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เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจ�าปี 2559

	 ในโอกาสวันมาฆบูชา	 ป ี 	 2559	 อบจ.ขอนแก ่น	 
ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น	 และคณะสงฆ์	 จังหวัดขอนแก่น	
จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่ว	ประจ�าปี	2559	เพือ่น้อมถวายเป็นพระราชกศุล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคล	 
เฉลิมพระชนมพรรษา	89	พรรษา	 5	 ธ.ค.	 2559	 โดย	อบจ.
ขอนแก่น	 ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล	 และท�าบุญตักบาตร	
ในกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั	ประจ�าปี	2559	ระหว่างวนัที	่17-23	ม.ค.	2559	

ในโอกาสนี้มี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	น�ยประเสริฐ 
ลอืช�ธน�นนท์ พร้อมด้วย	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งพฒัน�วดี  
จันทร์นวล คณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	
พนกังาน	อบจ.ขอนแก่น	ผู้แทนจากหน่วยงานภาครฐั	และเอกชน	 
ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 เข้าร่วมเป็น
เกียรติในพิธี	 ณ	 พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น	 ต.ศิลา	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น



สวสัดค่ีะผูอ่้านทกุท่าน	วารสารคูนแคน	 
ป ีที่ 	 11	 ฉบับที่ 	 5 	 ประจ� า เดือน
กุมภาพันธ ์ 	 2559	 เดือนเทศกาล 
แห่งความรัก	 ของคนไทยและทั่วโลก	
และเป็นวันที่ใครหลายๆ	 คนรอคอย 
ไม่เพียงเฉพาะหนุ่มสาวที่พร้อมจะตื่น
ขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มวันที่หัวใจยิ้มได้

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	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

เป็นวันเพ็ญขึ้น	 15	 ค�่า	 เดือน	 3	 ปีมะแม	 และยังเป็นวันหยุดราชการ 
ของไทยเรา	 เพ่ือจะได้ไปท�าบุญประกอบพิธีต่างๆ	 ทางศาสนา	 อาท	ิ 
การท�าบุญตักบาตร	 การฟังพระธรรมเทศนา	 มีการเวียนเทียน 
เพือ่เป็นการบชูาร�าลึกถงึพระรตันตรยั	ตามวดัใกล้บ้าน	และขอเชญิชวน
พีน้่องชาวขอนแก่นและพีน้่องจงัหวดัใกล้เคยีงได้ร่วมกนัท�าบญุตกับาตร	
ณ	 พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น	 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 บริเวณหนองอีเลิง	 ริมถนนเลี่ยงเมือง	
(ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)	ต.ศิลา	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	
	 	 ก่อนจากกนัฉบบันี	้ขอให้พ่ีน้องชาวขอนแก่นและพีน้่องชาวไทย 
ทั่วประเทศทุกภาครักษาสุขภาพเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรงกับ 
ความเหนบ็หนาวกว่าทกุปีจากอากาศทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	
ด้วยรกัและห่วงใย	สุดท้ายนีข้ออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยัองค์พระธาตุ 
ขามแก่น	 และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากลโลก	 จงดลบันดาลประทานพรให้ 
ทกุท่านประสบความสขุ	ความเจรญิ	มพีลานามยัทีส่มบรูณ์แขง็แรง	ช่วงนี ้
อากาศเปลี่ยนแปลงและฤดูหนาวยังไม่ผ่านไป	 อย่าลืมออกก�าลังกาย 
เพื่อรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ	พบกันใหม่ฉบับหน้า	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

เท่านัน้นะคะ	แต่เป็นวันทีส่ขุกบัความรกัของคนรอบๆ	ข้าง	วนัอบอุน่ของ
ครอบครัว	ความรักจากคุณพ่อคุณแม	่ความรักจากญาติพี่น้อง	ความรัก
จากเพ่ือนๆ	เพ่ือเตรยีมของขวญั	และข้อความพเิศษๆ	แม้แต่ชอ็คโกแลต 
รูปหัวใจสวยๆ	จากคนพิเศษ	แต่ที่ส�าคัญไม่ว่าคุณจะรักใครมากแค่ไหน	
นอกจาก	คณุพ่อคณุแม่ทีถ่อืว่าเป็นพระในบ้านทีแ่สนอบอุน่ของเราแล้ว	
ก็อย่าลืมรักตัวเองให้มากด้วยนะคะ	
	 กมุภาพนัธ์	2559	ปีน้ีมวีนัดีๆ 	อีกหลายวนัเลยทเีดยีว	ไม่ว่าจะเป็น
วันขึ้นปีใหม่ของพ่ีน้องชาวไทยเช้ือสายจีน	 ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกัน 
ดว่ีาเป็น	“วันตรุษจนี”	“ซินเจยี	ยูอ่ี	่ซินนี	่ฮวดไซ้”	มัง่ม	ีศรสีขุ	เฮง	เฮง	รวย	รวย	 
และยงัเป็นวนัส�าคญัทางศาสนา	ท่ีชาวพทุธศาสนกิชนชาวไทยพทุธรูจ้กั
กันดีอีกวัน	นั้นก็คือ	“วันมาฆบูชา”	ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่	22	ก.พ.	2559	 



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

ก�รแข่งขันกีฬ�นักเรียน อปท. 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 11

รู้เรื่องกฎหม�ย 12

พระบรมร�โชว�ทและพระร�ชดำ�รัส 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

แสดงความยินดีกับผู้ส�าเร็จการศึกษา
จาก วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
ได้ให้โอวาทและแสดงความยนิดี	พร้อมถ่ายรปูร่วมกบัผูท้ีส่�าเรจ็ 
การศึกษา	 จาก	 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย	 ประจ�าปี	 2559	 
และได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทปริญญาบัตร	 ประจ�าปี
พุทธศกัราช	2559	ณ	โรงแรมกรีนโฮเต็ล	แอนด์	รสีอร์ท	ต.ในเมอืง	 
อ.เมืองขอนแก ่น	 จ.ขอนแก ่น	 โดยมี	 ผู ้รับใบอนุญาต	
ศาสตราจารย	์ดร.น�ยแพทย์กระแส ชนะวงศ	์ เป็นประธาน
ในพิธี	 และผู้ทรงคุณวุฒิ	 ข้าราชการ	 นักวิชาการ	 ผู้ปกครอง	 
เข้าร่วมพิธี	 เมื่อวันที่	 9	 ม.ค.	 2559	 ณ	 อาคารยิมเนเซียม	
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2559 ผบช.ภ.4

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่	 2559	 ผบช.ภ.4	พล.ต.ท.บุญเลิศ  
ใจประดิษฐ์ เมื่อวันที	่8	ม.ค.	2559	ณ	ส�านักงานต�ารวจภูธร
ภาค	4	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 อบต.สวนหม่อน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดงานวันเดก็แห่งชาต	ิประจ�าปี	2559	จัดขึน้โดย	
อบต.สวนหม่อน	ร่วมกบัโรงเรยีนภายในพืน้ทีต่�าบลสวนหม่อน	
เพื่อกระตุ ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของตนรูจ้กัหน้าทีเ่ป็นคนด	ีมคีณุธรรม	และส่งเสรมิพัฒนาการ
ของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม	โดยมี	นายก	อบต.
สวนหม่อน	น�ยธนเสฏฐ์ มีสังข์ทอง	กล่าวรายงาน	เมื่อวันที่	 
8	ม.ค.	2559	ณ	อบต.สวนหม่อน	อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น

ร่วมเปิดส�านักงาน
ต�ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
ร่วมพิธีท�าบุญและเปิดที่ท�าการต�ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น	
หลังใหม ่ 	 ซึ่ งภายในงานมีพิธีสงฆ ์ เจริญพระพุทธมนต ์	 
และเจิมอาคารส�านกังานใหม่	โดยม	ีผบช.ภ.4	พล.ต.ท.บญุเลศิ  
ใจประดิษฐ์	 เป็นประธาน	 ในโอกาสน้ี	 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น	น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย	์ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน	เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี	เมื่อวันที่	14	ม.ค.	2559	 
ณ	บรเิวณต�ารวจภธูรจงัหวดัขอนแก่น	ต.ในเมือง	อ.เมืองขอนแก่น	 
จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

พิธีเบิกเนตรหล่อซุ้มเรือนแก้ว
พระพุทธบรมมหาจักรพรรดิฯ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานพิธีเบิกเนตรองค์พระ	 และพิธีหล่อซุ้มเรือนแก้ว	
พร้อมทั้งอัญเชิญฝุ ่นดินพระธาตุเก่าเข้าบรรจุใต้ฐานองค	์
“พระพุทธบรมมหาจักรพรรดิสรรพมงคลศรีขามแก่น”	 โดยมี	 
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.น�า้พอง	เขต	2	น�ยนพพร ปิตสิวุรรณรตัน์ 
ร่วมในพิธี	เมื่อวันที่	17	ม.ค.	2559	ณ	วัดเจติยภูมิ	(พระธาตุ
ขามแก่น)	ต.บ้านขาม	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น	

โครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 
ร.ร.โนนหันวิทยายน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป ็นประธานเป ิดโครงการส ่ ง เสริมคุณภาพนัก เรียน	 
และกจิกรรมวนัพบผูป้กครอง	ครัง้ที	่2	ประจ�าปีการศกึษา	2559	 
เมือ่วนัที	่15	ม.ค.	2559	ณ	หอประชุมโรงเรยีนโนนหนัวทิยายน	 
อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น	

นายก อบจ ขอนแก่น
อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
น�าคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	เข้าร่วมงานวันครู	 
จังหวัดขอนแก่น	 ครั้งที่ 	 60	 ประจ�าปี	 2559	 เมื่อวันที่	 
16	 ม.ค.	 2559	ณ	 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมพิธีวันกองทัพไทย

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรมส�ข�  
ณ	สกลนคร	และ	ข้าราชการ	พนกังาน	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมงาน
พิธีกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล	ประจ�าปี	 2559	
เมื่อวันที่	 18	 ม.ค.	 2559	ณ	 บริเวณศาลาประชาคมจังหวัด
ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	
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แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขนักฬีาท้องถิน่สมัพนัธ์	ต้านยาเสพตดิ	 
ประจ�าปี	2559	สานสัมพันธ์	3	อ�าเภอ	 (อ.ภูเวียง	อ.เวียงเก่า	 
อ.หนองนาค�า)	 เพื่อส ่งเสริมให ้บุคลากรในสังกัด	 และ
ประชาชนในเขตพื้นที	่อ.ภูเวียง	อ.เวียงเก่า	และ	อ.หนองนาค�า	 
เห็นความส�าคัญของการออกก�าลังกาย	รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์	 ไม่มั่วสุมกับอบายมุข	 และยาเสพติด	 โดยมี	 นายก	
อบต.บ้านเรือ	น�ยเฉลิมศักดิ์ เส�วรัตนพงษ์ กล่าวรายงาน	
และมี	 เลขานุการสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 ด.ต.พิชิต ศรีวิไล, 
ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.เวยีงเก่า น�ยวบิลูย์ เรอืงประเสรฐิกลุ  
ร่วมเป็นเกยีรติในพธิี	เมือ่วนัที	่22	ม.ค.	2559	ณ	สนามทีว่่าการ
อ�าเภอภูเวียง	อ.ภูเวียง	จ.ขอนแก่น

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอ�าเภอบ้านไผ่

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดงานประเพณี	“บุญกุ้มข้าวใหญ่	 และของดี
อ�าเภอบ้านไผ่	 ประจ�าปี	 2559”	 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์
เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม	 “ไทอีสาน”  
ตามฮีตสิบสอง	ครองสิบสี่	 เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
สินค้าอันลือช่ือของอ�าเภอบ้านไผ่	 โดยมี	 นายอ�าเภอบ้านไผ	่
น�ยจ�รึก เหล่�ประเสริฐ กล่าวรายงาน	 และมี	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	1 น�ยเดชคำ�รณ สิงคลีบุตร	ส.อบจ.
ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 เขต	 2	 น�ยองอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน์  
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	เมื่อวันที่	21	ม.ค.	2559	ณ	บริเวณหน้า 
ที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ	่อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น

ยกเสาเอก-เสาโท กุฏิรับรองพระเถระ อ.เขาสวนกวาง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานยกเสาเอก-เสาโท	เพือ่ก่อสร้างกฏิุรบัรองพระเถระ	 
วัดศิริพนปุญญาวาส	 ขนาดกว้าง	 12	 เมตร	 ยาว	 16	 เมตร	
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.เขาสวนกวาง	น�ยสมศักด์ิ  
ล้ีตระกูล	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 เมื่อวันท่ี	 21	 ม.ค.	 2559	 
ณ	 วัดศิริพนปุญญาวาส	 บ ้ านดงบั ง 	 ต .ดง เมืองแอม	 
อ.เขาสวนกวาง	จ.ขอนแก่น	

โครงการสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ฯ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	
และคณิตศาสตร์ส�าหรับชั้นประถมศึกษาให้กับโรงเรียน 
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	2	 เมื่อวันที่	
25	ม.ค.	2559	ณ	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	เขต	2	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น

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

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญกุ ้มข้าวใหญ่และของดี
อ�าเภอหนองสองห้อง	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 นายอ�าเภอ
หนองสองห้อง	น�ยธวัชชัย รอดง�ม เป็นผู้กล่าวรายงาน	 
และมีนายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข	
น�งระเบียบรัตน์ พงษ์พ�นิช อดีต	 ส.ส.	 พรรคเพื่อไทย  
ร ้อยโทปรีช�พล พงษ์พ�นิช ส.อบจ.ขอนแก ่น	 เขต	
อ.หนองสองห้อง น�ยศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธี	เมื่อวันที	่28	ม.ค.	2559	ณ	บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ
อ�าเภอหนองสองห้อง	อ.หนองสองห้อง	จ.ขอนแก่น

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

ประชุมใหญ่สมาชิกโครงการฯ ซี.ซี.เอฟ.จ.ขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สมาชิกโครงการสงเคราะห์
เดก็ยากจน	ซ.ีซ.ีเอฟ.จงัหวดัขอนแก่น	เพือ่สรปุผลการด�าเนนิงาน 
ของโครงการประจ�าปีงบประมาณ	 2557/58	 และคัดเลือก
กรรมการบริหารโครงการชุดใหม่	 เมื่อวันที่	 31	 ม.ค.2558	 
ณ	 ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น	

เปิดโครงการ “เปิดบ้านรู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง.” 
ปีงบประมาณ 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธิกลุ ภคูำ�วงศ์ 
พร้อมด้วย	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล 
หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมพิธีเปิด
โครงการ	“เปิดบ้านรู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ	สตง.”	ปีงบประมาณ	
2559	โดยม	ีประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ	ศ�สตร�จ�รย์
พิเศษชัยสิทธิ์ ตร�ชูธรรม	เป็นประธาน	ในโอกาสนี้ม	ีรองผู้ว่า 
ราชการจังหวัดขอนแก่น	 น�ยประเสริฐ ลือช�ธน�นนท์,  
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ	และผูบ้รหิาร	สตง.	ร่วมเป็นเกยีรติ
ในพธิ	ีเมือ่วนัที	่20	ม.ค.	2559	ณ	วทิยาลยัการปกครองท้องถิน่	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมงานพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพพุทธิมุนีฯ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล 
ร่วมงานพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล	 6	 รอบ	 72	 ปี	 52	 พรรษา	 
พระเทพพุทธมินีุ (สันต์ิ ชุตินฺธโร จลุโนนย�ง)	ฉลองพระราชา
คณะชั้นเทพ,	ฉลองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น	ธรรมยุต,	ฉลอง
เจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง,	 ฉลองพระอุปัชฌาย	์ เมื่อวันที่	
31	ม.ค	2559	ณ	วัดศรีจันทร	์ (พระอารามหลวง)	ต.ในเมือง	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	
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งาน “Welcome to the ASEAN Community”
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ มอบหมายให้	 
รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	 ร่วมพิธีเปิดงาน	 
“Welcome	 to	 the	 ASEAN	 Community”	 โดยมี	 ผอ.ส�านัก
ประชาสัมพันธ์	 เขต	 1	 ขอนแก่น	น�ยสมพงษ์ ปัตต�นี	 เป็นผู้กล่าว
รายงานและม	ีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	น�ยประวิน พัฒนะพงษ์ 
เป็นประธาน	 ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 เข้าร่วม
เป็นเกียรติในพิธ	ี เมื่อวันที่	 15	ม.ค.	 2559	ณ	 เวทีกลางตลาดต้นตาล	 
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

