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เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

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

	 เมื่อวันที่	9	ส.ค.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ	์ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นผู้กล่าวรายงาน	ในพิธีเปิดกิจกรรม	
Green	 for	MOM	 รวมใจไทย	 ร่วมปลูกต้นไม้	 คืนพ้ืนท่ีสีเขียว	 เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน	 โดยมี	 รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น	น�ยศิว�โรจน์ มุ่งหม�ยผล	 เป็นประธาน	มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล	 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	70	ปี	และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	 7	 รอบ	 วันที่	 12	 ส.ค.	 2559	 ในโอกาสน้ีมี	 ประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสุช�ติ  
ไตรองค์ถ�วร	พร้อมด้วย	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต1	น�งปณิด� แก้วขัน,	เสนาธิการ	มทบ.23	พ.อ.รณกร ป�นกุล,  
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	น�ยวรงค์ คลังเงิน,	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล	 หัวหน้าส่วนราชการ	
ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ผูบ้รหิาร	นักเรยีน	โรงเรยีนในสงักดั	อบจ.ขอนแก่น	และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	 
ร่วมเป็นเกียรติ	ณ	บริเวณพุทธมณฑลอีสาน	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

กิจกรรม Green for MOM รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ 
คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน



	 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน	 วารสาร
คูนแคนปีที่	 11	 ฉบับที่	 11	 ประจ�า
เดือนสิงหาคม	2559	กลับมาพบกัน
อีกครั้ง	 พร้อมข่าวความเคล่ือนไหว
ต่างๆ	 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

เพือ่มอบแก่ หล�นเหลนไทย ไปชัว่ก�ล”	ขอมอบให้กบัลกูๆ	ทกุคนนะคะ	 
ขอให้ลูกทุกคนเป็นคนดีของแม่ค่ะจะได้เป็นคนดีของประเทศต่อไป
	 อบจ.ขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพและส่งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
แข่งขนัโครงการประกวดแข่งขนัทกัษะวชิาการ	งานมหกรรมการจดัการ
ศึกษาท้องถิน่	ระดบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ครัง้ที	่24	ประจ�าปี	2559	
และมีโรงเรียนในสังกัดฯ	 รวมทั้งนักเรียนและอาจารย์ผู้ฝึกสอนท่ีได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	รางวัลรองชนะเลิศ	รางวัลชมเชย	ประเภทต่างๆ	ที่สร้าง
ชือ่เสยีงให้กบั	อบจ.ขอนแก่น	ขอแสดงความชืน่ชมยนิดกีบัโรงเรยีนท่ีได้
รับรางวัลทุกโรงเรียนทุกท่านค่ะ
	 ก่อนจากกนัฉบบันี	้ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยั	พระบารมขีอง
องค์พระธาตขุามแก่น	พระบารมขีองเจ้าพ่อเทพารกัษ์หลกัเมอืงขอนแก่น	
จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ	 
สมหวังในต�าแหน่งหน้าที่การงาน	ทุกท่านทุกคน	พบกันใหม่ฉบับหน้า	
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

	 วันที่	 12	 สิงหาคม	 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ	 สมเด็จ
พระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ	 เป็นวันมหามงคลที่ทุกท่าน
ต่างแสดงความกตัญญูต่อบุพการี	 และหน่วยงานต่างๆ	 ก็แสดงออกถึง 
ความจงรักภักดี	 เนื่องจากเป็นวันส�าคัญท่ีคนไทยทุกคนเรียกกันว่า	 
“วันแม่แห่งช�ติ”	 วารสารคูนแคน	 ขอเป็นตัวแทน	 อบจ.ขอนแก่น	 
ถวายพระพรพระองค์ท่าน	ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และขอเชิญชวน 
ลูกๆ	 ทุกคนได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู ้ให้ก�าเนิด	 
ผู้ที่ยอมเสียสละทุกอย่าง	 ผู้ท่ีมีเมตตาคุณ	 กรุณาคุณ	 และความรัก 
อยูใ่นค�านีบ้ริบรูณ์แล้วกบัค�าว่า	“แม่”	และขอมอบค�าขวญัวนัแม่แห่งชาติ 
ประจ�าปี	 พ.ศ.2559	 นี้ว่า	 “สอนให้ลูกท้ังหล�ยเดินท�งส�ยกล�ง  
รวมกันเข้� คือทรัพย์สิน แผ่ดินแม่ ฝ�กลูกไทย ร่วมใจภักดิ์ รักดูแล  



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

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

08 1769 0554, 08 3054 7997, 08 4400 9502

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

“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น”
จำาหน่าย

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

ผลิตโดย : 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง

หมู	่7	ต.ดอนฉิม	อ.แวงใหญ	่

จ.ขอนแก่น

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

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 6

เร�รักขอนแก่น ครั้งที่ 11 11

รู้เรื่องกฎหม�ย 12

พระบรมร�โชว�ทและพระร�ชดำ�รัส (7) 13

ภ�รกิจสำ�นักปลัด อบจ. 14

ภ�รกิจกองกิจก�รสภ� อบจ. 15

พธิเีปดิง�นมหกรรมก�รจดัก�รศกึษ�ทอ้งถิน่ฯ ครัง้
ที่ 24 16

ภ�รกิจสำ�นักก�รช่�ง 18

รวมกันเร�ทำ�ได้ แก้ไขปัญห�จร�จร 19

ภ�รกิจกองคลัง 20

ภ�รกิจกองแผนและงบประม�ณ 21

ภ�รกิจกองกิจก�รขนส่ง 22

บทคว�มหน่วยตรวจสอบภ�ยใน 23

ข่�วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัด
อบจ.ขอนแก่น 24

เกร็ดคว�มรู้ 26

วัฒนธรรมประเพณีอีส�น 27

ส�ระน�่รู้กองก�รเจ�้หน้�ที่ 28

ภ�รกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 29

ข่�วกีฬ� 30

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

โครงการปรับปรุงดิน เพื่อการปลูกข้าวโพดฝักสด 
เพื่อการจำาหน่าย อ.บ้านฝาง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงดิน	 เพื่อการปลูกข้าวโพด 
ฝักสด	เพือ่การจ�าหน่าย	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บ้านฝาง	
น�ยธณัช เครือม�	 และส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 6	 
น�ยสุดใจ ทุยบึงฉิม	ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	1	ก.ค.	2559	 
ณ	อบต.บ้านฝาง	อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลเด็กและเยาวชน 
อ.โนนศิลา

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลเด็กและ
เยาวชน	ประจ�าปี	2559	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.โนนศิลา	 
น�ยศรัญ กสิกิจวรกุล	 กล่าวรายงาน	 นายอ�าเภอโนนศิลา	 
น�ยสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์	ร่วมเป็นเกยีรต	ิ	เมือ่วนัที	่2	ก.ค.	2559	
ณ	ห้องประชุมอ�าเภอโนนศิลา		อ.โนนศิลา	จ.ขอนแก่น

โครงการ ” การพัฒนาองค์กรเป็นเลิศ
ด้วยกระบวนการทัศน์พลังสร้างสรรค์”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการ	 “การพัฒนาองค์กรเป็นเลิศ 
ด้วยกระบวนการทัศน์พลังสร้างสรรค์”	 ศูนย์เครือข่ายซ�าสูง	
รร.ซ�าสงูพทิยาคม	รร.โคกสงูประชาสรรพ์	รร.เปรมติณสลูานนท์	
รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม	 และรร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย	
สังกัด	อบจ.ขอนแก่น	โดยมี	รองประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	
น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	1	ก.ค.	
2559	ณ	โรงแรมพันล้าน	บูติค	รีสอร์ท	จ.หนองคาย

 พิธีบวงสรวงพระบรมธาตุขามแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.น�้าพอง	 เขต	 2	น�ยนพพร 
ปิติสุวรรณรัตน์	 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุขามแก่น	 
เพื่ อสร ้ า งศาลาและลานปฏิบั ติ ธ รรมภายในบริ เวณ 
วัดพระธาตุขามแก่น	น�าโดย	อดีต	สว.ขอนแก่น	น�ยประเสริฐ  
ประคณุศกึษ�พันธ์,	ฯพณฯ	กงสลุใหญ่สาธารณรฐัประชาชนจนี	 
จังหวัดขอนแก่น,	 ฯพณฯ	 กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม	ประจ�าจงัหวดัขอนแก่น,	ฯพณฯ	กงสุลใหญ่สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ประจ�าจังหวัดขอนแก่น,	
ฯพณฯ	 กงสุลกิตติมศักด์ิ	 สาธารณรัฐเปรู	 จังหวัดขอนแก่น	 
คณะเจ้าภาพ	เมื่อวันที่	3	ก.ค.	2559	ณ	วัดพระธาตุขามแก่น	
บ้านขาม	ต.บ้านขาม	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โครงการทำานาปลอดภัย เพื่ออนามัยที่ดีของผู้บริโภค

