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เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

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

วันแม่แห่งชาติ
	 เนื่องในโอกาสมหามงคล	 เฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 84	 พรรษา	 
12	สิงหาคม	2559	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	จึงขอกล่าว
ถึงประวัติความเป็นมาของวันแม่	ดังนี้
	 วนัแม่แห่งชาต	ิหรอืทีค่นไทยทัว่ไปนยิมเรยีกกนัสัน้ๆ	ว่า	“วนัแม่”	ทกุคน
รบัทราบและซาบซ้ึงกนัดี	เนือ่งจากวนัส�าคญันีต้รงกบัวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ์	พระบรมราชินนีาถคือวนัที่	12	สงิหาคม	อันเป็น 
วันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วยแต่เดิมนั้น	
วันแม่ของชาติได้ก�าหนดเอาไว้วันที	่15	เมษายน	ของทุกๆ	ปี	ทั้งนี้เป็นไปตาม
มติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง	 เมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2493	 
ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2519	 ทางราชการได้เปล่ียนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราช
สมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	คือ	วันที่	12	สิงหาคม	
เป็นวันแม่แห่งชาต	ิเริ่มในป	ีพ.ศ.	2519	เป็นต้นมา
	 วนัแม่แห่งชาติ	เป็นวนัทีท่างราชการก�าหนดในวนัที	่12	สงิหาคม	ของทุกปี	 
และถอืว่าเป็นวนัส�าคญัยิง่ของปวงชนชาวไทย	โดยก�าหนดให้ถอืว่า	“ดอกมะล”ิ	
สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้ก�าเนิด

	 ในปีนี้	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ด�าเนินจัดกิจกรรมโครงการ	 Green	 For	MoM	 รวมใจไทย	 ร่วมปลูกต้นไม้	 คืนพื้นที่ 
สีเขียว	 เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ	70	ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	84	พรรษา
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เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

	 เมื่อวันที่	 9	 มิ.ย.	 2559	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 
น�งพฒัน�วดี จนัทร์นวล	พร้อมด้วย	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร,	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	 
น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล	 
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	 70	ปี	 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์ พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส
มหามงคล	เฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	12	สิงหาคม	2559	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์ 
เป็นประธาน	 ในโอกาสนี้มี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	น�ยประเสริฐ ลือช�ธน�นนท์	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น	น�งพิมพ์วิมล ถ�วรสถิตย์ และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชน	 ร่วมเป็นเกียรติ	ณ	 วัดหนองแวง 
พระอารามหลวง	ต.ในเมือง	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ



สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน	ว�รส�ร
คูนแคน	 ปีที่	 11	 ฉบับที่	 10	
ประจ�าเดือนกรกฎาคม	 2559	
พร ้ อมกั บข ่ า วค ร า วคว าม
เคลื่อนไหวต่างๆ	 ของ	 อบจ.
ขอนแก่น	และ	จ.ขอนแก่น

เจ�้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	 นายพงศกร	ภูมิบุญ	 นางนษ	ปรีทรัพย์
	 นายบรรพต	ภูเงิน	 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

“อยากให้งดบุหรี่เข้าพรรษาด้วย”	 อย่างน้อย	 3	 เดือนนี้	 ได ้
ร่วมกนัท�าบญุ	อานสิงส์คงท�าให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแขง็แรง
และได้รับสิ่งดีๆ	ตลอดปีนะคะ
	 ก่อนจากกันฉบับนี้	 ก็ขอให้ท�าแต่สิ่งที่เป็นมงคล	 คิดดี	 
ท�าดี	 พูดดี	 ท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ	 ครอบครัว	 
และต ่อตนเอง	 และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 
องค์พระธาตุขามแก่น	 อ�านาจบารมีของพระนิรันตราย	 
พระประธาน	ของ	อบจ.ขอนแก่น	และส่ิงศกัดิส์ทิธิใ์นสากลโลก	 
จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบกับความสุข	 
ความเจรญิ	มพีลานามยัทีส่มบรูณ์แขง็แรง	พบกนัใหม่ฉบบัหน้า	 
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

	 	 เดือนกรกฎาคม	 2559	 ถือได้ว่าเป็นเดือนแห่งการ
ท�าบุญ	 เพราะเป็นเดือนที่มีวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	 
คือ	 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	 และยังเป็นเดือนที่มี
วันหยุดราชการหลายวันนะคะ	ถือเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องชาว
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	และพทุธศาสนกิชนทัว่ไป
จะได้ท�าบุญตักบาตร	 ปล่อยนก	 ปล่อยปลา	 และเวียนเทียน 
ตามประเพณีของชาวพุทธ	 ซึ่งเป็นเทศกาลที่พุทธศาสนิกชน 
ได้ถือปฏิบัติกันมานาน	
	 ส�าหรับการท�าความดีที่ได้มีการรณรงค์มาโดยตลอด	 
นั่นคือ	 “การงดเหล้าเข้าพรรษา”	 และขอเพ่ิมอีกนิดนะคะ	



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 : ไอย์ดิน	ต.ศิลา	จ.ขอนแก่น

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

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 6

มหกรรมรวมพลังประช�รัฐขอนแก่น
ร่วมใจ ปลอดภัยย�เสพติด 11

พระบรมร�โชว�ทและพระร�ชดำ�รัส (6) 13

ภ�รกิจสำ�นักปลัด อบจ. 14

ภ�รกิจกองกิจก�รสภ� อบจ. 15

ง�นแถลงข�่วง�นมหกรรม
ก�รจัดก�รศึกษ�ท้องถิ่นฯ ครั้งที่ 24 16

ภ�รกิจสำ�นักก�รช�่ง 18

ภ�รกิจกองคลัง 20

ภ�รกิจกองแผนและงบประม�ณ 21

ภ�รกิจกองกิจก�รขนส่ง 22

บทคว�มหน่วยตรวจสอบภ�ยใน 23

ข�่วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัด
อบจ.ขอนแก่น 24

เกร็ดคว�มรู้ 26

วัฒนธรรมประเพณีอีส�น 27

ส�ระน่�รู้กองก�รเจ�้หน้�ที่ 28

ภ�รกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 29

ข�่วกีฬ� 30

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

โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน�้า
และฝายหินทิ้ง แบบประชาอาสา (Check Dam) 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศ
ต้นน�้าและฝายหินท้ิง	 แบบประชาอาสา	 (Check	 Dam)	
อ�าเภอชนบท	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	
อ.ชนบท	น�ยอดลุย์ ค�มดษิฐ์ ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.พระยนื	 
น�ยสม�ส น�มพิกุล	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.โคกโพธิ์ไชย	 
น�ยมีสวัสดิ์ ชมชัยภูม	ิและ	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.แวงใหญ่	
น�ยทองสุข ธนูรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	1	มิ.ย.	2559	 
ณ	 วัดศรีภูบาล	 บ้านโซ่งเหล่านาดี	 ต.ห้วยแก	 อ.ชนบท	
จ.ขอนแก่น

โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน�า้
และฝายหินทิ้ง แบบประชาอาสา (Check Dam)

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการ	 “ก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบ
นิเวศต้นน�้าและฝายหินทิ้ง	แบบประชาอาสา	(Check	Dam)”	
อ�าเภอพระยืน	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 
เขต	อ.พระยนื	น�ยสม�ส น�มพกิลุ	พร้อมคณะให้การต้อนรบั	
เมื่อวันที่	 6	 มิ.ย.	 2559	ณ	 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก	
อ.พระยืน	จ.ขอนแก่น

โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน�า้
และฝายหินทิ้ง แบบประชาอาสา (Check Dam)

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการ	 “ก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบ
นิเวศต้นน�้าและฝายหินทิ้ง	แบบประชาอาสา	(Check	Dam)”	
อ�าเภอเปือยน้อย	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 
เขต	 อ.เปือยน้อย	น�ยจิร�ยุ โชติศิล�กุล	 ร่วมเป็นเกียรต	ิ 
เมื่อวันที่	 14	 มิ.ย.	 2559	 ณ	 ศาลาการเปรียญวัดอัมพวัน	 
บ้านวังม่วง	หมู่ที่	2	ต.วังม่วง	อ.เปือยน้อย	จ.ขอนแก่น	

โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน�้า
และฝายหินทิ้ง แบบประชาอาสา (Check Dam) 

อ.บ้านไผ่ ประจ�าปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศ
ต้นน�้าและฝายหินท้ิง	 แบบประชาอาสา	 (Check	 Dam)	
อ.บ้านไผ่	ประจ�าปี	2559	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	2	 
น�ยองอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน ์  นายก	 อบต.บ ้านลาน	 
น�ยเสวก ล�รังสิต	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที	่27	มิ.ย.	2559	
ณ	 ศาลาการเปรียญวัดสว่างเวหา	 บ้านกุดเชือก	 ต.บ้านลาน	
อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

งานประเพณีบุญบั้งไฟต�าบลบ้านลาน อ.บ้านไผ่

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป ็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟต�าบลบ้านลาน	 
ประจ�าปี	2559	โดยม	ีนายก	อบต.บ้านลาน	น�ยเสวก ล�รงัสติ  
กล่าวรายงาน	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	2	น�ยองอ�จ 
ฉัตรชัยพลรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 4	 มิ.ย.	 2559	 
ณ	 วัดมัชฌิมวิทยารามบ้านลาน	 ต.บ้านลาน	 อ.บ้านไผ	่
จ.ขอนแก่น

ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เสริมสร้างความสมานฉันท์

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเสริมสร้างความ
สมานฉันท์	“บ้านทุ่มคัพ	ประจ�าป	ี2559”	โดยมี	ประธานสภา	
อบจ.ขอนแก่น	ดร.สชุ�ต ิไตรองค์ถ�วร และ	นายก	ทม.บ้านทุม่	 
น�ยเสน่ห์ เสนะไพรวรรณ	 พร้อมคณะให้การต้อนรับ	 
เมื่อวันที่	 5	 มิ.ย.	 2559	 ณ	 สนามกีฬาบ้านทุ่ม	 ต.บ้านทุ่ม	 
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รร.นางิ้ววิทยาสรรค์ 
อ.เขาสวนกวาง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	 ประจ�าภาค
เรียนท่ี	 1	 ปีการศึกษา	 2559	 รร.นางิ้ววิทยาสรรค์	 สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
เขต	อ.เขาสวนกวาง	น�ยสมศักดิ์ ลี้ตระกูล	คณะครู	นักเรียน	 
ผู้ปกครอง	 และคณะกรรมการสถานศึกษา	 ร่วมเป็นเกียรติ	 
เมือ่วนัท่ี	15	ม.ิย.	2559	ณ	หอประชมุโรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค์	
อ.เขาสวนกวาง	จ.ขอนแก่น

การประชุมผู้ปกครอง รร.หนองเรือวิทยา

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	 ประจ�าภาค
เรียนที่	 1	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 พร้อมมอบเกียรติบัตร 
ครูดีเด่น	 และเกียรติบัตรนักเรียนที่ประพฤติดี	 มีคุณธรรม	
จรยิธรรม	โดยมี	ผอ.รร.หนองเรอืวทิยา	น�ยสมใจ วเิศษทกัษณิ  
พร้อมด้วยคณะคร	ูนกัเรยีน	ผูป้กครอง	ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที่	 
19	 มิ.ย.	 2559	 ณ	 หอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา	
อ.หนองเรือ	จ.ขอนแก่น
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นายก อบจ.ขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ “มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “มีหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการที่ดี”	 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก	 
และคณาจารย์	 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย	 โดยมี	 เลขานุการสภา	
อบจ.ขอนแก่น	ด.ต.พิชิต ศรีวิไล	 ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สีชมพู	 
เขต	 1	 น�ยอ�ทิตย ์ ถนอมทุน	 และส.อบจ.ขอนแก่น	 
เขต	อ.ภูผาม่าน	น�ยประสิทธิ์ ทองแท่งไทย	 ร่วมเป็นเกียรติ	
เมื่อวันที่	 16	 มิ.ย.	 2559	ณ	 ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์วิทยากร	
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพอาสาปศุสัตว์ 
อ.น�้าพอง” ประจ�าปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาปศุสัตว	์
อ�าเภอน�้าพอง	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 นายอ�าเภอน�้าพอง	
น�ยศุภชัย ลีเข�สูง	 กล่าวรายงาน	 และม	ี ประธานที่ปรึกษา
นายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสนั่น พงษ์สมบัต	ิส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.น�้าพอง	เขต	2	น�ยนพพร ปิติสุวรรณรัตน์	ร่วมเป็นเกียรติ	
เมื่อวันท่ี	 17	 มิ.ย.	 2559	ณ	 หอประชุม	 100	 ปี	 อ.น�้าพอง	
จ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ท่าพระคัพ”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	 ฟุตบอล	 7	 คน	 
“ท ่าพระคัพ”	 โดยมี 	 นายก	 ทต.ท ่าพระ	 น�ยพิสุทธิ์  
อนุตรอังกูร กล่าวรายงาน	คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	
ก�านัน	-	ผู้ใหญ่บ้าน	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	18	มิ.ย.	2559	 
ณ	สนามโรงเรยีนบ้านหนองบวัดหีมี	ต.ท่าพระ	อ.เมอืงขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

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

เปิดถนนลาดยาง แบบผิวเรียบ (เคฟซีล) 
อ.เปือยน้อย

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดถนนลาดยาง	แบบผิวเรียบ	(เคฟซีล)	เส้นทาง
แยก	2297	เข้าบ้านขามป้อม	หมู่ที่	1	ต.ขามป้อม	อ.เปือยน้อย	
จ.ขอนแก่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง	 5	 เมตร	ยาว	1,088	 เมตร	
โดยมี	นายก	อบต.ขามป้อม	น�ยเสถียร ชะสิงห	์กล่าวต้อนรับ	
ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.เปือยน้อย	น�ยจิร�ยุ โชติศิล�กุล  
ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	14	มิ.ย.	2559
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...วร�ภรณ์ อุทธ� ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้�สื่อส�ร

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง	“การแปรรูปอาหาร”	อ�าเภอโนนศลิา	 
โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.โนนศลิา	น�ยศรัญ กสกิจิวรกลุ 
ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	28	มิ.ย.	2559	ณ	หอประชุมอ�าเภอ
โนนศิลา	จ.ขอนแก่น	

โครงการเกษตรผสมผสานและการเลี้ยงสัตว์ 
ต.บ้านโนน อ.ซ�าสูง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการเกษตรผสมผสานและการเลี้ยง
สัตว์	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงวัวขุนและแม่พันธ์	 หมู่ที่	 9	 
ต.บ้านโนน	 อ.ซ�าสูง	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.ซ�าสูง	 
น�ยอุทัย วิสิล�	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันท่ี	 30	 มิ.ย	 2559	 
ณ	โรงเรียนซ�าสูงวิทยาคม	ต.บ้านโนน	อ.ซ�าสูง	จ.ขอนแก่น	

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสรมิอาชพีตามแนวทาง
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	“การแปรรูปอาหาร”	อ�าเภอโนนศลิา	 
รุ่นที่	 2	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.โนนศิลา	น�ยศรัญ  
กสิกิจวรกุล	 ร ่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 29	 มิ.ย	 2559	 
ณ	หอประชุมอ�าเภอโนนศิลา	จ.ขอนแก่น

เปิดประชุม “โครงการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดประชุม	 “โครงการปราบปรามบุหร่ีผิด
กฎหมาย”	โดยม	ีหวัหน้าส่วนราชการ	เจ้าพนกังานสรรพสามติ	
ศลุกากร	ต�ารวจ	ทหาร	คณะกรรมการอ�านวยการโรงงานยาสบู	
คณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	เข้าร่วมประชุมในครัง้นี	้ 
เมื่อวันที่	2	มิ.ย.	2559	ณ	ห้องประชุมสภา	อบจ.ขอนแก่น	
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่�ที่ร้อยตรีหญิงปนัดด� กรมโคตร ผู้ช่วยเจ�้หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
อ.น�้าพอง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	 
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.น�้าพอง	 เขต	 2	 น�ยนพพร  
ปิตสิวุรรณรตัน์ กล่าวต้อนรบั	ผกก.สภ.น�า้พอง	พ.ต.อ.สวุฒัน์ 
สมจติต์ กล่าวรายงาน	เมือ่วนัที	่30	ม.ิย.	2559	ณ	วดัพทุธเกษม	 
ต.หนองกุง	อ.น�า้พอง	จ.ขอนแก่น

มอบสื่อ ICT โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์	 สื่อ	 ICT	 ให้แก่	
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม	 ต.โคกสี	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	
โดยมี	 ผอ.รร.บ้านโคกสีวิทยาเสริม	น�ยยงยุทธ พิมห�น�ม 
กล่าวต้อนรับและรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ	และม	ีส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	6	น�ยสุดใจ ทุยบึงฉิม	ร่วมเป็นเกียรติ 
เมือ่วนัที	่30	ม.ิย.	2559	ณ	โรงเรยีนบ้านโคกสวีทิยาเสรมิ	ต.โคกส	ี 
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

งานสถาปนาคณะกรรมการบริหาร
สโมสรซอนต้าขอนแก่น ปีบริหาร 2559 – 2561

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกิลุ ภคูำ�วงศ์  
พร้อมด้วย	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 เขต	 2	น�ยองอ�จ  
ฉัตรชัยพลรัตน์ ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหาร
สโมสรซอนต้าขอนแก่น	ปีบริหาร	2559	–	2561	โดยม	ีผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น	น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย	์ เป็นผู้กล่าว
แสดงความยินดี	 นายกสโมสรซอนต้าขอนแก่น	 ซอนเชี่ยน
นงลักษณ์ ฉัตรชัยพลรัตน์	 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ	 และนายก
สโมสรซอนต้าขอนแก่น	 (คนใหม่)	 ซอนเชี่ยนสุนทรี	 ธีระกนก	
พร้อมคณะกรรมการบริหารสโมสรซอนต้าขอนแก่น	ปีบริหาร	
2559	–	2561	แถลงนโยบาย	ในโอกาสนี้มี	นายกเหล่ากาชาด
จงัหวดัขอนแก่น น�งพมิพ์วมิล ถ�วรสถติย์	พร้อมด้วย	นายก	
ทน.ขอนแก่น	น�ยธรีะศกัดิ ์ฑฆี�ยพัุนธุ ์ร่วมเป็นเกยีรตเิมือ่วนัที่	 
17	 มิ.ย.	 2559ณ	ห้องออคิดบอลรูม	 ชั้น	 2	 โรงแรมพลูแมน	
ขอนแก่น	ราชา	ออคิด	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

อบรม “ท�าดี ท�าง่าย ให้เลือด ภาค 3” โครงการ
เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต 

ปีการศึกษา 2559
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์	มอบ
หมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
ร่วมเปิดการอบรม	“ท�าดี	ท�าง่าย	ให้เลือด	ภาค	3”	โครงการ
เครอืเจรญิโภคภณัฑ์สนบัสนนุเยาชนไทยให้โลหติ	ปีการศึกษา	
2559โดยมี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	น�ยประเสริฐ 
ลือช�ธน�นนท	์เป็นประธาน	รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์	น�ยพุทธช�ติ ไผ่พุทธ	 เป็นผู้กล่าว
รายงาน	เมื่อวันที่	24	มิ.ย.	2559	ณ	ห้องประชุมโรงแรมกรีน	 
โฮเทล	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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โดย...ศิริวัฒน์ น�มคัณที

