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2 วารสารคูนแคน

เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

พิธีเปิด “ไดโนเสาร์เกมส์”
	 	 เมื่อวันท่ี	 22	 ต.ค.	 2558	 อบจ.ขอนแก่น	 จัดพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งประเทศไทย	รอบคัดเลือก	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครั้งที	่33	ประจ�าปีการศึกษา	2558	“ไดโนเสาร์เกมส์”	โดยมี	
นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์ 
เป็นประธานในพิธี	ในโอกาสนี้มี	ส.อบจ.ขอนแก่น	นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น	น�ยธีระศักดิ์ ฑีฆ�ยุพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่	23	พล.ต.ธร�กฤต ทับทองสิทธิ์ ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น	พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผู้บังคับการ
กรมทหารราบที่	 8	พ.อ.สวร�ชย์ แสงผล	 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก	 20	 จังหวัด	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติ	 
ณ	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



3วารสารคูนแคน

ประวัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อ		 นางพัฒนาวด	ี	จันทร์นวล
ต�าแหน่ง นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ระดับ	9		
ปลดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	(ด�ารงต�าแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ระดับ	9	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2551)	
	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก	 
ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก	(ปช)
เกิด 30	พฤษภาคม	2504	อายุ	54	ป	ีอายุราชการ	30	ปี
ภูมิล�าเนา  109/6	ถนนรื่นรมย์	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง
ขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	40000
วุฒิการศึกษา
	 -	 ระดบัปรญิญาตร	ีรฐัศาสตร์	(บรหิารรัฐกจิ)	มหาวทิยาลัย
รามค�าแหง
	 -	 ระดับปริญญาโท	 รัฐประศาสนศาสตร์	 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)
สถานภาพการสมรส
	 สมรสกับนายสันชัย	จันทร์นวล	อดีตปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์	
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
จังหวัดกาฬสินธุ์	มีบุตรี	1	คน
ประวัติการด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญ
 - พ.ศ. 2529-2549
 	 รับราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 	 ต�าแหน่งหัวหน้าหมวดแผนและงบประมาณ
	 	 เลขานุการจังหวัดขอนแก่น
	 	 หัวหน้าส�านักปลัดฯ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
	 	 ขอนแก่น
	 	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 - ตุล�คม 2551 ปลัดองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด 
	 	 สมุทรสาคร	(นักบริหารงาน	อบจ.	ระดับ	9)
 - มกร�คม 2552 ปลัดองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด 
	 	 สกลนคร		(นักบริหารงาน	อบจ.	ระดับ	9)
 - พฤศจิก�ยน 2553 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
	 	 อุดรธาน	ี	(นักบริหารงาน	อบจ.	ระดับ	9)
 - ตุล�คม 2558 ปลัดองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด 
	 	 ขอนแก่น	(นักบริหารงาน	อบจ.	ระดับ	9)

ประวัติการศึกษาอบรม
	 -	 อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร นั ก
ปกครองระดับสูง	 (นปส)	 รุ่นที่	
45	 วิทยาลัยมหาดไทย	 สถาบัน
ด�ารงราชานุภาพ
	 -	 ห ลั ก สู ต ร ก า ร พัฒน า
ความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ส�าหรับ 
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมืออาชีพ	 รุ่นท่ี	 1	
(ปลัด	อบจ.)	ณ	สถาบันพระปกเกล้า
-	 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ระบบบริการสาธารณะแบบองค์รวม	 ณ	 ประเทศอิตาลี	
สวิสเซอร์แลนด์	และเยอรมนี
ประสบการณ์ในการท�างาน
	 -	 เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีส�าคัญ	 ไม่ว่าจะเป็นการ
ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการจังหวัดขอนแก่น	 (ในโครงสร้างเดิม)
หัวหน้าส�านักปลัดฯ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 จนท�าให้เกิด
การสร้างแนวทางการท�างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นอย่างเป็นระบบ
	 -	 มส่ีวนในการบรหิารงานราชการจนส่งผลท�าให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ด	ีปี	พ.ศ.	2547-2548
	 -	 น�าหลักการในการบริหารงานดังกล่าวมาใช้เป็นรปูแบบ
ในการบริหารงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	
จนท�าให้ปี	 พ.ศ.	 2550-2552	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ด	ี3	ปีซ้อน	และรางวัลอื่นๆ	อีก	อย่างต่อเนื่อง
	 -	 ป	ี2554	ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการประกอบกับการ
ท�างานประสานสอดรับนโยบายท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างดี	 จนท�าให้องค์การบริหารส่วน
จังหวดัอดุรธานไีด้รับรางวลัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัทีม่กีาร
บริหารจัดการทีดี่	และรางวลัคณุภาพการให้บรกิารประชาชน
กระบวนงานเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ	 จากส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ปี	2554

การติดต่อสื่อสาร
โทรศัพท์ที่ท�างาน :	0-4324-2492
มือถือ :	08-3338-8399
e-mail :
	 ch_pattanaadee@hotmail.com
	 pattanawadee1144@hotmail.com
Line ID : patty beam



	 สวัสดีค ่ะผู ้อ ่านทุกท ่าน	

ก่อนอื่นต้องขอทักทายอย่างเป็น

ทางการก่อนนะคะ	 กับการก้าว

เข้ามารับต�าแหน่ง	 บรรณาธิการ	

คนใหม ่ของวารสารคูนแคน	 

อบจ.ขอนแก่น	ซึง่ก้าวเข้าสู่ปีที	่11	

เจ้�ของ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำ�นวยก�ร : 
	 ดร.พงษ์ศักดิ	์ตั้งวานิชกพงษ์
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร
	 นายสิทธิกุล	ภูค�าวงศ์
	 นางวัชราภรณ	์ผ่องใส
	 นายวัฒนา	ช่างเหลา
	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายปรัชญา	ผิวผาง
	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษ�
	 นายสุชาต	ิไตรองค์ถาวร
	 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายธาดา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร
	 นางสาวนงลักษณ	์รัตนจันทร์
	 นายประสิทธิ	์อุดมธนะธีระ
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายวรเวทย	์ดิเรกศรี
	 หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 นางวราพร	หาญชนะชัยกูล
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 นายเพ็ชร	มูลป้อม
	 ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ
	 นางสาวจุฑารัตน	์สุภโตษะ
	 ผู้อ�านวยการกองคลัง
	 นายวิรัต	ินาคนชม
	 ผู้อ�านวยการส�านักการช่าง
	 นายปิยะชัย	ตุ่ยสิมา
	 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 นายประชิต	อึ้งประเสริฐ
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการขนส่ง
	 นายสุวนัย	ภูมาศ
	 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

บรรณ�ธิก�รผู้พิมพ์ผู้โฆษณ�
	 นางพัฒนาวด	ี	จันทร์นวล
	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้จัดก�ร
	 นางสาวนงลักษณ	์รัตนจันทร์
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดก�ร :
	 นางศิริพร	ประดาพล
	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝ่�ยประส�นง�นจัดส่งและน�ยทะเบียน :
	 นางสาวพรทิพา	ราชสีทา
ฝ่�ยประส�นง�นติดต�มข้อมูลประจำ�กองต่�งๆ :
	 นายรัฐกรณ	์ทองงาม	 นางอุบลศิร	ิไชยแสง	 นางกุลกาญจน์	ดิลกวิลาศ
	 นายเทพมงคล	ประดาพล	 นางอารยา	บูโฮม	 นายบวร	ชินอ้วน
	 นางนษ	ปรีทรัพย์	 นายรุ่งโรจน์	สิงห์มี	 นางสุภาพร	ภูเงิน
	 นางฉวีวรรณ	จันทร์ดา	 นายกิตติชัย	อุทธา
คณะผู้จัดทำ�ข่�วประจำ�กองบรรณ�ธิก�ร
	 นางทัศรินทร	์เชิดโกทา	 นางพัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล	 นางณัฐชยา	ดาหาร
	 จ่าเอกวีระศักดิ	์อินทะวงษ์	 นางวราภรณ	์อุทธา	 นางนภัค	ปัญญาใส
	 นางจิระนันท	์ชนเวียน	 นางสาววิภารัตน	์ชมชัยภูมิ	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา	กรมโคตร
	 นายชาญสิทธิ	์คุ้มตะบุตร	 นายศิริวัฒน์	นามคัณที	 นายพิพัฒน์พล	หล่อยดา
	 นายเกียรติศักดิ	์บัวพา	 นางสาวรัชนีวรรณ	ทองชา	 นางสาวยุวนิดา	แสนแก้ว
ออกแบบ :
	 นางสาววีรญา	ศรีรักษ์สัตย์
วัตถุประสงค์ :
	 เพือ่เป็นการเผยแพร่กจิกรรมตามกรอบภารกจิของ	อบจ.ขอนแก่น	ตลอดจนองค์กรภาครฐั	และเอกชน 
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	 ข้อเสนอแนะ	 ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินเชิงรุก	 
โดยประชาชนองค์กรภาคเอกชน	เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด	อย่างเต็มรูปแบบ

	 	 ก่อนจากกันฉบับนี้	 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาว

จังหวัดขอนแก่น	 และจังหวัดใกล้เคียงร่วมชมและให้ก�าลังใจกับ 

การแข ่งขันกีฬานักเรียนองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นแห ่ง

ประเทศไทย	 ครั้งที่	 33	 ประจ�าปี	 2558	 รอบคัดเลือกระดับภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	“ไดโนเสาร์เกมส์”	ซึง่ทกุฝ่ายต่างเตรยีมพร้อม 

ในการเป็นเจ้าภาพที่ดีส�าหรับการแข่งขันในครั้งนี	้ ขอฝากถึงพี่น้อง

ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นทุกคน	 ร่วมเป็นเจ้าภาพท่ีดีในการ

ต้อนรับนักกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อให้ผู้มาเยือนรู้ว่า	 

“เราร�่ารวยน�้าใจ	 เรา	 คือ	 คนขอนแก่น”	 และสุดท้ายน้ีขอฝาก 

ความห่วงใยถึงทุกๆ	 ท่าน	 ปลายฝนต้นหนาวกันแล้วอีกไม่นาน 

กจ็ะย่างเข้าสู่ฤดหูนาว	ขอให้ทกุท่านรกัษาสขุภาพร่างกายให้แขง็แรง 

เตรียมพร้อมกับฤดูหนาวที่จะมาเยือนนี้	 พบกันใหม่ฉบับหน้า 

	สวัสดีคะ
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นางพัฒนาวด	ี	จันทร์นวล

ปลัด	อบจ.ขอนแก่น

สำ�นกัง�น : องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัขอนแก่น ถ.หน้�เมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0 4324 4682 โทรส�ร 0 4323 5144 www.kkpao.go.th
ออกแบบ/พิมพ์ที่ : บริษัท โคร�ชอิงค์เจ็ท 2010 จำ�กัด
1426 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0 4425 1595-6 ต่อ 11, 12, 19, 20 โทรส�ร 0 4425 1458 ต่อ 18

บทบรรณาธิการ

ในปีงบประมาณ	2559	ประจ�าเดือนตุลาคม	2558	นี้

	 วารสารคูนแคน	 ฉบับปฐมฤกษ์	 ของปีงบประมาณ	 2559	 

ได้ฤกษ์ออกสู่สายตาทุกท่านเช่นเคยคะ	 ซึ่งในปีนี้ยังคงเน้ือหาสาระ

ความเข้มข้นน่าอ่านเช่นเดิม	 กับการติดตามภารกิจของท่านนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์

จากวารสารเล่มนี้มากที่สุดค่ะ	 ในฉบับน้ีดิฉันขอรายงานตัวและ 

มีประวัติการท�างานภายในฉบับนี้คะ	 และขอแสดงความยินดีกับ

รองประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	 (คนใหม่)	 คนที่	 2	 แทนต�าแหน่ง 

ที่ว่าง	โดย	สภา	อบจ.ขอนแก่น	มีมติเลือก	น�ยมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ  

ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.โคกโพธิ์ไชย	ขึ้นด�ารงต�าแหน่งรองประธาน

สภา	อบจ.ขอนแก่น	คนที	่2



สารบัญ

วารสาร

“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น”
อ�ค�ร OTOP อบจ.ขอนแก่น (กองแผนและงบประม�ณ)

ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0 4323 6795 

08 1769 0554, 08 3054 7997, 08 4400 9502

เปิดทำ�ก�รวันจันทร์-วันเส�ร์ เวล� 08.30-17.30 น.