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการท�านาปลอดภัย	 เพื่ออนามัยที่ดี
ของผู้บริโภค	 วิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล	 
ต.ดงเมืองแอม	 อ.เขาสวนกวาง	 จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	เขต	อ.เขาสวนกวาง	น�ยสมศักดิ์ ลี้ตระกูล ส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	6	น�ยสุดใจ ทุยบึงฉิม	ร่วมเป็นเกียรติ	 
เมื่อวันที่ 	 7	 ก.ค.	 2559	 ณ	 ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอนปู่ตา	 
บ้านห้วยยางศรีวิไล	อ.เขาสวนกวาง	จ.ขอนแก่น

ยินดีต้อนรับท่านท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ให้การ
ต้อนรับ	 ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	 น�ยวรงค์ คลังเงิน  
เน่ืองในโอกาสย้ายมาด�ารงต�าแหน่งใหม่	เมือ่วนัท่ี	4	ส.ค.	2559	
ณ	ส�านักงาน	อบจ.ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ร.ร.มัธยมหนองเขียด อ.ชุมแพ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	
สยามบรมราชกุมาร	ีประจ�าปี	2559	 โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.ชุมแพ	เขต	3	น�ยบุรินทร์ ศรีตรัย	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	 
9	ก.ค.	2559	ณ	รร.มัธยมหนองเขียด	ต.นาหนองทุ่ม	อ.ชุมแพ	
จ.ขอนแก่น	

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป ็นประธานพิธีเป ิดโครงการเสริมสร ้างความเข ้มแข็ง 
ให้แก่เกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมี	 
นายอ�าเภอบ้านฝาง	 น�ยณัฐวุฒิ ถุนนอก	 เป็นผู ้กล่าว
รายงาน	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บ้านฝาง	น�ยธณัช เครือม�  
ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	12	ก.ค.	2559	ณ	หอประชุมอ�าเภอ
บ้านฝาง	อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น
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โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำาปี 2559 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการหล่อเทียนพรรษา	 ประจ�าปี	 2559	
โดยมี	นายก	อบต.โคกสี	น�ยช�ลี ร�ส�	กล่าวรายงาน	และมี	 
ผกก.สภ.เมืองไหม	 พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร ์  
ร่วมเป็นเกียรติ		เมื่อวันที่	15	ก.ค.	2559	ณ	วัดศิริธรรมิกาวาส	
ต.โคกส	ีอ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นนำ้า
และฝายหินทิ้งฯ แบบประชาอาสา (Check Dam)

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศ
ต้นน�้าและฝายหินท้ิง	 แบบประชาอาสา	 (Check	 Dam)	 
อ.ภผูาม่าน	ประจ�าปี	2559	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.ภผูาม่าน	 
น�ยประสิทธิ์ ทองแท่งไทย	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เม่ือวันที่	 12	
ก.ค.	2559	ณ	หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอภูผาม่าน	อ.ภูผาม่าน		
จ.ขอนแก่น

พิธีถวายเทียนจำานำาพรรษาพระราชทาน ฯ
ณ วัดเทพปูรณาราม

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เข้าร่วมพธิถีวายเทยีนจ�าน�าพรรษาพระราชทาน	ทลูกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนร�ชกัญญ� สิริวัฒน�พรรณวด	ีโดยมี	รองผู้ว่า 
ราชการจังหวัดขอนแก่น	 น�ยประเสริฐ ลือช�ธน�นนท์  
เป็นประธานในพิธ	ีและมีนายอ�าเภอเมืองขอนแก่น	น�ยปิยิน  
ตลับน�ค	 นายก	 ทต.ท่าพระ	 น�ยพิสุทธิ์  อนุตรอังกูร  
ร่วมเป็นเกียรต	ิเมื่อวันที่	18	ก.ค.	2559	ณ	วัดเทพปูรณาราม	
ต.ท่าพระ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

 โครงการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 
ต.บ้านขาม อ.นำ้าพอง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการเกษตรเพือ่ความยัง่ยนื	กลุม่วสิาหกิจ
ชุมชนเกษตรสรรพส่ิงอ�าเภอน�้าพอง	 ต.บ้านขาม	 อ.น�้าพอง	
จ.ขอนแก่น	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.น�า้พอง	เขต	2	น�ยนพพร  
ปิติสุวรรณรัตน์ ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	 เขต	6	น�ยสุดใจ  
ทุยบึงฉิม	 ร ่วมเป ็นเกียรติ 	 เมื่อวันที่ 	 22	 ก.ค.	 2559	 
ณ	อบต.บ้านขาม	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น

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



งานมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วยภรยิา	น�งเทว� ต้ังว�นชิกพงษ์	ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	 
น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล	 และ	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	
น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร	 ร่วมเป็นเกียรติในงาน	
“มหกรรมผ้�ไทย เทิดไท้องค์ร�ชินี 84 พรรษ�”	 โดยมี	 
รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�งวัชร�ภรณ์ ผ่องใส	 ให้เกียรติ
เดินแฟชั่นโชว์กิตติมศักดิ์ในงาน	 เมื่อวันที่	 26	 ก.ค.	 2559	 
ณ	 อวานี	 ขอนแก่น	 โฮเทล	 แอนด์	 คอนเวนชั่น	 เซ็นเตอร์	 
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

9วารสารคูนแคน

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

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย	์
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 อ.เมืองขอนแก่น	 
รุ่นท่ี	 2	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 2	น�ยวุฒิพร  
ศรีมังกรแก้ว	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 25	 ก.ค.	 2559	 
ณ	หอประชมุ	รร.บ้านหนองใหญ่	อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด กศน.สีชมพูเกมส์ 
ครั้งที่ 3 ” ประจำาปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการกฬีาต้านยาเสพตดิ	กศน.สชีมพเูกมส์	 
ครั้งที่	 3”	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 ผู้อ�านวยการ	 กศน.อ�าเภอ
สชีมพ	ูน�ยบญุจนัทร์ เช้�วนัด	ีกล่าวรายงาน	ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.สีชมพู	 เขต	 2	น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ	 ร่วมเป็นเกียรต	ิ 
เมือ่วนัที	่26	ก.ค.	2559	ณ	สนามทีว่่าการอ�าเภอสชีมพ	ูอ.สีชมพู	
จ.ขอนแก่น

ปลูกป่างานสวนพฤกษศาสตร์
รร.หนองโนประชาสรรค์ 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานปลูกป่างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	 “Green	
for	 MOM	 รวมใจไทย	 ร่วมปลูกต้นไม้	 คืนพื้นที่ สีเขียว	
เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”	 ตามโครงการส่งเสริม 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	 สยามบรมราชกุมารี	 ประจ�าปี	 2559	 
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.กระนวน	 เขต	 1	น�งกรรณิก�ร์  
สืบส�รค�ม ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.กระนวน	เขต	2	น�ยตระกูล 
เจรญิเชือ้	ร่วมเป็นเกียรต	ิเมือ่วันท่ี	22	ก.ค.	2559	ณ	สวนป่าหน้า	 
รร.หนองโนประชาสรรค์	อ.กระนวน	จ.ขอนแก่น



โครงการปรับปรุงดินเพื่อทำาเกษตรผสมผสาน 
ต.โนนท่อน อ.เมือง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการปรบัปรงุดนิเพือ่ท�าเกษตรผสมผสาน	
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถ่ัวเหลืองต�าบลโนนท่อน	 โดยมี	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.เมอืง	เขต	6	น�ยสุดใจ ทยุบงึฉมิ ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.เมือง	 เขต	 9	 จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย	 ร่วมเป็นเกียรติ	 
เมื่อวันที่	 28	 ก.ค.	 2559	 ณ	 โรงผลิตปุ ๋ยบ้านโนนท่อน	 
ต.โนนท่อน	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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โครงการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ปรุงแต่งอาหาร

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือใช้ปรุงแต่ง
อาหาร	วสิาหกจิชมุชนแจ่วบองพรกิป่นบ้านหนิลาด	ต.บ้านค้อ	 
โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	6	น�ยสุดใจ ทุยบึงฉิม  
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 9	จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย  
ร่วมเป็นเกยีรติ	เมือ่วนัท่ี	28	ก.ค.	2559	ณ	ตลาดสด	SML	บ้าน
หินลาด	ต.บ้านค้อ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

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

โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามแนวพระราชดำาริฯ 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
ร่วมงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนว 
พระราชด�าริ	 70	 ปี	 ทรงครองราชย์	 84	 พรรษา	 มหาราชิน	ี 
ของจังหวัดขอนแก่น	 และร่วมต้อนรับ	 แม่ทัพภาคท่ี	 2	
พล.ท.วิชัย แชจอหอ	 ประธานในพิธีเปิด	 เมื่อวันที่	 29	 ก.ค.	
2559	ณ	 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน�้าพองที่	 2	 (ภูเม็ง)	 
บ้านเหมือดแอ่	หมู่ที่	8	ต.บ้านเบ็ง	อ.หนองเรือ	จ.ขอนแก่น	

โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้าง 42 ฝาย
ถวายแม่ของแผ่นดิน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์ 
ร่วมพิธีเปิด	 “โครงการประชารัฐร่วมใจ	 สร้าง	 42	 ฝาย	 
ถวายแม่ของแผ่นดินร่วมคืนความชุ่มชื้นสู่พื้นดินแม่	 บรรเทา
ป ัญหาภัยแล ้งให ้ชาติด ้วยการเดินตามรอยพระบาท 
จอมปราชญ์แห่งน�้า”	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 
น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์	 เป็นประธานในพิธี	 ผู้อ�านวยการ
โครงการก่อสร้าง	 ส�านักงานชลประทานที่	 6	น�ยภัทรพล  
ณ หนองค�ย	 กล่าวรายงาน	 เมื่อวันที่	 31	 ก.ค.	 2559	 
ณ	 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมือง
ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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โดย...ศิริวัฒน์ น�มคัณที

เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 11

	 เมื่อวันที่	 13	 ก.ค.	 2559	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกับ	 หน่วยงาน 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 เป็นเจ้าภาพหลักจัดกิจกรรม	 
“เร�รักขอนแก่น”	 ครั้งที่	 11/2559	 โดยมี	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์	 เป็นผู ้กล่าวต้อนรับ	 ผู ้ว ่าราชการ 
จังหวัดขอนแก่น	น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์	 เป็นประธาน	 มีวัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นการพบปะหารือ	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ	
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น	 
ณ	 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 11
ฮักแพง ขอนแก่น @ อบจ.ขอนแก่น
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	 	 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 
พ.ศ.2534	และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม	ได้บญัญัติเกีย่วกบัการรกัษาราชการ
แทนไว้ตามมาตรา	41	–	50	มาตรา	56	และมาตรา	64	โดยมีสาระ
ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรี
หลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใด
คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	ถ้าไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งรองนายก
รัฐมนตรี	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้คณะรัฐมนตรีมอบ
หมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

	 2.	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
เป็นผูร้กัษาราชการแทน	ถ้ามรัีฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน	 
ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใด
คนหนึง่เป็นผูร้กัษาราชการแทน	ถ้าไม่มีผูด้�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวง	หรือมีแต่ไม่อาจปฏบิติัราชการได้	ให้คณะรฐัมนตร ี
มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

	 3.	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี	 หรือมี
แต่ไม่อาจปฏบิตัริาชการได้	ให้ผูช่้วยเลขานกุารรฐัมนตรเีป็นผูร้กัษา
ราชการแทน	 ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน	 ให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมอบหมายให้ผู ้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใด 
คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี	
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่ง
เป็นผู้รักษาราชการแทน

	 4.	 ในกรณีที่ไม่มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงหรือมีแต่ 
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู ้รักษา 
ราชการแทน	 ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรี
ส�าหรับส�านักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้ง
รองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	ถ้าไม่ม ี
ผูด้�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวงหรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิติัราชการได้	
ให้นายกรัฐมนตรีส�าหรับส�านักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า
อธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

	 5.	ในกรณทีีไ่ม่มผีูด้�ารงต�าแหน่งอธบิดี	หรือมแีต่ไม่อาจปฏบัิติ
ราชการได้	 ให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้ามีรองอธิบด ี
หลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็น 
ผู ้รักษาราชการแทน	 ถ้าไม่มีผู ้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีหรือม ี
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งต้ังข้าราชการ

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

รู้เรื่องกฎหมาย

ในกรมซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่
ต�าแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทน

	 6.	 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการกรมหรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้อธิบดีแต่งตั้ง
ข้าราชการในกรมคนหนึ่ง	 ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าหัวหน้ากอง
หรือเทียบเท่า	เป็นผู้รักษาราชการแทน

	 7.	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษา
ราชการแทน	ถ้าไม่มผีูด้�ารงต�าแหน่งรองผูว่้าราชการจงัหวดั	หรอืมี
แต่ไม่อาจปฏบิตัริาชการได้ให้ผูช่้วยผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นผูร้กัษา
ราชการแทน	ถ้าไม่มผีูด้�ารงต�าแหน่งผูช่้วยผูว่้าราชการจงัหวดั	หรอืม ี
แต่ไม่อาจปฏบิตัริาชการได้ให้ปลดัจงัหวดัเป็นผูร้กัษาราชการแทน	 
ถ้าไม่มีทั้งผู ้ด�ารงต�าแหน่งรองผู ้ว่าราชการจังหวัด	 ผู ้ช่วยผู ้ว่า
ราชการจงัหวดั	และปลัดจงัหวดั	หรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัริาชการได้	 
ให้หัวหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน	

	 8.	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งปลัดอ�าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ�าอ�าเภอ 
ผู ้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษา
ราชการแทน

	 ถ้ามีผู้ด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอ	 แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้นายอ�าเภอแต่งตั้งปลัดอ�าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ�า
อ�าเภอผูม้อีาวโุสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผูร้กัษา
ราชการแทน

	 9.	 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มี
อ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน	

	 ในกรณีที่ผู้ด�ารงต�าแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด�ารง
ต�าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ�านาจ	 ให้ผู ้ด�ารงต�าแหน่งอื่น
ปฏิบัติราชการแทน	 ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ�านาจหน้าที่เช่น
เดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ�านาจ

	ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งใดเป็นกรรมการ
หรอืให้มอี�านาจหน้าทีอ่ย่างใด	ให้ผูร้กัษาราชการแทนหรอืผูป้ฏบิตัิ
ราชการแทนมีอ�านาจหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือมีอ�านาจหน้าที่เช่น
เดียวกับผู้ด�ารงต�าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติ
ราชการแทนด้วย	แล้วแต่กรณี

การรักษาราชการแทน
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พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส (7)
โดย...ธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

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

	 ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส	 ท่ีทรง
พระราชทานไว้ในหลายโอกาส	ซึง่สมควรอย่างยิง่ทีจ่ะได้น�ามา
แสดงให้ทกุท่านได้ยดึถอืปฏบัิต	ิให้เป็นมงคลแก่ชีวติ	เป็นตอนที	่7	 
ดังนี้ครับ
	 “การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้าง
และเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมท่ีมีอยู่ก่อนท้ังสิ้น	 ถ้าพื้นฐานไม่ดี
หรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว	 ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญ
ขึ้นไปอีกนั้น	 ยากนักที่จะท�าได้	 จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า	
นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว	 ยังต้องพยายามรักษา 
พื้นฐานให้มั่นคง	ไม่บกพร่อง	พร้อมๆ	กันไปด้วย”
	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก ่นิสิตจุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย	10	ก.ค.2523
	 “การด�าเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ	
จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย	 
ผู้ที่มีความรู้ดี	แต่ขาดความยั้งคิด	น�าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ
ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์”
	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบัตร	ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	
18	ก.ย.2504
	 “การพัฒนาประเทศจ�าเป ็นต ้องท�าตามล�าดับขั้น	 
ต้องสร้างพ้ืนฐาน	 คือ	 ความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน	 โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ท่ี
ประหยัด	 แต่ถูกต้องตามหลักวิชา	 เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อม
พอควรปฏิบัติได้แล้ว	 จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและ
ฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป”
	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
20	ธ.ค.	2516
	 “เศรษฐกิจพอเพยีง	เป็นเสมอืนรากฐานของชวีติ	รากฐาน
ความม่ันคงของแผ่นดนิ	เปรยีบเสมอืนเสาเขม็ทีถ่กูตอกรองรบั
บ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง	 สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที ่
เสาเข็ม	 แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม	 และลืมเสาเข็ม 
ซะด้วยซ�้าไป”
	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
จากวารสารชัยพัฒนา	ประจ�าเดือนสิงหาคม	2542
	 “การงานทุกอย่างทุกอาชีพ	 ย่อมจะมีจรรยาบรรณของ
ตนเอง	 จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
ไม่ก็ตาม	 แต่เป็นส่ิงที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม	 ท่ีคนอาชีพ
น้ันพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิด	 ก็อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหาย	ทั้งแก่บุคคล	หมู่คณะ	และส่วนรวมได้”