มหกรรมรวมพลังประชารัฐขอนแก่นร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด 

	 เมื่อวันที่	 25	มิ.ย.	2559	 เวลา	09.00	น.	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ	์ ร่วมกิจกรรมท�าความดี 
ถวายเป็นพระราชกุศล	 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	 70	 ปี	 
และเวลา	15.00	น.	ร่วมพิธเีปิดมหกรรมรวมพลงัประชารฐัขอนแก่นร่วมใจ	ปลอดภยัยาเสพตดิ	ประจ�าปี	2559	เฉลิมพระเกียรติ	
70	ปี	ทรงครองราชย	์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนทางสังคม	 เกิดความตระหนักถึงโทษ	และพิษภัยยาเสพติด	 
ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีของคนในชาติ	 ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเสด็จถวัลยราชสมบัติครบ	70	ป	ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวนกว่า	3,000	คน	โดยม	ีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 
น�ยประเสริฐ ลือช�ธน�นนท์	 เป็นประธาน	 ในโอกาสนี้มี	 รองเสนาธิการ	 มทบ.23	พ.อ.ไมตรี บุตรช�,	 รองเสนาธิการ	 
มทบ.23	พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองค�ย	 ท้ังนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 เข้าร่วมเป็นเกียรติ	ณ	 ขอนแก่นฮอลล์	 
ชั้น	5	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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	 	 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 
พ.ศ.2534	บัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนไว	้ดังนี้

	 	 1.	 อ�านาจในการสั่ง	 การอนุญาต	 การอนุมัติการปฏิบัติ
ราชการหรือ	 การด�าเนินการอื่นที่ผู้ด�ารงต�าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ
หรือด�าเนินการตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ประกาศ	หรือค�าสั่งใด	 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด	 ถ้ากฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	
ประกาศ	 หรือค�าสั่งนั้น	 หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้
ก�าหนดเรือ่งการมอบอ�านาจไว้เป็น	อย่างอืน่	หรือมไิด้ห้ามเรือ่งการ
มอบอ�านาจไว้ผูด้�ารงต�าแหน่งน้ันอาจมอบอ�านาจให้ผูด้�ารงต�าแหน่ง	 
อื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่น	 หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้และอาจก�าหนดให้มีการมอบ 
อ�านาจในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่	ตลอดจนการมอบอ�านาจให้ท�านติกิรรม
สัญญา	ฟ้องคดีและด�าเนินคดี

	 	 เกี่ยวกับอ�านาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้	
ต้องออกใบอนุญาตหรือที่บัญญัติผู ้มีอ�านาจอนุญาตไว้เป็นการ
เฉพาะ	ในกรณเีช่นนัน้ให้ผูด้�ารงต�าแหน่ง	ซึ่งมอี�านาจตามกฎหมาย
ดังกล่าวมีอ�านาจมอบอ�านาจใหข้้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามที่เห็นสมควร	 หรือตามที่คณะรัฐ
มนตรีก�าหนด	 ในกรณีมอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ให้ผู้ว่า
ราชการจงัหวดัมอี�านาจมอบอ�านาจได้ต่อไป	ทงันี	้การมอบอ�านาจ
ให้ท�าเป็นหนังสือ

	 	 2.	 เม่ือมีการมอบอ�านาจแล้ว	 ผู้รับมอบอ�านาจมีหน้าที ่
ต้องรับมอบอ�านาจนั้น	 โดยผู ้มอบอ�านาจจะก�าหนดให้ผู ้รับ 
มอบอ�านาจมอบอ�านาจให้ผู ้ด�ารงต�าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการ
แทนต่อไป	 แต่ในกรณีการมอบอ�านาจให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด	 
คณะรัฐมนตรีจะก�าหนดหลักเกณฑ์ให ้ผู ้ว ่าราชการจังหวัด	 
ต้องมอบอ�านาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด	 ปลัดจังหวัดหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดก็ได้

	 	 3.	 ในการมอบอ�านาจ	 ให้ผู ้มอบอ�านาจพิจารณาถึง 
การอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	 ความรวดเร็วในการปฏิบัติ
ราชการ	 การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต�าแหน่ง 
ของผูรั้บมอบอ�านาจ	และผูร้บัมอบอ�านาจต้องปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ด้รบั
มอบอ�านาจตามวตัถปุระสงค์ของการมอบอ�านาจดังกล่าว	ตลอดท้ัง	 

โดย...รัฐกรณ์ ทองง�ม นิติกรชำ�น�ญก�รพิเศษ

รู้เรื่องกฎหมาย

เมื่อได้มอบอ�านาจแล้ว	 ผู ้มอบอ�านาจมีหน้าท่ีก�ากับดูแลและ 
ตดิตามผลการปฏบิตัริาชการของผูร้บัมอบอ�านาจ	และให้มอี�านาจ
แนะน�าหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ�านาจได้

	 	 4.	 กรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในกรมที่มีลักษณะเป็นงาน 
การให้บริการหรือมีการให้บริการเก่ียวเนื่องอยู ่ด้วยไปจัดตั้ง 
เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่อยู ่ในก�ากับของกรมดังกล่าว	
ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีที่จะก�าหนด 
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง	 การมอบอ�านาจให ้ปฏิบัต ิ
ราชการแทน	 วิธีการบริหารงาน	 การด�าเนินการด้านทรัพย์สิน	 
การก�ากับดูแลสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและการยุบเลิกไว้ด้วย

	 	 หลกัเกณฑ์ในการมอบอ�านาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
บริหารราชการแผ่นดิน	 เรียกโดยทั่วไปว่ามอบอ�านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.2534	(มาตรา	38	ถึงมาตรา	40)	 
และตามหลักกฎหมายปกครองทั่วไปดังต่อดังนี้	 (1)	 การมอบ
อ�านาจให้ปฏบิตัริาชการแทนโดยปกตต้ิองมกีฎหมายอนญุาตจงึจะ 
กระท�าได้	 โดยผู้รับมอบอ�านาจต้องมีระดับต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า 
ที่กฎหมายก�าหนด	เป็นการมอบอ�านาจระหว่างต�าแหน่ง	มิใช่การ
มอบอ�านาจระหว่างบุคคล	(2)	การมอบอ�านาจต้องท�าเป็นหนังสือ	
(3)	 เมื่อผู้รับมอบอ�านาจมอบอ�านาจแล้ว	 ผู้รับมอบอ�านาจต้องรับ
มอบอ�านาจนัน้	จะปฏเิสธการมอบอ�านาจไม่ได้	(4)	ผูร้บัมอบอ�านาจ
จะมอบอ�านาจต่อมิได้	 เว้นแต่มีกฎหมายอนุญาตให้มอบอ�านาจ 
ต่อได้	 (5)	 ผู้รับมอบอ�านาจสามารถใช้อ�านาจได้ด้วยตนเองและ 
รับผิดชอบการใช้อ�านาจนั้นด้วยตนเอง	 (6)	 ผู้มอบอ�านาจยังม ี
หน้าที่ก�ากับติดตามผลการปฏิบัติและแนะน�าแก้ไขการปฏิบัติ
ราชการของผูร้บัมอบอ�านาจได้	(7)	เมือ่มอบอ�านาจแล้ว	ผู้มอบอ�านาจ 
จะใช้อ�านาจนั้นในระหว่างท่ีการมอบอ�านาจยังมีผลบังคับอยู่ไม่ได้	
หากผู้มอบอ�านาจประสงค์จะใช้อ�านาจด้วยตนเอง	 ก็จะต้องระงับ
หรือเพิกถอนการมอบอ�านาจเสียก่อน	 (8)	 การมอบอ�านาจย่อมมี
ผลตราบเท่าท่ียังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขเวลา
หรือโดยเหตุอื่น

การปฏิบัติราชการแทน
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พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส (6)
โดย...ธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

