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2 วารสารคูนแคน

เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

“ม่วนซื่นสงกรานต์ปีนี้ ณ ขอนแก่น”
	 ประเพณีงานวันสงกรานต์	 นับว่าเป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่ง	 ที่พี่น้องชาวขอนแก่นทุกคนร่วมกันสืบทอดประเพณ ี
อันดีงามนี	้และในทุกๆ	ปี	จังหวัดขอนแก่น	จะเป็นอีกสถานที่หนึ่ง	ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต่างให้ความสนใจและเดินทางมา
ร่วมเล่นน�า้สงกรานต์กันเป็นจ�านวนมาก
	 ในโอกาสนี	้อบจ.ขอนแก่น	น�าโดย	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ ร่วมกบั	เทศบาลนครขอนแก่น	
จดังานประเพณ	ี“สดุยอดสงกรานต์อสีาน เทศกาลดอกคนู เสยีงแคน และถนนข้าวเหนยีว ประจ�าปี 2559”	ซึง่	อบจ.ขอนแก่น	 
ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานให้กับ	 เทศบาลนครขอนแก่น	 เป็นประจ�าทุกปี	 จัดงานขึ้นในระหว่างวันที	่ 
5-12	 เม.ย.	 2559	ณ	 ริมบึงแก่นนคร	 มีกิจกรรมการประกวดดนตรีพื้นบ้าน	 และมีสุดยอดคอนเสิร์ตหมอล�าให้ชมฟรี 
ตลอด	8	วัน	8	คืน	และ	ระหว่างวันที่	13-15	เม.ย.	2559	ณ	ถนนศรีจันทร	์(ถนนข้าวเหนียว)	ในงานนี้มีการจัดกิจกรรม
บนถนนข้าวเหนียว	ได้แก่	การเล่นคลื่นมนุษย์	(Human	Wave)	ขบวนแห่เกวียนบุปผชาติ	ขบวนแห่สงกรานต์	การแสดง
และการประกวดวงดนตรี
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เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

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

	 นอกจากอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขอนแก่น	 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์แล้ว	
อบจ.ขอนแก่น	 ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย 
ด้วยการด�าเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต์	 ท�าบุญ
ตกับาตร	ปล่อยปลา	รดน�า้ด�าหวั	ขอพรผู้ใหญ่	เป็นประจ�าทุกปี	 
ทั้งยังได้ด�าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหต ุ
การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	
เทศกาลวันงูจงอาง	(บ้านโคกสง่า	อ.น�้าพอง)	ประเพณีไหว้
เจ้าคุณปู่	รดน�า้เต่า	(บ้านกอก	อ.มัญจาคีรี)
	 นับได้ว่ามาเที่ยวขอนแก่น	 คุ้มค่าที่สุด	 ขอให้ม่วนซ่ืน
สงกรานต์กันถ้วนหน้า...สวัสดีปีใหม่ไทย



	 สวัสดีค่ะผู ้อ่านทุกท่าน	 วารสาร
คูนแคน	ปีที่	 11	ฉบับที่	 6	ประจ�าเดือน 
มีนาคม	 2559	 กลับมาพบกับทุกท่าน 
อีกครั้ ง 	 พร ้อมกับข ่ าวคราวความ
เคลื่อนไหวต่างๆ	 ของ	 อบจ.ขอนแก่น	
และ	จ.ขอนแก่น	
	 เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 สยามบรม

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

ขอต้อนรบันกัท่องเทีย่วทกุท่านเชิญร่วมสนกุสนานกนัทีถ่นนข้าวเหนยีว	
เพราะวนัสงกรานต์ปีนีม้วีนัหยดุยาว	หลายๆ	ท่านได้กลบัถิน่ฐานบ้านเกดิ	 
เพื่อไปรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ	 และพบปะญาติพี่น้องหลังจากท่ีแยกย้าย
ไปท�างาน	 เชื่อว่าคนที่ดีใจและสุขใจที่สุดก็คงไม่พ้นญาติผู้ใหญ่ที่ตั้งตา
รอคอยการกลับมาเยี่ยมเยือนของลูกหลาน	 ดิฉันขอเป็นผู้แทนกอง
บรรณาธกิารวารสารคนูแคน	อบจ.ขอนแก่น	ส่งความสขุในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ของคนไทยขอให้ทุกท่านทุกครอบครัวมีความสุขค่ะ	 ขอให้พี่น้อง
ชาวขอนแก่นและพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงเล่นน�้าสงกรานต์กันอย่าง
ประหยัดและปลอดภัยด้วยนะคะ
	 ก่อนจากกันฉบับนี้	 ขอฝากความห่วงใยพี่น้องชาวขอนแก่นและ
พี่น้องชาวไทยทุกภาครักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา	 ด้วยรักและ
ห่วงใย	สุดท้ายนีข้ออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั	องค์พระธาตขุามแก่น	
และสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นสากลโลก	จงดลบนัดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบ
ความสขุ	ความเจรญิ	มีพลานามยัทีส่มบรูณ์แขง็แรง	อย่าลมืออกก�าลงักาย 
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

ราชกุมาร	ี ในวันที่	 2	 เมษายน	 2559	 วารสารคูนแคน	 อบจ.ขอนแก่น	
ร่วมน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชน
ชาวไทยทัง้แผ่นดนิ	ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน
	 ประเพณงีานวนัสงกรานต์	นบัเป็นวนัส�าคญัอกีวนัหนึง่ของชาวไทย 
ทัง้ประเทศและถอืว่าเป็นวนัขึน้ปีใหม่ไทย	จงัหวดัขอนแก่นได้จดัเตรยีม
จัดงานประเพณี	 “สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน 
และถนนข้าวเหนียว ประจ�าปี 2559”	 ท่าน	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์	ได้อนุมตังิบประมาณสนบัสนนุการจดังาน
สดุยอดสงกรานต์อสีานฯ	ร่วมกบัเทศบาลนครขอนแก่นเป็นประจ�าทกุปี	
และขอเชญิชวนพีน้่องชาวจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัใกล้เคยีง	รวมทัง้



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

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

08 1769 0554, 08 3054 7997, 08 4400 9502

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

“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น”
จำาหน่าย

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

สมุนไพรกระเจี๊ยบแดง 
เกษตรอินทรีย์
ผลิตโดย : ไร่เครือหลวง

	 	 		บ้านหนองเขียด

	 	 		อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น

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

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 6

รู้เรื่องกฎหม�ย 11

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 18

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

โครงก�รสร้�งจิตสำ�นึกปกป้องสถ�บันและ
สร�้งคว�มปรองดองสม�นฉันท์ของคนในช�ติ

29

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

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.สีชมพูศึกษา อ.สีชมพู

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	 และมอบเงิน 
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 ประจ�า 
ภาคเรยีนที	่2	ประจ�าปีการศกึษา	2558	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.สีชมพู	เขต	2	น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ	ผอ.รร.สีชมพูศึกษา	
น�ยสุรชัย บุษร�คัม	คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	อปท.	และ
กรรมการสถานศึกษา	คณะครู	นักเรียน	ร่วมต้อนรับ	เมื่อวันที่	
10	ก.พ.	2559	ณ	อาคาร	40	ปี	สีชมพูศึกษา	โรงเรียนสีชมพู
ศึกษา	อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น

การแข่งขันมวยไทย 
รายการ“6 กุมภาพันธ์วันมวยไทย”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยไทยรายการ	 6	 กุมภาพันธ	์
วันมวยไทย	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
การกีฬาแห่งประเทศไทย	 จังหวัดขอนแก่น	 น�ยส�ยัณห์  
มคัรมย์	ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที	่6	ก.พ.	2559	ณ	โรงยมิเนเซีย่ม 
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมือง
ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ 6 
ครบรอบปีที่ 33

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมพิธ ี
บ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน	 และเจริญพระพุทธมนต์	 
เนือ่งในวนัสถาปนากรมทหารม้าที	่6	ในสมเดจ็พระศรพีชัรนิทรา 
บรมราชินีนาถ	 ครบรอบปีท่ี	 33	 เมื่อวันที่	 5	 ก.พ.	 2559	 
ณ	กองบังคับการกรมทหารม้าที่	 6	 ค่ายศรีพัชรินทร	 อ.เมือง
ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