	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ของมหาวิทยาลัยมหิดล	 
ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร	4	ก.ค.	2540
	 “การท�างานใหญ่ๆ	ทุกอย่าง	ต้องการเวลามากกว่าจะท�า
ส�าเร็จ	 ผู้ที่เริ่มโครงการอาจท�าไม่ส�าเร็จโดยตลอดด้วยตนเอง
ก็ได้	 ต้องมีผู้อื่นรับท�าต่อไป	 ดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็น 
ผู้เริ่มงาน	ใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อส�าคัญ	จะต้องถือผล
ส�าเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น”
	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร	ของมหาวทิยาลยัศลิปากร	14	
ต.ค.	2514
	 “การกีฬานั้น	 นอกจากจะให้ความสนุกสนานและ 
ความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้วยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่าง
มากมาย	 นักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจ
แน่วแน่	 ตัดสินใจได้รวดเร็ว	 มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย	
และมีความหนักแน่นรู้จักแพ้	 รู้จักชนะ	 รู้จักให้อภัย	 ผู้มีใจ 
เป็นนักกีฬา	 จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม	 และน่าคบหา
สมาคมด้วยอย่างยิ่ง”
	 พระบรมราโชวาท	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจ�าปี	 2507	ณ	 กรีฑาสถาน 
แห่งชาติ	กรมพลศึกษา	วันศุกร์	27	พ.ย.2507
	 “ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะต้องฝึกฝน 
แต่เลก็เพราะว่าต่อไป	ถ้ามชีวีติทีล่�าบาก	ไปประสบอปุสรรคใดๆ	 
ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง	 ไม่มีความรู้	 ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรค
นั้นได้	เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร	ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วย
เราได้แต่ถ้ามคีวามรู้	มอีธัยาศยัทีด่ี	และมคีวามเข้มแขง็	ในกาย	 
ในใจ	ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ	นั้นได้”
	 พระราชด�ารัส	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	
พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต	วันศุกร์	
31	ต.ค.2518
	 “วิถีชีวิตมนุษย์นั้น	 จะให้มีแต่ความปรกติสุขอย่างเดียว 
ไม่ได้	 จะต้องมีทุกข์	 มีภัยมีอุปสรรค	 ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ	 
ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น	ข้อส�าคัญอยู่ที่	ทุกๆคนจะต้องเตรียมกาย
เตรียมใจ	 และเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลา	 เพ่ือเผชิญและ
แก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อน(ท้ัง)นั้นด้วยความไม่ประมาท	
ด้วยเหตุผล	 ด้วยหลักวิชา	 และด้วยสามัคคีธรรม	 จึงจะผ่อน
หนักให้เป็นเบาและกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้”
	 พระราชด�ารัส	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสข้ึนปีใหม่	พ.ศ.2528	 
วันจันทร์	31	ธ.ค.2527
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กิจกรรมการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความรัก 
ความสามัคคี และสร้างแรงบันดาลใจ

โครงการ “สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ”

	 เมื่อวันที่	 21	 ก.ค.2559	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกับ	 มทบ.23	 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้	 สร้างความรัก	 ความสามัคค	ี 
และสร้างแรงบันดาลใจ	โครงการ	“สร้�งคว�มปรองดองสม�นฉันท์ของคนในช�ติ”	ณ	ห้องขอนแก่นฮอลล์	ชั้น	5	ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา	ขอนแก่น	โดยได้รับเกียรติจาก	ผบ.มทบ.23	พล.ต.ช�ญชัย ว่�นเครือ เป็นประธานเปิดโครงการ	พร้อมด้วย	 
นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ ให้เกยีรติกล่าวต้อนรบั	แขกผูม้เีกยีรติ	วทิยากร	และน้องๆ	นกัเรยีนนกัศกึษา
ที่เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	2,500	คน
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 กล่าวว่า	 “โครงการนี้	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ร่วมกับ	 มทบ.23	 
จัดกิจกรรมโครงการนี้ขึ้น	 เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ให้กับน้องๆ	 เยาวชน	นักเรียน	 นักศึกษา	 ทั้ง	 2,500	 คน	ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ในวันนี	้โดย	อบจ.ขอนแก่น	ได้เชิญ	อ�จ�รย์ก้องเกียรติ กองจันดี	ศิลปินวาดภาพทราย	ที่สร้างชื่อเสียงจากรายการ	ไทยแลนด์
ก็อตทาเล้นท์	และที่ส�าคัญยังเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นโดยก�าเนิด	มาวาดภาพทรายในชุด	“ร�ชันย์ผู้เป็นพลังแผ่นดิน”	เพื่อให้
น้องๆ	เยาวชนได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย	นอกจากนี้	ยังได้
เชิญนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจระดับประเทศ	คือ	“น้องเบส” น.ส.อรพิมพ์ รักษ�ผล	มาเล่าประวัติชีวิตในวัยเรียนและร่วม
แบ่งปันประสบการณ์กับน้องๆ	ที่เข้าร่วมโครงการ	รวมถึง	การที่มีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ	ท�าให้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน”
	 “นอกจากการจดักจิกรรมในวนันี	้ท่ีผ่านมา	อบจ.ขอนแก่น	และ	มทบ.23	ได้ร่วมกบั	ต�ารวจภธูรจังหวดัขอนแก่น	กอ.รมน.
จว.ขอนแก่น	และวิทยาลยัการปกครองท้องถ่ิน	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	จัดโครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ	“สร้�งจติสำ�นกึปกป้อง
สถ�บันและสร้�งคว�มปรองดองสม�นฉนัท์ของคนในช�ต”ิ ประจำ�ปี พ.ศ.2559 มาแล้วจ�านวน	2	รุน่	เพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชน
ชาวขอนแก่น	เกิดจิตส�านึกในการปกป้องสถาบันส�าคัญของชาติ	และเป็นการสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคี	ให้เกิดขึ้น
แก่คนในชาติต่อไป”	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ	์กล่าวในตอนท้าย

ภารกิจ สำานักปลัด อบจ. 
โดย...วิภ�รัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคร�ะห์
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ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.
โดย...สุธิด� อุ่นสนธ์ นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ	์ มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ ์ 
และ	ผอ.กองกิจการสภา	อบจ.ขอนแก่น	น�งวร�พร ห�ญชนะชัยกูล	พร้อมด้วย	ข้าราชการ	พนักงาน	สังกัด	อบจ.ขอนแก่น	
เข้าร่วมกิจกรรม	“รวมพลคนขอนแก่น แน่นแฟ้นไปออกเสียงประช�มติ” (Big Day)	 จัดข้ึนโดยส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดขอนแก่น	 เพื่อร่วมกันเดินรณรงค์ประกาศความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ 
ของประชาชนจังหวัดขอนแก่น	 เมื่อวันท่ี	 4	 ส.ค.	 2559	ณ	บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	 โดยมีส่วนราชการ	
นักเรียน	นักศึกษา	และภาคประชาชน	เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยด�

	 เมื่อวันที่	26	ก.ค.	2559	อบจ.ขอนแก่น	ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ
แข่งขนัทกัษะทางวชิาการ	งานมหกรรมการจดัการศกึษาท้องถิน่	ระดบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ครัง้ที	่24	โดยได้รบัเกียรตจิาก	
รองผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น	น�ยสริริฐั ชมุอปุก�ร	เป็นประธานในพิธเีปิด	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์  
เป็นผูก้ล่าวรายงาน	ในโอกาสนีม้	ีคณะผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	จาก	อปท.ต่างๆ	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ส.อบจ.
ขอนแก่น	คณะผู้บรหิาร	หวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	พนกังาน	อบจ.ขอนแก่นและคณะบุคลากรทางการศกึษา	เข้าร่วมเป็นเกียรติ	 
ณ	เวทีกลาง	ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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	 การจัดโครงการในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการส�าหรับครูและนักเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 อันเป็นการส่งเสริมให้ทักษะ	 ความรู้	 และแสดงความสามารถทางด้านวิชาการ 
นอกห้องเรยีน	ตามแนวทางการจดัการศกึษาตามหลกัสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	พุทธศกัราช	2551	อกีท้ังเป็นการประชาสมัพนัธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา	 อันแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถ	 ในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และเป็นการกระตุน้ให้เกดิการพฒันาศกัยภาพในการจดัการศกึษาให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน	อย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างคร	ูบุคลากรทางการศึกษา	ข้าราชการ	
และพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จัดการศึกษา	 โดยมี	 อทป.ที่เข้าร่วมทั้งหมด	 
จ�านวน	19	อปท.	ซึ่งได้จัดการแข่งขันในระหว่างวันที	่26	–	28	ก.ค.	2559
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ภารกิจ กองคลัง
โดย...ฝ่�ยเร่งรัดและจัดเก็บร�ยได้

การรับชำาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ไตรมาสสาม ปีงบประมาณ 2559

วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2559

ยอดรายรับจริงและรายจ่ายจริง
ไตรมาสสาม ปีงบประมาณ 2559

วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2559

	 1.	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม	พรบ.	อบจ.	 	 	 จ�านวน
	 2.	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม	พรบ.แผน	และ	 	 	 จ�านวน
	 	 ขั้นตอนการกระจายอ�านาจ
	 3.	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	 	 จ�านวน
	 4.	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	 	 	 	 จ�านวน
	 5.	ค่าภาคหลวงแร่	 	 	 	 	 จ�านวน
	 6.	ภาษีน�้ามัน	 	 	 	 	 จัดเก็บได้
	 7.	ภาษียาสูบ	 	 	 	 	 จัดเก็บได้
	 8.	ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม	 	 	 จัดเก็บได้
	 9.	เงินรายได้สถานีขนส่ง	(งบเฉพาะการ)	 	 จัดเก็บได้