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

งานต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและถวายเครื่องไทยธรรม

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ มอบหมายให้	 
รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ พร้อมด้วย	 ผอ. 
กองกจิการขนส่ง น�ยประชติ อึง้ประเสรฐิ ร่วมงานต้อนรบัสญัญาบตัร 
พัดยศและถวายเครื่องไทยธรรม	 เน่ืองในโอกาสรับพระราชทาน
สมณศักดิ์ 	 ผู ้ช ่วยเจ ้าอาวาส	 วันศรีจันทร ์	 (พระอารามหลวง)	 
พระครูปลัดสมัย ผ�สุโก เป็นพระครูสัญญาบัตร	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
พระอารามหลวง	ชัน้เอก	ผจล.ชอ.	ในราชทินนามที	่พระครูธรรมาภสิมยั	
ในโอกาสนี้	ผอ.สพป.ขอนแก่น	เขต	1 น�ยส�ยัณห์ ผ�น้อย พร้อมด้วย	 
ผู้ช่วยอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตอีสาน	 
น�ยเอกช�ตรี สุขเสน,	 ศิษยานุศิษย์	 และพุทธศาสนิกชนในเขต
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธ	ี เมื่อวันที	่ 26	ม.ค.	 2559	 
ณ	 ปรัมพิธีลานไทร	 วัดศรีจันทร์	 (พระอารามหลวง)	 ต.ในเมือง	 
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจ�าปี 2559
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์	มอบหมายให้	 
รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ ร่วมพิธีเปิดงาน 
วันเกษตรภาคอีสาน	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 ผู้ช่วยรัฐมนตรี	 ประจ�า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภฏั เป็นประธาน	
โดยมี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	น�ยศิว�โรจน์ มุ่งหม�ยผล  
เป็นผู ้กล่าวต้อนรับ	 และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศภุชยั ปทมุน�กลุ  
เป็นผู้กล่าวรายงาน	 ท้ังนี้มีผู ้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 เมื่อวันที	่ 22	ม.ค.	 2559	ณ	อาคารนิทรรศการ
จตุรมุข	 อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

งาน Thank You Party & Happy New Year 2016
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ มอบหมายให้	 
รองนายก	อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ พร้อมด้วย	ส.อบจ.
ขอนแก่น	 เขต	 อ.ภูผาม่าน	 น�ยประสิทธิ์ ทองแท่งไทย	 ร่วมงาน	 
Thank	You	Party	&	Happy	New	Year	2016	และมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับ	น�ยอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ที่เข้ารับรับต�าแหน่ง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น	 โดยมี	 รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น	 น�ยศิว�โรจน์ มุ่งหม�ยผล เป็นประธานกล่าว 
แสดงความยินดีเมื่อวันที่	 14	 ม.ค.	 2559	ณ	 ห้องศรีจันทร์บอลรูม	 
โรงแรมเจริญธานี	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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โดย....น�ยกิตติชัย อุทธ� นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�ร

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

	 อบจ.ขอนแก่น	ส่งนกัเรยีนในสงักดัท่ีผ่านการคดัเลอืกการแข่งขนักฬีานกัเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งประเทศไทย	

ครั้งที่	 33	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	“ไดโนเสาร์เกมส์”	 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ	 

รอบชิงชนะเลิศ	ระดบัประเทศ	“กรงุเทพฯเกมส์	2558”	ระหว่างวนัที	่11	–	21	ม.ค.	2559	ณ	สนามกฬีาในเขตกรุงเทพมหานคร	

โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน	ซึ่งมีคณะนักกีฬา	อบจ.ขอนแก่น	จ�านวน	124	คน	ผู้บริหาร	ผู้ฝึกสอนและ 

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33
 ประจ�าปีการศึกษา 2558 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “กรุงเทพฯเกมส์ 2558”

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง	 60	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 184	 คน	 ซ่ึงสรุป

เหรยีญรางวลั	อบจ.ขอนแก่น	ได้	10	เหรยีญทอง	7	เหรยีญเงนิ	 

และ	7	เหรยีญทองแดง	ซึง่ได้ล�าดบัท่ี	5	ของประเทศ	โดยเป็นที	่1	 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และในการจัดการแข่งขันกีฬา

นกัเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่34	 

ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 รอบชิงชนะเลิศ	 ระดับประเทศ	

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรับเป็นเจ้าภาพฯ	 โดยก�าหนดจัดการ

แข่งขันในเดือนธันวาคม	2559
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รู้เรื่องกฎหมาย

	 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให ้
ชนชาวไทยย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุข 
ที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจาก
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่
กฎหมายบัญญัติและการให้บริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็น
ไปอย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ	โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมเท่าที่จะกระท�าได้ 
และได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุข 
ให้ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
อย่างทัว่ถงึ	ด้วยเหตนุีจ้งึต้องจดัระบบการให้บรกิารสาธารณสุข
ที่จ�าเป็นต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิตให้มีการรักษาพยาบาล
ที่มีมาตรฐาน	โดยมีองค์กรก�ากับดูแลซึ่งจะด�าเนินการโดยการ 
มีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพ่ือจัดการ
ให้มีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งประเทศและ
ให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานด้วยกันทุกคนนอกจากนี้	 เนื่องจากในปัจจุบันระบบ
การให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลได้มีอยู่หลาย
ระบบท�าให้มีการเบิกจ่ายเงินซ�้าซ้อนกัน	 จึงสมควรน�าระบบ
การช่วยเหลือดังกล่าวมาจัดการรวมกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน 
ภาพรวมในด้านสาธารณสุขมิให้เกิดการซ�้าซ้อนกันดังกล่าว 
และจัดระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจึงจ�าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติ	หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.2545
 “บริการสาธารณสุข”	 หมายความว่า	 บริการด้านการ
แพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคล	 เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพการป้องกันโรค	 การตรวจวินิจฉัยโรค	 การรักษา
พยาบาลและการฟนฟูสมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อสุขภาพและ 
การด�ารงชวีติ	ทัง้นีใ้ห้รวมถงึการบรกิารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศลิปะ
 “ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข”	 หมายความว่า	
ค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ	 ได้แก่	 (1)	ค่าสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 
(2)	 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค	 (3)	 ค่าตรวจและรับฝากครรภ์	 
(4)	ค่าบ�าบัดและบริการทางการแพทย์	(5)	ค่ายา	ค่าเวชภัณฑ์	

ค่าอวัยวะเทียมและค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์	(6)	ค่าท�าคลอด	
(7)	 ค่ากินอยู่ในหน่วยบริการ	 (8)	 ค่าบริบาลทารกแรกเกิด	 
(9)	ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย	(10)	ค่าพาหนะ
รับส่งผู้ทุพพลภาพ	 (11)	 ค่าฟนสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ	
(12)	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นเพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่
คณะกรรมการก�าหนด
	 1.	สิทธิการรับบริการด้านสาธารณสุข
	 	 1.1	 บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานและมปีระสทิธภิาพตามทีก่�าหนดโดยพระราชบญัญตันิี้
	 	 1.2	บคุคลใดประสงค์จะใช้สทิธใิห้ยืน่ค�าขอลงทะเบียน
ต่อส�านกังานหรอืหน่วยงานทีส่�านกังานก�าหนด	เพือ่เลือกหน่วย
บริการเป็นหน่วยบริการประจ�า
	 	 1.3	 บุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้วให้ใช้สิทธิรับบริการ
สาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจ�าของตนหรือ	 หน่วย
บริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องหรือจาก
หน่วยบริการอื่นที่หน่วยบริการประจ�าของตนหรือเครือข่าย
หน่วยบรกิารทีเ่กีย่วข้องส่งต่อ	เว้นแต่กรณทีีม่เีหตสุมควร	หรอื
กรณอีบุตัเิหตหุรอืกรณเีจบ็ป่วยฉกุเฉนิให้บคุคลนัน้มีสทิธเิข้ารบั
บริการจากสถานบริการอื่นได้
	 2.	คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 มีหน้าที่ 
ก�าหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	
และเครือข่ายหน่วยบริการและก�าหนดมาตรการในการ 
ด�าเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห ่งชาติ ให ้มี
ประสิทธิภาพ
	 3.	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่รับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับการด�าเนินงานการบริการสาธารณสุข

โดย...รัฐกรณ์ ทองง�ม นิติกร ชำ�น�ญก�รพิเศษ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส
โดย...ธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

