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เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

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

โครงการเทิดทูนสถาบันของชาติ
เพื่อเสริมสร้างสมานฉันท์ตามนโยบายปกป้องสถาบันของชาติ

การผสานความร่วมมือก�าจัดวัชพืชในแหล่งน�้าสาธารณะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

	 เมื่อวันที่	 16	มี.ค.	2559	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมกับ	มทบ.23	ค่ายศรีพัชรินทร	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 
เขต	 6	 ขอนแก่น	 และ	 ทต.บ้านค้อ	 จัดพิธีเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้างสมานฉันท์ตามนโยบาย
ปกป้องสถาบันของชาติ	 การผสานความร่วมมือก�าจัดวัชพืชในแหล่งน�้าสาธารณะเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	 มีวัตถุประสงค์ 
เพือ่เสรมิสร้างสมานฉนัท์	ตามนโยบายปกป้องสถาบนัชาติบรูณาการความร่วมมอืจากหน่วยงานภาครัฐ	และภาคประชาชน	
แก้ไขปัญหาวชัพชืในแหล่งน�า้สาธารณะ	สร้างความรัก	ความสามัคค	ีให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วมท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์	
อีกทั้งเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการปกครอง 
ท้องถิ่นไทย	 ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชในแหล่งน�้าสาธารณะ	 ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้า
สาธารณะ	จัดโครงการขึ้นในระหว่างวันที่	15-18	มี.ค.	2559	โดยมี	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธาน	 นายก	 ทต.บ้านค้อ	 ว่าที่	 ร.ต.สมพร เทษวงษ�	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 ในโอกาสนี้มี	 เสนาธิการ	 มทบ.23	 
พ.อ.รณกร ป�นกุล พร้อมด้วยปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล,	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� 
พรหมส�ข� ณ สกลนคร,	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 
อบจ.ขอนแก่น	ท้ังน้ีมผีูน้�าท้องท่ี	ผูน้�าท้องถ่ิน	ตลอดจนประชาชนในพ้ืนทีต่�าบลบ้านค้อ	เข้าร่วมเป็นเกยีรต	ิณ	หนองอสีานเขยีว	 
บ้านหินลาด	ต.บ้านค้อ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น



	 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน	 วารสาร

คูนแคน	ปีที	่11	ฉบับที	่7	ประจ�าเดือน

เมษายน	 2559	 พร้อมกับข่าวคราว 

ความเคลื่อนไหวต่างๆ	 ของ	 อบจ.

ขอนแก่น	และ	จ.ขอนแก่น

	 ผ่านพ้นไปแล้วกับความชุ่มฉ�่า	 

ม่วนซ่ืนและความสนุกสนานสาดน�้า 

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

ด้วยการ	 “ซิดแทนสาด	 ช่วยชาติประหยัดน�้า”	 เป็นการใช้ขวดซิดน�้า 

แทนการใช้ขันสาดน�้า	และยังลดปริมาณความจุน�า้ตามจุดต่างๆ	ที่ตั้งไว้

เพื่อบริการชาวพี่น้องทุกท่านในการเล่นน�า้สงกรานต์ในปีนี้

	 ก่อนจากกันฉบับนี	้ขอแจ้งข่าวฝากเตือนพี่น้องชาวขอนแก่นและ

จังหวัดใกล้เคียงให้ระมัดระวังในเรื่องของภัยแล้ง	 เพราะหลายพื้นที่

ได้ประสบภัยแล้งแล้วอย่างหนักแหล่งน�้าในการผลิตประปาหมู่บ้าน 

แห้งขอด	 ขอให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน�้ากินน�้าใช้	 ช่วยกันคนละเล็ก 

ละน้อยเพือ่จะได้มนี�า้ไว้ใช้ได้อย่างพอเพยีง	ด้วยรกัและห่วงใย	สดุท้ายนี้

ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัองค์พระธาตขุามแก่น	และสิง่ศักดิส์ทิธิ์

ในสากลโลก	 จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบความสุข	 

ความเจริญ	มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วย

นะคะ	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

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

คลายร้อนกันกับงานประเพณีวันสงกรานต์ของจังหวัดขอนแก่น 

ได้จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคน

และถนนข้าวเหนยีว	จดัขึน้ทกุๆ	ปี	ทีม่คีวามสนกุสนานตามแบบฉบบัวถิ ี

คนขอนแก่น	 ผสมผสานกันแบบลงตัวภายใต้แนวคิด	 “สนุก	 ปลอดภัย	 

ไร้แอลกอฮอล์”	ในเขตเมอืงขอนแก่น	ได้เชญิชวนพีน้่องชาวขอนแก่นและ

นกัท่องเทีย่วทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมสงกรานต์ขอนแก่น	แต่งกายสวยงามด้วย

ชุดไทยเล่นน�้าเพื่อสร้างสีสัน	 โดยเฉพาะปีน้ีเจอกับสถานการณ์ภัยแล้ง	 

เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยกันประหยัดน�้าพี่น้องชาวขอนแก่นร่วมใจกัน 

เล่นน�้าสงกรานต์อย่างประหยัดแต่ยังคงความสนุกสนานเหมือนเดิม 



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

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

08 1769 0554, 08 3054 7997, 08 4400 9502

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

“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น”
จ�าหน่าย

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

ผลิตโดย : กลุ่มชาเขียวใบหม่อน	บ้านทรัพย์สมบูรณ	์ต.ห้วยม่วง 

	 	 	อ.ภูผาม่าน	จ.ขอนแก่น

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

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 6

วัดป่�กิตติญ�นุสรณ์ 11

รู้เรื่องกฎหม�ย 12

พระบรมร�โชว�ทและพระร�ชดำ�รัส (3) 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

ภ�รกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 29

ข�่วกีฬ� 30
ชาเขียวใบหม่อน



6 วารสารคูนแคน

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

งานนิทรรศการวิชาการ
เปิดโรงเรียนสู่ชุมชน ครั้งที่6

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ	 เปิดโรงเรียน 
สู ่ชุมชน	 ครั้งที่ 	 6	 และมอบเกียรติบัตร	 ให ้กับตัวแทน
จากโรงเรียนต่างๆ	 ที่มาร่วมงาน	 โดยมี	 รองประธานสภา	 
อบจ.ขอนแก่น	น�ยมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ กล่าวต้อนรับ	ผอ.รร. 
ซับสมบูรณ์พิทยาลัย	น�งสุภลักษณ์ บุตรโพธิ์ กล่าวรายงาน	
และมีคณะผู้บริหาร	 ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ	 และผู้ปกครอง
นักเรียน	ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 2	มี.ค	2559	ณ	 โรงเรียน
ซับสมบูรณ์พิทยาลัย	ต.ซับสมบูรณ์	อ.โคกโพธิ์ไชย	จ.ขอนแก่น

 การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อ.แวงน้อย

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	 อ�าเภอ
แวงน้อย	ครัง้ที	่5	ประจ�าปี	2559	วนัที	่4	ม.ีค.	2559	ณ	บรเิวณ
สนามกีฬาเทศบาลต�าบลก้านเหลือง	อ.แวงน้อย	จ.ขอนแก่น

งานนิทรรศการทางวิชาการ
ร.ร.มัธยมหนองเขียด อ.ชุมแพ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดงานนทิรรศการวชิาการ	เปิดบ้านสานสมัพนัธ์ 
สู่ชุมชน	 ประจ�าปี	 2559	 และมอบเกียรติบัตร	 ให้กับตัวแทน
จากโรงเรียนต่างๆ	 ที่มาร่วมงาน	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 
อ.ชุมแพ	 เขต	 3	น�ยบุรินทร์ ศรีตรัย	 คณะครู	 ผู้ปกครอง
นักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดจ�านวนมาก	เมื่อวันที่	1	มี.ค.	2559	
ณ	โรงเรียนมัธยมหนองเขียด	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น

มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด อ.โนนศิลา 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา	 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเยาวชน	มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด	อ�าเภอโนนศิลา	 
ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.โนนศิลา	 
น�ยศรัญ กสิกิจวรกุล ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	5	มี.ค.	2559	
ณ	สนามกฬีาโรงเรยีนโนนศลิาวทิยาคม	อ.โนนศลิา	จ.ขอนแก่น	
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

ท�าบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร
จ.ขอนแก่น ประจ�าปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
พร้อมด้วยภริยา	และคณะผูบ้ริหาร	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	
ร่วมท�าบุญตักบาตร	 ในโครงการท�าบุญตักบาตร	 ทวยราษฎร์
ถวายพระพร	จงัหวดัขอนแก่น	ประจ�าปี	2559	โดยมี	รอง	ผวจ.ขก.	 
น�ยสริริฐั ชมุอปุก�ร	เป็นประธานในพธิ	ีเมือ่วนัที	่7	มี.ค.	2559	 
ณ	พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น	ต.ศิลา	อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