งานนิทรรศการ
เปิดบ้านวิทยาลัยการอาชีพกระนวน อ.กระนวน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้าน	 Open	 House	
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน	 “KIC OPEN HOUSE 2016” 
มหกรรมอาชพี	มุง่สูอ่าเซยีน	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.กระนวน	
เขต	1	น�งกรรณิก�ร์ สืบส�รค�ม	ผู้อ�านวยการฯ	กรรมการ
สถานศึกษา	ดร.กรรณิก� ยอดสง่�	คณะครู	นักเรียน	ให้การ
ต้อนรับอย่างอบอุ่น	 เมื่อวันที่	 11	 ก.พ.	 2559	ณ	 วิทยาลัย 
การอาชีพกระนวน	อ.กระนวน	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาอำาเภอกระนวน
ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา	 “อ�าเภอกระนวนต้านภัย
ยาเสพติด ครั้งที่ 3”	ประจ�าปี	2559	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.กระนวน	เขต	2	น�ยตระกูล เจริญเชื้อ กล่าวรายงาน	และมี	
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.กระนวน	เขต	1	น�งกรรณกิ�ร์ สบืส�รค�ม 
คณะครู	นักเรียน	ประชาชน	ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุข	
ร่วมเป็นเกยีรติ	เมือ่วนัที่	14	ก.พ.	2559	ณ	สนามกฬีาเทศบาล
เมืองกระนวน	อ.กระนวน	จ.ขอนแก่น

รับฟัง นโยบายการบริหารท้องถิ่นจาก มท.1

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมต้อนรบั 
และรับฟังนโยบายส�าคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	
จาก	 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่�จินด�	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย	 (มท.1)	 โดยมี	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 
น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์ นายอ�าเภอ	 ข้าราชการ	 ผู้น�าท้องถ่ิน	
ผู้น�าท้องที่	 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 ให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	
12	 ก.พ.	 2559	ณ	 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ต.บ้านแท่น อ.ชนบท

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	 ต�าบล
บ้านแท่น	“บ้านแท่นเกมส์ ประจ�าปี 2559” โดยม	ีนายก	อบต.
บ้านแท่น	น�ยมนต์ชัย ดวงสง่� กล่าวรายงาน	โดยมี	ส.อบจ.
ขอนแก่น	เขต	อ.ชนบท	น�ยอดุลย์ ค�มดิษฐ	์ร่วมเป็นเกียรติ ิ
เมื่อวันที่	13	ก.พ.	2559	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์
ศึกษา	อ.ชนบท	จ.ขอนแก่น	

ร่วมงานเปิดตัวสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2016 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
พร้อมด้วย	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ ์
คณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมแสดงความยินดี
ในงานเปิดตัวนกัเตะของสโมสรทีจ่ะแข่งขนัในศกึยามาฮ่าลกีวนั	 
ประจ�าฤดูกาล	 2016	 โดยมี	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
น�ยวฒัน� ช่�งเหล�	ในนามประธานสโมสรขอนแก่น	ยไูนเตด็	
เป็นผู้กล่าวขอบคุณ	เมื่อวันที่	15	ก.พ.	2559	ณ	บริเวณลาน 
ข้าวเหนียว	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	 ขอนแก่น	 อ.เมือง
ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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นายก อบจ.ขอนแก่น วางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดสมศรี 
ต.บ้านค้อ อ.เมือง

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดสมศรี	 โดยมี	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.เมอืง	เขต	9	จ.ส.ต.อทิธชิยั ศรวีงษ์ชยั ร่วมเป็นเกียรต	ิ 
เมื่อวันที่	 21	 ก.พ.	 2559	ณ	 วัดสมศรี	 บ้านโคกสี	 ต.บ้านค้อ	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
อำาเภอเมือง รุ่นที่ 3

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง	 “สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน” 
อ�าเภอเมือง	 รุ่นที่	 3	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 2  
น�ยวฒุพิร ศรมีงักรแก้ว ร่วมพบปะผูเ้ข้าร่วมโครงการ	เมือ่วนัท่ี	 
18	 ก.พ.	 2559	 ณ	 หอประชุมโรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมงานอุปสมบทหมู่
และพิธีไหว้ครูบูชาเทพ องค์มหาเทวพรหมหลวงปู่ขาว อ.ภูผาม่าน

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นิชกพงษ์	พร้อมด้วย	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�งวชัร�ภรณ์ ผ่องใส ร่วมงาน 
อุปสมบทหมู่ในงานพิธีไหว้ครูบูชาเทพ	 องค์มหาเทวพรหมหลวงปู่ขาว	 พ่อขุนสีอยู่เย็นเป็นสุข	 ประจ�าปี	 2559	 เม่ือวันที	่ 
21	ก.พ.	2559	และในวันที่	 22	ก.พ.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู 
บูชาเทพ	องค์มหาเทวพรหม	หลวงปู่ขาว	พ่อขุนสีอยู่เย็นเป็นสุข	ประจ�าปี	2559	โดยมี	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล 
ภูคำ�วงศ์ พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็นเกียรติ	ณ	โรงโม่หินเทพประทาน	บ้านวังสวาบ	ต.นาฝาย	 
อ.ภูผาม่าน	จ.ขอนแก่น

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



9วารสารคูนแคน

โครงการเกษตรผสมผสาน
เพื่อการพัฒนาอาหารที่ปลอดภัย

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อการพัฒนา
อาหารทีป่ลอดภยั	ให้แก่กลุม่วสิาหกจิชมุชนศนูย์ข้าวชมุชนการ
ผลติพชืและอาหารสตัว์	หมูท่ี	่4	ต.เขาสวนกวาง	อ.เขาสวนกวาง	 
จ.ขอนแก่น	 เมื่อวันที่	 24	ก.พ.	 2559	ณ	วัดบ้านป่าหวายนั่ง	
ต.เขาสวนกวาง	อ.เขาสวนกวาง	จ.ขอนแก่น

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

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชปลอดสารพิษ 
อ.เขาสวนกวาง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป ็นประธานเป ิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืช 
ปลอดสารพิษ	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.เขาสวนกวาง	
น�ยสมศักดิ์ ลี้ตระกูล และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	6	 
น�ยสุดใจ ทุยบึงฉิม ร่วมให้ความรู ้และพบปะผู้เข้าร่วม
โครงการ	 เมื่อ	 24	ก.พ.	 2559	ณ	ศูนย์เรียนรู้ชุมชน	หมู่ที่	 7	
บ้านนาโพธิ์	ต.นางิ้ว	อ.เขาสวนกวาง	จ.ขอนแก่น

เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ลูกค้า ธ.ก.ส. 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	ครัง้ที	่34/2559	 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	ลูกค้า	ธ.ก.ส.	อ.เมือง	อ.บ้านฝาง	
และ	อ.พระยืน	เมื่อวันที่	26	ก.พ.	2559	ณ	ศาลาประชาคม
จังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน อ.โคกโพธิ์ไชย

	 นายกอบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	 เขตพื้นที่
อ�าเภอโคกโพธิ์ไชย	 จังหวัดขอนแก่น	 โดยมี	 รองประธานสภา	
อบจ.ขอนแก่น	น�ยมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ	 พร้อมด้วย	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	 เขต	 อ.พระยืน น�ยสม�ส น�มพิกุล ร่วมพบปะ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ	เมือ่วนัที	่25	ก.พ.	2559	ณ	หอประชมุอ�าเภอ
โคกโพธิ์ไชย	ต.บ้านโคก	อ.โคกโพธิ์ไชย	จ.ขอนแก่น	
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การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จ.ขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธิกลุ ภคูำ�วงศ์ 
พร้อมด้วย	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.ภูผาม่าน	น�ยประสิทธิ์ 
ทองแท่งไทย ร่วมพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียน
รถจังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งมี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 
น�ยศิว�โรจน์ มุ่งหม�ยผล เป็นผู้กล่าวต้อนรับ	และมีขนส่ง
จังหวัดขอนแก่น	น�ยนิติธร เพชรคูห� เป็นผู้กล่าวรายงาน	
โดย	 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก	 น�ยสนิท พรหมวงษ์  
เป็นประธาน	 เมื่อวันที่	 13	 ก.พ.	 2559	ณ	 โรงแรมเซ็นทารา
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

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

งานราตรีสีชมพู “43 ปี สีชมพูศึกษา” 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิกพงษ ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกุิล ภคูำ�วงศ์ 
เป็นประธานเปิดงานราตรีสีชมพู	“43 ปี สีชมพูศึกษา”	โดยมี	
ผอ.รร.สีชมพูศึกษา	น�ยสุรชัย บุษร�คัม เป็นผู้กล่าวรายงาน	
และม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สชีมพ	ูเขต	1	น�ยอ�ทติย์ ถนอมทนุ  
พร้อมด้วย	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น น�ยธ�ด� พรหมส�ข�  
ณ สกลนคร ผอ.สถานศึกษาในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 
ร่วมเป็นเกียรต	ิ เมื่อวันที่	 13	 ก.พ.	 2559	ณ	 โรงเรียนสีชมพู
ศึกษา	อ.สีชมพ	ูจ.ขอนแก่น

โครงการจัดหาแหล่งนำ้าใต้ดิน
เพื่อการเพาะปลูก อ.ซำาสูง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการจัดหาแหล่งน�้าใต้ดินเพื่อการ 
เพาะปลูก	โดยมี	ส.อบจ.	อ.เมือง	เขต	6	น�ยสุดใจ ทุยบึงฉิม  
ร ่วมให้ความรู ้และพบปะผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ	 เมื่อวันที่	 
26	ก.พ.	2559	ณ	วดับ้านนายม	ต.บ้านโนน	อ.ซ�าสงู	จ.ขอนแก่น

