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2 วารสารคูนแคน

เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

วันเด็กแห่งชาติ
ประจ�าปี 2559

	 วันเสาร์ท่ี	 2	 ของเดือนมกราคมของทุกปี	 ได้ก�าหนดให้เป็นวันเด็ก 
แห่งชาต	ิดังนั้น	อบจ.ขอนแก่น	จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	
2559	เพื่อเป็นการส่งเสริม	พัฒนาความรู้	ความสามารถของเด็ก	พร้อมทั้ง
สร้างระเบยีบวนิยั	และความรบัผดิชอบในหน้าที	่ตามค�าขวญัวนัเดก็แห่งชาต	ิ 
ประจ�าปี	2559	“เดก็ด ีหมัน่เพยีร เรยีนรู ้น�ำสูอ่นำคต”	จากนายกรฐัมนตรี	
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช�

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ เป็นประธานเปิดงานวนัเดก็แห่งชาต	ิประจ�าปี	2559	 
โดยมี	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	 พร้อมด้วย	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 1	 
น�งปณดิ� แก้วขนั,	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมอืง	เขต	2	น�ยวฒุพิร ศรมีงักรแก้ว,	หวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	
และพนักงาน	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	ณ	บริเวณหน้าส�านักงาน	อบจ.ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

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



	 สวัสดีค่ะผู ้อ่านทุกท่าน	 วารสาร
คูนแคน	 ปีที่	 11	 ฉบับที่	 4	 ประจ�าเดือน 
มกราคม 	 2559 	 พบกั บข ่ า วคราว	 
ความเคลือ่นไหวต่างๆ	ของ	อบจ.ขอนแก่น	
และ	 จ.ขอนแก ่น	 ฉบับนี้ขอต ้อนรับ 
ศักราชใหม่	 เข้าสู ่ปี	 พ.ศ.2559	 ปีวอก	 
(ลิงปราดเปรียวว่องไว)
	 ผ ่ านไปอย ่ าง ย่ิ ง ใหญ ่อลั งการ

เจ้�ของ : องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำ�นวยก�ร : 
	 ดร.พงษ์ศักดิ	์ตั้งวานิชกพงษ์
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร
	 นายสิทธิกุล	ภูค�าวงศ์
	 นางวัชราภรณ	์ผ่องใส
	 นายวัฒนา	ช่างเหลา
 รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายปรัชญา	ผิวผาง
 เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษ�
	 นายสุชาต	ิไตรองค์ถาวร
 ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายธาดา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร
	 นางสาวนงลักษณ	์รัตนจันทร์
	 นายประสิทธิ	์อุดมธนะธีระ
 รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายวรเวทย	์ดิเรกศรี
 หัวหน้ำส�ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
	 นางวราพร	หาญชนะชัยกูล
 ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
	 นายเพ็ชร	มูลป้อม
 ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ
	 นางสาวจุฑารัตน	์สุภโตษะ
 ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง
	 นายวิรัต	ินาคนชม
 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรช่ำง
	 นายปิยะชัย	ตุ่ยสิมา
 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
	 นายประชิต	อึ้งประเสริฐ
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการขนส่ง
	 นายสุวนัย	ภูมาศ
 ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรเจำ้หน้ำที่

บรรณ�ธิก�รผู้พิมพ์ผู้โฆษณ�
	 นางพัฒนาวด	ีจันทร์นวล
 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผู้จัดก�ร
	 นางสาวนงลักษณ	์รัตนจันทร์
 รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดก�ร :
	 นางศิริพร	ประดาพล
 หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคม
ฝ่�ยประส�นง�นจัดส่งและน�ยทะเบียน :
	 นางสาวพรทิพา	ราชสีทา
ฝ่�ยประส�นง�นติดต�มข้อมูลประจำ�กองต่�งๆ :
	 นายรัฐกรณ	์ทองงาม	 นางอุบลศิร	ิไชยแสง	 นางกุลกาญจน์	แสงหมี
	 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

วนัเสาร์ที	่9	ม.ค.	2559	มคี�าขวญัวนัเดก็ทกุปี	โดย	นายกรฐัมนตร	ีพล.อ.ประยทุธ์  
จันทร์โอช�	 ได้มอบค�าขวัญวันเด็กแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2559	 ไว ้ว ่า	 
“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู ้ สู ่อนำคต”	 วันที่	 16	 มกราคม	 ของทุกป	ี 
เป็นวันครู	 เป็นวันที่ผองศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมใจกันนอบน้อมเคารพคุณคร	ู
ตั้งแต่โบราณกาลเราถือกันว่าคุณครูเป็นผู ้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อศิษย ์
ทั้งหลาย	 รองมาจากพระคุณพ่อแม่เลยทีเดียว	 และเนื่องจากโอกาสวันครู	
ปีพ.ศ.2559	นายกรฐัมนตร	ีพล.อ.ประยทุธ จนัทร์โอช�	ได้มอบค�าขวญัวนัครู
ไว้ว่า	 “อนำคตก้ำวไกล ด้วยครูดีมีคุณภำพ”	 ขอเป็นตัวแทน	 ขอบพระคุณ
ครูทุกท่านที่เป็นผู้น�าทางความคิด	ให้รู้ถูก	ให้รู้ผิด	คิดอ่านเขียน	รู้พากเพียร	 
ครเูป็นผูส้ร้างทีย่ิง่ใหญ่สมดัง่ค�าทีว่่า	“ครคูอืเรอืจ้ำง”	ท�าให้ลกูศษิย์ทกุคนได้มี
ความรูเ้ลีย้งชพีตนเอง	และขอให้เดก็ๆ	ทกุคนเป็นเดก็ด	ีของคณุครตูลอดไปค่ะ
	 ก่อนจากกันฉบับนี้	 	 ขอให้เด็กๆ	 ทุกคน	 เป็นเด็กดีของพ่อแม่ตั้งใจ
ศกึษาเล่าเรยีน	เพือ่จะได้เตบิโตเป็นก�าลงัส�าคญัทีด่ใีนอนาคตของประเทศไทย	
และอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยองค์พระธาตุขามแก่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
สากลโลก	 จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบความสุข	 ความเจริญ	 
มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	 ช่วงนี้อากาศเปล่ียนแปลงและฤดูหนาว 
ยงัไม่ผ่านไป	อย่าลืมออกก�าลงักายเพือ่รกัษาสขุภาพกนัด้วยนะคะ	พบกนัใหม่
ฉบับหน้า	สวัสดีปีใหม่ค่ะ

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

ส�าหรับงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับงาน	“ขอนแก่นเคำท์ดำวน์ 2016”  
“OK Khon Kaen Land of Happiness Countdown 2016” ระหว่าง 
วันที	่25	ธ.ค.	2558	-	1	ม.ค.	2559	ณ	บริเวณถนนศรีจันทร์	ช่วงประตูเมือง	 
เพื่อส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่	 พร้อมเนรมิตสวนประตูเมือง	 
ด้วยแสงสีอนัวิจิตรงดงามตระการตาให้เป็น	“สวนเรอืงแสง”	ซ่ึงเป็นความภมูใิจ 
ของชาวขอนแก่นและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มารวมกันที่ลานประตูเมือง	
เพื่อนับถอยหลัง	ส่งท้ายปีเก่า	2558	ต้อนรับป	ี2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 พร้อมด้วย	 ผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	
ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมในพิธีเปิด	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	
น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์ ให้เกียรติเป็นประธาน
	 เสาร์ท่ี	 2	 ของเดือนมกราคมของทุกปี	 เป็นวันส�าคัญส�าหรับเด็กๆ	
เยาวชนของชาติ	 น้ันก็คือ	 “วันเด็กแห่งชำติ”	 ซ่ึงวันเด็กในปีนี้ตรงกับ 



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�้

สบู่และโลชั่นฟักข้าว
ผลิตโดย : คุณสายสมร

	 	 	ต.ขามป้อม	อ.พระยืน

	 	 	จ.ขอนแก่น

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

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 6

พิธีเปิดง�นส่งท�้ยปีเก่�และต้อนรับปีใหม่ 11

รู้เรื่องกฎหม�ย 12

หลักประกันก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 13

ภ�รกิจสำ�นักปลัด อบจ. 14

ภ�รกิจกองกิจก�รสภ� อบจ. 15

ข�่วเด่น อบจ.ขอนแก่น 16

ภ�รกิจสำ�นักก�รช�่ง 19

ภ�รกิจกองคลัง 20

ภ�รกิจกองแผนและงบประม�ณ 21

ส�ระน่�รู้กองกิจก�รขนส่ง 22

บทคว�มหน่วยตรวจสอบภ�ยใน 23

ข�่วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัด
อบจ.ขอนแก่น

24

เกร็ดคว�มรู้ 26

โครงก�ร เปิดบ้�นรับธรรม อบจ.ขอนแก่น 27

ส�ระน่�รู้กองก�รเจ�้หน้�ที่ 28

ภ�รกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 29

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

เปิดถนนลาดยาง สายบ้านหนองแสง-บ้านหาด
ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดถนนลาดยางสายบ้านหนองแสง	 หมู่ที่	 11	
เชื่อมไปยังบ้านหาด	 หมู่ท่ี	 10	 ต.บ้านเม็ง	 เพื่อให้ประชาชน 
ได้ใช้สัญจรด้วยความปลอดภัย	 โดยมี	 นายก	 อบต.บ้านเม็ง	
น�ยสง่� คำ�เตือนใจ	 พร้อมคณะให้การต้อนรับ	 เม่ือวันที่	 
2	ธ.ค.	2558	ณ	บ้านหนองแสง	หมูท่ี	่11	ต.บ้านเม็ง	อ.หนองเรอื	
จ.ขอนแก่น

เปิดโครงการ 
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ อ.โนนศิลา

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการปั ่นจักรยานเพื่อสุขภาพรวมใจ 
คนโนนศิลาเฉลิมพระเกียรติ	 5	 ธันวามหาราช	 ประจ�าป ี
งบประมาณ	 2559	 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองน้อมถวายเป็น 
พระราชกศุลในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ทรงเจริญพระชนมพรรษา	88	พรรษา	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	
เขต	อ.โนนศิลา	น�ยศรญั กสกิจิวรกลุ	กล่าวรายงาน	เมือ่วนัที่	 
3	ธ.ค.	2558	ณ	สนามหน้าเทศบาลต�าบลโนนศิลา	อ.โนนศิลา	
จ.ขอนแก่น

เปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง อ.หนองเรือ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่าย
หนองเรือภูเม็ง	 ประจ�าปี	 2558	 เมื่อวันท่ี	 2	 ธ.ค.	 2558	 
ณ	สนามกีฬาโรงเรียนท่าศาลาวิทยา	ต.หนองเรือ	อ.หนองเรือ	
จ.ขอนแก่น.	