182,520,491.87	
59,277,695.40	

136,531,334.68
23,991,611.69

944,949.58	
3,303,383.12

19,562,738.05
556,927.18

5,280,096.00

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ร�ยรับจริง ร�ยจ่�ยจริง

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

รายรับทั้งสิ้น 547,036,132.00 รายจ่ายตามงบประมาณ 369,509,385.85

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 74,405,237.71 รายจ่ายค้างจ่าย 34,701,582.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 39,245,069.91 จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง 4,156,259.31

รวมทั้งสิ้น 660,686,439.62 รวมทั้งสิ้น 408,367,227.16
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ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย...นวลมณี เหล่�กุนท� นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
อำาเภอเมืองขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 ได้อนุมัติงบประมาณให้กองแผนและงบประมาณ	 อบจ.ขอนแก่น	 
จัดอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 อ.เมืองขอนแก่น	 พร้อมน�ากลุ่มเกษตรกรเดินทาง 
ไปศึกษาดูงาน	ณ	 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมณฑลทหารบกที่	 24	 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม	 และ	 กลุ่มไม้ดอก 
บ้านห้วยเจริญ,	กลุ่มเกษตรผสมผสาน	บ้านห้วยส�าราญ	ต.หนองไฮ	อ.เมือง	จ.อุดรธาน	ีจ�านวน	5	รุ่น	ระหว่างวันที่	9,	11,	22,	
27,	30	ก.ค.	2559	
	 ในการศกึษาดงูานค่ายทหารมณฑลทหารบกท่ี	24	ค่ายประจักษ์ศลิปาคม	กลุ่มเกษตรกร	ผูน้�าชมุชน	ได้ศกึษาเรยีนรูว้ถิชีวีติ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง	ดูการสาธิตปลูกพืชผักสวนครัว	การปลูกข้าว	การเพาะเห็ด	การเลี้ยงกบ	เลี้ยงปลา	เป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการเกษตรไม่ท�าลายธรรมชาติและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 เป็นการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต	ิ
และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันสามารถพึ่งตนเองได้น�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง	
	 ส�าหรับการศึกษาดูงาน	ณ	 กลุ่มไม้ดอกบ้านห้วยเจริญ	 ต.หนองไฮ	 อ.เมือง	 จ.อุดรธานี	 กลุ่มเกษตรกร	พร้อมผู้น�าชุมชน	
ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาวบ้านที่ยึดอาชีพปลูกไม้ดอก	 ไม้ประดับ	 เป็นสินค้าส่งออกของหมู่บ้าน	 ดอกไม้ที่ชาวบ้านปลูก 
และจ�าหน่ายคือ	 ดอกเบญจมาศ	 ดอกคัตเตอร์	 ดอกสร้อยทอง	 ดอกมัม	 ดอกดาวเรือง	 เป็นต้น	 สถานที่จ�าหน่ายที่ใหญ่ที่สุด	 
คือ	ปากคลองตลาด	กทม.,	จังหวัดขอนแก่น,	จังหวัดเลย	และในตัวเมืองอุดรธานี	ชาวบ้านกลุ่มเกษตรกร	ได้เรียนรู้วิธีการปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ	การบริหารจัดการ	การจ�าหน่าย	การตลาด	และการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่น�ามาจ�าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
และคณะที่มาศึกษาดูงาน	ซึ่งกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจตลอดทั้งมีการซักถามตลอดเวลา	ความรู้ที่ได้รับอาจน�ามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเองพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออกในอนาคต
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ภารกิจกองกิจการขนส่ง
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติง�นขนส่ง

	 เมื่อวันที่	9	ก.ค.	2558	เวลา	17.00	น.	สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	แห่งที	่3	อบจ.ขอนแก่น	มีโอกาสต้อนรับ	
คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 ท่�นออมสิน ชีวะพฤกษ์	 ที่ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้ก�าลังใจ 
ต่อคณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	เจ้าหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น	โดยได้สอบถามถึงการด�าเนนิงาน	ปัญหาอปุสรรค	
โดยมี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	น�ยศิว�โรจน์ มุ่งหม�ยผล	และ	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
ให้การต้อนรับและรายงานผลการด�าเนินการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	 แห่งที่	 3	 ท่ีให้บริการประชาชน 
ผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	ทั้ง	3	ด้าน	ได้แก่	คว�มสะดวก คว�มสะอ�ด คว�มปลอดภัย	ซึ่งได้สร้างความพึงพอใจ 
และประทับใจ	 ในการบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	 ให้แก่	 ท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่ง	 โดยท่านได้ให้นโยบายว่าให้พยายาม 
ด�าเนินการให้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสาร	 อันดับ	 1	 ของอาเซียนตอนบน	 และรักษาคุณภาพการบริหารงาน	 และการให้บริการ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3
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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

ค่�อ�ห�รกล�งวัน

 เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน	 เพื่อเลี้ยงรับรองคณะดูงานจาก
เทศบาล	 ข	 และเทศบาล	 ค	 ในวันที่	 19	 เมษายน	 2556	 โดย	
เทศบาล	ข	ขอเข้าศึกษาดูงานด้านงานคลัง	และเทศบาล	ค	ขอเข้า
ศกึษา	ดงูานด้านการพฒันาศกัยภาพการท�างานเป็นทมี	และสร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การพัฒนาองค์กร	 กระบวนการ
จัดการที่ดี	มีประสิทธิภาพ	จากการตรวจสอบ	พบว่า	ในวันที	่19	
เมษายน	 นาย	 ...	 ต�าแหน่งหัวหน้ากองคลัง	 ได้โอนย้ายมาจาก
เทศบาล	ข	และ	นาย	...	ต�าแหน่งหัวหน้ากองช่าง	ได้โอนย้ายมา
จากเทศบาล	ค	จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	พบว่า

 -	จากการตรวจสอบเอกสารประกอบฎกีาเบิกจ่ายเงนิ	พบว่า 
ไม่มีโครงการของหน่วยงานที่ขอศึกษาดูงาน	 ท�าให้ไม่ทราบว่า
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างไร	 โครงการ 
ดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจ�าปีของหน่วยงาน
ท่ีขอดูงานหรือไม่	 อีกท้ัง	 มีการจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู ้
เพื่อเป็นประโยชน์ก่อนการศึกษาดูงานหรือไม่	เป็นต้น

 -	เทศบาล	ข	และเทศบาล	ค	ได้มหีนงัสอืขอความอนเุคราะห์
ในการศึกษาดูงาน	 ลงวันที่	 18	 เมษายน	 2556	 และเทศบาล 
รับหนังสือวันที่	 19	 เมษายน	 ซึ่งเป็นวันที่คณะดูงานได้เข้าศึกษา 
ดูงานที่เทศบาล	ง	ดังนั้น	เทศบาลจึงไม่มีเวลาจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
ให้ความรู้แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน	 ส่งผลให้คณะผู้ศึกษาดูงานอาจ 
ไม่ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานอย่างแท้จริง

	 -	 เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	 โดยนาย	 ...	
ต�าแหน่งหัวหน้าส�านักปลัด	ส�ารองเงินจ่ายจ�านวนดังกล่าวไปก่อน	 
การจ่ายเงินดังกล่าวจึงไม่ได้จ่ายให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
โดยตรง	 ประกอบกับผู้ส�ารองจ่ายไม่ได้ระบุเหตุผลความจ�าเป็น 
ที่ต้องส�ารองจ่ายไปก่อน	 ซึ่งสาเหตุเกิดจากระยะเวลากระชั้นชิด
จนไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบตามปกติได้

ค่�อ�ห�รกล�งวัน

 เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย	ว่าด้วยการรบัเงนิ	การเบกิจ่ายเงนิ	การฝากเงนิ	 
การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่	พ.ศ.2547	ข้อ	68	ท่ีก�าหนดว่า	การจ่ายเงนิ 
ให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็นเช็ค	 นอกจากน้ี
การศึกษาดูงานดังกล่าวอาจไม่ได้ให้ความรู้แก่คณะ 
ผู ้ศึกษาดูงานอย่างเต็มท่ี	 และไม่เป็นประโยชน์แก่ 
ทางราชการอย่างแท้จริง	โดยเทศบาล	ข	และ	ค	จัดให้มี 
การศึกษาดูงานในวันเดียวกันกับวันที่ข ้าราชการ 
โอนย้ายมายังเทศบาล	 ท�าให้ข้าราชการจากเทศบาล	 
ข	 และ	 ค	 สามารถส่งผู้ท่ีโอนย้ายได้ด้วยคราวเดียวกัน	
โดยให้เทศบาลเป็นผู ้รับผิดชอบเบิกจ่ายค่ารับรอง 
คณะศึกษาดูงาน	 ซึ่งหากเป็นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเลี้ยงรับรองผู ้ที่ส ่งข้าราชการที่โอนย้ายนั้น 
ไม่สามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้
 ขอให้เรยีกเงนิจากผูท้ีเ่กีย่วข้องส่งคนืคลงัเทศบาล	
และในโอกาสต่อไปขอให้ก�ากับดูแลอย่าให้เกิดกรณี 
เช่นนี้อีก

