใหม่ๆ 	เวลาโยมแมเ่อาเมล็ดแตงเมลด็ถัว่ปลกูโยนลงไปโยม 

แม่จะพูดออกไปว่า	 “คนกินเป็นบุญ	 นกกินเป็นทาน	 นกกิน 

เป็นทาน	คนกินเป็นบุญ”

	 มันทำาให้เราสบายใจดี	 เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าทำาอะไรลงไป	 

เราก็จะคิดไปว่ามันจะได้ผล	 จะขาดทุน	 จะกำาไร	 จะเสียหาย

อยา่งไร	ตรงนีม้นัสิน้เปลอืงพลงังานไปเปลา่ๆ	บางทกีน็บัวนัเวลา

ไปเรื่อย	ลักษณะนี้แสดงว่ายังเป็นผู้ไม่รู้

	 แตบ่างคนกเ็ปน็ผูรู้้ไปแลว้	เขา้ไปงา่ยๆ	ถลำาเขา้ไปในความคดิ	 

ไปปรุงแต่งตัวสังขารไปปฏิบัติธรรม	 ตัวหลงมันปฏิบัติธรรม	 

ปฏิบัติอยู่ก็ยังหลงอยู่	 รู้แล้วไม่รู้แล้ว	 อยู่กับความรู้	 อยู่กับ 

ความไม่รู้	อยู่กับความผิด	อยู่กับความถูก	ถ้าเข้าไปอยู่มันจะเห็น

ได้อย่างไร	มันก็เลยอยู่ในถำ้า

	 หลวงปูเ่ทยีนทา่นสอนพวกเรา	สมยัทีห่ลวงพอ่ปฏบัิตใิหม่ๆ	

หลวงปู่เทียนท่านให้เข้าไปในกุฏิของท่าน	แล้วบอกว่า	“เอ้า	ปิด

ประตู	 ปิดประตู”	 หลวงพ่อก็ปิดประตู	 หลวงปู่เทียนก็ถามว่า	

“เห็นข้างนอกไหม”

	 ท่านก็ตอบว่า	 “ไม่เห็นครับ”	 หลวงปู่เทียนก็ถามอีกว่า	 

“ถ้าไม่เห็นแล้ว	จะทำาอย่างไรจึงจะเห็น”	นั่นก็คือ	ต้องเปิดประตู

นั่นเอง	 นี่แสดงให้เห็นว่า	 อย่าพยายามเข้าไปอยู่	 อย่าไปเอา	 

อย่าไปเป็น	 เป็นผู้ผิด	 เป็นผู้ถูก	 เป็นผู้ได้	 เป็นผู้ไม่ได้	 ถ้าอย่าง

นั้นมันก็เหมือนมีม่านมาขวางกั้น	 มันไม่ตรง	 มันไม่เปิดออก	 

มันไม่ เปิดเผยว่าด้วยเร่ืองกรรม	 การกระทำาให้กำาหนดรู้ 	 

ต้องรู้สึกตลอดเวลา	 ไม่ว่าจะพลิกมือขึ้นหรือยกมือขึ้นต้องรู้	 

เวลามีคนมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจะให้เขากำาหนดเช่นนี้ 	 