ร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 นายกอบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
พร้อมด้วย	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล  
รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร 
หัวหน้าส ่วนราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 เข ้าร ่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	88	พรรษา	5	ธันวาคม	2558	 
เพือ่แสดงความจงรกัภกัด	ีสร้างความรกั	ความสามคัคีในหมู่คณะ	 
เมื่อวันท่ี	 4	 ธ.ค.2558	 ณ	 ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์	 ชั้น	 5	
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	 ขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ
พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร	 พัดยศ	 พระครู 
สุวิธานพัฒนบัณฑิต	 (สุกันยา	 อรุโณ)	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาต ุ
พระอารามหลวง,	รองเจ้าคณะจังหวดัขอนแก่น,	รองอธกิารบดี	
มจร.ขอนเเก่น	 ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ	์ 
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ	 ในราชทินนามที่	 “พระโสภณ
พัฒนบัณฑิต”	เมื่อวันที่	5	ธ.ค.	2558	ณ		พระอุโบสถวัดธาตุ	
พระอารามหลวง	ต.ในเมือง	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น 
รับมอบพระไม้ ผู้ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ได้เข้ารับมอบพระไม้ผู้ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม	 จาก	 นายก	
ทน.ขอนแก่น	น�ยธีระศักดิ์ ฑีฆ�ยุพันธุ์	 โดยมี	 รองนายก	
ทน.ขอนแก่น	ผูอ้�านวยการทกุส�านกั/กอง	หวัหน้าส่วนการงาน	 
และพนักงานเทศบาล	 ร่วมให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	 4	 ธ.ค.	
2558	 ณ	 ห้องประชุมนครเป็งจาล	 เทศบาลนครขอนแก่น	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น ร่วมงาน
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จ.ขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมพิธี
เปิดงาน	 “วันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล ประเทศไทยโปร่งใส 
Transparent THAILAND”	 โดยมี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น	น�ยศวิ�โรจน์ มุง่หม�ยผล	เป็นประธาน	และมผู้ีน�า
องค์กรภาครัฐ	 และเอกชน	 เข้าร่วมงานจ�านวนมาก	 เมื่อวันท่ี	 
9	 ธ.ค.	 2558	 ณ	 หอประชุมท่ีว่าการอ�าเภอเมืองขอนแก่น	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
“ศรีสุขเกมส์ ครั้งที่ 17”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	 ประจ�าป ี
งบประมาณ	 2559	 “ศรีสุขเกมส์ ครั้งที่ 17”	 โดยมี	 นายก	 
อบต.ศรีสุข	 น�ยวิชัย นนท์ธน�กร	 กล่าวรายงาน	 และมี	
เลขานุการ	 สภา	 อบจ.ขอนแก่น	ด.ต.พิชิต ศรีวิไล	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 1	 น�ยอ�ทิตย์ ถนอมทุน	 และ	
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 2	น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ  
ร่วมเป็นเกยีรติในพธิ	ีเมือ่วนัที	่12	ธ.ค.	2558	ณ	สนามโรงเรยีน 
บ้านศรีสุข	ต.ศรีสุข	อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น	
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เปิดอาคารเรียน - อาคารอเนกประสงค์ หลังใหม่
ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน	 และอาคารอเนกประสงค	์
หลังใหม่	โดยมี	ผอ.รร.พศิาลปณุณวทิยา	น�ยวฒุชิยั อนิทรสว่�ง  
ข้าราชการครู	 กรรมการสถานศึกษา	 ผู ้ปกครองนักเรียน	 
และประชาชนในพื้นที่จ�านวนมาก	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 
เมือ่วนัที	่13	ธ.ค.	2558	ณ	โรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยา	ต.บ้านหว้า	 
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เปิดโครงการเดิน-วิ่ง หินช้างสี มินิมาราธอน 
ประจ�าปี 2558

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการเดิน-วิ่ง	 หินช้างสี	 มินิมาราธอน	
ประจ�าปี	2558	โดยต�าบลโคกงาม	ร่วมกับ	ต�าบลป่าหวายนั่ง	
และกลุม่สถานศกึษาที	่15	จดัขึน้	เพือ่ส่งเสรมิการออกก�าลังกาย 
ของนักเรียน	เยาวชน	และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
หินช้างสีให้เป็นท่ีรู ้จักแพร่หลายมากยิ่งข้ึน	 โดยมี	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	เขต	อ.บ้านฝาง	น�ยธณชั เครอืม�	นายก	ทต.โคกงาม	 
น�ยสุรวงศ์ พลศักดิ์	 พร้อมด้วยคณะสภาเทศบาลต�าบลฯ	
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น	เมื่อวันที่	12	ธ.ค.	2558	ณ	สี่แยก
ต�าบลโคกงาม	 บ้านโคกงาม	 หมู่ที่	 4	 ต.โคกงาม	 อ.บ้านฝาง	
จ.ขอนแก่น

พิธีเปิดการแข่งขัน วอลเลย์บอลรายการแอร์เอเชีย

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ	“แอร์เอเชยี”  
รุ่นอายุ	 14	ปี	 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
โดยมี	 ผอ.รร.เมืองพลพิทยาคม	 น�ยประเวศ เทศเรียน  
กล่าวรายงาน	 และมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ�าเภอพล	 เขต	 1	 
น�ยคจิตร พงษ์คำ�พันธ์	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.พล	 เขต	 2	 
น�ยคงฤทธิ์ อัศวพัฒน�กูล	คณะครู	นักเรียน	และประชาชน 
ในพื้นที่	 ส่วนราชการต่างๆ	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 เมื่อวันที่	 
14	 ธ.ค.	 2558	 ณ	 สนามโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	 อ.พล	
จ.ขอนแก่น

เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ต.ซ�ายาง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขนักฬีาต�าบลต้านยาเสพตดิ	ครัง้ที	่15 
“ซ�ำยำงเกมส์”	 เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรภายในต�าบลซ�ายาง	 เสริมสร้างความสามัคคี	 การมี
น�้าใจนักกีฬา	 รู้แพ้	 รู้ชนะ	 รู้อภัย	 โดยมี	 นายก	 อบต.ซ�ายาง	
น�งส�วปริต� เตือนจันทึก	 กล่าวรายงาน	 และมี	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.สชีมพ	ูเขต	2	น�ยจ�รุพรรณ ภวูสนัต	ิและ	ส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.ชุมแพ	เขต	2	น�ยสมพงษ์ ปู่เพ็ง	ร่วมเป็นเกียรติ 
ในพิธ	ีเมือ่วนัที	่15	ธ.ค.	2558	ณ	สนามกฬีาโรงเรยีนบ้านซ�ายาง	 
ต.ซ�ายาง	อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น

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

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน	 และประชาชน	
ต้านยาเสพติด	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 
เขต	 อ.มัญจาคีรี	 น�ยสุพร ค้อนดี นายก	 อบต.โพนเพ็ก	 
น�ยไพรัตน์ มีคำ�	 ส.อบต.โพนเพ็ก	 ให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	
18	ธ.ค.	2558	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยา	
ต.โพนเพ็ก	อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น

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

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ อ.บ้านฝาง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป ็นประธานเปิดกิจกรรมปั ่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ	 
ตามโครงการชวนน้องปันรัก	 ปันน�้าใจ	 สู่พลานามัยที่แข็งแรง	
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.บ้านฝาง	น�ยธนัช เครือม�  
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี	เมื่อวันที	่26	ธ.ค.	2558	ณ	โรงเรียน
ชุมชนบ้านฝาง	อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น

ฟุตบอล “ขอนแก่นรักบ้านเกิด” มหากุศล 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักกีฬา	 การแข่งขันฟุตบอล	
“ขอนแก่นรักบ้ำนเกิด”	 มหากุศล	 หารายได้สมทบทุน 
ช่วยเหลือน้องๆ	 ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น	น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย	์ เป็นประธานพิธีเปิด	 
เมื่อวันที่	 27	 ธ.ค.	 2558	 ณ	 สนามกีฬาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เปิดงานเทศกาลว่าวและบุญกุ้มข้าวโนนศิลา 
ประจ�าปี 2558

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิด	 “งำนเทศกำลว่ำวและบุญกุ้มข้ำวโนนศิลำ 
ประจ�ำปี 2558”	 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานและ
บุคคลต่างๆ	ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดต่างๆ	ในงาน	และ
ผูส้นบัสนนุการจดังานครัง้นี	้โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.โนนศลิา	 
น�ยศรัญ กสิกิจวรกุล	 นายอ�าเภอโนนศิลา	 น�ยสุพจน์  
วงศ์ววิฒัน์	ผูน้�าท้องที	่และผูน้�าชมุชน	ให้การต้อนรบั	เมือ่วนัที่	
18	ธ.ค.	2558	ณ	สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอโนนศิลา
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เปิดอบรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเรียนรู้พุทธศาสนา
อ.หนองนาค�า

