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2 วารสารคูนแคน

เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

วันปิยะมหาราช
พระร�ชประวัติ รัชก�ลที่ 5

	 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	เป็นพระมหากษัตริย์	รัชกาลท่ี	5	แห่งราชวงศ์จักรี	พระราชสมภพ	เมือ่วนัองัคาร	 
เดือน	10	แรม	3	ค�่า	ที่	20	กันยายน	พ.ศ.	2396	ซึ่งในวันที่	20	กันยายนนี้เอง	ที่เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่	5	
วารสารคูนแคน	จึงน�าข้อมูลพระราชประวัติอย่างย่อ	ของรัชกาลที่	5	มาฝากกันครับ

พระร�ชประวัติ

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ	 พระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว	 
เสดจ็พระราชสมภพเมือ่วนัที	่20	กนัยายน	พ.ศ.	2396	เป็นพระราชโอรสองค์ท่ี	9	ในพระบาท
สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลท่ี	4	พระองค์มพีระขนษิฐาและพระอนชุารวม	3	พระองค์	 
ได้แก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้าจันทรมณฑล	 กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์,	 สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์	และ	สมเด็จพระราชปิตุลา
บรมพงศาภิมุข	เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ	์กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

ก�รศึกษ�

	 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทรงได้รับการศกึษาเบือ้งต้นในส�านกัพระเจ้า
อัยยิกาเธอ	กรมหลวงวรเสรฐสุดา	ทรงศึกษาภาษาเขมรจากหลวงราชาภิรมย์	 อีกทั้งทรงรับ
การยิงปืนไฟจากพระยาอภัยเพลิงศรอีกด้วย

พระร�ชลัญจรกรประจำ�พระองค์

	 พระราชลัญจกรประจ�าพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยูห่วั	เป็นตรางา	 
ลักษณะกลมรี	กว้าง	5.5	ซ.ม.	ยาว	6.8	ซ.ม.	 โดยมีตรา	พระเกี้ยว	หรือ	พระจุลมงกุฏ	 
ซึ่งประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า	 2	 ชั้น	 มีฉัตรบริวารตั้งขนาบทั้ง	 2	 ข้าง	 ถัดออกไปจะมี 
พานแว่นฟ้า	2	ชัน้	ทางด้านซ้ายวางสมดุต�ารา	และทางด้านขวาวางพระแว่นสรุยิกานต์เพชร	 
โดยพระราชลญัจกรของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วันัน้เป็นการเจรญิรอย
จ�าลองมาจากพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระร�ชกรณียกิจที่สำ�คัญ

 พระราชกรณียกิจที่ส�าคัญของรัชกาลที่	 5	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
ให้มีการ	 เลิกทาส	 การป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส	 และจักรวรรดิ
อังกฤษ	นอกจากนี้ยังน�าระบบความเจริญก้าวหน้าของชาติตะวันตกมาใช้พัฒนา
ในประเทศไทย	 เช่น	 ระบบการใช้ธนบัตรและ	 เหรียญบาท	 สร้างระบบเขต 
การปกครองใหม่	 เช่น	 จังหวัด	 อ�าเภอ	 และได้มีการสร้างรถไฟ	 สายแรก	 คือ	
กรงุเทพฯ	ถงึ	เมืองนครราชสมีา	เมือ่วนัที	่1	มนีาคม	ร.ศ.	109	(พ.ศ.	2433)	เป็นต้น

สวรรคต

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยโรคพระวักกะ	 (ไต)	 เมื่อวันที่	 23	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2453	 
เวลา	 2.45	 นาฬิกา	ณ	 พระที่นั่งอัมพรสถาน	 พระราชวังดุสิต	 รวมพระชนมพรรษาได้	 57	 พรรษา	 ทั้งนี้	 รัฐบาลได้จัดให ้
วันที่	23	ตุลาคม	ของทุกปี	เป็นวันปิยมหาราช	และเป็นวันหยุดราชการ
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เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

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

	 ในวันที่	23	ตุลาคม	ของทุกปี	อบจ.ขอนแก่น	เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ	เนื่องใน	“วันปิยะมหาราช”	
เพื่อน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 5	 ณ	 บริเวณลานพระบรม 
ราชานุสาวรีย	์รัชกาลที	่5	สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น