พิธีวางศิลาฤกษ์
การก่อสร้างอุทยานธรรมจิตกุศล

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
ร ่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก ่อสร ้างอุทยานธรรมจิตกุศล	 
“หลวงปู่ไต้ฮงกงโจวซือ”	ขนาดหน้าตัก	29	เมตร	สูง	48	เมตร	
และฉลองการก่อตั้งมูลนิธิจิตกุศล	60	ป	ีโดยมี	อดีตรองนายก 
รัฐมนตรีฯ ฯพณฯ สุวิทย์ คุณกิตติ เป็นประธานในพิธ	ี 
เมื่อวันที่	6	มี.ค.	2559	ณ	หมู่ที่	7	ต.ท่าพระ	อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

ฮักแพง ร่วมแรง วันสตรีสากล จังหวัดขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พบปะกลุ่มสตรีจังหวัดขอนแก่น	เนื่องในวันสตรีสากล	ภายใต้
ชือ่โครงการ	“ฮกัแพง	ร่วมแรง	วนัสตรสีากล”	จงัหวดัขอนแก่น	
ประจ�าปี	2559	และร่วมพธิทีอดผ้าป่าสมทบกองทนุพัฒนาสตรี 
จังหวัดขอนแก่น	 โดยมี	 รองผู ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 
น�ยประเสรฺิฐ ลือช�ธน�นนท	์เป็นประธาน	เมื่อวันที่	8	มี.ค.	
2559	ณ	 ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

ศึกชิงแชมเปี้ยนโลก ปะทะมวยไทยนานาชาติ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ร่วมพิธีเปิดและชมการแข่งขันชกมวย	 “ศึกชิงแชมเปี้ยนโลก	
ปะทะมวยไทยนานาชาติ”	 โดยมี	 นายกสมาคมวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจไทย-จีน	 ดร.โภคิน พลกุล	 เป็นประธานเปิด 
การแข่งขัน	 พร้อมด้วยเลขานุการสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 
ด.ต.พิชิต ศรีวิไล	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.พล	 เขต	 1	 
น�ยคจิตร พงษ์คำ�พันธ์ ร่วมเป็นเกียรติ	 เม่ือวันท่ี	 11	 มี.ค.	
2559	ณ	เวทีมวยชั่วคราว	โรงยิม	2	สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษมหากุศล

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขนัฟตุบอลนดัพเิศษมหากศุล	ระหว่าง
ทีมสโมสรขอนแก่น	 เอฟซี	 พบกับ	 ทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
โดยมี	ประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสุช�ติ ไตรองค์ถ�วร  
รองประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ ์ 
และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	2	น�ยองอ�จ ฉตัรชยัพลรตัน์  
ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อ	 16	 มี.ค.	 2559	ณ	 สนามกีฬา	 50	 ปี	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.บ้านไผ่ รุ่นที่ 2 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง	 “สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน”	
อ�าเภอบ้านไผ่	 รุ ่นท่ี	 2	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ	่ 
เขต	 2	 น�ยองอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน์	 ร่วมพบปะผู้เข้าร่วม
โครงการ	ณ	โรงแรมไฮเวย	์อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น

วันสตรีสากลอ�าเภอหนองสองห้อง ประจ�าปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เปิดโครงการ	 รวมพลังองค์กรสตรี	 เพิ่มพูนน�้าใจ	 สร้างวิถี
ไทยสามัคคี	 :	 สตรีหนองสองห้อง	 เนื่องในวันสตรีสากลระดับ
อ�าเภอ	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด
ขอนแก่น	น�งระเบียบรัตน์ พงษ์พ�นิช	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 
เขต	อ.หนองสองห้อง	น�ยศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน	์อดีตสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดขอนแก่น	น�งดวงแข อรรณนพพร  
ร้อยโทปรีช�พล พงษ์พ�นิช	 กลุ ่มองค์กรเครือข่ายสตรี 
จากทุกต�าบลและทุกหมู่บ้าน	จ�านวน	12	ต�าบล	137	หมู่บ้าน	
รวมทั้งสิ้น	 2,055	 คน	 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	 เมื่อวันที	่ 
17	 มี.ค.	 2559	ณ	 หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอหนองสองห้อง	
อ.หนองสองห้อง	จ.ขอนแก่น

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา	 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 ในเขตจังหวัดขอนแก่น	 เมื่อวันที่	 18	 มี.ค.	 2559	 
ณ	โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร	์จ.อุดรธานี	

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

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดงานประกวดสาวงามชุมแพและงานพาแลง	 
ในงานกาชาดประจ�าปีรวมของดีเมืองชุมแพ	 คร้ังที่	 15	 
ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 นายอ�าเภอชุมแพ	 น�ยพันธ์เทพ  
เส�โกศล	 กล่าวรายงาน	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.ชุมแพ	 เขต	 2	 
น�ยสมพงษ์ ปู ่เพ็ง ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 2	 
น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ	 และ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 
เขต	 1	น�ยอ�ทิตย์ ถนอมทุน	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 19	
มี.ค.	2559	ณ	เวทีกลาง	บรเิวณสนามหน้าท่ีว่าการอ�าเภอชมุแพ	
อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น

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

เปิดฝายน�า้ล้น ถนนน�้าล้นผ่าน บ้านขามเปี้ย อ.บ้านแฮด

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดฝายน�า้ล้น	ถนนน�า้ล้นผ่าน	บ้านขามเป้ีย	หมู่ท่ี	5	 
ต�าบลบ้านแฮด-ต�าบลโคกส�าราญ	 อ.บ้านแฮด	 จ.ขอนแก่น	
ขนาดผิวจราจร	 กว้าง	 5	 เมตร	 ทางน�้าล้นผ่าน	 36	 เมตร	 
คันทางสูง	 2	 เมตร	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านแฮด	 
น�งนริศร� อรุณเดช�ชัย นายก	ทต.บ้านแฮด	น�ยศิริพงษ์ 
อรุณเดช�ชัย	 พร้อมด้วยชาวบ้านขามเปี้ย	 ร่วมเป็นเกียรติ	 
เมื่อวันที่	21	มี.ค.	2559	ณ	บริเวณฝายน�้าล้น	ถนนน�า้ล้นผ่าน	
บ้านขามเปี้ย	ต.บ้านแฮด	อ.บ้านแฮด	จ.ขอนแก่น

งานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง
ประจ�าปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง	 
ประจ�าปี	2559	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.ภเูวยีง	น�ยภ�ควัต  
ศรีสุรพล กล่าวรายงาน	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.เวียงเก่า	 
น�ยวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล	นายอ�าเภอภูเวียง	น�ยเฉลิมชัย  
ชละธ�ร หัวหน้าส่วนราชการ	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อ	 22	 มี.ค.	
2559	ณ	บริเวณพิธีศาลหลักเมืองภูเวียง	อ.ภูเวียง	จ.ขอนแก่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป ็นประธานเป ิดการฝ ึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 อ.ซ�าสูง	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	
ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.ซ�าสูง	น�ยอุทัย วิสิล�	ร่วมเป็นเกียรติ
เมื่อวันที่	 20	มี.ค.2559	ณ	วัดบูรพา	บ้านค�าแมด	ต.ค�าแมด	
อ.ซ�าสูง	จ.ขอนแก่น
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ในการจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย	 แบบครบวงจร	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.เมอืง	เขต	2	น�ยวฒุพิร ศรมีงักรแก้ว	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมอืง	 
เขต	9	จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	27	
มี.ค.	2559	ณ	วัดไตรประสิทธิ์	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

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

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน
ในอ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประจ�าปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในอ�านาจหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	ประจ�าปี	2559	
โดยม	ีปลดั	อบจ.ขอนแก่น	น�งพฒัน�วด ีจนัทร์นวล พร้อมด้วย	 
รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร, 
รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ หัวหน้า
ส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรต ิ
เมื่อวันที่	 28	 มี.ค.	 2559	ณ	 โรงแรมวีวิช	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดงาน	KICK	OFF	รวมพลคนบ้านชาด-ชาดอ�านวย	 
ร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือน	 ภายใต้โครงการส่งเสริม 
การมีส ่วนร ่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต ้นทาง	 
โดยม	ีนายก	อบต.เมอืงพล	น�ยภูผ� ผ�ปริญญ�	กล่าวรายงาน	
และมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.พล	เขต	1	น�ยคจิตร พงษ์คำ�พันธ ์
ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที	่22	ม.ีค.	2559	ณ	บ้านชาด	ต.เมอืงพล	 
อ.พล	จ.ขอนแก่น

