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เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

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

งานศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย ประจ�าปี 2559
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

	 อ�ำเภอเปือยน้อย	 มีโบรำณสถำนที่ส�ำคัญของชำติ	 คือ	 ปรำสำทเปือยน้อยเป็นปรำสำทหินที่มีขนำดใหญ่ที่สุด 
ในภำคอีสำนตอนบน	 และทุกวันเพ็ญเดือนห้ำของทุกปี	 ชำวอ�ำเภอเปือยน้อย	 จะจัดพิธีบวงสรวงเฉลิมฉลอง	 ซึ่งถือเป็น
งำนประเพณีประจ�ำปีของชำวอ�ำเภอเปือยน้อย	 โดย	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของปรำสำทเปือยน้อย	 
เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ส่งเสริม	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 ที่ดีงำมให้คงไว้สืบไป	 และสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำลในกำร 
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกเดือน	จึงสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดงำน	จ�ำนวน	200,000	บำท
	 เมื่อวันที่	19	เม.ย.	2559	นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ	์เป็นประธำนในพิธีเปิดงำนศิวะรำตรี	
ปูชนียำลัย	ปรำสำทเปือยน้อย	ประจ�ำปี	2559	โดยม	ีนำยอ�ำเภอเปือยน้อย น�ยณัฐภัทร พลอยสุภ� เป็นผู้กล่ำวรำยงำน
ในโอกำสนี้มี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.เปือยน้อย	น�ยจิร�ยุ โชติศิล�กุล พร้อมด้วย	 เลขำนุกำรนำยก	 อบจ.ขอนแก่น  
น�ยปรัชญ� ผิวผ�ง ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข�  
ณ สกลนคร	หัวหน้ำส่วนรำชกำร	ข้ำรำชกำร	อบจ.ขอนแก่น	ตลอดจนประชำชนในเขตพื้นอ�ำเภอเปือยน้อย	และอ�ำเภอ
ใกล้เคียง	เขำ้ร่วมเป็นเกียรติ	ณ	บริเวณหนำ้ปรำสำทเปือยน้อย	อ.เปือยน้อย	จ.ขอนแก่น



	 สวัสดีค่ะผู้อำ่นทุกทำ่น	 วำรสำร
คูนแคน	 ปีที่	 11	 ฉบับที่	 8	 ประจ�ำ
เดือนพฤษภำคม	2559	พร้อมกับข่ำว
ครำวควำมเคลือ่นไหวต่ำงๆ	ของ	อบจ.
ขอนแก่น	และจ.ขอนแก่น
	 ส�ำหรบัเดอืนพฤษภำคม	2559	น้ี	 

เจ้�ของ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำ�นวยก�ร : 
	 ดร.พงษ์ศักดิ	์ตั้งวำนิชกพงษ์
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร
	 นำยสิทธิกุล	ภูค�ำวงศ์
	 นำงวัชรำภรณ	์ผ่องใส
	 นำยวัฒนำ	ช่ำงเหลำ
	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นำยปรัชญำ	ผิวผำง
	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษ�
	 นำยสุชำติ	ไตรองค์ถำวร
	 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นำยธำดำ	พรหมสำขำ	ณ	สกลนคร
	 นำงสำวนงลักษณ	์รัตนจันทร์
	 นำยประสิทธิ์	อุดมธนะธีระ
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นำยวรเวทย์	ดิเรกศรี
	 หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 นำงวรำพร	หำญชนะชัยกูล
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 นำยเพ็ชร	มูลป้อม
	 ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ
	 นำงสำวจุฑำรัตน	์สุภโตษะ
	 ผู้อ�านวยการกองคลัง
	 นำยวิรัติ	นำคนชม
	 ผู้อ�านวยการส�านักการช่าง
	 นำยปิยะชัย	ตุ่ยสิมำ
	 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 นำยประชิต	อึ้งประเสริฐ
	 ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรขนส่ง
	 นำยสุวนัย	ภูมำศ
	 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

บรรณ�ธิก�รผู้พิมพ์ผู้โฆษณ�
	 นำงพัฒนำวดี	จันทร์นวล
	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้จัดก�ร
	 นำงสำวนงลักษณ์	รัตนจันทร์
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดก�ร :
	 นำงศิริพร	ประดำพล
	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝ่�ยประส�นง�นจัดส่งและน�ยทะเบียน :
	 นำงสำวพรทิพำ	รำชสีทำ
ฝ่�ยประส�นง�นติดต�มข้อมูลประจำ�กองต่�งๆ :
	 นำยรัฐกรณ์	ทองงำม	 นำงอุบลศิริ	ไชยแสง	 นำงกุลกำญจน์	แสงหมี
	 นำยเทพมงคล	ประดำพล	 นำงอำรยำ	บูโฮม	 นำยบวร	ชินอ้วน
	 นำงนษ	ปรีทรัพย์	 นำยรุ่งโรจน	์สิงห์มี	 นำงสุภำพร	ภูเงิน
	 นำงกรรณิกำร์	เจริญดี	 นำยกิตติชัย	อุทธำ
คณะผู้จัดทำ�ข่�วประจำ�กองบรรณ�ธิก�ร
	 นำงทัศรินทร์	เชิดโกทำ	 นำงพัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล	 นำงณัฐชยำ	ดำหำร
	 จำ่เอกวีระศักดิ์	อินทะวงษ์	 นำงวรำภรณ์	อุทธำ	 นำงนภัค	ปัญญำใส
	 นำงจิระนันท์	ชนเวียน	 นำงสำววิภำรัตน์	ชมชัยภูมิ	 ว่ำที่ร้อยตรีหญิงปนัดดำ	กรมโคตร
	 นำยชำญสิทธิ	์คุ้มตะบุตร	 นำยศิริวัฒน์	นำมคัณที	 นำยพิพัฒน์พล	หล่อยดำ
	 นำยเกียรติศักดิ์	บัวพำ	 นำงสำวรัชนีวรรณ	ทองชำ	 นำงสำวยุวนิดำ	แสนแก้ว
ออกแบบ :
	 นำงสำววีรญำ	ศรีรักษ์สัตย์
วัตถุประสงค์ :
	 เพือ่เป็นกำรเผยแพร่กจิกรรมตำมกรอบภำรกจิของ	อบจ.ขอนแก่น	ตลอดจนองค์กรภำครฐั	และเอกชน 
เพื่อให้ประชำชนทั่วไปได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร	 ข้อเสนอแนะ	 ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถ่ินเชิงรุก	 
โดยประชำชนองค์กรภำคเอกชน	เขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำจังหวัด	อย่ำงเต็มรูปแบบ

ประจ�ำปี	2559	ปรำกฏว่ำ	พระโคได้กนิข้ำว	ข้ำวโพด	งำ	เหล้ำ	น�ำ้	และหญ้ำ	 
พยำกรณ์ว่ำ	 ธัญญำหำร	 ผลำหำร	 ภักษำหำร	 จะบริบูรณ์ดี	 น�้ำท่ำจะ
บรบิรูณ์สมควร	กำรคมนำคมสะดวกยิง่ขึน้	กำรค้ำขำยกบัต่ำงประเทศดี	
เศรษฐกจิรุง่เรอืงขึน้	และในกำรเสีย่งทำยผ้ำนุง่เสีย่งทำย	พระยำแรกนำ
หยิบเสี่ยงทำย	ผ้ำนุ่ง	5	คืบ	พยำกรณ์ว่ำ	น�้ำปริมำณพอดี	ข้ำวกล้ำได้ผล
บริบูรณ์	ผลำหำร	มังสำหำร	จะอุดมสมบูรณ์ดี
	 สิง่ทีอ่ยำกจะฝำกเพือ่เป็นกำรย�ำ้เตอืนคอืให้ทกุท่ำน	ทกุครวัเรอืน
ได้ตระหนกัถงึ	ภยั	ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในช่วงนี	้โดยเฉพำะภัยจำกพำยฤุดแูล้ง	 
ขอให้ทุกท่ำนระมัดระวัง	โดย	อบจ.ขอนแแก่น	มีควำมห่วงใยอยำ่งที่สุด	
และไม่อยำกให้เกิดควำมเสียหำยหรือสูญเสียแต่อย่ำงใด
	 ก่อนจำกกันฉบับนี	้ก็ขอให้ท�ำแต่สิ่งที่เป็นมงคล	คิดด	ีท�ำดี	พูดดี	 
ท�ำประโยชน์ให้กับประเทศชำติ	 ครอบครัว	 และต่อตนเอง	 และขอ
อำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัยองค์พระธำตุขำมแก่น	 อ�ำนำจบำรมีของ	
พระนิรันตรำย	 พระประธำน	 ของ	 อบจ.ขอนแก่น	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ ์
ในสำกลโลก	 จงดลบันดำลประทำนพรให้ทุกท่ำนประสบกับควำมสุข	
ควำมเจริญ	มีพลำนมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	พบกันใหม่ฉบับหนำ้	สวัสดีค่ะ

วารสาร
น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล

ปลัด อบจ.ขอนแก่น

สำ�นกัง�น : องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัขอนแก่น ถ.หน้�เมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0 4324 4682 โทรส�ร 0 4323 5144 www.kkpao.go.th
ออกแบบ/พิมพ์ที่ : บริษัท โคร�ชอิงค์เจ็ท 2010 จำ�กัด
1426 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0 4425 1595-6 ต่อ 11, 12, 19, 20 โทรส�ร 0 4425 1458 ต่อ 18

บทบรรณาธิการ

นับเป็นเดือนที่มีวันหยุดมำกท่ีสุด	 ถือว่ำเป็นเดือนมหำมงคลของชำว
ไทยทั้งประเทศ	 เพรำะไฟเขียวหยุดยำวจำก	ครม.มีมติเพิ่มวันหยุดยำว
ในช่วงฉัตรมงคล-วันพืชมงคล	เป็น	5-9	และ	20-22	พ.ค.	2559	เป็น
วันวิสำขบูชำ	นอกจำกจะเป็นวันหยุดรำชกำรแล้ว	ยังมีวันหยุดแรงงำน
ส�ำหรับผู้ใช้แรงงำนคือวันที	่ 1-2	พ.ค.	 2559	ซึ่งกำรอนุมัติให้มีวันหยุด
เพิ่มในปี	59	ก็เป็นกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยว	กระตุ้นเศรษฐกิจ
		 	 กล่ำวถึงวันหยุดส�ำคัญๆ	 วันดีๆ	 ที่ชำวไทยทุกคนโดยเฉพำะ 
ผู้ประกอบอำชีพเกษตรกร	ชำวนำชำวไร่ตั้งหน้ำตั้งตำรอคอยอีกวันหนึง่
ของเดือนพฤษภำคมของทุกปี	 ใช่แล้วค่ะ	 กล่ำวถึงวันพืชมงคลน่ีเองค่ะ	
เป็นวันที่ก�ำหนดพระรำชพิธีจรดนังคัลแรกนำขวัญ	ตรงกับวันที่	9	พ.ค.	
2559	 เรียกว่ำเป็นวันท่ีเกษตรกรชำวนำผู้เป็นกระดูกสันหลังของชำต	ิ 
โดยผลกำรเสี่ยงทำย	 ในพระรำชพิธีจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ	 
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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 : คุณก้ำน	(พยำบำลวิชำชีพ)	

	 	 	099-4592516

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

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 6

ง�นประเพณีสุดยอดสงกร�นต์อีส�นฯ 
และถนนข�้วเหนียว ประจำ�ปี 2559 11

รู้เรื่องกฎหม�ย 12

พระบรมร�โชว�ทและพระร�ชดำ�รัส (4) 13

ภ�รกิจสำ�นักปลัด อบจ. 14

ภ�รกิจกองกิจก�รสภ� อบจ. 15

ข่�วเด่น อบจ.ขอนแก่น 16

ภ�รกิจสำ�นักก�รช�่ง 18

ภ�รกิจกองคลัง 20

ภ�รกิจกองแผนและงบประม�ณ 21

ส�ระน�่รู้กองกิจก�รขนส่ง 22

บทคว�มหน่วยตรวจสอบภ�ยใน 23

ข่�วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัด
อบจ.ขอนแก่น

24

เกร็ดคว�มรู้ 26

วัฒนธรรมประเพณีอีส�น 27

ส�ระน�่รู้กองก�รเจ�้หน�้ที่ 28

ภ�รกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 29

ข่�วกีฬ� 30

ก้านเพชร แชมพูจากธรรมชาติ
น้�าหมักมะกรูด
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ช�ญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิช�ก�รประช�สัมพันธ์