	 ฉบบันี	้ผูเ้ขยีนขออญัเชญิพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เกี่ยวกับความสามัคค	ีและการด�ารงชีพ 
ในภาวการณ์เปลีย่นแปลงของสังคมโลก	ซึง่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆ	
มาแสดงไว้เพื่อเป็นการเตือนสติ	ท่านทั้งหลาย	ดังนี้ครับ
 “การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง	แต่เมื่อจะใช้	จ�าเป็นต้องใช ้
ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพ 
ของผู้อื่น	 ที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันท้ังมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ
และความเป็นปกตสิขุของส่วนรวมด้วย	มฉิะนัน้	จะท�าให้มคีวามยุง่ยาก
จะท�าสังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง”
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 แถลงการณ	์
สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(สวชพ.)	เรือ่ง	“การใช้เสรภีาพเพือ่ความปรองดองสมานฉนัท์”	เนือ่งใน 
วันนักข่าว	5	มีนาคม	2520
 “คนไทย	 รักษาชาติ	 รักษาแผ่นดิน	 เป็นปึกแผ่นม่ันคงมาได้	 
ด้วยสติปัญญาความสามารถ	 และด้วยคุณความดีอิสรภาพ	 เสรีภาพ	 
ความร่มเยน็เป็นสขุ	ตลอดจนความเจรญิ	ทุกอย่างทีม่อียูบ่ดันี	้เราทัง้หลาย 
ในปัจจุบันจึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างส�าคัญ	ในอันที่จะรักษา
คุณความดี	พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป”
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในการเสดจ็ออก
มหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	5	ธันวาคม	2521
 “วิถีทางด�าเนินของบ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วไป	 มีความ
เปลีย่นแปลงมาตลอดเนือ่งจากความวปิรติผนัแปรของวถิแีห่งเศรษฐกจิ	
สังคม	 การเมือง	 และอื่นๆ	 ของโลก	 ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้	 
จึงต้องระมัดระวัง	 ประคับประคองตัวเรามากขึ้น	 โดยเฉพาะในเรื่อง 
การเป็นอยู	่โดยประหยดัเพือ่ทีจ่ะอยูใ่ห้รอดและก้าวต่อไปได้โดยสวสัด”ี
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 เนื่องใน 
วันขึ้นปีใหม่	31	ธันวาคม	2521
 “บรรพ	 ชนไทย	 เป็นนักต่อสู ้	 ผู ้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง	 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	สามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อ	ไม่ว่าจะท�าการ
สิ่งใด	บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย	และมีความสุขความสมบูรณ์
ทุกอย่างมาจนกระทั่งทุกวันนี้”
	 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ในพิธี 
สวนสนามของทหารรักษาพระองค ์ 	 ณ	 ลานพระราชวังดุ สิต	 
3	ธันวาคม	2522	
	 “การด�ารงชวีติทีด่จีะต้องปรบัปรงุตวัตลอดเวลา	การปรบัปรงุตวั 
จะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง	 ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร	 
ไม่มีความอดทน	 ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย	 เมื่อท้อใจไปแล้ว	 ไม่มีทาง 
ที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ”

	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทาน 
แก่ครูและนักเรียน	โรงเรียนจิตรลดา	27	มีนาคม	2523
	 “เป็นความจริงอยู ่โดยธรรมดา	 ที่บุคคลในสังคมนั้นย่อมมี
อัชฌาสัยจิตใจแตกต่างเหลื่อมล�า้กันเป็นหลายระดับ	ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน
ภูมิธรรมของตน	 บางคนก็มีความคิดจิตใจสูง	 มีความประพฤติปฏิบัต ิ
ดงีาม	เป็นคณุเป็นประโยชน์อยูแ่ล้วเป็นปกต	ิแต่บางคนไม่สามารถจะท�า 
เช่นนัน้ได้	เพราะยงัไม่เหน็คณุค่าของการปฏบิตัดิ	ีจงึมกัก่อปัญหาให้เกดิ
แก่สังคม	 คนเรานั้น	 ส�าคัญอยู่ที่ควรจะได้ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนา 
ตัวเองให้ดีขึ้นเป็นล�าดับ	เพื่อให้ชีวิตเป็นสุข	และเจริญรุ่งเรือง”
	 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	พระราชทาน
เพือ่เชิญไปอ่านในพธิเีปิดการประชุม	ยวุพทุกิสมาคมทัว่ประเทศ	ครัง้ที	่16	 
30	พฤษภาคม	2524	
	 “การมวีนิยั	มคีวามสามคัคี	และรูจ้กัหน้าที	่ถอืกนัว่าเป็นคณุสมบตัิ
ส�าคัญประจ�าตัวของคนทุกคน	 แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ	 3	 ข้อนี้	 
จะต้องไม่ลืมว่า	 วินัย	 สามัคค	ี และหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและ 
ทางลบ	ซึง่ย่อมให้คุณหรอืให้โทษได้มากเท่าๆ	กนั	ทัง้	2	ทาง	เพราะฉะนัน้	 
เมื่อจะอบรม	 จ�าเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า	 เป็นวินัย
สามัคคีและหน้าที่ดีคือ	ปราศจากโทษ	เป็นประโยชน์	เป็นธรรม”
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทาน 
แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	12	กรกฎาคม	2526	
	 “ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้	 เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด	
เพราะเป็นมรดกทีต่กทอดมาจากบรรพบรุษุของเรา	และเป็นปัจจยัส�าคญั 
ที่ท�าให้เรารวมกันอยู่ได้	 ให้เราด�ารงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได	้
ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทย	 และความสามัคคีนี้ไว้ให้
มั่นคงในที่ทุกแห่ง	อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาท�าลายได้”
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทาน 
เพื่อเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจ�าปี	 ของสมาคมนักเรียนไทย 
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	1	กันยายน	2526	
	 “บ้านเมืองไทย	สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	ได้โดยดี	เพราะว่า
จติใจสามคัคแีละแสดงออกซึง่สามคัค	ีถ้าตราบใดเรารกัษาความสามคัค	ี
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้	 เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข
ตราบนั้น”
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทาน
แก่คณะประชาชนจังหวัดราชบุรี	 พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	 
26	พฤศจิกายน	2531

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.cca.chula.ac.th



14 วารสารคูนแคน

เปิดโครงการส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้น�าชุมชนในด้านสาธารณสุข

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการส่งเสรมิและเสรมิสร้างศกัยภาพ
ผู ้น�าชุมชนในด้านสาธารณสุข	 การจัดโครงการในครั้งนี ้
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะของผู ้น�าชุมชน 
ในด้านสาธารณสุขให้มีความรู้	 เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ในการฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัการใช้สมนุไพร	และการแพทย์แผนไทย	
รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	ในโอกาสนี้มี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	1	 
น�ยเดชคำ�รณ สิงคลีบุตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 เมื่อวันที่	 2	
ก.พ.	 2559	ณ	 โรงแรมชิคาโก้ไอแลนด์	 รีสอร์ท	 ต.เมืองเพีย	
อ.บ้านไผ	่จ.ขอนแก่น

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

ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.
โดย...สุธิด� อุ่นสนธ์ นักจัดก�รง�นทั่วไป ชำ�น�ญก�ร

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิกพงษ์  
มอบหมายให	้ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล  
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ด้านการจัดท�า
แผนพัฒนาของ	 อบจ.ขอนแก่น	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2559	 
โดย	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมอืง	เขต	1	น�งปณดิ� แก้วขัน	พร้อมด้วย	 
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 2	น�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว, 
รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น,	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร 
หัวหน้าส่วนราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี	
เมื่อวันที่	 9	 ก.พ.	 2559	ณ	 ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 ในโอกาสนี้มีผู้แทนประชาคมท้องถิ่นจาก	 26	 อ�าเภอ 
เข้าร่วมโครงการ	 ซึ่งได้ด�าเนินการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นและคัดเลือกประชาคมท้องถิ่น
เพื่อเป็นคณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาของ	 อบจ.ขอนแก่น	
โดยผลการคัดเลือกคณะกรรมการ	มีดังนี้
	 1.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น	จ�านวน	6	คน	ดังนี้

	 1)	นายสงคราม	สีหานนท์	ประชาคม	อ.เมือง	
	 2)	นายธนพล	รักบุญ	ประชาคม	อ.น�้าพอง			
	 3)	นายสายันณ์วิเศษวงษาประชาคม	อ.โคกโพธิ์ไชย	
	 4)	นายบัณฑิต	ผาค�า	ประชาคม	อ.หนองเรือ	
	 5)	นายบันเทิง	สินเธาว์	ประชาคม	อ.โนนศิลา
	 6)	นายสินธุ์รัตนปัญญา	ประชาคม	อ.สีชมพู
	 2.	คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท�าแผนพฒันาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจ�านวน	3	คน	ดังนี้
	 1)	นายไพฑูรย	์หล้าบ้านโพน	ประชาคม	อ.หนองเรือ	
	 2)	นายดวงเด่น	ลีลรัตนปัญญา	ประชาคม	อ.บ้านแฮด
	 3)	นายทวีวันสืบ	ประชาคม	อ.กระนวน	 	
	 3.	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	2	คน	ดังนี้
	 1)	นางฐิติรัตน	์	อัครสูริย์		ประชาคม	อ.เมือง
	 2)	นายธนโชติ		กองอนันตระกูล	ประชาคม	อ.ภูผาม่าน
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...ศิริวัฒน์ น�มคัณที

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพนักเรียน 
ของสถานศกึษาในเขต	อ.ชมุแพ	ประจ�าปี	2559	มวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที	่4	-	5	ของสถานศกึษาในเขต	อ.ชมุแพ	ให้ผูเ้รยีน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาในเขต	 อ.ชุมแพ	พร้อมท้ังสร้างโอกาส

พิธีเปิดโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพนักเรียนของสถานศึกษา
ในเขตอ�าเภอชุมแพ ประจ�าปี 2559