	 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน	 วารสาร
คูนแคนปีที่	 11	 ฉบับที่	 12	 ประจ�า
เดือนกันยายน	 2559	 กลับมาพบ
กับทุกท่านอีกครั้ง	 พร้อมข่าวความ
เคลือ่นไหวต่างๆ	ของ	อบจ.ขอนแก่น	
และ	จ.ขอนแก่น

เจ้�ของ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำ�นวยก�ร : 
	 ดร.พงษ์ศักดิ	์ตั้งวานิชกพงษ์
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร
	 นายสิทธิกุล	ภูค�าวงศ์
	 นางวัชราภรณ	์ผ่องใส
	 นายวัฒนา	ช่างเหลา
	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายปรัชญา	ผิวผาง
	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษ�
	 นายสุชาต	ิไตรองค์ถาวร
	 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายธาดา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร
	 นางสาวนงลักษณ	์รัตนจันทร์
	 นายประสิทธิ	์อุดมธนะธีระ
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายวรเวทย	์ดิเรกศรี
	 หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 นางวราพร	หาญชนะชัยกูล
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 นายเพ็ชร	มูลป้อม
	 ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ
	 นางสาวจุฑารัตน	์สุภโตษะ
	 ผู้อ�านวยการกองคลัง
	 นายวิรัต	ินาคนชม
	 ผู้อ�านวยการส�านักการช่าง
	 นายปิยะชัย	ตุ่ยสิมา
	 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 นายประชิต	อึ้งประเสริฐ
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการขนส่ง
	 นายสุวนัย	ภูมาศ
	 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

บรรณ�ธิก�รผู้พิมพ์ผู้โฆษณ�
	 นางพัฒนาวด	ีจันทร์นวล
	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้จัดก�ร
	 นางสาวนงลักษณ	์รัตนจันทร์
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดก�ร :
	 นางศิริพร	ประดาพล
	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝ่�ยประส�นง�นจัดส่งและน�ยทะเบียน :
	 นางสาวพรทิพา	ราชสีทา
ฝ่�ยประส�นง�นติดต�มข้อมูลประจำ�กองต่�งๆ :
	 นายรัฐกรณ	์ทองงาม	 นางอุบลศิร	ิไชยแสง	 นางกุลกาญจน์	แสงหมี
	 นายเทพมงคล	ประดาพล	 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

โดยการน�าของ	นายก	อบจ.	 ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์
และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกองค์กรท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล 
อันทรงเกียรตินี้ค่ะ
	 ก่อนจากกันฉบับนี้	 ขออวยพรให้กับข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการในเดือน	 ก.ย.	 2559	 หลังจากตรากตร�ารับใช้ชาติบ้านเมืองมา	
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 พระบารมีขององค์พระธาตุขามแก่น	
จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านพบแต่ความสุข	ความสงบ	สุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ	์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

	 วารสารคูนแคนฉบับฉบับส่งท้ายปีงบประมาณ	2559	 เป็นเดือน
สุดท้ายของหน่วยงานราชการต่างๆ	 ในการด�าเนินตามข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 พ.ศ.2559	 เพื่อให้การบริหารจัดการและ 
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดนิให้คุม้ทีส่ดุ	จงึต้องใช้จ่ายให้รอบคอบเกดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน	และขอเป็นก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท�าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีี	พ.ศ.	2560
	 มีข่าวเป็นที่น่ายินดีกับการประกาศผลการคัดเลือกองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น	 ด้านการป้องกันการทุจริต	 ประจ�าป	ี 2559	
(ประกาศส�านักงาน	 ป.ป.ช.)	 ซึ่ง	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ
จาก	ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ	 



สารบัญ

วารสาร

“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 : บ�้นทรัพย์สมบูรณ์

ต.ห้วยม่วง	อ.ภูผาม่าน	จ.ขอนแก่น

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

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 6

ง�นมหกรรมหนังสือภ�คอีส�น ครั้งที่ 4
(I-SAN BOOK FAIR 2016)