เปิดแข่งขันกีฬานักเรียน
“โครงการซิโก้น้อย เดินตามรอยเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน	รุ่นอายุไม่เกิน	12	ปี	 
“โครงการซิโก้น้อย	 เดินตามรอยเกียรติศักดิ์	 เสนาเมือง”  
โดยรอง	 ผอ.สพป.ขอนแก่น	 เขต	 4	น�ยรัชพร วรรณคำ�  
เป็นผู้กล่าวรายงานและม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.น�้าพอง	เขต	4	 
น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.น�้าพอง	 
เขต	 2	 น�ยนพพร ปิติสุวรรณรัตน์,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.กระนวน	 เขต	 2	น�ยตระกูล เจริญเชื้อ	 ร่วมเป็นเกียรต ิ
เมื่อวันที่	 30	 มี.ค	 2559	 ณ	 สนามกีฬาโรงเรียนชุมชน 
หนองกุงวิทยา	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น
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โดย...ศิริวัฒน์ น�มคัณที

วัดดีที่น่าไปอีกวัดของเมืองขอนแก่น / วัดป่ากิตติญานุสรณ์

	 วัดป่ากิตติญานุสรณ์	 เป็นวัดใหญ่ที่มีบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไผ่มากมาย	 รายล้อมวัดโค้งงุ้มเข้าหากันราวกับหลังคา 
จากธรรมชาติ	 เป็นที่เลื่อมใสสักการะ	 ของประชาชนในละแวกใกล้เคียง	 รวมไปถึงนักแสดงที่มีชื่อเสียง	 อย่าง	ณเดชน์	 และ	 
ญ�ญ่� ที่ไปร่วมท�าบุญสร้างวัดแห่งนี้ด้วย

ที่อยู่ : ถ.แยกทางหลวงหมายเลข	12	(กุดฉิม)	-	บ้านภูเวียง	ต.สงเปือย	อ.ภูเวียง	จ.ขอนแก่น	40150

วัน-เวล�เปิด/ปิด : เปิดทุกวัน	เวลา	08.00	-	18.00	น.

ก�รเดินท�งไป : จากตัวเมืองขอนแก่น	ขับรถเข้าสู่ตัวอ�าเภอภูเวียง	จะผ่านโรงพยาบาลภูเวียง	สังเกตทางซ้ายจะมีถนนโพธิ์ชัย	 
	 	 	 	 ขับไปตามทาง	ประมาณ3.5	กิโลเมตร	ให้สังเกตป้ายวัดไปเรื่อยๆ	จะพบทางเข้าวัดในที่สุด

พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย	์สวยงามมากตรงบันไดมีรูปพญานาคทั้งสองด้าน ภายนอกมีพระพุทธรูปที่สร้างไว้ให้กราบไหว้รายรอบเจดีย์

มีเสาอโศกณเดชน์	และ	ญาญ่า	ร่วมท�าบุญสร้างวัดบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไผ่โค้งงุ้มเข้ากันราวกับหลังคา

พระพุทธไสยาสน์/พระนอนขอนแก่น

11วารสารคูนแคน

ภายในจะมีการแสดงสังฆบริขารและรูปภาพ	รูปปั้นของ	ครูบาอาจารย์	พระอริยเจ้าทั้งหลาย
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รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ์ ทองง�ม นิติกรชำ�น�ญก�รพิเศษ

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

	 ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค�าสั่ง	คสช.	ที่	10/ 
2559	เรือ่ง	การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร
ในภูมิภาค	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้
	 1.	 ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค	 ประกอบด้วย	 (1)	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นประธานกรรมการ	 (2)	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นกรรมการ	 (3)	 เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เป็นกรรมการ	 (4)	 เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา	 เป็นกรรมการ	 (5)	 เลขาธิการคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา	เป็นกรรมการ	(6)	เลขาธิการสภาการศกึษา	เป็นกรรมการ	(7)	 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	เป็นกรรมการและเลขานุการ
	 2.	ให้คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวง
ศึกษาธิการในภูมิภาค	 มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด	 อาทิ	 การก�าหนดทิศทาง	 
การวางแผนเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล	การจดัสรรงบประมาณ	แต่งตัง้	 
โอน	ย้าย	หรือสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากต�าแหน่ง
	 3.	ให้ยบุเลกิคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและให้โอนอ�านาจ
หน้าที่ไปเป็นอ�านาจหน้าที่ของ	กศจ.	ของจังหวัดนั้นๆ	
	 4.	ให้ยบุเลกิ	คณะอนุกรรมการข้าราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาประจ�าเขตพื้นที่การศึกษา	(อ.ก.ค.ศ.	เขตพื้นที่การศึกษา)	และให้
โอนอ�านาจหน้าที่ไปเป็นอ�านาจหน้าที่ของ	กศจ.	ของจังหวัดนั้นๆ
	 5.	ให้มคีณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั	เรยีกโดยย่อว่า	“กศจ.” 
โดยให้	 (1)	 ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด	 ท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นประธาน	 (2)	 ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	 
เป็นรองประธานกรรมการ	 (3)	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ	 การอาชีวศึกษา	 
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ผู้แทนส�านักงานคณะ
กรรมการ	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ผู้แทนส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 และผู้แทนส�านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 เป็นกรรมการ	 (4)	
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	 ท้องถิ่นจังหวัด	 ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด	 ประธานหอการค้าจังหวัด	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัด	 และวัฒนธรรมจังหวัด	 เป็นกรรมการ	 (5)	 ผู้แทนภาค
ประชาชนในท้องถ่ิน	(6)	ผูแ้ทนข้าราชการครใูนท้องถ่ิน	(7)	ผู้ทรงคณุวฒุ	ิ
(8)	ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
	 6.	อ�านาจของ	“กศจ.”	ดังนี้
	 	 6.1	 ตามที่รับโอนมาจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	
ได้แก่	 การก�ากับดูแล	จัดตั้ง	 ยุบ	 รวม	หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประสาน	ส่งเสรมิและสนบัสนนุสถานศึกษาเอกชน
ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้สามารถจดัการศกึษาสอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการศกึษา	 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล	 ครอบครัว	 องค์กร

ชมุชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	สถาบนัศาสนา	สถานประกอบการ	 
และสถาบนัสงัคมอืน่ทีจ่ดัการศกึษาในรปูแบบทีห่ลากหลายในเขตพืน้ที่
การศึกษา
	 	 6.2	ตามที่รับโอนอ�านาจหน้าที่ของ	อ.ก.ค.ศ.	เขตพื้นที่ส�าหรับ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา	ได้แก่	(1)	ก�าหนดนโยบาย
การบริหารงานบุคคล	 (2)	 ให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้ง	 
การพิจารณาคดีความชอบ	 (3)	 การด�าเนินการทางวินัย	 การออกจาก
ราชการ	 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์	 (4)	 ส่งเสริมการพัฒนาการ 
เสริมสร้างขวัญก�าลังใจ	 การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม	 การจัด
สวัสดิการและการยกย่องเชิดช	ู(5)	ก�ากับ	ดูแล	ติดตามและประเมินผล 
การบรหิารงานบคุคล	(6)	จดัท�าและพฒันาฐานข้อมลู	(7)	จดัท�ารายงาน
ประจ�าปีเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลเพือ่เสนอ	ก.ค.ศ.	(8)	ให้ความเห็น
ชอบเรื่องการบริหารงานบุคคล
	 	 6.3	 นอกจากอ�านาจหน้าที่ที่รับโอนมา	 ได้แก่	 (1)	 ก�าหนด
ยทุธศาสตร์	แนวทางการจดัการศกึษา	ส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษา
ทกุระดบั	ทกุประเภท	ประสานและส่งเสรมิการจดัการศกึษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 (2)	 ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด	 (3)	 ให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และตัวชี้วัด	 (4)	 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	 คร	ู 
ต่อคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา	 เพื่อการแต่งตั้ง	 
โอนหรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาหรือ 
ผู้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งต่างๆ	(5)	ก�ากับ	เร่งรัด	ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ	 (6)	 วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและเสนอ
แนะการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา
	 ทั้งนี้ตามค�าสั่ง	คสช.	ที่	11/2559	เรื่อง	การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธกิารในภูมภิาคได้ก�าหนดให้มสี�านกังานศกึษาธกิารภาค	
จ�านวน	18	ภาค	และในแต่ละจังหวัด	ให้มีส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด	
สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง	กระทรวงศึกษาธิการ	เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา	 
ตามที่กฎหมายก�าหนด	การปฏิบัติราชการตามอ�านาจหน้าที	่ นโยบาย	
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ	ที่มอบหมาย	โดยให้โอนอ�านาจ
หน้าทีข่องผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	และ
อ�านาจหน้าทีข่องผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	
เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ	 อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ	
อ.ก.ค.ศ.	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย	ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ไปเป็นอ�านาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการจังหวัด	 และในระหว่างที่ยังมิได้มีการจัดตั้งส�านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด	ให้ส�านักงานเขตพื้นที่	การศึกษาประถมศึกษาหรือ 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต	 1	 ในจังหวัดต่างๆ	 
ท�าหน้าที่เป็นส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดนั้นๆ	ไปพลางก่อน	
แล้วแต่กรณี
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พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส (3)
โดย...ธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