“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น”
จ�าหน่าย

ของฝ�ก ของที่ระลึก อ�ห�ร เครื่องดื่ม ผ้�ฝ้�ย 
ผ้�ไหม สมุนไพร รับจัดกระเช�้

ขิงผงส�าเร็จรูป
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

	 	 		บ้านห้วยม่วง	ต.ห้วยม่วง

	 	 		อ.ภูผาม่าน	จ.ขอนแก่น

เล่�เรื่องจ�กปก กับ น�ยก อบจ.ขอนแก่น 2

ประวัติ ปลัด อบจ.ขอนแก่น 3

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 6

ผู้จัดก�รทีมช�ติไทยชุด U-23 11

รู้เรื่องกฎหม�ย 12

E-Marketing & E-Bidding (3) 13

ภ�รกิจสำ�นักปลัด อบจ. 14

ภ�รกิจกองกิจก�รสภ� อบจ. 15

ข่�วเด่น อบจ.ขอนแก่น 16

ภ�รกิจสำ�นักก�รช่�ง 18

รวมกันเร�ทำ�ได้ แก้ไขปัญห�จร�จร 19

ภ�รกิจกองคลัง 20

ภ�รกิจกองแผนและงบประม�ณ 21

ภ�รกิจกองกิจก�รขนส่ง 22

บทคว�มหน่วยตรวจสอบภ�ยใน 23

ข่�วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัด
อบจ.ขอนแก่น

24

เกร็ดคว�มรู้ 26

โครงก�ร เปิดบ�้นรับธรรม อบจ.ขอนแก่น 27

ส�ระน�่รู้กองก�รเจ�้หน้�ที่ 28

ภ�รกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 29

ข่�วกีฬ� 30
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ช�ญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิช�ก�รประช�สัมพันธ์

งานนิทรรศการทางวิชาการ
โรงเรียนโนนหันวิทยายน

	 นายกอบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ	 เปิดบ้านสู่ชุมชน	 
ครั้งที	่4	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ชุมแพ	เขต	2	น�ยสมพงษ์ 
ปู่เพ็ง ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ชุมแพ	เขต	3	น�ยบุรินทร์ ศรีตรัย  
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 2	น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ 
และ	 ผอ.รร.โนนหันวิทยายน	น�ยสุเทพ พงษ์ใหม	่ คณะครู	 
ผู้ปกครอง	 นักเรียนให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	 4	 ก.ย.	 2558	 
ณ	หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น

เปิดโรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพ
	 นายกอบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	เป็น
ประธานเปิดโรงเรยีนสร้างชาวนามอือาชพี	ซึง่เป็นโครงการของ
โรงเรยีนโนนหันวทิยายน	พร้อมลงด�านาในแปลงสาธติ	ร่วมกบั	
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ชุมแพ	เขต	3	น�ยบุรินทร์ ศรีตรัย	ผอ.รร.
โนนหันวิทยายน	น�ยสุเทพ พงษ์ใหม	่โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.ชุมแพ	 เขต	 2	น�ยสมพงษ์ ปู่เพ็ง	 และ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.สีชมพู	 เขต	 2	น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ	 ร่วมเป็นเกียรต	ิ 
เมื่อวนัที่	4	ก.ย.	2558	ณ	แปลงสาธติโรงเรียนโนนหันวทิยายน	
อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่นเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
ร.ร.จตุรมิตรวิทยาคาร

	 นายกอบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ	 เรื่อง	 “ครอบครัว
สุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย”	 ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน	
รร.จตุรมิตรวิทยาคาร	 จ�านวน	 1,500	 คน	 โดยมี	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	 อ.ชุมแพ	 เขต	 2	น�ยสมพงษ์ ปู่เพ็ง ร่วมให้การ
ต้อนรับ	เมื่อวันที่	4	กย.	2558	ณ	หอประชุมโรงเรียนจตุรมิตร
วิทยาคาร	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่น
อ.เขาสวนกวาง

	 นายกอบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง 
ท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู ่บ้าน	 อ�าเภอเขาสวนกวาง	 
ประจ�าปี	 2558	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เขาสวนกวาง	 
น�ยสมศกัด์ิ ลีต้ระกูล สมาชกิสภาต�าบล	ทีป่รึกษา	เลขานกุาร	
ประธานสภา	 ก�านัน	 ผู ้ใหญ่บ้าน	 ผู ้น�าชุมชน	 ประชาคม
หมู่บ้าน	ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น	เมื่อวันที่	8	ก.ย.	2558	 
ณ	หอประชุมอ�าเภอเขาสวนกวาง	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 
	 นายก.อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	 ภริยา	 ศึกษานิเทศก์	 คศ.3	 ช�านาญการพิเศษ	 
น�งเทว� ตั้งว�นิชกพงษ์ ประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 
น�ยสชุ�ต ิไตรองค์ถ�วร และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	2	 
น�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ร่วมงานเกษียณอายุราชการ	 
“จากวันวานที่พากเพียร	สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”	ของ	ผอ.รร.
พระยนืวทิยาคาร	น�ยทวศีกัดิ ์ศรวีรส�ร	และ	ผอ.รร.บ้านคขูาด	 
(สถติย์อปุถมัภ์) น�ยสมจติ เกตพบิลูย์ เมือ่วนัที	่11	ก.ย.2558	
ณ	ราชาวดี	รีสอร์ทแอนด	์โฮเทล

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของเด็ก

	 นายกอบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป ็นประธานเปิดโครงการส ่งเสริมสุขภาพอนามัยและ 
ความปลอดภัยของเดก็	“กจิกรรมอบรมให้ความรูก้บัผู้ปกครอง
ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยให้เด็กเล็ก”	 
โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.พล	เขต	1	น�ยคจิตร พงษ์คำ�พันธ์  
คณะผู ้บริหาร	 สมาชิกสภา	 อบต.	 ก�านัน	 ผู ้ ใหญ่บ ้าน	 
และผู้น�าชุมชน	 ร่วมให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	 9	 ก.ย.	 2558	 
ณ	 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองพล	
อ.พล	จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเกียรติพิธีวางศิลาฤกษ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย แห่งใหม่

	 นายกอบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
ร ่วมในพิธีวางศิลาฤกษ ์อาคารส�านักงานธนาคารแห ่ง
ประเทศไทย	 ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 แห่งใหม	่
ถ.นิกรส�าราญ	 ริมบึงแก่นนคร	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 โดยม	ี 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ดร.ประส�ร ไตรรัตน์วรกุล 
เป็นประธานในพธิ	ีและมแีขกผูม้เีกยีรต	ิพ่อค้าประชาชน	ภาครัฐ 
และเอกชน	ร่วมในพิธีจ�านวนมาก	เมื่อวันที	่12	ก.ย.2558

ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
	 นายกอบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
และ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 1	น�งปณิด� แก้วขัน  
ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการ	 “ส�านักงานอัยการรณรงค์เพื่อยุติ 
ความรุนแรงต่อผู้หญิง	 ประจ�าปี	 2558”	 พร้อมทั้งร่วมกัน 
เดินรณรงค์และสั่นกระดิ่ง	 ประทานในพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ	 ไปตามถนนเส้นทางสายต่างๆ	
ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	 เพื่อรณรงค์ให้คนขอนแก่น
ร่วมกันยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กและสตรี	 เพื่อร่วมกัน
สร้างสังคมปลอดภัย	 ไร้ความรุนแรงเมื่อวันที่	 13	 ก.ย.2558	 
ณ	สนามหน้าศาลากลาง	จ.ขอนแก่น
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โครงการบรรพชาสามเณรหมู่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ

	 นายกอบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
ร่วมพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่	 “บวชฟรี	 มีกุศล”	
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภมูพิลอดลุยเดช	88	พรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรม
ราชินีนาถ	83	พรรษา	เพื่อระลึกถึงวันถึงแก่กรรม	แพทย์หญิง
เพ็ญแข ชนะวงศ์	 (เกษมสุวรรณ)	 เมื่อวันที่	 14	 ก.ย.2558	 
ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ	อ.พล	จ.ขอนแก่น

เปิดอบรมอาชีพการถนอมอาหาร อ.โนนศิลา
	 นายกอบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาชีพการถนอมอาหารและ
แปรรูปอาหาร	ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประจ�าปี	2558	
โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่นเขต	อ.โนนศิลา	น�ยศรัญ กสิกิจวรกุล  
คณะผู ้บริหาร	 สมาชิกสภา	 อบต.	 ก�านัน	 ผู ้ ใหญ่บ ้าน	 
และผู้น�าชุมชน	 ร่วมให้การต้อนรับ	 เมื่อวันท่ี	 14	 ก.ย.2558	 
ณ	หอประชุมอ�าเภอโนนศิลา	จ.ขอนแก่น

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 นายกอบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป ็นประธานเป ิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข ่าย 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม	
กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารสร้างฝายหนิทิง้แบบประชาอาสา		
โดยมี	 เลขานุการสภาอบจ.ขอนแก่น	ด.ต.พิชิต ศรีวิไล	 และ	
ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.เวยีงเก่า	น�ยวบิลูย์ เรืองประเสรฐิกลุ  
คณะผู ้บริหาร	 สมาชิกสภา	 อบต.	 ก�านัน	 ผู ้ ใหญ่บ ้าน	 
และผู้น�าชุมชน	 ร่วมให้การต้อนรับ	 เมื่อวันท่ี	 17	 ก.ย.2558	
ณ	ล�าห้วยคันซ้อน	บ้านขนวน	หมู่ที่	1	ต.ขนวน	อ.หนองนาค�า	 
จ.ขอนแก่น

ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ 
VIP อบจ.ขอนแก่น พบ VIP ต�ารวจ 

	 นายกอบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์  
ร ่วมชมการแข ่งขันฟุตบอลคู ่พิ เศษ	 ระหว ่าง	 ทีม	 VIP	 
อบจ.ขอนแก่น	พบ	VIP	ต�ารวจ	เนื่องในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา	 
“ต�ารวจขอนแก่น	ต้านภัยยาเสพติด”	ครั้งที	่8	ประจ�าป	ี2558	 
ภายหลังจบการแข่งขัน	 ทีม	 VIP	 อบจ.ขอนแก่น	 ชนะ	 
VIP	 ต�ารวจ	 ผลการแข่งขัน	 4	 :	 2	 เมื่อวันท่ี	 17	 ก.ย.	 2558	 
ณ	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพ� ผู้ช่วยเจ�้หน้�ที่ธุรก�ร



9วารสารคูนแคน

เปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ตามแนวพระราชด�าริ

	 นายกอบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน	 ตามแนว 
พระราชด�าริ	 อ�าเภอโคกโพธิ์ไชย	 จังหวัดขอนแก่น	 โดยม	ี 
ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	อ.โคกโพธิ์ไชย	น�ยมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ 
และส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.ชนบท น�ยอดุลย์ ค�มดิษฐ์  
คณะผู ้บริหาร	 สมาชิกสภา	 อบต.	 ก�านันผู ้ ใหญ ่บ ้าน	 
และผู้น�าชุมชน	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	เมื่อวันที่	19	ก.ย.	2558	
ณ	หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอโคกโพธิ์ไชย	จ.ขอนแก่น

