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เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

	 	 จังหวดัขอนแก่น	ได้มกีารจดังานเทศกาลไหมนานาชาต	ิ
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	 เป็นงาน
ประจ�าปี	 โดย	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้สืบสานประเพณีผูกเส่ียว	 
ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่	 และดีงามพิธีหนึ่งของชาวภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 ที่ได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็น
เวลานานนับศตวรรษทั้งนี้ได้น�าพิธีผูกเสี่ยวมาผนวกเข้ากับ 
งานเทศกาลไหมฯ	 ซ่ึงเป็นงานประจ�าปีของจังหวัดขอนแก่น	
ตั้งแต่ปี	2523	เป็นต้นมา
	 	 ค�าว่า	 “เสี่ยว”	 เป็นค�าที่มีความหมายในทางที่ดีงาม	
เพราะหมายถึง	 มิตรแท้	 เพื่อนแท้	 หรือเพื่อนตาย	 ซึ่งมีความ
ซื่อสัตย์	 ความจริงใจต่อกัน	 มีความผูกพันทางด้านจิตใจกัน
อย่างจริงใจและเต็มใจ	 และไม่มีอ�านาจใดๆ	 จะมาพรากให้

จากกันได้	 แม้แต่ความตาย	 ท้ังนี้ความผูกพันของเสี่ยวนี้ไม่มี
เฉพาะกับเสี่ยวเท่านั้น	หากมีความหมายผูกพันเชื่อมโยงไปถึง
ครอบครัว	ญาติ	พี่น้อง	และหมู่บ้านของเสี่ยวด้วย
		 	 การผูกเสี่ยว	 ก็คือ	 การน�าบุคคลสองคนมาผูกพันเป็น
มิตรกัน	 เมื่อลูกหลานมีลักษณะคล้ายคลึง	 และเหมือนกัน	 
มีความรักใคร่สนิทสนมกันจริงๆ	 แล้วผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็จะ 
จัดพิธี ผูกเส่ียวให้	 โดยใช้เส ้นฝ ้ายผูกข้อมือของคู ่ เสี่ยว 
แต่ละคน	พร้อมทัง้ให้โอวาท	และอวยพรให้ท้ังคูเ่ป็นเพือ่นตาย
ต่อกัน	 การเลือกคู่เสี่ยวนั้นปกติแล้วมักจะเลือกเพศเดียวกัน	
ชายก็มีคู่เสี่ยวเป็นชาย	 หญิงก็มีคู่เสี่ยวเป็นหญิง	 นอกจากนี้ 
คูเ่สีย่วต้องมลีกัษณะ	ท่าทาง	รปูร่าง	หน้าตา	อาย	ุอารมณ์	จติใจ	
บุคลิกภาพ	ทัศนคติที่คล้ายคลึงกัน	หรือเหมือนกันอีกด้วย
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เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

กิจกรรมการแสดงและประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
ณ คุ้มวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2558

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.	ส�านักงานจังหวัดขอนแก่น
2.	ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
3.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
4.	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
5.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
	วิทยาเขตขอนแก่น
6.	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)
	ส�านักงานขอนแก่น	

-	งานประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรม
	คุ้มศิลปวัฒนธรรม/พิธีผูกเสี่ยวเอก	9	คู่
-	การประกวดการแสดงวงดนตรีพื้นบ้านอีสานโปงลาง
-	การประกวดขับร้องสรภัญญ์
-	การประกวดกลองยาว
-	การประกวดหมอล�ากลอน
-	การสาธิตการเป่าแคนและลงข่วง/จ่ายผญา
-	การประกวดพานบายศรี
-	เทศน์แหล่
-	การสาธิตเพลงกล่อมลูกอีสาน
-	การประกวดสวดมนต์หมู่ท�านองสรภัญญ์
-	การสาธิตแคนวง

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์
น�ยก อบจ.ขอนแก่น



สวัสดีผู ้อ ่านทุกท่านค่ะ	 วารสาร
คูนแคน	ปีที่	 11	 ฉบับที่	 2	ประจ�า
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.2559	 ออกสู่
สายตาท่านผู้อ่านทุกท่าน	 อัดแน่น
ไปด้วยข่าวคราวความเคลื่อนไหว
ในการด�าเนินงานตามภารกิจของ	
อบจ.ขอนแก่น	และ	จ.ขอนแก่น

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
	 นางกรรณิการ	์เจริญดี	 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

เกี่ยวกับงานไหม	ให้ก้าวสู่สากล	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมของ	
จ.ขอนแก่น	และของไทยไปสู่อาเซียน	และสู่สายตานานาชาต	ิ
	 ในส่วนของ	อบจ.ขอนแก่น	ยงัเป็นเจ้าภาพหลักในการจดั	กจิกรรม
ผกูเสีย่ว	ณ	คุ้มวฒันธรรม	(บรเิวณสนามหน้าศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น)	
กิจกรรมการประกวดพานบายศรี	 กิจกรรมการประกวดศิลปพื้นบ้าน	 
ที่คุ ้มวัฒนธรรม	 การสาธิตการแสงหมอล�ากลอน	 และการแสดง 
คนชกมวยกบังจูงอาง	ของหมู่บ้านงจูงอางแห่งประเทศไทย	บ้านโคกสง่า	 
ต.ทรายมลู	อ.น�า้พอง	ณ	ซุม้บ้านง	ู(ข้างคุ้มวฒันธรรม)	ซึง่ในปีนี	้ท่านนายก	 
อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ได้ก�าชับให้ส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องท�างานอย่างเต็มความสามารถ	 เพื่อให้เกิดความประทับใจ 
ต่อผู้ที่มาท่องเที่ยวในงานมากที่สุด...
	 ก่อนจากกันฉบับนี้	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 พระบารมี
ขององค์พระธาตุขามแก่น	พระบารมีของศาลหลักเมืองขอนแก่น	จงดล
บนัดาลประทานพรให้ทกุท่านประสบแต่ความสขุความเจรญิ	สมหวังใน
ต�าแหน่งหน้าที่การงาน	ทุกท่านทุกคน	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ...

วารสาร

น�งพัฒน�วดี 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

	 เริ่มต้นด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ	ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
ถงึต้นเดอืนธนัวาคม	2558	กเ็ป็นทีท่ราบกนัดสี�าหรบัพีน้่องชาวขอนแก่น
และจงัหวดัใกล้เคยีงว่า	ก�าลงัจะเข้าสูเ่ทศกาลประจ�าปี	“งานเทศกาลไหม
นานาชาต	ิประเพณผีกูเสีย่ว	และงานกาชาด	จ.ขอนแก่น	ประจ�าปี	2558”	 
โดยก�าหนดจัดงานระหว่างวันที่	29	พ.ย.-10	ธ.ค.	2558	ณ	สนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น...
	 ซึ่งในปีนี้	 คณะกรรมการจัดงานยังคงมีรูปแบบ	 และจุดเด่น	 
(Higth	Light)	ของงานให้แตกต่างไปจากปีทีผ่่านๆ	มา	โดยจดุเด่นของงาน 
ในปีนีย้งัคงเป็น	โดมแสดงนทิรรศการศนูย์ศลิปาชพี	และจ�าหน่ายสนิค้า
ผ้าไหมนานาชาติ	 ร้านค้าจากประเทศสมาชิกลุ่มแม่น�้าโขง	 ก�าหนดพิธี
เปิดงานวันที่	 29	พฤศจิกายน	2558	การจัดงานเน้นการจัดกิจกรรมที่



สารบัญ
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“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�้

มะตูม
ผลิตโดย : สุเมธแผนโบราณ	

	 	 	ต.ค�าม่วง	อ.เขาสวนกวาง	

	 	 	จ.ขอนแก่น

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

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 6

โครงก�รพัฒน�นกัเรยีนสู่คว�มเปน็เลิศท�งวิช�ก�ร 11

รู้เรื่องกฎหม�ย 12
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ช�ญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิช�ก�รประช�สัมพันธ์

ร่วมพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 
รอบแชมป์เปี้ยนลีก

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ  ตั้งว�นิชกพงษ์  
ร ่วมเป ็นสักขีพยานในพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน	 
รอบแชมป์เปี้ยนลีก	การแข่งขันฟุตบอล	 เอไอเอส	ลีกภูมิภาค	
ดิวิชั่น	2	ประจ�าปี	2558	โดยสโมสร	“จงอางผยอง”	ขอนแก่น	
ยูไนเต็ด	 เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้	 ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน	 
น�ยวิมล ก�ญจนะ กล่าวเปิดงาน	 เมื่อวันที่	 5	 ต.ค.	 2558	 
ณ	ห้องออคดิ	บอลรมู	โรงแรมพลูแมน	ราชา	ออคดิ	จ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 15 
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ ่มสถานศึกษาในเขต 
พื้นที่	ที่	15	“ป่าหวาย-โคกงาม	เกมส์	ประจ�าปี	2558”	โดยมี	
ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บ้านฝาง	น�ยธณัช เครือม�	ผอ.รร.
บ้านโคกกว้าง	น�ยสนิท พลค้อ	 ผอ.รร.ในสังกัด	 คณะครู	
นักเรียน	 และคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับด้วย
บรรยากาศอบอุ่น	 เมื่อวันที่	 7	ต.ค.	 2558	ณ	สนามโรงเรียน
บ้านโคกกว้าง	ต.โคกงาม	อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น

โครงการตลาดนัดวิชาการพึ่งตนเองฯ 
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป ็นประธานเป ิดโครงการตลาดนัดวิชาการพึ่ งตนเอง 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีอดีตสมาชิกสภา	
อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.หนองเรือ	น�ยจงรักษ์ คุณเงิน ผอ.รร.
โนนฟันเรือบะยาววิทยา น�ยสมพร ศิริแก้ว	 ผู ้น�าชุมชน	 
ชาวบ้าน	หมู่ที่	9,	10,	19,	20	ทต.กุดกว้าง	ครู-คณะกรรมการ
สถานศึกษา	 ร ่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ ่น	 เมื่อวันที่	 
5	ต.ค.	2558	ณ	โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา	ต.กุดกว้าง	
อ.หนองเรือ	จ.ขอนแก่น