	 ขออญัเชญิพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เกี่ยวกับการรู้รักสามัคคี	และการด�ารงชีพใน
ภาวการณ์เปล่ียนแปลงของสงัคมโลก	มาแสดงเพิม่เตมิจากวารสาร
ฉบับก่อนหน้านี้	ดังนี้ครับ	
 “ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรัก
ใคร่เผือ่แผ่ช่วยเหลือกนัฉนัญาติพีน้่องสองประการน้ี	คือคณุลกัษณะ
ส�าคัญของไทย	ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ	และเจริญ
มั่นคง	มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”
	 พระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	พระราชทาน
แก่ประชาชนชาวไทย	เนื่องในวันขึ้นปีใหม	่2532
 “ในการปฏิบัติงานนั้น	 ย่อมมีปัญหาต่างๆ	 เกิดขึ้นได้เสมอ	
เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข	 อย่าท้ิงไว้พอกพูนลุกลามแก้ยาก	 
ขอให้ทกุคนระลกึว่าปัญหาทกุอย่างมทีางแก้ได้	ถ้าแก้คนเดยีวไม่ได้
ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆ	คน	หลายๆ	ทาง	ด้วยความร่วมมือ 
ปรองดองกัน	 ปัญหาที่เกิดขึ้นน้ันจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัด
ขวางและบัน่ทอนท�าลายความเจรญิและความส�าเรจ็ของการงาน”
	 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
13	กรกฎาคม	2533
 “ต่างคนต่างมหีน้าที	่แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าท�าเฉพาะหน้าท่ี
นัน้	เพราะว่าถ้าคนใดท�าหน้าทีเ่ฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอืน่	
งานกด็�าเนินไปไม่ได้	เพราะเหตุว่างานทกุงานจะต้องพาดพงิกนัจะ
ต้องเกีย่วโยงกนั	ฉะน้ันแต่ละคนจะต้องมคีวามรูถ้งึงานของผูอ้ืน่แล้ว
ช่วยกันท�า”
	 พระราชด� า รัสของพระบาทสมเด็ จพระ เจ ้ าอยู ่ หั ว	
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ	 ที่เข้าเฝ้าฯ	 เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	4	ธันวาคม	2533
 “ความสามัคคี	 เป็นคุณสมบัติประจ�าตัวของคนไทย	 ที่ได้
อบรมสบืทอดกนัมาแต่บรรพบรุษุโดยไม่ขาดสายทัง้นีเ้พราะคนไทย	 
ทราบตระหนักว่า	 หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ	์ 
ย่อมมีก�าลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ”
	 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	
พระราชทานในการประชมุใหญ่	สามคัคสีมาคม	26	กรกฎาคม	2534
 “สามัคคี	 หรือการปรองดองกัน	 ไม่ได้หมายความว่าคน
หนึ่งพูดอย่างหนึ่ง	 คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มี 
ความหมาย	ต้องมีความแตกต่างกนั	แต่ต้องท�างานให้สอดคล้องกนั	
แม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกัน”
	 พระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	พระราชทาน
แก ่คณะบุคคลต ่างๆ	 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 
4	ธันวาคม	2536

 “ผูท่ี้จะรกัษาความเป็นไทยได้มัน่คงท่ีสดุ	ด	ีและเหมาะสมท่ีสดุ	 
ไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย	 เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่	 ณ	 แห่งใด	 
คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ”
	 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	
พระราชทานแก ่ สมาคมนั ก เรี ยน ไทยในประ เทศญี่ ปุ ่ น	 
27	กุมภาพันธ์	2537
 “สงัคม	ใดกต็าม	ถ้ามคีวามเอือ้เฟ้ือเกือ้กลูกนั	ด้วยความมุง่ดี 
มุ ่งเจริญต่อกัน	 สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต	 มิตรภาพ	 
มีความร่มเย็นเป็นสุข	น่าอยู่”
	 พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เพ่ืออญัเชญิ
ลงพิมพ์ในนิตยสารท่ีระลึกครบรอบ	 36	 ปี	 ของสโมสรไลออนส์
กรุงเทพฯ	31	มีนาคม	2538
 “ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น	 หมายถึง	 ความสุข 
ความเจริญท่ีบุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา
และการกระท�า	 ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่ง
เบียดบังมาจากผู้อื่น”
	 พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ในพระราช
พิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ครบ	50	ป	ี2539
 “คนเราถ้าพอใจในความต้องการ	 ก็มีความโลภน้อย	 เมื่อม ี
ความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย	 ถ้าทุกประเทศมีความคิด
ว่าท�าอะไรต้องพอเพียง	 หมายความว่าพอประมาณ	 ไม่สุดโต่ง	 
ไม่โลภอย่างมาก	คนเราก็อยู่เป็นสุข”
	 พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	พระราชทาน
แก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	4	ธันวาคม	2541
	 “บ้านเมอืงของเราก�าลงัต้องการการปรบัปรงุและการพฒันา
ท่ีมปีระสทิธภิาพ	ทางทีเ่ราจะช่วยกนัได้กค็อืการท่ีท�าความคดิให้ถกู
และแน่วแน่	 ในอันท่ีจะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย	
ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว	และความขัดแย้งกันในสิ่ง
ที่มิใช่สาระลง”
	 พระราชด� ารั สของพระบาทสมเด็ จพระ เจ ้ าอยู ่ หั ว	
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่	2543
 “คุณธรรม	 ข้อหนึ่งท่ียังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคน
ไทยก็คือ	 การให้	 การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด	 แก่ผู้ใดโดยสถานใด
กต็าม	เป็นสิง่ทีพ่งึประสงค์อย่างยิง่	เพราะเป็นเครือ่งประสานไมตรี 
อย่างส�าคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมี	 ความมั่นคง 

เป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม”
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่	31	ธันวาคม	2545

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

	 เมื่อวันที่	 22	 มี.ค.	 2559	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพผู้น�าชุมชนคนรักสุขภาพ	 โดยมี	 หัวหน้าส�านักปลัด	 อบจ.	 น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้กระบวนการ	 อันจะน�าไปสู่การสร้างชุมชนน่าอยู่	 และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคน 
ในชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ประสบการณ์ด้านการพัฒนางานสาธารณสุข	 
ในโอกาสนีม้	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมอืง	เขต	1	น�งปณิด� แก้วขัน	พร้อมด้วย	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์ รตันจนัทร์  
หัวหน้าส่วนราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 เข้าร่วมเป็นเกียรติ	ณ	 ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	 จ.ขอนแก่น	 
และศึกษาดูงาน	ณ	จังหวัดเพชรบุรี

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

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

	 	 อบจ.ขอนแก่น	 โดยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด�าเนินการท�าลายต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและเอกสาร 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ท่ีได้มีการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี	 8	 ม.ค.	 2555	 ซึ่งประกอบด้วย	 ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
ที่ใช้ลงคะแนนแล้ว	 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	 (ผถ.9)	 บัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิเลือกต้ัง	 (ผถ.32)	 โดยได้ด�าเนินการท�าลาย 
เอกสารเก่ียวกับการเลือกตั้งดังกล่าวด้วยวิธีการเผาท�าลาย	ณ	 บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล	 ส�านักการช่าง	 อบจ.ขอนแก่น	 
เมื่อวันที่	15	มี.ค.	2559	และ	อบจ.ขอนแก่น	ได้รายงานการท�าลายบัตรเลือกตั้งดังกล่าว	ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า
จังหวัดขอนแก่นทราบแล้ว
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยด�
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	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย	 ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครั้งที่	24	ประจ�าปี	2559	ในวันที่	
26-28	ก.ค.	2559	โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่	26	ก.ค.	2559	ณ	ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
และเนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่นจ�านวนมากจากทั้ง	 20	 จังหวัด	 เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี	 จึงจัด
โครงการประชมุชีแ้จงการจดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ	งานมหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ครัง้ที่	24	 
ประจ�าปี	2559	ขึ้น
	 เมื่อวันที่	31	มี.ค.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	 
น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ	์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	งานมหกรรมการศึกษา
ท้องถิ่น	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครั้งที่	24	ประจ�าปี	2559	มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น	366	คน	ประกอบด้วยผู้บริหาร
การศกึษา	ข้าราชครแูละบคุลากรทางการศกึษา	และนักวชิาการศกึษา	จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 
ที่จัดการศึกษา	รวม	125	แห่ง	และผู้แทนจากส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวม	8	จังหวัด	ในการประชุมได้รับ 
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ	 เห็นได้จากการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานอย่างกว้างขวาง	 
ณ	ห้องแก่นนครา	โรงแรมวีวิช	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครั้งที่ 24 ประจ�าปี 2559
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ภารกิจ กองคลัง
โดย...ฝ่�ยเร่งรัดและจัดเก็บร�ยได้