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

 น.ส.รุ่งฤดี ภู่สว่�ง	 นักเรียนชั้น	 ม.	 4/10	 รร.เมืองพล
พิทยาคม	 สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ผ่านการคัดเลือกได้เป็น 
ผู้แทนคณะลูกเสือไทยไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ	 
ฟินแลนด์	(7th	International	Finnjamboree	2016,	Roihu)	
ในระหว่างวันที่	 19-31	ก.ค.	2559	ณ	สาธารณรัฐฟินแลนด	์
โดยส�านักการลกูเลอื	ยวุกาชาด	และกจิการนักเรยีน	ส�านกังาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	เป็นผู้ด�าเนนิการคดัเลอืกและให้ทนุ
สนับสนุนลูกเสือ	เนตรนารี	ที่ผ่านการคัดเลือก	จ�านวน	36	คน	
ที่เดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้

	 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	 มทบ.23	 ร่วมกับ	 รร.เมืองพล
พิทยาคม	สังกัด	อบจ.ขอนแก่น	จัดศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร	
การฝึกภาคทีต้ั่ง	ประจ�าปีการศกึษา	2559	ในระหว่าง	วนัที	่5-15	ก.ค.	
2559	ณ	รร.เมืองพลพิทยาคม	โดยมี	นักศึกษาวิชาทหาร	จาก	อ.พล	
อ.หนองสองห้อง	อ.แวงน้อย	และ	อ.แวงใหญ	่จ�านวน	19	โรงเรียน	 
รวมทัง้สิน้	900	คน	เข้าร่วมฝึก	และในวนัที	่15	ก.ค.	2559	ได้รบัเกยีรต ิ
จาก	เสนาธิการ	มทบ.23	พ.อ.รณกร	ปานกุล	มาเป็นประธานในพิธี
ตรวจสอบและปิดการฝึก
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย...กิตติชัย อุทธ� นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�ร

	 รร.มัธยมหนองเขียด	 อ.ชุมแพ	 สังกัด	 อบจ.
ขอนแก่น	 น�านักเรียนชั้น	 ม.2	 จ�านวน	 32	 คน	 
ฝึกปฏบิตัจิรงิกจิกรรมการท�านาข้าว	ในแปลงนาสาธติ
โรงเรียน	 ประกอบการเรียนรายวิชาเกษตร	 ในวันที่	
29	ก.ค.	2559

 คุณครูณัฐพัชร์ ง�นไว	 ได้น�าคณะนักเรียน	 รร.พิศาลปุณณวิทยา	
สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินจ�าลองและวิทยุบังคับฯ	
เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	
สยามมกุฎราชกุมาร	ในระหว่างวันที่	22	-	24	ก.ค.	2559	ณ	ศูนย์การค้า
เซียร์รังสิต	 อ.ล�าลูกกา	 จ.ปทุมธานี	 ในรายการหนูน้อยเจ้าเวหา	 ประเภท 
ทิ้งสัมภาระตรงจุด	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ถ้วยรางวัลพระเจ้าหลานเธอ	
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

 น�ยอ�ทิตย์ ม�ล�ศร	ีและน�ยจักรพรรดิ์ น้อยศรี	นักเรียน	รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย	สังกัด	อบจ.ขอนแก่น	ได้เป็น
ตวัแทนนกัเรยีนไทยเข้าร่วมการแข่งขนักฬีานกัเรยีนอาเซียน	“อ�เชียนสคลูเกมส์”	คร้ังที	่8	ซึง่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ	จดัการ
แข่งขนั	ณ	จ.เชียงใหม่	ระหว่างวนัที	่21-29	ก.ค.	2559	ซึง่นบัว่าเป็นการแข่งขนัในระดบันานาชาติ	เหมอืนกบั	ซเีกมส์	แต่นกักีฬา
จะเป็นนักเรียนอายุไม่เกิน	18	ป	ีในแถบอาเซี่ยน	ประกอบด้วย	ไทย	มาเลเซีย	สิงค์โปร์	อินโดนีเซีย	เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	บรูไน
ดารุสซาลาม	ลาว	และกัมพูชา	ซึ่งน�ยอ�ทิตย์ ม�ล�ศร	ีคว้าได้	1	เหรียญทองจากกีฬาประเภทขว้างจักร	และน�ยจักรพรรดิ์ 
น้อยศร	ีได้	2	เหรียญทองแดงจากกีฬาประเภทขว้างจักร	และทุ่มน�า้หนัก
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เกร็ดความรู้ จากสำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย...เทว� ตั้งว�นิชกพงษ์ ศึกษ�นิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น

ย้อนอดีตสอนภาษาไทย : แจกลูก – สะกดคำา 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน และ http://www.kroobannok.com/77543

	 สวัสดีค่ะ	ผู้อ่านทุกท่าน	ฉบับนี้ผู้เขียนขอพาย้อนอดีตการสอนภาษาไทย	การแจกลูกสะกดค�า	การสอนเด็กอ่านออกเขียนได้	มิใช่เพียง
แต่เป็นหน้าที่ของครูเท่านั้น	 พ่อแม่หรือผู้ปกครองยังเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีความส�าคัญในการอ่านออกของเด็กเพราะใกล้ชิดเด็กมากที่สุด 
ขณะอยู่ท่ีบ้าน	 ทั้งสองฝ่ายจึงต้องช่วยกันฝึกฝนให้เด็กได้อ่านหนังสือเป็นประจ�าทุกวัน	 บทความนี้ขอกล่าวถึงสภาพทั่วไปการอ่านออก 
เขียนได้ของเด็กไทย	สาเหตุที่เด็กไทยอ่านไม่ออก	วิธีการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกด้วยการแจกลูก-สะกดค�า

	 	 1.	 สภาพทั่วไปการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทย	 โดยสรุปแล้วในปีการศึกษา	2558	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้แถลงว่าเปิดเทอมแรกของปีการศึกษานี้พบว่า	 นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แบ่งตามระดับชั้นเรียน	 มีดังนี้	 ป.1	 ร้อยละ	 11	 ป.2	 
ร้อยละ	 8	 และ	 ป.3	 ร้อยละ	 5	 หรือหากคิดเป็นตัวเลขที่จ�าได้ง่ายๆ	 ก็คือ	 เด็กชั้น	 ป.6	 และ	 ป.3	 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีมากกว่า 
สองแสนคน	ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชายแดน

	 	 2.	สาเหตุเด็กอ่านไม่ออก	มีหลากหลายปัญหาตามสภาพบริบทของเด็ก	ซึ่งหนึ่งในสาเหตุคือปัญหาหลักการสอนภาษาไทยสมัยใหม่	
ไม่นิยมสอนแจกลูก-สะกด	และผันเสียง	

	 	 3.	วิธีการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก
	 	 	 3.1)	วิธีการแก้ปัญหาโดยทั่วไป
	 	 	 	 3.1.1	จัดตั้งคลินิกหมอภาษาขึ้นในโรงเรียน	โดยครูสาระวิชาภาษาไทยเป็นเจ้าภาพคัดกรองนักเรียน
	 	 	 	 3.1.2	คร	ูผู้ปกครองร่วมกับศึกษานิเทศก์ช่วยกันพัฒนาวิธีการสอน
	 	 	 	 3.1.3	จัดให้มีห้องสมุดโรงเรียนตามความเหมาะสมและสภาพของโรงเรียน
	 	 	 	 3.1.4	 ทางราชการบรรจุครูไปสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู	 หากเป็นไปได้บรรจุครูที่เรียนวิชาเอกภาษาไทยไปสอน 
	 	 	 	 โรงเรียนขนาดเล็ก
	 	 	 3.2)	วิธีการแก้ปัญหาโดยวิธีแจกลูก	–	สะกด	–	ผันเสียง
	 	 	 	 3.2.1	การแจกลูก	หมายถึง	การเทียบเสียง	เริ่มต้นจากการสอนให้เด็กจ�าและออกเสียงค�า	แล้วน�ารูปค�าซึ่งเปรียบเสมือน 
	 	 	 	 แม่มากระจายหรอืแจกลกู	โดยการเปลีย่นสระหรอืเปลีย่นพยญัชนะต้น	หรือเปลีย่นพยญัชนะท้าย	(ตัวสะกด)	ซึง่มวีธิกีาร 
	 	 	 	 ดังนี้
	 	 	 	 1)	ยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก	แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ	เช่น
	 	 	 	 	 กะ	กา	กิ	กี	กึ	กื	กุ	กู	โกะ	โก
	 	 	 	 2)	ยึดสระเป็นหลัก	แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะต้น	เช่น
	 	 	 	 	 กา	ขา	คา	งา	ตา	นา	พา	มา	วา
	 	 	 	 3)	ยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก	เช่น
	 	 	 	 	 กาง	ขาง	คาง	งาง	ตาง	นาง	พาง	มาง	วาง
	 	 	 	 4)	ยึดพยัญชนะต้นและสระเป็นหลัก	แจกลูกโดยเปลี่ยนตัวสะกด	เช่น
	 	 	 	 	 คาก	คาง	คาด	คาน	คาบ	คาย	คาว
	 	 	 	 3.2.2	 การอ่านโดยน�าพยัญชนะ	 สระ	 วรรณยุกต์	 และตัวสะกดมาประสมเป็นค�าอ่าน	 ซึ่งต้องให้เด็กผันพยัญชนะ 
	 	 	 	 รวมกับสระ	แล้วน�ามาผสมกับตัวสะกดให้ได้	เช่น
	 	 	 	 1)	สะกดตัวควบพร้อมกัน	มุ่งเพื่อออกเสียงค�าควบกล�้า	เช่น
	 	 	 	 	 กลอง	สะกดว่า	กลอ	–	ออ	–	งอ	(กลอง)
	 	 	 	 2)	อ่านอักษรน�าแล้วจึงสะกด	มุ่งเพื่อออกเสียง�าให้ถูกต้อง	เช่น
	 	 	 	 	 อยาก	สะกดว่า	หยอ	–	อา	=	หยา	หยา	–	กอ	=	อยาก
	 	 	 	 3)	ค�าที่เป็นสระลดรูปหรือสระเปลี่ยนรูป	สะกดได้ดังนี้
	 	 	 	 	 คน	สะกดว่า	คอ	–	โอะ	=	โคะ	+	นอ	คน	(โ-อะ	ลดรูป)	
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วัฒนธรรมประเพณีอีสาน
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน�้สำ�นักปลัด อบจ.