มหกรรมการศึกษาอาเซียนสู่อาชีพ 
ครั้งที่ 1 อ.น�้าพอง

	 นายกอบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศกึษาอาเซยีนสูอ่าชพี	คร้ังท่ี	1	 
โดยมี	 ผอ.โคกสูงประชาสรรพ์	 น�ยยุทธศ�สตร์ โยธะพล 
ให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	 18	 ก.ย.	 2558	ณ	 โรงเรียนโคกสูง 
ประชาสรรพ์	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...วร�ภรณ์ อุทธ� ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้�สื่อส�ร

นายก อบจ.ขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
	 นายกอบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์
เป ็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการสัมมนาวิชาการ	 
เรื่อง	“นวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในทศวรรษที่ 	 21	 ในมุมมองของนักบริหารและ 
นักปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ควรเป็นอย่างไร”	 ให้กับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามเมื่อวันที	่24	ก.ย.2558	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

เปิดโครงการ “อบรมพัฒนาพระสงฆ์ วิทยากร
เครือข่าย ระดับต�าบล”

	 นายกอบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	เป็น
ประธานพิธีเปิดโครงการ	 “อบรม	 พัฒนาพระสงฆ์	 วิทยากร 
เครือข่ายระดับต�าบล	 ภายไต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	
จังหวัดขอนแก่น”	 โดย	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ขอนแก่น	ร่วมกบั	องค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น	เมือ่วนัที่	 
26	 ก.ย.	 2558	ณ	 หอประชุมอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย	์
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขตขอนแก่น
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ร่วมงานสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
ครบรอบ 66 ปี

	 นายกอบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
ได้ร่วมงานสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนีครบรอบ	66	ปี	และ	
40	ปีแห่งความสมัพนัธ์การทตูจนีไทย	พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้
เพื่อแสดงความยินดี	 โดยมี	 ผวจ.ขก.	น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์  
เป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่	28	ก.ย.2558	ณ	โรงแรมเซนทารา	
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร	์ขอนแก่น

ร่วมแสดงความยินดี 
เปิดอาคารส�านักงานใหม่ ต�ารวจภูธรภาค 4

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ร่วมแสดงความยินดี	 เนื่องในโอกาสเปิดอาคารส�านักงานใหม	่
ต�ารวจภูธรภาค	4	กับ	ผบช.ภ.4	พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ  
และในโอกาสนี	้ได้มอบของทีร่ะลกึเพือ่เป็นขวญัก�าลังใจในการ
ปฏิบัติงานเมื่อวันที	่9	ตุลาคม	2558	ณ	อาคารส�านักงานใหม	่
ต�ารวจภูธรภาค	4

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่�ที่ร้อยตรีหญิงปนัดด� กรมโคตร ผู้ช่วยเจ�้หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โคกนางามเกมส์
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธิกลุ ภคูำ�วงศ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน	 โคกนางามเกมส์	 
และกีฬาชุมชนสัมพันธ์	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 โดยมี	 
นายก	อบต.นางาม	น�ยบญุธรรม โพธิส์อน	เป็นผู้กล่าวรายงาน	
และมี	 ผอ.รร.โคกนางามพิทยาสรรพ์	น�ยธงชัย ศรีเคน�  
พร้อมด้วย	 ข้าราชการครู	 ผู้ปกครองนักเรียน	 รร.โคกนางาม
พิทยาสรรพ์	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 เมื่อวันที่	 18	 ก.ย.	 2558	
ณ	 สนามกีฬาโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์	 ต.นางาม	
อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น

โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธิกลุ ภคูำ�วงศ์  
พร้อมด้วย	ผอ.ส�านักการช่าง	น�ยวิรัติ น�คนชม ร่วมพิธีเปิด 
โครงการ สักการะพระบรมสา รี ริกธา ตุ 	 ปฏิ บัติ ธรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	 
วันอาสาฬหบูชา	 ประจ�าปี	 2558	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ	 เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา	 88	 พรรษา	 5	 ธันวาคม	 2558	 โดยมี 
ผวจ.ขก.	 น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด
ผอ.ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น	น�ยสิทธิกร 
อ้วนศิริ เป็นผู้กล่าวรายงาน	และมีรองผู้บังคับการต�ารวจภูธร
จังหวดัขอนแก่น	พ.ต.อ.สุภากร	ค�าสิงห์นอก	ร่วมเป็นเกียรตใินพธิ ี
เมื่อวันที่	1	ก.ย.	2558	ณ	ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น



11วารสารคูนแคน

	 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ	ประกาศแต่งตั้ง	คุณวัฒน� ช�่งเหล�	ประธาน
สโมสรขอนแก่น	ยไูนเตด็	นัง่แท่นผูจ้ดัการทมีชาติไทยชดุ	U-23	สู้ศกึปรีโอลิมปิค	2016	ใน
รายการฟตุบอลชงิแชมป์เอเชยี	U-23	ทีป่ระเทศกาตาร์	ในเดอืนมกราคมปีหน้า	ซึง่การรบั
หน้าทีส่�าคญัในการเป็นผูจ้ดัการทีมชาตไิทย	รุน่อายไุม่เกนิ	23	ปี	เพือ่คดัเลอืกเอา	3	ชาตท่ีิดี
ทีส่ดุเข้าสูก่ารแข่งขนัมหกรรมแห่ง	มวลมนษุยชาต	ิโอลิมปิคเกมส์	2016	ทีป่ระเทศบราซิล
ต่อไป	โดยม	ี“ซโิก้” เกยีรตศิกัด ิเสน�เมอืง เป็น	เฮดโค้ช	และ	ท่านอดีตผู้ว่าฯ พงษ์ศกัด์ิ 
น�คประด� รวมถึง	“น้าชู” ชูเกียรติ หนูสลุง	เป็นที่ปรึกษาทีม	ซึ่งผลการจับสลากแบ่ง
สายนั้น	ทีมชาติไทย	ต้องลงแข่งรอบแรก	พบกับ	ซาอุดิอาระเบีย	ญี่ปุ่น	และเกาหลีเหนือ	
ซึ่งถือเป็นชาติมหาอ�านาจในวงการฟุตบอลเอเชีย	 แต่ถึงอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยก็ยังมี
ลุน้เข้ารอบ	เน่ืองจากในช่วงรอบปีทีผ่่านมาไทยก�าลงัโชว์ฟอร์มเข้าฝัก	หลงัคว้าอนัดบัที	่4	 
ในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ที่ประเทศเกาหลีใต้

โปรแกรมการแข่งขันรอบแรก

13 มกราคม 2559

16 มกราคม 2559

19 มกราคม 2559

VS

VS

VS

โดย...ศิริวัฒน์  น�มคัณที

ขอแสดงความยินดีกับผู้จัดการทีมชาติไทย ชุด U-23
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กองทุนการออมแห่งชาติ

	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
2550	 มาตรา	 84	 (4)	 บัญญัติให้รัฐต้องด�าเนินการตามแนว
นโยบายด้านเศรษฐกิจ	 คือ	 จัดให้มี	 การออมเพ่ือการด�ารง
ชีพในยามชราแก่ประชาชน	 และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง	 
ดังนั้นเพื่อให ้มีระบบการออม	 เพื่อการด�ารงชีพในยาม
ชราภาพที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะประชากร
ภาคแรงงานส่วนใหญ่	 ของประเทศที่เป็นแรงงานนอกระบบ 
ยังไม ่ได ้รับความคุ ้มครองเพื่อการชราภาพอย่างทั่วถึง	 
จึงท�าให้บุคคลเหล่านี	้มคีวามเสีย่งท่ีจะตกอยูใ่นความยากจนใน
วัยสูงอาย	ุอันเนื่องมาจากไม่มีช่องทางหรือโอกาสเข้าถึงระบบ	
การออมเงินในขณะที่อยู่ในวัยท�างาน	เพื่อสร้างความมั่นคงใน
บั้นปลายของชีวิตตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างวินัย	 ในการออม
ของประชาชนคนไทยในวัยท�างาน	 จึงสมควรจัดตั้งกองทุน
เพือ่เป็นช่องทางการออมขัน้พืน้ฐานให้แก่	ผูท่ี้ยงัไม่ได้รบัความ
คุ้มครองเพื่อการชราภาพให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปบ�านาญ	
อนัเป็นการสร้างความเท่าเทยีม	และความเป็นธรรมในการดูแล
จากภาครฐั		จงึจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญตักิองทุนการออม
แห่งชาติ	พ.ศ.2554	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้
 1. ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า	“กองทุน
การออมแห่งชาติ”	 เรียกโดยย่อว่า	 “กอช.”	 และกองทุนมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อ
เป็นหลักประกันการจ่าย	 บ�านาญและให้ประโยชน์ตอบแทน
แก่สมาชิกเม่ือสิน้สมาชกิภาพ	โดยมคีณะกรรมการกองทุนการ
ออมแห่งชาตคิณะหนึง่	เรยีกโดยย่อว่า	“คณะกรรมการ กอช.”  
มีเจ้าหน้าที่ก�าหนดนโยบายการลงทุน	 ก�ากับดูแลการบริหาร
กิจการของกองทุน
 2. สม�ชิกและสิทธิประโยชน์ของสม�ชิก
	 2.1	 ให้บุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีอายุไม่ต�่ากว่าสิบห้าปี 
บริบูรณ์	 และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์	 และไม่เป็นผู้ประกันตน 
ตามกฎหมายว่าด ้วยประกันสังคม	 ซึ่งส ่งเงินเพื่อได ้รับ	
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ	 สมาชิกกองทุนบ�าเหน็จ 
บ�านาญข้าราชการ	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ	 ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการส่วน 
ท้องถิน่	กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	กองทนุสงเคราะห์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรยีนเอกชน	หรอืเป็นสมาชกิกองทุนหรอือยูใ่นระบบ
บ�านาญอ่ืน	 ตามที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวงมีสิทธิเป็นสมาชิก
ของกองทนุการสมคัรเป็นสมาชกิของกองทนุได้โดยแสดงความ
จ�านง	พร้อมกบัการจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุ	ซึง่ต้องไม่น้อยกว่า
เดือนละห้าสิบบาท
	 2.2	การจ่ายเงินเข้ากองทุน	มาจาก	2	ฝ่าย	คือ	สมาชิก
จ่ายสะสม	และรัฐจ่ายสมทบ	โดยมีอัตราดังนี้	