ทางการศึกษาแก่ผู้เรียน	 ให้เกิดความเสมอภาคในการรับการ
ศึกษา	 และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน	 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	430	คน	ในโอกาสนี้ปลัด	อบจ.
ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล	 พร้อมด้วย	 ผู้บริหาร	
หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	และผู้บริหาร
สถานศกึษาในเขต	อ.ชมุแพ	เข้าร่วมเป็นเกยีรตใินพธิ	ีเมือ่วนัที่	 
23	ม.ค.2559	ณ	โรงเรยีนโนนหนัวทิยายน	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ กองคลัง
โดย...ฝ่�ยเร่งรัดและจัดเก็บร�ยได้

การรับช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ไตรมาสแรก (1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 2558)

ยอดรายรับจริงและรายจ่ายจริง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ไตรมาสแรก (1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 2558)

1.	 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม	พรบ.	อบจ. จ�านวน 25,445,898.99

2.	 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม	พรบ.แผน	
	 และขั้นตอนการกระจายอ�านาจ จ�านวน 43,496,034.06

3.	 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ�านวน 29,215,097.30

4.	 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ�านวน 	-

5.	 ค่าภาคหลวงแร่ จ�านวน 684,092.64

6.	 ภาษีน�้ามัน จ�านวน 2,954,083.54

7.	 ภาษียาสูบ จ�านวน 18,056,403.60

8.	 ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม จ�านวน 510,718.59

9.	 เงินรายได้สถานีขนส่ง	(งบเฉพาะการ) จ�านวน 5,186,830.00

ร�ยรับจริง ร�ยจ่�ยจริง

ร�ยก�ร จำ�นวนเงิน ร�ยก�ร จำ�นวนเงิน

รายรับทั้งสิ้น 264,747,988.25 รายจ่ายตามงบประมาณ 195,281,482.19

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 70,836,457.97 รายจ่ายค้างจ่าย 133,776,983.58

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 33,237,531.70 จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง 2,816,914.50

รวมทั้งสิ้น 368,821,977.92 รวมทั้งสิ้น 331,875,380.27
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ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย...นวลมณี เหล่�กุนท� นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

	 อบจ.ขอนแก่น	โดย	กองแผนและงบประมาณ	ได้ด�าเนนิการ 
ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมอาชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง	 “การใช ้ปุ ๋ยน�้ าหมักชีวภาพ”  
ซึง่ในปี	พ.ศ.2557-2558	อบจ.ขอนแก่น	ได้ด�าเนนิการจดัอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพให้กับเกษตรกร 
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต 
ทางการเกษตร	 ในการลดการใช้สารเคมี	 ด้านการเกษตร	 
และเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบพึ่งพาธรรมชาติ	
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร
ในจังหวัดขอนแก่น
	 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ	
ลงพื้นที่ติดตามฯ	 กลุ่มเกษตรกร	 การใช้ปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ	 
ในพื้นที	่อ.มัญจาคีรี	,อ.เมือง	และอ.โนนศิลา	พบว่าเกษตรกร
ได้น�าความรู้ที่ได้รับน�าไปปฏิบัติจริง	 โดยการน�าปุ๋ยน�้าหมัก 
ชีวภาพไปใช้ในด้านการเกษตรน�าไปแช่เมล็ดพันธ ์ุข ้าว	 
จะท�าให้เมล็ดข้าวงอกเร็วน�าไปฉีดพ่นนาข้าว	 ต้นอ้อย	 
มันส�าปะหลัง	มะม่วง	พืชผักสวนครัว	ให้ผลผลิตแก่เกษตรกร 
ได้เป็นอย่างดี	 เกษตรกรมีความพึงพอใจมาก	 ได้รับประโยชน์
และมีความปลอดภัย	 และกลุ่มเกษตรกรยังต้องการให้	 อบจ.
ขอนแก่น	ให้การสนับสนุนโครงการในลักษณะนี้ต่อไป	ซึ่งเป็น
โครงการท่ีมีประโยชน์และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย	
ซึ่งปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรได้รับให้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก	
เช่น	มนัส�าปะหลัง	ให้ผลผลิต	4-5	ต้น/ไร่	ข้าว	600-700	กก./ไร่	
อ้อย	20	ต้น/ไร่	มะม่วง	40-50	กก./ต้น	และปลกูพชืผักสวนครวั 
ไว้กิน	และปลูกเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	เช่น	
พริก	มะเขือ	สลัด	คะน้า	กระเพรา	โหรพา	เป็นต้น

การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง
“ การใช้ปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ” (หลังด�าเนินการ)
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สาระน่ารู้ กองกิจการขนส่ง 
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติง�นขนส่ง

	 สวัสดีครับ	 ทุกๆ	 ท่าน	 ท่ีติดตามวารสารคูนแคน	 ส�าหรับฉบับนี้	 กองกิจการขนส่ง	 ขอน�าเสนอบทความที่เป็นประโยชน์
ส�าหรับผู้ขับขี่รถยนต์โดยการขับรถฝ่าพายุฝนและควันไฟนั้น	 ผู้ขับขี่ควรชะลอความเร็ว	 เปิดไฟหน้ารถ	 ขับชิดซ้ายในช่องทาง 
ของตัวเอง	 ไม่ขับแซงรถคันอื่นหรือเปลี่ยนช่องทางกระทันหัน	 และหากกลุ่มควันมีสะเก็ดไฟลอยมาด้วย	 ควรจอดรถรอให ้
กลุ่มควันจางลงก่อน	เพราะสะเก็ดไฟอาจจะท�าลายสีรถ	และเป็นต้นเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้	ส่วนการขับรถท่ามกลางสภาพ
อากาศทีแ่ปรปรวนจนท�าให้ทัศนวสิยัในการมองเหน็ไม่ชดัเจน	ควรจอดรถในบรเิวณปลอดภยัทนัที	อย่าฝนขบัรถต่อไปท่ามกลาง
ความไม่พร้อมในการขบัขี่	เพราะอาจจะท�าให้เกดิอนัตรายและอบุตัเิหตไุด้	เม่ือได้อ่านบทความนีแ้ล้ว	คงมปีระโยชน์ส�าหรบัท่าน
ไม่มากก็น้อยนะครับ	พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ

การขับรถท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวน

ที่มา : หนังสือขับขี่ปลอดภัยกับ กปถ. กรมการขนส่งทางบก
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บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน
โดย...กรรณิก�ร์ เจริญดี นักวิช�ก�รก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�ร

	 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา	 ได้ก�าหนด
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในไว้อย่างน่าศึกษามายึดเป็น
แนวปฏิบัติ	ดังนี้	คือ
	 1.จะต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์และขยันขันแข็ง
	 2.จะต้องมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กร	โดยให้ความร่วมมอื 
กับกิจกรรมขององค์กรและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม
หรือผิดกฎหมาย
	 3.พงึหลกีเลีย่งกบัการเข้าไปเกีย่วข้องกบักจิกรรมทีข่ดักบั 
ส่วนได้เสียขององค์กรหรือที่อาจเป็นเหตุให้ต้องละเลยจาก 
จุดมุ่งหมายในการตรวจสอบ
	 4.จะต้องไม่รับผลตอบแทน	 หรือของขวัญจากพนักงาน	
หรือผู้ที่ติดต่อกับองค์กร	 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่าย
บริหารระดับสูง

	 ต่อจากฉบับที่แล้ว

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

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

	 5.จะต้องระมัดระวังในการใช ้ข ้อมูลที่ ได ้จากการ 
ตรวจสอบ	 และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร
เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 หรือที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อองค์กร
	 6.	 เมื่อจะแสดงข้อคิดเห็นจะต้องใช้ความระมัดระวัง	
เพื่อให้ได้หลักฐานจากข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ	 รายงานของ
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องแสดงถึงข้อเท็จจริง	 ซึ่งถ้างดเว้นที่
จะเปิดเผยแล้ว	 จะกลายเป็นการบิดเบือนรายงานผลงานการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	 และปกปิดกิจกรรม
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
	 7.	ต้องเป็นผู้ทีพ่ยายามในการปรับปรุงตนอย่างไม่หยดุยัง้	 
เพือ่ให้เกดิความช�านาญและมปีระสทิธภิาพ	ในการปฏบัิตงิาน
มากยิ่งขึ้น
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย...ศิริกุล ทัพซ้�ย ศึกษ�นิเทศก์ สำ�นักก�รศึกษ�ฯ อบจ.ขอนแก่น