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

	 ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชด�า รัส	 
ที่ทรงพระราชทานไว้ในหลายโอกาส	 ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่ 
จะได้น�ามาแสดงให้ทุกท่านได้ยึดถือปฏิบัติ	 ให้เป็นมงคล 
แก่ชีวิต	เป็นตอนที่	6	ดังนี้ครับ
	 “สุขภาพอนามัยนี้เป็นสิ่งส�าคัญ	 เพราะเป็นพื้นฐานของ
ส่ิงมีชีวิตทั้งมวล	 ดังค�ากล่าวที่ว่า	 “จิตใจที่แจ่มใส	 ย่อมอยู่ใน
ร่างกายที่แข็งแรง”	 หากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ	์ 
ไม่เจบ็ไข้ได้ป่วย	กจ็ะมีสตปัิญญาเล่าเรยีน	ประกอบสมัมาอาชพี	
สร้างสรรค์ความเจริญต่างๆ	 ให้แก่ชาติบ้านเมือง	 ดังนั้นถ้าจะ
กล่าวว่า	 “พลเมืองที่แข็งแรง	 ย่อมสามารถสร้างชาติที่มั่นคง”	
ก็คงจะไม่ผิด”
	 พระราชด�ารัสของ	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ	
	 “คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน	 ไม่ว่าจะเป็น
ชาวไร่ชาวนา	 หรือมีอาชีพใด	 อยู่สารทิศใด	 คนไทยมีความ
ละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด	ขอเพียงแต่ให้
มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝน	 ก็จะแสดงความสามารถออกมา 
ให้เห็นได้”
	 พระราชด�ารัสของ	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ	
	 “เกษตรกรไทยเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงประเทศมาต้ังแต่
อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน	 แม้พลเมืองของชาติจะทวีขึ้น
มากเพียงใด	 เกษตรกรก็ผลิตอาหารได้เพียงพอเสมอ	 ซ�้ายัง
สามารถส่งออกไปเลีย้งพลโลกได้อกีเป็นจ�านวนมาก	การทีช่าติ
ของเราเลี้ยงตนเองได้นี้	เป็นความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่	เพราะไม่ว่า
เกิดภาวะการณ์เช่นไร	เราจะอยู่รอดได้เสมอ	เนื่องจากคนไทย
เป็นผู้ผลิต	ไม่ใช่จะเป็นเพียงผู้บริโภคเท่านั้น”
	 พระราชด�ารัสของ	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ
	 “ที่พูดกันว่า	 ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั้น	 ความจริง
เป็นฝีมือมนุษย์นั่นเอง	 เพราะฉะนั้น	ถ้าเราให้สภาพธรรมชาติ
กลับคืนมาเหมือนเดิม	มีแม่น�้าล�าธาร	มีน�้าจืด	ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ
ที่สุดต่อชีวิตมนุษย์	 และการพัฒนาประเทศชาติ	 พวกเรา
ต้องเข้าใจและช่วยกันรักษาป่า	 เพื่อท่ีเราจะได้มีอนาคตและ 
ความหวังร่วมกัน”
	 พระราชด�ารัสของ	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ
	 “หนังสือ”	 เป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว	 ความรู	้ 
ความคิด	 วิทยาการทุกด้านทุกอย่าง	 ซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู	้ 

ได ้ คิ ดอ ่ าน 	 และ เ พียรพยายามบันทึ กภาษาไว ้ ด ้ วย 
ลายลักษณ์อักษร	 หนังสือแพร่ไปถึงที่ใด	 ความรู ้ความคิด 
ก็แพร่ไปถึงที่นั่น	 หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่า	 และมีประโยชน์ที่จะ
ประมาณมิได้ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์”
	 พระราชด�ารัสของ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
	 “คุณธรรม	 4	 ประการ	 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย	ประกอบด้วย
	 ประการแรก	คอืการรกัษาความสจั	ความจรงิใจต่อตวัเอง	
รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน	 เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ ่
ของบ้านเมือง	ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
	 ประการท่ีสอง	 คือการรู้จักข่มใจตนเอง	 ฝึกใจตนเอง	 
ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ	ความดี
	 ประการที่สาม	 คือการอดทน	 อดกลั้น	 และอดออม	 
ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต	ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
	 ประการที่สี่	คือการรู้จักและวางความชั่วความทุจริต
	 คุณธรรม	4	ประการนี	้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและ
บ�ารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยท่ัวกนัแล้ว	จะช่วยให้ประเทศชาติ
บงัเกดิความสขุ	ความร่มเย็น	และมโีอกาสทีจ่ะปรบัปรงุพฒันา
ให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์”
	 พระบรมราโชวาทของ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 “ชาติบ้านเมือง	 คือ	 ชีวิต	 เลือดเนื้อ	 และสมบัติของเรา 
ทุกคน	 และการด�ารงรักษาชาติประเทศนั้น	 มิใช่หน้าที่ของ
บุคคลผู้ใดหมู่ใด	 โดยเฉพาะ	หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ	 ฝ่าย
ทุกๆคน	 ท่ีจะต้องร่วมมือกระท�า	 พร้อมกันไปโดยสอดคล้อง
เกื้อกูลกัน”
	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ในพิธตีรวจพลสวนสนาม	เนือ่งในโอกาสพระราชพิธรีชัดาภเิษก	
8	มิ.ย.2514
	 “ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น	 คือความส�านึกตระหนัก 
ในคุณของแผ่นดิน	 อันเป็นที่เกิดที่อาศัย	 ซึ่งท�าให้บุคคล
เกิดความภูมิใจในชาติก�าเนิด	 และมุ ่งมั่นที่จะธ�ารงรักษา	 
ประเทศชาติไว	้ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป”
	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม	 ของทหารรักษา
พระองค์	ณ	ลานพระราชวังดุสิต	3	ธ.ค.2529
	 ขอขอบคุณข้อมูลจาก	สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	
news.ch7.com/speech/22/พระบรมราโชวาท.html	ครับ.
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โครงการ “ค่ายครอบครัวอบอุ่น 
ประจ�าปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 1 - 7

	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกับ	 โรงพยาบาลขอนแก่น	 กรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น	 และสหวิชาชีพจังหวัดขอนแก่น	 
จัดท�าโครงการค่ายครอบครวัอบอุน่	ประจ�าปีงบประมาณ	2559	รุ่นที	่1	–	7	โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างให้สถาบนัครอบครวั
เข้มแข็ง	เกิดความรัก	ความเข้าใจกัน	ขจัดความรุนแรง	และสร้างพลังให้เด็กและเยาวชน	มีทัศนคติที่ดีต่อครอบครัว	ชุมชน
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์	อนมุตัใิห้ด�าเนนิการ	ในระหว่างเดอืน	ม.ิย.	–	ก.ค.	2559	โดยมกีลุม่เป้าหมาย 
เป็นครอบครัวน�าร่องรุ่นละ	 40	 ครอบครัว	 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 
โดยก�าหนดผู้ปกครอง	1	คนและเด็ก	1	คน	/	ครอบครัว	รวมเป็น	80	คนต่อ	1	รุ่น	จ�านวนทั้งสิ้น	7	รุ่น	รวมผู้ปกครองและเด็ก
เข้าอบรม	จ�านวนทั้งสิ้น	560	คน	ได้แก่	

	 	 	 รุ่นที่	1	 วันที่	4	–	5	มิ.ย.2559	 	 ณ	โรงเรียนบ้านคูขาด	(สถิตย์อุปถัมภ์)	อ.พล	จ.ขอนแก่น
	 	 	 รุ่นที่	2	 วันที่	11	–	12	มิ.ย.2559	 	 ณ	โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม	อ.ซ�าสูง	จ.ขอนแก่น
	 	 	 รุ่นที่	3	 วันที่	16	–	17	มิ.ย.2559	 	 ณ	โรงเรียนเปรมติณสูลานนท	์อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น
	 	 	 รุ่นที่	4	 วันที่	18	-	19	มิ.ย.2559	 	 ณ	โรงเรียนพระ	ธาตุขามแก่นพิทยาลัย	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น
	 	 	 รุ่นที่	5	 วันที่	23	–	24	มิ.ย.2559	 	 ณ	โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร	อ.พระยืน	จ.ขอนแก่น
	 	 	 รุ่นที่	6	 วันที่	9	–	10	ก.ค.	2559	 	 ณ	โรงเรียนโนนหันวิทยายน	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น
	 	 	 รุ่นที่	7	 วันที่	23	-	24	ก.ค.	2559		 ณ	โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม	อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น

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

7 สิงหาคม 2559

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

	 	 หลายท่านอาจยังมีข้อสงสัยในการออกเสียงประชามติ	 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่	 7	 สิงหาคม	 2559	 เพื่อเป็นการเตรียม 
ความพร้อมในการออกเสียงประชามติ		มีเรื่องน่ารู้ก่อนเข้าคูหาลงประชามต	ิดังนี้
	 	 	 1.	กกต.	ก�าหนดให้วันอาทิตย์ที่	7	สิงหาคม	2559	เป็นวันออกเสียงประชามติ	ระหว่างเวลา	08.00	-	16.00	น.
	 	 	2.	 เตรียมบัตรประจ�าตัวประชาชน	 บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
และมีเลขประจ�าตัวประชาชนของผู้ถือบัตรให้พร้อมเพื่อแสดงตนในการไปออกเสียง
	 	 	3.	ไม่มีการลงคะแนนล่วงหน้าหรือลงคะแนนนอกประเทศ	
	 	 	4.	 ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ	 ต้องมีอายุ	 18	 บริบูรณ์ในวันออกเสียงประชามติ	 (เกิดไม่เกิน	 7	 สิงหาคม	 2541)	 
โดยก่อนวันออกเสียง	 กกต.จะจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง	ภายในวันที่	 22	 กรกฎาคม	 2559	 ซึ่งหากทราบว่า
ตนเองมีสิทธิแต่ไม่มีรายชือ่	ต้องไปเพิม่รายชือ่ต่อนายทะเบยีนอ�าเภอหรอืนายทะเบยีนท้องถิน่	ภายในวนัที	่27	กรกฎาคม	2559	
	 	 	5.	การลงประชามติมีสองประเด็น	คือ
   ประเด็นที่ 1 “ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ	ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	….ทั้งฉบับ”
   ประเดน็เพิม่เตมิ “ท่านเหน็ชอบหรอืไม่ว่า	เพือ่ให้การปฏรูิปประเทศเกดิความต่อเนือ่งตามแผนยทุธศาสตร์ชาต	ิสมควร
ก�าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า	ในระหว่าง	5	ปีแรก	นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้	ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยด�

	 ในวันที่	 28	 มิ.ย.	 2559	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 จัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ครั้งที่	 24	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์,  
รอง	 ผกก.จราจร	 สภ.เมืองขอนแก่น	พ.ต.ท.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์	 และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น	 
น�ยภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธย�	เป็นผู้แถลงข่าว	ในโอกาสนี้มี	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ	์พร้อมด้วย	
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	 เขต	2	น�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว,	 รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร,  
น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	
ร่วมเป็นเกียรติ	ณ	หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