ที่มา : บทคัดย่อมาจากหนังสือวัฒนธรรมประเพณีของดีอีสาน ฮีตสิบสองคลองสิบสี ผู้เรียบเรียง นายส�าลี รักสุทธิ

วัฒนธรรมประเพณีอีสาน (ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีของดีอีสาน) (5)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

 9.ฮีต บุญข�้วประดับดิน	 (บุญเดือนเก้า)	 เป็นบุญสิ้นเดือนเก้า	 ที่เรียก 
อกีอย่างว่า	บญุข้าวสาก	น�าอาหารคาวหวาน	หมากพลบูหุรีจ่ดัใส่กระทงวางไว้
บนพื้น	 ใต้ต้นไม้เพื่อเป็นการเซ่นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ	 ที่มีความส�าคัญ
ต่อชาวอีสานเพราะเชื่อว่าเป็นบุญที่ต้องส่งส่วยให้กับผีฮักและผีบรรพบุรุษ	 
เพือ่ให้เกดิความเป็นอยู	่ทรัพย์สนิ	ข้าวปลาอาหารอดุมสมบรูณ์	ไม่มภียัร้ายใดๆ	 
มาเยือน	 เนื่องจากคนลาวไทยอีสานมีความเชื่อสืบต่อกันมานาน	 ว่ากลางคืน
เดือนเก้าดับ	 (แรมสิบค�่าเดือนเก้า)	 เป็นวันที่ประตูนรกเปิด	 ยมบาลปล่อยผี
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นรกออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์คืนเดียวในรอบปี	 จึงพากันจัดห่อข้าวไว้ให้แก่ญาติ	 พี่น้องที่ตายไปแล้ว	 และมีการอ้างเรื่อง
เปรตของพระเจ้าพิมพิสารด้วยว่า	 ครั้งพุทธกาลญาติของท่านกินของสงฆ์	 ตายไปแล้วเกิดเป็นเปรตเมื่อท่านถวายอาหารแด่
พระเจ้าและภิกษุเปรตไม่ได้รับผลบุญจึงส่งเสียงดังเพื่อขอส่วนบุญ	 เมื่อท่านได้ยินรุ่งเช้าจึงได้หาสาเหตุจากพระพุทธเจ้าและ
ทรงทราบจงึได้อทุศิบญุไปให้เปรต	ต่อจากนัน้มาเปรตเหล่านีก้ไ็ม่มารบกวนอกีเพราะได้รับผลบญุชาวอสิานจึงถอืเอาเหตกุารณ์
นี้ท�าบุญข้าวประดับดิน	โดยเตรียมอาหารถวายสงฆ์และการห่อข้าวประดับดินโดยใช้ใบตองห่อข้าวเหนียว	กับเนื้อปลา	ไก	่หมู 
ใส่เล็กน้อยพร้อมของหวานเช่นน�า้อ้อย	กล้วยสุก	มะละกอสุก	พร้อมกับหมากค�า	พลูค�า	บุหรี่	เมี่ยงห่อใบตองโดยเมื่อถึง	14	ค�่า
เช้ามืดชาวบ้านจะน�าสิ่งที่เตรียมไปวางตามที่ต่างๆพร้อมจุดธูปเทียนหรือบอกกล่าวก็ได้	
 10.ฮีต บุญข้�วส�ก (บุญเดือนสิบ)	 บุญข้าวสากเป็นบุญที่ท�าเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตายหรือเปรต	 โดยมีเวลาห่างจากบุญข้าว
ประดบัดนิเพยีง	15	วนั	เป็นเวลาท่ีเปรตต้องกลบัไปอยูท่ีข่องตน	ซึง่ทัง้สองบญุนีจ้ะมลีกัษณะคล้ายๆ	กนัคอืการห่อข้าวส่งให้เปรต	 
รวมทั้งบรรพบุรุษญาติพี่น้องของผู้ท�าบุญด้วยและเปรตไม่มีญาติด้วย	 และทุกคนให้ความส�าคัญกับบุญนี้มาก	 เพราะเชื่อว่าผี
บรรพบุรุษจะมีความหิว	 ก�าลังรอส่วนบุญจากงานนี้เมื่อถึงงานบุญจึงท�ากัน
อย่างศรทัธา	และพ่ีน้องแม้จะอยูห่่างไกลกต้็องกลบับ้านไปเยีย่มเยยีนกนั	และ
มีของฝากให้กัน	
	 โดยมีเรื่องเล่ากันว่า	 มีบุตรชายกุมพี	 ผู ้หนึ่ง	 เมื่อพ่อสิ้นชีวิตแม่ได ้
หาหญิงมาให้เป็นภรรยาแต่อยู่ด้วยกันหลายปีไม่มีบุตรแม่จึงหามาให้อีกและ 
มีลูกเมียหลวงอิจฉาจึงคิดฆ่าทั้งแม่และลูก	และเกิดความอาฆาตของเมียน้อย	
ชาตต่ิอมาทัง้เกิดเป็นไก่และแมว	แมวจงึกนิไก่และไข่	ต่อมาเกิดเป็นเสือ	และกวาง	 
เสือจึงกินลูกและกวาง	 ชาติสุดท้ายเกิดเป็นคนและเป็นยักษิณีพอฝ่ายที่เกิด
เป็นคนและมีลูกยักษิณีก็กินลูกถึงสองครั้งต่อมาพอมีครรภ์ที่สามจึงไปอยู่กับพ่อแม่เมื่อคลอดเห็นว่าปลอดภัยจึงพาสามีและลูก 
กลับวัดมหาวิหาร	ซึ่งพอดีกับที่พระพุทธเจ้าก�าลังเทศนาอยู่นางจึงน�าลูกและสามีเข้าขอชีวิต	ยักษ์จะเข้าไปในเขตวัดไม่ได้เพราะ
เทวดากัน้ทาง	พระพทุธเจ้าจงึให้พระอานนท์เรยีกยกัษ์มาฟังธรรมเพือ่ไม่ให้พยาบาทจองเวรกนั	แล้วให้ยักษ์ไปอยูท่ีห่วัไร่ปลายนา
เพราะมีความรู้เกี่ยวกับน�้า	 ฝนดี	 เพื่อแจ้งให้ชาวเมืองทราบจึงเกิดความนับถือมากมีการน�าอาหารไปส่งโดยสม�่าเสมอแล้ว 
นางยักษ์ก็น�าไปเป็นสลากภัตแด่ภิกษุวันละแปดที่เป็นประจ�า	ชาวอีสานจึงถือการถวายสลากภัตหรือบุญข้าวสากนี้เป็นปะเพณี
สืบมา	และนอกจากจะเอาข้าวสากไปถวายภิกษุและวางบริเวณวัด	เพื่ออุทิศกุศลแก่ญาติพีน้องผู้ล่วงลับชาวนายังเอาอาหารไป
เลี้ยงนางยักษ์หรือนางผีเสื้อนาในบริเวณนาของตนแต่เรียกว่า	ตาแฮก	
	 โดยเมือถึงวันขึ้น	15	ค�่า	เดือน	สิบ	จะมีการท�าบุญตักบาตรที่วัด	ถวายทานอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ	ตอนเพลจะท�า
เป็นส�ารับพานอาหารถวายอีกหรือถวายสลากภัต	และการจับสลาก	ใบแรกมักเป็นสนใจแก่ชาวบ้านมาเพราะหากจับได้ของคน
ที่มีฐานะไม่ค่อยดีก็จะท�านายตามนั้นหากจับได้ผู้มีฐานะดีก็ท�านายว่าข้าวกล้าในนาดี	อุดมสมบูรณ์	อยู่เย็นเป็นสุขหลังจากนี้ก็มี
การฟังเทศน์ถวายฉลองข้าวสากและกรวดน�้าอุทิศกุศลก็เสร็จพิธี
	 ติดตามวัฒนธรรมประเพณีอีสาน	ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่
โดย...สุวนัย ภูม�ศ ผอ.กองก�รเจ�้หน้�ที่