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	 65	
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	1	โดยมี	
ผอ.สพป.ขอนแก่น	เขต	1	น�ยส�ยัณห์ ผ�น้อย กล่าวรายงาน	
และม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.พระยืน	น�ยสม�ส น�มพิกุล 
กรรมการสถานศกึษา	ผูป้กครองนกัเรยีน	นกัเรยีนและคณะครู
อาจารย	์เข้าร่วมเป็นเกียรติจ�านวนมาก	เมื่อวันที่	8	ต.ค.	2558	
ณ	โรงเรียนสนามบิน	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬา อบต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู 
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขนักฬีา	ประชาชนต้านยาเสพตดิและ
เชื่อมความสามัคคีต�าบลบริบูรณ์	 “บริบูรณ์เกมส์	 ครั้งที่	 15” 
โดยมี	 นายก	 อบต.บริบูรณ์	น�ยไหม ผ่องแผ้ว	 เป็นผู้กล่าว
รายงาน	และมี	ส.อบจ.	ขอนแก่น	อ.สีชมพู	เขต	1	น�ยอ�ทิตย์ 
ถนอมทุน ส.อบจ.	ขอนแก่น	อ.สีชมพู	เขต	2 น�ยจ�รุพรรณ 
ภวูสนัติ ร่วมเป็นเกยีรติ	เมือ่วนัที	่12	ต.ค.	2558	ณ	สนามกฬีา
โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัต	ิต.บริบูรณ์	อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น

เปิด เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ขอนแก่น
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในวันเปิดห้างร้านขาย
วัสดุก่อสร้าง	 เอสซีจี	 โฮมโซลูชั่น	 ขอนแก่น	 (ถนนบายพาส)	 
ศนูย์บรกิารและจ�าหน่ายสนิค้าวสัดกุ่อสร้างครบวงจร	เมือ่วนัที่	
10	ต.ค.	2558	ณ	ห้างร้านขายวสัดกุ่อสร้าง	เอสซจีี	โฮมโซลูชัน่	
ขอนแก่น	(ถนนบายพาส)

พิธีวางพวงมาลาในวันต�ารวจ 
และวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วยปลัด	 อบจ.ขอนแก่น น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล 
รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร 
ผอ.กองแผนและงบประมาณ	น�ยเพ็ชร มูลป้อม	ข้าราชการ	
พนกังาน	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมพธิวีางพวงมาลาในวนัต�ารวจและ
วนัอนสุรณ์แห่งความเสยีสละ	โดยม	ีผบช.ภ.4	พล.ต.ท.บญุเลศิ  
ใจประดิษฐ เป็นประธานในพิธี	 เมื่อวันท่ี	 13	 ต.ค.	 2558	 
ณ	 บริเวณอนุสรณ์แห่งความเสียสละ	 หน้ากองบังคับการ 
อ�านวยการต�ารวจภูธรภาค	4	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เปิดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล 58 
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล	 ชมรมเครดิต 
ยูเนี่ยนขอนแก่น	ครั้งที่	6	ประจ�าปี	2558	ซึ่ง	สหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนท่าพระ	 จ�ากัด	 เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น	 โดยมี	น�ยสังคม 
เหง้�จำ�ป� ประธานกรรมการด�าเนินการ	 สหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนท่าพระ	 จ�ากัด	 น�าคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น	 
เมื่อวันที่	 17	 ต.ค.	 2558	 ณ	 สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชน 
ท่าพระ	ต.ท่าพระ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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การแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด
ต�าบลบ้านใหม่ อ.สีชมพู

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด	
ประจ�าปี	 2558	 “บ้านใหม่เกมส์	 ครั้งที่	 11”	 โดยมี	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.สีชมพู	เขต	2 น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ เมื่อวันที่	 
19	 ต.ค.	 2558	ณ	 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ	 ต.บ้านใหม	่
อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ท่าศาลาคัพ” ครั้งที่ 27
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	 “ท่าศาลาคัพ”	 
ครั้งที่	 27	 ประจ�าปี	 2558	 โดยมี	 นายก	 อบต.หนองเรือ	 
น�ยสำ�อ�ง ทำ�วิส� พร้อมคณะให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	 18	
ต.ค.	2558	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนท่าศาลาวิทยา	ต.หนองเรือ	
อ.หนองเรือ	จ.ขอนแก่น

โครงการจัดนิทรรศการภาพถ่าย 
“Bike For Mom”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
ร่วมพธิเีปิด	โครงการจดันทิรรศการภาพถ่าย	“Bike	For	Mom”	 
ป่ันเพือ่แม่	และร่วมแสดงความยนิดกีบั	น�ยประยนต์ ช่�งเกวยีน  
กบั	น�ยสรธร โพธิส์ดี�	ท่ีได้รบัพระราชทานโล่รางวลัชนะเลิศ	 
การประกวดภาพถ่าย	 Bike	 for	 Mom	 2015	 จากสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 โดยมี	 ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงวฒันธรรม	น�ยดำ�รงค์ ทองสม	เป็นประธาน
ในพิธี	และมี	ผวจ.ขก.	น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย	์กล่าวรายงาน	
เมื่อวันที่	 19	 ต.ค.	 2558	ณ	บริเวณลานหน้าขอนแก่นฮอลล์	 
ชั้น	5	ศูนย์การค้า	เซ็นทรัล	พลาซา	ขอนแก่น	

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน
“วันคล้ายวันสวรรคต

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ”
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล  
รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น น�ยประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ 
ข้าราชการ	 พนักงาน	 อบจ.ขอนแก่นร่วมพิธีวางพวงมาลา 
ถวายราชสักการะเน่ืองใน“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ 
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ”	 เมื่อวันที่	 20	 ต.ค.2558	
ณ	 บริเวณพระราชานุสาวรีย ์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่	 23	 
ค่ายศรีพัชรินทร	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

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

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานพธิวีางศลิากฤษ์หล่อพระพทุธบรมมหาจักรพรรดิ 
สรรพมงคลศรขีามแก่น	ขนาดหน้าตกักว้าง	4	เมตร	สูง	9.9	เมตร	 
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.น�้าพอง	 เขต	 2	 น�ยนพพร  
ปิตสิวุรรณรตัน์ ผูน้�าหมูบ้่าน	และพีน้่องประชานชนชาวอ�าเภอ	
น�้าพอง	 ร่วมพิธีเป็นจ�านวนมาก	 เมื่อวันที่	 28	 ต.ค.	 2558	 
ณ	 วัดเจติยภูมิ	 (พระธาตุขามแก่น)	 บ้านขาม	 ต.บ้านขาม	
อ.น�า้พอง	จ.ขอนแก่น

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

เปิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศ CT และ MRI
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกิลุ ภคูำ�วงศ์  
ร่วมพธิเีปิดศนูย์แห่งความเป็นเลศิ	CT	และ	MRI	(Srinagarind	 
CT	 &	 MRI	 Center	 of	 Excellence)	 โดยมี	 คณบด ี
คณะแพทยศาสตร ์ 	 รศ.ช�ญชัย พ�นทองวิริยะกุล  
เป็นประธาน	 ผอ.รพ.ศรีนครินทร์	 รศ.อภิช�ติ จิระวุฒิพงศ์ 
เป็นผู้กล่าวรายงาน	เมื่อวันที	่6	ต.ค.	2558	ณ	บริเวณหน้าห้อง 
ตรวจรงัสวีนิจิฉยั	ชัน้	1	โรงพยาบาลศรนีครนิทร์	อ.เมอืงขอนแก่น	 
จ.ขอนแก่น

เปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 3
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น น�ยสทิธิกลุ ภคูำ�วงศ์  
ร่วมพิธีเปิดงานเปิดโลกไอที	 พลิกสู ่ชีวิตที่ดีกว่า	 ครั้งที่	 3	 
โดยมี	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดร.อุตตม ส�วน�ยน เป็นประธานในพิธี	 
รองผวจ.ขก น�ยประเสริฐ ลือช�ธน�นนท์ พร้อมด้วย	
ผบ.มทบ.23 พล.ต.ธร�กฤต ทับทองสิทธิ์ ร่วมเป็นเกียรติ
เมื่อวันที่	16	ต.ค.	2558	ณ	ห้องประชุมพีรสิทธิ์	ค�านวณศิลป์	
วทิยาลยัการปกครองส่วนท้องถิน่	และห้องอบรมคอมพวิเตอร์	
ชั้น	 4-5	 อาคารศูนย์สารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น 
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ – ห่มผ้าพระธาตุขามแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
พร้อมด้วย	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยวัฒน� ช่�งเหล� 
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.น�า้พอง	เขต	2	น�ยนพพร ปิตสิวุรรณรตัน์  
ศึกษานิ เทศก ์ 	 คศ .3 	 ช� านาญการพิ เศษ  น�ง เทว�  
ตั้งว�นิชกพงษ์ ร่วมพิธีบวงสรวง-ห่มผ้าองค์พระธาตุขามแก่น	 
และพระธาตุขามแก่นจ�าลอง	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู ่บ ้านคู ่เมือง 
ชาวขอนแก่น	พร้อมร่วมท�าบญุทอดผ้าป่า	เมือ่วนัท่ี	29	ต.ค.	2558	 
ณ	 วัดเจติยภูมิ	 (พระธาตุขามแก่น)	 บ้านขาม	 ต.บ้านขาม	
อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น	
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เปิดศูนย์ข่าวภูมิภาค ช่อง 7 สี จังหวัดขอนแก่น 
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น น�ยสทิธกุิล ภคูำ�วงศ์ 
ร่วมพธิเีปิดศูนย์ข่าวภมูภิาค	ช่อง	7	ส	ีจงัหวดัขอนแก่น	แห่งใหม่	 
เพื่อรองรับระบบทีวีดิจิทัล	และครอบคลุมพื้นที่เขตภาคอีสาน	
โดย	 ผวจ.ขก.	 น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์ เป็นประธานในพิธี	 
มกีรรมการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	สถานโีทรทศัน์สกีองทพับก 
ช่อง	 7	น�ยสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 
ในโอกาสนี้มี	 ผบ.มทบ.23 พล.ต.ธร�กฤต ทับทองสิทธิ ์
ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น	พล.ต.ต.จติรจรญู ศรวีนชิย์ ร่วมเป็นเกยีรติ	 
เมื่อวันที่	 22	 ต.ค.	 2558	 ณ	 อาคารศูนย์ข่าว	 ช่อง	 7	 สี	
ถ.มิตรภาพ	ต.ในเมือง	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เปิด “OTOP CITY KHON KAEN” ครั้งที่ 15
“ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น น�ยสทิธกุิล ภคูำ�วงศ์  
ร่วมพธิเีปิด	“OTOP	CITY	KHON	KAEN”	ครัง้ที	่15	ประจ�าปี	2558  
“ภูมิปัญญาไทย	 ก้าวไกลสู่อาเซียน”	 โดย	 รองผวจ.ขก.	 
น�ยศิว�โรจน์ มุ่งหม�ยผล เป็นประธานในพิธี	8	พัฒนาการ
จังหวัดขอนแก่น	น�ยศุภกร มูลสุวรรณ เป็นผู้กล่าวรายงาน	 
และมีรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก ่น	 น�ยมนตรี  
สิงหปุณณภัทร ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 28	 ต.ค.	 2558	 
ณ	 เวทีกลาง	 บริเวณสวนรัชดานุสรณ์	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