นายก อบจ.ขอนแก่น พบปะ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.พล

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
พร้อมด้วย	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.พล	เขต	1	น�ยคจติร พงษ์คำ�พนัธ์  
ได้พบปะเยี่ยมเยือนเป็นขวัญก�ำลังใจแก่ก�ำนัน	 ผู้ใหญ่บ้ำน	
แพทย์ประจ�ำต�ำบล	 สำรวัตรก�ำนัน	 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน	 
ที่เข้ำร่วมประชุมประจ�ำเดือน	 เม.ย.	 ของก�ำนัน	 ผู้ใหญ่บ้ำน	
อ.พล	เมื่อวันที่	1	เม.ย.	2559	ณ	หอประชุมที่ว่ำกำรอ�ำเภอพล	 
อ.พล	จ.ขอนแก่น	

โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรี 
จ.ขอนแก่น

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธำนเปิดโครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรพัฒนำกลุ่มสตรี	
จังหวัดขอนแก่น	 ประจ�ำปี	 2559	 โดยมี	 กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏบิตักิำรคณะกรรมกำรพฒันำสตร	ีจงัหวดัขอนแก่น	เมือ่วนัที่	 
2	เม.ย	2559	ณ	โรงแรมมันตรำวำรี	ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
“โสกนกเต็นเกมส์ ครั้งที่ 13”

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป ็นประธำนเป ิดกำรแข ่ งขันกีฬำต ้ ำนภัยยำเสพติด	 
“โสกนกเต็นเกมส	์ครั้งที่	13”	โดยมี	นำยก	อบต.โสกนกเต็น	 
น�ยสม�น ทองดี	 พร้อมคณะให้กำรต้อนรับ	 เม่ือวันที	่ 
1	เม.ย.	2559	ณ	สนำมกฬีำโรงเรยีนโสกนกเตน็ประชำอปุถมัภ์	 
ต.โสกนกเต็น	อ.พล	จ.ขอนแก่น	

กิจกรรม “ท่าพระพาปั่น ร่วมต้านยาเสพติด”

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธำนเปิดโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	
ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.2559	 กิจกรรม	 “ท่าพระพาปั่น	 
ร่วมต้านยาเสพติด”	 โดยมี	 นำยก	 ทต.ท่ำพระ	น�ยพิสุทธิ์  
อนุตรอังกูร กล่ำวรำยงำน	เมื่อวันที่	3	เม.ย.	2559	ณ	เทศบำล
ต�ำบลทำ่พระ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

พิธีสมโภชพระสมเด็จองค์ปฐมมหาจักรพรรดิ
สรรพมงคลศรีขามแก่น

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธำนพิธีสมโภชพระสมเด็จองค์ปฐมมหำจักรพรรดิ
สรรพมงคลศรีขำมแก่น	เมื่อวันที่	9	เม.ย.	2559	ณ	วัดเจติยภูมิ	
(พระธำตุขำมแก่น)	ต.บ้ำนขำม	อ.น�้ำพอง	จ.ขอนแก่น	

การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
อ.ชุมแพ

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธำนเปิดกำรแข่งขันกีฬำชุมชนสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด	
ครัง้ที	่1	ประจ�ำปี	2559	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ชมุแพ	เขต	2	 
น�ยสมพงษ์ ปู่เพ็ง	นำยก	ทต.หนองไผ่	น�ยประทีป หีบแก้ว 
พร้อมด้วย	สมำชกิสภำเทศบำลต�ำบลหนองไผ่	ก�ำนนั	ผูใ้หญ่บ้ำน	 
ให้กำรต้อนรบัอย่ำงอบอุน่	เมือ่วนัที	่6	เม.ย	2559	ณ	สนำมกฬีำ
โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่พิทยำคม	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น	

โครงการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธำนเปิดโครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรสถำนศึกษำแบบ
มีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน	สังกัด	อบจ.ขอนแก่น	โดยม ี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรประกอบด้วย	 คณะผู้บริหำร	 หัวหน้ำส่วน
รำชกำร	คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯทั้ง	19	โรงเรียน	ผู้บรหิำร 
สถำนศึกษำ	 ข้ำรำชกำรครูที่ เกี่ยวข้อง	 ข้ำรำชกำรและ 
พนกังำนจ้ำงส�ำนักกำรศกึษำ	ศำสนำและวฒันธรรม	อบจ.ขอนแก่น	
เข้ำร่วมโครงกำร	 จ�ำนวน	 320	 คน	 เมื่อวันที่	 9	 เม.ย.	 2559	
ณ	 ห้องภูพำน	 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

ประเพณีสงกรานต์
และแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต.ท่าพระ

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธำนเปิดงำนประเพณสีงกรำนต์	และแข่งขนักฬีำชมุชน
สัมพันธ์	ประจ�ำปี	2559	ทต.ทำ่พระ	โดยมี	นำยก	ทต.ท่ำพระ	
น�ยพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร กล่ำวรำยงำน	 เม่ือวันที่	 10	 เม.ย.	
2559	 ณ	 สนำมวิทยำลัยเทคนิคนครขอนแก่น	 ต.ท่ำพระ	 
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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รดน�้าด�าหัว ขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น ประจ�าปี 2559

 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	 รองนำยก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
คณะผู้บริหำร	หัวหน้ำส่วนรำชกำร	ขำ้รำชกำร	อบจ.ขอนแก่น	
ร่วมรดน�้ำด�ำหัว	 ขอพรจำก	 ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น	 
น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์	 และนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัด
ขอนแก่น	น�งพมิพ์วมิล ถ�วรสถติย์	เมือ่วนัที	่11	เม.ย.	2559	 
ณ	 ห้องประชุมใหญ่ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมือง
ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

งานประจ�าปี ประเพณีวันงูจงอางโลก อ.น�้าพอง 

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์

เป็นประธำนเปิดโครงกำรส่งเสริม	กำรท่องเที่ยว	งำนประจ�ำปี
ประเพณวีนังูจงอำงโลก	ประจ�ำปี	2559	โดยม	ีรองนำยก	อบจ.
ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.น�้ำพอง	
เขต	2	น�ยนพพร ปิติสุวรรณรัตน์	คณะผู้บริหำร	ข้ำรำชกำร	
อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 11	 เม.ย.	 2559	 
ณ	หมู่บ้ำนงูจงอำงแห่งประเทศไทยบ้ำนโคกสง่ำ	 ต.ทรำยมูล	
อ.น�้ำพอง	จ.ขอนแก่น

พิธีสรงน�้าพระพุทธพระลับ
และพระพุทธอภัยมงคลสมังคี

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์
พร้อมด้วย	รองนำยก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ,์	 
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 1	 น�งปณิด� แก้วขัน,	
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 2	น�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว  
คณะผู้บริหำร	หัวหน้ำส่วนรำชกำร	ขำ้รำชกำร	อบจ.ขอนแก่น	 
ร่วมพิธีสรงน�้ำพระพุทธพระลับและพระพุทธอภัยมงคล
สมังคี	 โดยมี	 ผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น	 น�ยกำ�ธร  
ถ�วรสถิตย์	 เป็นประธำนในพิธี	 เมื่อวันที่	 13	 เม.ย.	 2559	 
ณ	บริเวณศำลหลักเมอืงขอนแก่น	อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	

กล่าวต้อนรับ นักท่องเที่ยว และ ผู้ร่วมงาน 
เปิดถนนข้าวเหนียว ประจ�าปี 2559

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
กล่ำวต้อนรับ	 นักท่องเที่ยว	 และ	 ผู้ร่วมงำน	 ในพิธีเปิดงำน
ประเพณีสุดยอดสงกรำนต์อีสำนเทศกำลดอกคูณเสียงแคน
และถนนขำ้วเหนียว	ประจ�ำปี	 2559	 โดยมี	 รองนำยก	อบจ.
ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	พร้อมด้วย	ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.เมือง	เขต	1	น�งปณิด� แก้วขัน ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	
เขต	 2	น�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว	 คณะผู้บริหำร	 ข้ำรำชกำร	
อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 13	 เม.ย	 2559	 
ณ	ศำลหลักเมืองขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพ� ผู้ช่วยเจ�้หน้�ที่ธุรก�ร
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ร่วมท�าบุญตักบาตรในวันสงกรานต์ ประจ�าปี 2559

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
ร่วมท�ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้งแด่พระสงฆ์	 และร่วม
สรงน�ำ้พระพทุธรปู	เนือ่งในวนัสงกรำนต์	หรอืวนัขึน้ปีใหม่ไทย	 
ประจ�ำปี	 2559	 โดยมีที่ปรึกษำเจ้ำคณะจังหวัดขอนแก่น	 
พระเทพกิตติรังษี	 เป็นประธำนฝ่ำยสงฆ์	 และได้รับเกียรติ
จำก	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น	 น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์  
เป็นประธำนฝ่ำยฆรำวำส	เมือ่วนัที	่13	เม.ย	2559	ณ	ลำนน�ำ้พุ	
ริมบึงแก่นนคร	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

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

งานประเพณีประจ�าปี ปิดทองหลวงพ่อพระใหญ่ 
อ.บ้านไผ่

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธำนเปิดงำนประเพณีประจ�ำปี	 ปิดทองหลวงพ่อ
พระใหญ่บ้ำนเมืองเพีย	 ประจ�ำปี	 2559	 โดยมี	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	 อ.บ้ำนไผ่	 เขต	 1	 น�ยเดชคำ�รณ สิงคลีบุตร 
พร้อมด้วย	 นำยก	 อบต.เมืองเพีย	 น�ยวีระพงษ์ เทศ
น้อย	 พร้อมคณะให้กำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่น	 เมื่อวันท่ี	 19	
เม.ย	 2559	 ณ	 วัดมงคลหลวง	 บ้ำนเมืองเพีย	 ต.เมืองเพีย	 
อ.บ้ำนไผ่	จ.ขอนแก่น	

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของข้าราชการครูฯ

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธำนเปิดโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ	 
และพนักงำนจ้ำง	อบจ.ขอนแก่น	 โดยมี	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	
น�งพัฒน�วดี จันทร ์นวล 	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก ่น	 
น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	
27	เม.ย.	2559	ณ	ห้องบริรกัษ์	2	โรงแรมววีชิ	ขอนแก่น	อ.เมือง
ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมงานสมโภชสวดพุทธาภิเษก
พระไภสัชชยคุรุไพทูรย์ประภาพุทธเจ้า

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ลงพ้ืนที	่ต.ศลิำ	อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	พบปะประชำชน
ในพื้นที่ 	 และร ่วมท�ำบุญในงำนสมโภชสวดพุทธำภิเษก	 
พระไภสชัชยครุไุพทรูย์ประภำพทุธเจ้ำ	เมือ่วนัที	่17	เม.ย	2559	 
ณ	วัดทำ่รำษฎร	์บำ้นดงพอง	หมู่ที่	10	ต.ศิลำ	อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น	
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สมาคมแต้จิ๋วภาคฯ ฉลองครบรอบสถาปนาปีที่ 3 

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  
พร้อมด ้วยคณะผู ้บริหำร	 ข ้ำรำชกำร	 อบจ.ขอนแก่น	 
ร่วมเป็นเกียรติ	 เนื่องในโอกำส	 สมำคมแต้จ๋ิวภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ	 (จ.ขอนแก่น)	 ฉลองครบรอบสถำปนำสมำคม 
ปีที่	 3	 และพิธีเคำรพผู้สูงอำยุ	 (เก้งเล่ำ)	 ประจ�ำปี	 2559	 
เมื่อวันท่ี	 24	 เม.ย.	 2559	 ณ	 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยำลัย	 
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