	 2.2.1	 สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนไม่ต�่ากว่าครั้งละ	
50	บาท	แต่เมือ่รวมกนัแล้วในปีหนึง่ๆ	ต้องไม่เกนิ	13,200	บาท	
	 2.2.2	รัฐบาลจ่ายเงินสมทบตามระดับอายขุองสมาชกิ	และ
เป็นอัตราส่วนกับจ�านวนเงินสะสม	โดยมีอัตราตามที	่ก�าหนด
ในบัญชีเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติ	 และเมื่อรวมกันแล้ว 
ในปีหนึ่งๆ	 ต้องไม่เกินจ�านวนเงินสมทบสูงสุดที่ก�าหนดโดย	 
กฎกระทรวง	ซ่ึงก�าหนดไว้ดังนี	้1)	สมาชกิทีอ่ายไุม่ต�า่กว่า	15	ปี	 
แต่ไม่เกนิ	30	ปีได้รบัเงนิสมทบ	ร้อยละ	50	ของเงนิ	ทีส่ะสมเข้า
กองทนุ	แต่ไม่เกนิปีละ	600	บาท	2)	สมาชกิทีอ่ายมุากกว่า	30	ปี	 
แต่ไม่เกิน	50	ปีได้รับ	เงินสมทบร้อยละ	80	ของ	เงินที่สะสม
เข้ากองทนุ	แต่ไม่เกนิปีละ	960	บาท	3)	สมาชกิทีอ่ายุ	มากกว่า	
50	ปี	แต่ไม่เกิน	60	ปี	 ได้รับเงินสมทบร้อยละ	100	ของเงิน	 
ที่สะสมเข้ากองทุน	แต่ไม่เกินปีละ	1,200	บาท
  2.3 ก�รสิ้นสม�ชิกภ�พ สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ 
เมื่ออายุครบ	60	ปีบริบูรณ์ตาย	หรือลาออกจากกองทุน
  2.4 ก�รจ่�ยเงินออกจ�กกองทุน 
	 1)	กรณีสมาชิกอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์	(รวมถึงผู้ที่มีอายุ	
50	ปีบริบรูณ์ขึน้ไป	ทีส่มคัรในช่วง	1	ปีแรก	นบัแต่วนัทีก่องทนุ
เปิดรับสมาชิก	 ได้ออมจนครบ	 10	 ปี	 หรือเมื่อผู้นั้นอายุครบ	 
60	ปีบริบูรณ์และได้แจ้งยุติการเป็น	สมาชิกของกองทุน)	ให้มี
สิทธิได้รับบ�านาญจากเงินสะสม	 เงินสมทบ	และผลประโยชน์
ของเงินดังกล่าวไปตลอดอายุขัย
	 ทัง้นี	้ในวนัทีค่�านวณบ�านาญ	หากเงนิในบญัชีของสมาชิก
ผู้ใด	เมื่อค�านวณบ�านาญแล้วมีจ�านวนน้อยกว่า	บ�านาญขั้นต�่า
สมาชกิผู้นัน้จะได้รับ	“เงนิด�ารงชพี”	เป็นจ�านวนเท่ากับบ�านาญ
ขั้นต�า่	เป็นรายเดือนจนกว่าเงินในบัญชีจะหมด	
	 2)	 กรณีสมาชิกทุพพลภาพก่อนอายุครบ	 60	 ปีบริบูรณ์
สมาชิกจะขอรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงิน	 สะสม
ทั้งหมดหรือบางส่วนจากกองทุนก็ได้	 โดยให้ขอรับได้เพียง 
ครั้งเดียว	 ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของ	 เงินสมทบ 
จะจ่ายเป็นบ�านาญให้สมาชิกเมื่ออายุครบ	 60	 ปี	 ซึ่งในกรณ ี
ที่สมาชิกคงเงินไว้ในกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วน	 จะน�าเงิน 
ที่คงไว้นี้มาค�านวณจ่ายบ�านาญด้วย	
	 3)	กรณสีมาชกิลาออกจากกองทนุ	ให้สมาชิกมสิีทธไิด้รบั
เงนิสะสมและผลประโยชน์ของเงนิสะสม	จากกองทนุ	ส่วนเงนิ
สมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบให้ตกเป็นของกองทุน		
	 4)	กรณสีมาชกิเสยีชวีติ	กองทนุจะจ่ายเงนิทีมี่อยูใ่นบัญชี
ของสมาชิกผู้ตายให้แก่บุคคลที่สมาชิกผู้ตายได้	 แสดงเจตนา
ไว้ต่อกองทุน	หรือหากมิได้แสดงเจตนาไว้จะจ่ายให้แก่ทายาท	
ทั้งนี้	 สิทธิการรับเงินทั้งปวงตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสิทธิ
เฉพาะตัว	ไม่อาจโอนแก่กันได้

โดย...รัฐกรณ์ ทองง�ม นิติกร 8 ว.
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E-Marketing & E-Bidding (5)
โดย...ธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร  รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

	 ต่อจากวารสารฉบับที่ผ ่านมานะครับ	 ในฉบับนี้จะ 
กล่าวถึงการรับข้อเสนอของผู ้เสนอราคา	 ตัวอย่างพัสด	ุ 
การได้ผูเ้สนอราคา	การยกเลกิการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์	
การประเมินสิทธิผู้เสนอราคาด้วยการแสดงสัญลักษณ์ด้วย
สัญญาณไฟสีเขียว	สัญญาณไฟสีเหลือง	และสัญญาณไฟสีแดง	
สัญญาณไฟสีต่างๆ	 เหล่านี้มีอิทธิพลต่อผู้เสนอราคาอย่างไร	
ติดตามได้เลยครับ
 ก�รรับข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์	ด�าเนินการรบัเอกสารเสนอราคา
ผ่านทางระบบ	 e-GP	 เท่านั้น	 เว้นแต่กรณีน�าตัวอย่างพัสดุ 
มาแสดง	 โดยคณะกรรมการท�าบันทึกไว ้ เป ็นหลักฐาน	 
เมื่อพ้นก�าหนดเวลารับเอกสาร	ห้ามคณะกรรมการรับเอกสาร
หลักฐานและพัสดุตัวอย่าง	 คณะกรรมการจะต้องเก็บเอกสาร
เสนอราคาทุกรายเป็นความลับ	 ห้ามมิให้เปิดเผยต่อผู้ซึ่งมิได ้
มีส่วนเกี่ยวข้อง	หรือผู้เสนอราคารายอื่น
	 คณะกรรมการพิมพ์เอกสารการเสนอราคาทุกราย	 
จ�านวน	1	ชุดโดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อทุกแผ่น
 ก�รคัดเลือกผู ้ เสนอร�ค� ท่ียื่นเอกสารเสนอราคา 
ครบถ้วน	 ถูกต้อง	 คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริง 
เพิ่มเติมจากผู ้ เสนอราคา	 แต่จะให้ผู ้ เสนอราคารายใด
เปลีย่นแปลงสาระส�าคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้		หากเหน็ว่าผูเ้สนอ
ราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้ตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้น	 และบันทึกในรายงานไว้ด้วย	 ยกเว้นเป็นส่วนที่มิใช ่
สาระส�าคญั	ไม่มผีลให้เกดิการได้เปรยีบเสยีเปรยีบ	หรอืเป็นการ 
ผิดพลาดเล็กน้อย
	 คัดเลือกรายเสนอราคาต�่าสุด	 หรือผู ้เสนอราคาที่ได้
คะแนนรวมสูงสุด	 กรณีผู้เสนอราคารายเดียว	 หรือผ่านการ
คัดเลือกรายเดียว	 โดยปกติให้ยกเลิก	 แต่ถ้าคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด�าเนินการต่อไปโดย
ไม่ต้องยกเลิก	 ให้คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้เสนอราคา
รายนั้น	ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา	หรือมีแต่ไม่ถูกต้อง	ให้เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการยกเลิก	เพื่อ	e-bidding	ใหม่	หัวหน้าส่วน
ราชการอาจเลือกวิธีพิเศษ
	 กรณีเสนอราคาเท่ากัน	 ให้ผู ้เสนอทุกรายมาต่อรอง
ราคาใหม่ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา	 หากไม่ได้ผลให้เสนอ 
ความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพือ่ประกอบการใช้ดลุยพนิจิ
ว่าจะสมควรลดรายการ	 ลดจ�านวน	 หรือลดเน้ืองาน	 หรือขอ 
งบประมาณเพิม่เตมิ	หรือยกเลกิ	แล้วด�าเนินการ	e-bidding	ใหม่	

	 หลั งจาก	 e-b idding	 แล ้ว 	 แต ่ยั ง ไม ่ท� าสัญญา	 
เพื่อประโยชน์ทางราชการ	 หรือมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลง 
สาระส�าคัญในรายการละเอียด	 หรือเง่ือนไข	 ซึ่งท�าให้เกิด 
การได้เปรยีบเสยีเปรยีบระหว่าผูเ้สนอราคาด้วยกัน	ให้หวัหน้า
ส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นได้

ก�รประเมินสิทธิผู้เสนอร�ค� 
	 เป ็นการประ เมินสถานะของผู ้ เ สนอราคาว ่ ามี
ประสิทธิภาพและความสามารถที่จะเข ้ามาด�าเนินการ
ตามสัญญากับส่วนราชการได้เพียงใด	 ซึ่งเป็นการแสดงผล 
การด�าเนินงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคาว่ามีผลงานอยู่ใน 
ระดับใดโดยมีการแสดงสัญลักษณ์แยกเป ็น	 3	 ระดับ	 
สัญญาณไฟสีเขียว	พร้อมท�างานโดยไม่มีปัญหา	สัญญาณไฟ 
สีเหลืองห้ามเข้าเสนอราคา	 และห้ามท�าสัญญา	 ในกรณ ี
ด�าเนินการตามสัญญาไม่แล้วเสร็จตามเกณฑ์ที่	 กวพ.ก�าหนด	
กรณีเป็นสีเหลืองหากส่งมอบงานเสร็จตามเกณฑ์	 กวพ.	
ก�าหนด	สีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว	กรณีกรรมการตรวจรับ	 
เห็นว่าไม่ถูกตามสัญญา	 สีเขียวก็จะเปล่ียนเป็นสีเหลือง	 
ส่วน	สญัญาณไฟสแีดง เป็นกรณผู้ีทิง้งาน	หากถกูเพกิถอนจาก
การเป็นผูท้ิง้งาน	จะเปลีย่นเป็นสเีหลอืง	หรอืเขยีวแล้วแต่กรณ	ี
ตามที่	กวพ.ก�าหนด	ครับ
	 ผู้เสนอราคาที่มีการแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณไฟ 
สีเหลือง	 หรือสีแดง	 จะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าเสนอราคา	 หรือ
ท�าสัญญากับส่วนราชการ	 หรือในวันเสนอราคา	 หรือวันท�า
สัญญา	เมื่อปรากฏว่า	ผู้เสนอราคา	หรือผู้เสนอราคารายต�า่สุด	 
ปรากฏมีสัญลักษณ์ไฟสีเหลือง	 ก็จะไม่สามารถเสนอราคา	 
หรือท�าสัญญาได้
	 บทเฉพาะการ	การด�าเนนิการใดๆ	ทีก่ระท�าก่อนหน้าวนัที ่
แนวทางปฏิบัตินี้ใช้บังคับเป็นอันสมบูรณ์	 และให้มีผลต่อไป
ตามระเบียบเดิม
	 สรุปก็คือ	 E-Marketing	 จะใช้ส�าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่ไม่ซับซ้อน	เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติ	(สเปค)	
เป็นมาตรฐานอยูแ่ล้ว	มผีูข้ายมากรายและมกีารจดัซือ้บ่อยครัง้	
ส่วน	 E-Bidding	 จะใช้ส�าหรับจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ 
ที่มีความซับซ้อน	 ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและเทคนิคเฉพาะ	 
เช่นจะท�าไดอารี่หน่วยงานที่ต้องมีตราสัญลักษณ์ซึ่งแบบนี ้
ไม่มีขายทั่วไป	หรืองานก่อสร้าง	เป็นต้น
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โครงการสัมมนา 
“การมีส่วนร่วมของ อปท.ขอนแก่น ในการป้องกันการทุจริต”