ขอแนะน�าผู้ประกอบการสถานการค้าน�้ามัน
ที่ช�าระภาษีน�้ามันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 หจก.เจริญทรัพย์หนองเรือ ตั้งอยู่	เลขที	่251	หมู่	12	ถ.มะลิวัลย์	ต.หนองเรือ	อ.หนองเรือ	จ.ขอนแก่น

 หจก.บ้�นไผ่ ปิโตรเลียม ตั้งอยู่	เลขที่	90/25	หมู่	10	ถ.แจ้งสนิท	ต.ในเมือง	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย...ธัชชพันธ์ ศิริสวัสดิ์ นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น

	 กระทรวงมหาดไทย	แจ้งแนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัท�าและประสานแผนพฒันาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
และให้จัดท�า/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น 
เจ้าภาพในการจัดท�ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น	 เพ่ือให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีการบูรณาการ
โครงการพัฒนาที่จะด�าเนินการร่วมกันภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ ได้มอบหมายให้	 ฝ่ายนโยบายและแผนกองแผนและงบประมาณ
ด�าเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่น	ระหว่างวันที่	17-18	มี.ค.	2559	ณ	โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	ซึ่งนายก	อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นชิกพงษ์	ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ระดบัจงัหวดัได้ให้เกยีรตเิป็นประธาน
ในพิธีเปิดการสัมมนาฯ	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด	 จังหวัด
ขอนแก่น,	 ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดท�าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในเขตจังหวัดขอนแก่น,	 คณะ
กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,	 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น,	 ผู้บริหารหรือผู้แทนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,	 ตัวแทนองค์กรภาคเอกชน	 
ภาคประชาชน	 องค์กรอิสระ	 และภาคส่วนอื่นๆ	 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่มีส่วนเก่ียวข้องในการ
จัดท�าแผนจ�านวน	300	คน	ซึ่งในการสัมมนาฯได้แบ่งรูปแบบการด�าเนินการ	เป็น	2	ภาค	คือ	ภาคการบรรยายเพื่อให้ความรู้	 
รวมถึงแนะน�าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา	และภาคการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท�า
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ในเขตจังหวัดขอนแก่น	 โดยมีทีมวิทยากรจากสถาบันการเรียนรู้ 
เพื่อปวงชนเป็นวิทยากรกระบวนการประจ�ากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม	 ซ่ึงกองแผนและงบประมาณ	 จักได้น�าผลจากการสัมมนา 
ปฏิบัติการฯ	ดังกล่าวมาประมวลและเรียบเรียงจัดท�าเป็น	“ร่าง”	กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดขอนแก่นต่อไป
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ภารกิจกองกิจการขนส่ง
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติง�นขนส่ง

	 สวัสดีครับแฟนๆ	วารสารคูนแคน	ที่เคารพทุกๆ	ท่าน	พบกันอีกแล้วนะครับ	ส�าหรับฉบับนี	้กองกิจการขนส่งขอรายงาน
กิจกรรม	 ร่วมกับ	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น	 และ	 ปป.ส.ภาค	 4	 ในรอบเดือนนี้มาเพื่อให้ทุกๆ	 ท่านที่ติดตามวารสาร 
ฉบับนี้ได้ทราบว่าได้มีกิจกรรมใดบ้าง	 กองกิจการขนส่ง	 ได้จัดท�าโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุการเดินทางในช่วง
เทศกาลสงกรานต์	ประจ�าปี	พ.ศ.2559	ณ	สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	แห่งที	่3	สถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอภูเวียง	
สถานขีนส่งผูโ้ดยสารอ�าเภอชมุแพ	สถานขีนส่งผูโ้ดยสารอ�าเภอบ้านไผ่	ด�าเนนิกจิกรรมต่อเนือ่งระหว่างวนัที่	11-17	เม.ย.	2559	
โดยการด�าเนินการดังกล่าวมีกิจกรรมต่างๆ	 อาทิเช่น	 พิธีการทางศาสนา	พิธีเปิดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	
แห่งที่	 3	 (อาคาร	 2)	 พิธีบวงสรวง	 และการตรวจวัดหาสารเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับรถโดยสารและพนักงาน
ประจ�ารถ	การแจกผ้าเย็น	พวงมาลัยดอกไม้สด	การบริการน�้าดื่มและลูกอม	เมื่อวันที่	11	เม.ย.	2559	ได้รับเกียรติจาก	นายก	
อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการและพิธีท�าบุญเปิดอาคาร	ในโอกาสนี้มี	รองนายก	อบจ.
ขอนแก่น	น�ยสิทธกิลุ ภคูำ�วงศ์	พร้อมด้วย	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�งวชัร�ภรณ์ ผ่องใส,	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งพฒัน�วดี  
จันทร์นวล	 คณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติ	 ส�าหรับฉบับนี้ขอลาทุกๆ	 ท่าน	 
ด้วยภาพกิจกรรม	พบกันใหม่เดือนหน้าครับ

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี พ.ศ.2559

และร่วมพิธีท�าบุญเปิดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น 
แห่งที่ 3 (อาคาร 2)

22 วารสารคูนแคน
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บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน
โดย...กรรณิก�ร์ เจริญดี นักวิช�ก�รก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�ร

ที่มา : คัดลอกน�ามาเผยแพร่โดยประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc

ข้อทักท้วง ของ สตง. 
ในการปฏิบัติงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

1.	 จัดซื้อของรางวัลให้กับผู ้ เข ้าแข่งขันได้แก  ่
ผ้าขนหนูผ้านวมเป็นรางวัลชมเชยให้กับผู้แข่งขัน
กีฬาฯ
2.	 เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของรางวัลตุ ๊กตาวัว 
มาสครอตตามโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการจดัประชมุประชาคมหมูบ้่าน/ต�าบลมตุ๊ีกตา
ววัมาสครอตเป็นสญัญาลกัษณ์ของการแข่งขนักฬีา
นักเรยีนนกัศึกษาแห่งชาตซิึง่ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกีย่วกบั
การด�าเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว
3.	 ค่าจ้างเหมาจัดท�าของที่ระลึกรูปภาพส�าหรับ
เป็นของที่ระลึกในการจัดการแข่งขันกีฬาโครงการ
กีฬารวมพลคนท้องถิ่นอ�าเภอซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาจึงไม่สามารถเบิก
จ่ายได้

การเบกิจ่ายดงักล่าวไม่เป็นไปตามหนงัสอืสัง่การที	่มท	0808.4/ว	2589	
ลงวันที่3	สิงหาคม	2547	เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ	 2.9	 เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ 
ผู้ชนะการแข่งขันเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละ	 25	 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการและในหนังสือ
ส่ังการดังกล่าวให้เบิกจ่ายได้เฉพาะผู้ชนะการแข่งขันส่วนของรางวัล
ส�าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีลักษณะรางวัลชมเชยเป็นผ้าขนหนูผ้า
นวมไม่มรีะเบยีบและหนงัสอืสัง่การของกระทรวงมหาดไทยให้สามารถ
เบิกจ่ายได้	 เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่	 
มท	 0808.4/ว	 2589	 ลงวันที่3	 สิงหาคม	 2547	 เร่ืองหลักเกณฑ ์
การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ข้อ	2.7	 
ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา

4.	 เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
ลีกวัตถุประสงค์เพื่อเยาวชนในพื้นที่ต�าบลได้ท�า
กิจกรรมร่วมกันโดยเบิกจ่ายค่าเสื้อยืดคอปกพร้อม
สกรีนให้กับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน

เสื้อที่จัดซื้อให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ถือเป็นชุดกีฬาจึงไม่ใช่รายการที่ก�าหนด
ให้เบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที	่มท	0808.4/ว	2589	
ลงวันที่	3	สิงหาคม	2547	เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ข้อ	 2	 กรณีที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

อ่านต่อฉบับหน้าค่ะ
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย....กิตติชัย อุทธ� นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�ร



เหรียญ ร�ยก�ร นักกีฬ� ชั้น / โรงเรียน ผู้ควบคุม/ครูผู้ฝึกสอน

ทอง ขว้างจักร นายอาทิตย์	มาลาศรี ม.5	รร.พระธาตุขามแก่นฯ นายภักดี	ศิริพรรณ
นายประวัต	ิเพียสมนาทอง ทุ่มน�้าหนัก นายจักรพรรดิ	น้อยศรี ม.3	รร.พระธาตุขามแก่นฯ

เงิน เซปักตะกร้อชายคู่ นายเกษมศักดิ์	ไหลหาโคตร ม.4	รร.พระธาตุขามแก่นฯ นายพรชัย	สาพันธ์