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

มอบเครื่องอุปโภค –บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธำนมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง	 
จัดขึ้นโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	 สมำคมจีนต่ำงๆ	 หนังสือพิมพ์
จีนรำยวัน	 ร่วมกับ	 มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น	 (ชุนซิมเซี่ยนตึ๊ก)	
จังหวัดขอนแก่น	เมื่อวันที	่26	เม.ย.	2559	ณ	ก.ม.14	ติดถนน
มิตรภำพ	บรเิวณทีจ่ะสร้ำงอทุยำนจติกศุลขอนแก่น	ต.ท่ำพระ	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

งานมหัศจรรย์ ไดโนเสาร์ประเทศไทย
@ขอนแก่น ครั้งที่ 3

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	รองนำยก	อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์  
ร่วมพธิเีปิดงำน	มหศัจรรย์ไดโนเสำร์ประเทศไทย	@	ขอนแก่น	
ครั้งที่	 3	 ประจ�ำปี	 2559	 โดยมี	 อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณ	ี 
น�ยทศพร นุชอนงค์	 เป็นประธำน	 ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ขอนแก่น	 น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์	 กล่ำวต้อนรับ	 และมี	
ผอ.ส�ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ขอนแก่น	น�ยสม�น ม�นะกิจ	 กล่ำวรำยงำน	 เมื่อวันท่ี	 19	
เม.ย.	2559	ณ	ลำนโปรโมชัน่	ช้ัน	1	ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัพลำซำ	 
ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

 ฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน รุ่นที่ 3

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธำนเปิดโครงกำรฝึกอบรมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 
ในอ�ำนำจหน้ำทีข่ององค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั	ประจ�ำปี	2559	
รุ่นที่	 3	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 2	น�ยวุฒิพร  
ศรีมังกรแก้ว	พร้อมด้วย	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี  
จันทร์นวล,	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข�  
ณ สกลนคร ร่วมเป็นเกียรติ	 เม่ือวันที่	 27	 เม.ย.	 2559	 
ณ	โรงแรมวีวิช	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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โดย...ศิริวัฒน์ น�มคัณที

งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจ�าปี 2559

	 เมื่อวันที่ 	 5	 เม.ย.2559	 นำยก	 อบจ.ขอนแก ่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ	์มอบหมำยให้	รองนำยก	อบจ.
ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	 เป็นผู้กล่ำวต้อนรับในพิธ ี
เปิดงำนประเพณีสุดยอดสงกรำนต์อีสำน	 เทศกำลดอกคูน
เสียงแคน	 และถนนข้ำวเหนียว	 ประจ�ำปี	 2559	 โดยมี	 ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวดัขอนแก่น	น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์	เป็นประธำน
ในพิธี	 และนำยก	 ทน.ขอนแก่น	น�ยธีระศักดิ์ ทีฆ�ยุพันธ์ 
เป็นผู้กล่ำวรำยงำน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว	 ส่งเสริมอำชีพของประชำชนในท้องถิ่น	 ตลอดจน 
เป็นกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	
ในโอกำสนี้มี	 เสนำธิกำร	 มทบ.23	 พ.อ.รณกร ป�นกุล  
พร้อมด้วย	ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น	พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย,์	
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	1	น�งปณิด� แก้วขัน	ทั้งนี้ม ี
ผูแ้ทนจำกหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนร่วมเป็นเกยีรต	ิจัดงำน
ข้ึนระหว่ำงวนัท่ี	5-15	เม.ย.2559	ณ	บรเิวณเวทีสวนสำธำรณะ	
200	ปี	ริมบึงแก่นนคร	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...รัฐกรณ์ ทองง�ม นิติกรชำ�น�ญก�รพิเศษ

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐ
	 ด้วยกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์	
ได้จัดกำรประชุมแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยจ้ำงงำน
คนพิกำรในหน่วยงำนรัฐในวันพฤหัสบดี	ที	่7	 เมษำยน	2559	 
ณ	 โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์	 ถนนวิภำวดีรังสิต	 กรุงเทพฯ	 ซึ่งมี
สำระส�ำคัญ	ดังนี้
	 1.	น�ยไมตรี อินทุสุต	 ปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์	 เป็นประธำน	 ได้มอบนโยบำยส�ำคัญ
เกี่ยวกับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรเพื่อพัฒนำชีวิตและ
สังคม	 เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิกำร	 (บุคคลซึ่งม ี
ข้อจ�ำกัดในกำรปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันเนื่องจำกมี
ควำมบกพร่องทำงกำรเหน็	กำรได้ยนิ	กำรเคลือ่นไหว	กำรส่ือสำร	 
จิตใจ	 อำรมณ์	 พฤติกรรม	 สติปัญญำ	 กำรเรียนรู้)	 จ�ำนวน
ประมำณหน่ึงล้ำนห้ำแสนคน	 ซึ่งสำเหตุที่ส�ำคัญที่ท�ำให้พิกำร
เกนิครึง่เกดิจำกกำรเจบ็ป่วยและควำมชรำภำพ	ในส่วนท่ีเหลอื
เกิดจำกอุบัติเหตุหรือควำมพิกำรที่ติดตัวมำแต่ก�ำหนด
	 	 	1.1	กำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยกำรเสริมสร้ำง
สมรรถภำพหรือควำมสำมำรถของคนพิกำรให้มีสภำพที่ดีขึ้น
หรอืด�ำรงสมรรถภำพหรอืควำมสำมำรถท่ีมอียูเ่ดมิไว้โดยอำศยั
กระบวนกำรทำงกำรแพทย์	กำรศำสนำ	กำรศกึษำ	สงัคม	อำชพี	
หรือกระบวนกำรอื่นใดเพื่อให้คนพิกำรมีโอกำสท�ำงำนหรือ
ด�ำรงชีวิตในสังคมอยำ่งเต็มศักยภำพ
	 	 	1.2	กำรส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติโดยกำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพคนพิกำร	กำรจัดสวัสดิกำรกำรส่งเสริมและพิทักษ์
สทิธกิำรสนับสนุนให้คนพกิำรสำมำรถด�ำรงชวีติอสิระ	มศีกัดิศ์รี	
แห่งควำมเป็นมนุษย์และเสมอภำคกับบุคคลทั่วไป	มีส่วนร่วม
ทำงสงัคมอย่ำงเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิำพภำยใต้สภำพแวดล้อม
ที่คนพิกำรสำมำรถเขำ้ถึงและใช้ประโยชน์ได้
	 2.	กำรขอควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนของรฐัและนำยจ้ำง
หรือเจ้ำของสถำนประกอบกำร	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรรับคนพิกำรเขำ้ท�ำงำน
ในหน่วยงำนของรัฐให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	พ.ศ.2550	ดังนี้
	 	 	 2.1	 ตำมมำตรำ	 33	 ก�ำหนดให้นำยจ้ำงหรือเจ้ำของ
สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนของรัฐรับคนพิกำรเข้ำ
ท�ำงำนตำมลักษณะของงำนในอัตรำส่วนท่ีเหมำะสมกับ
ผู ้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรหน่วยงำนของรัฐ	 ทั้งนี	้
ตำมกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนคนพิกำรที่นำยจ้ำงหรือ
เจ้ำของสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนของรัฐจะต้อง

รับเข้ำท�ำงำนและจ�ำนวนเงินที่นำยจ้ำงหรือเจ้ำของสถำน 
ประกอบกำรจะต้องน�ำไปส่งเข้ำกองทุนส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร	 พ.ศ.๒๕๕๔	 ก�ำหนดให้นำยจ้ำงหรือ
เจ้ำของสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีลูกจ้ำง
หรอืผูป้ฏบิติังำนต้ังแต่หนึง่ร้อยคนขึน้ไปรบัคนพกิำรทีส่ำมำรถ
ท�ำงำนได้ในอัตรำส่วนลูกจ้ำงหรือผู้ปฏิบัติงำนที่ไม่ใช่คนพิกำร
ทกุหนึง่ร้อยคนต่อคนพกิำรหนึง่คน	กำรนบัจ�ำนวนผูป้ฏบิตังิำน
ให้นับทุกวันที่	1	ตุลำคมของแต่ละป	ี
	 	 	2.2	 ตำมมำตรำ	 35	 ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐหรือ
นำยจ้ำงหรือเจ้ำของสถำนประกอบกำรไม่ประสงค์จะรับคน
พิกำรเข้ำท�ำงำนตำม	 มำตรำ	 33	 หน่วยงำนของรัฐอำจให้
สัมปทำนจัดสถำนที่จ�ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำร	 จัดจ้ำงเหมำ
ช่วงงำนหรือจ้ำงเหมำบริกำรโดยวิธีกรณีพิเศษฝึกงำนหรือ 
จัดให้มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกล่ำมภำษำมือหรือ
ให้ควำมช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรก็ได	้
ทัง้นีต้ำมหลกัเกณฑ์วธิกีำรและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมกำรก�ำหนด
ในระเบียบ
	 	 	2.3	 คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน	 (ก.พ.)	 
ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรสรรหำและ
เลือกคนพิกำรเข้ำท�ำงำนในส่วนรำชกำรตำมนัยหนังสือ
ส�ำนกังำน	ก.พ.	ที	่นร	1004	/ว.21	ลงวนัที	่3	พฤศจกิำยน	2558	 
ทั้งนี้	 ในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่น	 ผู้แทนกรมส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่น	 แจ้งว่ำ	 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรยกร่ำง 
หลักเกณฑ์กำรสรรหำ	เพื่อให้	ก.กลำง	ประกำศใช้
	 ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำร	 พ.ศ.2550	 มีเจตนำรมณ์ในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คณุภำพคนพกิำรเพือ่แก้ไขปัญหำในกำรเข้ำถงึและใช้ประโยชน์
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกอันเป็นสำธำรณะ	 ตลอดจนสวัสดิกำร
และควำมช่วยเหลืออื่นจำกรัฐ	 โดยเฉพำะโอกำสในกำรมีงำน
ท�ำอย่ำงสมภำคภูมิ	ดังนั้น	หน่วยงำนของรัฐหรือนำยจ้ำงหรือ
เจ้ำของสถำนประกอบกำรต่ำงๆ	 ต้องพึงปฏิบัติตำมกฎหมำย
โดยกำรรับคนพิกำรเข้ำท�ำงำนหรืออำจให้สัมปทำนจดัสถำนที ่
จ�ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรจัดจ้ำงเหมำช่วงงำนหรือจ้ำงเหมำ
บริกำรโดยวิธีกรณีพิเศษฝึกงำนหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือ 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 ล่ำมภำษำมือ	 หรือให้ควำมช่วยเหลือ
อื่นใดแก่คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรก็ได้

12 วารสารคูนแคน
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พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส (4)
โดย...ธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

	 หลังจำกที่ได้อัญเชิญพระบรมรำโชวำทและพระรำชด�ำรัส
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 เกี่ยวกับกำรรู้รักสำมัคคี	 และ
กำรด�ำรงชีพในสภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	มำแสดงไว้ 
ในวำรสำรรวม	3	ฉบบัแล้ว	ผูเ้ขยีน	ได้สืบค้นต่อไปอกีพบว่ำ	ยงัคงมี
พระบรมรำโชวำทและพระรำชด�ำรสั	ทีท่รงพระรำชทำนไว้ในหลำย
โอกำส	 ซึ่งสมควรอย่ำงยิ่งที่จะได้น�ำมำแสดงให้ทุกท่ำนได้ยึดถือ
ปฏิบัติ	ให้เป็นมงคลแก่ชีวิต	ดังนี้ครับ