	 เมื่อวันที่	 23	 ก.ย.	 2558	 กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ น�ยประส�ท พงษ์ศิว�ภัย ประธานเปิดโครงการสัมมนา	 
“การมีส่วนร่วมของ	อปท.ขอนแก่น	ในการป้องกนัการทจุรติ”	โดยม	ีรองผูว่้า 
ราชการจงัหวดัขอนแก่น น�ยประเสริฐ ลือช�ธน�นนท์ เป็นผูก้ล่าวต้อนรบั	
และนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 เป็นผู้กล่าว
รายงาน	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น	 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สร้างความ
ตระหนักและให้ความส�าคัญในการป้องกันการทุจริตในองค์กร	 ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน	 เพื่อสร้างจิตส�านึก	 
ปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 สร้างภูมิคุ้มกัน	 วางรากฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ขอนแก่น	 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ขอนแก่นมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกัน	แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น	และผู้บริหาร	พนักงานส่วนท้องถิ่น	
มีความรู้ความเข้าใจส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล	และด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	รวมทั้ง 
ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา	 มีความรู้ความเข้าใจ	 และตระหนักถึงผลกระทบและภัยร้ายแรงของการทุจริต	 ที่มีต่อประชาชนและ 
ประเทศชาต	ิและสามารถก�าหนดแนวทางหรอืวธิกีารสร้างการมส่ีวนร่วม	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ภายในจังหวดั	ในการ
ใช้ช่องทางสังคม	และกฎหมาย	ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในท้องถิ่นของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 โดย	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ จัดให้มีพิธี 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระหว่าง	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิประจ�าจังหวดัขอนแก่น	กบั	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จังหวดัขอนแก่น	โดยม	ีรองผูว่้าราชการ
จังหวัดขอนแก่น น�ยประเสริฐ ลือช�ธน�นนท์ พร้อมด้วย	 ประธานกรรมการ	 ป.ป.ช.ขอนแก่น น�ยพยัต ช�ญประเสริฐ,	 
ผูอ้�านวยการส�านกังาน	ป.ป.ช.ประจ�าจงัหวดัขอนแก่น	น�ยประวติร บตุรศร,ี	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์,	 
นายกเทศมนตรีต�าบลท่าพระ	น�ยพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร,	รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น	น�ยกฤษณวรุณ ไชยนิจ,	นายก	อบต.
ค�าแคน	น�ยห�ญ อุปถัมภ	์และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่	น�ยแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ	เป็นผู้ร่วมลงนาม	ทั้งนี้มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 ข้าราชการครูโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 
คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.ประจ�าจังหวัดขอนแก่นตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 
ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แอนด์	คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น

ภารกิจ ส�านักปลัด อบจ. 
โดย...วิภ�รัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคร�ะห์
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ประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งว�นิชกพงษ์  
เข้าร่วมการประชุมสภาอบจ.ขอนแก่น	 สมัยประชุมสามัญ
ประจ�าปี	2558	สมยัทีส่อง	ครัง้ที	่3	เมือ่วนัพธุที	่30	ก.ย.	2558	 
และประชุมสภาอบจ.	 สมัยประชุมสามัญประจ�าปี	 2558	 
สมยัทีส่อง	ครัง้ที	่4	เมือ่วนัเสาร์ที	่3	ต.ค.2558	ณ	ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ซึ่งมีญัตติที่ส�าคัญ 
คือการเลือกรองประธานสภาอบจ.ขอนแก่น	คนที่	 2	 แทน
ต�าแหน่งว่าง	โดยสภาอบจ.ขอนแก่น	มมีตเิลอืก	น�ยมสีวสัดิ์ 
ชมชัยภูมิ ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.โคกโพธิ์ไชย	 ขึ้นด�ารง
ต�าแหน่ง	รองประธานสภาอบจ.ขอนแก่น	คนที่	2

ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.
โดย... อุบลศิริ ไชยแสง หัวหน�้ฝ่�ยส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน
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งานมุฑิตาจิต อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล  หล่อยด�
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	 วนัที	่25	ก.ย.	2558	อบจ.ขอนแก่น	ได้จดังานแสดงมุทติา
จิตให้แก่ข้าราชการ	 ลูกจ้างประจ�าที่เกษียณอายุราชการ	
โดย	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์  
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี	 และมอบ
ของท่ีระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ	 จ�านวน	 14	 ท่าน	 
ณ	หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของส�านักการช่าง
BPBWMIS : Bureau Public works Management Information Systems โดย : ฝ่�ยเครื่องจักรกล ส่วนพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น

	 จากฉบับที่แล้ว	 ได้แนะน�าส่วนราชการและผู้บริหารของ 
ส�านักการช่าง	 ส�าหรับฉบับนี้จะขอแนะน�านวัตกรรมที่ส�านักการ
ช่างได้พัฒนาขึ้น	 คือ	 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการงานช่าง	 โดยได้พัฒนาระบบเป็นเว็บแอพพลิเคช่ัน	 (Web	
Application)	ได้แก่
 1. เว็บไซต์สำ�นักก�รช�่ง อบจ.ขอนแก่น	เพื่อประชาสัมพันธ์	
ข้อมูลข่าวสาร	 และภารกิจต่างๆ	 ของส�านักการช่าง	 เชื่อมโยงกับ	
Facebook	ส�านักการช่าง
 2. ระบบทะเบียนโครงสร้�งพื้นฐ�น	 ส�าหรับการเก็บข้อมูล
โครงการก่อสร้างและโครงการ	 การซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน	ตามข้อบญัญติั	อบจ.ขอนแก่น	เช่น	โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง	ถนนลาดยาง	ถนน	ค.ส.ล	เป็นต้น	โดยได้เผยแพร่ให้บุคคล
ทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	
 3. ระบบบนัทกึประวตักิ�รซ่อมย�นพ�หนะและเคร่ืองจกัรกล 
เป็นระบบท่ีจัดเกบ็ข้อมลูประวติัการซ่อม	การเบกิวสัด	ุการควบคมุ
งบประมาณการซ่อมและงบการจัดซื้อวัสด	ุซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
มากส�าหรับช่างซ่อมภาคสนามที่	 สามารถค้นหาประวัติการซ่อม	
ส�าหรับประเมินความเสียหายและหาแนวทางการซ่อมบ�ารุงพิมพ์
เอกสารด้านพัสดุเอกสารแบบ	 6	 ที่ถูกต้องตามระเบียบการใช ้
รถยนต์ฯ	ลดขั้นตอนการปฏิบัติและความผิดพลาด	
 4. ระบบร�ยง�นก�รใช้นำ้�มันเช้ือเพลิง พัฒนาขึ้นเพื่อ 
เก็บข้อมูลการเบิก-จ่าย	 น�้ามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะและ
เครื่องจักรกลที่ใช้ในภารกิจส�านักช่าง	สามารถสรุปรายงานข้อมูล	
ค้นหา	 เปรียบเทียบปริมาณการใช้น�้ามันของรถยนต์ในแต่ละ
ปีงบประมาณได้
 5. ระบบทะเบียนบ่อบ�ด�ล	 ส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
บ่อดาล	 ในความรับผิดชอบของ	อบจ.ขอนแก่น	 เช่น	ประวัติการ

บริการบ่อ	รูปภาพปัจจุบันของบ่อบาดาล	ที่ตั้งต�าแหน่งใน	google	map	เพื่อช่วยในการค้นหาที่ตั้งของบ่อบ่าดาลสรุป	รายงาน
ข้อมูลต่างๆ	ฯลฯ
 6. ระบบเบกิ-จ่�ยวสัดอุอนไลน์ ระบบทีพ่ฒันาข้ึนล่าสุด	ซึง่จะน�ามาใช้ในปีงบประมาณ	2559	ในการเบกิ-จ่ายวสัดสุ�านกังาน	
วัสดุงานบ้าน	 คอมพิวเตอร์	 และวัสดุก่อสร้าง	 เพื่อช่วยในการจัดการวัสดุคงคลัง	 การตรวจสอบการเบิก-จ่าย	 การควบคุม 
งบประมาณ	ฯลฯ
	 ส�านักการช่างเล็งเห็นความส�าคัญของการน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์	 และการสร้างนวัตกรรมต่างๆ	 เข้ามาช่วย 
ในการปฏิบตังิานให้บรรลแุละประสบผลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	ส่งเสริมให้บคุลกรในสังกดัได้ใช้ความรู้	ความสามารถ	คิดสร้างสรรค์	
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	 เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) ต่อไป	 ส�าหรับท่านมีความประสงค ์
จะทราบรายละเอียดของระบบสารสนเทศฯเพิ่มเติม	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานของท่าน	 สามารถสอบถาม 
ข้อมูลได้ที่	ฝ่ายเครื่องจักรกล	ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ส�านักการช่าง	โทร.043-235826	แวะเยี่ยมชมระบบฯ	ได้ที่เว็บไซต์
ส�านกัการช่าง	อบจ.ขอนแก่นส�าหรบัข้อมลูระบบงานอืน่ๆ	เมือ่ได้พัฒนาเสร็จแล้ว	มโีอกาสจะได้น�ามาแนะน�าในฉบบัต่อๆ	ไป	ครบั
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ภารกิจ กองคลัง
ฝ่�ยเร่งรัดและจัดเก็บร�ยได้ กองคลัง องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดขอนแก่น

การรับช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ยอดรายรับจริงและรายจ่ายจริง

ณ วันที่  30  กันยายน  2558

1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม	พรบ.	อบจ. จ�านวน 250,530,830.96	บาท

2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม	พรบ.แผน	และ	ขั้นตอนการกระจายอ�านาจ จ�านวน 184,949,616.99	บาท

3.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ�านวน 527,325,540.89	บาท

4.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ�านวน 138,784,699.62	บาท

5.ค่าภาคหลวงแร่ จ�านวน 2,314,909.34	บาท

6.ภาษีน�า้มัน จัดเก็บได้ 11,826,199.52	บาท

7.ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 80,348,145.34	บาท

8.ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม จัดเก็บได้ 2,076,555.83	บาท

9.เงินรายได้สถานีขนส่ง	(งบเฉพาะการ) จัดเก็บได้ 62,080,224.07	บาท

รายรับทั้งสิ้น จ�านวน 1,612,976,560.60	บาท

รายจ่ายตามงบประมาณ(รวมกับเงินอุดหนุนทั่วไป) จ�านวน 1,533,542,131.34	บาท

รายจ่ายค้างจ่าย จ�านวน 308,676,219.20	บาท

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย จ�านวน 3,243,712.00	บาท

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	 จ�านวน 365,299,313.15	บาท

จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง จ�านวน 59,211,326.86	บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ�านวน 109,119,017.90	บาท
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ภารกิจ กองแผนและงบประมาณ
โดยสุวลี   ศิริธรรมจักร  นักพัฒน�ชุมชน 7ว

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจ�าปี 2558

	 วนัท่ี	1	ก.ย.	2558	อบจ.ขอนแก่น	ได้จัดกจิกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรตฯิ	
ณ	ป่าโนนแดง	บ้านละว้า	หมูท่ี	่5,	6,	10	และบ้านคามวาร	ีหมูท่ี	่14	ต.เมอืงเพยี	
อ.บ้านไผ่	 จ.ขอนแก่น	ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครอืข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	ประจ�าปี	2558	 
มีผู ้เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 300	 คน	 ในการนี้	 ได้รับเกียรติจากนายก	 
อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด 
โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	1	น�ยเดชคำ�รณ สิงคลีบุตร ร่วมกับ
หน่วยงานราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ	 ประกอบด้วย	 นายอ�าเภอบ้านไผ่	 
น�ยจ�รึก เหล่�ประเสริฐ นายก	 อบต.เมืองเพีย	น�ยวีรพงษ์ เทศน้อย  
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	พนกังานส่วนต�าบล	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	ผู้น�า
ชุมชน	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านละว้า	 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด 
ประธานในพธิไีด้ร่วมปลกูป่ากบัแขกผูม้เีกยีรต	ิและประชาชนทีม่าร่วมกิจกรรม	
ส�าหรบักล้าไม้ทีน่�ามาปลกู	ประกอบด้วย	ต้นยางนา	ต้นสกั	ต้นประดู	่ต้นพะยงู	 
ต้นมะค่า	 ต้นแดง	 ต้นตะแบก	 และต้นผักหวานป่า	 ซ่ึงได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณจัดหาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	 กจิกรรมดงักล่าว	เป็นกจิกรรมทีเ่ลง็เหน็ความส�าคญัของการมอีาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 (ทสม.)	 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน	 บ�ารุงรักษา	 และใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพอย่างสมดลุ	รวมทัง้ 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม	 บ�ารุงรักษา	 และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป



22 วารสารคูนแคน

ภารกิจ กองกิจการขนส่ง  
โดย...รุ่งโรจน์  สิงห์มี  หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติง�นขนส่ง

สถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอชุมแพ ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติรางวัลขอนแก่นเมืองสะอาดระดับดี

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 หลังใหม่ (อาคาร 2)

	 สวัสดีครับ	แฟนๆ	วารสารคูนแคน	ทุกๆ	ท่าน	ส�าหรับฉบับนี้กองกิจการขนส่ง	มีข่าวดีของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ�าเภอชุมแพ	 โดยได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติรางวัลขอนแก่นเมืองสะอาดระดับดี	 ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ท�าให้ได้รับรางวัลดังกล่าวครับ

	 อกีด้านขอเสนอความคบืหน้าการก่อสร้างอาคารสถานขีนส่งผู้โดยสารจังหวดัขอนแก่น	แห่งท่ี	3	หลังใหม่	(อาคาร	2)	 
ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์	 2558	 โดยปัจจุบันได้ด�าเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ	 70%	 ของโครงการ	 
คาดว่าก่อนสิ้นปี	2558	คงเสร็จสิ้นเรียบร้อย	และสามารถใช้รองรับรถโดยสารประจ�าทางที่จะเข้ามาใช้บริการประชาชน
ได้อย่างเพียงพอในอนาคตข้างหน้า	พบกันใหม่ฉบับหน้าครับสวัสดี



23วารสารคูนแคน

บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน
โดย...กรรณิก�ร์  เจริญดี นักวิช�ก�รเงินและบัญชี 7ว

“ท่านจะปลอดภัยและสบายใจ เมื่อพบกับการตรวจสอบภายใน”

  การตรวจสอบภายใน 
 “หน่วยตรวจสอบภายใน”	ชื่อนี้	ใครๆ	ก็ไม่อยากได้ยินหรือเข้าใกล้	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	บุคคลต่างๆ	ก็คิดจินตนาการ 
ไปตามทีเ่คยได้รบัรูห้รอืมปีระสบการณ์เกีย่วข้อง	เช่น	เป็นหน่วยงานทีมุ่ง่คอยจบัผดิบคุคลหรอืหน่วยงานอืน่	รวมทัง้มกีารท�างาน
ที่จ�ากัดเฉพาะในด้านการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี	เท่านั้น	แต่ในความเป็นจริง
 “การตรวจสอบภายใน”	มีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวางเป็นอย่างมาก	กล่าวคือ...
	 การตรวจสอบภายใน	หมายถงึ	กจิกรรมการให้หลักประกนัอย่างเทีย่งธรรม	และการให้ค�าปรึกษาอย่างเป็นอสิระ	มีการจดัตัง้ 
หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า	 และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น	 นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้องค์กร
บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้	 ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง	 การควบคุมและ 
การก�ากับดูแลอย่างเป็นระบบ
	 บทความที่น่าจะเป็นประโยชน์และสื่อให้เข้าใจบทบาทของ	“หน่วยตรวจสอบภายใน”	ได้เป็นอย่างดี	ของ	ท่�นอ�จ�รย์
สงบสุข ศรนีำ�้เงนิ อดตีผูอ้�านวยการส�านกังานตรวจสอบภายใน	กรมทางหลวง	จึงใคร่ขออนญุาตผู้เขยีนน�าบทความมาเผยแพร่
ให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบ	ดังนี้

“ท่านจะปลอดภัยและสบายใจ เมื่อพบกับการตรวจสอบภายใน”
You will happy with internal audit

  การตรวจสอบภายในช่วยท่านได้อย่างไร
	 การตรวจสอบภายในช่วยให้การท�างานเป็นไปตามระบบถูกต้องตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 โดยมิได้มีเจตนาจับผิดผู้ใด	 
เพราะการท�างานทุกคนมีสิทธิท�าผิดกันได้	 (We	all	make	mistake)	ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะพิจารณาที่เจตนา	ผู้ตรวจสอบ
ภายในก็คือ	 ส่วนหนึ่งของระบบงานตามปกติ	 การตรวจสอบเป็นสิ่งสร้างสรรค์ไม่ใช่ท�าลาย	 ปัจจุบันทุกองค์การต้องมีงาน 
ตรวจสอบภายใน	เพื่ออ�านวยประโยชน์ให้ทุกสาขา	มิใช่เพียงงานการเงินและบัญชีเท่านั้น

(อ่านต่อฉบับหน้าค่ะ)

ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/17500
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย.....ประธีป   พรมภักดี นักวิช�ก�รศึกษ�

	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่	 33	 รอบคัดเลือก	 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	“ไดโนเสาร์เกมส์”	 มีกีฬาที่จัดการแข่งขัน	 12	 ชนิดกีฬา	 และมี	 อปท.	 ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
จ�านวน	72	อปท.	มกี�าหนดจดัการแข่งขนัฯ	ในระหว่างวนัท่ี	20-30	ต.ค.	2558	ณ	สนามกฬีาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	
และสนามกีฬาในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ

การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย...ประทุมม�  คำ�ละมูล  ศึกษ�นิเทศก์  คศ.3 ชำ�น�ญก�รพิเศษ

	 กลุ่มงานนิเทศฯ	ได้รับมอบหมายจาก	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งว�นิชกพงษ์ อบจ.ขอนแก่น	ไปศึกษาดูงาน
ตามโครงการอาชีพเรา!...อาชีพ	“บนดิน”	ของพระเจ้าแผ่นดิน	(CSR	Knowledge	Tourism	และCSR	Activities)	ณ	ฟาร์ม
โชคชัย	อ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	เมื่อวันที่	31	ส.ค.-1	ก.ย.	58	ซึ่งภายในฟาร์มโชคชัยได้จัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	อาท	ิ
การเลี้ยงวัวนม,	การผสมน�้าเชื้อ,	การปลูกข้าว,	กิจกรรม	CSR	(การรับผิดชอบต่อการกระท�าขององค์กร)	โครงการโรงไส้เดือน,	
โครงการผลติไบโอดเีซล,	โครงการกระถางมลูโค,	โครงการปลกูป่า	เป็นต้น	เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้กบัหน่วยงานราชการ	เอกชน	
รฐัวสิาหกจิและสถาบนัการศกึษา	ทีส่นใจ	ให้เข้ามาศกึษาดูงานและเรียนรู้กจิกรรมภายในฟาร์มโชคชยั-และเป็นต้นแบบในด้าน
ความคิด	น�าไปถ่ายทอดให้ผู้ที่มีความสนใจได้รับความรู้และมีความรักในความเป็นเกษตรกรไทย

โครงการอาชีพเรา!...อาชีพ “บนดิน” ของพระเจ้าแผ่นดิน
(CSR Knowledge Tourism และCSR Activities)
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย...เทว�  ตั้งว�นิชกพงษ์  ศึกษ�นิเทศก์ คศ.3 ชำ�น�ญก�รพิเศษ

เรียนอย่างไรจะไปรุ่ง

	 สวัสดีค่ะ	 ผู้อ่านทุกท่านฉบับนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมตนเอง	 เพื่อก้าวสู่งานในอนาคตท่ีจะ
มีการแข่งขันค่อนข้างสูงจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ซึ่งระบบการเรียนการสอนที่ผ่านมาของเรา	 ยังไม่ส่งเสริมความเก่ง 
ของเรา	 โรงเรียนและผู้ปกครองยังคงปลื้มกับเกรดเฉลี่ยสูงๆ	 และวัดความสามารถเด็กจากเกรดเฉลี่ยทุกคนมีความเก่งเป็น
ของตัวเองเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาตนเองสู่สาขาแห่งอนาคตได้	คนที่เก่งท่องเก่งจ�า	เก่งท�าข้อสอบ	คือเก่งแบบเดิม	แต่จากนี้ไป	 
พวกเราต้องเก่งแบบใหม	่เกรดเฉลี่ย	1.5	ก็เก่งได้	เรียนไม่จบยังเก่งได้เลย
	 ถ้าอยากเก่งแบบใหม่	 ลองส�ารวจดูตัวเองว่าเราอยากเก่งแบบไหน	 เหมาะกับทางใดแนวทางในการเลือกเป็นคนเก่ง 
แบบใหม่เก่งแบบ	4+1	คือเลือกเอาหนึ่งใน4ด้าน	ซึ่งไม่จ�าเป็นว่าจะต้องเก่งทุกด้าน	 เพียงแต่ขอให้เก่งสักด้าน	บวกด้านบังคับ	
เพราะจ�าเป็นต้องเก่งอีก1ด้าน	แค่นี้ก็สามารถท�างานในอนาคตได้แล้วเลือก	4	เก่งได้ดังนี้ค่ะ

ที่มา : บทความจาก ดร.วิริยะ  ฤาชัยพานิชย์ 
 www.eduzones.com/Creative Plus

 1.เก่งภ�ษ� ในอเมริกาคนจบวิทยาศาสตร์น้อยลง	
ค่าตัวนักวิทยาศาสตร์ในอเมริกาจึงแพง	อเมริการวยได้เพราะ 
งานวิจัย	 การคิดนวัตกรรมใหม่ๆ	 คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ	 
แล้วมาจ้างให้ต่างชาติท�าเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กไทยเราที่ก�าลัง
จะไปเรียนเกษตร	ไปเรียนประมง	ไปเรียนศึกษาศาสตร	์หรือ
เอกอะไรก็ตามขอให้เก่งภาษารบัรองไปรอด	นีค่อืเก่งแบบแรก	 
ที่เลือกได้
 2.เก่งประส�น ปัจจบุนัและในอนาคตจะมกีารผสมผสาน
ระหว่างความรูด้้านต่างๆ		ทีด่เูหมอืนว่าไม่น่าจะเกีย่วข้องกนัได้	
ตัง้แต่สองสาขาหรอืสามสาขาขึน้ไป	คนทีม่คีวามรูห้ลากหลาย
นี้จะสามารถคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆได้	ที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ	
จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารความรู้และบูรณาการความรู้ 
ที่แตกแต ่งกันเช ่น	 ความร ่วมมือในประเทศเราหลาย
มหาวทิยาลยักเ็ริม่เปิดหลกัสตูรประสานกนัแล้ว	ใครอยากเก่ง
แบบนี้ก็น่าสนใจนะคะ
 3.เก่งเชี่ยวช�ญ ถ้าเก่งพูดให้คนข�า	 ก็ต ้องฝึกฝน 
จนสามารถยึดเป็นอาชีพได้	 ตลกเมืองไทยรายได้สูงกว่าหมอ 
นะคะ	 ไทเกอร์วูดลาออกจากสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยในฝัน
ของคนอเมรกัิน	เพราะมุง่มัน่สิง่เดยีวในชวีติ	คอื	กอล์ฟ	และเขา
ก็กลายเป็นนักกีฬาอาชีพอันดับหน่ึงของโลก	 แอ๊ด	 คาราบาว 
เรยีนจบด้านสถาปัตย์	แต่คงใช้เวลากบัการเรยีนรู้ด้านสถาปัตย์ 
น้อยกว่าการทุ่มเทด้านงานดนตรี	 140	 หน่วยกิต	 เรียนใน
มหาวทิยาลยั	มนัไม่พอทีจ่ะท�าให้ใครเก่งเชีย่วชาญได้หรอกครบั 
ถ้าจะเลือกเก่งด้านนี้ต้องมุ่งมั่นทุ่มเท	 จริงจัง	 ค้นหาตนเอง 
แล้วเดินหน้าฝึกฝนหาความรู้ต้องส�าเร็จ