โครงการอบรม ศึกษาดูงาน
ส่งเสริมมัคคุเทศก์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธิกลุ ภคูำ�วงศ์ 
เป็นประธานมอบวุฒิบัตรโครงการอบรม	ศึกษาดูงาน	ส่งเสริม
มัคคุเทศก์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น	ประจ�าปีงบประมาณ	2559	
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.กระนวน	 เขต	 1	น�งกรรณิก�ร์ 
สืบส�รค�ม	 พร ้อมด้วย	 ผอ.รร.หนองโนประชาสรรค	์ 
น�ยอำ�น�จ โพธิ์ศรี	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	25	ก.พ.	2559	
ณ	 หอประชุมโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์	 ต.หนองโน	
อ.กระนวน	จ.ขอนแก่น
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รู้เรื่องกฎหมาย

	 ในระบอบประชาธิปไตย	 การให้ประชาชนมีโอกาส 
กว ้ างขวางในการได ้ รับข ้อมูลข ่ าวสารเกี่ ยวกับการ 
ด�าเนินการต่างๆ	 ของรัฐเป็นสิ่งจ�าเป็น	 เพื่อที่ประชาชน
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได ้
โดยถกูต้องกบัความเป็นจรงิ	อนัเป็นการส่งเสรมิให้มคีวามเป็น
รัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น	 สมควรก�าหนดให้ประชาชน 
มสีทิธไิด้รูข้้อมลูข่าวสารของราชการ	โดยมข้ีอยกเว้นอนัไม่ต้อง
เปิดเผยทีแ่จ้งชัดและจ�ากดัเฉพาะข้อมลูข่าวสารทีห่ากเปิดเผย
แล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ 
ที่ส�าคัญของเอกชน	 ทั้งนี้	 เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ 
ของตนอย่างเตม็ที	่เพือ่ทีจ่ะปกปักรกัษาประโยชน์ของตนได้อกี
ประการหนึง่ด้วย	ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสทิธส่ิวนบคุคล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน	
จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ	 ข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.2540

 “ข้อมูลข่าวสาร”	 หมายความว่า	 สิ่งท่ีสื่อความหมาย 
ให้รู ้เรื่องราวข้อเท็จจริง	 ข้อมูล	 หรือสิ่งใดๆ	 ไม่ว่าการสื่อ 
ความหมายน้ันจะท�าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดย
ผ่านวิธีการใดๆ	 และไม่ว่าจะได้จัดท�าไว้ในรูปของเอกสาร	 
แฟ้ม	รายงาน	หนังสือ	แผนผัง	แผนที่	ภาพวาด	ภาพถ่าย	ฟิล์ม	
การบันทึกภาพหรือเสียง	 การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร	์
หรือวิธีอื่นใดที่ท�าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

 “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า	 ข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วย
งานของรัฐ	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินงาน
ของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

 1. ก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�ร
	 	 1)	 หน่วยงานของรัฐต ้องส ่งข ้อมูลข ่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา	 
(1 ) 	 โครงสร ้างและการจัดองค ์กรในการด�า เนินงาน	 
(2)	 สรุปอ�านาจหน ้า ท่ี ท่ีส�าคัญและวิธีการด�าเนินงาน	 

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

(3)	 สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร	 หรือค�าแนะน�า 
ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ	 (4)	 กฎ	 มติคณะรัฐมนตรี	 
ข้อบังคับ	 ค�าสั่ง	 หนังสือเวียน	 ระเบียบ	 แบบแผน	 นโยบาย	 
หรือการตีความ	ทั้งนี	้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ	
เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
	 	 2)	 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได	้ 
(1)	 ผลการพิจารณาหรือค�าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน	
รวมทั้งความเห็นแย้งและค�าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
วินิจฉัยดังกล่าว	 (2)	 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่าย
ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา	 (3)	 แผนงาน	 โครงการ	 
และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของปีที่ก�าลังด�าเนินการ	 
(4)	 คู่มือหรือค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน	 (5)	 สัญญาสัมปทาน	
สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน
กับเอกชนในการจัดท�าบริการสาธารณะ	(7)	มติคณะรัฐมนตรี	
หรือมติคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยกฎหมาย	 หรือโดยมติ 
คณะรัฐมนตรี	 ทั้งนี้	 ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ	 
รายงานข้อเท็จจริง	 หรือข้อมูลข่าวสารที่น�ามาใช้ในการ
พิจารณาไว้ด้วย
	 	 3)	 นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ ์
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าแล้ว	ถ้าบุคคลใด
ขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและค�าขอของผู้นั้นระบุ
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร 
ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ 
ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร	 เว้นแต่ผู้นั้นขอจ�านวนมากหรือ 
บ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
	 	 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร
หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได ้หรือ 
ไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนหรือฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้	 หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือเห็นว่า 
ตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร	 ผู้นั้นมีสิทธ ิ
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ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ	 ซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณา 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าร้องเรียน	 
ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้	 แต่ต้องแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน

 2. ข้อมูลข่�วส�รที่ไม่ต้องเปิดเผย
	 	 1)	 ข ้อมูลข ่าวสารของราชการท่ีอาจก ่อให ้ เกิด 
ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้
	 	 2)	 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาจมีค�าส่ังมิให้เปิดเผยก็ได้โดยค�านึงถึงการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะและ
ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน	 (1)	การเปิดเผย
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือ
การคลังของประเทศ	 (2)การเปิดเผยจะท�าให้การบังคับใช้
กฎหมายเสือ่มประสทิธภิาพหรอืไม่อาจส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์
ได้ไม่ว่าจะเกีย่วกบัการฟ้องคดกีารป้องกนัการปราบปรามการ
ทดสอบการตรวจสอบหรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
หรือไม่ก็ตาม	 (3)	 ความเห็นหรือค�าแนะน�าภายในหน่วยงาน
ของรัฐในการด�าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
รายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสาร
ที่น�ามาใช้ในการท�าความเห็นหรือค�าแนะน�าภายในดังกล่าว	 
(4 ) 	 การ เป ิด เผยจะก ่อ ให ้ เกิ ดอันตรายต ่อชี วิ ตหรือ 
ความปลอดภัยของบคุคลหนึง่บคุคลใด	(5)	รายงานการแพทย์
หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล�้า
สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร	(6)	ข้อมูลข่าวสารของราชการที่
มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มา
โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน�าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

 3. ข้อมูลข่�วส�รส่วนบุคคล หมายความว่าข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลเช่นการศึกษาฐานะ
การเงินประวัติสุขภาพประวัติอาชญากรรมหรือประวัติ 
การท�างานบรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือ 
สิ่งบอกลักษณะอ่ืนท่ีท�าให้รู ้ตัวผู ้น้ันได้เช่นลายพิมพ์นิ้วมือ 
แผ่นบนัทกึลกัษณะเสยีงของคนหรอืรปูถ่ายและให้หมายความ
รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรม
แล้วด้วย

	 	 1)	 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐ
แห่งอื่นหรือผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของ
เจ้าของข้อมลูทีใ่ห้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนัน้มไิด้เว้นแต่เป็นการ 
เปิดเผยดงัต่อไปนี	้(1)	ต่อเจ้าหน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานของตน 
เพือ่การน�าไปใช้ตามอ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้	 
(2)	 เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการ
จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น	 (3)	 ต่อหน่วยงาน 
ของรัฐที่ท�างานด้วยการวางแผนหรือการสถิติหรือส�ามะโน
ต่างๆ	 ซ่ึงมีหน้าท่ีต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้
เปิดเผยต่อไปยงัผู้อืน่	(4)	เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศกึษา
วิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนท่ีท�าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด	 (5)	 ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการตรวจดูคุณค่า
ในการเก็บรักษา	 (6)	 ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือการป้องกันการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการสืบสวนการสอบสวน
หรือการฟ้องคดีไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม	 (7)	 เป็นการให้	 
ซึ่งจ�าเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือ
สุขภาพของบุคคล	 (8)	 ต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ 
หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ�านาจตามกฎหมายที่จะขอ 
ข้อเท็จจริงดังกล่าว
	 	 2)	 บุคคลย ่อมมี สิทธิที่จะได ้ รู ้ถึงข ้อมูลข ่าวสาร 
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนและเมื่อบุคคลนั้นมีค�าขอเป็นหนังสือ
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้
บุคคลนั้นหรือผู้กระท�าการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับ
ส�าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น