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป ็นประธานเป ิดโครงการอบรมเข ้าค ่ายปฏิบัติธรรม 
เรียนรู ้พุทธศาสนา	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลมิพระชนมพรรษา	88	พรรษา	5	ธนัวาคม	2558	พร้อมเป็น 
ประธานมอบถวายศาลาการเปรียญ	 โดยมี	 เลขานุการ	 
สภา	อบจ.ขอนแก่น	ด.ต.พิชิต ศรีวิไล	กล่าวต้อนรับ	เมื่อวันที่	 
28	 ธ.ค.	 2558	ณ	 วัดป่าพรรณศรีสุธาวาส	 บ้านใหม่สามัคค	ี
ต.ขนวน	อ.หนองนาค�า	จ.ขอนแก่น

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

พิธีเปิดถนนลาดยางสายบ้านหนองกุง
อ.หนองนาค�า

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดถนนลาดยางสายบ้านหนองกุง-แหล่ง 
ท่องเที่ยว	 ซ�าผาดาว	 โดยมี	 เลขานุการ	 สภา	 อบจ.ขอนแก่น	
ด.ต.พิชิต ศรีวิไล	 และคณะผู้บริหาร	ส.อบต.	 ให้การต้อนรับ		
เม่ือวนัที	่28	ธ.ค.	2558	ณ	บ้านหนองกุง	ต.ขนวน	อ.หนองนาค�า	 
จ.ขอนแก่น

เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพตดิภายในเทศบาล
ต�าบลวังเพิ่ม	ประจ�าปี	2558	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชน	 ได้ออกก�าลังกาย	 เสริมสร้างพลานามัยให้
สมบรูณ์แขง็แรง	และสร้างความรกั	ความสามคัค	ีโดยม	ีส.อบจ.
ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 1	น�ยอ�ทิตย์ ถนอมทุน	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 2	น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ นายก	
ทต.วังเพิ่ม	น�ยสินธุ์ รัตนปัญญ�	 กล่าวรายงาน	 เมื่อวันที	่
28	 ธ.ค.	 2558	ณ	สนามกีฬาเทศบาลต�าบลวังเพิ่ม	 อ.สีชมพู	
จ.ขอนแก่น

เปิดงานประจ�าปีประเพณีศาลเจ้าพ่อหมื่นศรี
อ.แวงน้อย

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดงานประจ�าปีประเพณี	 ศาลเจ้าพ่อหมื่นศรี	 
ประจ�าปี	 2558	 โดยมี	 นายก	 ทต.แวงน้อย	 น�ยไพฑูรย์  
กิตติปัญจม�ศ	 พร้อมด้วย	 คณะสมาชิกสภาต�าบล	 ก�านัน	
ผู้ใหญ่บ้าน	ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่	เมือ่วนัที	่30	ธ.ค.	2558	
ณ	บริเวณสวนสาธารณะหนองห้วยหาด	หน้าที่ว่าการอ�าเภอ
แวงน้อย	จ.ขอนแก่น
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โดย...ศิริวัฒน์ น�มคัณที

พิธีเปิดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่

“OK Khonkaen Land Of Happiness Countdown 2016”

	 เมื่อวันที่ 	 31	 ธ.ค.	 2558	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 

ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งว�นิชกพงษ์	 พร ้อมด้วย	 รองนายก	 

อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์, ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	

น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล	 ผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	

ข้าราชการ	พนักงาน	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมพิธีเปิดงานส่งท้ายปี

เก่าและต้อนรบัปีใหม่	“OK Khonkaen Land Of Happiness  

Countdown 2016”	 โดย	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมสนับสนุน 

งบประมาณการจัดงาน	จ�านวน	1,500,000	บาท	ในโอกาสนี้	 
นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์	เป็นผูก้ล่าว 

ต้อนรับ	 นายก	 ทน.ขอนแก่น	 น�ยธีระศักดิ์ ฑีฆ�ยุพันธุ ์ 

เป็นผู ้กล่าวรายงาน	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 

น�ยกำ�ธร ถ�วรสถติย์ ให้เกยีรตเิป็นประธาน	ทัง้นีม้หีน่วยงาน

ภาครัฐ	เอกชนในจังหวดัขอนแก่น	ตลอดจนตัวแทนสือ่มวลชน

ทุกแขนงประชาชนในจังหวัดขอนแก่น	 และจังหวัดใกล้เคียง	

เข้าร่วมงานในคร้ังนี	้ณ	บรเิวณหน้าศนูย์การค้าเซน็ทรลั	พลาซา	

ช่วงทางเข้าประตูเมืองขอนแก่น	ถ.ศรีจันทร	์อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น
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รู้เรื่องกฎหมาย

	 โดยท่ีรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	ก�าหนดให้รฐัต้องจดัการศกึษา
อบรม	 และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม	 
จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง 
จิตส�านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลป 
วิทยาการต่างๆ	 เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศ	พฒันาวิชาชพีครแูละส่งเสรมิภมูปัิญญาท้องถิน่	ศลิปะและวฒันธรรม
ของชาติรวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ	 ให้ค�านึงถึงการมีส่วนร่วม	 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน	 ตามที่กฎหมายบัญญัติและ
ให้ความคุ้มครองการจดัการศกึษา	อบรมขององค์กรวชิาชพีและเอกชนภายใต้ 
การก�ากับดูแลของรัฐ	 จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ
พ.ศ.	2542
 “กำรศึกษำ”	 หมายความว่า	 กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู ้การฝกการอบรม	 
การสบืสานทางวฒันธรรม	การสร้างสรรค์จรรโลง		ความก้าวหน้าทางวชิาการ	
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม	สังคม	การเรียนรู้และ	
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
1. คว�มมุ่งหม�ยและหลักก�ร
	 1)	 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย ์
ที่สมบูรณ์ท้ัง	 ร่างกาย	 จิตใจ	 สติ	 ปัญญา	 ความรู้และคุณธรรม	 มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
	 2)	 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส�านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข	 รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่	 เสรีภาพ	 ความเคารพกฎหมาย	 
ความเสมอภาค	และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์มคีวามภาคภมูใิจในความเป็นไทย	 
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนา	
ศิลปะ	วัฒนธรรม	ของชาต	ิการกีฬา	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ภูมิปัญญาไทย	และ
ความรู้อันเป็นสากล	 ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ	รู้จักพึ่งตนเอง	มีความริเริ่มสร้างสรรค ์
ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
	 3)	การจัดการศกึษาให้ยดึหลกัดงันี	้(1)		เป็นการศกึษาตลอดชวีติส�าหรบั 
ประชาชน	(2)		ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	(3)		การพัฒนาสาระ
และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. สิทธิและหน้�ที่ท�งก�รศึกษ�
	 1)	การจัดการศกึษา	ต้องจดัให้บคุคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการ
รบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่า	สบิสองปีทีร่ฐัต้องจดัให้อย่างทัว่ถงึและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
	 2)	บิดา	มารดา	หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ใน
ความดูแล	 ได้รับการศึกษาภาคบังคับและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจน 
ให้ได้รับการศึกษา	 นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ	 ตามความพร้อม 
ของครอบครัว
3. ระบบก�รศึกษ�
	 1)	การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ	คือ	การศึกษาในระบบ	การศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	(1)		การศกึษาในระบบ	เป็นการศกึษา
ทีก่�าหนดจดุมุง่หมาย	วธิกีารศกึษา	หลกัสตูร	ระยะเวลาของการศกึษา	การวดั 
และประเมนิผล	ซึง่เป็นเง่ือนไขของการส�าเร็จการศกึษาทีแ่น่นอน	(2)		การศกึษา 

นอกระบบ	เป็นการศกึษาทีม่คีวามยดืหยุน่ในการก�าหนดจดุมุง่หมาย	รปูแบบ	
วธิกีารจดัการศกึษา	ระยะเวลาของการศกึษา	การวัดและประเมนิผล	ซึง่เป็น
เงื่อนไขส�าคัญของการส�าเร็จการศึกษา	 โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมี 
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล 
แต่ละกลุ่ม	 (3)	 	 การศึกษาตามอัธยาศัย	 เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียน
รู้ด้วยตนเองตามความ	สนใจ	ศักยภาพ	ความพร้อม	และโอกาส	โดยศึกษา
จากบุคคล	ประสบการณ์สังคม	สภาพแวดล้อม	สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ
	 2)	 การศึกษาในระบบมีสองระดับ	 คือ	 การศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
การศกึษาระดบัอดุมศกึษา	(1)		การศึกษาขัน้พืน้ฐานประกอบด้วยการศกึษา
ซึง่จดัไม่น้อยกว่าสบิสองปีก่อน	ระดบัอดุมศกึษา	การแบ่งระดบัและประเภท
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2)		การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ	
คือ	ระดับต�่ากว่าปริญญา	และระดับปริญญา
	 3)	 ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ�านวนเก้าปีโดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าป ี
ที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก
4. แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�
	 1)	การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรู ้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญท่ีสุด	 กระบวนการ 
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียน	 สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ 
เต็มตามศักยภาพ
	 2)	 การจัดการศึกษา	 ทั้งการศึกษาในระบบ	 การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส�าคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม	
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษาในเรื่องต่อไปนี้	 (1)	 ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ 
ของตนเองกับสังคม	 ได้แก่	 ครอบครัว	 ชุมชน	 ชาติและสังคมโลก	 รวมถึง 
ความรู ้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ ์
ทรงเป็นประมุข	 (2)	 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลย ี
รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ	การบ�ารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 อย่างสมดุล
ยั่งยืน	(3)	ความรู้เกี่ยวกับศาสนา	ศิลปะ	วัฒนธรรม	การกีฬา	ภูมิปัญญาไทย 
และการประยุกต์ ์ใช้ภูมิปัญญา	 (4)	 ความรู้และทักษะ	 ด้านคณิตศาสตร ์
และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง	 (5)	 ความรู้และทักษะ 
ในการประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข
	 3)	 การจัดกระบวนการเรียนรู ้ ให ้สถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ	 ดังต่อไปนี้	 (1)	 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู ้ เรียน	 โดยค�านึงถึง 
ความแตกต่าง	 ระหว่างบุคคล	 (2)	 ฝกทักษะ	 กระบวนการคิด	 การจัดการ	 
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา	(3)	จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	ฝกการ
ปฏิบัติให้ท�าได้คิดเป็นท�าเป็น	 รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้	 อย่างต่อเนื่อง	 
(4)	จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้้านต่างๆ	อย่างได้สดัส่วน 
สมดุลกัน	 รวมทั้งปลูกฝัง	 คุณธรรม	 ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา	 (5)	 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ	
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอ�านวยความสะดวกเพื่อให ้ผู ้ เรียน 
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึง 
ของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจาก
สื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ	 (6)	 จัดการเรียนรู้ 
ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่	 มีการประสานความร่วมมือกับบิดา	 มารดา	
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

โดย...รัฐกรณ์ ทองง�ม นิติกร 8 ว.