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	ของโรงเรียนในสังกัด	
มุ่งพัฒนาผู้เรียนได้รับความรู้	มีความสามารถ	เต็มตามศักยภาพ	โดยใช้กระบวนการต่างๆ	ทั้งการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศกึษา	เพือ่ยกระดบัความรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดความรูต้ามหลกัวชิาการ	ให้เกดิประสทิธภิาพและสมัฤทธผิลต่อ
คุณภาพนักเรียน	น�าผลมาแก้ไขปรับปรุง	พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น	ให้การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ	ตลอดจนสนับสนุน
ให้ได้รับประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรที่จัดการการศึกษาในระดับเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
	 จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ครั้งที่	 65	 ประจ�าป ี
การศึกษา	2558	โรงเรียนในสังกัดฯ	ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ	ในระหว่างวันที	่29-31	ม.ค.	2559	
ณ	กรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล
	 	 	 	 1.	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ระดับเหรียญทอง	การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	ประเภทชาย	ม.1-ม.3
	 	 	 	 			ตัวแทนจากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
	 	 	 	 2.	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ระดับเหรียญทอง	การสร้างอุปกรณ์บริการ	ม.4-ม.6		
	 	 	 	 				ตัวแทนจากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
	 	 	 	 3.	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ระดับเหรียญทอง	การแสดงตลก	ม.1-ม.6

คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย…เทว� ตั้งว�นิชกพงษ์ หัวหน้�กลุ่มง�นนิเทศติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�

ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก

ที่มา : http://www.manager.co.th

	 สวัสดีค่ะ	ผู้อ่านทุกท่านฉบับนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอข้อมูลเกร็ดความรู้เรื่อง	ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก	“The World Top 10 
Education	 Poll”	 จากผลส�ารวจระบบการศึกษาจากทั่วโลกกว่า	 200	 ประเทศ	 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของนักเรียนอายุตั้งแต	่
3-25	 ปี	 ซึ่งการส�ารวจครั้งนี้ประกอบไปด้วยปัจจัยที่ส�าคัญในด้านการศึกษา	 5	 ข้อคือ	 1.อัตราการลงทะเบียนของเด็กช่วงปฐมวัย	 2.ผลคะแนน
คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และการอ่านของโรงเรียนประถมศึกษา	3.ผลคะแนนคณิตศาสตร	์วิทยาศาสตร	์และการอ่านของโรงเรียนมัธยมศึกษา	
4.อัตราการส�าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา	และ	5.อัตราการส�าเร็จการศึกษาในระดับวิทยาลัย	ซึ่งมี	10	อันดับ	วันนี้ผู้เขียนจึงขอน�าเสนอ
ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก	จาก	10	อันดับ	เพียงอันดับที่	1	-	5	ก่อน	ดังนี้

	 	 ระบบการศึกษาของเกาหลียุคใหม่	 มาแรงแซงทุกประเทศ	 “New	 Education	 System”  
มุง่พฒันาเครอืข่ายสารสนเทศเพือ่การเป็นสังคมแห่งความรู	้สร้างสภาวะแวดล้อมทีก่ระตุน้ให้เกดิการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง	 ทั้งน้ีเพื่อให้คนเกาหลีมีความรู้	 ความสามารถ	 มีความทันสมัย	 และที่ส�าคัญคือ 
มีจริยธรรม	 แต่ยังคงความเป็นเลิศด้านการศึกษาและด�ารงมาตรฐานของระบบการศึกษาของเกาหล	ี
ดังจะเห็นได้จากนักเรียน-นักศึกษาของประเทศเกาหลีจะเรียนหนักมาก	ผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุน
ด้านการศึกษาเป็นอย่างด	ีอีกทั้งยังน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย

	 	 ประเทศญี่ปุ่น	เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางด้านการศึกษาในระดับสูง	โดยระบบการศึกษา
ของประเทศได้รับต้นแบบมาจากระบบการศึกษาของหลายๆ	 ประเทศ	 อาทิเช่น	 ประเทศอังกฤษ,	
ฝรั่งเศส	และอเมริกา	นอกจากเทคโนโลยีที่มาใช้ในการศึกษาได้อย่างทั่วถึงแล้ว	ความส�าเร็จทางการ
ศึกษาของญ่ีปุ่นอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล	 ในการสอบวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์
นานาชาติ	เด็กญี่ปุ่นถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ	มาโดยตลอด	

	 	 รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส�าคัญกับการศึกษามาก	 โดยถือว่าประชาชนเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ	
และมีค่าที่สุดของประเทศ	 จึงสนับสนุนด้านการศึกษาจนเสมือนกับเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า	
โรงเรยีนในระดบัประถมและมธัยมล้วนเป็นโรงเรยีนของรฐับาลหรอืกึง่รฐับาล	สถานศกึษาของเอกชน
ในสิงคโปร์มีเฉพาะในระดับอนุบาล	 และโรงเรียนนานาชาติเท่านั้น	 การเรียนการสอนในประเทศ 
สงิค์โปร์นีจ้ะเน้นความง่าย	เรยีนจากความเป็นจรงิ	และสิง่ทีจ่�าเป็นต่อการใช้ชวีติในโลกยคุใหม่	4	ด้าน	
คือ	เทคโนโลยี	คณิตศาสตร	์วิทยาศาสตร	์และภาษา

	 	 โรงเรียนในประเทศฟินแลนด์ไม่มีเครื่องแบบนักเรียน	 ไม่มีการสอบเข้าสถานศึกษา	 ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา	 ไม่มีการจัดอันดับสถานศึกษา	 ไม่มีหน่วยงานคอยควบคุมวัดระดับ 
เพื่อประเมินผล	 การศึกษาภาคบังคับเริ่มต้นเมื่อเด็กอายุ	 7	 ปี	 ไม่เน้นการเรียนอนุบาลแต่จะเน้น 
ให้อยูก่บัครอบครวัให้มากทีส่ดุ	ระดบัประถมจะใช้เวลาเรยีนน้อยและให้เดก็ได้ท�าในสิง่ทีส่นใจมากกว่า	
ที่ส�าคัญจะไม่เน้นเรื่องการแข่งขันจึงไม่มีเกรดเฉลี่ย

	 	 การศึกษาภาคบังคับของสหราชอาณาจักร	 เริ่มตั้งแต่อายุ	 5	 ปี	 ไปจนถึง	 16	 ปี	 โรงเรียน 
มทีัง้ประเภท	โรงเรยีนรฐับาล	และโรงเรยีนเอกชน	การศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัปัจจบุนัมหาวทิยาลยั
ของสหราชอาณาจักรมีประมาณ	 96	 แห่ง	 เป็นของรัฐบาลเกือบทั้งหมด	 ยกเว้น	 University	 of	 
Buckingham	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวการศึกษาระดับอุดมศึกษา

อันดับที่ 1 : เก�หลีใต้ (South Korea)

อันดับที่ 2 : ญี่ปุ่น (Japan)

อันดับที่ 3 : สิงคโปร์ (Singapore)

อันดับที่ 4 : ฟินแลนด์ (Finland)

อันดับที่ 5 : สหร�ชอ�ณ�จักร (United Kingdom)

	 ถงึแม้ประเทศไทยจะไม่ตดิอนัดบั	แต่ก็เชือ่ว่าเดก็ไทยหลายๆ	คน	มคีวามรูค้วามสามารถมากมาย	ยงัไงกม็าช่วยพฒันาประเทศของเราต่อไป
นะคะ	สักวันประเทศไทยอาจจะมีระบบการศึกษาติดอันดับ	1	ใน	10	ของโลกเลยก็ได้	ใครจะไปรู้	และในฉบับต่อไปจะเสนอประเทศที่จัดล�าดับ 
การศึกษาที่ดีที่สุดในล�าดับที	่6	–	10	นะคะ
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โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน�้สำ�นักปลัด อบจ.