 4. เอกส�รประวัติศ�สตร์
	 ข้อมลูข่าวสารของราชการทีห่น่วยงานของรฐัไม่ประสงค์
จะเก็บรักษาหรือข้อมูลข่าวสารราชการเกี่ยวกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย์เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปีนับแต่วันที่เสร็จสิ้น 
การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่
หอจดหมายเหตแุห่งชาตกิรมศลิปากรหรอืหน่วยงานอืน่ของรฐั
ตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎกีาเพ่ือคดัเลือกไว้ให้ประชาชน
ได้ศึกษาค้นคว้า
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พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส (2)
โดย...ธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

	 หลงัจากทีไ่ด้อญัเชญิพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสั 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เกี่ยวกับการรู้รักสามัคคี	
และการด�ารงชพีในภาวการณ์เปลีย่นแปลงของสงัคมโลก	ซึง่ได้ 
พระราชทานในโอกาสต่างๆ	 มาแสดงไว้เพื่อเป็นการเตือนสต	ิ
ท่านทัง้หลายในฉบบัทีแ่ล้ว	ปรากฏมเีสยีงเรยีกร้องขอให้น�ามา
แสดงเพิ่มเติมไว้อีก	ดังนี้ครับ	

 “การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความ
สมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัวช่วยป้องกัน
ความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมี 
ผลดีไม่เฉพาะแก่ผู ้ท่ีประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่
ประเทศชาติด้วย”
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในวันขึ้นปีใหม	่
31	ธันวาคม	2502

 “ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดี
เอาไว้ ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญ 
ไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่ 
แม้จะเป็นสิง่ทีต่กทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเรา 
แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย”
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในโอกาสเสด็จฯ	 ไป
ทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร	13	มีนาคม	2514

 “ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบ
ได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิต
ร่างกายด�ารงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยท�างานเป็นปรกติ
พร้อมกันอย่างไร ชาตบ้ิานเมอืงกด็�ารงอยูไ่ด้เพราะสถาบนัต่างๆ 
ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น”
	 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานแก่
ทหารบก	ทหารเรือ	ทหารอากาศ	ต�ารวจและอาสาสมัครพลเรือน	 ในพิธีตรวจ
พลสวนสนาม	ในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก	8	มิถุนายน	2514

 “การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้  
จ�าเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามความรับผิดชอบ  
มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อ่ืนท่ีเขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิ
ให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของ
ส่วนรวมด้วย”
	 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานแก่
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	9	กรกฎาคม	2514

 “ความรู้ในวิชาการ เป็นสิ่งหนึ่งที่จะท�าให้สามารถฟันฝ่า
อุปสรรคได้ และท�าให้เป็นคนท่ีมีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ  
เป็นคนที่มีความพอใจได้ในตัวว่า ท�าประโยชน์แก่ตนเองและ

แก่ส่วนรวม นอกจากวชิาความรู ้กจ็ะต้องฝึกฝนในสิง่ทีต่วัต้อง
ปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัสงัคม สอดคล้องกบัสมยัและสอดคล้อง
กับศีลธรรมที่ดีงาม ถ้าได้ทั้งวิชาการ ทั้งความรู้รอบตัว และ
ความรู้ในชีวิต ก็จะท�าให้เป็นคนที่ครบคน ที่จะภูมิใจได้”
	 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทาน 
เนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา	25	มีนาคม	2515

 “ความสามคัคนีัน้ อาจหมายความถึงเหน็ชอบเหน็พ้องกนั 
โดยไม่แย้งกนั ความจรงิงานทกุอย่างหรอืการอยูเ่ป็นสงัคมย่อม
ต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่
จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้
ปัญญา การแย้งต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของ
ความคิดอย่างเดียวกัน รากฐานของความคิดนั้นคือ แต่ละคน
จะต้องท�าให้บ้านเมืองมีความมีความเป็นปึกแผ่น”
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู ่หัว	 พระราชทานแก่ 
ผู้เข้าเฝ้าฯ	มีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ	29	ตุลาคม	2517

 “สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธี
ทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจ 
ซึง่กนัและกนั ท�างานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติอย่างตรงไปตรงมา  
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง”
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในพิธีประดับยศ 
นายต�ารวจชั้นนายพล	15	มกราคม	2519

 “คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะ และถ้า 
หมู่คณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  
ช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่สมควร  
สิ่งใดที่จะท�าให้น�ามาสู่ความเจริญความมั่นคง ความสุขก็ท�า  
ส่ิงใดที่น�ามาซ่ึงหายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติ 
ทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจ”
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในพิธีพระราชทาน 
ธงประจ�ารุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระบุรี	16	เมษายน	2519

 “ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติ
ชอบและการหาเล้ียงชีพชอบ เป็นหลักส�าคัญ ผู้ที่จะสามารถ
ประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้ง
วิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัย
ส�าหรับใช้กระท�าการท�างาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยส�าหรับส่งเสริม
ความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบคือให้ถูกต้องและ
เป็นธรรม”
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 พระราชทาน 
แก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม	 4	 จังหวัดภาคใต้	 จังหวัดปัตตาน	ี 
24	สิงหาคม	2519

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

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล  
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนตาบอด	ประจ�าปี	2559	โดยมี	หัวหน้า
ส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างงาน	สร้างอาชพี	ทักษะความรู	้ในการนวดแผนไทย	สามารถน�าไปประกอบอาชพีเลีย้งตนเองและครอบครวั	พึง่พาตนเองได้
อย่างยัง่ยนื	และไม่เป็นภาระต่อผูอ้ืน่	ตลอดจนสามารถด�ารงชพีอยูอ่ย่างปกติ	มคีณุค่า	และมเีกยีรตใินสงัคม	มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ	
จ�านวน	20	คน	จัดขึ้นในระหว่างวันที่	8	ก.พ.-23	มี.ค.2559	ณ	ศูนย์ส่งเสริม	และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	ต.ส�าราญ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ สำานักปลัด อบจ. 
โดย...วิภ�รัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคร�ะห์
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การประชุมสภาท้องถิ่น

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

	 	 การประชุมสภาท้องถ่ินเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในฐานะตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้ง 
โดยตรงสมาชิกสภาท้องถ่ินมีจึงเป็นผู้สะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 	 และท�าหน้าที่หลักในการพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบในการออกข้อบญัญตัหิรอืเทศบญัญตัติรวจสอบการท�างานและถ่วงดลุฝ่ายบรหิาร	ดงันัน้	การประชมุสภาท้องถิน่ 
จึงถือว่าเป็นกระบวนการส�าคัญในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ผู ้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะต้องให ้
ความส�าคัญโดยการประชุมสภาท้องถิ่นมี	2	ประเภทดังนี้
	 	 	 1.	 การประชุมสามัญ	 สภาท้องถิ่นก�าหนดให้มีการประชุมสามัญปีละ	 2	 สมัย	 สมัยละ	 45	 วัน	 แต่หากมีกรณีจ�าเป็น	
ประธานสภาท้องถิ่นสามารถสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจ�าเป็นครั้งละไม่เกิน15	 วัน	 และการปิดสมัย
ประชุมสามัญก่อนครบระยะเวลา	45	วัน	จะกระท�ามิได้
	 	 2.	 การประชุมวิสามัญ	 นอกจากการประชุมสมัยสามัญแล้วเมื่อเห็นว่ามีความจ�าเป็นและเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น	
ประธานสภาท้องถ่ินอาจเรยีกประชมุวสิามญัได้หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	หรอืสมาชกิสภาท้องถิน่	จ�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของ
จ�านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอยู	่อาจท�าค�าร้องยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อขอให้เปิดการประชุมวิสามัญได้	โดยการประชุม
วสิามญัมกี�าหนดระยะเวลา	7	วนั	แต่หากจะขยายระยะเวลาออกไปอกี	ต้องได้รับความเหน็ชอบจากสภาท้องถิน่	ด้วยคะแนนเสยีง 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่	และให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน	7	วัน
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...ศิริวัฒน์ น�มคัณที

	 	 อบจ.ขอนแก่น	จัดโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ครั้งที่	2	ประจ�าปีการศึกษา	2558	ในระหว่าง	วันที่	17	–	21	ก.พ.	2559	ณ	ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

	 	 	 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น	
	 	 	2.เพื่อการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
	 	 	3.เพือ่สร้างโอกาสทางการศกึษาแก่นกัเรยีน	ให้เกดิความเสมอภาคในการรบัการศกึษาและการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา 
ทุกภาคส่วน
	 	 นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาป่ีที	่6	โรงเรยีนในสงักดัส�านกัเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา	เขต	25	 
และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2558
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   ก�รจัดก�รอบรมแบ่งเป็น 7 ศูนย์ คือ
    ศูนย์ที่ 1 	 ศาลาประชาคม	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
    ศูนย์ที่ 2 	 โรงเรียนบ้านไผ่	(ขก.5)	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น	
    ศูนย์ที่ 3 	 โรงเรียนมัญจาศึกษา	อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น	
    ศูนย์ที่ 4 	 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	อ.พล	จ.ขอนแก่น
    ศูนย์ที่ 5 	 โรงเรียนน�้าพอง	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น
    ศูนย์ที่ 6 	 โรงเรียนโนนหันวิทยายน	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น	
    ศูนย์ที่ 7 	 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม	อ.ภูเวียง	จ.ขอนแก่น