การศึกษาแห่งชาติ
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หลักประกันการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย...ธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

	 โดยหลักการด�าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างของส่วน
ราชการที่มีวงเงินสูง	 ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นจะท�าด้วย 
วิธีการใด	 ก็จะก�าหนดให้ผู ้ค้าหรือผู ้ยื่นซองหรือผู ้ประมูล	
ต้องหาหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาเป็นมูลค่า
ตามที่ก�าหนดเพื่อวางเป็นประกัน	 ในการจัดซื้อด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์	 (e-market)	 จะมีเฉพาะหลักประกันสัญญา	 
ซึ่งประกอบไปด้วย	(1)	เงินสด	(2)	เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก ่
ส่วนราชการน้ัน	 (3)	 หนังสือค�้าประกันของธนาคารภายใน
ประเทศ	(4)	หนงัสอืค�า้ประกนัของบรษิทัเงนิทนุ	หรือบรษิทัเงนิ
ทนุหลักทรัพย์ฯ	(5)	พนัธบตัรรฐับาลไทย	และยังมหีลกัประกนั
การรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 (1)	พันธบัตร 
รัฐบาลไทย	 หรือ	 (2)	 หนังสือค�้าประกันของธนาคารภายใน
ประเทศ	หรอื	(3)	หนงัสอืค�า้ประกนัของบรษิทัเงนิทนุ	หรอืบรษิทั 
เงินทุนหลักทรัพย์ฯ	เท่านั้น
	 ส ่วนการซื้อด ้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส ์	 
(e-bidding)	จะมหีลกัประกนั	3	ประเภทด้วยกัน	ทัง้หลกัประกนั
การเสนอราคา	หลกัประกนัสญัญา	และหลกัประกนัการรบัเงนิ
ค่าพัสดุล่วงหน้า	 โดยหลักประกันการเสนอราคาจะประกอบ
ไปด้วย	 (1)	 หนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศ	(2)	เชค็ทีธ่นาคารสัง่จ่ายให้แก่ส่วนราชการนัน้	 
(3)	 พันธบัตรรัฐบาลไทย	 ส่วนหลักประกันสัญญาจะประกอบ 
ไปด้วย	(1)	เงนิสด	(2)	เชค็ทีธ่นาคารสัง่จ่ายให้แก่ส่วนราชการนัน้	 
(3)	หนังสือค�า้ประกันของธนาคารภายในประเทศ	(4)	หนังสือ
ค�้าประกันของบริษัทเงินทุน	 หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ฯ	 
(5)	พนัธบตัรรฐับาลไทย	ส�าหรบัหลกัประกนัการรบัเงนิค่าพสัด ุ
ล่วงหน้าใช้หลักฐานเช่นเดียวกับการจัดซื้อด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส	์(e-market)
	 ส�าหรับการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	 
(e-bidding)	 จะมีหลักประกัน	 4	 ประเภท	 ทั้งหลักประกัน 
การเสนอราคา	 หลักประกันสัญญา	 หลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า	 และหลักประกันผลงาน	 โดยหลักประกัน 
การเสนอราคา	 หลักประกันสัญญา	 หลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า	 ใช้หลักฐานในท�านองเดียวกับ	 การซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์	(e-bidding)	นะครบั	ท่ีมเีพิม่เตมิ 
ขึ้นมาก็คือ	 หลักประกันผลงาน	 โดยส่วนราชการจะหักเงิน
ประกันผลงานไว้ร้อยละ	 10	 ของเงินท่ีจะจ่ายในงวดนั้น	 
และจะจ่ายคืนให้ผู้รับจ้างพร้อมกันกับเงินงวดสุดท้าย	ในกรณี
ทีผู่ร้บัจ้างจะขอเงนิประกนัผลงานคนืก่อน	ผูร้บัจ้างจะต้องวาง
หนังสือค�้าประกันของธนาคารภายในประเทศหรือหนังสือ 
ค�้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
หรือบริษัทเงินทุน	หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ฯ

จะเห็นได้ว่าหลักประกันในแต่ละประเภทของการจัดหาพัสดุ	
จะมีหลักประกันเหมือนกันและแตกต่างกันครับ		หลักประกัน
บางอย่างจะต้องมกีรรมวธิดี�าเนนิการต่อ	ได้แก่พนัธบัตรรฐับาล	
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดบอกไว้ในประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง		
แต่ต้องปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง	 ครับ	 ซึ่งแต่เดิม
ได้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง	ที่	กค	0900/ว.65	 
ลงวันที	่5	กรกฎาคม	2556	เรื่อง	การใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็น
หลักประกัน	 “โดยให้ทุกส่วนรำชกำรผู้รับหลักประกัน ขอให้ 
ผู ้ประสงค์จะน�ำพันธบัตรรัฐบำลมำใช้เป ็นหลักประกัน  
น�ำพันธบัตรดังกล่ำวไปจดทะเบียนกำรใช้พันธบัตรเป็นหลัก
ประกันที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย ก่อนจะรับไว้เป็นหลัก
ประกนั” สรุปความกค็อืเป็นหน้าทีข่องเจ้าของพนัธบัตรรฐับาล
ในขณะนั้นที่จะต้องไปด�าเนินจดทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน 
ยื่นครับ	 มิใช่ให้ส่วนราชการรับพันธบัตรรัฐบาลไว้เลยนะครับ	
ต่อมา	ณ	ปัจจบุนั	เมือ่มกีารใช้วธิกีารจัดหาพัสดุด้วยวธิปีระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์	 (e-bidding)	 กระทรวงการคลัง	 ได้มี
หนังสือสั่งการใหม	่ตามหนังสือ	ที่	กค	0900/	ว.115	ลงวันที่	 
30	กันยายน	2558	เรื่อง	แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็น
หลักประกัน	โดยได้ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการจากเดิม	
เป็นดังนี	้“(1) ให้ผู้ให้หลักประกันส่งมอบพันธบัตรให้กับผู้รับ
หลกัประกนั และ (2) ให้ผูร้บัหลกัประกนัมหีนงัสอืแจ้งธนำคำร
แห่งประเทศไทย ว่ำมีกำรน�ำพันธบัตรมำใช้เป็นหลักประกัน  
โดยไม่ต ้องน�ำพันธบัตรไปให้ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
จดข้อควำมแสดงกำรใช้เป็นหลกัประกนั ซึง่เป็นไปตำมประมวล 
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 750”	 สรุป	ณ	ปจัจุบันนี ้
ภาคราชการต้องรับพันธบัตรรัฐบาลไว	้แล้วด�าเนินการตามวิธี
ปฏบิตัทิีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด	มองได้ว่า	เพือ่เป็นการ 
ลดภาระให้แก่ผู้ที่จะยื่นหลักประกันด้วยพันธบัตรรัฐบาล
	 อย่างไรก็ตาม	 ในกรณีการน�าพันธบัตรรัฐบาลไทยมาใช ้
เป ็นหลักประกันการเสนอราคาด ้วยวิธีประกวดราคา
อเิลก็ทรอนกิส์	(e-bidding)	กย็งัมขีัน้ตอนอยูน่ะครบั	กล่าวคอื	 
ผู้เสนอราคาต้องด�าเนนิการ	ส่งพนัธบตัรรัฐบาลไทยในรปูแบบ	 
PDF	File	ผ่านทางระบบ	e-GP	ในวนัเสนอราคา	แล้วส่งต้นฉบับ 
พันธบัตรรัฐบาล	ให้ส่วนราชการตามระยะเวลาที่ส่วนราชการ
ก�าหนดไว้ในประกาศจัดซ้ือจัดจ้างครับ	เมือ่ถงึวนัทีส่่วนราชการ
ก�าหนดให้ส่งต้นฉบับพันธบัตรรัฐบาล	 ให้ผู้เสนอราคาส่งมอบ
พันธบัตรพร้อมหนังสือส่งมอบใบตราสารหนี	้ เมื่อได้รับไว้แล้ว
ส่วนราชการนัน้จะต้องมหีนงัสอืแจ้งการขอใช้พนัธบัตรรฐับาล	
เป็นหลักประกันตามแบบที่	 ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด	
จึงจะเสร็จสิ้นขั้นตอนครับ	 ทั้งนี้ท่านผู ้อ่านสามารถศึกษา 
รายละเอียดได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	ครับ.
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในการรักษาความสงบเรียบร ้อยและป ้องกันตนเอง
ของประชาชนโดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.ภูผาม่าน	 
น�ยประสิทธิ์ ทองแท่งไทย	เป็นผู้กล่าวรายงาน	ในโอกาสนี้มี	 
ผูก้�ากับการสถานตี�ารวจภธูรภผูาม่าน	พ.ต.อ.ชมุพล หนัชะน�  
พร้อมด้วย	 เลขานุการ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	ด.ต.พิชิต ศรีวิไล, 
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 1	น�ยอ�ทิตย์ ถนอมทุน,  
ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.บ้านฝาง	 น�ยธณัช เครือม�  
ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล	และหัวหน้า
ส�านักปลัด	 อบจ.	 น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี ร่วมเป็นเกียรติ 
ในพิธีการจัดโครงการในครั้ ง น้ีมีวัตุประสงค ์ เพื่อสร ้าง 
ความเข้มแข็งให้เกิดข้ึนในชุมชน/ท้องถ่ิน	 สร้างเครือข่าย
ประชาชนในการป้องกนั	ปราบปราม	แก้ไขปัญหาอาชญากรรม	
ปัญหายาเสพติด	 และเสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
ในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพย์สินของประชาชนในท้องถ่ิน	 จัดโครงการขึ้นในระหว่าง 
วนัที	่12	–	15	ธ.ค.	2558	มผีูเ้ข้ารบัการฝกอบรมทัง้สิน้	120	คน	 
ณ	 ศูนย ์ฝ กอบรมค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์	 ต.แดงใหญ่	 
อ.เมืองขอนแก่น	 จ.ขอนแก่น	 และในพิธีปิด	 ได้รับเกียรติจาก	
รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ เป็นประธาน	
พร้อมมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝกอบรม

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

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

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 คณะผู ้บริหาร	 ข้าราชการ	
พนักงาน	 สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 เข้าร่วมโครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง 
ของชุมชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 ระหว่าง 
วันที่	 21-25	 ธ.ค.	 2558	 ณ	 จังหวัดระยอง	 จังหวัดชลบุรี	 
และจังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อเพ่ิมพูนความรู้	 ประสบการณ	์
และส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูต้ามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง	 ตลอดจนการน้อมน�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนิน
วิถีชีวิตประจ�าวัน	การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ตลอดจน
สามารถพฒันาองค์ความรูท้ีม่อียูใ่ห้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น	 อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์และ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยด� 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 และข้าราชการ	 
อบจ.ขอนแก่น	เข้ามอบกระเช้าของขวัญเพื่ออวยพรและขอพรปีใหม	่จาก	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์ 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

อวยพรปีใหม่ 2559

	 ช่วงเทศกาลปีใหม่	 2559	 คณะบุคคล	 ผู้แทนจากหน่วยงาน/องค์กร	 ท้ังภาครัฐ	 และเอกชน	 อวยพร	 และรับพรจาก	 
นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ณ	ส�านักงาน	อบจ.ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยด� 

18 วารสารคูนแคน
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ภารกิจ กองคลัง
โดย...ฝ่�ยเร่งรัดและจัดเก็บร�ยได้

ขอแนะน�าผู้ประกอบการสถานการค้าก๊าซปิโตรเลียม (NGV)
ที่ช�าระภาษี ก๊าซ NGV ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 สถ�นบีริก�ร NGV เทพประท�นพรเอน็เนอร์จี	ตัง้อยู	่เลขที	่166	หมู	่5	ถ.มติรภาพ	ต.ส�าราญ	อ.เมอืงขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น	จ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียม	(NGV)	โทร.	043-394143

 หจก. ป. รุ่งเรืองขอนแก่น ตั้งอยู่	 เลขที่	 285	หมู่	 12	ถ.มิตรภาพ	ต.เมืองเก่า	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
จ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียม	(NGV)	โทร.043-324499
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แผนการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โดย...ธัชชพันธ์  ศิริสวัสดิ์ เจ�้หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน 7ว

	 กองแผนและงบประมาณ	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัดท�า	 “ร่ำง” 
แผนการด�าเนนิงานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2559	ของ	อบจ.ขอนแก่น	 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 2559	 
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมพัฒนา 
ทีก่�าหนดจะด�าเนนิการในพืน้ทีข่อง	อบจ.ขอนแก่น	ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.2559	 และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย	 
การจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 พ.ศ.2548	 
หมวด	 5	 ข้อ	 27	 จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
ด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2559	 ของ	 อบจ.ขอนแก่น	 
ในคราวการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น	 คร้ังที่	 3/2558	 เมื่อวันที่	 21	 ธ.ค.2558	 โดยมี	 รองปลัด	 
อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลกัษณ์ รตันจนัทร์ เป็นประธานในการประชมุ	
จากน้ันได้น�าเสนอต่อนายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์  
ลงนามประกาศใช้แผนการด�าเนนิงานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2559	
ของ	อบจ.ขอนแก่น	เมื่อวันที่	28	ธ.ค.	2558	ที่ผ่านมา
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สาระน่ารู้ กองกิจการขนส่ง 
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติง�นขนส่ง

 ในโอก�สขึ้นสู่ปีใหม่ 2559 ก็ขออวยพรให้ทุกๆ ท�่น  

ท่ีติดต�มว�รส�รคนูแคนม�โดยตลอด กข็อให้มสีขุภ�พแขง็

แรงมีคว�มเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับ สำ�หรับปีใหม่น้ี  

ก็มีข่�วดีม�บอกกล่�วให้ทร�บกันนะครับ ด้วยในเร็วๆ นี้ 

จะมีก�รให้บริก�รรถโดยส�ร Shuttle Bus ประจำ�ท�ง

จ�กสถ�นีขนส่งผู้โดยส�รจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เข้�สู่ 

การให้บริการรถโดยสาร Shuttle Bus
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

ตัวเมืองขอนแก่น เป็นรถ Shuttle Bus ปรับอ�ก�ศ 

ขน�ด 20 ที่นั่ง ค่�โดยส�ร 20 บ�ท ตลอดส�ย ให้บริก�ร

ตลอด 24 ชั่วโมง ออกจ�กต้นท�งทุก 15 น�ที ซึ่งถือได้ว่� 

เป็นมติใิหม่ของก�รขนส่งมวลชน จงัหวดัขอนแก่น ซึง่ค�ดว่� 

จะเริม่ให้บรกิ�รเรว็ๆ นี ้ล�กนัด้วยภ�พสวยๆ ของรถโดยส�ร 

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

ประโยชน์จากงานตรวจสอบภายใน

	 ในปัจจุบันงานตรวจสอบภายในเข้ามามีบทบาทส�าคัญ 
ในหน ่วยงานมากข้ึน	 แต ่ บุคคลในระดับต ่างๆ	 ก็ยังม ี
ความไม่เข้าใจในเรื่อง	 หน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหาร	
ซึง่เป็นผูท้ีจ่ะต้องคดัเลอืกและใช้บรกิารของผูต้รวจสอบภายใน	
ก็ควรจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
ภายใน	 เพื่อน�าไปประกอบการตัดสินใจ	 งานในหน้าท่ีของ 
ผู้ตรวจสอบภายในโดยทั่วไป	มีดังนี้
	 1.	วินิจฉัยความเหมาะสมของวิธีปฏิบัติต่างๆ	 ในทาง 
การเงินและการบัญชีว่ามีลักษณะของการควบคุมภายในที่ดี
	 2.	สอบทานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินว่า	 ได้
ด�าเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ	 ค�าสั่งข้อบังคับหรือ
กฎหมายโดยมิชักช้า	และเป็นไปโดยประหยัด
	 3.	พิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล	ตัวเลข	และด�าเนินการ
วิเคราะห์
	 4.	สืบสวนและเสนอแนะวิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล	
และ	/	หรอืการทจุรติในทรพัย์สนิ	หรอืรายรบัต่างๆ	ของกจิการ
	 5.	ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก
	 6.	ปฏิบัติงานใดๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ระดับสูง

ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/17500

	 เมื่อได้ทราบภาระหน้าที่ของผู ้ตรวจสอบภายในแล้ว 
การคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับหน้าที่ดังกล่าว	 ก็เป็นเรื่อง
ส�าคัญ	 คงมิใช่เพียงแต่คัดเลือกผู้ที่จบการศึกษาทางสาขา
บัญชีเพียงอย่างเดียว	ดังนั้น	ผู้บริหารระดับสูงจึงควรทราบถึง 
คุณสมบัติของผู ้ตรวจสอบภายในพึงมี	 เพื่อประกอบการ
พิจารณาคัดเลือก	ดังนี้
	 1.	มีความรู้ความสามารถด้านการเงินและการบัญชีและ
มีความช�านาญงานด้านการตรวจสอบบัญชี
	 2.	เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
	 3.	มีความซื่อสัตย์และมีอุดมคติ
	 4.	มีความคิดริเริ่ม	ช่างสังเกตและมีไหวพริบดี
	 5.	มคีวามเป็นอสิระทัง้ในการปฏบิติังาน	และในการแสดง
ความคิดเห็นโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ
	 6.	มีความรู้ในด้านงบประมาณเป็นอย่างดี
	 7.	มีความรู้ในด้านกฎหมาย	กฎระเบียบ	และข้อบังคับ
	 8.	มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ	ได้ดี
 มีข้อสังเกตประก�รหน่ึง	 คือ	 แม้ว่าผู้บริหารมีอ�านาจ 
จะมอบหมายงานใดๆ	 ให้ผู ้ตรวจสอบภายในปฏิบัติแต่ก ็
พึงเข้าใจด้วยว่าการมอบหมายของผู ้บริหารควรมอบงาน	 
ซึ่งควรอยู่ในกรอบภาระหน้าที่ที่เหมาะสมกับงานของผู้ตรวจ
สอบภายใน	 สิ่งหนึ่งที่มักมีการมอบหมายงานผิดเสมอๆ	 
คือ	มักมอบหมายงานประเภท	“ตรวจก่อนจ่ำย”	ซึ่งเป็นงาน
ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบัญชีมากกว่าท่ีจะเป็นงานของ
ผู้ตรวจสอบภายใน

(อ่ำนต่อฉบับหน้ำค่ะ)

หน้าที่และคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย....กันย�รัตน์ ไวคำ� ศึกษ�นิเทศก์ สำ�นักก�รศึกษ�ฯ อบจ.ขอนแก่น