 “ความเจริญของประเทศชาติ	 เป็นความเจริญส่วนรวม	 
ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระท�าของคนทั้งชาติ	 ถือได้ว่า 
ทุกคนแบ่งหน้าที่กันท�าประโยชน์ให้แก่ชาติ	 ตามความถนัดและ
ความสามารถ	และเกื้อกูลกันและกัน	ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และท�างาน
ให้แก่ประเทศชาติได้โดยล�าพังตนเอง”

	 พระบรมรำโชวำทของ	พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว	ในพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 เมื่อวันที่	
10	กรกฎำคม	2513

 “ในการปฏิบัติราชการนั้น	 ขอให้ท�าหน้าที่ เพื่อหน้าที	่ 
อย่านึกถึงบ�าเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก	ขอให้ถือว่าการ
ท�าหน้าที่ได้สมบูรณ์	 เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ	 
จะท�าให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง”

	 พระบรมรำโชวำทของ	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว	 
เนื่องในโอกำสวันข้ำรำชกำรพลเรือน	เมื่อวันที่	1	เมษำยน	2533

 “ความคิดน้ันเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระท�า	
เพราะกิจที่จะท�าค�าที่จะพูดทุกอย่างล้วนส�าเร็จมาจากความคิด	
การคิดก่อนพูดและก่อนท�าจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งค�าพูดท่ี
ไม่สมควร	หยุดยั้งการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง”

	 พระบรมรำโชวำทของ	พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว	ในพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรของ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	เมื่อวันที่	
10	กรกฎำคม	2540

 “คนไม่มีความสุจริต	 คนไม่มีความมั่นคง	 ชอบแต่มักง่าย	 
ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่ส�าคัญอันใดได้	 ผู้ที่ม ี
ความสจุรติและความมุง่มัน่เท่าน้ัน	จึงจะท�างานส�าคัญยิง่ใหญ่ท่ีเป็น
คุณประโยชน์แท้จริงได้ส�าเร็จ”

	 พระบรมรำโชวำทของ	พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว	ในพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรของ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	เมื่อวันที่	
12	กรกฎำคม	2522

 “สัจจวาจา	 น้ันเป็นรากฐานของการท�างาน	 หรือการด�ารง
ชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้า	มีความส�าเร็จ	“สัจ”	เป็นการตั้งใจ	
ตั้งจิตใจ	“วาจา”	เป็นค�าพูดออกมา	แสดงถึงค�าพูดนั้นต้องออกมา
จากใจ	คือเป็นการตั้งใจที่จะท�าอะไรเพื่อความส�าเร็จในงานนั้น”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  news.ch7.com/speech/22/พระบรมราโชวาท.html

	 พระรำชด�ำรสัของ	พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	ในโอกำสที่
ผู้พิพำกษำประจ�ำกระทรวงยุติธรรมเฝ้ำฯ	ถวำยสัตย์ปฏิญำณก่อน
เขำ้รับหน้ำที่เมื่อวันที่	18	มีนำคม	2525

 “ผู้หนักแน่นในสัจจะ	 พูดอย่างไรท�าอย่างนั้น	 จึงจะได้รับ 
ความส�าเร็จ	 พร้อมทั้งความศรัทธา	 เชื่อถือ	 และความยกย่อง
สรรเสริญจากคนทุกฝ่าย	การพูดแล้วท�า	คือพูดจริงท�าจริง	จึงเป็น
ปัจจัยส�าคัญ	ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด”

	 พระบรมรำโชวำทของ	พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว	ในพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรของ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	เมื่อวันที่	
10	กรกฎำคม	2540

 “การปิดทองหลังพระนั้น	 เมื่อถึงคราวจ�าเป็นก็ต้องปิด	 
ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก	 ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก	 
เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น	 แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า	
ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย	พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”

	 พระบรมรำโชวำทของ	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรของ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	เมื่อวันที่	
25	กรกฎำคม	2506

	 “ประเพณีท้ังหลายย่อมมีประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต 
ของแต่ละคน	 เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ	 เราควรจะ
ยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว	้ เพื่อความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศ”

	 พระบรมรำโชวำทของ	พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว	ในพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรของ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	เมื่อวันที่	
21	เมษำยน	2503

 “โบราณวัตถุ	 ศิลปวัตถุ	 และโบราณสถานท้ังหลายเป็นของ 
มีคุณค่า	 และจ�าเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์
ศิลปะโบราณคดี	 เป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย	 
ทีม่มีาแต่อดตี	ควรสงวนรกัษาไว้ให้คงทนถาวร	เป็นสมบตัส่ิวนรวม
ของชาติไว้ตลอดกาล”

	 พระรำชด�ำรัสของ	พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว	ในพิธีเปิด
พพิธิภณัฑ์สถำนแห่งชำตเิจ้ำสำมพระยำ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ	
เมื่อวันที่	26	ธันวำคม	2504

 “การสร ้างงานศิลปะทุกอย ่างทุกประเภท	 นอกจาก 
จะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ	 ประกอบกับวิธีการที่ดี
อย่างเหมาะสมแล้ว	 ศิลปินจ�าต้องมีความจริงใจและความบริสุทธ์ิ
ใจในงานทีท่�าด้วย	จงึจะได้ผลงานทีม่ค่ีาควรแก่การยอมรับนบัถอื”

	 พระรำชด�ำรัสของ	พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว	ในพิธีเปิด
กำรแสดงศลิปกรรมแห่งชำต	ิครัง้ที	่21	เมือ่วนัที	่8	กันยำยน	2515
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โครงการอบรมจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขในวัยผู้สูงอายุ

	 เมื่อวันที่	 26	 เม.ย.	 2559	นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ	์ เป็นประธำน	 ในพิธีเปิดโครงกำรอบรม
จะอยู่อย่ำงไรให้มีควำมสุขในวัยผู้สูงอำยุ	 โดยมี	 นำยอ�ำเภอบ้ำนแฮด	 น�ยปรีด� สุขใจ	 เป็นผู้กล่ำวต้อนรับ	 และนำยก	
ทต.บ้ำนแฮด	น�ยศิริพงษ์ อรุณเดช�ชัย	 เป็นผู้กล่ำวรำยงำน	 กำรจัดโครงกำรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภำพจิต	 
สุขภำพกำยแก่ผู้สูงอำยุ	 อีกทั้งเพื่อเชิดชูคุณค่ำ	 และส่งเสริมจริยธรรมแก่ผู้สูงอำยุ	 เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ	 
ในโอกำสนี้	มี	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บำ้นแฮด	น�งนริศร� อรุณเดช�ชัย	พร้อมด้วย	ปลัด	ทต.บ้ำนแฮด	น�ยวิทย� ภูโยส�ร,	 
ประธำนสภำ	 ทต.บ้ำนแฮด	น�ยเฉลียว ป�กเมย	 ตลอดจนสมำชิกสภำ	 ทต.บ้ำนแฮด	 และที่ปรึกษำ	 นำยก	 ทต.บ้ำนแฮด	 
ร่วมเป็นเกียรต	ิณ	หอประชุมที่ว่ำกำรอ�ำเภอบ้ำนแฮด	อ.บ้ำนแฮด	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ ส�านักปลัด อบจ. 
โดย...วิภ�รัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคร�ะห์
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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมสามัญ ประจ�าปี 2559 สมัยแรก

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

  นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ พร้อมด้วย	 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น	 
คณะผู้บริหำร	ขำ้รำชกำร	สังกัดอบจ.ขอนแก่น	เขำ้ร่วมกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น	สมัยประชุมสำมัญ	
ประจ�ำปี	 2559	 สมัยแรก	 เมื่อวันที่	 8	 เม.ย.2559	ณ	ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งในกำรประชุม 
ครั้งนี้	มีระเบียบวำระกำรประชุมจ�ำนวน	26	ระเบียบวำระ	โดย	สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น	ได้มีมติเห็นชอบญัตติ
ที่ส�ำคัญดังนี้
	 	 1.อนมุตัใิห้โอนเงนิงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559	แผนงำนกำรศกึษำ	งบลงทนุ	หมวดค่ำครภุณัฑ์	
ของส�ำนักกำรศึกษำและวัฒนธรรม
	 	 2.อนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.2559	เพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่	หมวดค่ำครุภัณฑ์	
ประเภทคำ่จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์โรงเรียนโนนหันวิทยำยนสังกัด	อบจ.ขอนแก่น
	 	 3.อนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินรำยได้สะสมของโรงเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้แก่	 โรงเรียนโคกสูงประชำสรรพ์	 โรงเรียน 
ซับสมบูรณ์พิทยำลัย	 โรงเรียนพิศำลปุณณวิทยำ	 โรงเรียนพูวัดวิทยำคม	 โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร	 โรงเรียนสีชมพูศึกษำ	 
และโรงเรียนเมืองพลพิทยำคม
	 	 4.เห็นชอบกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยด�

	 เม่ือวนัที	่8	เม.ย.2559	นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์	เป็นประธำนเปิดโครงกำรพฒันำคณุภำพ

ชวีติผูส้งูอำยใุนเขตพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น	ประจ�ำปี	2559	โดยม	ีประธำน	สำขำสมำคมสภำผู้สูงอำยภุำคตะวนัออกเฉียงเหนอื	 

น�ยสำ�ร�ญ ศรีน้อยข�ว	 เป็นผู้กล่ำวรำยงำน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมรักควำมอบอุ่นให้เกิดขึ้นกับผู้สูงอำย	ุ 

เปิดโอกำสให้แสดงควำมคดิเหน็แลกเปลีย่นประสบกำรณ์	รวมท้ังแนวทำงกำรพฒันำชมรมผูส้งูอำยใุห้เจรญิก้ำวหน้ำต่อไป	 

ในโอกำสนี้มีปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล	พร้อมด้วย	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งส�วนงลักษณ์  

รตันจนัทร์,	หวัหน้ำส�ำนกัปลดั	อบจ.	น�ยวรเวทย์ ดเิรกศร,ี	นกัพฒันำสงัคมช�ำนำญกำร	สนง.พมจ.ขอนแก่น	น�งภทัร�นษิฐ์  

วิทยตม�ภรณ	์เข้ำร่วมเป็นเกียรติ	ณ	ห้องมงกุฎเพชร	โรงแรมโฆษะ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2559
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ภารกิจ กองคลัง
โดย...ฝ่�ยเร่งรัดและจัดเก็บร�ยได้

การรับช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ไตรมาสที่สอง ปีงบประมาณ 2559

วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2559

ยอดรายรับจริงและรายจ่ายจริง
ไตรมาสที่สอง ปีงบประมาณ 2559

วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2559

	 1.	ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม	พรบ.	อบจ.	 	 	 จ�ำนวน
	 2.	ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม	พรบ.แผน	และ	 	 	 จ�ำนวน
	 	 ขั้นตอนกำรกระจำยอ�ำนำจ
	 3.	ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	 	 จ�ำนวน
	 4.	ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม	 	 	 	 จ�ำนวน
	 5.	ค่ำภำคหลวงแร่	 	 	 	 	 จ�ำนวน
	 6.	ภำษีน�้ำมัน	 	 	 	 	 จัดเก็บได้
	 7.	ภำษียำสูบ	 	 	 	 	 จัดเก็บได้
	 8.	ค่ำธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม	 	 	 จัดเก็บได้
	 9.	เงินรำยได้สถำนีขนส่ง	(งบเฉพำะกำร)	 	 จัดเก็บได้
         รวมทั้งสิ้น

28,485,470.18
30,549,427.26

237,978,602.32
55,203,635.51

571,498.34
3,213,616.75

20,478,670.68
489,046.86

4,300,719.03
381,270,686.93

บำท
บำท

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บ�ท

ร�ยรับจริง ร�ยจ่�ยจริง

ร�ยก�ร จำ�นวนเงิน (บ�ท) ร�ยก�ร จำ�นวนเงิน (บ�ท)

รำยรับทั้งสิ้น 485,648,515.50 รำยจำ่ยตำมงบประมำณ 299,200,864.94

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 73,363,873.89 รำยจำ่ยค้ำงจำ่ย 116,538,206.00