 4.เก่งคิด ถ้ายังค้นหาตัวเองไม่ได้ว่าทั้ง	3	ด้านที่ผ่านมา	 
เราจะเก่งจริงหรือไม่	 ก็มาส�ารวจเรื่องความคิดกัน	 ปัญหา 
เด็กส่วนใหญ่ในบ้านเรามกัจะเน้นในการท�าโจทย์	ตอนเป็นเดก็ 
เรามักจะถูกสอนว่า	 2+2	 ต้องเป็น	 4	 ถ้าไม่ตอบ	 4	 คือผิด	 
ซ่ึงการเรียนการสอนแบบนี้มันไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์	 
ลองมาดูการคิดแบบสิงคโปร์	 เขาจะถามเด็กว่าเลขอะไร 
ที่มากกว่า	2+2	อาจจะเป็น	7+1	หรือ	9+3	ก็ได้	นี่คือการคิด
แบบสิงคโปร์	
 5.เก่งดำ�เนนิชวีติ วนันีเ้ราอยูท่่ามกลางกระแสของข้อมลู
และสังคมที่ซับซ้อนกว่าเดิมมาก	 ดังนั้นไม่ว่าจะเก่งด้านใด	 
แต่ถ้าไม่เก่งด�าเนนิชวีติกน่็าเสยีดายกบัความเก่งทีต้่องมาจบลง
ง่ายๆ	 ความจริงแล้ว	 ถึงเราจะไม่เก่งด้านใดเลยแต่เราเป็นคน 
มนี�า้ใจ	ใครเหน็กร็กั	ท�าอะไรใครกอ็ยากช่วย	คนอย่างนี	้ไม่ต้องเก่ง 
อะไร	 ก็ประสบความส�าเร็จมามากมาย	 เราอาจไม่เก่งด้านใด 
แต่เป็นคนซื่อสัตย์	 จนเป็นที่ร�่าลือ	อย่างนี้ใครๆ	ก็ต้องการตัว	
คนไม่เก่งแต่ซื่อสัตย์	ก็ประสบความส�าเร็จได้เช่นกัน
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โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โดย  น�ยวรเวทย์  ดิเรกศรี  หัวหน�้สำ�นักปลัดฯ

	 ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของคน	 ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดในสังคมต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้หรือ 
หาช่องทางที่จะมีรายได้เพื่อเลี้ยงตนและครอบครัว	 นอกเหนือจากทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกตกทอด	 และจะหลีกหนีการท่ีจะมี
เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนสนิท	ที่เรียกว่า	มิตรแท	้ไปไม่ได้	จะขอยกประเด็นที่ส�าคัญ	เกี่ยวกับมิตรแท้	พอสังเขป	ดังนี้

   มิตรแท้
     มิตรดีเหมือนมีทรัพย์ข้างกาย	 	 ใช่มากมายเหมือนเศรษฐีที่สุขสันต์
	 	 	 	 	 ไม่หลอกลวงปิดบังอ�าพรางพลัน	 	 คืนและวันคอยอ�านวยช่วยเกื้อกูล
	 	 	 	 	 มิตรดีเหมือนมีบ้านไว้อาศัย	 	 ยามมีภัยเป็นที่พึ่งไม่อาสัญ
	 	 	 	 	 ยามมีทุกข์ไม่ละทิ้งให้จาบัน	 	 คอยช่วยกันแก้ปัญหาทกคราไป

	 ค�าว่ามิตร	หรือค�าว่าเพื่อนนั้น	มีหลายประเภท	มีมิตรหนึ่งที่เราต้องการคือมิตรแท	้มิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกข	์ค�าโบราณพูดว่า	
เป็นเพือ่นทีฝ่ากผฝีากไข้กนัได้	มติรประเภทนีเ้รยีกว่า	มติรแท้	คนเหล่านัน้หากประสบผลส�าเร็จในชวีติหน้าทีก่ารงาน	เพือ่นเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เราเป็นคนประสบความส�าเร็จ

     อย่าคบมิตรที่พาลสันดาลชั่ว	 	 จะพาตัวเน่าดิบจนฉิบหาย
	 	 	 	 	 แม้ความคิดชั่วร้าย	อย่ากล�้ากลาย	 	 เป็นมิตรร้ายภายในทุกข์ใจครัน

	 คณุค่าของความเป็นมติรนัน้ไม่ใช่	วตัถ	ุทรพัย์สิน	เงินทอง	แต่คณุค่าของความเป็นมติรท่ีดี	คอื	“ความมนี�า้ใจ	การอภยัให้กนั	 
สร้างสรรค์ชีวี	 มอบสิ่งที่ดีกับเพื่อน”	 มิตรที่ไม่มีเลห์เหลี่ยมจะคอยน�าประโยชน์มาให้น�าแต่สิ่งที่ดีมาให้	 มีความรักและเมตตา 
ต่อเราดังค�าว่า

    	 คบคนพาล	 	 	 พาลพาไปหาผิด
	 	 	 	 	 คบบัณฑิต	 	 	 บัณฑิตพาไปหาผล

	 ซึ่งการคบคนพาล	หรือคนที่ไม่ดีจะน�าพาตัวเราไปฉิบหาย	 คนประเภทนี้ต้องศึกษาให้ดีพอที่จะหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเล่ียง 
เป็นดี	ส่วนการคบบัณฑิตนี้เป็นสิ่งที่ดีงามยิ่ง	บัณฑิตจะพาเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
	 หน้าที่เพื่อนจะต้องท�าตอบเพื่อน	 อันเป็นสิ่งที่เพื่อนต้องมอบตอบแทนกันก็คือ	 การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมี	 5	 ประการ	
ด้วยกันคือ
   1.เพื่อนประม�ทในสิ่งไหน	 ก็ต้องช่วยป้องกันเพื่อนไม่ให้เพื่อนของเราตั้งอยู่ในความประมาท	 เพราะความประมาท 
เป็นหนทางแห่งความตาย
   2.ทรัพย์เพื่อนนั้นช่วยรักษ� สมบัติของเพ่ือนเป็นส่ิงที่จะต้องช่วยกันรักษา	 ไม่ให้สูญหายไม่ให้เส่ือมเสีย	 และไม่ให้ 
ตกไปอยู่ในที่ไม่สมควร
   3.พึ่งได้เมื่อภัยม� การพึ่งพาอาศัยกันเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรกระท�าและปกป้องกันเอาไว้ไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับชีวิต
ของเพื่อนเราหรือคนที่อยู่ใกล้เรา
   4.วิบัติม�ไม่ทอดทิ้ง ความวิบัติเป็นสิ่งที่มนุษย์เราไม่ต้องการ	 แต่เมื่อความวิบัติมาถึงเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 
ไม่ให้ได้รับความล�าบาก	“ดูแลเมื่อเจ็บไข	้เห็นใจเมื่อล�าบาก”
   5.นบัถอืจรงิถงึวงศ์ญ�ต ิการให้ความเคารพนบัถอืนัน้ต้องดถูงึญาตพิีน้่อง	“รกักนัเหมอืนพี	่ดกีนัเหมอืนน้อง	ปรองดองกนั 
เหมือนญาติ”
	 ชีวิตของเราเมื่อเกิดมาแล้วก็ย่อมต้องการความสุขความเจริญในชีวิต	 ดังนั้น	 เพื่อนจึงมีความหมายต่อชีวิตคนเรามาก	 
ฉะนัน้เราสามารถทีจ่ะเลอืกคบใครกไ็ด้	แต่การเลือกคบมติรแท้จะท�าให้เรามีความสุข	มติรแท้จะบอกทางสุข	ทางสวรรค์ให้แก่เรา 
คบคนอย่าคบเพียงชื่อ	จิตใจส�าคัญที่สุด

ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	อบจ.ขอนแก่น	ในฉบับหน้า		สวัสดีครับ
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่
โดย...สุวนัย ภูม�ศ ผอ.กองก�รเจ�้หน้�ที่

สมรรถนะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

	 สวสัดคีรบั....ฉบับน้ีขอน�าเสนอสาระน่ารูเ้กีย่วกบัสมรรถนะของข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถิน่	สบืเน่ืองจากมาตรฐาน
ก�าหนดต�าแหน่งใหม่ตามระบบแท่งทีจ่ะน�ามาใช้ได้มกีารก�าหนดต้นแบบสมรรถนะทีจ่�าเป็นส�าหรบัต�าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิน่ 
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ	 โดย	 ก.ถ.	 
ได้ก�าหนดสมรรถนะที่จ�าเป็น	3	ประเภท	ดังนี้

ที่มา: ประกาศก.ถ. เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2557

1.	สมรรถนะหลัก
(5	สมรรถนะ)

(ข้าราชการทุกประเภททุกระดับต�าแหน่ง)

2.	สมรถนะประจ�าผู้บริหาร
(4	สมรรถนะ)

(ประเภทบริหารและอ�านวยการ)

3.สมรรถนะประจ�าสายงาน
(22	สมรรถนะ)

(ส�าหรับประเภทและระดับต�าแหน่งในสายงานต่างๆ	
อย่างน้อยสายงานละ	3	สมรรถนะ)

1.1	การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2	การยดึมัน่ในความถกูต้องและจรยิธรรม
1.3	ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
1.4	การบริการเป็นเลิศ
1.5	การท�างานเป็นทีม

2.1	การเป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง
2.2	ความสามารถในการเป็นผู้น�า
2.3	ความสามารถในการพัฒนาคน
2.4	การคิดเชิงกลยุทธ์

3.1	การก�ากับติดตามอย่างสม�า่เสมอ
3.2	การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
3.3	การแก้ปัญหาและด�าเนินการเชิงรุก
3.4	การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล
3.5	การควบคุมและจัดการสถานการณ์
อย่างสร้างสรรค์
3.6	การคิดวิเคราะห์
3.7	การบริหารความเสี่ยง
3.8	การบริหารทรัพยากร
3.9	การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.10	การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.11	การวางแผนและการจัดการ
3.12	การวิเคราะห์และการบูรณาการ
3.13	การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.14	การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
3.15	การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์
3.16	ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.17	ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.18	ความคิดสร้างสรรค์
3.19	ความละเอยีดรอบคอบและความถกูต้องของงาน
3.20	จิตส�านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3.21	ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
3.22	สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

	 การก�าหนดรายละเอียด	 หลักเกณฑ์	 และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก�าหนด
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ภารกิจ กองพัสดุและทรัพย์สิน
โดย... นิมิตร ลีเอ�ะ เจ�้หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป 7ว

ระบบการควบคุมครุภัณฑ์ ปี 2559

	 ฉบับนี้	 จะกล่าวถึงการควบคุมครุภัณฑ์	 ในปีงบประมาณ	 2559	 นี้	 ซ่ึงก่อนอื่นต้องมาท�าความเข้าใจกับความหมาย 
ของรายจ่าย	ครุภัณฑ	์

 ค่าครภุณัฑ์ หมายถงึ	รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่ส่ิงของทีม่ลัีกษณะโดยสภาพคงทนถาวร	หรือตามปกติมอีายกุารใช้งานยนืนาน	
ไม่สิ้นเปลือง	หมดไป	หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น	รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