	 เมื่อวันที่	 14	 -	 29	 ธ.ค.	 2558	กลุ่มงานนิเทศ	ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา	 ส�านักการศึกษา	 ศาสนา 
และวฒันธรรม	จดัโครงการนเิทศ	ก�ากบั	ตดิตามการปฏบิติังาน
ตามโครงสร้าง	4	ฝ่าย	ของสถานศึกษา	สังกัด	อบจ.ขอนแก่น	
ประจ�าปีการศกึษา	2558	เพือ่ก�ากบั	ตดิตาม	การปฏบิติังานของ
สถานศกึษาในสงักดัท้ัง	19	แห่ง	ตามโครงสร้างการบรหิารงาน	 
4	ฝ่าย	ได้แก่	ฝ่ายวิชาการ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ฝ่ายปกครอง	
และฝ่ายบรกิาร	ให้สถานศกึษามกีารพฒันางาน	อย่างเป็นระบบ	 
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ	 เป็นแนวทาง
เดียวกันให้เป ็นปัจจุบันและต่อเนื่อง	 ปฏิบัติการนิเทศ 
โดยคณะกรรมการนิเทศ	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารการศึกษา	

ศึกษานิเทศก์	 นักบริหารงานทั่วไป	 เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี	และนักวิชาการศึกษา	จากส�านักการศึกษา	ศาสนาและ
วัฒนธรรม	จ�านวน	17	คน
	 ผลการปฏิบัติงาน	 พบว่า	 สถานศึกษา	 ได้รับการนิเทศ	
ก�ากับ	 ติดตามครบถ้วนทุกแห่ง	 และสถานศึกษาส่วนมาก
ปฏบิตังิานผ่านเกณฑ์การประเมนิ	และผู้รบัการนเิทศมากกว่า 
ร้อยละ	80	มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ	“มำกที่สุด” 
ซ่ึงบรรลุตามตัวชีว้ดัความส�าเร็จของโครงการ	และสถานศึกษา
ทุกแห่งต้องการให้จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง	 อย่างน้อย	 
ภาคเรียนละ	1	ครั้ง	เพื่อการพัฒนางานอย่างยั่งยืนต่อไป
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย...เทว� ตั้งว�นิชกพงษ์ ศึกษ�นิเทศก์ สำ�นักก�รศึกษ�ฯ อบจ.ขอนแก่น

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
     ครูควรรับมืออย่างไร

	 สวัสดีปีใหม่	พ.ศ.2559	ค่ะ
ผูอ่้านทกุท่านฉบบันีผู้เ้ขยีนขอน�าหวัข้อทีก่�าลงัเป็นทีส่นใจของ
ชาวไทยทีก่�าลงัจบัตามอง	นโยบาย	“ลดเวลำเรยีน เพ่ิมเวลำรู้”  
ที่ท�าให้ครูต้องปรับบทบาทกันยกใหญ่อยู่ในขณะนี้	 นับเป็น
เรื่องที่สร้างความตื่นตัวให้กับวงการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก	
บางโรงเรยีนได้เข้าร่วมโครงการแล้ว	บางโรงเรยีนกก็�าลงัศกึษา
แนวทางกันอยู	่แต่ไม่ว่าใครจะอยู่ในระยะใดย่อมต้องพจิารณา
ประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนเป็นเรื่องส�าคัญ	 ดิฉันจึงขอ
สรปุแนวทางการปรบัตวัของคร	ูจากผูท้รงคณุวฒิุในแวดวงการ
ศกึษาทีม่าร่วมแนะในงาน	“แมค็เอด็ดกู้ำ 2016 (MACEDUCA 
2015) ปฏิรูปกำรเรียนรู้...ครูคือหัวใจ”	ครั้งที่	2	ดังนี้ค่ะ
	 ครูต้องเน้นการสร้างกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู ้ทักษะ 
ในด้านต่างๆ	 โดยเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ	 
ความถนดั	และความต้องการของผูเ้รยีน	และกจิกรรมเหล่านัน้ 
จะต ้องมีความหมายและเชื่อมโยงกับการใช ้ชีวิตจริง 
ของเด็กๆ	 ด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่	 21	 ที่โลก
ก�าลงัเปลีย่นแปลงไปทกุวนั	เดก็จ�าเป็นต้องเพิม่ศกัยภาพตัวเอง	 
เพือ่ใช้ชวีติในโลกยคุใหม่	เตรยีมตวัเป็นท้ัง	พลเมอืงไทย	พลเมอืง
อาเซียน	 และพลเมืองโลก	 โดยศักยภาพในด้านต่างๆ	 นั้น	 
ได้แก่	 ความรู้	 พื้นฐานในยุคดิจิทัล	 ความสามารถในการคิด 
ประดิษฐ ์อย ่างสร ้างสรรค ์	 มีทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิผล	 มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	 และความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ต้องใช้ให้เป็นและเกิดคุณค่า 
ต่อตัวเองและผู้อื่น	
	 ครูในวันนี้	 จะต้องเป็นผู้สร้างโอกาสให้เด็กได้พัฒนา
ศักยภาพเหล่านี	้ผ่านการได้สัมผัสกับเหตุการณ์จริง	สิ่งที่เป็น
เรื่องจริงไม่ใช่เพียงแค่เข้าใจจากตัวหนังสือในต�าราเรียน	 เช่น	
สอนให้เด็กรู้จักการอดทนอดกลั้นจากเหตุการณ์จริง	 เข้าใจ 
การรอคอยด้วยเหตุและผลท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิตจริง	 หรือหาก
สถานทีห่รอืสิง่แวดล้อมในสถานศกึษาไม่อ�านวย	จะต้องมองใน 
ชุมชนว่ามีพ้ืนที่หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก	 แหล่งเรียนรู ้

ที่มา   :   มติชน ฉบับวันที่ 9 ม.ค. 2559 (กรอบบ่าย)

ท่ีสามารถจัดการเรียนรู ้ให้กับเด็กได้	 เช่น	 เด็กต้องการ 
เล่นกีฬาแต่โรงเรียนไม่มีสนามกีฬา	 ก็ต้องไปขอความร่วมมือ
จาก	อบต.	วดั	หรอืพ้ืนทีส่าธารณะใกล้เคยีงโรงเรยีน	เพือ่ให้เดก็ 
ได้ท�ากจิกรรมเหล่านัน้	ขณะเดยีวกนักส็ามารถขอความร่วมมอื 
กับหน่วยงานเอกชนภายนอกมาร่วมสร้างกิจกรรมให้กับเด็ก
ได้ด้วย	เช่นกัน	และขณะที่เด็กก�าลังเรียนรู้อยู่นั้น	ครู	ต้องเป็น
ผู้ชี้แนะ	 ชี้ถูกผิด	 บอกวิธีแก้ไข	 แนะแนวทางที่เหมาะสมที่จะ
จัดการกับสถานการณ์ต่างๆ	 เหล่านั้น	 ครูควรมีความใกล้ชิด
กับเด็กให้มากขึ้นโดยเฉพาะด้านจิตใจ	 เพื่อให้เด็กเกิดความไว้
วางใจ	กล้าที่จะถามและปรึกษา	
	 ท�าให้เด็กๆ	 ได้ออกมาเรียนรู้โลกกว้าง	 ได้ลงมือท�าจริง	
จะท�าให้เด็กมีความสุขในการมาโรงเรียนมากขึ้น	โดยโรงเรียน
เริ่มท�ากับนักเรียนระดับมัธยมต้น	 เปิดให้ครูทุกกลุ่มสาระ
ส่งกิจกรรมน�าเสนอเข้ามา	 ขณะนี้มีกว่า	 100	 กิจกรรม	 อาทิ	
กิจกรรมอาสาพาท่องเท่ียว	 กิจกรรมออกก�าลังกาย	 กิจกรรม
ดนตรี	 กิจกรรมภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	 ภาษาญี่ปุ่น	 เป็นต้น	 
เพื่อให้เด็กๆ	 ได้เลือกเรียนสิ่งที่ตนเองชอบ	 ซึ่งเด็กจะมีสมุด
ตารางกิจกรรมเพื่อเลือกเข้าร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ	 หลังจาก
เข้าร่วมแล้ว	ต้องสรุปในสมุดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
ดังกล่าว	 ถือเป็นการประเมินตัวเองและประเมินกิจกรรม 
ที่ครูจัดให้ไปด้วย	 ท�าให้น�าไปพัฒนาในกิจกรรมอ่ืนๆ	 ต่อไป	 
โดยส่วนตัวเชื่อว่าการท�ากิจกรรมดังกล่าว	 จะสามารถพัฒนา
ทกัษะเด็กได้จรงิ	เดก็จะเข้าใจในเนือ้หาของบทเรยีนได้มากขึน้	
และท�าให้ผู้เรียน	 รู้ถึงความต้องการและทักษะความสามารถ
ของตนเอง	และเลือกเรียนวิชาชีพที่เหมาะกับตนเองได้
	 ยังมีเนื้อหาอื่นๆ	 ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะและจัดการ
การเรียนรู ้ของครูผู ้สอนทั้งในระดับพื้นฐาน	 และระดับ
อาชีวศึกษา	 และยังได้เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาสู ่การ 
เป็นครูในยุคที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้เรียน 
อย่างมาก	ขอบเขตของการเรียนรู้ไม่มส่ิีงใดมาขวางก้ันอกีแล้ว	
ดังนั้นบทบาทของครูจึงต้องเปลี่ยนแปลงให้ทัน	 โดยครูต้อง 
ก้าวข้ามจากบทบาทการสอนเพียงเพื่อให้ใช้เทคโนโลยี 
เป็นการสอนให้ผู้เรียนคิด	 วิเคราะห์ได้	 และมีวิจารณญาณใน
การใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
	 โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง เมื่อมีนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการท่ีต้องการลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู ้ให้กับเด็ก	 
ครูจึงควรใช้โอกาสนี้	 สร้างทักษะให้กับลูกศิษย์ในการรู้จัก
เลือกใช้สื่อดิจิทัลให้เป็น	เพื่อให้เด็กได้รับข้อมูล	ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริง	 สามารถน�าความรู้เหล่านั้นไปพัฒนา
ศักยภาพตัวเองได้ต่อไป
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โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน�้สำ�นักปลัด อบจ.