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 28,778,229.40 จ่ำยจำกงบเฉพำะกิจกำรสถำนีขนส่ง 3,594,259.08

รวมทั้งสิ้น 587,790,618.79 รวมทั้งสิ้น 419,333,330.02
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ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย...สุวลี ศิริธรรมจักร นักพัฒน�ชุมชน ชำ�น�ญก�ร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) 

อ.บ้านฝาง และ อ.สีชมพู ประจ�าปี 2559
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	 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ได้น�ำ	 สมำชิก	 ทสม.เขต	 อ.บ้ำนฝำง	 และอ.สีชมพู	 
ร่วมศึกษำดูงำนตำมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม	 (ทสม.)	ประจ�ำป	ี 2559	จ�ำนวน	300	คน	ระหว่ำงวันที่	 27-28	 เม.ย.	 2559	 
ณ	โรงแรมฟำวน์เท่น	ทรี	รีสอร์ท	เขำใหญ่	อ.ปำกช่อง	จ.นครรำชสีมำ
	 ในกำรนีไ้ด้รบัเกยีรตจิำก	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.หนองนำค�ำ	ด.ต.พชิิต ศรวีไิล	พร้อมด้วย	 
ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บ้ำนฝำง	น�ยธณชั เครอืม� ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.สชีมพ	ูน�ยอ�ทติย์  
ถนอมทุน,	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ	 และ	 ผอ.กองแผนและงบ
ประมำณ	น�ยเพ็ชร มูลป้อม	ร่วมเดินทำงไปศึกษำดูงำนในครั้งนี้ด้วย	
	 อำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน	 หรือ	 ทสม.	 เกิดจำก
แนวคดิในกำรส่งเสริมสทิธ	ิหน้ำทีข่องประชำชน	ในกำรเขำ้มำร่วมดแูลทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน	 ซึ่งกำรศึกษำดูงำนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้สมำชิก	 
ทสม.มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรบรหิำรงำนด้ำนสิง่แวดล้อม	และแนวทำงกำรด�ำเนนิชวีติตำมหลกั 
ปรชัญำเศรษฐกิจพอเพยีง	มโีอกำสแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ	สำมำรถพฒันำให้เกดิ 
แนวควำมคิดริเร่ิมในกำรสร้ำงอำชพีเสรมิ	เพิม่รำยได้	ซึง่เป็นกำรยกระดบัคณุภำพชวีติและแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนให้แก่ประชำชนได้อีกทำงหนึ่ง	อีกทั้งยังเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของ	ทสม. 
ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้มีควำมเข้มแข็งและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
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ภารกิจกองกิจการขนส่ง
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติง�นขนส่ง

	 	 สวัสดีครับ	 แฟนๆ	 วำรสำรคูนแคน	 ทุกๆ	 ท่ำนครับ	 กองกิจกำรขนส่ง	 ขอเสนอกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตขับรถ 
ส่วนบุคคล	5	ปี	ซึ่งเป็นบทควำมที่มีประโยชน์ไม่มำกก็น้อย	ส�ำหรับผู้ใช้รถส่วนบุคคลนะครับ
	 	 	 •	ใบอนุญำตขับรถส่วนบุคคล	5	ปี	ต่ออำยุเป็นใบอนุญำตขับรถส่วนบุคคล	5	ปี	โดยสำมำรถต่อก่อนล่วงหน้ำได้
ไม่เกิน	3	เดือน	
    หลักฐ�นประกอบด้วย
	 	 	 	 1.	บัตรประจ�ำตัวประชำชนฉบับจริงพร้อมส�ำเนำ
	 	 	 	 2.	ใบอนุญำตขับรถส่วนบุคคลฉบับเดิมพร้อมส�ำเนำ
	 	 	 	 3.	ส�ำเนำเอกสำรกำรแก้ไขรำยกำร	เช่น	ชื่อ	-	สกุล	ยศ	ค�ำน�ำหน้ำนำม	เป็นต้น	(ถ้ำมีกำรแก้ไขรำยกำร)
	 	 	 	 4.	รูปถำ่ยขนำด	1	นิ้ว	จ�ำนวน	2	รูป	หำกขอรับใบอนุญำตขับรถรูปแบบใหม	่(บัตรพลำสติก	ไม่ต้องใช้ 
	 	 	 	 	รูปถ่ำย)
	 	 	 	 5.	ใบอนุญำตขับรถส่วนบุคคลชั่วครำว	(ฉบับเดิม)

การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี

ที่มา : หนังสือขับขี่ปลอดภัยกับ กปถ. กรมการขนส่งทางบก

  หมายเหต	ุไม่ต้องอบรมและทดสอบ	ยกเว้น	ใบอนุญาต
ขับรถสิ้นอายุเกิน	1	ปี	ต้องทดสอบข้อเขียนหากสิ้นอายุเกิน	3	ปี	
ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจรทางบก	จ�านวน	1	ชั่วโมง	ทดสอบข้อเขียน	และทดสอบ
ขับรถ	พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ
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บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน
โดย...กรรณิก�ร์ เจริญดี นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�ร

ที่มา : คัดลอกน�ามาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc

ข้อทักท้วงของ สตง. ในการปฏิบัติงานของ อปท.

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

	 เทศบำลต�ำบลจัดโครงกำรน�ำนักกีฬำ	 และ
ประชำชนเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำกับหน่วยงำนอ่ืน	 
โดยส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน	 จ�ำนวน	 50	 คน	 
มีค�ำสั่งให้คณะผู ้บริหำร	 สมำชิกสภำเทศบำล	
พนกังำนเทศบำลและลกูจ้ำง	จ�ำนวน	30	คน	ให้เดนิ
ทำงไปรำชกำรเพือ่ร่วมแข่งขนักฬีำเทศบำลสมัพนัธ์
	 1.	เบิกจำ่ยจัดซื้อเสื้อนักกีฬำ	จ�ำนวน	80	ตัว

	 2.	เบิกจำ่ยค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร	และ
เครือ่งดืม่	สำหรบันกักฬีำและผูเ้ข้ำรว่มแข่งขนักฬีำ

	 1.	กำรจดัซือ้เสือ้นกักฬีำส�ำหรบัผูร่้วมเชยีร์นกักฬีำจ�ำนวน	30	ตวั	 
ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้	 เนื่องจำกตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย	 
ที่	 มท	0808.4/ว	2589	ลงวันที่	 3	สิงหำคม2547	 เรื่อง	หลักเกณฑ์
กำรใช้จ่ำยเงินในกำรแข่งขันกีฬำ	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
ข้อ	1.3	ก�ำหนดค่ำอปุกรณ์กฬีำหรอืกรฑีำ	ค่ำชดุนกักฬีำ	หรอืชดุนกักรฑีำ	 
พร้อมรองเท้ำ	ถงุเท้ำ	และค่ำใช้จ่ำยเบด็เตลด็	ให้เบกิได้เท่ำทีจ่�ำเป็นและ	
ประหยัดเทำ่นั้น	 และเทียบเคียงตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นได้ตอบข้อหำรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	 กรณีเทศบำลเบิกจ่ำยเงิน	
ค่ำเสื้อกองเชียร	์ตำมหนังสือกรมส่งเสริม	กำรปกครองท้องถิ่น	ที่	มท	
0808.4/184	ลงวันที่	9	มกรำคม	2555	เรื่อง	หำรือกรณีกำรเบิกจ่ำย
เงินค่ำเสื้อกองเชียร	์ ตำมข้อ	 1.3	ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดดังกลำ่วต้องเป็น 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขนักฬีำของนกักฬีำหรอืนกักรฑีำเท่ำนัน้	มไิด้	หมำย
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น	 ดังนั้น	 กรณีกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเสื้อกองเชียร์ 
ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหำดไทย	จึงไม่สำมำรถเบิกได้
	 2.	 เป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย	 ที่	 มท	
0808.4/ว	2589	ลงวันที่	 3	สิงหำคม	2547	 เรื่อง	หลักเกณฑ์กำรใช้
จ่ำยเงินในกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร	 ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ข้อ	 1	
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ส่งนักกีฬำหรือนักกรีฑำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันให้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงค่ำเบี้ยเลี้ยงและ 
ค่ำเช่ำท่ีพักส�ำหรับนักกีฬำและนักกรีฑำในอัตรำต�่ำสุดของระเบียบ	 
และไม่ได้ก�ำหนดให้เบิกเป็นค่ำจัดเลี้ยงอำหำร	 ดังนั้นจึงไม่สำมำรถ 
เบิกจ่ำยค่ำอำหำรดังกลำ่วได้

ต่อจากฉบับที่แล้ว

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

	 เม่ือวันที่	 12	 เม.ย.	 2559	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัดงำนประเพณี
สงกรำนต์	อบจ.ขอนแก่น	ประจ�ำป	ี2559	โดยมี	นำยก	อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธำนในพิธี	พร้อมด้วย	ประธำน
สภำ	อบจ.ขอนแก่น	ดร.สชุ�ต ิไตรวงค์ถ�วร รองนำยก	อบจ.ขอนแก่น	 
สมำชิกสภำ	 อบจ.ขอนแก่น	 คณะผู ้บริหำร	 ข้ำรำชกำร	 ลูกจ้ำง	
และพนักงำน	 ร่วมกิจกรรม	 เพื่อควำมเป็นสิริมงคล	 และอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย	 เนื่องในวัน 
ขึ้นปีใหม่ไทย	 และวันผู ้สูงอำยุ	 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยกำร
ท�ำบุญตักบำตร	 ปล่อยปลำ	 สรงน�้ำพระ	 รดน�้ำด�ำหัวขอพรผู้ใหญ่	 
และกิจกรรมบ�ำเพญ็ประโยชน์ภำยในหน่วยงำน	ณ	หอประชมุองค์กำร
บรหิำรส่วนจังหวดัขอนแก่น	และหนองอเีลงิ	พทุธมณฑลอสีำนจงัหวดั
ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย...กิตติชัย อุทธ� นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�ร

 น�ยจักรพรรด์ิ น้อยศรี	 นักเรียน
ชั้น	 ม.4	 ร.ร.พระธำตุขำมแก่นพิทยำลัย	
สังกดั	อบจ.ขอนแก่น	ได้เป็นตัวแทนยวุชน
ทีมชำติไทย	 เข้ำร่วมกำรแข่งขันกรีฑำ

นำนำชำต	ิ“11th	Southeast	Asian	 (SEA)	Youth	Athletics	
Championships	2016”	ในรำยกำรทุ่มน�้ำหนัก	โดยประเทศไทย
เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่	 23-24	 เม.ย.	 2559	 
ณ	สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 ศูนย์รังสิต	 มีประเทศใน
ภูมิภำคอำเซียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันจ�ำนวน	 10	 ประเทศ	 ได้แก	่
อินโดนีเซีย	มำเลเซีย	สิงคโปร	์ฟิลิปปินส	์เมียนมำร์	กัมพูชำ	ติมอร	์
เวียดนำม	ลำว	และประเทศไทย	ซึ่งผลกำรแข่งขัน	น�ยจักรพรรดิ์  
น้อยศรี	 ท�ำสถิติได้	 15.72	 เมตร	 ชนะมำเลเซียได้อย่ำงเฉียดฉิว 
ที่ท�ำสถิติได้	 15.71	 คว้ำเหรียญทองได้ส�ำเร็จ	 โดยมีผู้ฝึกสอน	 คือ	 
น�ยประวัติ เพียสมน� ครู	 คศ.3	 และ	 ผู้ควบคุม	 คือ	น�ยภักดี 
ศิริพรรณ	 ผอ.โรงเรียนพระธำตุขำมแก่นพิทยำลัย	 และได้รับกำร
สนบัสนนุจำก	นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นชิกพงษ์
	 ทั้งนี้จะเข้ำร ่วมคัดตัวนักกีฬำในวันที่ 	 14	 พ.ค.	 2559	 
ณ	สนำมกีฬำศุภชลำศัย	 เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำนักเรียนอำเซียน	 หรือ	 “อาเซียนสกูลเกมส์	 2016”  
ที่ไทยจะเป็นเจำ้ภำพจัดแข่งขัน	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่ำงวันที่	
21-29	ก.ค.	2559	ต่อไป
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย...เทว� ตั้งว�นิชกพงษ์ หัวหน้�กลุ่มง�นนิเทศติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�

ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน

 ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/108759

	 สวสัดค่ีะ	ผูอ่้ำนทกุท่ำนฉบบันีผู้เ้ขยีนขอน�ำเสนอบทควำมของ	ดร.ดำ�รงค์ ชลสขุ  
เพื่อเป็นกำรเสนอแนวทำงกำรขับเคล่ือนกำรศึกษำต่อผู้อ่ำนและผู้ที่มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง	 
ดงัต่อไปนีจ้ำกภำพจะเหน็ว่ำรถโรงเรยีน	(SCHOOL	BUS)	จะเดนิทำงไปตำมเป้ำหมำย
ที่วำงไว้ได้ต้องมีปัจจัยสนับสนุนหลำยประกำร	 ได้แก่	 คนขับรถซึ่งหมำยถึงรัฐมนตร	ี 
ผูบ้รหิำรระดบัสงูอนัประกอบด้วยปลดักระทรวงในกระทรวงศกึษำธกิำร	และล้อรถ	4	ล้อ	 
ได้แก่	1)	ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ	2)	คร-ูบคุลำกรทำงกำรศกึษำ-พ่อแม่นกัเรยีน	3)	หลกัสตูร	 
และ	 4)	 บรรยำกำศโรงเรียน	 นอกจำกน้ันกำรขับเคล่ือนครั้งน้ียังมีปัจจัยภำยนอกมำ
เกีย่วข้องอกี	4	ปัจจยั	ได้แก่กำรเมอืง	ประชำกร	กฎหมำย	และเทคโนโลยแีละนวตักรรม

	 	 กำรขบัเคลือ่นกำรปฏริปูจะส�ำเรจ็ได้นัน้	ต้องปฏริปูทีต่วัผู้บรหิำรสถำนศึกษำก่อน	ทัง้นี	้เพรำะบคุคลดงักล่ำวเป็น	Key	Man	ทีม่คีวำมส�ำคญั 
และมีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร	 เม่ือปฏิรูปผู้บริหำรสถำนศึกษำแล้ว	 ต่อไปจะต้องปฏิรูปที่ตัวครู	 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 
โดยให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นแกนน�ำในกำรปฏิรูปอีกทอดหนึ่ง	 ครูต้องมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง-พัฒนำหลักสูตร	 หลักสูตรต้องสนองตอบ 
ควำมต้องกำรของนักเรียนและตลำดแรงงำน	 จัดโรงเรียน-สถำนศึกษำให้น่ำอยู่	 น่ำเรียน	 สะอำด	 มีสีสัน	 ครู-บุคลำกรทำงกำรศึกษำรักเมตตำ	 
เอำใจใส่เด็กเสมือนลูกของตน

	 	 ส�าหรับแต่ละปัจจัยที่เป็นแรงขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(ด้านการศึกษา)	มีสาระส�าคัญ	ดังต่อไปนี้
  1.ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ� : ควรจดัให้มกีำรพฒันำผูบ้รหิำรสถำนศึกษำทกุแห่งอย่ำงเป็นระบบ	ครบวงจร	และต่อเนือ่ง	โดยวิธกีำรทีท่นัสมยั	
กำรพัฒนำควรเน้นทักษะ	3	ด้ำนให้ครบ	คือ	ทักษะดำ้นกำรวิเครำะห์เพื่อตัดสินใจ	สั่งกำร	และแก้ปัญหำ	ทักษะด้ำนคน	และทักษะด้ำนเทคนิค
เชี่ยวชำญเฉพำะ	ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องเป็นผู้สอนแนะน�ำงำน	และเป็นพี่เลี้ยงแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เป็นอย่ำงดีมีประสิทธิภำพ
  2.ครู บุคล�กรท�งก�รศึกษ� ครูต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีของนักเรียนดำ้นจริยธรรม	มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำวิธีกำรเรียนกำรสอนให้
ทันสมัย	รู้และเข้ำใจในจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำแห่งชำติ	น�ำหลักสูตรไปใช้ได้	จัดท�ำข้อสอบและแบบทดสอบได้	พ่อแม่	(ผู้ปกครอง)	ต้องสำมำรถ
ควบคุมกำรเล่นเกมคอมพิวเตอร์	 และเล่นอินเทอร์เน็ตขณะอยู่ที่บ้ำน	อย่ำงไรก็ตำม	พ่อแม่ไม่ควรเลี้ยงลูกด้วยเงิน	 แต่เลี้ยงลูกด้วยใจรักเอำใจใส่
ดูแลให้ควำมอบอุ่น
  3.หลกัสตูร : กำรพฒันำหลกัสตูรใหม่ตำมแนวปฏริปูต้องเป็นหลกัสูตรพฒันำทกัษะ	ในปัจจบุนัทำงรฐับำลไทยได้เพิม่เนือ้หำวชิำคณุธรรม
จรยิธรรม	กำรรกัชำต	ิค่ำนยิมหลกัของคนไทย	12	ประกำร	และประชำธปิไตยเข้ำไว้ในหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนแล้ว	ทัง้นี	้มกีำรปรบัวธิกีำรเรยีน
เปลี่ยนวิธีกำรสอน	เพื่อให้เด็กใช้กระบวนกำรคิดและวิเครำะห์เป็น
  4.บรรย�ก�ศโรงเรียน : คือสภำพแวดล้อมที่มีองค์ประกอบ	3	ด้ำน	ได้แก่	ด้ำนกำยภำพ	สังคม	และวิชำกำร	บรรยำกำศโรงเรียนจะต้อง
ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยของนักเรียน	 มีกำรต้อนรับทุกคนด้วยควำมยินดี	 และมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกับบุคคลอื่นๆ	 ครูมิใช่เพียงแต่เป็นผู้สอน
หนังสือ	แต่ต้องสอนกำรเป็นพลเมืองดีแก่นักเรียนให้นักเรียนสำมำรถค้นหำศักยภำพสูงสุดของตนเองได้	
	 	 ปัจจยัภำยนอกทีม่อีทิธพิลต่อกำรขบัเคลือ่นกำรปฏิรปูทำงกำรศึกษำของไทย	4	ปัจจัย	ได้แก่	กำรเมอืง	ประชำกร	กฎหมำย	และ	เทคโนโลยี
และนวัตกรรม	ดังจะได้สรุปให้เห็นเป็นแผนภำพ	ดังต่อไปนี้

 
ก�รเมือง : กำรเปล่ียนนโยบำยกำรศึกษำบ่อยคร้ัง 

ด้วยสำเหตุทำงกำรเมือง	ท�ำให้กำรบริหำรจัดกำรขำด

ควำมต่อเนื่อง	 

 

ประช�กร   

-	กำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชำกร	 

-	กำรย้ำยถิ่นของประชำกร	 

-	ท�ำให้นักเรียนขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ	 

 กฎหม�ย : กฎหมำยทำงกำรศึกษำล้ำสมัย 

ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสภำพชีวิต 

กำรเป็นจริงของสังคม	 

 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม :  

ส่วนด	ีเด็กได้เรียนรู้เร่ืองที่อยำกรู้ได้รวดเร็วทันสมัย	

ลดเวลำกำรสอนของครู	 

ส่วนเสีย	เด็กไม่สำมำรถคัดกรองข้อมูลจำก

อินเทอร์เน็ต	ท�ำให้พวกเขำเลียนแบบรับเอำ

แบบอย่ำงหรือวัฒนธรรมไม่ดีงำมจำกส่ือต่ำงๆ	 

มำใช้อย่ำงรวดเร็ว 

ปัจจัยภ�ยนอก 
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วัฒนธรรมประเพณีอีสาน
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน�้สำ�นักปลัด อบจ.

ที่มา : บทคัดย่อมาจากหนังสือวัฒนธรรมประเพณีของดีอีสาน ฮีตสิบสองคลองสิบสี ผู้เรียบเรียง นายส�าลี รักสุทธิ

วัฒนธรรมประเพณีอีสาน (ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีของดีอีสาน ) (2)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

และพระอำนนท์และคิดว่ำพระองค์ไม่เสวยเอำให้สัตวต์ำ่งๆ	กินเมื่อพระองค์ทรำบจึงได้เสวยท�ำให้นำงปลื้มปรีติยินดี	และได้ฟังเทศนำที่
พระพทุธเจ้ำสอนกบ็รรลโุสดำปัตตผิลด้วยอำนสิงส์ถวำยขนมปังจี	่ท�ำให้ชำวอสีำนเชือ่	จึงท�ำข้ำวจีถ่วำยพระสงฆ์	โดยสถำนทีท่�ำพธิแีต่ละ
แห่งอำจไม่เหมอืนกนัซึง่พอถงึเวลำชำวบ้ำนกจ็ะจัดท�ำข้ำวจีต่ัง้แต่เช้ำมดืจำกบ้ำนแล้วน�ำไปรวมกนัเพือ่ถวำยพระสงฆ์	แต่บำงแห่งกร็วมกนั 
น�ำข้ำวและฟืนไปรวมกนั	ท�ำข้ำวจีอ่ยูท่ีว่ดัเพรำะถอืว่ำร่วมกันท�ำบุญและสำมคัคมีำกข้ึน	และนยิมนมินต์พระ	7-9	รปู	หรอืตำมควำมเหมำะสม	 
ซึ่งกำรนัดท�ำบุญข้ำวจี่เป็นวันใดก็ได้ในเดือนสำม	 ในหมู่บ้ำนจะมีกำรจัดเตรียมข้ำวจี่แต่ย�่ำรุ่งวันนั้นเพื่อให้สุกทันใส่บำตร	 ปกติจะใส่	 
7-9	ก้อนต่อครอบครัว	นอกจำกนี้ก็อำจน�ำขำ้วเกรียบย่ำงไฟพองไปถวำยพร้อมอำหำรคำวหวำนซึ่งถึงเวลำถวำยจะมีกำรกล่ำวค�ำถวำย

 3.ฮีต บุญข้�วจ่ี (บุญเดือนส�ม) ข้�วจ่ี	 เป็นข้ำวเหนียวปั้นเท่ำไข่เป็ดทำเกลือแล้ว 
เสยีบไม้ย่ำงไฟด้วยถ่ำน	ทีส่กุเหลอืงพอดทีำไข่แล้วย่ำงอกีครัง้บำงแห่งนยิมใส่น�ำ้อ้อยดงัค�ำโบรำณว่ำ  
เดือนสามค้อยเจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี	่ข้าวจี่บ่มีน�้าอ้อยเจ้าน้อยเช็ดน�า้ตา	(อ่านเป็นภาษาอีสาน)	
	 กำรท�ำบุญข้ำวจี่ในเดือนสำมเป็นช่วงที่ชำวนำหมดภำระในกำรท�ำนำแล้วข้ำวขึ้นยุ้งฉำงใหม ่
จึงอยำกร่วมท�ำบญุถวำยพระ	โดยมีเรือ่งเล่ำว่ำ	มนีำงปุณทำส	ีท�ำขนมปังจีถ่วำยองค์สมัมำสมัพทุธเจ้ำ 