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

ขอแนะน�าโรงแรมที่ได้จดทะเบียนและช�าระค่าธรรมเนียม
บ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จากผู้เข้าพักในโรงแรมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 หจก. น�ย่�พ�ณิชย์ (น�ย่�ป�ร์ควิว)	 ต้ังอยู่	 เลขที่	 926	 หมู่	 12	 ต.ศิลา	 อ.เมืองขอนแก่น	 จ.ขอนแก่น 
โทร	043-306588

 โรงแรมลอฟลิฟวิ่ง ตั้งอยู ่ 168/16 หมู่ 16 ถ.ศรีม�รัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
โทร 043-245111
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ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย...ธัชชพันธ์ ศิริสวัสดิ์ นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

โครงการ 1 อ�าเภอ 1 หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 ได้มอบหมายให้	 กองแผนและงบประมาณ	 อบจ.ขอนแก่น	 
จัดอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร	บ้านหนองดู	่หมู่ที่	2,	8	ต.วังเพิ่ม	
อ.สีชมพ	ูจ.ขอนแก่น	ในระหว่างวันที่	26	–	30	พ.ค.	2559
	 ในการอบรมส่งเสรมิอาชพีการเพาะเหด็ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงนัน้	วทิยากรได้ให้ความรู้แก่เกษตรกร 
ทีเ่ข้าอบรมเกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารในการเพาะเหด็ขอนขาว	ตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรยีมโรงเรอืนเพาะเหด็	การเรยีงก้อนเหด็	
เทคนิควิธีการการดูแลรักษาก้อนเห็ดเพื่อให้ได้ผลผลิตเห็ดขอนขาวในปริมาณมากตลอดจนให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม
ได้ฝึกปฏิบัติในการปั้นก้อนเห็ดด้วยตนเองเพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมสามารถที่จะท�าการเพาะเห็ดได้ด้วยตนเอง 
ทกุขัน้ตอนสามารถสร้างรายได้ทีม่ัน่คงและยัง่ยนืรวมถงึสามารถขยายผลในการถ่ายทอดองค์ความรูท้ีไ่ด้จากจากการอบรม
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง



22 วารสารคูนแคน

ภารกิจกองกิจการขนส่ง
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติง�นขนส่ง

ที่มา : จาก หนังสือขับขี่ปลอดภัยกับ กปถ. กรมการขนส่งทางบก

	 	 	สวัสดีครับ	แฟนๆ	วารสารคูนแคน	ทุกๆ	ท่านครับ	ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับ	กองกิจการขนส่ง	ขอน�าเสนอสาระ 
น่ารู้เกี่ยวกับการขับขี่รถ	ในช่วงหน้าฝนนี้	ซึ่งเป็นบทความที่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อย	ส�าหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ	
	 	 	 	 •	อบุตัเิหตทุีม่กัเกดิขึน้จากการขบัรถขณะฝนตกหรือพ้ืนถนนเปียกล่ืนนัน้	ส่วนใหญ่จะเกดิจากการขบัรถชนท้าย	 
เพราะสายฝนที่กระทบกระจกส่องข้าง	 และบานกระจกหลังที่มีน�้าเกาะ	 ซึ่งท�าให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจน	 
ทัง้น้ี	ปัญหาน�า้เกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยาก	แต่วธิกีารขบัขีท่ีเ่พิม่ความระมดัระวงัมากขึน้	เช่น	เพิม่ช่วงระยะห่างจากรถคนัหน้า 
ขณะขับขี่	 และหันมองกระจกหลังบ่อยๆ	 เพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลัง	 ที่ก�าลังขับแซงมาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหต ุ
จากการชนท้ายได้
	 	 	สิ่งส�าคัญผู้ขับข่ีไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิด	 เพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางของผู้อื่น	 เท่ากับเป็นการ 
ลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมา	 ท�าให้พื้นที่เบรกสั้นลง	 ดังนั้น	 ก่อนเปล่ียนช่องทางทุกครั้งจึงต้องแน่ใจว่ามีระยะห่าง 
เพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้า	 และรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้าย	 สุดท้ายขอให้ทุกๆ	 ท่านเดินทาง 
ไปกลับโดยสวัสดิภาพ	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

อันตรายจากการขับขี่ขณะฝนตก
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บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน
โดย...กรรณิก�ร์ เจริญดี นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�ร

ที่มา : หนังสือ รวมข้อทักท้วง ด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 รวบรวมเรียบเรียง โดย วิภา ธูสรานนท์

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

ง�นอุปสมบท

 โครงก�รบรรพช�ส�มเณรภ�คฤดูร้อน

  เบกิจ่ายเงินค่าจดัซือ้เครือ่งอฐับรขิาร	ได้แก่	
ผ้าจีวร	 ผ้าสบง	 ประคดเอว	 และบาตร	 โครงการ
บรรพชาสามเณร	ภาคฤดูร้อน

ง�นอุปสมบท

 โครงก�รบรรพช�ส�มเณรภ�คฤดูร้อน

  พิจารณาแล้วเห็นว่า	 การส่งเสริมและบ�ารุงรักษาศิลปะ	 จารีต
ประเพณ	ีภมูปัิญญาท้องถิน่และวฒันธรรมอนัดขีองท้องถิน่	อนัเป็นการ
จดับรกิารสาธารณะ	เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่	เช่น	การจดั 
กิจกรรมในการให้ความรู้	 หรืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	 การจัด
กิจการด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	เป็นต้น	ส่วนการจัดค่าจัดซื้อ
เครื่องอัฐบริขารตามโครงการดังกล่าว	 เป็นพิธีกรรมตามความเช่ือถือ
ของแต่ละบุคคลและเป็นการท�าบุญตามความศรัทธาของตนที่มีอยู	่ 
จึงเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	 
จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดท�ากิจกรรมด้านการบริการสาธารณะ	 
ตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และมิใช่จารีต
ประเพณีของท้องถิ่น	 รวมทั้งยังไม่มีกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 
หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย	 จึงไม่อาจ 
เบิกจ่ายเงินได้
  ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบส่งคืนคลัง	 และก�าชับ 
เจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบและผู้มอี�านาจอนมุติัพิจารณาตรวจสอบโครงการ
ก่อนการต้ังงบประมาณในปีถัดไปให้สอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่และ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การบริการสาธารณะ 
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อย่างแท้จริง

ต่อจากฉบับที่แล้ว
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย...ร�ชัย โพธิ์ศรี นักวิช�ก�รวัฒนธรรมปฏิบัติก�ร

	 อบจ.ขอนแก่น	ร่วมกับ	ทต.บ้านแฮด	จัดโครงการส่งเสริม	-	บ่มเพาะวัฒนธรรมบนวิถีอีสานตามหลักพุทธธรรม	
ประจ�าปี	 2559	 เมื่อวันที่	 27	มิ.ย.	 2559	ณ	สถานีสาราณียธรรม	อ.บ้านแฮด	จ.ขอนแก่น	มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม	
จ�านวนประมาณ	 560	 คน	 ซึ่งได้รับเกียรติจาก	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธาน	 
โดยมี	นายก	ทต.บ้านแฮด	ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดช�ชัย	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บ้านแฮด	น�งนริศร� อรุณเดช�ชัย 
ให้การต้อนรบั	มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการอนรุกัษ์ภมูปัิญญาท้องถ่ินและส่งเสริม	ให้เยาวชน	ผูน้�าชมุชน	และประชาชน
ทั่วไป	 ได้เรียนรู้การด�าเนินชีวิต	 ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนบนวิถีอีสาน	 ท่ีเน้นกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในชุมชน	 เกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู่	 การประกอบอาชีพ	 กระบวนการผลิตเพื่อการด�ารงชีพอย่างพอเพียง	 
โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะวัฒนธรรม	-	บนวิถีอีสานตามหลักพุทธธรรม

โครงการส่งเสริม - บ่มเพาะวัฒนธรรมบนวิถีอีสาน
ตามหลักพุทธธรรม ประจ�าปี 2559
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย...ประทีป พรมภักดี นักวิช�ก�รศึกษ�ปฏิบัติก�ร

	 อบจ.ขอนแก่น	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 และโรงเรียนสังกัด	 เขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	1	จ�านวน	117	แห่ง	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	โดยมี	นายก	อบจ.
ขอนแกน่	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตั้งว�นชิกพงษ์ ผอ.ส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแกน่	เขต	1	ดร.เชดิศักดิ์ 
ศรีสง่�ชัย,	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล,	 รอง	ผอ.ส�านักงาน	 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	เขต	1	ดร.จิรพงษ์ ไชยยศ,	รอง	ผอ.ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	1	ดร.วิเศษ 
พลอ�จทัน	ร่วมท�าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	เมื่อวันที่	6	มิ.ย.	2559	ณ	หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและร่วมมือ	 ในการ 
ส่งเสรมิทางวชิาการ	การพฒันาการจดักระบวนการเรยีนรูอ้ย่างมคีณุภาพทีห่ลากหลาย	การจดัหาสือ่การเรยีนการสอน 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	และเพื่อสนับสนุนให้ความร่วมมือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ	โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU)
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย...เทว� ตั้งว�นิชกพงษ์ หัวหน้�กลุ่มง�นนิเทศติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�

ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21

ที่มา : ยุทธการเปลี่ยน “ครูเฉย” สู่ครูยุคศตวรรษที่ 21. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก
http://seminar.qlf.or.th/Seminar/Topic/29 (วันที่สืบค้น 1 กรกฎาคม 2559)