11

รู้เรื่องกฎหม�ย 12

พระบรมร�โชว�ทและพระร�ชดำ�รัส (8) 13

ภ�รกิจสำ�นักปลัด อบจ. 14

ภ�รกิจกองกิจก�รสภ� อบจ. 15

โครงก�รค�่ยครอบครวัสมัพนัธภ์มูคิุม้กนัย�เสพตดิ 16

ภ�รกิจสำ�นักก�รช�่ง 18

รวมกันเร�ทำ�ได้ แก้ไขปัญห�จร�จร 19

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�ระน�่รู้กองก�รเจ�้หน้�ที่ 28

ภ�รกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 29

ข�่วกีฬ� 30

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

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	 ภาคเรียนที่	 1	 
ปีการศึกษา	 2559	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.พล	 เขต	 1	 
น�ยคจิตร พงษ์คำ�พันธ์	 ผอ.รร.บ้านคูขาด	 (สถิตย์อุปถัมภ์)	
น�ยอนุชิต อุปแก้ว	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 คณะครู
และผู้ปกครองนักเรียน	 ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น	 เม่ือวันที่	 
4	ส.ค.	2559	ณ	หอประชมุโรงเรียนบ้านคขูาด	(สถติย์อปุถมัภ์)	
อ.พล	จ.ขอนแก่น

เปิดอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านคูขาด 

(สถิตย์อุปถัมภ์) 
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดอาคารเรียนอนุบาล	 รร.บ้านคูขาด	 (สถิตย์
อุปถัมภ์)	โดยมี	ผอ.รร.บ้านคูขาด	(สถิตย์อุปถัมภ์)	น�ยอนุชิต 
อปุแก้ว กล่าวรายงาน	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.พล	เขต	1	น�ยคจติร 
พงษ์คำ�พันธ	์คณะกรรมการสถานศึกษา	ผู้น�าชุมชน	คณะครู
และผู้ปกครองนักเรียน	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที	่4	ส.ค.	2559	
ณ	รร.บ้านคูขาด	(สถิตย์อุปถัมภ์)	อ.พล	จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในสถานศึกษา	สังกัด	อบจ.
ขอนแก่น	 เมื่อวันที่	 4	 ส.ค.	 2559	ณ	 รร.เดอะเลค	 โฮเทล	
ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

“พัฒนารูปแบบการบริการ ที่สมบูรณ์แบบฯ
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดงานและมอบทุนสนับสนุน	 การจัดโครงการ
ประชมุเชงิปฏบิติัการ	“พฒันารปูแบบการ	บรกิาร	ทีส่มบรูณ์แบบ
เพือ่การดแูลผูป่้วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่	และความพกิาร 
แต่ก�าเนดิของศรีษะและใบหน้า	ในพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น	ครัง้ที	่4	 
โดยมี	 ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ	ศ.นพ.บวรศิลป์ 
เช�วน์ช่ืน	กล่าวรายงาน	เมือ่วนัที	่5	ส.ค.	2559	ณ	อาคาร	สว.1	 
รพ.ศรีนครินทร	์อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
พร้อมด้วย	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	1	น�งปณิด� แก้วขัน	ร่วมปลูก
ต้นไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ	ครบ	70	ปี	และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น	 2	 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส	 
โดยมี	 ผกก.สภ.เมืองไหม	พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร ์
ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 10	ส.ค.	 2559	ณ	รพ.ขอนแก่น	 2	 
สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส	ต.โคกส	ีอ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
พันธมิตร เพื่อการศึกษาฯ 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป ็นประธานพิธีลงนามบันทึกข ้อตกลงการประสาน 
ความร่วมมือเครือข่าย	 พันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานท�า	
ของโรงเรียนสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	ระหว่าง	อบจ.ขอนแก่น	กับ	
บริษัท	ซีพี	 ออลล์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยมี	 รองผู้จัดการทั่วไป	 
บริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	น�ยวัฒนะ เผือกเสริฐ, 
รองผูจ้ดัการฝ่าย	บรษิทั	ซพี	ีออลล์จ�ากดั	(มหาชน)	น�ยสมศกัดิ์  
ฤทธิ์ภักดี	และปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล  
เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้	 ท้ังนี้	 มีผู้บริหารและ 
ผู้มีเกียรติจากทั้ง	อบจ.ขอนแก่น	และบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	
(มหาชน)	ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที	่8	ส.ค.	2559	ณ	ห้องประชมุ 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ แม่ของแผ่นดิน 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป ็นประธานเป ิดกิจกรรมปลูกป ่า เฉลิมพระเกียรติฯ	 
แม่ของแผ่นดิน	 ตามโครงการบูรณาการความร ่วมมือ 
ภาครัฐและเอกชน	 ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น	 
ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรน�้าพอง	
พ.ต.อ.สุวัฒน์ สมจิตต	์รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล  
ภูคำ�วงศ์	 รองประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 น�ยมนต์ชัย  
ศรีวิไลลักษณ์	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 10	 ส.ค.	 2559	 
ณ	ป่าชมุชนโนนจิก	บ้านโคกสว่าง	ต.สะอาด	อ.น�า้พอง	จ.ขอนแก่น

วันกำานันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองขอนแก่น
ประจำาปี 2559

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์
พบปะก�านัน	 ผู ้ใหญ่บ้าน	 ในพ้ืนที่	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 
พร้อมมอบเงินสนับสนุน	 จ�านวน	 85,000.-	 บาท	 เนื่องในวัน
ก�านัน-ผู้ใหญ่บ้าน	 อ.เมืองขอนแก่น	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 
รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ ส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.เมอืง	เขต	2	น�ยวฒุพิร ศรมีงักรแก้ว	ร่วมเป็นเกยีรติ	 
นายอ�าเภอเมืองขอนแก่น	น�ยปิยิน ตลับน�ค	ให้การต้อนรับ	
เมื่อวันที่	 10	ส.ค.	 2559	ณ	หอประชุมอ�าเภอเมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น
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พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
พร้อมด้วย	คณะผูบ้ริหาร	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมพธิถีวาย 
พระพรชยัมงคล	และลงนามถวายพระพร	งานเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	84	พรรษา	12	สิงหาคม	2559	
เมือ่วนัที	่12	ส.ค.	2559	ณ	ศนูย์ประชมุอเนกประสงค์กาญจนา
ภิเษก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ทำาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
ร่วมท�าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น	 พระราชกุศลสมเด็จ 
พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	เนือ่งในโอกาสมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา	84	พรรษา	12	สงิหาคม	2559	เมือ่วนัที่	 
12	ส.ค.	2559	ณ	บรเิวณลานน�าพสุวนสาธารณะขอนแก่น	200	ปี	 
ริมบึงแก่นนคร	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เปิดการประชุมผู้ปกครอง ร.ร.หนองโนประชาสรรค์

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดการประชุมผู ้ปกครองนักเรียน	 ประจ�าปี
การศึกษา	2559	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.กระนวน	 เขต	1	 
น�งกรรณิก�ร์ สืบส�รค�ม	และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.กระนวน	
เขต	 2	น�ยตระกูล เจริญเชื้อ	 คณะครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 
และคณะกรรมการสถานศกึษา	ร่วมให้การต้อนรบัอย่างอบอุน่	
เมือ่วนัที	่17	ส.ค.	2559	ณ	รร.หนองโนประชาสรรค์	อ.กระนวน	
จ.ขอนแก่น

 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ แม่ของแผ่นดิน
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	 แม่ของ 
แผ่นดิน	 ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและ
เอกชน	 ชุมชนท้องถ่ินเพ่ือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น	 ประจ�าปี	 2559	 
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.เวียงเก ่า	 น�ยวิบูลย ์  
เรืองประเสริฐกุล	 นายก	 อบต.เมืองเก่าพัฒนา	 น�ยบวร  
แสนเวยีง	ร่วมเป็นเกยีรต	ิเม่ือวนัที	่18	ส.ค.	2559	ณ	ป่าโคกโนนตุน่	 
ต.เมืองเก่าพัฒนา	อ.เวียงเก่า	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพ� ผู้ช่วยเจ�้หน้�ที่ธุรก�ร
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...วร�ภรณ์ อุทธ� ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้�สื่อส�ร

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ แม่ของแผ่นดิน 
ต.ท่ากระเสริม

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	 
แม่ของแผ ่นดิน	 ตามโครงการบูรณาการความร ่วมมือ 
ภาครัฐและเอกชน	 ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัขอนแก่น	ประจ�าปี	 
2559	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.น�้าพอง	 เขต	 2	น�ยนพพร 
ปิติสุวรรณรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก	 ผู้บัญชาการมณฑล 
ทหารบกที	่ 23 พลตรีช�ญชัย ว่�นเครือ	 เป็นประธานในพิธี	 
เมื่อวันท่ี	 19	 ส.ค.	 2559	 ณ	 ป่าชุมชนบ้านท่ากระเสริม	 
ต.ท่ากระเสริม	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น