ขำ้วจี่แล้วน�ำไปใส่บำตรและถวำยอำหำรขอพรเป็นอันเสร็จพิธี
 4.ฮีต บุญเผวสหรือบุญมห�ช�ติ (บุญเดือนสี่) เป็นบุญที่ท�ำเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดร
นิยมท�ำในเดือนสี่	 ซึ่งก่อนจัดงำนมีกำรประชุมจัดเตรียมอำหำรคำวหวำนเพื่อถวำยแด่พระสงฆ์	
และแขกผู้มำร่วมงำนและปัจจัยไทยทำนส�ำหรับใส่กัณฑ์เทศน	์ทำงวัดก็มีกำรแบ่งหนัง	(หนังสือ
ใบลำน)	 เป็นกัณฑ์มอบให้พระภิกษุสำมเณรวัดตำ่งๆ	 เตรียมไว้เทศน	์ ซึ่งมีเรื่องเล่ำในเรื่องมำลัย
หมืน่มำลยัแสน	ว่ำมพีระมำลยัไปไหว้พระธำตุเกษแก้วจุฬำมณสีวรรค์ดำวดงึส์พบพระศรอีรยิะไตร	 
ได้ส่ังก�ำชบัพระมำลยัว่ำ	ถ้ำอยำกพบพระองค์จงอย่ำท�ำบำปหนกั	เช่นกำรฆ่ำข่มเหงบดิำมำรดำ	สมณะพรำหมณ์ณำจำรย์	ท�ำร้ำยพุทธเจ้ำ
และยยุงพระแตกกนัให้ฟังเรือ่งรำวพระเวสสนัดรชำดกให้จบในวนัเดยีวและน�ำไปปฏบิตั	ิเมือ่พระมำลยักลบัมำถงึโลกมนษุย์จงึได้บอกให้
ทรำบทั่วกันผู้ปรำรถนำเช่นวำ่นี้จึงพำกันท�ำบุญเผวสสืบต่อกันมำ	
	 โดยเป็นบุญเกี่ยวกับศำสนำโดยตรงสถำนประกอบพิธีจึงอยู่ที่วัดส่วนใหญ่	 กำรเทศน์บำงครั้งก็น�ำไปเทศน์ในงำนอุทิศกุศลต่ำงๆ	 
ก็ม	ีแต่งำนบญุเผวสจรงิๆจะต้องท�ำในบรเิวณวดัเท่ำนัน้	และมพีระครบจ�ำนวนกณัฑ์เทศน์อำจมพีระถงึ	30-60	รปู	หรอือำจหมนุเวียนกนั
กไ็ด้	โดยก่อนมีงำนบญุนีช้ำวบ้ำนจะไปรวมกนัทีว่ดัจดัสถำนที	่ท่ีพกั	ตกแต่งดอกไม้ในศำลำ	พวงมำลยั	ธงทวิ	มกีำรท�ำหมำกพนัค�ำ	เมีย่งพนัค�ำ	 
เทยีนธูป	มดีดำบ	อย่ำงละพนัและข้ำวตอกดอกไม้ไว้บชูำคำถำพนั	ประกอบด้วย	ดอกบัว	ก้ำนของผกัตบชวำอย่ำงละพนัดอก	ธงกระดำษสี 
พันผืนขึงด้ำยสำยสิญจน์	 ต้ังหม้อน�้ำมนต์	 ขันหมำกเบ็งแปดอัน	 โอ่งน�้ำ	 4	 โอ่ง	 ตั้งสี่มุมธรรมำสน์ในโอ่งมีจอกแหน	 ดอกไม้ชนิดต่ำงๆ	
และใบบัวปั้นรูปสัตว์ต่ำงไว้ใต้ธรรมำสน์ใหญ	่8	อัน	ปักรอบธรรมำสน์นอกศำลำทั้งแปดทิศเพื่อหมำยเขตปลอดภัยป้องกันมำรทั้งหลำย	 
ตำมเสำมีที่ใส่ข้ำวพันกองศำลำมีหอพระอุปคุต	คือ	บำตรกระโถน	กำน�้ำ	ร่ม	สบงจีวร	ถวำยพระอุปคุต	ที่ต้องจัดก่อนวันงำน	โดยวันโฮม
หรือวนัรวมนอกจำกจะมเีพือ่นบ้ำนมำร่วมงำน	มีพธิสี�ำคญั	2	อย่ำง	กำรนมินต์พระอปุคตุ	ในตอนเช้ำมดืวนัรวมประมำณตสีีต่ห้ีำโดยกำรน�ำ
ก้อนหินขนำดใหญ่สำมก้อนไปวำงในวังน�้ำหรือที่ใดก็ได้พอถึงเวลำก็แห่ดอกไม้ธูปเทียน	ขันห้ำขันแปดไปที่ก้อนหินวำงอยู่ที่สมมุติวำ่เป็น
พระอปุคตุ	แล้วมคีนหยบิก้อนหนิชขูึน้ถำมว่ำเป็นพระอปุคตุหรอืไม่สองก้อนรบัค�ำตอบว่ำไม่	ก้อนสำมตอบว่ำใช่จงึกล่ำวอำรำธนำอปุคตุ
แล้วเชิญหินก้อนสำมใส่พำนพร้อมจุดปะทัดตำ่งๆ	แห่แหนพระอุปคุตอย่ำงครึกครื้นเข้ำมำยังวัดแล้วน�ำประดิษฐ์สถำนที่ศำลำที่เตรียมไว	้ 
กำรนิมนต์พระอุปคุตมำบุญเพื่อสิริมงคลชัยเพื่อกำรจัดงำนส�ำเร็จรำบรื่น	 และกำรแห่เผวส	 จะท�ำตอนประมำณบ่ำยสำมเพื่ออัญเชิญ
พระเวสสันดรและพระนำงมัทรีเข้ำเมือง	 โดยสมมติว่ำอยู่ในป่ำ	 มีพระพุทธรูป	 พระภิกษุ	 4	 รูป	 ข้ึนนั่งบนเสลี่ยงหำมไปยังที่สมมติว่ำ 
พระเวสสนัดรกบันำงมัทรีอยูแ่ล้วอำรำธนำศีลห้ำก่อนแห่พร้อมบำยศรพีระเวสสนัดรเข้ำเมอืงกบันำงมทัร	ีและนมินต์พระเทศน์กัณฑ์กษตัริย์ 
เสร็จแล้วเชิญเขำ้เมือง	ตอนค�่ำให้พระสวดพุทธมนต์เสร็จและสวดบนธรรมำสน์	4	ครั้ง	คือ	อิติปิโส	 โพธิสัตว์	สวดชัยมงคล	และเทศน	์
พระมำลัยหมื่น	มำลัยแสนก่อนเทศเอำคำถำอุปคุต	4	บท	ปักขำ้งธรรมำสน์	เป็นอันเสร็จพิธีตอนค�่ำ	จนกระทั่งประมำณ	3	-	4	นำฬิกำ
ชำวบ้ำนร้องแห่ข้ำวพันก้อนไปถวำยพระอุปคุตที่วัดพร้อมวำงตำมธงเมื่อเสร็จพระสงฆ์ก็เทศน์สังกำดแล้วอำรำธนำเทศน์มหำชำต	ิ 
ตลอดทั้งวันตั้งแต่กัณฑ์เทศน์พร-นครกัณฑ์จบทุกกัณฑ์ก็ค�่ำพอดีเสร็จแล้วก็จัดขันดอกไม้ธูปเทียนกล่ำวคำรวะพระรัตนตรัยจบ 
เป็นอันเสร็จพิธีบุญเผวส	(อ่ำนต่อฉบับหน้ำครับ)
	 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	อบจ.ขอนแก่น	ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่
โดย...สุวนัย ภูม�ศ ผอ.กองก�รเจ�้หน้�ที่

อัตราเงินประจ�าต�าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น

	 	 	 สวัสดีครับ...ฉบับนี้ต้องขอแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้บริหำรและหัวหน้ำฝ่ำยทุกท่ำน	 ที่จะได้รับเงินประจ�ำต�ำแหน่ง 
ในอตัรำใหม่	ซึง่จะมผีลตัง้แต่วนัที	่1	ม.ค.	2559	เป็นต้นไป	เพือ่ให้สอดคล้องกบัระบบจ�ำแนกต�ำแหน่ง	(ระบบแท่ง)	สบืเนือ่งจำก	
ก.จ.	 ก.ท.	 และ	 ก.อบต.	 มีมติเห็นเห็นชอบแก้ไขบัญชีอัตรำเงินประจ�ำต�ำแหน่งของพนักงำนส่วนท้องถิ่น	และมำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น	(ฉบับที่	6)	และ	(ฉบับที	่7)	โดยให	้ก.จ.จ.,	ก.ท.จ.	
และ	ก.อบต.จังหวัด	ประกำศก�ำหนดหลักเกณฑ์จึงจะสำมำรถประกำศใช้บังคับต่อไป	และฉบับนี้ขอยกตัวอย่ำงเฉพำะต�ำแหน่ง
ประเภทบริหำรท้องถิ่น	และประเภทอ�ำนวยกำรท้องถิ่นดังต่อไปนี้

1.ตำ�แหน่งประเภทบริห�รท้องถิ่น

 ที่มา: หนังสือส�านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2559

ระดับ ต�ำแหน่ง อัตรำ	(บำท/เดือน)

สูง
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(ระดับ	10	เดิม	หรือระดับสูงพิเศษ)	 14,500

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000

กลำง
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,000

รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,600

ต้น
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,000

รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,500

ระดับ ต�ำแหน่ง อัตรำ	(บำท/เดือน)

สูง หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่สูงกว่ำกอง/ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก	 10,000

กลำง
หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกอง/ผู้อ�ำนวยกำรกอง 	5,600

ผู้อ�ำนวยกำรส่วน/หัวหน้ำกลุ่มงำน	(นักบริหำร	ระดับ	8	เดิม) 2,500

ต้น

หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง/ผู้อ�ำนวยกำรกอง/	หัวหน้ำส่วน	
(นักบริหำร	ระดับ	6	หรือระดับ	7	เดิม)

	3,500

หัวหน้ำฝ่ำย	(นักบริหำร	ระดับ	6	หรือระดับ	7	เดิม) 1,500

2. ตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยก�รท้องถิ่น
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ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 
โดย...นิมิตร ลีเอ๊�ะ นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร

	 	 (ต่อจำกฉบบัทีแ่ล้ว)	หลงัจำกแจ้งผูผ่้ำนคดัเลือกไปแล้ว	ในฉบบันีข้อกล่ำวถงึ	กำรลงนำมสัญญำ	เมือ่ได้ผู้ชนะกำรประมูล	
และได้ประกำศรำยชือ่ผูช้นะกำรประมลู	(ลงเวบ็ไซต์)	เจ้ำหน้ำทีจ่ดัท�ำบนัทกึเสนอผูบ้รหิำร	เพ่ือให้ผูบ้รหิำรลงนำมในหนงัสือแจ้ง
ให้ผู้รับจ้ำงมำท�ำสัญญำจ้ำงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยท�ำหนังสือขอให้ไปท�ำสัญญำจ้ำง	 พร้อมน�ำหลักประกันสัญญำ
มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันท�ำสัญญำ

ก�รลงน�มในสัญญ�
	 	 ผู้ชนะกำรประมูลเมื่อได้รับหนังสือแล้ว	ต้องมำลงนำมในสัญญำจ้ำงภำยใน	7	วัน	นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง	หลังจำกนั้น
เจ้ำหน้ำที่ท�ำบันทึกเสนอผู้บริหำรงำนลงนำมในสัญญำจ้ำงในฐำนะผู้ว่ำจ้ำง	 และหนังสือจัดส่งสัญญำจ้ำงให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำน
ตำมสัญญำ	พร้อมแจ้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนเพื่อด�ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง	และจัดส่งส�ำเนำสัญญำ
จำ้งที่ได้ลงนำมเรียบร้อยแล้ว	ให้ส�ำนักตรวจเงินแผ่นดิน	และสรรพำกรพื้นที่	ตำมระเบียบพัสดุฯ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction)