	 สวสัดค่ีะ	ผูอ่้านทกุท่าน	ฉบบันีผู้เ้ขยีนขอน�าเสนอแนวทางของความเป็นครูในศตวรรษที่	21	ซึง่ในฉบบัทีแ่ล้วกไ็ด้น�าเสนอหวัข้อเกีย่วกบั 
ศตวรรษที่	 21	 ไปแล้วเช่นกัน	 เพราะยังเป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจส�าหรับจุดเปลี่ยนทางการศึกษาของประเทศไทย	 ในฉบับนี้จะกล่าวถึง	
ยุทธการเปลี่ยน	“ครูเฉย”	สู่ครูยุคศตวรรษที	่21

	 ส�านกัส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน	(สสค.)	
และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ได้จัด
เสวนา	“ครูไทยในศตวรรษที	่21”	ในการประชุมอภิวัฒน์การเรียนรู ้
สู ่จุดเปลี่ยนประเทศไทย	 โดยมี	 ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน  ์ 
ราชบัณฑติประเภทสงัคมศาสตร์	สาขาวชิาศกึษาศาสตร์	ดร.ไพฑรูย์ 
สินล�รัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา	และ	ดร.วร�กรณ์ ส�มโกเศศ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	 ร่วมหารือถึงแนวคิดและ 
ข้อเสนอแนะในเรื่องแนวทางการพัฒนาครู	 สรุปได้ดังนี้	 บทบาท
ครูไทยจากเดิมขอบเขตอยู่ที่ชั้นเรียน	 แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วที่ครู 
จะยืนเป็นหุ ่นเฉยอยู ่แต่หน้าชั้นเพียงอย่างเดียว	 ครูต ้องรู ้จัก 
ปรับเปลี่ยนการสอน	 ไม่มุ่งเน้นเฉพาะเร่ืองทฤษฎี	 แต่ต้องเปลี่ยน

บริบทการเรียนการสอนที่ท�าให้นักเรียนรู้จักหาค�าตอบและตั้งค�าถามด้วยตนเอง	 ในการสอนการสอบต้องมีการถกเถียงและสัมภาษณ ์
ร่วมด้วย	 สิ่งที่อยากให้ครูได้เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เป็นครูเฉยอีกต่อไป	 น่ันคือ	 รู้จักปรับเปล่ียนในเร่ืองความรู้ว่าจะรู้อะไรใหม่ในวันน้ีบ้าง 
ผ่านสื่อที่อยู่รอบตัวมากมาย	 คิดบวก	 มีเหตุผล	 คิดสร้างสรรค์	 หัดจินตนาการ	 รู้จักความสามารถของตนเอง	 ครูจึงมีหน้าที่เสริมเติมเต็ม 
ความรู้โดยเฉพาะทักษะการใช้ชีวิตที่ต้องมีมากขึ้น
	 	 ครไูทยในยคุศตวรรษที	่21	ต้องกลับมาดกูารศกึษาโดยรวมของเราว่าได้ปฏริปูการศกึษาทีเ่น้นทกัษะเพือ่น�าไปสูก่ารมผีลติภณัฑ์ใหม่ๆ	
ที่มีคุณภาพแล้วหรือยัง	 เพราะขณะนี้โลกที่พัฒนาแล้วได้เน้นการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ	ออกมาที่สอดคล้องกับตลาดและขายได้	ฉะนั้นต้อง
เปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเด็กให้รู้จักการสร้างสรรค	์ร่วมกันวางแผน	รู้จักแยกแยะ	รู้จักประยุกต์	วิจัยค้นคว้า	สร้างผลงาน	วางแผน
และประมวลผลเป็น	 ครูจึงต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก	 ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันจึงเสนอแนวทางการพัฒนาครูผ่าน
องค์ประกอบ	 3	 ได้แก่	 การผลิตครูท่ีต้องมีกระบวนการให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภาพ	การพัฒนาครูที่มีอยู่ในปัจจุบันให้รู้จักปรับตัวเข้าสู่โลก 
ยคุปัจจบุนั	และการใช้ครใูห้สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	คณุลกัษณะของครไูทยในศตวรรษที	่21	จงึประกอบด้วยคณุลกัษณะส�าคญั	
7	ประการ	คือ	1.สร้างและบูรณาการความรู้ได	้2.มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค	์3.มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิดเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้เรียน	4.ครูต้องรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่	มีทักษะใหม่ๆ	พร้อมทั้งชี้แนะข้อดีข้อเสียให้ผู้เรียนได	้5.มีทักษะการสอนเด็กให้
เตบิโตเตม็ศกัยภาพและสร้างผลงานใหม่ๆ	6.ต้องเข้มแข็งในจรรยาบรรณ	คณุธรรม	จริยธรรม	และชกัชวนให้คนอ่ืนๆ	ท�าเพือ่สงัคม	7.บทบาทน�า 
ด้านการสอนวิชาชีพ	พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพร่วมกับผู้บริหารมากขึ้น	ครูผู้สอนจ�าเป็นต้องมีทักษะด้าน	ICT	เพื่อพัฒนาสื่อ
การเรยีนรู	้จดัการทรพัยากรและแหล่งเรยีนรูต่้างๆ	ให้กบัผูเ้รยีนในรปูแบบดจิติลั	นอกจากน้ีครคูวรสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอื 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคสมัยใหม่เพื่อพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่	 21	 ให้กับนักเรียน	 ในศตวรรษที่	 21	 
ครจูะต้องมคีวามเป็น	Learning	Designer	กล่าวคอื	มคีวามสามารถในการออกแบบการเรยีนรูท้ีป่รบัไปตามบรบิทและลกัษณะของชัน้เรยีน	
มคีวามสามารถในการท�าเนือ้หาจากยากให้เป็นง่าย	สร้างสภาวะแวดล้อมในการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมให้แก่ชัน้เรยีน	เพ่ือให้เกดิความกระตอืรือร้น
ที่ดี	เน้นการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
	 	 เป้าหมายที่แท้จริงของการเรียนการสอน	 การศึกษาควรเป็นการเพิ่มความเป็น	 Cognitive	 และความเป็นมนุษย์ให้แก่บุคคล	 
เพราะผลงานครูคือตัวลูกศิษย์	 ในแนวทางการพัฒนาครูควรมีการอบรมในเรื่องของพื้นฐานความเป็นครู	 การดูแลและส่งเสริมครูใหม่นั้น
เป็นการส�าคัญอย่างยิ่ง	 ต้องมีการพัฒนาระบบครูผู้ช่วย	 นอกจากน้ีควรมีการสร้างขวัญก�าลังในการสนับสนุนและพัฒนาครูโดยเฉพาะ 
ในระดับของภูมิภาค
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วัฒนธรรมประเพณีอีสาน
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน�้สำ�นักปลัด อบจ.

ที่มา : บทคัดย่อมาจากหนังสือวัฒนธรรมประเพณีของดีอีสาน ฮีตสิบสองคลองสิบสี ผู้เรียบเรียง นายส�าลี รักสุทธิ

วัฒนธรรมประเพณีอีสาน (ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีของดีอีสาน) (4)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

 7.ฮีต บุญซำ�ฮะ(บุญเดือนเจ็ด)	เป็นบุญที่จัดขึ้นเพื่อท�าพิธีปัดรังควาน	ขับไล่

ความเสนียดจัญไรภูตผีปีศาจออกจากหมู่บ้าน	บางแห่งเรียกว่า	บุญเบิกบ้าน	หรือ	

บญุบ้านเป็นบุญท่ีแต่ละหมูบ้่านจะท�าไม่ขาด	เป็นบญุเกีย่วกบัภตูผปีีศาจ	สิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ประจ�าหมูบ้่าน	ผปีูต่า	ผตีาแฮก	มเหศกัดิห์ลกัเมอืง	ทีค่อยคุม้ครองหมูบ้่านชาวบ้าน

เชื่อว่าจะรวมผีบรรพบุรุษอยู่ด้วย	 ที่ช่วยดลบันดาลให้ชาวบ้านชาวเมืองมีความสุข	 

มเีรือ่งเล่าไว้ในคมัภร์ีธรรมบทว่า	ครัง้หนึง่เมอืงไพสาล	ีเกิดภาวะข้าวยากหมากแพง	
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ประชาชนขาดแคลนอาหาร(ทพุภกิขภยั)	เพราะฝนแล้ง	สัตว์เลีย้งตาย	มโีรคห่าท�าให้ผูค้นล้มตายจงึพากนัไปนมินต์พระพทุธเจ้ามาปัดเป่า 

ภัยพิบัติ	 โดยมีพระ	 500	 รูป	 เดินทางเรือ	 7	 วัน	 จากกรุงราชคฤห์	 เมื่อมาถึงเมืองไพลาส	ี ฝนก็ตกหนักพัดพาซากศพออกจากหมู่บ้าน 

ไปจนหมดสิ้น	พระพุทธเจ้าได้ท�าน�า้มนต์	ใส่บาตรและมอบให้พระอานนท์ไปพรมทั่วเมือง	โรคภัยไข้เจ็บก็หาย	ดังนั้นคนโบราณและคน 

ในอีสานจึงท�าบุญช�าฮะมาจนถึงปัจจุบัน	ในเดือน	7	ของทุกๆ	ป	ี

	 ซ่ึงบุญน้ีจะเป็นการท�าบุญตักบาตรในหมู่บ้านและมีการขึงด้ายไปทั่วทุกหลังคาเรือน	 โดยนิมนต์	 4	 -	 9	 รูปมาเจริญพุทธมนต์	 

แล้วมีพิธีผูกข้อต่อแขนซึ่งกันและกันของคนในหมู่บ้านที่ได้ฝ้ายจากการท�าพิธีและมีการน�ากรวดทรายหรือหินไปหว่านรอบๆ	 หมู่บ้าน

หรือหลังคาบ้าน	 เพราะเชื่อว่าเป็นการกันผีหรือสิ่งจัญไรเข้าหมู่บ้าน	 นอกจากพิธีเหล่านี้แล้วชาวบ้านก็จะเก็บสิ่งท่ีไม่ดีออกจากบ้านตน	