เงิน วอลเลย์บอลชายหาด นายธนากร	สุวรรณศรี ม.4	รร.เมืองพลพิทยาคม นายประเวศ	เทศเรียน
นายพีระสันต	์ประไกรวันรุ่นยุวชน	ชาย นายภาณุพงค์	ถานัน ม.3	รร.เมืองพลพิทยาคม

เงิน ขว้างจักร นายจักรพรรดิ	น้อยศรี ม.3	รร.พระธาตุขามแก่นฯ นายภักดี	ศิริพรรณ
นายประวัต	ิเพียสมนา

ทองแดง วิ่ง	3	x	800	เมตร นายธีระยุทธ	กิ่งค�า ม.5	รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม
นายสมชาติ	ไวค�า
นายศุภชัย	หาทนห์

นายธีรวัฒน์	ขุนกล้า ม.5	รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม

นายจตุษิต	กิ่งค�า ม.4	รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม

ทองแดง วิ่ง	5,000	เมตร นายอิทธิพล	โคตรชา ม.4	รร.พระธาตุขามแก่นฯ นายภักดี	ศิริพรรณ
นายประวัต	ิเพียสมนา
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	 นักเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 จ�านวน	 16	 คน	 ได้เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น	 ไปร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 
ครั้งที่	 32	 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ	“สุพรรณบุรีเกมส์”	 ระหว่างวันที่	 9	 -	 19	 มี.ค.	 2559	ณ	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 โดยสรุป 
เหรยีญรางวลัจงัหวดัขอนแก่นเป็นล�าดบัที	่9	ได้	20	เหรียญทอง	19	เหรยีญเงิน	และ	19	เหรยีญทองแดง	ซ่ึงมรีายการทีม่นีกัเรยีน
ในสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	เข้าร่วมแข่งขันและคว้าเหรียญรางวัล	ดังนี้

	 และนักเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ประจ�าปี 
การศึกษา	 2558	ที่สร้างช่ือเสียงให้กับท้องถ่ินในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	 จ�านวน	 2	 คน	 จาก	 18	 คนทั่วประเทศ	 คือ	 
น�ยอ�ทิตย์ ม�ล�ศร	ี นักกรีฑา	นักเรียนชั้น	 ม.5	 และ	น.ส.อโนทัย อุดมศักดิ์	 นักกรีฑา	นักเรียนชั้น	 ม.6	 ร.ร.พระธาตุขาม
แก่นพิทยาลัย	และเข้ารับโล่เกียรติยศ	ประกาศเกียรติคุณ	และเสื้อสามารถ	ในพิธีมอบรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	 
จากอธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	น�ยจรนิทร์ จกักะพ�ก	ในวนัที	่28	ม.ีค.	2559	ณ	โรงแรมรเิวอร์ไซด์	กรงุเทพมหานคร	
ซึง่	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์	มอบหมายให้	ผอ.โรงเรยีนพระธาตขุามแก่นพทิยาลยั	น�ยภกัด ีศริพิรรณ  
และน�ยประวัติ เพียสมน�	ครู	คศ.3	ซึ่งเป็นครูผู้ฝึกสอนนักกรีฑา	น�านักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมพิธี

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์
และนักกีฬาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปีการศึกษา 2558
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย...กันย�รัตน์ ไวคำ� ศึกษ�นิเทศก์คศ.3 ชำ�น�ญก�รพิเศษ

How to save five minutes every hour?

ที่มา : ใครขโมยเวลาของฉันไป How to save an hour every day แต่งโดย Michael Heppell
 หนังสือ 7 Habits of Highly Effective People ของ Stephen R Covey

	 	 ท่านผู้อ่านหลายๆ	คนมีความรู้สึกเหมือนดิฉันไหมคะ	ว่าแต่ละวันเราไม่รู้จะเริ่มต้นกับงานไหนก่อนดี	งานไหนก็ดูด่วนไปหมด	เวลาแต่ละ
นาทีเร่งรัด	 จนบางวันไม่อยากท�าอะไรไปเสียเฉยๆ	 โชคดีที่ไปพบหนังสือดีๆเล่มหนึ่ง	 ที่ตีพิมพ์นานมาแล้ว	 แต่อ่านแล้วยังได้สาระดีมีประโยชน์	 
จึงอยากแบ่งปันหนังสือชื่อ	ใครขโมยเวลาของฉันไป	How	to	save	an	hour	every	day	แต่งโดย	Michael	Heppell	กับหนังสือเรื่อง	7	Habits	
of	Highly	Effective	People	ของ	Stephen	R	Covey	ลองมาดูกันนะคะว่า	เราได้อะไรมาปรับใช้ในงานบ้าง	จากการอ่านหนังสือสองเล่มนี	้

	 	 	 1.	ง่ายๆ	เลย	เริ่มเช้าของวัน	ด้วยการเก็บกวาดสมบัติรอบตัว	อันไหนไม่ใช้ก็ทิ้งไปบ้าง	เพราะยิ่งมีเอกสารบนโต๊ะมาก	ยิ่งวุ่นวายใจ

	 	 	 2.	จัดล�าดับความส�าคัญของงานโดย	2	ตัวแปร	คือ	ความส�าคัญ	และความเร่งด่วน
	 	 	 	 -	งานส�าคัญ	และเร่งด่วน	 	 	 ท�าเดี๋ยวนี้
	 	 	 	 -	งานส�าคัญ	ไม่เร่ง	 	 	 	 จัดสรรเวลา
	 	 	 	 -	งานไม่ส�าคัญ	แต่เร่งด่วน	 	 	 แจกจ่ายหน้าที่	(ให้เพื่อนร่วมงานช่วยด้วย)
	 	 	 	 -	งานไม่ส�าคัญ	และก็ไม่เร่งด่วน	 	 ทิ้งไปเลย
	 	 	 บริหารเวลาและการท�างานให้งานทั้งหลายเหลือไปเยอะๆ	อยู่ที่ช่องจัดสรรเวลา	ชีวิตคุณจะได้โฟกัสไปที่งานส�าคัญ

	 	 	 3.	 มีอะไรท่ีจะท�าได้ลงมือท�าเลย	 อย่ามัวโอ้เอ้	 เดินถือถ้วยกาแฟไปโต๊ะโน้นโต๊ะนี้	 จดลงไปในกระดาษโน๊ตสักแผ่นว่า	 ต้องท�างานอะไร 
ในข้อ	2	ที่จัดล�าดับไว้แล้ว	แล้วลงมือเลย

	 	 	 4.	ก�าหนดให้กิจกรรมไม่ส�าคัญอื่นๆ	เป็นรางวัล	ต้องท�างานให้ส�าเร็จแต่ละขั้นถึงได้รับรางวัล	เช่น	อย่าเพิ่งเปิด	Facebook	อย่าเพิ่งคุย
กับคนอื่นๆ	อย่าเพิ่งเดินไปหยิบขนมกิน	ขอให้กิจกรรมเหล่านั้นเป็นรางวัล	หลังจากท�างานได้ส�าเร็จไปเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาสักหน่อยแล้วค่อยให้
รางวัลตัวเอง

	 	 	 5.	การจัดการเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นปัจจุบัน	อาจต้องเสียเวลาสักเล็กน้อยด้วยการติดกระดาษโพสอิทเป็นพวกๆ	เช่น
	 	 	 	 -	ด�าเนินการ	 	 อะไรที่ต้องท�าตามก�าหนดระยะเวลา
	 	 	 	 -	จัดเก็บ	 	 	 เอกสารที่รอการจัดเก็บในที่ที่ของมัน
	 	 	 	 -	รอประเมิน	 	 เอกสารที่คิดว่าอาจจะจ�าเป็น	เก็บไว้รอในช่องนี้ก่อน	เผื่อต้องใช้
	 	 	 	 -	ถังขยะ	 	 	 อะไรที่ได้มาแล้วไม่ได้ใช้ก็โยนทิ้งไปเลย	ไม่ต้องเก็บไว้ให้รก

	 	 	 6.	เรียนรู้ที่จะแบ่งปันงานให้คนที่เหมาะสมได้ท�าบ้าง	อย่ากอดงานไว้คนเดียว	โลกนี้มีคนที่เก่งหรือเหมาะสมกว่าเราอีกมาก

	 	 	 7.	จัดสรรเวลาในการใช้	Social	Network	พอประมาณ	อย่า	online	ตลอดเวลา	การใช้เฉพาะตอนที่จ�าเป็น	เพราะการสื่อสารโดยตรง
กับคนรอบข้างอาจท�าให้เรามีความสุขที่แท้จริงกว่าการหลอกหลอนใครๆ	ว่าเราโอเคบนโลก	online	

	 	 	 8.	ก่อนหมดวัน	ให้บันทึกงานที่ส�าคัญ	5	อย่างส�าหรับวันรุ่งขึ้น	ระบุไปให้ชัดเลยว่าเป็นงานที่เราจะท�าในวันรุ่งขึ้น	ระบุไปให้ชัดเลยว่า 
เป็นงานที่เราจะท�าให้ส�าเร็จ	 ถ้าเราก�าหนดไปเลยว่าสิ่งส�าคัญที่เราจะท�าในวันรุ่งขึ้นคืออะไร	 เราจะได้มุ่งไปที่งานส�าคัญเลยตั้งแต่เช้า	 ไม่ใช่ให้	 
Social	Network	มาเป็นตัวก�าหนดชะตาชีวิตการท�างานของเรา	ผู้เขียนแนะน�าให้ท�าก่อนหมดวัน	อาจจะเป็นก่อนนอน	หรือก่อนกลับบ้านก็ได้	
น่าจะใช้เวลาน้อยมากส�าหรับเรื่องนี้นะคะ

	 	 ลองน�าไปใช้นะคะ	เราอาจประหยัดเวลาได้ชั่วโมงละ	5	นาท	ีเหมือนชื่อบทความวันนี	้และถ้าคิดรวมตลอดวัน	(12	ชั่วโมง)	เราจะได้เวลา
ท�างานเพิ่มมาอีกเป็นชั่วโมงเลยทีเดียว
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โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน�้สำ�นักปลัด อบจ.