ราว	 30	 นาที	 ต่อจากน้ันก็จะพาเขาเดิน	 เดินก้าวไปให้รู้ 	 

เขาก้าวไปท่ีใด	 หลวงพ่อก็จะเอามือเคาะแขนเขาให้เขารู้ว่า	 

ความรู้สึกว่า	“รู้”	มันเป็นแบบนี้	จากนั้นเมื่อเดินอีกสัก	30	นาที	

ก็เรียกเขามานั่ง	 ให้เขายกมือสร้างจังหวะอีก	 เขาได้สัมผัสกับ 

ความรู้สึก	 ให้ตัวสัมผัสอยู่กับสติอยู่กับกาย	 ก็ถามเขาว่า	 เมื่อกี้ 

คุณมีสติอยู่กับกาย	 จิตใจของคุณคิดไปทางอื่นบ้างไหม	 ในหมู่ 

พุทธบริษทั	จุดอืน่มนัไมบ่กพร่องกนัหรอก	มนัมกัจะบกพรอ่งกัน

ในจุดนี้	 พุทธศาสนาเกิดข้ึนตรงนี้	 พระพุทธ	พระธรรมพระสงฆ์	 

ก็เกิดขึ้นตรงนี้	 ตรงนี้เป็นที่เกิดของพุทธภาวะ	 คือ	 ภาวะที่รู้	

แม้แต่ที่หลวงพ่อพูดอยู่เด๋ียวนี้ก็ไม่ใช่ฟังแล้วจำา	 แต่ให้ฟังแล้วทำา	 

ฟังแล้วกระทำา	 ทำาอยู่ในกายในใจของเรา	 สัมผัสอยู่กับตัวเรา 

พอหลวงพ่อพูดถึงสติ	 เราก็รู้	 รู้อยู่กับการได้ยินสิ่งที่หลวงพ่อพูด

ก็มีอยู่กับเรา	 อยู่กับตัวเรา	 คล้ายกับว่ายิ่งหลวงพ่อพูด	 เราก็ยิ่ง

เห็นตัวเราเห็นอะไรเห็นในส่ิงที่หลวงพ่อพูดเช่นความรู้สึก	 เราก็

มีความรู้สึก	อยู่เฉยๆ	ก็มีความรู้สึก	ถ้าเราชำานาญอาจจะไม่ต้อง

ยกมอืเคลือ่นไหวกไ็ดน้ัง่อยูเ่ฉยๆ	กม็คีวามรูส้กึ	กระพรบิตาก็รูสึ้ก

ได้	หายใจกรู้็สึกได้	ตัวรู้ทีม่าทีไ่ป	รู้การกระพริบตาก็เป็นความรูส้กึ	

สติตัวรู้ที่ไปรู้ลมหายใจ	ก็เป็นความรู้สึก	คือสติ	ความรู้ที่กระดิก

นิ้วมือ	ก็เป็นความรู้สึก	คือสติ	อยู่เฉยๆ	ก็เป็นสติ	อยู่ที่ไหนก็เป็น

สติ	แมแ้ต่อยูเ่ฉยๆ	นัง่เฉยๆ	กเ็ปน็ความรู้สึกตัว	(หลวงพอ่คำาเขยีน	 

สุวัณโณ	อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต	อ.แก้งคร้อ	จ.ชัยภูมิ)

ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	อบจ.ขอนแก่น	ในฉบับหน้า	

สวัสดีครับ

หลวงพ่อคำาเขียน สุวัณโณ
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่
สุวนัย ภูมาศ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

สวัสดีครับ...	ฉบับเดือนกันยายน	ขอเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับบำาเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

สิทธิได้รับบำาเหน็จบำานาญปกติและวิธีคำานวณบำาเหน็จบำานาญโดยสรุปสาระสำาคัญ	ดังนี้

1. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับบำาเหน็จบำานาญปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

สิทธิได้รับ
บำาเหน็จบำานาญปกติ

เหตุที่ได้รับ

(1)	เหตุทดแทน ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตำาแหน่งหรือไปดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

(2)	เหตุทุพพลภาพ ป่วยเจ็บทุพพลภาพซึ่งแพทย์ได้ตรวจแสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการในตำาแหน่งหน้าที่ 

ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป

(3)	เหตุสูงอายุ -	มีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์แล้ว	หรือ

-	มีอายุครบ	50	ปีบริบูรณ์แล้วประสงค์จะลาออกจากราชการ

(4)	เหตุรับราชการนาน -	มีเวลาราชการสำาหรับคำานวณบำาเหน็จบำานาญครบ	30	ปีบริบูรณ์แล้ว	หรือ

-	มีเวลาราชการสำาหรับคำานวณบำาเหน็จบำานาญครบ	25	ปีบริบูรณ์แล้วประสงค์จะลาออกจากราชการ

2. ขา้ราชการสว่นท้องถ่ินซึง่มีเวลาราชการสำาหรบัคำานวณบำาเหน็จบำานาญไม่ถึง10 ปบีรบิรูณแ์ละตัง้แต ่10 ปบีรบิรูณ์

ขึ้นไป มีสิทธิได้รับบำาเหน็จบำานาญ ดังนี้

	 -	ไม่ถึง	10	ปีบริบูรณ์	มีสิทธิได้รับบำ�เหน็จ

	 -	10	ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและออกจ�กร�ชก�รด้วยเหตุทดแทน,เหตุทุพพลภ�พ	มีสิทธิได้รับบำ�น�ญ