ความเชื่อเรื่อง การตั้งศาลพระภูมิ
	 คราวนี้มาว่ากันถึงการยกศาลพระภูมิดีตรงไหน	 นี่อาตมาขอ
สนับสนุนว่าดีจริงๆ	แต่ท่านยกแล้วท่านต้องท�าให้ถูกดีนะมันถึงจะได้ดี	 
ถ้าหากว่าท่านท�าไปแล้วไม่ชนดี	มันก็ไม่พบดีเหมือนกัน	การจะชนดีจะ
พบดจีะถงึดเีอากนัยงัไง	ว่ากนัตอนนี	้เม่ือยกศาลพระภมูขิึน้มาแล้ว	ควร
บูชาทุกวัน	 ถ้าจะมีกล้วย	 อ้อย	 น�้าท่าบ้างก็ตามอัธยาศัย	 ขนมนมเนย 
อะไรกต็าม	ให้เป็นไปตามอธัยาศยัของท่าน	เวลาบชูาเทวดาจดุธปูกีด่อก	 
พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้	 ท่ีเขามาโมเมกันในตอนหลัง	 ว่าจุดบูชาผี
เท่านัน้ดอก	บชูาพระเท่านัน้ดอก	บูชาครบูาอาจารย์เท่านีด้อก	นีม่นัเรือ่ง 
ของคนทีค่ดิขึน้ทหีลงั	จะจดุธปูเทยีนกีด่อกตามใจท่าน	ท่านจะจดุเท่าไร
กี่ดอกก็ตามไม่เป็นไร
	 ทนีีต้อนบชูา	บชูาแบบไหน	ถ้าเราไปนัง่บชูาบอกภมูเิทวดาเจ้าคะ 
เจ้าขากรุณาฉันเถิด	 เวลานี้ที่บ้านฉันเกิดไม่ดีขึ้นแล้ว	 ผัวออกนอกบ้าน	
เมียนอกใจ	 คนใช้ว่าไม่นอนสอนไม่ได้	 ขอให้เทวดาช่วยก�าจัดให้ด้วย	
ไปตามผวัให้ท	ีไปตามเมียให้ท	ีหรือว่าเวลานีฉ้นัอยากจะถกูหวยรวยโป	 
อยากจะค้าขายให้มันรวย	 ถ้าบูชาแบบนี้ไม่เป็นเรื่องแล้ว	 ไม่ใช่บูชา	 
กลายเป็นเอาเทวดาเป็นคนรบัใช้ไป	ไม่ถกู	แบบนีไ้ม่ถกู	การบชูาเขาต้อง
บูชาแบบนี ้ค�าว่าบชูาแปลว่ายอมรบันบัถอื	ก็หมายความว่าเรายอมรบั
นับถือความดีของท่านภูมิเทวดา	 คิดว่านี่ท่านจะเป็นเทวดาขึ้นมาได	้ 
มีเครื่องทิพย์บริโภค	มีร่างกายทิพย	์ มีวิมานเป็นที่อยู่เป็นทิพย์	 เวลานี ้
เรายกศาลพระภูมิข้ึน	 ความจริงท่านไม่ได้มาอยู่ท่ีศาลพระภูมิของเรา	 
ศาลพระภูมินี้..เดิมทีสมัยโบราณ	 เขามีไม้กระบอกปักไว้กลางแจ้ง	 
เวลาจะบูชาก็เอาธูปเทียนไปปักท่ีกระบอก	 ต่อมาเห็นว่าถ้าจะมีอะไร 
ให้บ้างก็ไม่มีที่จะวาง	ก็ท�าศาลเพียงตา	ท�าเป็นศาล	2	ชั้น	คิดว่าเทวดา
ท่านนัง่ชัน้บน	แล้วเอาของวางช้ันล่าง	ท่านกเ็อือ้มมาหยบิกนิ	ต่อมาเมือ่
ฝนตกแดดออกจึงเกิดสงสารเทวดาข้ึนมาก็เลยเอาร่มไปกางให้	 ทีหลัง
เห็นว่า	 ท่านั้นไม่เหมาะ	 ก็เลยเอาใหม่ท�าบ้านให้มีหลังคา	 มีฝาครอบ	 
นี่เป็นเรื่องของเราเอง	 มาสมัยนี้เลยมีตึกมีปราสาท	 รู้สึกว่าเทวดามี
วาสนาบารมีมากขึ้นหน่อย	อย่างนี้จะท�าแบบไหนก็ตาม	เทวดาท่านไม่
ได้ขึน้อยู	่วิมานของท่านม	ีแต่การท�าแบบนีเ้ป็นการยอมรบันบัถอืซึง่กนั
และกันเป็นการบูชาความดี	อย่ามานึกว่าท่านมาอยู่บนศาลพระภูมินะ	
ศาลพระภมูเิลก็	กะจดิรดิแค่นัน้ท่านต้องขดตวัเข้าไปนอนเหน็จะไม่ไหว	
ภมูเิทวดามร่ีางกายใหญ่โตกว่าคนมาก	เป็นอนัว่าการบชูา	ถ้าจะบชูาให้
ถกูเขาบชูากนัแบบนี	้จ�าได้แล้วใช่ไหม คำ�ว่�บชู� แปลว่� ยอมรบันบัถอื
	 ทนีีเ้รามานบัถอืท่านตรงไหนล่ะ	ยอมรบันบัถอืตอนทีท่่านมคีวามดี	 
คอืว่าก่อนทีท่่านจะเป็นเทวดาท่านม	ีหริ	ิและ	โอตตัปปะ	หมายความว่า
มคีวามอายความชัว่	กลัวผลของความชัว่จะให้โทษเป็นทกุข์	กเ็ลยไม่ท�า 
ความชั่วเสียเลยทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง	 เม่ือท่านไม่ท�าความชั่วก็เลย 
ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนี	้ เป็นเหตุให้พวกเราบูชากันแม้แต่หน่วยราชการ
เขาก็ยกศาลพระภูมิ	 วัดท่ีมีความรู ้เขาก็ยกศาลพระภูมิเหมือนกัน	 

วัดที่มีพระได้ฌานสมาบัติ	 บางท่านเป็นพระอริยะเจ้า	 ท่านก็ยกศาล
พระภูมิเหมือนกัน	 แต่ยกเป็นศาลพระภูมิใหญ่ไม่ใช่ศาลพระภูมิเล็กๆ	
ท่านยกท�าไม	ท่านยกเป็นการประกาศความดีของเทวดา	ส�าหรับท่าน
ที่ได้ฌานสมาบัติได้ทิพจักขุญาณท�ามากเพราะอะไร	เพราะท่านพวกนี ้
ท่านเหน็จรงิๆ	เหน็ผลความดขีองท่านพวกนี	้เมือ่ยกศาลพระภมูขิึน้แล้ว	 
พอมองเห็นศาลพระภูมิก็นึกว่าท่านพวกนี้	 ท่านท�าความดีไว้ก่อน	 
ตายแล้วจึงได้เป็นเทวดา	 ท่านก็เลยตั้งมโนปณิธานปรารถนาท�าใจ 
ให้สบาย	คิดว่าเราเองเราก็จะเป็นเทวดาอย่างท่านบ้าง	อย่างน้อยที่สุด
เราก็เป็นผู้มีหิริและโอตตัปปะเอาเทวดาท่านพวกนี้เป็นครูสอน
	 ที่ยกศาลพระภูมิขึ้นมา	บางทีไม่เห็นตัวท่านจะได้นึกได้ว่า	นี่เป็น	
สถานทีท่ีเ่ราบชูาเทวดา	เวลานกึขึน้ได้แล้วกน็กึขึน้มาว่าท่านเป็นเทวดา
เพราะอะไร	เพราะ
  1.อายความชั่ว
  2.เกรงกลัวผลของความชั่ว
	 ท่านก็เลยเตือนตัวท่านว่าเราจงเป็นผู้อายความชั่ว	 เกรงกลัว 
ผลของความชั่วเหมือนท่านเทวดาอย่างนี้	 แล้วก็ปฏิบัติตามนั้นนี ่
อย่างนีเ้รยีกกนัว่าบชูา	คือเป็นปฏบิตับิชูา	หากว่าเราจะบชูาเพยีงอามสิ
บูชาเฉยๆ	 เอาข้าวเอาน�า้ไปให้ท่าน	 จุดธูปจุดเทียนไปให้ท่านแล้วเราก็
สร้างความชัว่	อย่างนีไ้ม่มผีลนะ	บรรดาท่านพทุธบรษิทัต้องบชูาตามแบบ 
ฉบับที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ	 คือปฏิบัติบูชา	 ถ้าหากว่าท่านบูชาภูมิ
เทวดา	แบบนี้จ�าไว้ว่าภูมิเทวดาทุกท่านมีเครื่องทิพย์เป็นเครื่องบริโภค	
มีร่างกายเป็นทิพย์	 มีความสุข	 ไม่หนาวไม่ร้อน	 ไม่หิวไม่กระหาย	 
ไม่ป่วยไข้	ไม่สบาย	ไม่แก่เฒ่า	หนุ่มเท่าไร	ก็เท่านั้น	เกิดปุ๊บก็หนุ่มเลย	
แล้วไม่มีการแก่	 เทวดามีความดีอย่างนี้เพราะอะไร	 เพราะมีความดี 
คือไม่ท�าความชั่วในที่ลับและที่แจ้ง	 เราก็เลยตั้งใจว่าขอให้เทวดาคนนี้
เป็นคร	ูจะเอาปฏิปทาของท่านนี้มาเป็นครูของเรา	เราจะขอเอาเทวดา
องค์นี้เป็นสักขีพยานในการปฏิบัติความดีของเรา	 อย่างน้อยท่ีสุด 
เราตายไปขอให้ได้เป็นเทวดาอย่างท่าน	นีเ้ป็นอย่างน้อยนะ	แล้วกต็ัง้ใจ
บชูาด้วยความเคารพ	การาบก็ได้ไหว้กไ็ด้	ไม่เสียหาย	แล้วกน็กึถงึความดี 
ของท่าน	 ต้ังใจอายบาป	 ตั้งใจเกรงกลัวบาป	 เรียกว่าอายชั่ว	 กลัวชั่ว	
อย่างนี้ชื่อว่าท่านท�าตัวเหมาะสมกับการบูชาภูมิเทวดาแล้ว	 เอาละ
บรรดาท่านพทุธบรษิทั	เรือ่งราวภมูเิทวดานีจ่ะพดูกนัจรงิๆ	พดูกนัทกุวนั 
เดือนหน่ึงไม่จบ	 ทั้งน้ีเพราะอะไร	 เพราะอาตมาเองก็เคยประสบ 
เรื่องราวของภูมิเทวดามามาก	 แต่ว่าอาศัยการพูดนี้เป็นการพูดเพียง 
เพื่อให้เป็นตัวอย่างเท่านั้น	 เพ่ือให้รู้ว่าเขาเป็นเทวดาได้เพราะอะไร	 
แล้วก็ภูมิเทวดาเป็นเทวดาที่เขาบูชากันมาก	 ตั้งศาลกันมาก	 แล้วก็มี 
นักปราชญ์หลายท่านคัดค้านกันมาก	 ก็เลยเอาสิ่งที่ควรบูชาและบูชา
แบบไหนมันถึงจะถูกมาพูดให้ฟัง
	 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	 อบจ.ขอนแก่น	 ในฉบับหน้า	 
สวัสดีครับ