บุคลิกภาพของผู้มีทิฐิกับการปฏิบัติหน้าที่
	 การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของคน	 ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด	 
ในสังคมแบบใด	 ต้องหนีไม่พ้นกับสังคมที่ต้องพบปะกับผู้คนไม่ว่า
จะเป็นคนรอบข้างหรอืญาติมติร	เพือ่นร่วมงาน	มคีวามหลากหลาย
อาชีพ	 การที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั้น	 ต้องปราศจาก 
ค�าว่า	ทิฐิ	ผมจึงขออธิบายความหมาย	พอสังเขป	ดังนี้
	 ค�าอธิบายที่โยงกับค�าว่า	 “ทิฐิ”	 ได้ค่อนข้างชัดเจน	 ได้แก่	 
ดือ้รัน้	ล�าเอยีง	ไม่ยืดหยุน่	ไม่เปิดกว้าง	ฯลฯ	ค�านยิามเหล่านีย่้อมฟัง
ไม่ไพเราะเพราะห	ูและแท้จรงิความหมายค่อนข้างไปทาง	ดแูคลน	
คงไม่มีใครต้องการติด	“โรค”	นี้	หรือถูกกล่าวหาเป็นโรคดังกล่าว
ลักษณะเช่นนี้ที่ปรากฏ	 จะมีเกิดกับบุคคลธรรมดาท่ัวไป	 แต่จะ
เป็นกบัผู้มฐีานะ	ม	ี“อ�ำนำจ”	โดยเฉพาะหากเกดิกบัคนทีม่อี�านาจ 
ยิ่งสูงเท่าไรก็จะสร้างปัญหาหนักหรือซับซ้อนยิ่งขึ้นและสิ่งท่ีน่าจะ
มีโอกาสส�าเร็จกับกลายเป็น	“เละเทะ”	ได้	และบุคคลที่สมควรจะ
ได้รบัเกยีรตยิศกก็ลายเป็นว่าชือ่เสยีงอาจป่นป้ีหมดและยงัผลดัดนั
ประเทศและประชาชนได้เกิดกลียุคได้ด้วย
	 คุณสมบัติของบุคคลที่มีทิฐิ	 คือ	 เป็นคนทะนงและถือตัว 
ว่าเป็น	“ผู้รู้สุดยอด”	คนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว	ต้องจัดว่ามีฐานะ
เป็นผู้ที่ประสบความส�าเร็จมาอย่างสูงในด้านการงานและธุรกิจ	 
ซึ่งท�าให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสุดๆ	 เขาจะมึนเมากับ
ความทะนงและความรูส้กึภมูใิจในตวัเอง	เขาจะชอบยกย่องตวัเอง	 
เขาจะเชื่อตัวเอง	 “ถูก”	 ส่วนคนอื่น	 “ผิด”	 แม้ว่าเขาคงไม่วิ่งไป
ตามท้องถนนและตะโกนว่า	 “พระเจ้ำตำยแล้ว! ฉันคือพระเจ้ำ 
(องค์ใหม่)!” แต่พฤติกรรมของเขาก็ต้องถือว่าเปรียบเสมือนการ
ประกาศเช่นนั้น	
	 คนที่มีทิฐิจะเป็นห่วงเรื่องหน้าตาของตัวเองมาก	 หากคน
อื่นหักหน้าเขา	เขาจะถือว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็นความตั้งใจ	(ท�าให้
เขาเสียหน้า	 และจะท�าให้อภัยมิได้)	 เขาจะต้องหาโอกาสแก้แค้น 
เพ่ือทุเลาความรู้สึกเจ็บปวดของตัวเอง	 และหากผู้ละเมิดบังเอิญ
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะถูกเล่นงานแบบไม่มีวันได้ผุดได้เกิด
	 ผู้ทีม่ทีฐิไิม่เคยยอมรบัตวัเองผดิ	แม้ในกรณีทีค่่อนข้างชดัเจน
ว่าเขาเป็นฝ่ายผดิ	หรอืมคีวามบกพร่องในทางความคดิ	เขายนืหยดั
ว่าคนอืน่เข้าใจเขาผดิ	มนัเป็นกรณีของการท�า	“ด�ำ” ให้เป็น	“ขำว” 
และ	“เรื่องผิด”	เป็น	“เรื่องจริง”	บุคคลเช่นนี้พบเห็นความส�าเร็จ
ในตัวเอง	ส่วนความผิดพลาดให้ตกเป็นของคนอื่น	และแม้ในกรณี
ที่มีการยอมรับความผิด	 เขาก็พยายามให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องเล็ก 
แค่หวัแม่มอื	เมือ่เปรยีบเทยีบนิว้ทัง้หมดในสองมอื	หรอือกีนยัหนึง่ 
คือเขาท�าดีมีเครดิตเจ็ดส่วน	 ส่วนความผิดพลาดมีแค่สามส่วน
เท่าน้ัน	ดงัน้ันผู้วิจารณ์เขาจะถกูมองว่าเป็นผูห้วงัร้าย	และเพือ่สยบ
เสยีงคดัค้าน	เขาจงึจ�าเป็นต้องใช้อ�านาจทีเ่หนือกว่าจดัการผูว้จิารณ์	
เขาไม่เคยแสดงออกถึงความเสียใจ	หรือ	รับฟังค�าตักเตือน	ดังนั้น

เขาจะก้าวย่างสูเ่ส้นทางความผดิพลาดมากขึน้เรือ่ยๆ	ขณะเดยีวกนั
เขาจะก้าวถอยห่างเป้าหมายสูงส่งที่ตั้งใจไว้แต่เดิม
	 ผูม้ทีฐิชิอบโฆษณา	ประกาศความส�าเรจ็ของตวัเองเมือ่ได้ท�า
สิง่ใดเลก็ๆ	น้อยๆ	ที่ถอืว่าเป็นความดี	เขาจะกระตอืรอืร้นประกาศ
ต่อชาวโลกเพราะเกรงว่าคนอืน่จะไม่รู้	คนชนดินีช้อบฟังค�าไพเราะ
เสนาะหู	 แต่ไม่รับความเห็นต่อต้าน	 และยิ่งไปกว่านั้นคือเกลียด 
ค�าพูดคัดค้าน	 เขามักมีบุคคลท่ีประจบประแจงคอยห้อมล้อมตน	
ผลก็คือบุคคลดังกล่าวยิ่งเหินห่างจากจริยธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ	 
การมีทิฐิถือเป็นโรคร้ายท่ีร้ายแรง	 คนติดโรคดังกล่าวจะไม่ค�านึง
ถึงความสลับซับซ้อนในปัญหาต่างๆ	 แต่เลือกหาค�าตอบง่ายๆ	 
ซึง่เท่ากบัพาตวัเองหลดุพ้นจากความจรงิ	ในขณะเดยีวกนัน�าตวัเอง
ไปเสี่ยงภัยกับความหายนะเราจะขจัดโรคทิฐิได้อย่างไรอย่าแสดง
ความหยิ่งยโส	พยายามฟังผู้อื่นบ้าง	หัวอกที่คับแคบย่อมไม่มีช่อง
ส�าหรบัข้อพจิารณาอย่างอืน่	ควรท�าหวัอกให้กว้าง	ลกึ	และว่างเปล่า	 
เสมือนดังหุบเขา	 โบราณกล่าวไว้ว่า	 “คนจองหองนับแต่ผลลบ  
คนถ่อมตัวนับผลประโยชน์” ด้วยวิธีดังกล่าวเราจะสามารถซึมซับ
ความรูท้ีไ่ม่สิน้สดุ	เพือ่เพิม่คณุค่าให้ตวัเองด้วยความเหน็มากมายทีม่ี 
ประโยชน์อย่าปัดความเห็นของคนอื่นอย่างง่ายดาย	ต้องพยายาม
เข้าใจผู ้อื่น	 มีเมตตาจิตต่อผู ้อื่น	 เพื่อลดความไม่รู ้ของตนเอง	 
ควรพยายามค้นพบคุณลักษณะเฉพาะในความเห็นของผู้อื่น 
เพื่อสังเกตปัญหาจากแง่มุมท่ีต่างกันยิ่งไปกว่านั้นไม่ควรใช้อ�านาจ
ของตนก�าจัดทัศนะของผู้อื่น	 เพราะนี้คือสัญลักษณ์ของการขาด
สติปัญญา	 ซึ่งสร้างผลร้ายและท�าลายผลประโยชน์แสดงวิญญาณ
แห่งความเสมอภาคและประชาธิปไตยโดยเปิดใจกว้างเพื่อการ
เรยีนรู	้การเปิดใจกว้างต้องมาจากการเคารพบคุคลอืน่	คนส่วนมาก 
ดูเสมือนจะยอมรับ	“กำรเคำรพ”	ได้ต่อเมื่อเป็นเจ้านายหรือผู้ที่มี 
อาวุโสสูงกว่า	 แต่การเคารพบุคคลธรรมดาหรือผู้น้อยนั้นท�าได้
ยากกว่ามาก	ซ่ึงนัน้คอืจดุเริม่ต้นของการแสดงความเคารพเปลีย่น
ทัศนะของตนเอง	คนเราถือทิฐิเพราะกระบวนความคิดที่บกพร่อง	
บุคคลท่ีเราภาคภมูใิจกบัความรูเ้พยีง	“กระพี”้	เดยีว	หรอืเมือ่ปล่อย
ให้เรื่องเล็กๆมาบดบังวิสัยทัศน์ของตนเอง	 จะไม่รู้ซึ่งว่าความรู้ 
ในโลกนีช่้างมหาศาลและไม่มขีอบเขตจ�ากดัพยายามท�าการส�ารวจ	
	 สรุปคือ	 เมื่อผู้มีทิฐิสามารถเอาชนะโรคแห่งทิฐิได้	 เขาก็จะ
กลายเป็นบุคคลที่อิ่มเอิบด้วยพลังแห่งชีวิตความกระตือรือร้น 
และเปี่ยมด้วยอนาคตท่ีแจ่มใส	 “เมื่อสวรรค์ส่งภัยพิบัติมำสู่โลก  
โลกยังพอหวังโอกำสจะรอดพ้นแต่เมื่อมนุษย์สร้ำงภัยพิบัติให้กับ
ตนเอง โลกคงหมดหนทำงหลีกเลี่ยง”