 1.ฮีตบุญเข้�กรรม (บุญเดือนอ้�ย) เป็นบุญท่ีท�าในเดือนอ้าย	 (เจียง)	 เดือนแรก
ของปีที่ชาวอีสานท�ากันจนเป็นประเพณี	 ท�าในวันข้างขึ้น/แรมก็ได้	 เป็นบุญที่เกี่ยวกับ
พระโดยตรง	 มีความเชื่อว่าท�าบุญร่วมกับพระแล้วจะได้อานิสงส์มาก	 จึงมีการท�าบุญ
เข้ากรรมขึ้น	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�าเพื่อให้พระต้องอาบัติสังฆาทิเลส	นี้แล้วต้องท�าพิธีเข้า

ที่มา : บทคัดย่อมาจากหนังสือวัฒนธรรมประเพณีของดีอีสาน ฮีตสิบสองคลองสิบสี ผู้เรียบเรียง นายส�าลี รักสุทธิ

วัฒนธรรมประเพณีอีสาน (ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีของดีอีสาน )
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

กรรมที่เรียกอีกอย่างว่า	วุฏฐานพีธี	คือระเบียบอันเป็นเครื่องออกจากอาบัติ	ประกอบพิธีปริวาสมานัตต์ปฏิกัสสนาและอัพภาน	 
เป็นขั้นตอนการอยู่กรรมของพระที่ต้องจ�ากัดที่อยู่เพื่อทรมานร่างกายให้หายจากกรรมเป็นการช�าระจิตใจให้หายมัวหมอง	 
บางแห่งถอืว่า	เมือ่บวชแทนคณุมารดาได้จะต้องอยูก่รรมเพราะมารดากเ็คยอยูก่รรมเมือ่คลอดบตุร	โดยเชือ่ว่ามพีระรปูหนึง่ได้ต้อง
อาบตัเิพยีงเลก็น้อยท่ีเอามอืไปท�าใบตระไคร้น�า้ขาดแล้วไม่ได้แสดงตนว่าต้องอาบติัเมือ่มรณะจงึเกดิเป็นนาคเพยีงเพราะอาบตัทิี่
เล็กน้อย	 ดังน้ันจึงมีพิธีการอยู่ปริวาสกรรม	 เพื่อพ้นอาบัติโดยมีสถานที่เข้ากรรมที่เงียบสงบ	มีกุฏิให้พักเพื่อเข้ากรรมคนเดียว	 
โดยพระทีต้่องอาบตัแิล้ว	ต้องบอกพระส่ีรปูให้รูว่้าได้เวลาแล้วจงึเข้ากรรม	ซึง่ตามวนิยัมขุผูเ้ข้าต้องประพฤตมิานตัต์	คอื	นบัราตรี	
ครบหกราตรี	จึงสวดระงับอาบัติ	อัพภาน	ในระหว่างการเข้ากรรมต้องสารภาพความผิดต่อพระ	4	รูป	เป็นผู้รับรู้	ส่วนการออก
ต้องมพีระ	20	รปู	ให้อพัภาน	พระผูอ้อกจากกรรมแล้วถอืว่าหมดมลทณิ	เป็นผู้บรสิทุธิ	์การรับภกิษผุูต้้องอาบติัหนกัได้ลงโทษ	คือ
อยูป่รวิาสหรอืมานตัต์ให้กลบัเป็นพระบรสิทุธิโ์ดยพระสวดระงบัอาบตั	ิว่า	อพัภาน	ซ่ึงท�าให้หมดมลทณิ	บรสิทุธิ	์ส�าหรบัชาวบ้าน 
เข้ามาส่วนเกี่ยวข้องโดยเป็นผู้อุปถัมภ์ด้วยจตุปัจจัยแด่ภิกษุตลอดเวลาเข้ากรรมและวันออกจากกรรมต้องมีการท�าบุญให้ทาน	 
ซึ่งปัจจุบันมีการท�าบุญนี้เพียงบางต�าบลบางหมู่บ้านเท่านั้นที่ท�าจริงๆ	 จังๆ	 แบบดั่งเดิม	 โดยมีค�าบอกเล่าทางศาสนา 
มีค�าสอนของคนเฒ่าแก่ก็เน้นย�้าให้ลูกหลานได้จดจ�าไปปฏิบัติ	 คือ	 พอถึงเดือนเจียง	 (เดือนอ้าย)	 ภิกษุสงฆ์จะต้องเตรียมพิธ ี
เข้าปริวาสกรรม	 เพราะถือเป็นธรรมเนียมประเพณีมาแต่โบราณอย่าได้ทิ้งหาไม่แล้วจะท�าให้เกิดภัยพิบัติได้	 ด้วยค�าสอนนี ้
ชาวอีสานจึงน�ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 2.ฮีต บุญคูณล�น (บุญเดือนยี่)	 เป็นบุญที่ท�าขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ	 
ในปัจจยัยงัชพีของคน	คอืข้าวทีส่ร้างความภาคภมูใิจให้กบัลกูหลานในการทีจ่ะได้ข้าว
มาน้ันยากล�าบากและถอืว่าปีใดบญุลานมข้ีาวเยอะแสดงว่าปีนัน้มคีวามอดุมสมบรูณ์
ดแีละเป็นการท�าให้เกดิสริมิงคลแก่ชาวบ้านและขอบคณุสิง่ศกัดิส์ทิธทิัง้หลาย	ผปีูต่า	
ผีตาแฮก	เจ้าแม่โพสพ	ที่ประทานข้าวมาอย่างอุดมสมบูรณ์

	 เมื่อครั้งพุทธกาลมีหนุ่มสองพี่น้องท�านาที่เดียวกัน	พอข้าวออกรวงน้องชวนพี่ท�าข้าวมธุปายาสแต่พี่ไม่เห็นด้วยเลยแบ่งนา
กันท�า	 เมื่อท�านาคนเดียว	 ผู้น้องได้ท�าบุญอย่างต่อเนื่องเป็นระยะตามเวลาของการเก็บเกี่ยวข้าวเป็นช่วงๆ	 เก้าครั้ง	 ตั้งแต่ข้าว
เป็นน�้านมจนกระท้ังเก็บเกี่ยวใส่ยุ้งฉากโดยปรารถนาส�าเร็จพระอรหันต์ในอนาคต	 พอถึงพุทธศาสนาสมณะโคดม	 และเกิดได้
ออกบวชส�าเร็จพระอรหันเป็น	อัญญาโกฑัญญะ	ส่วนพี่ท�าบุญครั้งเดียวตอนท�านาเสร็จ	เกิดเป็น	สุภัททปริพาชก	ส�าเร็จอนาคา
มผิลเป็นพระอรยิบคุคลองค์สดุท้ายในพทุธศาสนา	เนือ่งจากอานสิงส์จากการทานข้าวน้อย	เมือ่ชาวบ้านทราบอานสิงส์จากการ
ท�าบญุนีจ้งึนยิมท�าบุญคณูลานต่อๆกนัมา	โดยการท�าพธิใีช้บรเิวณวดัเป็นลานข้าว	โดยดายหญ้าออกแล้วใช้มลูควายผสมน�า้เทราด	 
ก่อนวันงานจะน�าข้าวมารวมกันตามศรัทธานิมนต์พระ	 9	 รูป	 จาก	 9	 วัด	 มาเจริญพุทธมนต์ท่ีลานข้าว	 เอาด้ายสายสิญจน์ 
พันรอบฐานพระพุทธรูปและภาชนะใส่น�้ามนต์ผ่านพระ	 และรอบลานข้าวเม่ือเสร็จแล้วก็เทศฉลอง	 1	 กัณฑ์	 กลางคืนอาจม ี
มหรสพสมโภช	 ตอนเช้าถวายอาหาร	 พรมน�้ามนต์และน�าน�้าไปรดที่นาตนเองเชื่อว่าข้าวในนาจะงามไม่มีศรัตรูพืชรุกราน 
พร้อมกรวดน�้าอุทิศแก่ญาติผู้ร่วงลับตลอดเทพยาดาเมื่อได้รับกุศลก็จะอวยพรให้ฝนตกตามฤดูกาลเมื่อเสร็จพิธีก็จะน�าข้าว 
เก็บยุ้งฉางหรือขาย	(อ่านต่อฉบับหน้าครับ)
	 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	อบจ.ขอนแก่น	ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่
โดย...สุวนัย ภูม�ศ ผอ.กองก�รเจ�้หน้�ที่