	 	 ในโอกาสนี	้นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์	พร้อมด้วย	ส.อบจ.ขอนแก่น	คณะผูบ้ริหาร	หวัหน้าส่วนราชการ	 
ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส�านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 25	 และผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	 เข้าพบปะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	 โดยคาดหวังว่านักเรียนในจังหวัดขอนแก่น	
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพของส�านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา	 (องค์กรมหาชน)	 และสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน	 ให้เกิดความเสมอภาคในการรับการศึกษา	 
และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน
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ภารกิจ กองคลัง
โดย...ฝ่�ยเร่งรัดและจัดเก็บร�ยได้

ขอแนะนำาผู้ประกอบการสถานการค้าก๊าซปิโตรเลียม (LPG) 
ที่ชำาระภาษีก๊าซ LPG ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ส�ข�ขอนแก่น 4 ตั้งอยู่เลขที่	226	ม.17	ถ.มิตรภาพ	ต.ท่าพระ	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	จ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียม	(LPG)

 บริษัท มะลิวัลย์แก๊ส จำ�กัด ตั้งอยู่เลขที่	 298	 ม.1	 ต.บ้านเป็ด	 อ.เมืองขอนแก่น	 จ.ขอนแก่น	 จ�าหน่าย 
ก๊าซปิโตรเลียม	(LPG)	โทร	043-415789
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ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย...ธัชชพันธ์ ศิริสวัสดิ์ นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

โครงการ 1 อำาเภอ 1 หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาดูงาน ศูนย์สาธิตการเพาะและแปรรูปเห็ดหอม, บ้านไร่คุณนายและศูนย์สาธิตผลิตภัณฑ์

ชุมชนบ้านสวนลุงไกร ต.ไทยสามัคคี อ.วังนำ้าเขียว จ.นครราชสีมา

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ	์มอบหมายให้กองแผนและงบประมาณ	ได้จัดเวทีเสวนาเพื่อวางแผน
พฒันาหมูบ้่าน	ตามโครงการ	1	อ�าเภอ	1	หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง	ประจ�าปี	2559	พร้อมทัง้น�าแกนน�าหมูบ้่านเดินทางศกึษาดงูาน	 
ณ	 ศูนย์สาธิตการเพาะและแปรรูปเห็ดหอมและศูนย์สาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสวนลุงไกร	 ต.ไทยสามัคคี	 อ.วังน�้าเขียว	
จ.นครราชสีมา	ระหว่างวันที่	25-26	ก.พ.	2559
	 ในการจัดเวทีเสวนานั้น	แกนน�าหมู่บ้าน	ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ	อาทิ	ด้านการเกษตร	การพัฒนา
และอนุรกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตเิพือ่น�าไปปรบัใช้ในการด�ารงชวีติให้เกดิการพึง่ตนเองได้	และเพิม่ศกัยภาพของแต่ละหมู่บ้าน	
โดยน�าความรู้ของผู้ประสบผลส�าเร็จมาประยุกต์ใช	้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตน	
	 ส�าหรับการศึกษาดูงาน	 ณ	 ศูนย์สาธิตการเพาะและแปรรูปเห็ดหอม,บ้านไร่คุณนายและศูนย์สาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บ้านสวนลงุไกร	ต.ไทยสามคัค	ีอ.วังน�า้เขยีว	จ.นครราชสมีา	นัน้	กลุ่มแกนน�าหมูบ้่าน	ได้ศกึษาดงูานเกีย่วกบัการปลกูพชืเมืองหนาว	 
เช่น	สตรอเบอร์รี่และองุ่น	การปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ	(ผักคอส,	ผักกรีนโอ๊ค,	ผักเรดโอ๊คและผักกาดแก้ว)	การเพาะเห็ด	
(เห็ดหอม,	เหด็หลนิจอื,	เหด็ชติาเกะ,	เห็ดนางฟ้า,	เหด็นางนวล,	เหด็ออรนิจแิละเหด็หมิะ)	และการแปรรปูผลติภณัฑ์จากเหด็ต่างๆ	 
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
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สาระน่ารู้ กองกิจการขนส่ง 
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติง�นขนส่ง

	 สวัสดีครับ	 แฟนๆ	 วารสารคูนแคน	ทุกๆ	 ท่าน	 ส�าหรับฉบับนี้กองกิจการขนส่ง	
ขอเสนอความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	 
แห่งที	่3	หลงัใหม่	(อาคาร	2)	ซึง่เริม่ก่อสร้างเมือ่ต้นเดอืนกมุภาพนัธ์	2558	โดยปัจจบุนั
ได้ด�าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	คาดว่าจะเปิดใช้บริการเร็วๆ	นี	้และสามารถ
รองรบัประชาชนผูท้ีจ่ะมาใช้บรกิารสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร	ประมาณเดอืนละ	120,000	คน	 
รวม	1	ปี	มีประชาชนมาใช้บริการนับล้านๆ	คน	รถโดยสารประจ�าทางที่จะเข้ามาให้
บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอในอนาคตข้างหน้า	พบกันใหม่		ฉบับหน้าสวัสดีครับ

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 หลังใหม่ (อาคาร 2)
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บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน
โดย...กรรณิก�ร์ เจริญดี นักวิช�ก�รก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�ร

ประโยชน์ที่ผู้บริห�รได้รับจ�กก�รตรวจสอบภ�ยใน

	 ถ้ากจิการมกีารตรวจสอบภายในทีด่ี	ผูบ้รหิารย่อมมเีวลาในการคดิสร้างสรรค์และรเิริม่งานใหม่ๆ	ได้มากขึน้	โดยมัน่ใจว่า 
ระบบการควบคุมงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ท�าให้แน่ใจว่า
	 	 1.	 ผลการปฏิบัติงานในแต่ละด้านเป็นไปตามแผนงาน	และเป้าหมายที่วางไว้
	 	 2.	 การใช้ทรัพยากร	แรงงาน	และทรัพย์สินเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ
	 	 3.	 ระบบการเสนอข้อมลูเพือ่การบรหิารมคีวามถกูต้อง	เชือ่ถอืได้	และใช้ประโยชน์ในการตดัสนิใจสัง่การได้ทนัเวลา	 
อุปสรรคและข้อบกพร่องต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	ผู้บริหารจะได้รับทราบและสั่งการแก้ไขได้โดยทันท่วงที
	 	 4.	 มกีารส�ารวจวเิคราะห์	และเสนอแนะมาตรการการปรับปรุงเพ่ือให้การด�าเนินงานมปีระสิทธภิาพสูงข้ึนอยูต่ลอดเวลา 
มีการส�ารวจวิเคราะห์	 และเสนอแนะมาตรการการปรับปรุงเพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ผู้บริหารที่มองการณ์ไกลย่อมเข้าใจว่าการตรวจสอบเป็นงานด้านหนึ่งที่มีความส�าคัญไม่น้อยกว่าด้านอื่น	 ตัวอย่างเช่น	
กิจการธนาคารย่อมให้ความส�าคัญแก่การหาเงินฝาก	การปล่อยสินเชื่อ	หรือ	การประชาสัมพันธ์แต่ส�าหรับงานตรวจสอบ
ภายในแล้ว	ธนาคารยิง่จ�าเป็นต้องมข้ึีน	เพือ่ความมัน่คงของธนาคาร	เพ่ือป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้	และเพือ่ให้ 
ประชาชนมคีวามไว้วางใจในระบบการควบคมุของธนาคารมากยิง่ขึน้	ประเด็นเหล่านี้	นายธนาคารทกุคนคงตระหนกัดว่ีา
มีความส�าคัญต่อฐานะความเจริญก้าวหน้าของธนาคารอย่างไร

คว�มสัมพันธ์ของก�รตรวจสอบภ�ยในที่มีต่อกิจกรรมอื่นๆ ขององค์ก�ร
(Relationship of Internal Auditing To Other Company Activities)