3. วิธีคำานวณบำาเหน็จบำานาญ

	 (1)	สำ�หรับบำ�เหน็จ	= เงินเดือนสุดท้�ย	x จำ�นวนปีเวล�ร�ชก�ร

	 (2)	สำ�หรับบำ�น�ญ	= เงินเดือนสุดท้�ย	x จำ�นวนปีเวล�ร�ชก�ร

	 	 50

บำาเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ที่ม�	:	พระร�ชบัญญัติบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2500	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โดย... นิมิตร ลีเอาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว

ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน

	 ในฉบับนี้ขอกล่าวถึงระบบการควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ	2559	ก่อนอื่นต้องมาทำาความเข้าใจกับความหมาย

ของรายจ่าย	ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์	และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	

	 -	คา่วสัด	ุหมายถึง	รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลัีกษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร	หรือตามปกติมอีายกุารใช้งานไม่ยนืนาน	

สิ้นเปลือง	หมดไป	หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น	รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

	 (1)	รายจ่ายเพื่อประกอบ	ดัดแปลง	ต่อเติม	หรือปรับปรุงวัสดุ	

	 (2)	รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน	20,000	บาท

	 (3)	รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

	 (4)	รายจ่ายที่ต้องชำาระพร้อมกับค่าวัสดุ	เช่น	ค่าขนส่ง	ค่าภาษี	ค่าประกันภัย	ค่าติดตั้ง	เป็นต้น

ระบบการควบคุม วัสดุ /ครุภัณฑ์ ปี 2559

ซ่ึงมีข้อแตกต่างจากเดิม	 ค่าวัสดุไม่ได้กำาหนดวงเงินค่าจัดหา 

ที่ได้มาซึ่งของแต่ละครั้ง	 แต่ให้พิจารณาจากสภาพของวัสดุนั้นๆ	

ที่มาของข้อมูล	 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนมาก	 ที่	 มท	 0808.2/ว	 1134	 ลงวันที่	 9	 มิถุนายน	 2558	 

ส่วนค่าครุภัณฑ์พบกันใหม่ฉบับหน้า

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุสำานักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว
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โดย... จ่าอ๋อง...วีระศักดิ์ อินทวงษ์
ข่ า ว กี ฬ า

	 สวัสดคีรับแฟนขา่วกฬีา	รอบรัว้	อบจ.ขอนแกน่ครบั	ปัจจบัุนเดก็	เยาวชนและประชาชนทัว่ไป	ไดห้นัมาออกกำาลงักาย	เพือ่ให้สขุภาพ

แข็งแรงเปน็จำานวนมาก	ไมว่า่จะเปน็การวิง่ออกกำาลงักาย	เตะฟตุบอล	เตะตะกรอ้	เลน่บาสเกตบอล	วา่ยนำา้	และอืน่ๆ	อกีหลายชนดิกฬีาครบั	

	 อบจ.ขอนแก่น	เปน็อีกหน่วยงานขององค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีมหีนา้ท่ีสง่เสรมิ	และสนับสนนุให้ประชาชนไดอ้อกกำาลงักายเพือ่สขุภาพ	

โดยการให้บริการสนามกีฬา	 ลานกีฬาแก่ประชาชนได้เข้ามาใช้เพื่อออกกำาลังกาย	 และดำาเนินโครงการเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	

หมุนเวียนกันไปให้เด็ก	เยาวชน	และประชาชนได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำาการแข่งขัน

	 เมือ่วันที	่14	ส.ค.	58	นายก	อบจ.ขอนแกน่	ดร.พงษศ์กัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ ์ไดม้อบให	้รองนายก	อบจ.ขอนแกน่	นายสทิธกิลุ ภคูำาวงศ ์ 

เป็นประธานในพิธี	 เพื่อมอบรางวัลและถ้วยรางวัล	แก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัล	ตามโครงการแข่งขันบาสเกตบอล	อบจ.ขอนแก่น	คัพ	ครั้งที่	2	

โดยมี	ส.อบจ.	อ.เมือง	เขต	1	นางปณิดา แก้วขัน	ร่วมเป็นเกียรติชมการแข่งขันและให้กำาลังใจนักกีฬา	พร้อมด้วย	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	

นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ ผอ.กองกิจการขนส่ง	นายประชิต อึ้งประเสริฐ	หัวหน้าสำานักปลัด	อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี และหัวหน้า 

ฝา่ยการทอ่งเทีย่วและกีฬา	นายสมชาย อฐิรัตน ์รว่มเปน็เกยีรตแิละใหก้ำาลงัใจแกน่กักีฬา	ไดร้บัชมการเตน้โชวจ์ากนอ้งๆ	โรงเรยีนสาธติศกึษา	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ณ	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ครับ	

การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.ค.58 ถึงวันที่ 14 ส.ค. 58 ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
	 •	รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	ทีม	นางรอง	

	 •	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	 ได้แก่	ทีม	สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 •	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	 ได้แก่	ทีม	โรงเรียนบ้านไผ่	ขก.5	

	 •	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	 ได้แก่	ทีม	แอร์ดั๊ง

	 •	รางวัลนักบาสเกตบอลยอดเยี่ยม	 ได้แก่	นายวิชญ์ภาส	อิสริยะวัฒน์	(ทีม	นางรอง)

รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
	 •	รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	ทีม	นำ้าดื่มเพชรพลอย	

	 •	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	 ได้แก่	ทีม	สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 •	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	 ได้แก่	ทีม	ศูนย์ฝึกแก่นนคร	

	 •	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	 ได้แก่	ทีม	โรงเรียนกัลยาณวัตร

	 •	รางวัลนักบาสเกตบอลยอดเยี่ยม	 ได้แก่	นายนพชัย	ทองพูล	(ทีม	นำ้าดื่มเพชรพลอย)

รุ่นประชาชนทั่วไป
	 •	รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	ทีม	อุ้มยักษ์

	 •	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	 ได้แก่	ทีม	ขอนแก่น	30

	 •	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	 ได้แก่	ทีม	วิวัฒน์วงศ์

	 •	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	 ได้แก่	ทีม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 •	รางวัลนักบาสเกตบอลยอดเยี่ยม	 ได้แก่	นายชัชพล	องค์โฆษิต	(ทีม	อุ้มยักษ์)

       

ฉบับนี้ลาไปก่อนครับ	พบกันใหม่ฉบับหน้าเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาครับ	สวัสดีครับ...	

วารสารคูนแคน30



พ.ศ. 2557 
เกียรติบัตร “หน่วยงานที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แห่งชาติ และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
จาก...ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดขอนแก่น

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

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของต�ารวจภูธรภาค 4”
จาก...ต�ารวจภูธรภาค 4

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

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ	“เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม”	ตามโครงการ
จังหวัดขอนแก่น	ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2556
โล่เกียรติคุณ	ผู้ให้การสนับสนุน
“โครงการต�ารวจชุมชนสัมพันธ์ อบรมสัมมนาแกนน�า
สมัชชาสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” 
จาก...สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น

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

พ.ศ. 2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับเขต
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจ�าปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล	“มีผลการปฏิบัติงานของ อปท. ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจ�าปี 2553”
จาก...ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 
ขอนแก่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

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

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

พ.ศ. 2556
ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ในการเปิดศูนย์ประสานงาน “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์” 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี	ประจ�า	จ.ขอนแก่น
จาก...มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ

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

พ.ศ. 2555
รางวัล	“ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
กรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ์ ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2554
รางวัล	“เสริมสร้างคุณค่าการท�างาน
ของเครือข่าย ทสม.”
จาก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2555
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่มีการด�าเนินงานด้านคนพิการ”
จาก...กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พ.ศ. 2555
โล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุน
“งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2554
รางวัล	“กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จังหวัดขอนแก่น 
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจ�าปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล	“คุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภท
รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการให้บริการ ของเคาน์เตอร์
บริการประชาชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

พ.ศ. 2553
รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน
“การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 31”
จาก...องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี



พ.ศ. 2556
รางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจ�าปี 2556”
จาก...สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา
(ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ)

พ.ศ. 2556
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการศึกษา ประจ�าปี 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

พ.ศ. 2555
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่ส่งเสริมการด�าเนินงานวัฒนธรรม 
ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”
จาก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

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

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

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

พ.ศ. 2554
รางวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
ประจ�าปี 2554”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

พ.ศ. 2553
รางวัล	“สุดยอดส้วมแห่งปี”
ประจ�าปี	2552	ประเภท	สถานีขนส่งทางบก
จาก...กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2552
รางวัล	“ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจ�าปี 2551”

พ.ศ. 2552
รางวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการศึกษา ประจ�าปี 2551”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2552
รางวัล	“นักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ด้านเป็นแบบอย่าง
ของนักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ประจ�าปี 2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

พ.ศ. 2550
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาดีเด่น ประจ�าปี 2550”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2549
รางวัล	“เป็นผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด”
จาก...สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2548
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2548
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2547
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