มหกรรมการกีฬาต้านยาเสพติด
“ หนองสองห้องเกมส์ ”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป ็นประธานเป ิดงานมหกรรมการกีฬาต ้านยาเสพติด	
“หนองสองห้องเกมส์”	โดยม	ีผอ.สพป.ขอนแก่น	เขต	3	น�ยศภุสนิ  
ภศูรโีสม	กล่าวรายงาน	นายอ�าเภอหนองสองห้อง	น�ยธวชัชัย 
รอดง�ม	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.หนองสองห้อง	น�ยศิริชัย 
ฉัตรชัยพลรัตน์ ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.พล	 เขต	 1	น�ยคจิตร  
พงษ์คำ�พนัธ์	ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัท่ี	22	ส.ค.	2559	ณ	สนามกีฬา 
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้อง	อ.หนองสองห้อง	จ.ขอนแก่น	

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอน
ภาษาไทยเชิงคิดวิเคราะห์

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอน 
ภาษาไทยเชิงคิดวิเคราะห์	 และหลักภาษาไทย	 ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย	 โรงเรียนสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	ประจ�าปี	
2559	โดยมี	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล 
รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร  
และ	 น�ยประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ	 หัวหน้าส่วนราชการ	 
อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันท่ี	 18	 ส.ค.	 2559	 
ณ	รร.มันตราวารี	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เปิดถนนสายบ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 6-บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 
ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดถนนสายบ้านฟ้าเหลือ่ม	หมูท่ี	่6-บ้านหนองกุง	
หมู่ที่	 4	 ต.หนองเรือ	 อ.หนองเรือ	 จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 นายก	
อบต.หนองเรือ	น�ยสำ�อ�งค์ ทำ�วิส�	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้น�า
ชุมชน	ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น	เมื่อวันที่	24	ส.ค.2559	 
ณ	 ถนนสายบ้านฟ้าเหลื่อม	 หมู่ที่	 6-บ้านหนองกุง	 หมู่ที่	 4	
ต.หนองเรือ	อ.หนองเรือ	จ.ขอนแก่น



โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำาชุมชนฯ
อำาเภอบ้านแฮด รุ่นที่ 2

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้น�าชุมชน	
ในการบูรณาการมาตรการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และพัฒนาท้องถิ่นอ�าเภอบ้านแฮด	 ประจ�าปี	 2559	 รุ่น	 2	 
พร้อมบรรยายพเิศษในหวัข้อ	“บทบาทหน้าทีข่องผูน้�าท้องถิน่
ในการพฒันาท้องถิน่”	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บ้านแฮด	 
น�งนริศร� อรุณเดช�ชัย พร้อมด้วย	 นายอ�าเภอบ้านแฮด	 
น�ยปรีด� สุขใจ ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 25	 ส.ค.	 2559	 
ณ	หอประชุมอ�าเภอบ้านแฮด	อ.บ้านแฮด	จ.ขอนแก่น
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โครงการบริหารจัดการขยะและมลพิษ
 จ.ขอนแก่น ประจำาปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะและมลพิษ 
จงัหวดัขอนแก่น	ประจ�าปี	2559	โดยม	ีโรงเรยีนในพืน้ทีจ่งัหวดั
ขอนแก่น	 จ�านวน	 20	 แห่ง	 แห่งละ	 10	 คน	 รวม	 200	 คน	 
เข้าร่วมโครงการในครัง้นี	้เมือ่วนัที	่26	ส.ค.	2559	ณ	หอประชมุ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น	

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

ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบรถโยก รถเข็น
ตามโครงการรถกาชาด