	 ความสัมพันธ์ของการตรวจสอบภายในที่มีต่อกิจกรรมอื่นๆ	ขององค์การอาจแบ่งออกได้เป็น	3	ประการคือ
	 	 1.	 งานตรวจสอบภายในควรจะต้องแยกจากการปฏิบัติงานประจ�าวันตามปกติขององค์การกล่าวคือถ้างาน 
การตรวจสอบภายในส่วนใดส่วนหนึ่ง	 หรือทั้งหมดหยุดลงชั่วคราว	 การปฏิบัติงานอื่นๆ	 ตามปกติขององค์การก็ควรจะ
ด�าเนินไปได้ตามปกติ
	 	 2.	 ผูต้รวจสอบภายในเป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษา	จงึไม่สามารถเข้าไปยุง่เกีย่วกบัหน้าที	่และความรบัผดิชอบของบคุคลอืน่ๆ	 
ได้โดยตรง	 การปฏิบัติงานด้านต่างๆ	 จึงเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารซ่ึงไม่สามารถโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ตรวจสอบภายในได้
	 	 3.	 การประสานวตัถปุระสงค์ของการปฏบิติังานด้านต่างๆ	ขององค์การ	ซึง่โดยปกติแล้วเจ้าหน้าท่ีทุกคนในองค์การ
มีความตั้งใจจะปฏิบัติงานที่ตนได้รับมอบหมายให้ประสบผลส�าเร็จ	 เพื่อช่วยให้องค์การโดยส่วนรวมมีความเป็นอยู่ดีและ 
มีก�าไรสูง

 ต่อจากฉบับที่แล้ว

ที่มา:	https://www.gotoknow.org/posts/17500
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย.......ประทุมม� คำ�ละมูล ศึกษ�นิเทศก์ คศ.3 ชำ�น�ญก�รพิเศษ

	 อบจ.ขอนแก่น	จดัโครงการแข่งขนัทักษะวชิาการ	งานมหกรรมการจดัการศกึษาท้องถิน่	ประจ�าปี	2559	รอบคดัเลอืก
ของโรงเรียนในสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	ในวันที่	29	ม.ค.	2559	ณ	โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	
โดยมีผู้บริหาร	ครู	บุคลากรทางการศึกษา	และนักเรียนเข้าร่วม	1,500	คน		มีวัตถุประสงค์	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสู่สาธารณชน	 และคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนอบจ.ขอนแก่น	 เข้าร่วมการ
แข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครั้งที่	 24	ประจ�าปี	2559	และเป็นการ
สร้างโอกาสให้เดก็และเยาวชนได้แสดงออกซึง่ศกัยภาพและสนุทรยีภาพ	กจิกรรมสร้างสรรค์	ตลอดจน	สนบัสนนุ	ส่งเสรมิ 
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ได้ใช้ความรู้	 ความสามารถ	 ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ	
ซึ่ง	อบจ.ขอนแก่น		ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน	ในวันที่	26	-	28	
ก.ค.	2559	โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่	26	ก.ค.	2559	ณ	ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ประจำาปี 2559 รอบคัดเลือกของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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เกร็ดความรู้ จากสำานักการศึกษา 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�าเร็จการศึกษาในระดับวิทยาลัยซึ่งมี	 10	 อันดับ	 วันนี้ผู้เขียนจึงขอน�าเสนอ
ประเทศที่จัดล�าดับการศึกษาที่ดีที่สุดในล�าดับที่	6-10	ต่อจากฉบับที่แล้ว	ดังนี้

	 	 ฮ่องกงใช้เวลาท�าการปฏิรูปการศึกษาอยู่	 12	 ปี	 โดยเริ่มเมื่อ	 ปี	 ค.ศ.2000	 การปฏิรูป 
การศึกษาประสบผลส�าเร็จอย่างน่าชื่นชม	 ฮ่องกงกล้าที่จะยกเลิกระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมของ
องักฤษแทบทัง้หมด	สร้างความเป็นนานาชาตทิีเ่ชือ่มโยงสมัพนัธ์กบัวถิชีวีติเทคโนโลยทีีม่คีวามก้าวหน้า
ได้อย่างเหมาะสมได้ทกุระบบ	ยกเลกิการสอบแบบ	o-Level	และ	A-Level	มาเป็นการสอบระดับชาติ
เพียง	1	ครั้ง	ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก	9	ปี	เป็น	12	ป	ีขยายเวลาเรียนจบในระดับปริญญาตรี
จาก	3	ปี	เป็น	4	ปี	เป็นต้น

	 	 ประเทศเนเธอร์แลนด์ดินแดนกังหันลม	 จุดหมายปลายทางที่นักศึกษาจากท่ัวโลกท่ีนิยม 
มาเรยีนต่อตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรถีงึปรญิญาเอกไม่แพ้ประเทศอืน่ๆ	ในแถบยุโรป	ระบบการศกึษาของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์แตกต่างจากทีอ่ืน่	เพราะทีน่ีจ่ะให้อสิระโรงเรยีนในการจดัการศกึษาอย่างเตม็ท่ี	
รัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซงเรื่องการบริหารจัดการอีกด้วย

	 	 แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง	 ระบบการเรียนของแคนาดา	 จะอยู่ใน 
ความรบัผดิชอบของแต่ละจงัหวดัและมณฑล	โดยจะมีความแตกต่างกนัเพยีงเล็กน้อย	ยกเว้นในควเิบก	
(Quebec)	 ซึ่งจะมีระบบการศึกษาที่แตกต่างออกไป	ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	
วิทยาลัยทั่วไปและวิทยาลัยอาชีพ	(CEGEP)	นอกจากนี้ประเทศแคนาดายังเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตที่ดีติดอันดับโลกอีกด้วย

	 	 ประเทศเดนมาร์กมีระบบการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและมีความน่าสนใจ	 อาทิเช่น	 ระบบ 
การศึกษาภาคบังคับที่ยืดหยุ่นการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายที่หลากหลาย	 การศึกษาต่อเนื่อง 
ทีห่ลายหน่วยงานมส่ีวนร่วม	การเน้นการวจิยัในระดบัอดุมศกึษานอกจากนัน้ยงัเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง
และนกัเรยีนมส่ีวนร่วมออกความคดิเหน็	นักเรยีนสามารถมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเรือ่งโรงเรยีนและ
การศึกษาได้อีกด้วย

	 	 เยอรมันเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่ม	 OECD	 ที่ให้ความส�าคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก	
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กๆ	 อยู่ในระดับสูงทั้งในระดับมัธยมศึกษา	 และในระดับอุดมศึกษา	
การเรียนในระดับอุดมศึกษาของเยอรมันนั้นสามารถเลือกเรียนในสถาบันต่างๆ	 5	 ประเภทด้วยกัน
คือ	 Universitaet	 เน้นการเรียนการสอนทางด้านทฤษฏี,	 Fachhochschule	 มหาวิทยาลัยเน้น 
ทางปฏิบัติ,	Gesamthochschuleรวม	Universitaetและ	Fachhochschuleไว้ในสถาบันเดียวกัน,	
PaedagogischeHochschule	วิทยาลัยคร	ูและ	Kunsthochschule	วิทยาลัยศิลปะ

อันดับที่ 6 : ฮ่องกง (Hong Kong) 

อันดับที่ 7 : เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) 

อันดับที่ 8 : แคน�ด� (Canada)

อันดับที่ 9 : เดนม�ร์ก (Denmark) 

อันดับที่ 10 : เยอรมนี (Germany) 

	 คุณภาพการศึกษา	 ไม่เป็นเพียงการวัดคุณภาพของประชากรในอนาคตเท่าน้ัน	 แต่เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ	 การจัดล�าดับการศึกษาน่าจะเป็นการสะท้อนที่ดี	 และเป็นแรงผลักดันที่ให้เราวางเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษาให้เท่าเทียม
นานาประเทศ	 เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเด็กไทยหลายๆคนมีความรู้ความสามารถมากมาย	สักวันประเทศไทยอาจจะมีระบบ
การศึกษาติดอันดับ	1	ใน	10	ของโลกเลยก็ได้ค่ะ
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โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน�้สำ�นักปลัด อบจ.