	 สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 ได้ระงับการสอบแข่งขันทุกขั้นตอน	 ไปแล้วนั้น	 มติที่ประชุม	
ก.จ.	 ก.ท.และ	 ก.อบต.	 ครั้งที่	 5/2559	 เมื่อวันที่	 25	 พ.ค.	 2559	 ให้ยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันเป็นการชั่วคราว	 
โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการด�าเนินการสอบแข่งขัน	ดังนี้

ที่มา:	หนังสือส�านักงาน	ก.จ.	ก.ท.	และ	ก.อบต.	ที่มท	0809.2/ว	65	ลงวันที	่12	ก.ค.	2559

มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

มาตรการชะลอการสอบแข่งขันเป็นการชั่วคราว แนวทางปฏิบัติ

1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เริ่ม
กระบวนก�รสอบแข่งขันหรือดำ�เนินก�รสอบ
แข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว

ให้คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 (ก.จ.จ.,ก.ท.จ.ก.อบต.จังหวัด	
และ	ก.เมืองพัทยา)	ตรวจสอบขั้นตอนการด�าเนินการสอบแข่งขัน	ดังนี้
1.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบขั้นตอนการด�าเนินการ
2.	 ถ้าไม่พบเหตุการณ์ทุจริตหรือข้อบกพร่องในการสอบแข่งขันให้แจ้ง	
อปท.ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้	 โดยจัดท�าทะเบียน	 อปท. 
ที่ได้รับความเห็นชอบ
3.	เผยแพร่ทะเบยีนบญัช	ีอปท.ท่ีผ่านการตรวจสอบและไม่ผ่านการตรวจ
สอบให้ทุกจังหวัด	และส�านักงาน	ก.จ.	ก.ท.	และ	ก.อบต.ทราบ
4.	 ให้	 อปท.ตรวจสอบข้าราชการส่วนท้องถ่ินในสังกัดหากพบว่าเป็น
บคุคลทีไ่ด้รบัการบรรจแุต่งต้ังจากบญัชผีูอ้บแข่งขนัได้ตามทะเบยีนบญัชี
ที่ผ่านการตรวจสอบให้หมายเหตุในทะเบียนประวัติว่า	“ผ่�นก�รตรวจ
สอบคว�มถูกต้องบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว” 

2.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ 
ดำ�เนินก�รสอบแข่งขัน

1.	ให	้อปท.ตรวจสอบวิเคราะห์แผนอัตราก�าลัง	3	ป	ีและแนวโน้มภาระ
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา	35	จะไม่เกินร้อยละ	40
2.	 กรณีมี เหตุความจ�าเป ็นต ้องด�าเนินการสอบแข ่งขัน	 ขอให ้	 
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 ให้ข้อแนะนำ� อปท. มอบให้  
คณะกรรมก�รกล�งก�รสอบแข่งขันพนักง�นส่วนท้องถ่ิน (กสถ.)  
เป็นหน่วยดำ�เนินก�ร
	 หาก	 อปท.ยืนยันจะด�าเนินการเองให้คณะกรรมการข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น	 พิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานกลาง
ด�าเนนิการสอบแข่งขนั	และรายงานให้คณะกรมการกลางข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นทราบ	 ทั้งนี้เมื่อรับทราบแล้วจะมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

3. กรณีบัญชผีูส้อบแข่งขนัได้ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้รับผลกระทบต่ออ�ยุบัญชีสอบ
แข่งขัน

ให้คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิน่	พจิารณาเหน็ชอบให้ขยายระยะ
เวลาอายุบัญชีตามระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบตามแนวทาง
ที่ก�าหนด
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ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 
โดย...นิมิตร ลีเอ�ะ นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร

	 ฉบับนี้ขอกล่าวถึง	 การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน	 พ.ศ.2535	 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง	 (ฉบับที่	 10)	 พ.ศ.2558	 ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอน 
การด�าเนินงาน	ดังนี้
	 	 	 1.	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท�าแผนการจัดหาและรายงานขออนุมัติเสนอผู้มีอ�านาจในการสั่งจ้าง
	 	 	2.	เมื่อผู้มีอ�านาจสั่งจ้างให้ความเห็นชอบแล้วให้
	 	 	 	 2.1	ออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	
	 	 	 	 	 -	เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา
	 	 	 	 	 -	คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
	 	 	 	 	 -	คณะกรรมการตรวจรับการจ้างและช่างควบคุมงาน
	 	 	 	 2.2	 จัดท�าประกาศสอบราคา	 และส่งประกาศเผยแพร่ทั้งทางไปรษณีย์	 และในเว็บไซต์	 ของหน่วยงาน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	10	วัน
	 	 	3.	 เจ้าหน้าที่พัสดุรับซองสอบราคาตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศสอบราคาแล้วส่งมอบให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ
เก็บรักษา	เมื่อถึงก�าหนดเวลาเปิดซองสอบราคาให้ส่งมอบเอกสารแก่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
	 	 	4.	 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา	 ท�าการเปิดซองและพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างและเสนอผู้มีอ�านาจสั่งจ้าง	 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 	 	5.	เมื่อผู้มีอ�านาจในการสั่งจ้างอนุมัติและมีเงินงบประมาณเพียงพอก็ให้ท�าหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาท�าสัญญาจ้าง
	 	 	6.	เมือ่มีการลงนามในสญัญาจ้างเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	กใ็ห้แจ้งคณะกรรมการตรวจรบัการจ้าง	และช่างควบคุมงาน 
เพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	
	 	 	7.	เมื่อผู้รับจ้างได้ด�าเนินการตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จก็ให้แจ้งคณะกรรมการออกไปตรวจรับงานภายใน	3-5	วัน	 
เมื่อตรวจรับการจ้างด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
เพื่อจัดท�าฎีกาเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขายต่อไป
	 	 	8.	ลงทะเบียนคุมพัสดุ

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

	 สวัสดีครับแฟนข่าวกีฬา	 รอบรั้ว	 อบจ.ขอนแก่นครับ	 ฉบับนี้	 ฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา	 ส�านักปลัดฯ	 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยครับ	 ปีนี้	 อบจ.ขอนแก่นจะได้ด�าเนินโครงการจัดการ
แข่งขันหมากรุกไทยขึ้น	ณ	อาคารพลศึกษา	1	สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น	แข่งขันระหว่างวันที	่ 27-28	ส.ค.	 2559	 
อนุมัติโครงการโดยนายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนได้เล่นกีฬาหมากรุกไทย	 และเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยอีกทางหนึ่งด้วยครับ	 การจัดการแข่งขัน 
คร้ังน้ีเป็นคร้ังที	่9	แล้วครบั	ซึง่ทกุครัง้ทีผ่่านมาได้รบัความสนใจจากนกักฬีาหมากรกุไทยได้เดนิทางมาร่วมการแข่งขนั
เป็นจ�านวนมาก	 ถึงกีฬาประเภทนี้จะไม่ตื่นเต้นเร้าใจต่อผู้ติดตามหรือผู้ชมมากนัก	 แต่กีฬาประเภทนี้มีประโยชน์คือ
ท�าให้ผู้เล่นหมากรุกไทยมีสมาธิ	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ห่างไกลยาเสพติด	 และการแข่งขันยังท�าให้ผู้แข่งขันได้
พบปะพดูคยุกนั	สร้างความสมัพนัธ์อันดต่ีอกนั	อกีทัง้ท�าให้นกักฬีารูแ้พ้	รูช้นะ	รูอ้ภยั	อกีด้วยครบั	ตัง้แต่	อบจ.ขอนแก่น	
จดัการแข่งขนักฬีาหมากรกุไทยอย่างต่อเนือ่งมา	8	ปี	กฬีาหมากรุกไทยกเ็ร่ิมได้รับความนยิมอย่างแพร่หลาย	จะเหน็ได้
จากผูเ้ข้าร่วมการแข่งขันท่ัวประเทศท้ังหญงิและชายเข้าร่วมการแข่งขนัเป็นจ�านวนมากขึน้ทกุปีครบั	การแข่งขนัครัง้นี้	 
แบ่งออกเป็น	4	รุ่น	คือ	1.รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน	12	ปี	2.รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน	16	ปี	3.รุ่นขุนเงิน	(ผู้ที่มีภูมิล�าเนา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	4.รุ่นประชาชนทั่วไป	(Open)
	 ก�าหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้	 ในเวลาราชการ	 ถึง	 วันที่	 27	 ส.ค.	 2559	 ในเวลา	 07.00	 น.	 -	 08.30	 น.	 ครับ	 
ฉบับนี้ลาไปก่อนครับ	ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านกีฬากันใหม่ฉบับหน้า	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