ก�รส่งมอบง�นและก�รตรวจรับ
	 	 เมื่อผู ้ รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนตำมเง่ือนไขในสัญญำแต่ละงวด 
งำนเรียบร้อยแล้ว	 ผู้รับจ้ำงจะต้องท�ำหนังสือส่งมอบงำนยื่นต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 (ทะเบียนรับส่งกลำง)	 เจ้ำหน้ำที่พัสดุน�ำเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง/คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ	นดัตรวจรบังำน
จำ้งพัสดุโดยปกติให้ตรวจผลงำนที่ผู้รับจ้ำงส่งมอบ	ภำยใน	 3	 วันท�ำกำร	
นับแต่วันที่ประธำนกรรมกำรได้รับทรำบกำรส่งมอบงำน	พร้อมทั้งจัดท�ำ
ใบตรวจรบั	เมือ่ถกูต้องแล้ว	คณะกรรมกำรลงชือ่ไว้เป็นหลกัฐำนอย่ำงน้อย	
2	ฉบบั	มอบให้แก่ผูร้บัจ้ำง	1	ฉบบั	และเจ้ำหน้ำทีพ่สัด	ุ1	ฉบบั	เพือ่ท�ำกำร
เบิกจ่ำยเงินตำมระเบียบต่อไป
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ข่าว กีฬา
โดย...จ่�อ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

	 สวัสดคีรบัแฟนข่ำวกฬีำรอบรัว้	อบจ.ขอนแก่น	ช่วงปิดภำคเรยีนภำคฤดรู้อน	 
อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัดโครงกำรดีๆ	 ให้แก่เด็กเยำวชนได้เรียนรู ้ได้เล่นกีฬำ 
เพื่อเสริมสร้ำงทักษะข้ันพื้นฐำนทำงฟุตซอลครับ	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์	ได้อนุมตัโิครงกำรฝึกอบรมเยำวชนเล่นกฬีำห่ำงไกล
ยำเสพติด	“ร้อนน้ีมีกีฬาเพื่อลูกรัก”	 ครั้งที่	 3	 (อบรมทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐำน)	 
ระหว่ำงวันที่	 28	 มี.ค.	 2559	 -	 26	 เม.ย.	 2559	ณ	 สนำมกีฬำ	 อบจ.ขอนแก่น	 
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้เยำวชนได้ออกก�ำลงักำย	ใช้เวลำว่ำงให้เกดิประโยชน์	
ห่ำงไกลยำเสพตดิ	และเสรมิทกัษะท่ีถกูต้องในกำรเล่นกฬีำ	ทีส่�ำคญัเป็นกำรปลกูฝัง 
จิตส�ำนึกให้เยำวชนมีระเบียบวินัย	 รู้รักสำมัคคีในหมู่คณะ	 เยำวชนที่เข้ำรับกำร
อบรมจ�ำนวน	 80	 คน	 ได้รับควำมอนุเครำะห์วิทยำกรฝึกอบรมจำกกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย	 สโมสรขอนแก่นยูไนเต็ด	 และสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี	 มำให้
ควำมรู้แก่เยำวชนในครั้งนี้ครับ

	 เมือ่วนัที	่26	เม.ย.	2559	นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ์  
ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมำยให้	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	
น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ เป็นประธำนในพิธีปิดกำรฝึกอบรม
และมอบเกยีรตบิตัร	โดยม	ีหวัหน้ำส�ำนกัปลดั	อบจ.	น�ยวรเวทย์  
ดิเรกศรี และหัวหน้ำฝ่ำยกำรท่องเที่ยวและกีฬำ	น�ยสมช�ย  
อฐิรัตน์ ร่วมเป็นเกยีรติ	โครงกำรดีๆ	แบบนีไ้ด้รับกำรตอบรบัเป็น
อย่ำงดีจำกเด็กเยำวชนและผู้ปกครองทุกท่ำนครับ	อบจ.ขอนแก่น	
รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำเยำวชนให้ได้เล่นกีฬำ
เพื่อสุขภำพห่ำงไกลยำเสพติด	 ปิดภำคเรียนฤดูร้อนหน้ำคงได้ 
กลับมำอบรมกันอีกครั้งส�ำหรับผู้ที่สนใจก็ติดตำมข่ำวสำรได้จำก
ข่ำวประชำสัมพันธ์	อบจ.ขอนแก่น	นะครับ	พบกันใหม่ฉบับหน้ำ
กับข่ำวสำรดำ้นกีฬำ	รอบรั้ว	อบจ.ขอนแก่นครับ	สวัสดีครับ



พ.ศ.2556
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงก�ร “จังหวัดขอนแก่น
ไม่ยุ่งเกี่ยวย�เสพติด” ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�น
ของหน่วยง�นสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จำก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยง�นที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แห่งช�ติ และก�รรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ท�งถนนช่วงเทศก�ลปีใหม่ 2558”
จำก...ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยง�นที่ส่งเสริม สนับสนุน
ก�รแต่งก�ยผ�้ไทย จังหวัดขอนแก่น”
จำก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โลป่ระก�ศเกยีรตคิณุ “หนว่ยง�นทีใ่หก้�รสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของตำ�รวจภูธรภ�ค 4”
จำก...ต�ำรวจภูธรภำค	4

พ.ศ.2556
โล่ประก�ศเกียรติคุณ “ผู้มีอุปก�ระคุณ
แก่สม�คมยุวประช�ธิปไตย” 
จำก...สมำคมยุวประชำธิปไตย

พ.ศ.2556
โล่ประก�ศเกียรติคุณ “เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้�นก�รจัดกิจกรรมป้องกันย�เสพติด
ในมิติศ�สน�และวัฒนธรรม” ต�มโครงก�ร
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวย�เสพติดฯ
จำก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้ก�รสนับสนุน 
“โครงก�รตำ�รวจชมุชนสมัพนัธ์ อบรมสมัมน�แกนนำ�
สมชัช�สร�้งเครอืข�่ยพลงัแผน่ดินเอ�ชนะย�เสพตดิ” 
จำก...สถำนีต�ำรวจภูธรเมืองขอนแก่น

พ.ศ.2555
ประก�ศเกียรติคุณที่ น�ยก อบจ.ขอนแก่น
“ไดแ้สดงเจตน�รมณร์ว่มรณรงคเ์พือ่ตอ่ต�้นคอรร์ปัช่ัน”
จำก...หอกำรค้ำจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2554
ร�งวัล “กรรมก�รสงเคร�ะห์ดีเด่นระดับเขต 
ด�้นก�รพัฒน�หรือก�รสงเคร�ะห์เด็กและเย�วชน 
ประจำ�ปี 2554”
จำก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2554
ร�งวลั “มผีลก�รปฏบิตังิ�นของ อปท. ด�้นก�รป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจำ�ปี 2553”
จำก...ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	6	
ขอนแก่น	กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	
กระทรวงมหำดไทย

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ “สนับสนุนก�รจัดง�นศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษ� จ.ขอนแก่น”
จำก...ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต	25	(สพม.25)

พ.ศ.2556
ประก�ศเกียรติคุณผู้ให้ก�รสนับสนุนช่วยเหลือ 
ในก�รเปิดศูนย์ประส�นง�น “มูลนิธิมิร�เคิลออฟ
ไลฟ์” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร�ชกัญญ� 
สิริวัฒน�พรรณวดี ประจำ� จ.ขอนแก่น
จำก...มูลนิธิมิรำเคิลออฟไลฟ์ฯ

พ.ศ.2556
โลเ่กียรตคิณุผูส้นบัสนนุก�รจัดตัง้ “กองทนุสวสัดกิ�ร
เจ้�หน�้ทีก่รมอทุย�นแหง่ช�ติ สตัวป์�่ และพนัธุพ์ชื
(ภ�คอีส�น)”
จำก...กรมอุทยำนแห่งชำติ	สัตว์ปำ่	และพันธุ์พืช

พ.ศ.2555
ร�งวัล “ผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
กรมประช�สัมพันธ์เป็นอย่�งดียิ่ง”
จำก...กรมประชำสัมพันธ	์ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

พ.ศ.2554
ร�งวัล “เสริมสร้�งคุณค่�ก�รทำ�ง�น
ของเครือข่�ย ทสม.”
จำก...กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2555
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ที่มีก�รดำ�เนินง�นด�้นคนพิก�ร”
จำก...กระทรวงพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์

พ.ศ.2554
ร�งวัล “กรรมก�รสงเคร�ะหดี์เด่น จงัหวดัขอนแกน่ 
ด�้นก�รพัฒน�หรือก�รสงเคร�ะห์เด็กและเย�ชน 
ประจำ�ปี 2554”
จำก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2555
โล่เกียรติคุณที่ให้ก�รสนับสนุน
“ง�นชุมนุมลูกเสือ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ”
จำก...ส�ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ

พ.ศ.2554
ร�งวัล “คุณภ�พก�รให้บริก�รประช�ชน
ประเภทร�งวัลผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รให้บริก�ร
ของเค�น์เตอร์บริก�รประช�ชน”
จำก...คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร	(ก.พ.ร.)

พ.ศ.2553
ร�งวัลผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รจัดง�น
“ก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ ครั้งที่ 31”
จำก...องค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี



พ.ศ.2556
ร�งวัล “พ่อตัวอย�่งแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2556”
จำก...สมำคมผู้อำสำสมัครและช่วยกำรศึกษำ
(ผู้จัดงำนวันพ่อแห่งชำติ)

พ.ศ.2556
ร�งวัล “ผู้บริห�รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้�นก�รศึกษ� ประจำ�ปี 2556”
จำก...มูลนิธิช่วยกำรศึกษำท้องถิ่น	
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2556
ร�งวัล “เสม�คุณูปก�ร” เป็นผู้ทำ�คุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
จำก...กระทรวงศึกษำธิกำร

พ.ศ.2555
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่ส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นวัฒนธรรม 
ด้�นมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม”
จำก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2555
ร�งวัลธรรม�ภิบ�ล “สิงห์ทอง”
นักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2555
จำก...สมัชชำนักจัดรำยกำรข่ำววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.2555
ร�งวัลผู้บริห�รแห่งปี 2555
(CEO Thailand Awards 2012)
จำก...สมัชชำนักจัดรำยกำรข่ำววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.2555
ร�งวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีส�น” ปีที่ 31
ประจำ�ปี 2555
จำก...นำยกรัฐมนตร	ีน.ส.ยิ่งลักษณ	์ชินวัตร

พ.ศ.2554
ร�งวัล “ผู้บริห�รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้�นก�รส่งเสริมพัฒน�กิจกรรมเด็กและเย�วชน
ประจำ�ปี 2554”
จำก...กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2554
ร�งวัล “ผู้ให้ก�รสนับสนุนโครงก�รประชุมอบรม
ก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนต�มแนวท�งปฏิรูป
ก�รศึกษ�ในทศวรรษที่สอง”
จำก...กระทรวงศึกษำธิกำร

พ.ศ.2553
ร�งวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ประจำ�ปี 2552
ประเภท สถ�นีขนส่งท�งบก
จำก...กรมอนำมัย	กระทรวงสำธำรณสุข

พ.ศ.2552
ร�งวัล “ผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมแห่งชำติ	ประจ�ำปี	2551”
จำก	สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ	สยำมบรมรำชกมุำรี

พ.ศ.2552
ร�งวัล “ผู้บริห�รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด�้นก�รศึกษ� ประจำ�ปี 2551”
จำก...มูลนิธิช่วยกำรศึกษำท้องถิ่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2552
ร�งวัล “นักบริห�รท้องถิ่นดีเด่น ด�้นเป็นแบบอย่�ง
ของนักบริห�รท้องถิ่นดีเด่น ประจำ�ปี 2552”
จำก...มูลนิธิส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2550
ร�งวัล “เสม�คุณูปก�ร” เป็นผู้ทำ�คุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
จำก...กระทรวงศึกษำธิกำร

พ.ศ.2550
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รศึกษ�
ในสถ�นศึกษ�ดีเด่น ประจำ�ปี 2550”
จำก...	 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2549
ร�งวัล “เป็นผู้มีอุปก�รคุณต่อวงก�รห้องสมุด”
จำก...สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมรำชูปถัมภ	์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	
สยำมบรมรำชกุมำรี

พ.ศ.2548
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี”
จำก...กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2548
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีคว�มพย�ย�มในก�รจัดเก็บภ�ษี”
จำก...กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2547
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี”
จำก...กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น