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

ประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ 
ไหว้รอยพระพุทธบาท

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
มอบหมายให้	รองปลดัอบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข�  
ณ สกลนคร ร ่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวนมัสการ 
องค์พระใหญ่ไหว้รอยพระพุทธบาทประจ�าปี	 2558	 โดยมี	 
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.อุบลรัตน์	ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ์ และ
คณะข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร	
อาหารแห้ง	ณ	วัดพระบาทภูพานค�า	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น

งานประเพณีออกพรรษา 
ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น น�ยสทิธกิลุ ภคูำ�วงศ์  
ร่วมพิธีเป ิดงานประเพณีออกพรรษา	 ลอยประทีปบูชา	 
พุทธกตัญญู	 ประจ�าปี	 2558	 โดยมี	 นายก	 ทน.ขอนแก่น  
น�ยธีระศักดิ์ ฑีฆ�ยุพันธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน	ผวจ.ขอนแก่น 
น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์ เป็นประธานในพิธี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.เมือง	เขต	1	น�งปณิด� แก้วขัน ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	 
24	ต.ค.	2558	ณ	บรเิวณเวทสีวนสาธารณะ	200	ปี	บงึแก่นนคร	 
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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	 	 วันท่ี	 7	 พ.ย.	 2558	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนานักเรียนสู ่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	 
ของ	 อบจ.ขอนแก่น	 ครั้งที่	 1	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 
โดยมี	 ส.อบจ.	 ขอนแก่น	 ในเขตพื้นที่	 พร้อมด้วยปลัด	 
อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วด ีจันทร์นวล	และหวัหน้าส่วน
ราชการ	ข้าราชการ	จาก	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็นเกียรติ
	 	 ในการจัดโครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการฯ	 ครั้งนี้	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้สรรหาวิทยากร 
ผู้มีความรู้ความช�านาญทุกรายวิชาในรายวิชาหลักที่จะ
สอบเข้าศกึษาต่อ	การจดัอบรมครัง้นีก้�าหนดจัดข้ึนระหว่าง 

โดย...พิพัฒน์พล หล่อยด�

โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2558

วันที่	 7-13	 พ.ย.	 58	 ตามสถานที่ต่างๆ	 ในจังหวัดขอนแก่น	
จ�านวน	7	ศูนย	์ประกอบด้วย
	 -	ศูนย์ที่	1	ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
	 -	ศูนย์ที่	2	โรงเรียนบ้านไผ	่(ขก.5)	อ.บ้านไผ่
	 -	ศูนย์ที่	3	โรงเรียนชนบทศึกษา	อ.ชนบท
	 -	ศูนย์ที่	4	โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	อ.พล
	 -	ศูนย์ที่	5	โรงเรียนน�าพองศึกษา	อ.น�้าพอง
	 -	ศูนย์ที่	6	โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม	อ.ภูเวียง
	 -	ศูนย์ที่	7	โรงเรียนโนนหันวิทยายน	อ.ชุมแพ
มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ�านวนทั้งสิ้น	3,800	คน
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รู้เรื่องกฎหมาย

	 โดยที่กฎหมายว่าด ้วยการประกันสังคมที่ใช ้บังคับ	 
ในป ัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม ่ เหมาะสมและ 
ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	 สมควรแก้ไขเพิ่มเติม	 
บทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่าย
นายจ้างและผูแ้ทนฝ่ายผูป้ระกนัตนให้สอดคล้องกบั	รฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม	 คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการประกันสังคม	 ที่ปรึกษา	 
และกรรมการการแพทย์และอ�านาจหน้าที	่ของคณะกรรมการ
การแพทย์ให้เหมาะสมยิง่ขึน้	แก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญติัเกีย่วกบั
การค�านวณค่าจ้างรายวนั	ในการจ่ายเงนิทดแทนการขาดรายได้	 
ยกเลิกการตัดสิทธิผู ้ประกันตนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนในกรณ	ีจงใจหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท�าให้ตนประสบ
อนัตรายหรอืเจบ็ป่วย	ทุพพลภาพ	หรอืถงึแก่ความตาย	เพือ่ขยาย	 
ความคุ้มครองให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น	
เพิม่บทบญัญตัเิก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และอัตราให้รฐับาล	ออกเงิน
สมทบส�าหรบัผูป้ระกนัตนตามมาตรา	40	และเพิม่บทบญัญตัใิห้
ลดหย่อนการออกเงินสมทบในกรณี	เกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรง 
ท่ีส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ	เพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนของนายจ้าง	 รวมทั้งก�าหนดโทษทางอาญา	 ในกรณี
นายจ้างไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบเพ่ือให้การ
ประกันสังคม	 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ�านวยประโยชน์
แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น	 จึงจ�าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติประกันสังคม	(ฉบับที	่4)	พ.ศ.	2558	โดยม ี
สาระส�าคัญ	ดังนี้
	 	 1.	พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับ	แก่
	 	 	 (1)	 ข ้าราชการและลูกจ ้างประจ�าของราชการ 
ส่วนกลาง	ราชการส่วนภูมิภาค	และราชการ	ส่วนท้องถิ่น	(2)	
นักเรียน	 นักเรียนพยาบาล	 นิสิตหรือนักศึกษา	 ซึ่งเป็นลูกจ้าง
ของโรงเรยีนสถานพยาบาล	วทิยาลยั	หรอืมหาวทิยาลยันัน้	(3)	
ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
	 	 2.	เพ่ิมบทนยิามค�าว่า	“ภยัพบัิต”ิ	หมายความว่า	อคัคภียั	 
วาตภัย	อุทกภัย	หรือธรณีพิบัติภัย	ตลอดจนภัยอื่นๆ	ไม่ว่าเกิด
จากธรรมชาตหิรอืมผีูท้�าให้เกดิขึน้	ซึง่ก่อให้เกดิอนัตรายแก่ชวีติ
หรอืร่างกายของประชาชน	หรอืความเสยีหายแก่ทรพัย์สนิของ
ประชาชนหรือของรัฐ”
	 	 3.	 ให้นายจ้างซ่ึงมีลูกจ้างท่ีเป็นผู้ประกันตน	 ยื่นแบบ
รายการขึ้น	 ทะเบียนนายจ้างและแบบรายการขึ้นทะเบียน 
ผู ้ประกันตนต่อส�านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่

ลูกจ้างนั้น	เป็นผู้ประกันตน	และ	“จ�านวนเงินที่ใช้เป็นฐานใน
การค�านวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง	 ต้องน�าส่ง	 
เข้ากองทุนให้เป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	โดยที่
ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวง	 แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจาก 
ผู้ประกันตน
	 	 4.	 ให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกันตนทุกครั้งที่มี
การจ่ายค่าจ้างตามจ�านวนทีจ่ะต้องน�าส่งเป็นเงนิสมทบในส่วน
ของผูป้ระกนัตนและให้ถอืว่าผูป้ระกนัตนได้จ่ายเงนิสมทบแล้ว	
ตั้งแต่วันถึงก�าหนดจ่ายค่าจ้าง	และให้นายจ้างน�าเงินสมทบใน
ส่วนของผู้ประกันตนที่ได้หักไว้รวมกับเงินสมทบในส่วนของ	
นายจ้างส่งให้แก่ส�านักงานภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจาก
เดือนที่มีการหักเงินสมทบไว	้พร้อมทั้ง	 ยื่นแบบรายการแสดง
การส่งเงินสมทบ
	 	 5.	ผูป้ระกนัตนหรอืผูม้สีทิธติามพระราชบญัญตันิี	้มีสทิธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทน	จากกองทุน	ดังต่อไปนี้	(1)	ประโยชน์
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย	 รวมท้ังการ
ส่งเสริมสุขภาพ	 และการป้องกันโรค	 (2)	 ประโยชน์ทดแทน 
ในกรณีคลอดบุตร	 (3)	 ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ	
(4)	 ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย	 (5)	 ประโยชน์ทดแทนใน
กรณสีงเคราะห์บตุร	(6)	ประโยชน์ทดแทนในกรณชีราภาพ	(7)	
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
	 	 6.	 ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ 
เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท�างาน	 ได้แก่	 (1)	 ค่าตรวจ 
วนิจิฉัยโรค	(2)	ค่าส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค	(3)	ค่าบ�าบดั 
ทางการแพทย์และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ	 (4)	 ค่ากินอยู่และ
รกัษาพยาบาลในสถานพยาบาล	(5)	ค่ายาและค่าเวชภณัฑ์	(6)	 
ค่ารถพยาบาลหรอืค่าพาหนะรบัส่งผูป่้วย	(7)	ค่าใช้จ่ายเป็นเงนิ 
ช่วยเหลอืเบือ้งต้นให้แก่ผูป้ระกนัตน	ในกรณีทีผู่ป้ระกนัตนได้รบั
ความเสยีหาย	จากการรบับรกิารทางการแพทย์	เม่ือส�านกังาน 
ได้จ ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู ้ประกันตนไปแล้ว	 
ให้ส�านักงานมีสิทธิไล่เบี้ยแก่ผู้กระท�าผิดได้	 (8)	 ค่าบริการอ่ืน
ที่จ�าเป็น”
	 	 7.	 เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย	 
ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท�าหนังสือ	 ระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์นั้น	แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้
กใ็ห้น�ามาเฉล่ียจ่ายให้แก่	สามหีรือภริยา	บดิามารดา	หรอืบุตร
ของผู้ประกันตนในจ�านวนที่เท่ากัน

โดย...รัฐกรณ์ ทองง�ม นิติกร 8 ว.