	 ในฉบับนี้กระผมจะขอหยิบยกวัฒนธรรมประเพณีอีสาน	 ที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน	 โดยเฉพาะในบาง	
หมู่บ้านท้องถิ่นหลายแห่งที่ยังเป็นชนบทอยู	่ได้ยึดถือปฏิบัติ	โดยมีผู้น�าชุมชนผู้น�าหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งและพระภิกษุสงฆ ์
นกัปฏบิตั	ิได้น�าพาให้ประชาชนในหมูบ้่านร่วมแรงร่วมใจกนัปฏบิติัยดึถือกนัมาอย่างยาวนาน	เป็นส่ิงท่ีทุกคนควรมไีว้เพือ่ขดัเกลา 
คอยบ่งชี้ให้ผู้คนต้องปฏิบัติตามท�าให้สังคมอีสานมีความสงบสุข	 ร่มเย็นและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชาวอีสาน	 
ก็คือ	ประเพณีฮีตสิบสอง	 (บุญสิบสองเดือน)	และ	คลองสิบสี่	 (เดือนของไทยจะเริ่มจาก	ขึ้น	1	ค�่าเดือน	1	 เรียกเดือนอ้าย	 
จะเริม่ประมาณกลางเดอืนธันวาคมตามปฎิทินสากลทกุปี	ฮตีสบิสอง คลองสบิสี ่ประเพณขีองดอีสี�น ภาคอสีานเป็นภาคทีม่ี 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม คติความเชื่อวิถีปฏิบัติที่หลากหลายแต่ละฤดูกาลหรือเดือน	 จะมีพิธีปฏิบัติกิจกรรม 
ตามความเชื่อท้องถิ่นที่หลากหลาย	ชาวอีสานจะรู้จักด	ีคือ	ฮีตสิบสอง	คลองสิบสี่
	 ชาวอีสานจนถึงปัจจุบัน(บางส่วน)	 แต่ก็มีหลายแห่งที่ทิ้งฮีตเก่าคลองเดิม	 น�าวัฒนธรรมต่างชาติมาโดยไม่พิจารณา
ท�าให้สังคมส่วนนั้นมีความวุ่นวาย	 เกิดปัญหาหลายๆอย่างขึ้น	 โดยฮีตสิบสองคลองสิบสี่นี้	 จะประกอบไปด้วย	 ฮีต	 12	 ฮีต	 
และคลอง14	ฮีตสิบสอง	คือ	ประเพณี	 12	 เดือน	ของชาวอีสานที่ต่างจากประเพณี	 12	 เดือน	ของภาคอื่นหลายประเพณี	 
คลองสิบสี่	 คือ	 แนววิถีท่ีควรท่ีต้องปฏิบัติ	 14	 ประการ	 เปรียบได้ว่าเป็นกฎหมายที่ต้องท�าตามอย่างเข้มงวดซึ่งมีทั้งพิธีของ 
เจ้าฟ้ามหากษัตริย	์พระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไป
 ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่	 เป็นภูมิปัญญา	 มรดกอันล�้าค่าของปราชญ์อีสานที่ทุกคนควรศึกษาและท�าความเข้าใจในพื้น
ฐานความเชื่อคติเดิมชาวอีสานมากขึ้น	 เป็นส่วนท่ีท�าให้ชาวอีสานมีความสงบสุขร่มเย็นมาโดยตลอดเพราะมีการยึดมั่น
ที่เปรียบเหมือนธรรมนูญชีวิตชาวอีสาน	 ฮีตสิบสอง	 ได้แก่	 1.ฮีตบุญเข้ากรรม(บุญเดือนอ้าย) 2.ฮีตบุญคูณลาน(เดือนยี่)  
3.ฮตีบญุข้าวจี(่เดอืนสาม) 4.อตีบญุเผวสหรอืบญุมหาชาติ(เดือนส่ี) 5.ฮตีบญุสงกรานต์(บญุเดือนห้า) 6.ฮตีบญุบัง้ไฟ(บญุเดอืนหก)  
7.ฮีตบุญซ�าฮะ(บุญเดือนเจ็ด) 8.ฮีตบุญเข้าพรรษา 9.ฮีตบุญข้าวประดับดิน 10.ฮีตบุญข้าวสาก 11.ฮีตบุญออกพรรษา  
12.ฮีตบุญกฐิน ฮีตสิบสอง	เป็นประเพณีการท�าบุญประจ�าเดือนชาวอีสาน	ประสมประสานระหว่างแนวคิดของพระพุทธเจ้า	
พราหมณ์และผ	ีก่อนท่ีศาสนาพทุธเข้าสูไ่ทย	โดยเฉพาะดนิแดนอสีานนัน้ประเพณตีามฮตีคลองเดือนต่างๆ	มมีานาน	สมยัก่อน 
จะเน้นพิธีทางของผีและพราหมณ์มากกว่าเพราะเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ	 วิญญาณ	 เปรตเทวดาอารักษ์ต่างๆ	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์	 ภูตผี
ที่มองไม่เห็นตัวจะมีอิทธิพลต่อชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย	 ดังนั้นพิธีกรรมส่วนใหญ่จึงวนเวียนอยู่กับเรื่องผีโดยมีพ่อกะจ�้าบ้าน
เป็นผู้น�าทางพิธี	 เม่ือศาสนาเข้าสู่ไทยดินแดนอีสาน	 ความเชื่อและพิธีกรรมจึงได้เปลี่ยนไปบ้าง	 ได้น�าพิธีกรรมทางศาสนา
เข้าประสมประสาน	 มีพระสงฆ์องค์เจ้าเข้ามามีส่วนร่วม	 มีพระเป็นผู้น�าในบางพิธี	 แต่ส่วนใหญ่ยังมีปราชญ์หมู่บ้านเป็นผู้น�า
และจะเอนไปทางแนวพราหมณ์และผีมากกว่า	คลองสิบสี่	 มีหลายประเภทแต่สามารถแบ่งประเภท	 ได้แก่	คลองประเภท 
สอนผู้ปกครอง คลองประเภทสอนพระสงฆ์ คลองสอนประช�ชนทั่วไปและสุดท้�ยที่สำ�คัญคือคลองสอนคนทุกเพศ  
ทุกวัย ทุกฐ�นะ 
	 เราสามารถแบ่งจดุมุง่หมายของฮตีได้ชดัเจน	คอื	บญุเกีย่วกบัพระสงฆ์โดยตรง	บญุลกัษณะนีม้	ี6	บญุ	ได้แก่	1.บุญเข้ากรรม	 
2.บุญข้าวจี่	3.บุญเผวส	4.บุญเข้าพรรษา	5.บุญออกพรรษาและ	6.บุญกฐิน	บุญเกี่ยวกับก�รทำ�ม�ห�กิน	เกี่ยวกับการขอพร
หรอืบวงสรวงสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์ห้ดลบันดาลความอดุมสมบรูณ์ทางธรรมชาตเิช่นฟ้าฝน	ข้าวปลาอาหาร	มบีญุคณูล�นและบญุบัง้ไฟ  
บญุเกีย่วกบัขวญัก�าลงัใจการด�ารงอาชพี	เกีย่วข้องกบัความเชือ่ท่ีว่าส่ิงศกัด์ิสิทธิจ์ะอ�านวยความสุข	สวสัดีภาพ	ม	ีบญุสงกรานต์
และบุญซ�าฮะ บุญเกี่ยวกับความกตัญญ	ูซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับการท�าบุญอุทิศเป็นส�าคัญ	คือ	บุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสาก	
รายละเอียดในเรื่องราวดังกล่าวจะได้น�าเสนอต่อไปในฉบับหน้า	ครับ	
 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น ในฉบับหน้า สวัสดีครับ

ที่มา	:	บทคัดย่อมาจากหนังสือวัฒนธรรมประเพณีของดีอีสาน	ฮีตสิบสองคลองสิบสี	 ผู้เรียบเรียง	นายส�าลี	รักสุทธิ

วัฒนธรรมประเพณีอีสาน ในรอบสิบสองเดือน
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่
โดย...สุวนัย ภูม�ศ ผอ.กองก�รเจ�้หน้�ที่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559

	 ด้วย	กถ.ในการประชมุครัง้ที	่11/2558	เมือ่วนัที	่26	พฤศจกิายน	2558	ได้มมีตเิหน็ชอบหลกัเกณฑ์	และวธิกีารประเมินผล 
การปฏิบตังิานของข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพ.ศ.	2559	เพือ่ให้สอดคล้องกบัระบบการบรหิารผลงาน	(Performance	
Management)	โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที	่1	มกราคม	2559
 ระบบก�รบริห�รผลง�น (Performance Management) หมายความว่า	 กระบวนการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ 
เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย	โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับ
องค์กร	หน่วยงาน	และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน

	 ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแบบใหม่ให้ใช้การประเมินครั้งที่	2	ตั้งแต่วันที	่1	เม.ย.	ถึง	30	ก.ย.	2559	เป็นต้นไป	 
ผูมี้อ�านาจประเมนิและผูร้บัการประเมนิต้องก�าหนดข้อตกลงร่วมกนัเกีย่วกบัการมอบหมายงาน/การก�าหนดตวัชีว้ดั	หรอืหลกัฐาน 
บ่งชีค้วามส�าเรจ็ของงาน	หลงัจากนัน้ผูม้อี�านาจประเมนิฯ	จะประเมินผลการปฏบิตังิานในแต่ละรอบตามข้อตกลงท่ีได้ท�าไว้ร่วมกัน 
และแจ้งผลการประเมินเป็นรายบุคคล

ที่มา	:	ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	2558	(โดยให้	ก.จ.จ.	ก.ท.จ.	ก.อบต.	และ	ก.เมืองพัทยา	จัดท�าประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว	โดยก�าหนดมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่	1	ม.ค.2559)

สรุปเกณฑ์และวิธีการประเมิน

องค์ประกอบก�รประเมิน รอบก�รประเมิน ผู้ประเมิน คะแนนก�รประเมิน

1.ผลสัมฤทธิ์ของง�น
		ประเมินจาก
	-ปริมาณของผลงาน
	-ความรวดเร็วหรือตรง			
		ตามเวลาที่ก�าหนด
	-ความประหยัดหรือ						
		ความคุ้มค่าของการ
		ใช้ทรัพยากร
2.พฤติกรรมก�รปฏิบัติ
ร�ชก�ร
ประเมินจาก
	-สมรรถนะหลักตามที่
ก.จ.ก�าหนด
	-สมรรถนะประจ�าสายงาน
ตามที่	ก.จ.ก�าหนด

ครั้งที่ 1
1	ต.ค.-	31	มี.ค.
ครั้งที่ 2
1	เม.ย.	–	30	ก.ย.