เช่นของเก่า	 เสื้อผ้าขาด	 ก่องข้าว	 เพื่อให้บ้านเรือนตนสะอาด	 บริสุทธิ์และเช่ือว่าเมื่อเอาของเก่าออกจากบ้านเมื่อผีเห็นของเหล่านี้อยู่

นอกบ้านแล้วจะไม่เข้าบ้านจึงมีการเลี้ยงผีให้ถูกต้องตามประเพณี

 8.ฮีต บุญเข�้พรรษ� (บุญเดือนแปด)	พรรษา	คือ	ฤดูฝน	ฝน	ปี	ซึ่งชาวอีสานออกส�าเนียง	บุญเข้าวัดสา	ส่วนไทยปัจจุบันนิยม

ใช้ค�าว่า	พรรษา	ซึ่งเป็นบุญที่ส�าคัญแก่ทุกคนในไทย	 เป็นช่วงที่พระต้องจ�าพรรษา	 

เพื่อศึกษาธรรมไม่ต้องเดินทางไปค้างคืนที่ไหน	 และเชื่อว่าการท�าบุญช่วงนี้จะได้

กศุลมากเหมอืนบญุออกพรรษาเพราะเป็นช่วงทีพ่ระมเีจตนาสร้างบญุ	สะสมบารมี

จิตแน่วแน่ในค�าสอน	 ซึ่งการท�าบุญกับพระที่มีเจตนาดีจึงถือว่าได้อานิสงส์มาก	 

ชาวอสีานจงึให้ความส�าคัญโดยไม่ว่าจากอยูถ่ิน่ไกลเมือ่ถงึฤดทู�าบญุนีก้ต้็องกลบับ้าน 

เพื่อร่วมปวารณาตนต่อพระและญาติพี่น้องแต่บางคนก็กลับเพราะร่วมท�าบุญกับ

ญาติพี่น้องเพียงเท่านั้นและบางแห่งก็มีการเคารพพ่อธรรมหรือ	 พ่อฮักษา	 ท่ีเป็น

เหมือนตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 มีการน�าดอกไม้ธูปเทียนไปเคารพ	 เรียกว่า	ขึ้นต่อ	
ลูกเผิ่งลูกเทียน	 เพื่อให้ผูกข้อมือประพรมน�้ามนต์บอกกล่าวให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อถึงออกพรรษาก็กลับมาท�าเช่นนี้กับพ่อธรรม	

พ่อฮักษาอีกที	

	 ซึง่การจ�าพรรษาของภกิษนุัน้มเีรือ่งเล่าว่า	สมยัก่อนโลกยงัไม่เจรญิมกีารเดนิทางด้วยเท้าเวลาไปโปรดญาตโิยมจะต้องเดนิลัดทุง่นา

และเมื่อฤดูฝนท�าให้ฝนตกต้องเดินลุยโคลนเกิดความเดือดร้อนในการไปเหยียบย�่านาข้าว	ต้นกล้าของชาวบ้านและถูกว่ากล่าวว่าขนาด

นกแจวแววช่วงเข้าพรรษาจะไม่ส่งเสยีงจะอยูถ่ิน่ตนจนกว่าออกพรรษาแล้วเหตใุดพทุธสาวกจงึออกมาเดนิย�า่ข้าวกล้าให้เดอืดร้อน	เมือ่มี

การร้องเรยีนพระพทุธองค์จงึประทบัอยูท่ีเ่วฬวุนั	และให้สงฆ์จ�าพรรษาทีว่ดั	3	เดือนเริม่	แรม	1	ค�า่	เดอืนแปด	ถงึขึน้	15	ค�า่	เดอืนสบิเอด็	 

คือ	พรรษาแรก	ซึง่จะไม่อนญุาตให้ภกิษุไปพกัวดัอืน่หรอืมเีหตจุ�าเป็นต้องพกัได้ไม่เกนิ	7	วนั	เมือ่ถงึฤดเูข้าพรรษาชาวบ้านจะมกีารเตรียม

เทยีนเพือ่ไปถวายวดั	รวมทัง้เครือ่งปัจจยัไทยทานต่างๆ	โดยเฉพาะเครือ่งส�าหรบัให้แสงสว่าง	แม้ปัจจบุนัจะเจรญิแล้วแต่ยงัรกัษาฮตีเดมิ

โดยการน�าเทยีน	ตะเกยีงน�า้มนั	ธปูเทยีนไปถวายเช่นเดิม	และการน�าถวายผ้าอาบน�า้ฝนเพือ่ใช้อาบน�า้ช่วงฤดฝูน	ซ่ึงเดมิก่อนพระพทุธเจ้า

ให้ภิกษุใช้เพียง	3	ผืน	คือ	สังฆาฏิ	ผ้าห่ม	และผ้านุ่ง	แต่พออาบน�้าฤดูฝนไม่มีผ้าเปลี่ยนอาบจึงเปลือยกายอาบ	เมื่อนางวิสาขาทราบเช่นนี้

จึงน�าความทลูพระพทุธเจ้า	ว่า	อยากขอถวายผ้าอาบน�า้ฝนแด่ภกิษ	ุท่านจงึอนญุาตและให้ภกิษใุช้ผ้าอาบน�า้ฝนเป็นวตัรปฏบิตัเิป็นต้นมา

	 ติดตามวัฒนธรรมประเพณีอีสาน	ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่
โดย...สุวนัย ภูม�ศ ผอ.กองก�รเจ�้หน้�ที่

	 สวัสดีครับ....สาระน่ารู้ฉบับนี้ขอน�าเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งนิติกร	 ในการขอรับเงิน	
พ.ต.ก.	ซึ่งส�านักงาน	ก.จ.,	ก.ท.	และ	ก.อบต.	ได้ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติ	ดังนี้

หมายเหตุ	ก.พ.รับรองอีก	2	หลักสูตร	คือ	
1.	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(เทียบเท่าระดับกลาง)
2.	หลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มทักษะนิติกร	(ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)	ของ	ส�านักงาน	ก.พ.	(เทียบเท่าระดับต้น)

	ที่มา:	หนังสือส�านักงาน	ก.จ.,	ก.ท.	และ	ก.อบต.	ที	่มท	0809.6/ว44	ลงวันที่	24	มิ.ย.2559

หลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งนิติกร
ในการขอรับเงิน พ.ต.ก.

ล�าดับ ชื่อหลักสูตร ต�าแหน่งระดับ พ.ต.ก.ที่ขอ อัตรา/บาท

1

2

3
4

หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน	
รุ่นที่	1-6
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	ระดับต้น
หรือระดับปฏิบัติการ
หลักสูตรที่	ก.พ.ก�าหนดหรือรับรอง
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น	(ระดับต้น)

นิติกร	ปฏิบัติการ
(ระดับ	3-5)

ครั้งแรก 3,000

5

6

7
8

หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน
รุ่นที่	1-6
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	ระดับต้น
หรือระดับปฏิบัติการ	ขึ้นไป
หลักสูตรที่	ก.พ.ก�าหนดหรือรับรอง
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น	
(ระดับต้น	หรือระดับกลาง)

นิติกรช�านาญการ
(ระดับ	6-7)

ครั้งแรก
อัตราที่สูงขึ้น

4,500
4,500
(กรณีเป็น	ชพ.
มาแล้ว	2	ปี)

9

10

11

หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน	
รุ่นที่	1-6
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	ระดับต้น
หรือระดับปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น	
(ระดับต้น)	

นิติกรช�านาญการพิเศษ
(ระดับ	8)

ครั้งแรก 4,500

12
13

14

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น	ระดับกลาง
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ระดับช�านาญการขึ้นไป
หลักสูตรที่	ก.พ.ก�าหนดหรือรับรอง

นิติกรช�านาญการพิเศษ
(ระดับ	8)

อัตราที่สูงขึ้น 6,000
(กรณีเป็นชพ.
มาแล้ว	2	ปี)
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ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 
โดย...นิมิตร ลีเอ�ะ นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร

	 	 	 	 	 	 	 	 การจัดหา	หมายถึง	 การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ซึ่งมี	 6	 วิธี	 ได้แก่	 วิธีตกลงราคา	 
	 	 	 	 	 	 สอบราคา	 ประกวดราคา	 วิธีพิเศษ	 วิธีกรณีพิเศษ	 และวิธีประกวดราคาด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 ในฉบับนี้จะขอกล่าวถึงข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย 
การบรหิารราชการส่วนท้องถิน่	พ.ศ.	2535	และแก้ไขเพิม่เตมิถงึ	(ฉบบัที	่10)	พ.ศ.	2558	และรฐับาลมนีโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ
ในระยะสั้น	 ในการจัดซื้อ	 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา	 ครั้งหนึ่งๆ	 วงเงินไม่เกิน	 500,000.-บาท	 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	
ด่วนที่	มท	0808.2/ว	1856	ลงวันที่	31	มีนาคม	2559	จากเงินงบประมาณ	รายจ่ายประจ�าปี	เงินอุดหนุน	และเงินสะสม	ไม่ว่า
จะเป็นเงินของปีงบประมาณใด	จนถึงวันที่	30	กันยายน	2559	โดยมีขั้นตอนในการด�าเนินการจัดหาการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลง
ราคา	เอกสารประกอบการจัดซื้อ	จัดจ้าง	ดังนี้
	 	 1.	จัดท�าแผนจัดซื้อ	จัดจ้างการใช้จ่ายเงิน	
	 	 2.	รายงานความต้องการแต่ละครั้ง	(ขออนุมัติในหลักการของเจ้าของงบประมาณ)	ประกอบด้วย	ใบเสนอราคาซื้อ/จ้าง	
ประมาณการช่างโยธา	กรณีจ้างเหมาซ่อมแซมหรือจ้างก่อสร้าง
	 	 3.	รายงานขอซื้อ	/	ขอจ้าง
	 	 4.	ใบสั่งซื้อ	/	สั่งจ้าง	
	 	 5.	 ใบส่งของหรือใบส่งมอบงาน	 ประกอบการตรวจรับพัสดุ	 หรือตรวจการจ้าง	 ยกเว้นกรณีส�ารองเงินจ่ายไปก่อน 
แต่ต้องมีการบันทึกการส�ารองเงินจ่ายประกอบการตรวจรับ	 (ใบตรวจรับพัสดุ)	 เสร็จแล้วส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให ้
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
	 	 6.	กรณีการซ่อมครุภัณฑ์	การซ่อมสิ่งก่อสร้างหรือการซื้อครุภัณฑ์ทดแทน	ให้มีการตรวจสภาพครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
ที่ช�ารุด	เพื่อผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบก่อนด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	 	 7.	 การตรวจรับพัสดุ	 กรณีวงเงินไม่เกิน	 10,000	 บาท	 จะแต่งต้ังข้าราชการส่วนท้องถิ่นคนหนึ่ง	 (ข้อ	 28	 วรรคท้าย)	 
ถ้าวงเงินเกิน	10,000	-	500,000	บาท	หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ	หรือกรรมการตรวจการจ้าง	 (ข้อ	27	และข้อ	28)	ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น	 
โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสด	ุหรือกรรมการตรวจการจ้างก็ได้