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
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e-Marketing & e-Bidding (ตอนสุดท้าย)
โดย...ธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

	 วารสารฉบับน้ี	จะกล่าวถึง	e-Marketing	และ	e-Bidding	 
ที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระบบการจัดซ้ือ 
จดัจ้างใหม่กบัระบบจดัซือ้จดัจ้างเดมิ	มข้ีอมลูเปรยีบเทียบดังนี้	
	 ในระบบเดิมนั้นการจัดซื้อจัดจ้าง	 จะใช้ตัวเงินเป็น 
ตัวก�าหนด	เช่น	ซื้อของไม่เกิน	1	แสนบาท	ก็ใช้วิธีตกลงราคา	
คอืเดนิเข้าไปเลอืกเอาทีร้่านได้เลย	แต่ถ้า	1	แสน	ถงึ	2	ล้านบาท	 
ก็ใช้วิธีสอบราคา	 คือเชิญมา	 2-3	 ราย	 ให้มาแข่งกัน	 และถ้า	 
2	ล้านบาทขึ้นไปก็ต้องใช้วิธ	ีe-Auction	ที่จะต้องเข้าไปเคาะ
ราคา	โดยมีตลาดกลาง	ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า	2	เดือน
	 ส่วนระบบใหม่	ยกตัวอย่าง	สมมุติว่าจะซื้อกระดาษเอ	4	 
ก็เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์	 ดูว่ามีกี่ยี่ห้อ	 ซึ่งในระบบก็จะ
เปิดให้ผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติน�าข้อมูลสินค้าของตัวเองไปใส่ไว้	 
หรือถ้าซับซ้อนข้ึนไปอีก	 เช่นซื้อปริ้นเตอร์ท่ีมีอยู่หลายยี่ห้อ	
แต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกัน	 ความเร็วก็ไม่เท่ากัน	 แบบนี้ใน
ระบบเดมิกต้็องซือ้แบบราคาถกูสดุ	ส่วนระบบใหม่จะดวู่าผู้ค้า 
มีประสบการณ์ด้วยหรือไม่	 มีผลงานหรือไม่	 ก็จะมีตารางให้
คะแนน	 ราคาก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ซื้อสินค้า	 แต่ไม่ใช่ทุกหน่วยงานจะต้องซื้อของราคาถูกสุด	 
อาจจะซื้อแพงกว่าก็ได้	 แต่ตรงน้ีจะมีคะแนนท่ีจะอธิบาย 
สังคมได้	 เช่น	 บริการหลังการขายดี	 บริการซ่อมบ�ารุงฟร	ี 
แม้ราคาจะแพงบ้างเมื่อเทียบกับซื้อของราคาถูกซึ่งไม่นานก็ 
จะพัง	ระบบใหม่ทั้ง	e-Marketing	และ	e-Bidding	จะท�าให้
การจดัซือ้จัดจ้างเรว็ขึน้	โดยข้ันตอนจะเรว็ขึน้	ซึง่เมือ่ก่อนเวลา
จะซือ้อะไรต้องท�าค�าขอซือ้	แต่งตัง้คณะกรรมการ	ชดุที	่1	จดัซือ้	 
ชุดที่	 2	พิจารณาผล	ชุดที่	 3	 ตรวจรับ	 ต่อไปนี้ไม่ต้องยุ่งยาก	
เพราะผู้ซือ้สามารถเข้าไปท�าในระบบได้เลย	แต่ส�าหรบัสนิค้าที่
มีความซับซ้อนก็จะใช้ระบบ	e-Bidding	ซึ่งอาจใช้เวลาอยู่บ้าง	 
แต่ภาพรวมก็จะช่วยลดงานไปได้ระดับหนึ่ง	 นอกจากนี	้ 
เมื่อก่อนหน่วยงานซื้อสินค้าแบบเดียวกัน	 แต่ราคาไม่เท่ากัน	
เช่น	หน่วยงาน	ก.	ซื้อในราคา	70	บาท	หน่วยงาน	ข.	ซื้อใน
ราคา	80	บาท	หน่วยงาน	ค.	ซื้อในราคา	100	บาท	ซึ่งมีหลาย
ราคา	 ทั้งๆ	 ที่เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน	 เมื่อมีการน�าระบบใหม่ 
มาใช้	ต่อไปนี้ถ้ามีหน่วยงานหนึ่งซื้อไว้แล้ว	เวลาหน่วยงานอื่น
จะซือ้สนิค้าชนิดเดยีวกนันัน้	กจ็ะเข้าไปดใูนระบบ	ว่าซือ้ไว้ราคา
เท่าใด	กรณีสเปคเหมือนกัน	หน่วยงานที่ซื้อ	ก็จะพยายามซื้อ
ของที่ราคาถูก	 ซึ่งเดิมแต่ละคนซื้อได้ราคาเท่าใดก็จะไม่บอก
ราคาให้คนอื่นได้รู้	แต่ระบบใหม่บนคอมพิวเตอร์	หน่วยงานที่
เข้าไปทีหลังจะเห็นคนที่ซื้อไว้ก่อนหน้าทั้งหมดนี	้จะท�าให้การ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามมาตรฐานสากล

สรุป
	 •	 ระบบ	e-market	จะหาผู้ชนะให้	ส่วนระบบ	e-bidding	
จะมีกรรมการพิจารณาผลโดยโหลดเอกสารผลงาน	 BOQ	 
และอื่นๆ	ออกมาตรวจ	หากผ่านก็จะแจ้งแสดงในระบบ	และ
ก�าหนดวันเวลายื่นทราบผลทันที
	 •	 ระบบจะท�าให้เจ้าหน้าที่พัสดุท�างานได้คล่องขึ้น	ดีกว่า
ลูกบอล	e-GP	 เพราะถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์	หรือระบบ
อินเตอร์เน็ตขัดข้อง	 หากเปิดเครื่องใหม่หน้าจอจะกลับมา 
สถานะเดิม	
	 •	 ผู้ค้าจะต้องลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง
	 •	 ระบบ	e-bidding	จะเปิดให้วจิารณ์	TOR	(คุณลกัษณะ)	
ภายในระยะเวลา	 3	 วัน	หากมีการมีการแก้ไข	 ก็จะให้โอกาส
วิจารณ์	 จนกว่าจะได้ข้อยุติ	 หรือผู ้บริหารส่วนราชการใช้ 
ดุลพินิจใน	TOR	นั้นแล้ว
	 •	 เ มื่ อ หมด เวล าที่ ก� า หนดกา รยื่ น เ อกส า รทา ง
อิเล็กทรอนิกส์	 แล้วจะมาพบคณะกรรมการเพื่อยื่นเอกสาร 
เพิ่มไม่ได้	 เพราะระบบจะล็อกไว้เฉพาะบนจอ	 ยื่นเอกสารผิด	
ก็ผิดไปเลย	 แก้ตัวไม่ได้	 หากยื่นเอกสารเท็จก็จะมีความรับผิด
ทางอาญาเกิดขึ้น
	 •	 จะต้องมีแผนการจัดหาวัสดุที่ชัดเจน	ตรงเวลา
	 •	 จะต้องท�าสัญญาภายในก�าหนด	 จะลากยาวไม่ได ้
เพราะผู ้ค ้าจะถูกประเมินด้วยสัญญาณไฟ	 ซึ่งมีสิทธิเจอ	
สัญญาณไฟสีแดง	เป็นกรณีผู้ทิ้งงาน
	 •	 ซ้ือแบบผ่านธนาคาร	 จ่ายเงินตามสัญญาเป็นงวด	 
หรือแล้วเสร็จผ่านธนาคารเข้าบัญชีเงินฝากของผู ้รับจ้าง	
(สรรพากร	สามารถตรวจสอบติดตามการช�าระภาษีได้)
	 •	 ทั้ง	 2	 ระบบ	 ผู้ซื้อจะเจอหน้าผู้ขายเมื่อจะท�าสัญญา	 
หรือน�าสินค้าตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจสอบ
 ที่นี้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุก็จะมีสุขภาพจิตด	ี 
มีความสุขกับการท�างาน	 ไม่ถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัต	ิ 
หรือช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่ถูกต้อง	 หรือถูกข่มขู่ทั้งจากผู้ค้าหรือ 
แม้กระทั้งจากผู้บังคับบัญชา	 เพื่อนร่วมงาน	 เพื่อให้ช่วยเหลือ
พวกพ้อง	เพราะวธิกีารปฏบิตังิาน	e-Marketing	และ	e-Bidding	 
ถูกก�าหนดด้วยระบบที่มีมาตรฐาน	ตรวจสอบได้ครับ.

13วารสารคูนแคน
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การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดซื้อ 
เครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตั	ิ(AED)	ให้แก่มลูนธิกิารแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	15	ชุด	โดยติดตั้งในเขตพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น
	 เมือ่วนัที	่21	ต.ค.	2558	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ์  
ตัง้ว�นชิกพงษ์	พร้อมด้วย	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกุิล  
ภคูำ�วงศ์ ประธานสภาอบจ.ขอนแก่น	ดร.สุช�ต ิไตรองค์ถ�วร  

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

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล	 หัวหน้า
ส�านักปลัดอบจ.	น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี ร่วมถ่ายท�าวีดีทัศน์
ประชาสมัพนัธ์การช่วยฟ้ืนคนืชพีด้วยเครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ	 (AED)	ของมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น	 
ณ	ท่าอากาศยานขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.
โดย...สุธิด�  อุ่นสนธ์  เจ�้หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป 7ว

	 	 อบจ.ขอนแก่น	 โดยกองกิจการสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด	 ได้จัดท�าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชน 
ในท ้องถิ่นได ้ เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการก�าหนดนโยบาย	 
การตัดสินใจทางการเมือง	 การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม	 ประกอบกับ	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ 
ต้ังว�นิชกพงษ์	 ได้ให้ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนคัดเลือกคณะกรรมการประชาคม	
อบจ.ขอนแก่น	 เพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในการเข้าร่วม
กิจกรรมและโครงการต่างๆ	ของ	อบจ.ขอนแก่น

	 	 จากการด�าเนินโครงการส ่งเสริมการมีส ่วนร ่วม 
ของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประจ�าปี	2558	
กองกจิการสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	ได้จดัท�าสรปุผลการ
ติดตามและประเมินผลโครงการฯ	 โดยในภาพรวมประชาชน
มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินโครงการฯ	 ในระดับมาก	 
และต้องการให้อบจ.ขอนแก่นจัดโครงการนี้เป็นประจ�าทุกปี	
ซ่ึงกองกจิการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัได้จดัท�าท�าเนยีบ
คณะกรรมการประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ประจ�าปี	 2558	 และจัดท�าสรุปผลการติดตามและประเมิน
ผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ�าปี	 2558	 ซ่ึงได้รวบรวมประเด็น
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น	 
ส่งให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว	 เพ่ือจะได้น�าข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...ศิริวัฒน์ น�มคัณที

	 	 	ส�านักการศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	 ได้น�าครูและนักเรียน	 โรงเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 เข้าร่วมการประกวด
แข่งขันทักษะวิชาการ	 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	 ระดับประเทศ	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 ในระหว่างวันที่	 
14-16	ต.ค.	2558	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อาคารชาเลนเจอร	์อิมแพ็ค	อารีน่า	เมืองทองธานี
	 	 	นกัเรยีนได้รบัคดัเลอืกเป็นตวัแทนระดบัภาคฯ	เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ	จ�านวน	12	กจิกรรม	และครเูข้าแข่งขนั
การประกวดสื่อครู	จ�านวน	3	กลุ่มสาระฯ	ผลการแข่งขัน	มีดังนี้

สรุปผลการประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจ�าปี 2558

 1.3 ประกวดสื่อครูภ�ษ�ไทย ครูผู้แข่งขัน	
     นายสุจินต	์หาญโสภา	 โรงเรยีนเมอืงพลพทิยาคม
 1.4 ประกวดสื่อครูศิลปะ ครูผู้แข่งขัน	
     นายนิติวุฒิ	แก้วรักษา	 โรงเรยีนเมอืงพลพทิยาคม

2. ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 2. 1 หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3	โรงเรียนสีชมพูศึกษา
     นักเรียนผู้แข่งขัน
	 	 	 	 1.	ด.ช.ธนากรณ์		เฮ้าแสง
	 	 	 	 2.	ด.ช.คณาธิป		ถนอมถิ่น
	 	 	 	 3.	ด.ช.พุฒิพงษ	์	แซ่เอี้ย
     ครูผู้ฝึกซ้อม
	 	 	 	 1.	นายคมเพชร		โพธิปัสสา
	 	 	 	 2.	นางสุภาวดี		โพธิปัสสา

1. ร�งวัลชนะเลิศ 
 1.1 โครงง�นสังคม ม.1-3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
     นักเรียนผู้แข่งขัน
	 	 	 	 1.	ด.ญ.ธิดารัตน์		ทองตุ้ม
	 	 	 	 2.	ด.ญ.หัทยา		วงษ์หาแก้ว
	 	 	 	 3.	ด.ญ.อนุธิดา		สิทธิยา
     ครูที่ปรึกษ�
	 	 	 	 1.	นางเรณ	ู	นันททิพรักษ์
 1.2 หุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 โรงเรียนสีชมพูศึกษา
     นักเรียนผู้แข่งขัน
	 	 	 	 1.	นายสถาพร		ข้อยุ่น
	 	 	 	 2.	นายศุภชาติ		บุญเรือง
	 	 	 	 3.	นายพงษ์พิสิฐ		สายค�า
     ครูผู้ฝึกซ้อม
	 	 	 	 1.	นายคมเพชร		โพธิปัสสา
	 	 	 	 2.	นางสุภาวดี		โพธิปัสสา
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    ครูที่ปรึกษ�
	 	 	 	 1.	น.ส.วรารัตน	์ศรีบุดดา
3. ร�งวัลชมเชย
   ง�นประดิษฐ์จ�กใบตอง ม.4-6 โรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม
   นักเรียนผู้แข่งขัน
	 	 	 	 1.	น.ส.ณัฐมล	อามาตย์
	 	 	 	 2.	น.ส.สุกัญญา	อัสสาภัย
	 	 	 	 3.	นายกฤษดา	ศรีชัย
   ครูผู้ฝึกซ้อม
	 	 	 	 1.	นางจันทพร	เกตพิบูลย์
4. โรงเรียนที่เข้�ร่วมจัดนิทรรศก�รและแสดงผลง�นท�ง
วิช�ก�ร 
	 	 	 	 1.	โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
	 	 	 	 2.	โรงเรียนโนนหันวิทยายน
	 	 	 	 3.	โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
	 	 	 	 4.	โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

 2.2 หุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 โรงเรียนสีชมพูศึกษา
     นักเรียนผู้แข่งขัน
	 	 	 	 1.	นายธีร์สิทธิ์	โพธิปัสสา
	 	 	 	 2.	นายธนาวุฒิ	ลาปะ
	 	 	 	 3.	นายเศรษฐวุฒิ	ศรีสุพัฒน์
 2.3 โครงงานสังคม ม.4-6 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
     นักเรียนผู้แข่งขัน
	 	 	 	 1.	น.ส.กัลยาณี	รัตนะโช
	 	 	 	 2.	น.ส.เกวลิน	ภูกองชัย
	 	 	 	 3.	น.ส.สาวิตรี	อุ่นสุข
     ครูที่ปรึกษ�
	 	 	 	 1.	นางบุญสิริ	สุทธิพิทักษ์
	 	 	 	 2.	น.ส.กัลยา	สมประสงค์
 2.4 โครงงานภาษาไทย ม.4-6 โรงเรยีนเมอืงพลพทิยาคม
     นักเรียนผู้แข่งขัน
	 	 	 	 1.	น.ส.ชลดา	เมืองสิทธิ
	 	 	 	 2.	น.ส.แพรวพลอย	เกตุพิบูลย์
	 	 	 	 3.	น.ส.อาภัสรา	วงษ์สุวรรณ
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ภารกิจส�านักการช่าง
โดย : กรรชิง เทศประสิทธิ์ ผอ.ส่วนพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น

	 	 	 เมื่อวันที	่2	พ.ย.	2558	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ	์เป็นประธานในพิธีปล่อยเครื่องจักรกล
ตามโครงการ	“ถนนดี	มีน�้าดื่ม-น�้าใช้	ร่วมใจสู้สาธารณภัย”	ณ	ศูนย์เครื่องจักรกล	อบจ.ขอนแก่น	เพื่อจัดส่งเครื่องจักรกลของ	
อบจ.ขอนแก่น	ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือราษฎรใน	จ.ขอนแก่น	ในการนี้ผู้บริหาร	อบจ.ขอนแก่น	สมาชิกสภา	อบจ.ขอนแก่น	
และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ	เข้าร่วมเป็นเกียรติ
	 	 	 ผอ.ส�านักการช่าง	น�ยวิรัติ น�คนชม	 ได้กล่าวรายงานข้อมูลโครงการ	 โดยก�าหนดแผนการด�าเนินงานปรับเกรด 
ผวิจราจรลกูรังและหนิคลกุ	การซ่อมปะผวิจราจรถนนลาดยาง	การบรกิารเครือ่งสบูน�า้	การพฒันาบ่อบาดาล	และการช่วยเหลือ 
สาธารณภัย	ตั้งแต่วันที่	2	พ.ย.	2558	-	30	ก.ย.	2559	ในเขตพื้นที่	26	อ�าเภอ	ของจังหวัดขอนแก่น	จัดเครื่องจักรกล	ออกเป็น	 
9	ชุด	ดังนี้
  ชุดที่ 1-4 ปรับเกรดผิวจราจรลูกรังและหินคลุก	ในเขต	26	อ�าเภอ	ก�าหนดเป้าหมายปรับเกรดรวมระยะทาง	1,191	กม.
  ชดุที ่5 ซ่อมปะหลมุบ่อผวิจราจรถนนลาดยางทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ	อบจ.ขอนแก่น	พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า	23,000	ตร.ม.
  ชุดที่ 6 ชุดปฏิบัติการเครื่องสูบน�้า	1	ชุด		จ�านวน	20	เครื่อง
  ชุดที่ 7 ชุดพัฒนาบ่อบาดาล		1	ชุด	เป้าหมาย	200	บ่อ
  ชุดที่ 8 ชุดรถบรรทุกน�้า	จ�านวน	1	ชุด	เพื่อแจกจ่ายน�้าอุปโภค-บริโภค	
  ชุดที่ 9 ชุดซ่อมถนนที่ช�ารุดจากอุทกภัย	และชุดพัฒนาสิ่งแวดล้อม	1	ชุด
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ภารกิจ กองคลัง
โดย...ฝ่�ยเร่งรัดและจัดเก็บร�ยได้

ขอแนะน�าโรงแรมที่ช�าระค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้พักในโรงแรมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 สบ�ยสบ�ยรีสอร์ท ตั้งอยู่	 เลขท่ี	 347	 หมู่ท่ี12	 เทศบาลต�าบลชนบท	 อ.ชนบท	 จ.ขอนแก่น	 บริการห้องพัก 
สไตล์รีสอร์ท	 ท่ามกลางธรรมชาติมีห้องพักจ�านวน	 14	 ห้อง	 ราคาห้องพัก	 ราคา	 300-500	 บาท/คืน	 ฟรีกาแฟ	 
โทร.043-286898

 รุ่งเรืองรีสอร์ท ตั้งอยู่	 เลขท่ี	 101	 หมู่	 7	 บ้านโนนสูง	 ต.กุดเพียขอม	 อ.ชนบท	 จ.ขอนแก่น	 บริการห้องพัก 
พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน	มีห้องพักจ�านวน	41	ห้อง	ราคาห้องพักราคา	350-600	บาท/คืน	ฟรีกาแฟ	
โทร.	087-6344931
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ภารกิจ กองแผนและงบประมาณ
โดย...จิตติม� ยอดเขื่อง เจ�้หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน 7ว

	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2559	
เมื่อวันที่	 9	 ตุลาคม	 พ.ศ.2558	 ตามที่สภาอบจ.
ขอนแก่น	 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2559	
ในคราวประชมุสภาอบจ.ขอนแก่น	สมยัสามญั	ประจ�าปี	
2558	สมัยที่สอง	ครั้งที	่4	เมื่อวันเสาร์ที่	3	ต.ค.	2558	 
และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว	โดยมีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จ�านวน
ท้ังส้ิน	 1,709,420,150	 บาท	 งบเฉพาะการ	 จ�านวน
ทั้งสิ้น	 26,926,580	 บาท	 ประกอบด้วยโครงการที	่
อบจ.ขอนแก่น	ด�าเนินการเอง	และโครงการที่อุดหนุน
ให้หน่วยงานอื่นด�าเนินการตามที่ระเบียบ	 กฎหมาย
ก�าหนดไว้	 ซ่ึงครอบคลุมภารกิจของอบจ.ขอนแก่น 
ทุกด้าน	 สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	
ภายใต้ศักยภาพการพัฒนาขององค์กร

ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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สาระน่ารู้ กองกิจการขนส่ง 
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติง�นขนส่ง

	 	 สวัสดีครับ	แฟนๆ	วารสารคูนแคน	ทุกๆ	ท่านครับ	 
ช่วงนี้เข้าสู ่ฤดูหนาวแล้วนะครับ	 ซึ่งหลายๆ	 ท่าน	 ก็มี
โปรแกรมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเท่ียวท่ีมี 
ชื่อเสียงของประเทศกองกิจการขนส่ง	ขอเสนอเทคนิคการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ	 ซึ่งเป็นบทความที่มีประโยชน์
ไม่มากก็น้อย	ส�าหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ	
	 	 •	 การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่าง
ไม่ถูกวิธี	 นอกจากจะส่งผลให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บรุนแรง
จนถึงขั้นเสียชีวิตแล้ว	 ยังอาจท�าให้ผู ้ที่เข้าไปช่วยเหลือ 
กลายเป็นผู ้ประสบอุบัติเหตุเสียเอง	 วิธีการช่วยเหลือ 
ผู ้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยน้ัน	 ให้เปิด
สัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันท่ีประสบเหตุน�ากิ่งไม้มาวาง	 
โบกธง	 หรือท�าสัญลักษณ์อื่นๆ	 เพื่อเตือนให้รถคันอื่น 
เพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็ว	 และสามารถเปลี่ยน
ช่องทางได้ทัน	 หลังจากนั้นก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมและ
สภาพจราจรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบเสียก่อน	 เมื่อเห็นว่า
ปลอดภยั	จึงเข้าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั	ไม่ควรเคล่ือนย้าย 
ผู้ประสบเหตุด้วยตนเอง	สุดท้ายขอให้ทุกๆ	ท่านมีความสุข 
กับการท่องเที่ยวนะครับ	 และขอให้เดินทางไปกลับโดย
สวัสดิภาพ	พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ

การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

จาก หนังสือขับขี่ปลอดภัยกับ กปถ. กรมการขนส่งทางบก
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บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน
โดย...กรรณิก�ร์ เจริญดี นักวิช�ก�รเงินและบัญชี 7ว

ประโยชน์จากงานตรวจสอบภายใน

  ผู้ที่จะได้รับ คือ

 1. ผู้บริหาร ถ้าส่วนราชการมีการตรวจสอบภายในที่ดี
ผู้บริหารย่อมมีเวลาในการคิดสร้างสรรค์และริเริ่มงานใหม่ๆ
ได้มากขึ้นโดยมั่นใจว่าระบบการควบคุมงานที่ใช้ในปัจจุบัน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ท�าให้เกิดความมั่นใจว่า
	 	 1.1	ผลการปฏบิตังิานในแต่ละด้านเป็นไปตามแผนงาน
และเป้าหมายที่วางไว้
	 	 1.2	 การใช้ทรัพยากร	 เงินงบประมาณ	 แรงงาน	 
และทรัพย์สินเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ
	 	 1 .3 	 ระบบการ เสนอข ้อมู ล เพื่ อการบริหารม ี
ความถกูต้องเชือ่ถอืได้	และใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจส่ังการ
ได้ทันเวลา	อุปสรรคและข้อบกพร่องต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	ผู้บริหาร
จะได้รับทราบและสั่งการแก้ไขได้โดยทันท่วงที
	 	 1.4	 มีการส�ารวจ	 วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการ	 
การปรับปรุง	 เพื่อให้การด�าเนินการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ตลอดเวลา
	 ผู้บริหารที่มองการณ์ไกล	 ย่อมเข้าใจว่าการตรวจสอบ 
เป็นงานด้านหนึ่งที่มีความส�าคัญไม่น้อยกว่างานด้านอื่นๆ
	 จากรายงานการตรวจสอบ	 ซึ่งผู ้ตรวจสอบได้เสนอ 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ	 รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานผู้รับตรวจ	
มีส่วนท�าให้ได้ทราบผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในต�าแหน่งและหน้าที่ต่างๆ	 ในส�านักงานว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงใด	มีข้อบกพร่องมากน้อยเพียงใด	และตรง
จุดไหนของหน่วยงาน	 สาเหตุมาจากอะไร	 เป็นต้นว่า	 ปัญหา
จากงานที่ปฏิบัติ ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/17500

	 ปัญหาบุคลากร	 หรือปัญหาจากอุปกรณ์	 เครื่องอ�านวย
ความสะดวก	ตลอดจนสถานที่ท�างาน	เป็นต้นซึ่งข้อมูลเหล่านี ้
ผู้บริหารจะได้น�ามาพิจารณาหาทางแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านี้	 
และป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้อีก	 และให้ความส�าคัญในจุดที่มี
ผลกระทบต่อหน่วยงานมากหรือโดยตรงหาวิธีการควบคุม	
แก้ไขป้องกนั	รวมทัง้สนบัสนนุผู้มคีวามจริงใจและตัง้ใจในการ
ปฏิบัติงาน
 2. หัวหน้าหน่วยงานผู้รับตรวจ	 เนื่องจากในบางครั้ง 
ผู ้บังคับบัญชาไม่สามารถตรวจสอบงานทุกอย่างที่อยู ่ใน 
ความรับผิดชอบได้ครบถ้วน	 งานที่ผู ้ใต้บังคับบัญชาเสนอ
มาเพื่อพิจารณาหรืออนุมัติอาจจัดท�าขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก�าหนดไว้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 ด้วยความที่
ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ	ด้วยความประมาทเลินเล่อ	หรือด้วย
เจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ก็ตามสิ่งเหล่านั้นก่อให้เกิดผลเสียหายแก ่
ผู้มีอ�านาจอนุมัติในภายหลัง	 กรณีเหล่านี้หากผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ตรวจพบกจ็ะได้รวบรวมข้อผดิพลาด	และเสนอไว้เป็น
ข้อสงัเกตแก่หวัหน้าหน่วยงานผูร้บัตรวจนัน้ๆ	เพือ่ป้องกนัและ
เพิ่มความระมัดระวังต่อไป

(อ่านต่อฉบับหน้าค่ะ)
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย.....ประธีป พรมภักดี นักวิช�ก�รศึกษ�

	 ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อย	 ส�าหรับการแข่งขันกีฬา
นกัเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งประเทศไทย	คร้ังที	่33	 
ประจ�าปีการศึกษา	2558	รอบคัดเลือก	ระดับภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอื	“ไดโนเสาร์เกมส์”	ระหว่างวนัที่	20-30	ต.ค.	2558	 
ณ	สนามกีฬาภายในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 ส�าหรับพิธีปิด
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	 อปท.	 ทางเจ้าภาพเตรียม
จัดการแสดงสุดอลังการ	 ความยาวกว่า	 2	 ชั่วโมง	 โดยมีการ
แสดงจากนักเรียนโรงเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ซึ่งพิธีปิด
ครั้งนี้ยังคงคอนเซ็ปต์ภายใต้แนวคิด	 “น�ากีฬาท้องถิ่นสู่สากล	
น�าเยาวชนสู่มิตรภาพและสามัคคี” 

การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.

	 ส�าหรับอันดับเหรียญรางวัล	 “อบจ.นครราชสีมา”  
เข้าป้ายคว้าต�าแหน่งเจ้าเหรยีญทองไปครอง	ได้	30	เหรยีญทอง	 
ด้าน	อบจ.ขอนแก่น	“เจ้าภาพ”	ได้อนัดบัสี	่จ�านวน	17	เหรยีญทอง 
ถือเป็นผลงานที่น่าพอใจทีเดียว
	 นักกีฬา	 นักเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ผ่านการ 
คดัเลอืกเป็นตวัแทนเข้าแข่งขนัในระดบัประเทศ	จ�านวน	124	คน	 
โดยจะมีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่	 11-21	 ม.ค.	 2559	 
ณ	สนามไทย-ญี่ปุ่น	ดินแดง	กรุงเทพมหานคร



25วารสารคูนแคน

ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย.....ประธีป พรมภักดี นักวิช�ก�รศึกษ�

สรุปเหรียญร�งวัลก�รแข่งขันกีฬ�นักเรียน อปท. ครั้งที่ 33
รอบคัดเลือกระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ไดโนเส�ร์เกมส์ (อันดับ 1-10)

ลำ�ดับ ชื่อ อปท.
สรุปเหรียญ

รวม
ทอง เงิน ทองแดง

1 อบจ.นครราชสีมา 30 25 26 81

2 อบจ.อุดรธานี 22 17 5 44

3 ทน.อุดรธานี 18 9 13 40

4 อบจ.ขอนแก่น 17 16 13 46

5 ทน.ขอนแก่น 17 12 27 56

6 อบจ.ยโสธร 16 8 4 28

7 ทน.นครราชสีมา 13 6 1 20

8 ทม.ร้อยเอ็ด 10 13 10 33

9 อบจ.ศรีสะเกษ 9 29 21 59

10 อบจ.ชัยภูมิ 7 9 16 32

สรุปเหรียญร�งวัลนักกีฬ�องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดขอนแก่น

ระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33

ลำ�ดับ ชนิดกีฬ� เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม

1 เทเบิลเทนนิส - 2 1 3

2 เปตอง 2 2 1 5

3 วอลเลย์บอลในร่ม 1 - - 1

4 วอลเลย์บอลชายหาด - 1 1 2

5 เซปักตะกร้อ - 1 - 1

6 ฟุตซอล - - 1 1

7 ฟุตบอล - - 1 1

8 หมากฮอส - - 1 1

9 มินิมาราธอน 2 1 2 5

10 กรีฑา 12 9 5 26

รวม 17 16 13 46
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย...เทว� ตั้งว�นิชกพงษ์ ศึกษ�นิเทศก์ คศ.3 ชำ�น�ญก�รพิเศษ

คุณอนันต์ของการอ่านหนังสือ

	 	 สวัสดีค่ะ	 ผู้อ่านทุกท่านฉบับนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอข้อดี
ของการรักการอ่านเพราะท่ีผ่านมาจะพบว่าตัวเลขที่มีความ
สัมพันธ์กับระดับสติปัญญาของเด็กไทย	 ก็คือ	 เด็กไทยอ่าน
หนังสือน้อยลง	 เด็กไทยอ่านหนังสือไม่กี่บรรทัด	 และหนังสือ
ที่เด็กอ่านส่วนใหญ่ก็เป็นหนังสือเรียน	หรือหนังสือที่ถูกบังคับ
ให้อ่านแต่พฤติกรรมการรักการอ่านหนังสือของเด็กไม่ได้เกิด
ขึน้เองตามธรรมชาต	ิจ�าเป็นต้องอาศยัการปลกูฝัง	กระตุน้และ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง	โดยต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก	ยิ่งเล็กยิ่งดี	และ
พ่อแม่จะต้องเป็นผู้เพาะพันธุ์เมล็ดการอ่านให้ค่อยๆ	 เติบโต
เป็นต้นไม้ใหญ่ในตัวลูกเอง	
	 	 ทั้งที่ทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าประโยชน์ของ 
การอ่านมีมากมาย	 การอ่านช่วยปลุกสมองลูก	 ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ที่ดีอย่างเหมาะสม	เพราะการอ่านและการเล่ามีมิต ิ
ในการเรียนรู ้ได้หลากหลาย	 ถ้าพ่อแม่เล่านิทานให้ลูกฟัง 
ตั้งแต่เด็ก	 โอกาสที่ลูกจะเติบโตขึ้นมาชอบการอ่านหนังสือ
ก็เพิ่มมากขึ้น	 จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในสังคมควร
สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านหนังสือและเหตุผล 
ที่ผู้ใหญ่ต้องท�าให้เด็กไทยรักการอ่านหนังสือให้ได้	เพราะ
  หนึ่ง	การอ่านช่วยพัฒนาสมองในทุกส่วน
  สอง	การอ่านไม่ได้หมายถึงการอ่านออกเสยีงได้	หรอืรู้
ตามเน้ือหาเท่านัน้	แต่ต้องหมายถึงการอ่านทีน่�าไปสูก่ารพฒันา
ความสามารถในการคดิแบบต่างๆ	ของผูอ่้าน	เช่น	จนิตนาการ	
การคิดวิเคราะห์	ตีความ	เป็นต้น
  สาม	ท�าให้เด็กมีรสนิยมของตัวเอง	เพราะจะมีหนังสือ
ในแนวที่ชอบและไม่ชอบ	 ผู้ใหญ่ควรมีส่วนต่อการแนะน�า
แนะแนวหนังสือท่ีน ่าสนใจเหมาะกับวัยและความชอบ 
ของเด็กในช่วงต่างๆ	 เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกหนังสือ 
ท�าให้การอ่านมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ควรให้อิสระในการ
เลอืกอ่านหนงัสอืท่ีชอบด้วย	หรอืเลอืกบางเวลาทีต้่องการอ่าน	 
อยากอ่านที่ไหน	 อ่านมุมไหน	 อ่านท่าไหน	 ก็สุดแท้แต่เพื่อให้
เขารู้สึกเพลิดเพลินกับช่วงเวลาอ่าน
  สี	่การอ่านหนงัสอืจะท�าให้ลกูมคีวามคดิในเชงิซบัซ้อน
ได้มาก	มีความคิดต่อเรื่องต่างๆ	ได้ลึกซึ้งกว่าเด็กที่ไม่ชอบการ
อ่านหนังสือ	 พ่อแม่มีส่วนต่อการช่วยเลือกหนังสือด้วยการ
ค่อยๆ	เขยบิความยากและซบัซ้อนขึน้ตามวยัของลกู	น�าหนงัสอื
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน

ที่มา : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=43412&Key=news_research

  ห้า	 ลูกจะมีงานอดิเรกและมีความชอบของตัวเอง	 
ไม่มุ ่งแต่จะออกนอกบ้าน	 หรือเสาะแสวงหาการไปเที่ยว 
นอกบ้าน	หรือไปเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าเท่านั้น
  หก	อย่าพลาดท่ีจะช่วยลกูค้นคว้าสิง่ต่างๆ	จากหนงัสอื
เพ่ือให้ลูกเห็นความส�าคัญและความมหัศจรรย์ของการอ่าน
หนังสือ	 แล้วเขาจะพบว่าสามารถเปิดโลกแห่งการเรียนรู ้ 
ผ่านหนังสือได้มากมาย
  เจ็ด	 เป็นการฝึกสมาธิอย่างดี	 ท�าให้เขาจดจ่อกับส่ิงที่
เขาสนใจและใช้เวลากบัมนัได้ตราบเท่าท่ีสนใจ	และถ้าท�าอย่าง
สม�่าเสมอ	 จะเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านได้เป็นอย่างด	ี
อาจเริ่มด้วยการก�าหนดเวลาอ่านในบ้าน	เท่ากับเป็นการสร้าง
วินัยเรื่องการอ่านให้กับเขา
  แปด	 หนังสือดีๆ	 สร้างแรงบันดาลใจได้	 เป็นหน้าท่ี
ของพ่อแม่และคนใกล้ชิดที่จะสังเกตเด็กว่าสนใจเรื่องใด	 
และพยายามน�าหนังสือประเภทที่ลูกชอบมาให้ลูกได้รู ้จัก
และสัมผัสอย่างสม�่าเสมอ	 เป็นการเปิดโลกหนังสือให้กับลูก	
ที่ส�าคัญต้องเป็นหนังสือที่เด็กชอบ	 ไม่ใช่หนังสือท่ีผู้ใหญ่ชอบ	
และพยายามอย่าฝืนความรู้สึกลูกเด็ดขาด	 หนังสือบางเล่ม
สามารถปรับพฤติกรรมหรือสร้างก�าลังใจได้มากมาย	
  เก้า	 สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว	 ด้วยการสร้าง
บรรยากาศในบ้าน	 อาจจะมีมุมอ่านหนังสือ	 แล้วปิดทีวีหรือ
สร้างบรรยากาศการอ่านในสวนก็ได้	 พยายามสร้างช่วงเวลา
อ่านของสมาชิกในครอบครัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย
	 เหน็คณุอนนัต์ของการอ่านหนงัสอืหรอืยงัคะ..อย่าปล่อย
ให้โลกเทคโนโลยีมาแทนที่การอ่านหนังสือทั้งหมดเลยค่ะ
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โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน�้สำ�นักปลัด อบจ.

การด�ารงชีวิตอย่างไม่ประมาท โดยใช้คติส�านวนไทย
	 ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน	คนไทยไม่ว่าจะประกอบ
อาชีพอะไร	คนรวยหรือคนจน		หากมีการใช้จ่ายโดยไม่ยั้งคิด
ฟุ่มเฟือยไม่สมประโยชน์	 ทรัพย์สินเงินทองท่ีมีอยู่หรือหามา
ได้ก็อาจจะลดน้อยหรือหมดไป	 	 ก่อหนี้สินพอกพูนมากมาย
ท�าให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อน	 เกิดปัญหาสังคมวุ่นวาย	
โครงการเปิดบ้านรับธรรมในฉบับนี้ผมจึงขอยกส�านวนไทยมา
ช่วยเตือนสติพวกเรา	ในการด�าเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท	ดังนี้
 ตนแลเป็นทีพ่ึ่งแห่งตน หมายถงึ	ไม่ว่าจะการใดๆ	ควรคิด 
ท�าด้วยตนเองก่อนที่จะคิดพึ่งพา	 หรือขอความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น	 เพราะตนเองจะเป็นท่ีพึ่งของตนเองได้ดีที่สุด	 ไม่ว่าจะ
อยู่ในสถานการณ์ใด
 กันไว้ดีกว่�แก้ หมายถึง	 ป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการ 
ล่วงหน้า	ดกีว่ามาตามแก้ภายหลงั	หรอืเป็นการป้องกนัไว้ก่อน	 
ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น	 นั่นคือ	 จะการใด	 จะต้องรู้จัก
วางแผน	 เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า	 เช่น	 จะลงทุนท�าการค้า	 
กไ็ม่ทุม่จนสดุตวั	ต้องมเีงนิส�ารอง	ไว้เผือ่เหลอืเผือ่ขาด	เป็นการ
กันไว้ก่อน
 มีสลึง พึงบรรจบให้ครบบ�ท หมายถึง	ให้รู้จักเก็บหอม
รอบรบิ	ค่อยๆเก็บสะสมเงนิไว้	หากมเีหตฉุกุเฉนิจะได้มเีงนิเกบ็
ไว้ยามขาดแคลน
 จงกินเพื่ออยู่ อย่�อยู่เพื่อกิน หมายถึง	 ให้รู้จักกินอยู ่
ให้พอด	ีพอประมาณกบัฐานะของตน	ไม่ใช้จ่ายอย่างสรุุย่สรุ่าย	
ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดความขัดสน	เช่น	หากเรามีรายได้น้อย	ก็ต้อง
รูจ้กัประหยดั	ไม่ซ้ือของข้าวท่ีไม่จ�าเป็น	เพราะนอกจากจะไม่มี
ประโยชน์แล้ว	บางครั้งอาจท�าให้เราต้องกู้หนี้ยืมสินเพิ่ม
 ผัวห�บ เมียคอน หมายถึง	 ช่วยกันท�ามาหากินทั้งผัว
และเมยี	ต่างคนต่างขยันขนัแขง็	รูจ้กัช่วยกนัเกบ็เงนิท�าให้สร้าง
ครอบครัวได้เร็ว
 ฝนท่ังให้เป็นเขม็ หมายถงึ	พยายามท�าสิง่ทีย่ากเยน็ด้วย
ความวิริยะอุตสาหะบากบั่น	จนแม้สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ยังเป็น
ไปได้	 เป็นการสอนให้เรารู้จักมานะพยายามไม่ว่าในเรื่องใด	
หากไม่ท้อถอยก็จะประสบความส�าเร็จได้ในที่สุด
 สิบเบ้ียใกล้มอื หมายถึง	พอมองเหน็ทางได้	แม้จะเลก็น้อย 
ก็หยบิฉวยไว้ก่อน	ดกีว่ามุง่หวงัจะเอาสิง่ใหญ่ทีย่งัไม่เหน็หนทาง
ว่าจะได้หรอืไม่	เช่น	มร้ีานค้าเลก็ๆ	พอท�าการค้าขายได้	กท็�าไป
ก่อน	อย่าเพ่ิงหวงัว่าจะต้องเซ้งได้ตกึใหญ่	จงึค่อยคดิท�าการค้า	 
เพราะอาจจะหาไม่ได้	หรือแพงเกินทุนที่มี
 นกน้อยทำ�รังแต่พอตัว หมายถึง	 ท�าอะไรให้พอเหมาะ
กับฐานะหรือความสามารถตน	 เช่น	 มีรายได้น้อย	 แต่จ�าเป็น
ต้องใช้รถ	ก็ควรหาซือ้รถในราคาทีส่ามารถผ่อนใช้ได้	อย่าไปคดิ