	 	 ด้วย	 ก.จ.	 ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้สอดคล้องกับระบบจ�าแนกต�าแหน่ง	 (ระบบแท่ง)	 ประกอบกับ	 ก.จ.จ.ขอนแก่น	 ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	2559	ลงวันที่	1	ม.ค.	2559	
ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ในระบบแท่ง	โดยผู้ประเมินและผู้รับการประเมินต้องก�าหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกีย่วกบัการมอบหมายงาน	และการก�าหนดตวัชีว้ดัให้เหมาะสมกบัลักษณะงาน	โดยจะเร่ิมใช้ประเมนิในรอบการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	2559	ครั้งที่	2	(1	เม.ย.	-	30	ก.ค.	2559)
	 เพือ่ให้ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	มคีวามรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิดังกล่าว	กองการเจ้าหน้าที่	 
จงึได้จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	“การประเมนิผลการปฏบิตังิาน	:	ตัวชีว้ดัและค่าเป้าหมาย”	ขึน้ในระหว่างวนัที	่4	-	5	เม.ย.	2559	 
ณ	โรงแรมเจรญิธานี	อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	กลุม่เป้าหมายประกอบด้วย	ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	110	คน	ซึ่งนายก	อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ	์มอบหมายให้รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ	์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ในวันที่	4	เม.ย.	2559	ณ	โรงแรมเจริญธาน	ีอ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประเมินผลการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย”
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ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 
โดย...นิมิตร ลีเอ๊�ะ นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

	 	 ต่อจากฉบบัทีแ่ล้ว	ในฉบบันีข้อกล่าวถงึ	การจ�าหน่ายแบบแปลน	เมือ่ได้ด�าเนนิการจัดท�าประกาศเชญิชวนผู้ค้าอย่างเปิดเผย 
ตามระเบยีบโดยก�าหนดขอรบัหรอืขายเอกสารการประมลูฯไม่น้อยกว่า	7	วนัท�าการ	ทางเวบ็ไซต์	www.gprocurement.go.th	
กรมบญัชีกลาง	กระทรวงการคลังก�าหนด	และปิดประกาศโดยเปิดเผย	ณ	ทีท่�าการของส่วนราชการ	ส�าหรบั	อบจ.ขอนแก่น	แล้ว	 
ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์	 www.kkpao.go.th	 หลังจากปิดขอรับ	 หรือขายเอกสารการประมูลฯไม่น้อยกว่า	 5	 วันท�าการ	 
เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องเพิ่มรายชื่อผู้ประกอบการที่ซื้อเอกสารประมูล/ขอรับ	ลงในระบบ	e-GP	ด้วย
	 	 การยืน่ซอง	ผูค้้ายืน่ซองประมลูต่อคณะกรรมการด�าเนนิการประมลูด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์	เพือ่พิจารณาและตรวจสอบ 
คุณสมบัติมาตรฐานทางเทคนิค	รายละเอียด	รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ	ของผู้เสนอราคาว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น	หรือผู้ให้บริการตลาดกลาง	ณ	วันประกาศ	ตลอดจนข้อเสนอตามเอกสารประมูลฯ
	 	 ในการพิจารณาคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติมาตรฐานทางเทคนิค	รายละเอียด	รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ	ดังกล่าว
ให้ด�าเนินการแล้วเสร็จภายใน	5	วันท�าการ	หากไม่แล้วเสร็จตามก�าหนดให้ขอขยายเวลากับหัวหน้าส่วนราชการ	
	 	 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติทางเทคนิค	 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุลงข้อมูลในระบบ	 e-GP	 และแจ้งรายชื่อ
ผู้ค้าที่ผ่าน	 ไม่ผ่านการคัดเลือกข้อมูลทางเทคนิค	 โดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน	และด�าเนินการขั้นตอนในระบบ	e-GP	 
พร้อมจัดส่งจดหมายลงทะเบยีนถงึผูค้้าให้ทราบเป็นรายบคุคล	โดยส่งไปทางไปรษณย์ีและประสานผูใ้ห้บรกิารตลาดกลางทราบ

(ต่อฉบับหน้า...)
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ข่าว กีฬา
โดย...จ่�อ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

	 สวัสดีครับ	 แฟนข่าวกีฬารอบรั้ว	 อบจ.ขอนแก่น	 ทุกท่านครับ	 ตามที่	 อบจ.ขอนแก่นได้ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา	 
อบจ.อีสานสัมพนัธ์	ครัง้ที	่10	“เมอืงช้างเกมส์”	ประจ�าปี	2559	ระหว่างวนัที	่23-26	ม.ีค.	2559	โดยม	ีอบจ.สุรนิทร์	เป็นเจ้าภาพ 
จัดการแข่งขันครับ	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ตอบรับและเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้พร้อมทั้งส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ
แข่งขนัในครัง้นี	้ไม่ต�า่กว่า	200	คน	โดยมกีารแข่งขนักฬีาสากล	จ�านวน	10	ชนิด	และกฬีาพ้ืนบ้าน	จ�านวน	4	ชนดิ	ในพธิเีปิดการ
แข่งขันได้รับเกียรติจากรองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ,์	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ 
สกลนคร,	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ,	หัวหน้าส่วนราชการ	อบจ.ขอนแก่น	และผู้บริหารสถานศึกษา
ในสงักดั	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเดนิขบวนพาเหรดและให้ก�าลังใจนกักฬีา	โดยขอสรปุเหรียญรางวลัในการแข่งขนัที	่อบจ.ขอนแก่น	 
ได้รับ	คือ	4	เหรียญทอง	3	เหรียญเงิน	และ	6	เหรียญทองแดงและรางวัลชมเชย	ดังนี้

	 สุดท้ายในการแข่งขันเป็นพิธีปิดและมอบรางวัลซึ่งท�าออกมา 
แบบเรียบง่ายและประทับใจส่วนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ลงท�าการ
แข่งขันในนาม	อบจ.ขอนแก่น	ทุกท่าน	ก็ขอชื่นชมในสปิริต	ความมุ่งมั่น	 
ความตั้งใจในการท�าผลงาน	 ถึงแม้ว่าบางชนิดกีฬาจะผิดหวัง	 หรือจะ
สมหวังก็ขอให้ตั้งใจหมั่นฝึกซ้อมและเตรียมตัวให้ดี	 เพื่อกลับไปทวง 
ความเป็นเจ้าเหรียญทองอีกครั้ง	 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้	 อบจ.ขอนแก่น	
ได้อันดับที่	 4	 จากท้ังหมด	 19	 จังหวัด	 ของเหรียญรางวัลรวมครับ	 
แล้วพบกันใหม่ในการแข่งขนักฬีา	อบจ.อสีานสมัพนัธ์	คร้ังที	่11	ณ	จงัหวดั
มหาสารคาม	เด้อพี่น้อง	สวัสดีครับ

ที่ ชนิดกีฬ� ประเภทกีฬ� เหรียญร�งวัล

1 เปตอง ทีมหญิง ทอง

2 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยวอายุ	36	ปีขึ้นไป ทอง

3 เทเบิลเทนนิส คู่ผสมอายุ	36	ปีขึ้นไป ทอง

4 กีฬาพื้นบ้าน ชักเย่อทีมหญิง ทอง

5 แบดมินตัน คู่ผสมอายุ	36	ปีขึ้นไป เงิน

6 แบดมินตัน หญิงเดี่ยวอายุต�่ากว่า	36	ปี เงิน

7 แบดมินตัน หญิงเดี่ยวอายุ	35	ปีขึ้นไป เงิน

8 ฟุตบอล ฟุตบอลชาย ทองแดง

9 จักรยาน ชาย ทองแดง

10 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยวอายุต�่ากว่า	36	ปี ทองแดง

11 กรีฑา 400	เมตรหญิง ทองแดง

12 กรีฑา 200	เมตรหญิง ทองแดง

13 กีฬาพื้นบ้าน วิ่งกระสอบทีมหญิง ทองแดง

14 ขบวนพาเหรด ชมเชย



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