การจัดซื้อ-จัดจ้างการจัดหา
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ข่าว กีฬา
โดย...จ่�อ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

	 สวัสดีครับแฟนข่าวกีฬา	รอบรั้ว	อบจ.ขอนแก่นครับ	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ	์ได้อนุมัติโครงการแข่งขัน	ฟุตซอล	
อบจ.ขอนแก่นคัพ	ต้านยาเสพติด	ครั้งที่	5	ประจ�าปี	2559	จัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่	7	-	25	มิ.ย.	2559	ณ	สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น	 
การแข่งขันแบ่งเป็น	7	รุ่น	มีทีมร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น	124	ทีม	คิดเป็นนักกีฬาทั้งหมดจ�านวน	1,488	คน	เลยทีเดียวครับ	ในปีนี้มีนักกีฬาเยาวชน 
ที่เป็นผู้หญิงเข้าร่วมการแข่งขันถึง	 10	 คน	 โดยเฉพาะในรุ่นอายุไม่เกิน	 10	 ปี	 ที่มีเยาวชนผู้หญิงท�าผลงานได้โดดเด่นและน่าจับตามอง	 คือ	 
ด.ญ.ชนกชนม์ อูส่วุรรณ	จากทมี	KKW	95	ซึง่ได้รบัรางวลัผูท้�าประตสูงูสดุอกีด้วย	อนาคตไม่แน่ว่าน้องอาจจะตดิทมีชาตไิทยกไ็ด้ครบั	การแข่งขนั
ในปีนี้ประชาชนทั่วไปและกองเชียร์ของแต่ละทีมร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก	 ถือว่า	 อบจ.ขอนแก่น	 ประสบความส�าเร็จ	 บรรลุเป้าหมายตาม 
วัตถุประสงค์จริงๆ	 ในการจัดการแข่งขันเพื่อให้นักกีฬาได้ออกก�าลังกายห่างไกลยาเสพติด	 และพ่อค้า	 แม่ค้า	 ประชาชน	 มีส่วนร่วมในกิจกรรม	 
ผลการแข่งขันเป็น	ดังนี้

 • รุ่นเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 8 ปี
-	รางวัลชนะเลิศ	 	 	 	 ได้แก่	 	ทีม	สามเหลี่ยม	WFA	
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ได้แก่	 	ทีม	ณรงค์	อะคาเดมี่
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2		ได้แก่		 ทีม	เลอสรร	12	อะคาเดมี	่
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3		ได้แก่		 ทีม	KK	DINO
-	รางวัลผู้ท�าประตูสูงสุด		 	 ได้แก	่	 ด.ช.สุรบด	ีทองสุก	(9	ประตู)
-	รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม		 ได้แก่		 ด.ช.แดเนียล	โอมาฮอนี่

 • รุ่นเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 10 ปี
-	รางวัลชนะเลิศ		 	 	 	 ได้แก่	 ทีม	ศิลาเกษ	
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1		ได้แก่	 ทีม	สามเหลี่ยม	WFA
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2		ได้แก่	 ทีม	ขอนแก่น	Cas	อะคาเดมี	่
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3		ได้แก่	 ทีม	KKW	95
-	รางวัลผู้ท�าประตูสูงสุด		 	 ได้แก่	 ด.ญ.ชนกชนม	์อู่สุวรรณ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (4	ประตู)	
-	รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม		 ได้แก่	 ด.ช.วชิรวิชญ	์วิเศษชาติ

 • รุ่นเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 12 ปี
-	รางวัลชนะเลิศ		 	 	 	 ได้แก่	 ทีม	ณรงค์	อะคาเดมี่
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1		ได้แก่	 ทีม	มหานคร	เอฟซี
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2		ได้แก่	 ทีมโตโยต้าแก่นนคร
	 	 	 	 	 	 	 	 	 คิกออฟ	อะคาเดมี่
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3		ได้แก่	 ทีม	สามเหลี่ยม	WFA
-	รางวัลผู้ท�าประตูสูงสุด		 	 ได้แก่	 ด.ช.วิชชากร	แสนเหวิม
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (10	ประตู)
-	รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม		 ได้แก่	 ด.ช.วรวลัญช	์โพธิ์เหลือ

 • รุ่นเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 14 ปี
-	รางวัลชนะเลิศ		 	 	 	 ได้แก่	 ทมี	โรงเรยีนแก่นนครวทิยาลยั	
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1		ได้แก่	 ทีม	สามเหลี่ยม	WFA

-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่2		ได้แก่	 ทีม	กระนวน	มีธรรม	
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่3		ได้แก่	 ทีม	โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	
-	รางวัลผู้ท�าประตูสูงสุด		 	 ได้แก่	 ด.ช.ปวริศ	สายโยก	(9	ประตู)
-	รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม		 ได้แก่	 ด.ช.ปวริศ	สายโยก

 • รุ่นเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 16 ปี
-	รางวัลชนะเลิศ		 	 	 	 ได้แก่	 ทีม	โรงเรียนซ�าสูงพิทยาสรรค	์
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่1		ได้แก่	 ทีม	โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่2		ได้แก่	 ทีม	โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค	์
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่3		ได้แก่	 ทีม	สามเหลี่ยม	WFA
-	รางวัลผู้ท�าประตูสูงสุด		 	 ได้แก่	 นายพงษ์พัฒน	์เอกตาแสง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (6	ประตู)
-	รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม		 ได้แก่	นายชนะ	ไชยบัว

 • รุ่นประช�ชนทั่วไป
-	รางวัลชนะเลิศ		 	 	 	 ได้แก่	 ทีม	KKW	105
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่1		ได้แก่	 ทีม	แจ่วฮ้อนโนนสะอาด
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่2		ได้แก่	 ทีม	สกลโอมเซ็นเตอร	์
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่3		ได้แก่	 ทีม	KERRY
-	รางวัลผู้ท�าประตูสูงสุด		 	 ได้แก่	 นายจริาย	ุปรารถนา	(4	ประต)ู
-	รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม		 ได้แก่	 นายธีระศักดิ	์ด้วงพันนา

 • รุ่นอ�วุโสอ�ยุ 40 ปีขึ้นไป
-	รางวัลชนะเลิศ		 	 	 	 ได้แก่	 ทีม	SD	SPORT
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่1		ได้แก่	 ทีม	KK	WATER
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่2		ได้แก่	 ทีม	แก่นนคร	เอฟซี	B	
-	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่3		ได้แก่	 ทีม	แก่นนคร	เอฟซี	A	
-	รางวัลผู้ท�าประตูสูงสุด		 	 ได้แก่	 นายเปรมปรีด	์หลวงจันทร์	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (10	ประตู)
-	รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม		 ได้แก่	 นายนิพนธ	์สาดา

	 เมือ่วนัที	่25	ม.ิย.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์	มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกิลุ ภูคำ�วงศ์ 
เป็นประธานในพิธีปิด	พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัล	ในโอกาสนี้ม	ีหัวหน้าส�านักปลัด	อบจ.	น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี,	ผอ.การกอง
กจิการขนส่ง	อบจ.ขอนแก่น	น�ยประชติ อึง้ประเสรฐิ	ผอ.โรงเรยีนซ�าสงูพทิยาสรรค์	น�ยมงคล อตอินวุรรตร์,	หัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม
ของประชาชน	นางอุบลศิริ	ไชยแสง	และหัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา	นายสมชาย	อิฐรัตน	์ร่วมเป็นเกียรติและให้ก�าลังใจนักกีฬาที่แข่งขัน	
โดยมีการแสดงโชว์เต้นจากน้องๆ	โรงเรียนสาธิตศึกษา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และโรงเรียนขามแก่นนคร	ในพิธีปิดด้วยครับ
	 ฉบับนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ...



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�นทีใ่หก้�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�ะหดี์เด่น 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.2559
ร�งวัลพระร�ชท�น “เส�เสม�ธรรมจักร”
ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ	์
ประจ�าปี	พุทธศักราช	2559
จาก...กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม

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...นายกรัฐมนตรี	น.ส.ยิ่งลักษณ	์ชินวัตร

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

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�าปี	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 ด�้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