1.น�ยก อบจ.
ประเมิน	ปลัด	อบจ.
2.ปลัด อบจ.
ประเมินรองปลัด	อบจ./
ผอ.ส�านัก/กอง	
3.ผอ.สำ�นัก/กอง
ประเมินข้าราชการ	อบจ.
ทีอ่ยูใ่นบงัคบับญัชา	รวมถึง
ผอ.สถานศึกษา
4.ผอ.สถ�นศึกษ�
ประเมินข้าราชการครู
อบจ.ในสังกัดโรงเรียนนั้น

1.ระดับดีเด่น	 ร้อยละ	 90	
ขึ้นไป
2.ระดับดีม�ก ร้อยละ80
			แต่ไม่ถึงร้อยละ90
3.ระดับดี ร้อยละ70
			แต่ไม่ถึงร้อยละ80
4.ระดับพอใช้ ร้อยละ60
			แต่ไม่ถึงร้อยละ	70
5.ระดับต้องปรับปรุง 
			ต้องมช่ีวงคะแนนประเมิน
			ต�่ากว่าร้อยละ	60
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โครงการสร้างจิตสำานึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
โดย... ศิริวัฒน์ น�มคัณที

	 ในระหว่างวันที่	16-19	ก.พ.	2559	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมกับ	มทบ.23	ค่ายศรีพัชรินทร	ภ.จว.ขอนแก่น	และ	กอ.รมน.
จว.ขอนแก่น	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“สร้างจิตส�านึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน 
ในชาติ”	ประจ�าป	ีพ.ศ.2559	โดยมีนายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ	มีผู้เข้า
รับการฝึกอบรม	จ�านวน	250	คน	ณ	ส่วนการศึกษาฯ	ศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร	มทบ.23	ค่ายศรีพัชรินทร	อ.เมือง
ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นิชกพงษ์ กล่าวว่า	“โครงการนีจั้ดขึน้ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การให้ความส�าคญั สร้างทศันคตแิละจติส�านกึทีดี่งามในการปกป้องสถาบนัส�าคญัของชาติ โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ  
อันเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนชาวไทย อันจะน�ามาซึ่ง “ความสงบ สันติ และความสามัคคี” และเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน การน้อมน�าคุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันปฏิบัติ เรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาท 
ให้บังเกิดผลในวิถีชีวิตของประชาชน และขยายผลไปสู่กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน และชุมชนต่อไป”
	 ในการฝึกอบรมตามโครงการนี้	 นอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีจากวิทยากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในด้านต่างๆ	 แล้ว	 อบจ.ขอนแก่น	 ยังได้น�าผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานจากสถานที่จริง	 คือ	 ด้านการ
น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ได้น�าผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน	ณ	 ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์	 วัดป่านาค�า	 
ต.จุมจัง	อ.กุฉินารายณ์	จ.กาฬสินธุ์	พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติท�า “หลุมพอเพียง” จาก	พระมหาสุภาพ	
พทุธวริโิย	เจ้าคณะต�าบลจมุจงั	จ.กาฬสนิธุ	์เจ้าของรางวลั	ฅนค้นฅนอวอร์ดคร้ังท่ี	6	ประจ�าปี	พ.ศ.2557	สาขาคนนอกกรอบ	 
และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ
จ.สกลนคร	เพื่อน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชุมชนท้องถิ่นตนเอง
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ข่าว กีฬา
โดย...จ่�อ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

การใช้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

	 สวสัดคีรบั	แฟนข่าวกฬีารอบรัว้	อบจ.ขอนแก่น	ในช่วงนีส้นามกฬีา	อบจ.ขอนแก่น	ได้มกีารปรบัปรงุสนามฟตุบอล	เนือ่งจาก
การใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี	 มีหลายหน่วยงาน	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 รวมถึงประชาชนทั่วไป	 มาขอใช้บริการซ่ึงสนามแห่งนี้ 
เป็นจ�านวนมาก	ท�าให้การบ�ารุงรักษาก็ไม่สามารถ	 ดูแลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 หลังจากได้ท�าการปรับปรุงครั้งล่าสุด	
เมื่อปี	พ.ศ.	2554	เพื่อเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแห่งชาต	ิ“ขอนแก่นเกมส์”	เมื่อป	ีพ.ศ.	2555	หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการ
ขอใช้งานสนามแห่งนีเ้ป็นประจ�า	มาปีน้ีสนามฟตุบอลแห่งนีจ้ะต้องใช้เป็นสงัเวยีนฟาดแข้งแห่งใหม่ของขนุพลจงอางผยอง	“สโมสร
ขอนแก่น ยูไนเต็ด”	อีกทีมเนื่องจากที่รังเหย้าเดิมนั้นไม่ผ่านมาตรฐานในการจัดการแข่งขันระดับ	ดิวิชั่น	1	ส่วนอีกทีมคือ	“สโมสร
ขอนแก่น เอฟซี”	 น้ัน	 ก็จะยังคงใช้สนามแห่งนี้เป็นรังเหย้าเช่นกันเนื่องจากทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ	 อนุญาตให้ใช้
สนามเดียวกันได้แต่ต้องอยู่ต่างลีกดิวิชั่น	
	 ฉะนั้น	 ในปีนี้เราจะได้เห็นและได้ชมการแข่งขันของทั้ง	 2	 ทีม	 ซ่ึงอยู่กันต่างลีกดิวิชั่น	 ในสนามกีฬา	 อบจ.ขอนแก่น	 ซ่ึงมี	 
นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ สวมบทเป็นผู้ก�ากับดูแลการใช้สนามเพราะ	 สนามแห่งนี้ได้รับการดูแลจาก	
อบจ.ขอนแก่น	 โดยจะมีผลท�าให้ประชาชนและผู้ท่ีสนใจได้เข้ามาใช้บริการสนามกีฬาเพิ่มมากข้ึนจากแต่ก่อนมาก	 โดยเฉพาะ 
สนามฟุตบอลนั้นจะมีแฟนบอลของทั้ง	 2	 ทีม	 เข้ามาชมและมาเชียร์ทีมรักของตัวเอง	 และในส่วนของการให้บริการ	 สนามกีฬา	 
อบจ.ขอนแก่น	จ�าเป็นทีจ่ะต้องเตรยีมรบัมอืกบัประชาชนผูม้าใช้บรกิารทีเ่พิม่มากขึน้อย่างแน่นอน	สิง่ทีจ่ะต้องเตรยีมพร้อมนัน่กคื็อ
ระบบสาธารณูปโภค	ด้านต่างๆ	เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจและมีความสุขในการชมการแข่งขัน
	 สุดท้ายนี	้ ผมได้น�าสถิติการใช้สนามกีฬาฯ	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2557-2558	มาให้ดูว่าที่ผ่านมานั้น	 สนามกีฬา	 อบจ.ขอนแก่น	 
ได้รองรับผู้มาใช้บริการ	ทั้งการแข่งขันกีฬา	 การออกก�าลังกาย	 การพักผ่อน	หรือการเข้ามาชมการแข่งขันตลอดทั้งปีนั้นมีจ�านวน
มากน้อยเท่าใด	 หวังเป็นอย่างยิ่งประชาชนทุกท่านท่ีมาใช้บริการสนามกีฬาฯ	 แห่งนี้จะได้รับความสุขและความประทับใจกลับไป
ทุกคนนะครับ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ...

สถิติขอใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2557-กันยายน 2558

เดือน จำ�นวนก�รขอใช้
หน่วยง�น

ค่�ธรรมเนียมที่เก็บได้ (บ�ท ) จำ�นวนผู้ม�ใช้
ภ�ครัฐ เอกชน

ตุลาคม 8 3 5 5,000 56,100

พฤศจิกายน 9 3 6 89,000 27,100

ธันวาคม 6 4 2 25,000 24,100

มกราคม 7 5 2 53,000 37,800

กุมภาพันธ์ 11 3 8 9,000 42,250

มีนาคม 6 1 5 6,500 46,100

เมษายน 6 2 4 39,000 48,600

พฤษภาคม 7 - 7 3,000 45,500

มิถุนายน 8 5 3 10,000 46,700

กรกฎาคม 11 6 5 22,000 50,800

สิงหาคม 10 5 5 23,000 60,700

กันยายน 7 5 2 65,500 59,300

สรุปก�รใช้รวมทั้งหมด 96 42 54 350,000 545,050 



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