อยากได้รถใหญ่ราคาแพงเกินฐานะ	 หรือเกินความสามารถที่
จะซือ้ได้	เพราะนอกจากจะท�าให้ต้องเหนือ่ยยาก	ในการท�ามา
หาเงินมาซื้อแล้ว	ยังก่อให้เกิดภาวะเครียด	หรืออาจก่อหนี้สิน 
โดยไม่จ�าเป็นอีกด้วย
 กินนำ้�ให้เผื่อแล้ง หมายถึง	 ท�าอะไรให้คิดไกล	 ไปถึง 
วนัข้างหน้าด้วย	เช่น	ได้เงินก้อนใหญ่มา	กอ็ย่าน�าไปซือ้ข้าวของ 
จนหมด	ควรเกบ็ไว้เผ่ือกรณีฉกุเฉนิ	หรอืเวลาเจบ็ไข้ได้ป่วยไว้บ้าง
 คนต�ยข�ยคนเป็น หมายถงึ	การจดังานศพอย่างใหญ่โต	 
เสียเงินเสียทองมากมายจนท�าให้ลูกหลานเดือดร้อน	คอื	คนเป็น 
ต้องล�าบากในการหาเงินเพื่อมาจัดงานศพ	 ด้วยเกรงว่าถ้าจัด
เลก็ๆ	แล้ว	จะถกูผูอ้ืน่ดถูกู	หรอืกลวัเสยีหน้า	ซ่ึงบางอย่างอาจจะ 
ไม่จ�าเป็นต้องท�าก็ได้
 แมงเม่�บนิเข้�กองไฟ หมายถงึ	คนทีห่ลงสิง่ลวงตา	แล้ววิง่ 
เข้าไปหา	 โดยไม่รู้ว่าส่ิงนั้นเป็นอันตรายแก่ตนเหมือนแมงเม่า
ที่ชอบบินเข้ากองไฟ	ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องค�านึงและคิดให้รอบคอบ	
เช่น	เหน็เขาเล่นหุน้แล้วรวย	กแ็ห่กนัอยากเล่นบ้าง	ทัง้ๆ	ทีไ่ม่มี
ความรู้	ที่สุดก็ต้องสิ้นเนื้อประดาตัว	เป็นต้น
 สร้�งวิม�นในอ�ก�ศ หมายถึง	 คิดฝันหวานไว้ใหญ่โต	
แต่ไม่ลงมอืท�า	ย่อมไม่มีทางประสบผลส�าเร็จ	ดงันัน้ผูท้ีย่ดึหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง	จะต้องคิดจะท�าอะไรต้องมีเหตุมีผล	อยู่ใน
ความสามารถของเราที่จะท�าได้	โดยไม่วาดหวังอะไรเกินจริง
 เห็นช้�งข้ี ข้ีต�มช้�ง หมายถึง	 เห็นคนร�่ารวยท�าอะไร
ใหญ่โต	 ตัวเองไม่ได้ร�่าได้รวยเหมือนเขา	 แต่อยากท�าตามเขา
เช่น	เหน็เขามเีส้ือผ้าแบรนด์เนม	กอ็ยากใส่บ้าง	เหน็เขามมีอืถอื 
รุ่นใหม่	 ก็อยากมีบ้าง	 ท้ังๆ	 ที่ตัวเองรายได้น้อย	 จึงต้องไปกู	้
หรือหารายได้ในทางไม่สุจริต	 จนสร้างความเดือดร้อนแก่ตน
และคนใกล้ชิด
 กระเชอก้นร่ัว หมายถึง	 ใช้จ่ายสุรุ ่ยสุร่าย	 ไม่รู ้จัก 
เก็บหอบริบ	 ไม่ประหยัด	 เป็นพวกมือเติบ	 ซึ่งมักจะท�าให ้
หารายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย
 หนักไม่เอ� เบ�ไม่สู้ หมายถึง	 คนเกียจคร้าน	 ไม่สู้งาน	 
คนประเภทนี้มักจะไม่ชอบท�างานหนัก	 ชอบงานประเภท
สบายๆ	มกัเป็นคนส�าอาง	ชอบความฟุง้เฟ้อฟุ่มเฟือย	และไม่มี
ความพากเพียร	อดทน
	 จงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	ส�านวนไทยต่างๆ	ทีย่กมาข้างต้นนี	้ 
คงจะให ้ข ้อคิดที่ท�าให ้ท ่านได ้พิจารณาเลือกแนวทาง 
การด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียง	 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	
ครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
	 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	 อบจ.ขอนแก่น	 
ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่
โดย...สุวนัย ภูม�ศ  ผอ.กองก�รเจ�้หน้�ที่

การปรับปรุงสายงานจากระบบซี เป็นระบบแท่ง (Broadband)

	 	 สวัสดีครับ	 ในระยะห้วงนี้คงต้องติดตามการเข้าสู่ระบบแท่งแบบเกาะติดสถานการณ์กันเลยนะครับ	 โดยฉบับนี ้
กองการเจ้าหน้าที่ขอน�าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงสายงานจากระบบซี	 เป็นระบบแท่ง	 (Broadband)	 
ซึ่งส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ได้จัดให้มีการประชุมท้องถิ่นจังหวัด	
ในฐานะหน่วยปฏิบัติระดับจังหวัด	ในวันที่	16	พฤศจิกายน	2558	ณ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ระบบจ�าแนกต�าแหน่งแบบแท่ง	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที	่1	ม.ค.	2559	ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ขอสรุปตัวอย่างการปรับปรุง
สายงาน	เป็นบางส่วนที่มีการรวมสายงานเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อต�าแหน่ง	ดังนี้

	 	 ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจะได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง	ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและสม�า่เสมอนะครับ....

ที่มา: หนังสือส�านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว116 ลงวันที่ 6 พ.ย.58 เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมการ

ที่

ม�ตรฐ�นกำ�หนดตำ�แหน่งปัจจุบัน 
(ระบบซี)

ม�ตรฐ�นกำ�หนดตำ�แหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)

ชื่อตำ�แหน่ง ประเภท ระดบั ชื่อส�ยง�น
ชื่อตำ�แหน่ง
ในส�ยง�น

ชื่อตำ�แหน่ง
ในก�ร
บริห�ร

ประเภท ระดับ

1 นักบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

บริหาร 6-9 บริหารงาน
ท้องถิ่น

บริหารงานท้องถิ่น ป ลั ด / ร อ ง
ปลัดอบจ.

บริหาร
ท้องถิ่น

ต้น-สูง

2 -นักบริหารงานทั่วไป
-นักบริหารนโยบาย
และแผน

บริหาร 6-9 บริหารงาน
ทั่วไป

นักบริหารงานทั่วไป หน.ฝ่าย
ผอ.กอง
ผอ.ส�านัก
หน . ส� า นั ก
ปลัด

อ�านวย
การ
ท้องถิ่น

ต้น-สูง

3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ทั่วไป 3-7 วเิคราะห์นโยบาย
และแผน

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

วิชาการ ปฏิบัติการ
เชี่ยวชาญ

4 บุคลากร ทั่วไป 3-7 การเจ้าหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ
เชี่ยวชาญ

5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทั่วไป 3-7 เลขานุการและ
จัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ	
เชี่ยวชาญ

6 เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์

ทั่วไป 3-8 วิชาการ
คอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ	
เชี่ยวชาญ

7 เจ้าหน้าที่สันทนาการ ทั่วไป 3-7 สันทนาการ นักสันทนาการ วิชาการ ปฏิบัติการ	
เชี่ยวชาญ

8 เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ทั่วไป 2-6
1-5
1-5

ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน
อาวุโส
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ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน
โดย... นิมิต ลีเอ๊�ะ เจ�้หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป 7ว

ระบบการเบิก-จ่ายพัสดุ
	 ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงระบบการควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ ์
ไปแล้ว	ในฉบับนี้ขอน�าเรียนเกี่ยวกับระบบการเบิก-จ่ายพัสด	ุ

การเบิก-จ่ายพัสดุ
	 ตามระเบียบได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ไว	้ดังนี้
	 1.	ผู้เบิกพัสดุ	ได้แก่	หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องการใช้วัสดุ
	 2.	ผู ้สั่งจ่ายพัสดุ	 ได้แก่	 หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที ่
เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ	 โดยผู้สั่งจ่ายพัสดุต้องตรวจสอบ 
ความถูกต้องของใบเบิกพัสดุและเอกสารประกอบ	 (ถ้ามี)	 
และลงบญัชหีรอืทะเบยีนทกุครัง้ทีม่กีารจ่าย	และเกบ็ใบเบกิไว้
เป็นหลักฐาน	(ระเบียบพัสดุข้อ	146	ข้อ	147)	

	 ซึง่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	โดยฝ่ายทรพัย์สิน
กองพัสดุและทรัพย์สินได้มีการจัดท�าทะเบียนกลางไว้เพื่อ
ควบคุมระบบการเบิก-จ่ายพัสดุของแต่ละส่วนส่วนราชการ
ขององค์กรเมื่อได้มี
	 การตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 เช่น	 วัสดุ
ส�านักงาน	 วัสดุงานบ้านงานครัว	 วัสดุคอมพิวเตอร์	 ฯลฯ	
การน�ารายละเอียดจากใบตรวจรับพัสดุมาลงในทะเบียนคุม 
การเบิก-จ่ายพัสดุแต่ละส่วนราชการ	 และส่วนราชการ 
ที่ต้องการใช้วัสดุจะต้องจัดท�าใบเบิกหรือหนังสือขอเบิก 
วัสดุต่างๆ	 ต่อผู ้สั่งจ่ายพัสดุ	 คือ	 ผู ้อ�านวยการกองพัสดุ 
และทรัพย์สินต่อไป	ดังตัวอย่าง

ทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุส�านักงาน 
ของ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วัน เดือน ปี
(จ�กใบตรวจรับ)

ร�ยก�ร
จำ�นวน
ที่ขอเบิก

รับเข�้ จ่�ย คงเหลือ
หม�ยเหตุ

(หนังสือที่ขอเบิก)

3	ก.พ.58 กระดาษโรเนียว 4	รีม 4	รีม 4	รีม - ขก51004/66

กระดาษถ่ายเอกสาร	ขนาด	80	 7	รีม 7	รีม 7	รีม - ลว.25	ก.พ.58

ปากกาลูกลื่น 100	ด้าม 100	ด้าม 100	ด้าม -

ไม้บรรทัด	12	“ 12	อัน 12	อัน 12	อัน -

ดินสอ 5	โหล 5			โหล 5	โหล -



30 วารสารคูนแคน

ข่าว กีฬา
โดยจ่�อ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

	 	 	 เม่ือวันที	่16	พ.ย.	2558	อบจ.ขอนแก่น	จดังานแถลงข่าวการจดัการแข่งขนักฬีาฟตุบอล	“อบจ.ขอนแก่นคพั	ต้านยาเสพตดิ”  
คร้ังที	่11	โดยมี	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษศกัดิ ์ ตัง้ว�นชิกพงษ์ พร้อมด้วยรองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธิกลุ ภคูำ�วงศ์  
รองประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	น�ยมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่		เขต	2	น�ยองอ�จ  ฉัตรชัยพลรัตน์  
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	1	น�งปณิด� แก้วขัน ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี  จันทร์นวล	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	
น.ส.นงลักษณ์  รัตนจันทร์ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ผู้จัดการทีมฟุตบอลและตัวแทนทีม	
ตัวแทนสถานศึกษา	 ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติ	 ท้ังนี้มีนักฟุตบอลจากสโมสรขอนแก่น	 
เอฟซี	 สโมสรขอนแก่น	 ยูไนเต็ด	 และนักบอลรุ่นจิ๋วจากทีมบูมป๊อปคอร์นอะคาเดมี่	 ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับงานแถลงข่าว	 
ณ	ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

	 	 	ก�าหนดการแข่งขนัระหว่างวนัที	่20	พ.ย.-15	ธ.ค.	2558	ณ	สนามกฬีาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น	ชงิเงนิรางวลั 
กว่า	200,000	บาท	แบ่งการแข่งขันออกเป็น	2	รุ่นดังนี	้	

	 	 	 	 1.	รุ่นประชาชนทั่วไป	 	 	 จ�านวน	 	 24	ทีม
	 	 	 	 2.	รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน	12	ปี	 	 จ�านวน	 	 16	ทีม

	 	 	อบจ.ขอนแก่น	จึงขอเชิญผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอล	ร่วมชมและเชียร์กันได้นะครับ	ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไร	กระผม
จะขอรายงานให้ทุกท่านทราบอีกครั้งครับ	ส�าหรับฉบับนี้ลาไปก่อนครับ	สวัสดีครับ

30 วารสารคูนแคน



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�ะหดี์เดน่ 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