	 	 	 1.	รายจ่ายเพื่อประกอบ	ดัดแปลง	ต่อเติม	หรือ	ปรับปรุงครุภัณฑ์
	 	 	2.	รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า	20,000.-	บาท
	 	 	3.	รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซมบ�ารงุรกัษาโครงสร้างของครภุณัฑ์ขนาดใหญ่	เช่น	เครือ่งบนิ	เครือ่งจกัรกล	ยานพาหนะ	เป็นต้น	 
	 	 	 			ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ�ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
	 	 	4.	รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
	 	 	5.	รายจ่ายที่ต้องช�าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์	เช่น	ค่าขนส่ง	ค่าภาษี	ค่าประกันภัย	ค่าติดตั้ง	เป็นต้น

	 ซึ่งมีข้อแตกต่างจากเดิม	 ค่าครุภัณฑ์ไม่ได้ก�าหนดวงเงินค่าจัดหาที่ได้มาซึ่งของแต่ละครั้ง	 แต่ให้พิจารณาจาก
สภาพของครภุณัฑ์นัน้ๆ	ทีม่าของข้อมลู	ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ด่วนมาก	ที	่มท	0808.2/ว	1134	 
ลงวันที	่9	มิถุนายน	2558

(พบกันใหม่ฉบับหน้า)

ครุภัณฑ์	ประเภทเครื่องใช้ส�านักงาน
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ข่าว กีฬา
โดยจ่�อ๋อง  วีระศักดิ์  อินทวงษ์

	 	 	สวัสดีครับแฟนข่าวกีฬา	 รอบรั้ว	 อบจ.ขอนแก่นครับ	 เมื่อวันที่	 12-13	ก.ย.2558	ที่ผ่านมา	อบจ.ขอนแก่นได้ด�าเนิน
โครงการจัดการแข่งขันหมากรุกไทยขึ้น	ณ	อาคารพลศึกษา	1	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	อนุมัติโครงการ
โดยนายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา 
หมากรุกไทย	และเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยอีกทางหนึ่งด้วยครับ	รายการนี้จัดการแข่งขันมาเป็นครั้งที	่ 8	แล้วนะครับ	
แบ่งออกเป็น	4	รุน่อาย	ุมนีกักฬีาและผูต้ดิตามร่วมแข่งขนัและชมการแข่งขนักว่า	300	คนครับ	ผลการแข่งขนักฬีาหมากรกุไทย 
เป็นดังนี้ครับ
 • หมากรุกไทยรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
	 	 	 -	รางวัลชนะเลิศ	 	 	 ได้แก่	 ด.ช.ณัฐภพ		วัฒนกูล
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	 ได้แก่	 ด.ช.นนท์ปวิธ		ทับสกุล
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	 ได้แก่	 ด.ช.ศักรนันท์		แปลกวงศ์ศิริกุล
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	 ได้แก่	 ด.ช.ชนแดน		เปานาเรียง
 • หมากรุกไทยรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี
	 	 	 -	รางวัลชนะเลิศ	 	 	 ได้แก่	 นายธรรมนูญ		ลาภโชค
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	 ได้แก่	 ด.ญ.สิริกาญจน์		สุขปานเจริญ
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	 ได้แก่	 น.ส.ศิริวรรณ		ส�าเภาทอง
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	 ได้แก่	 ด.ช.ภานุโชต	ิ	ครุฑวงศ์
 • หมากรุกไทยรุ่นขุนเงิน (ผู้ที่มีภูมิล�าเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
	 	 	 -	รางวัลชนะเลิศ	 	 	 ได้แก่	 นายจักกฤษณ์		สุขรักขิณี
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	 ได้แก่	 นายอิศเรศ		อิสระสุข
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	 ได้แก่	 นายอ�านาจ		แท่นพิทักษ์
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	 ได้แก่	 นายสิทธิพงษ์		ภูมี
 • หมากรุกไทยรุ่นประชาชนทั่วไป (โอเพ่น)
	 	 	 -	รางวัลชนะเลิศ	 	 	 ได้แก่	 นายวรเทพ		ทิมศรี
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	 ได้แก่	 นายไพโรจน์		สุวรรณ์
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	 ได้แก่	 นายชณภล		จันทมนตรี
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	 ได้แก่	 นายณัฐ		สุทธิธรรมวสี

	 	 	พิธีปิดการแข่งขันในวันที่	 13ก.ย.58	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งว�นิชกพงษ์ ได้มอบให้รองนายก	 
อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล  ภูคำ�วงศ์	 เป็นประธานในพิธี	 เพื่อมอบรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาท่ีได้รับรางวัล	 โดยม	ี 
ผูอ้�านวยการกองกจิการขนส่ง	อบจ.ขอนแก่น	น�ยประชิต อึง้ประเสริฐ และหวัหน้าฝ่ายการท่องเทีย่วและกฬีา	น�ยสมช�ย  อฐิรตัน์  
ร่วมเป็นเกียรติและให้ก�าลังใจแก่นักกีฬา
	 	 	ฉบับนี้ลาไปก่อนครับ		พบกันใหม่ฉบับหน้าเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาครับ		สวัสดีครับ...	



พ.ศ.2556
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงก�ร “จังหวัดขอนแก่น
ไม่ยุ่งเกี่ยวย�เสพติด” ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�น
ของหน่วยง�นสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยง�นที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แห่งช�ติ และก�รรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ท�งถนนช่วงเทศก�ลปีใหม่ 2558”
จาก...ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยง�นที่ส่งเสริม สนับสนุน
ก�รแต่งก�ยผ�้ไทย จังหวัดขอนแก่น”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โลป่ระก�ศเกยีรตคิณุ “หนว่ยง�นทีใ่ห้ก�รสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของตำ�รวจภูธรภ�ค 4”
จาก...ต�ารวจภูธรภาค	4

พ.ศ.2556
โล่ประก�ศเกียรติคุณ “ผู้มีอุปก�ระคุณ
แก่สม�คมยุวประช�ธิปไตย” 
จาก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ.2556
โล่ประก�ศเกียรติคุณ “เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้�นก�รจัดกิจกรรมป้องกันย�เสพติด
ในมิติศ�สน�และวัฒนธรรม” ต�มโครงก�ร
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวย�เสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้ก�รสนับสนุน 
“โครงก�รตำ�รวจชมุชนสมัพนัธ์ อบรมสมัมน�แกนนำ�
สมชัช�สร�้งเครอืข�่ยพลงัแผน่ดนิเอ�ชนะย�เสพตดิ” 
จาก...สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น

พ.ศ.2555
ประก�ศเกียรติคุณที่ น�ยก อบจ.ขอนแก่น
“ไดแ้สดงเจตน�รมณร์ว่มรณรงคเ์พือ่ตอ่ต�้นคอรร์ปัช่ัน”
จาก...หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2554
ร�งวัล “กรรมก�รสงเคร�ะห์ดีเด่นระดับเขต 
ด�้นก�รพัฒน�หรือก�รสงเคร�ะห์เด็กและเย�วชน 
ประจำ�ปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2554
ร�งวลั “มผีลก�รปฏบิตังิ�นของ อปท. ด�้นก�รป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจำ�ปี 2553”
จาก...ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เขต	6	
ขอนแก่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ “สนับสนุนก�รจัดง�นศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษ� จ.ขอนแก่น”
จาก...ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต	25	(สพม.25)

พ.ศ.2556
ประก�ศเกียรติคุณผู้ให้ก�รสนับสนุนช่วยเหลือ 
ในก�รเปิดศูนย์ประส�นง�น “มูลนิธิมิร�เคิลออฟ
ไลฟ์” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร�ชกัญญ� 
สิริวัฒน�พรรณวดี ประจำ� จ.ขอนแก่น
จาก...มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ

พ.ศ.2556
โลเ่กียรตคิณุผูส้นบัสนนุก�รจัดตัง้ “กองทนุสวสัดกิ�ร
เจ้�หน�้ทีก่รมอทุย�นแหง่ช�ติ สตัวป์�่ และพนัธุพ์ชื
(ภ�คอีส�น)”
จาก...กรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช

พ.ศ.2555
ร�งวัล “ผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
กรมประช�สัมพันธ์เป็นอย่�งดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ	์ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.2554
ร�งวัล “เสริมสร้�งคุณค่�ก�รทำ�ง�น
ของเครือข่�ย ทสม.”
จาก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2555
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ที่มีก�รดำ�เนินง�นด้�นคนพิก�ร”
จาก...กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

พ.ศ.2554
ร�งวัล “กรรมก�รสงเคร�ะหด์เีดน่ จงัหวดัขอนแกน่ 
ด�้นก�รพัฒน�หรือก�รสงเคร�ะห์เด็กและเย�ชน 
ประจำ�ปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2555
โล่เกียรติคุณที่ให้ก�รสนับสนุน
“ง�นชุมนุมลูกเสือ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...ส�านักงานลูกเสือแห่งชาต

พ.ศ.2554
ร�งวัล “คุณภ�พก�รให้บริก�รประช�ชน
ประเภทร�งวัลผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รให้บริก�ร
ของเค�น์เตอร์บริก�รประช�ชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)

พ.ศ.2553
ร�งวัลผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รจัดง�น
“ก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ ครั้งที่ 31”
จาก...องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี



พ.ศ.2556
ร�งวัล “พ่อตัวอย�่งแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2556”
จาก...สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา
(ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ)

พ.ศ.2556
ร�งวัล “ผู้บริห�รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้�นก�รศึกษ� ประจำ�ปี 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2556
ร�งวัล “เสม�คุณูปก�ร” เป็นผู้ทำ�คุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2555
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่ส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นวัฒนธรรม 
ด้�นมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม”
จาก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2555
ร�งวัลธรรม�ภิบ�ล “สิงห์ทอง”
นักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2555
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.2555
ร�งวัลผู้บริห�รแห่งปี 2555
(CEO Thailand Awards 2012)
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.2555
ร�งวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีส�น” ปีที่ 31
ประจำ�ปี 2555
จาก...นายกรัฐมนตร	ีน.ส.ยิ่งลักษณ	์ชินวัตร

พ.ศ.2554
ร�งวัล “ผู้บริห�รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้�นก�รส่งเสริมพัฒน�กิจกรรมเด็กและเย�วชน
ประจำ�ปี 2554”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2554
ร�งวัล “ผู้ให้ก�รสนับสนุนโครงก�รประชุมอบรม
ก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนต�มแนวท�งปฏิรูป
ก�รศึกษ�ในทศวรรษที่สอง”
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2553
ร�งวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ประจำ�ปี 2552
ประเภท สถ�นีขนส่งท�งบก
จาก...กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2552
ร�งวัล “ผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาต	ิประจ�าป	ี2551”
จาก	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

พ.ศ.2552
ร�งวัล “ผู้บริห�รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้�นก�รศึกษ� ประจำ�ปี 2551”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2552
ร�งวัล “นักบริห�รท้องถิ่นดีเด่น ด้�นเป็นแบบอย่�ง
ของนักบริห�รท้องถิ่นดีเด่น ประจำ�ปี 2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2550
ร�งวัล “เสม�คุณูปก�ร” เป็นผู้ทำ�คุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2550
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รศึกษ�
ในสถ�นศึกษ�ดีเด่น ประจำ�ปี 2550”
จาก...	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2549
ร�งวัล “เป็นผู้มีอุปก�รคุณต่อวงก�รห้องสมุด”
จาก...สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.2548
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2548
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีคว�มพย�ย�มในก�รจัดเก็บภ�ษี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2547
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