	 ตดิตามโครงการเปิดบ้านรบัธรรม	อบจ.ขอนแก่น	ในฉบบัหน้า	 
สวัสดีครับ

ที่มา   :  คัดย่อมาจากหนังสือ “ปรัชญาจับฉ่าย” ของ ดร.สารสิน  วีระผล  www.thaihealth.or.th
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่
โดย...สุวนัย ภูม�ศ ผอ.กองก�รเจ�้หน้�ที่

การระงับการด�าเนินการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 สวัสดีครับ...สาระน่ารู ้เดือนนี้ขอเสนอเรื่องระงับการ
ด�าเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นระยะเวลา	3	เดือน	ตั้งแต่วันที่	1	ม.ค.	2559	เป็นต้นไป	 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการ
ก�าหนดต�าแหน่งและใช้ต�าแหน่งตามระบบแท่ง	โดยส�านกังาน	
ก.จ.	ก.ท.	และ	ก.อบต.	ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัต	ิดังนี้
	 1.	 มาตรการนี้ใช้บังคับเฉพาะข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิน่	ไม่รวมถึงข้าราชการครหูรอื	พนกังานคร	ูบคุลากร
ทางการศึกษาในระบบวทิยฐานะ	ลกูจ้างประจ�า	และพนักงาน
จ้าง
	 2.	ระงบัการด�าเนนิการเกีย่วกบักระบวนการบริหารงาน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดต�าแหน่งเพิ่มเติม	การแต่งตั้ง	
การย้าย	 การโอน	 การคัดเลือก	 การสอบคัดเลือก	 หมายถึง	 
การระงับการด�าเนินการที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่	 1	 ม.ค.	 2559	
เป็นต้นไป	ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
	 	 	 2.1	 การด�าเนินการภายใต ้บทเฉพาะกาลตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต�าแหน่ง

	 	 	2.2	การด�าเนนิการทีด่�าเนนิการก่อนวนัที	่1	ม.ค.	2559	 
แต่ไม่แล้วเสร็จ	 หรือที่ด�าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน	 ธ.ค.	
2558	 แต่มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่	 1	 ม.ค.	 2559	 เป็นต้นไป	 
ก็ให้การนั้นสามารถด�าเนินการต่อเนื่องไปได้เท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับคุณสมบัติ	ตามคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งในระบบ
จ�าแนกต�าแหน่ง	(ระบบแท่ง)
	 	 	2.3	การคดัเลอืก	การสอบคดัเลอืก	ท่ีได้ประกาศก่อน
วันที่	 1	 ม.ค.	 2559	 ให้ด�าเนินการต่อไปได้จนแล้วเสร็จเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับคุณสมบัติ	 ตามคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง 
ในระบบจ�าแนกต�าแหน่ง	(ระบบแท่ง)
	 	 	2.4	 การถูกส่ังให้พ้นจากต�าแหน่ง	 การลาออก	 
การปลดออก	การไล่ออก	หรือการพ้นจากต�าแหน่งเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งในส่วนราชการอื่น	ไม่ต้องห้ามตามมาตรการนี้
	 3.	 การแต่งเคร่ืองแบบของข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
ส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.2509	 ดังนั้น	 ในระหว่างการขอแก้ไข 
กฎกระทรวงเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบในระบบแท่ง	 
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่งเครื่องแบบตาม
ระบบซี	ไปพลางก่อน
	 ทั้งนี้ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หนังสือส�านักงาน	
ก.จ.	ก.ท.และ	ก.อบต.	ด่วนมาก	ที่	มท	0809.2/ว1	ลงวันที่	 
4	ม.ค.2559
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ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน
โดย... นิมิตร ลีเอ�ะ เจ�้หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป 7ว

การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

	 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	5	ต.ค.	2547	
เมื่อ	 6	 ธ.ค.	 2548	 และวันที่	 27	 ธ.ค.	 2548	 สมควรให ้
ส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	และหน่วยงานอ่ืนของรฐั	ด�าเนนิการ 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Auction)	 
ในฉบับน้ี	จงึน�าเรยีนถงึวธิกีารประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์
	 การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Auction)	 
คอื	การเสนอราคาซือ้	หรอืขายในระบบ	on-line	ผ่านเครอืข่าย	 
Internet	มีการเสนอราคา	แบบ	Real	Time	(การท�างาน
แบบทันที)	 โดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องเวลาและสถานที่	 ซ่ึงมี 
ประเภทของการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู ่	 
2	ลักษณะ	คือ
	 -	 การประมูลแบบไล่ราคาลง	 (Reword	 Auction)	
ได้แก่การประมูลซื้อ	 ผู ้เสนอราคาต�่าสุดจะเป็นผู ้ชนะ	
เช่น	 ประมูลซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์	 ส�านักงาน	 หรือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร	์หรือการจ้างเหมาบริการ	เป็นต้น
	 -	 การประมูลแบบไล่ราคาข้ึน	 (Forwoad	 Auction)	 
ได้แก่	 การประมูลขาย	 ผู ้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู ้ชนะ 
การประมูล	เช่น	การประมูลขายครุภัณฑ์ช�ารุด	รถยนต์ของ
ทางราชการ	 ผู้ท่ีให้ราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ	 นี่คือ	 ประมูล
แบบไล่ราคาขึ้น

	 ในการจัดหาด้วยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส	์ 
(e-Auction)	จะแตกต่างจากการสอบราคา	และการประกวด 
ราคาคือจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่	 3	 ฝ่ายคือ	 ผู้ซื้อ	 ผู้ให้บริการ
ตลาดกลางและคณะกรรมการ	e-Auction
	 ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์	 ได้แก่	 บริษัทที่
ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ประกอบการทีม่คีวามพร้อมทีจ่ะ
เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์	 และขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงการคลังเพื่อด�าเนินการจัดประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์	(e-Auction)	ให้แก่ส่วนราชการ

ที่มา http://www.med.cmu.ac.th/secret/store/pasadu/E-Auction.pdf
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ข่าว กีฬา
โดย...จ่�อ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

สรุปผลการแข่งขันคะแนนรวมยอดเยี่ยม

 1. ร�งวัลชนะเลิศ 	 	 ได้แก่	 ชมรมว่ายน�้าจังหวัดอุบลราชธานี
 2. ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	 ได้แก่	 เดอะมอลล์สวิมมิ่ง	คลับ	นครราชสีมา
 3. ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	 ได้แก่	 ศูนย์ฝกกีฬาว่ายน�้าดาวิซาร่าฝาง
 4. ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 3	 ได้แก่	 ระยองสัมพันธ	์ฟินสวิมมิ่ง
 5. ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 4	 ได้แก่	 สโมสรสระว่ายน�า้สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น

โครงการแข่งขันว่ายน�า้ อบจ.ขอนแก่น คัพ ครั้งที่ 2

	 	 สวัสดีครับ	 แฟนข่าวกีฬารอบรั้ว	 อบจ.ขอนแก่น	 กีฬาว่ายน�้าเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่เด็ก	 เยาวชนและประชาชน 
จ�านวนมากให้ความสนใจ	เพราะนอกจากจะท�าให้ร่างกายแขง็แรงแล้วการเป็นนกักฬีาว่ายน�า้ยงัสามารถท�าให้นกักีฬาได้พฒันา
ตัวเองถึงขีดสูงสุดและได้รับโอกาสเป็นตัวแทนในระดับต่างๆ	 หรือได้รับคัดเลือกตัวให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย	 อบจ.ขอนแก่น	 
ได้ด�าเนนิการจดัโครงการแข่งขันว่ายน�า้	“อบจ.ขอนแก่น คพั”	ครัง้ที	่2	ระหว่างวนัที	่19-20	ธ.ค.	2558	โดย	นายก	อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 เล็งเห็นความส�าคัญของกีฬาประเภทนี้	 จึงได้อนุมัติงบประมาณ	 เพื่อสนับสนุนให้เด็ก	 เยาวชน	 
และประชาชนได้ออกก�าลังกาย	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 โดยสถานที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้	 ใช้สระว่ายน�้า	 สนามกีฬา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	ปีนีม้สีโมสร/ชมรมว่ายน�า้	จากทัว่ประเทศเข้าร่วมการแข่งขนัจ�านวน	64	สโมสร	มีนกักีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน	463	คน	เจ้าหน้าที่ทีม	ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า	2,000	คน

	 	 พิธีเปิดการแข่งขันวันท่ี	 19	 ธ.ค.	 2558	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์	 มอบหมายให ้
รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันว่ายน�้า	 “อบจ.ขอนแก่น คัพ”	 โดยมี	 
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมืองเขต	1	น�งปณิด� แก้วขัน,	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล,	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	
น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์,	ผอ.กองกิจการขนส่ง	น�ยประชิต อึ้งประเสริฐ,	หัวหน้าส�านักปลัด	อบจ.	น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี,  
หัวหน้าฝ่ายการท่องเท่ียวและกีฬา	น�ยสมช�ย อิฐรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติและให้ก�าลังใจนักกีฬาและในวันที่	 20	 ธ.ค.2558	 
เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน	 ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส�านักปลัด น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี มอบถ้วยรางวัลให้กับสโมสร 
และชมรมว่ายน�า้คะแนนรวมยอดเยีย่ม	การแข่งขนัคร้ังนีไ้ด้รับค�าชมเป็นอย่างมากจากนกักฬีาและผู้ปกครองทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม	
ถือว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการครับ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	“สวัสดีปีใหม่”	ครับ…



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