ที่มา : คัดย่อมาจากหนังสือ ค�าสอนพ่อ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงด�า
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่
โดย...สุวนัย ภูม�ศ ผอ.กองก�รเจ�้หน้�ที่

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น (บัญชี 5)

	 สวสัดคีรบั...วารสารคณูแคนฉบบัเดอืนนีข้อน�าเสนอเร่ืองบญัชอีตัราเงินเดือนข้าราชการท้องถิน่	(บญัช	ี5)	ซึง่	ก.ถ.	ได้มมีติ	
เห็นชอบโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	บัญชี	5	ในการประชุม	ครั้งที่	10/2558	เมื่อวันที่	22	ต.ค.	2558		
และได้มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง	ก�าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที	่9)	ลงวันที่	20	พ.ย.	2558	โดยสรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้
	 	 	 1.ให้ยกเลกิบัญชอีตัราเงนิเดอืนพนกังานส่วนท้องถิน่	บญัช	ี4	และให้ใช้โครงสร้างบญัชอีตัราเงนิเดือนพนกังานส่วนท้อง
ถิ่น	บัญชี	5	แทน	โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที	่1	เม.ย.	2559	เป็นต้นไป
	 	 	2.ในวาระเริ่มแรก	 ให้ปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น	บัญชี	5
	 	 	3.ในการปรับอัตราเงินเดือนหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม	ให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่า
	 	 	4.	โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	บัญชี	5	ยังไม่มีผลบังคับใช้ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นยังคงได้รับ
เงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น	บัญชี	4	ไปพลางก่อน

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พ.ย. 2558

อัตราเงินเดือนบัญชี 5

ประเภทบริหารท้องถิ่น ขั้นสูง ขั้นต�่า

ระดับสูง	 80,450 25,770

ระดับกลาง	 68,640 22,700

ระดับต้น	 51,140 15,850

ประเภทอ�านวยการท้องถิ่น

ระดับสูง	 78,020 25,080

ระดับกลาง	 67,560 22,140

ระดับต้น	 50,170 15,430

ประเภทวิชาการ

ระดับเชี่ยวชาญ	 77,380 24,400

ระดับช�านาญการพิเศษ	 66,490 21,550

ระดับช�านาญการ	 49,480 15,050

ระดับปฏิบัติการ 30,020 9,740

ประเภททั่วไป

ระดับอาวุโส 54,090 18,010

ระดับช�านาญงาน 40,900 13,470

ระดับปฏิบัติงาน 25,020 8,750
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ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน
โดย... นิมิตร ลีเอ�ะ นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Auction)

	 ต่อจากฉบับท่ีแล้วได้พูดถึงข้ันตอนเกี่ยวกับการจัดหา
ด้วยการประมูลระบบอิเล็กทรอนิคส์	 (e-Auction)	 ฉบับนี้	 
ขอพูดถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน	 ในการประมูลระบบ 
อิเล็กทรอนิคส์	(e-Auction)	ดังนี้
	 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท�ารายงานขออนุมัติด�าเนินการ 
อย ่างน ้อยต ้องมี เ น้ือหาสาระของรายงานขออนุมัติ 
ประกอบด ้วยโดยอ ้างถึ ง เหตุผลและความจ�า เป ็น 
ต้องจ้าง	 รายละเอียดของงานท่ีจัดจ้าง	 ราคากลางหรือ
ราคามาตรฐานของทางราชการ	 วงเงินที่ขออนุมัติจัดจ้าง	 
ก�าหนดเวลาแล้วเสร็จ	วิธีจัดจ้าง	ข้อระเบียบกฎหมายและ
หนังสือสั่งการ	 ระบุผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิคส์
และเสนอรายชือ่บุคลากรเป็นคณะกรรมการฯ	พร้อมจดัท�า 
เอกสารที่เก่ียวข้องให้ผู ้บริหารของท้องถิ่นพิจารณาให ้
ความเห็นชอบในการ

ที่มา http://www.med.cmu.ac.th/secret/store/pasadu/E-Auction.pdf

	 -	 แต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนินการประมูลด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิคส์
	 -	 จัดท�าหนังสือแจ้งคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง 
อิเล็กทรอนิคส์
	 -	บนัทกึก�าหนด	วนัเวลา	ด�าเนนิการของคณะกรรมการ
	 -	จัดท�าประกาศ	ประชาสัมพันธ์	รายละเอียดของงาน 
ที่ต้องการประมูล	 ตลอดต้ังคุณสมบัติของผู้ค้า	 ระยะเวลา
ของงานแล้วเสร็จและเงื่อนไขต่างๆ	
	 -	 จัดท�าหนังสือแจ ้งประกาศประชาสัมพันธ ์ให ้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบเป็นผู ้ค้า	 ส�านักงาน 
ตรวจเงนิแผ่นดนิ	หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
	 -	จัดเตรียมเอกสารแบบแปลนเพื่อการจ�าหน่าย

	 พบกันใหม่ฉบับหน้า...
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ข่าว กีฬา
โดย...จ่�อ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา อบจ. อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10

	 	 สวัสดีครับ...แฟนข่าวกีฬารอบรั้ว	 อบจ.ขอนแก่น	 ทุกท่านครับ	 ช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์	 การแข่งขันกีฬา	 
อบจ.อีสานสมัพนัธ์	ครัง้ที	่10	ประจ�าปี	2559	ระหว่างวนัที	่23	-	26	ม.ีค.	2559	โดยม	ีอบจ.สรุนิทร์	เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั	 
และ	อบจ.ขอนแก่น	ได้ตอบรบัเพือ่เข้าร่วมการแข่งขนั	ในคร้ังนีค้รับ	เมือ่วนัที่	22	ม.ค.	2559	ณ	ห้องประชมุ	อบจ.ขอนแก่น	
นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล  
เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา	อบจ.	อีสานสัมพันธ์	 ครั้งที	่ 10	 โดยมีคณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	
ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	และผูอ้�านวยการสถานศกึษาในสังกดั	อบจ.ขอนแก่น	เข้าร่วมประชมุในคร้ังนี	้โดยมติในทีป่ระชมุ	
อบจ.ขอนแก่น	ส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนัทกุชนดิกฬีา	เพือ่เป็นการส่งเสริมการออกก�าลังกาย	เพือ่สุขภาพ	สร้างความรัก	 
ความสามัคคีแก่บุคลากรในสังกัด	 และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง	 อบจ.	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
จึงขอประชาสัมพันธ์	มายังผู้ที่สนใจกีฬาติดตามชมและเชียร์กันครับ	พบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีครับ

ต�ร�งชนิดกีฬ�

ก�รแข่งขันกีฬ� อบจ.อีส�นสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ณ จังหวัดสุรินทร์

ที่ ชนิดกีฬ�

1 ฟุตบอลชาย

2 ฟุตซอลชาย

3 บาสเกตบอลชาย

4 บาสเกตบอลหญิง

5 วอลเลย์บอลชาย

6 วอลเลย์บอลหญิง

7 เซปัคตะกร้อชาย

8 แบดมินตัน

9 เทเบิลเทนนิสชาย

10 เทเบิลเทนนิสหญิง

11 เปตอง	ชาย	/	หญิง

12 จักรยานทีมชาย

ที่ ชนิดกีฬ�

13

กรีฑา

100	เมตร	ชาย	/	หญิง

200	เมตร	ชาย	/	หญิง

400	เมตร	ชาย	/	หญิง

8X50	เมตร	ชาย	/	หญิง

4X100	เมตร	ชาย	/	หญิง

14

กีฬาพื้นบ้าน

วิ่งผลัดกระสอบ	ชาย	/	หญิง

วิ่ง	3	ขา	ชาย	/	หญิง

เรือบก	ชาย	/	หญิง

ชักเย่อ	ชาย	/	หญิง	



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�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

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