เอื้อเฟื้อเพื่อผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำาปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
มอบหมายให	้ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล 
ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบรถโยก	รถเข็น	ตามโครงการรถกาชาด	
เอื้อเฟื้อเพื่อผู้สูงอาย	ุผู้พิการ	ประจ�าป	ี2559	เมื่อวันที่	4	ส.ค.	
2559	ณ	 ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประจำาปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกุิล ภคูำ�วงศ์ 
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า	 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ประจ�าปี	
2559	โดยมี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	น�ยประเสริฐ  
ลอืช�ธน�นนท์ เป็นประธาน	และมผู้ีแทนจากหน่วยงานภาครฐั	 
และเอกชน	ผูน้�าท้องที	่ผูน้�าท้องถิน่	ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที	่9	
ส.ค.	2559	ณ	อ่างเกบ็น�า้หนองกองแก้ว	บริเวณหน้าวดับงึแก้ว	 
หมู่	1	ต.ศรีบุญเรือง	อ.ชนบท	จ.ขอนแก่น



11วารสารคูนแคน

โดย...ศิริวัฒน์ น�มคัณที

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 4

	 เมื่อวันที่	 17	 ส.ค.	 2559	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	มอบหมายให้	รองนายก	
อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกิลุ ภคูำ�วงศ์	เป็นผู้กล่าวต้อนรบั
ในพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน	 ครั้งที่	 4	 
(I-SAN	BOOK	FAIR	2016)	โดยมี	นายก	ทน.ขอนแก่น	
น�ยธีระศักดิ์ ฑีฆ�ยุพันธุ์ ร่วมกล่าวต้อนรับ	 รองผู้ว่า 
ราชการจังหวดัขอนแก่น	น�ยประเสริฐ ลอืช�ธน�นนท์  
เป็นประธาน	จดังานข้ึนระหว่างวนัท่ี	17	–	23	ส.ค.	2559	 
ทั้งนี้มีผู ้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชน	 
ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดขอนแก่น	 
เข้าร่วมเป็นเกียรติ	 ณ	 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กาญจนาภเิษก	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	อ.เมอืงขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 4 
(I-SAN BOOK FAIR 2016)
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	 ตามที่ มี ก า รลงประชามติ ร ่ า ง รั ฐ ธ รรมนูญแห ่ ง 
ราชอาณาจักรไทย	เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	พ.ศ.2559	ปรากฏว่า 
มผีูม้าใช้สทิธิ	์29,740677	คน	หรอื	59.40	%	ผลการลงคะแนน
ประเดน็ที	่1	ร่างรัฐธรรมนญูเหน็ชอบ	16,820,402	=	61.35%	 
ไม่เหน็ชอบ	10,598,037	=	38.65	%	ประเดน็ที	่2	ค�าถามพ่วง	 
( ในระหว ่ า ง 	 5 	 ป ี แรก	 นับแต ่ วั น ท่ีมี รั ฐสภาชุดแรก	 
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให ้ ท่ีประชุมร ่วมกันของรัฐสภาเป ็น 
ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งต้ังเป็น
นายกรฐัมนตร)ี	เหน็ชอบ	15,132,050	=	58.07%	ไม่เหน็ชอบ	 
10,926,648	=	41.93	%	ขณะนีอ้ยูใ่นข้ันตอนท่ีคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ	 (กรธ.)	 ปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้
สอดคล้องกับค�าถามพ่วงและส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ในโอกาสต่อไป	 โดยมีสาระส�าคัญ
ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามต	ิดังนี้
	 เจตนารมณ์ของร่างรฐัธรรมนญู	เพือ่จดัระเบยีบและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศด้วยการจัดโครงสร้าง
หน้าทีแ่ละอ�านาจขององค์กรต่างๆ	ตามรฐัธรรมนญูให้เหมาะสม	 
การรบัรอง	คุม้ครองสทิธเิสรภีาพของปวงชนชาวไทยให้ชดัเจน	
การวางกลไกล	 ป้องกันตรวจสอบ	 ขจัดการทุจริตประพฤติ
มิชอบที่เข้มงวด	 เด็ดขาด	 ก�าหนดมาตราป้องกันและบริหาร
จัดการวิกฤตการณ์ของประเทศสร้างกลไกลในการปฏิรูปด้าน
ต่างๆ	 ลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุข
บนพื้นฐานของความรู้รักสามัคคีปรองดอง
	 หมวด	1	บททัว่ไป	ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหนึง่
อันเดียวจะแบ่งแยกมิได้	 มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	อ�านาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชนชาวไทย	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 และ
ความเสมอภาคของบคุคลย่อมได้รบัความคุม้ครอง	รฐัธรรมนญู
เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
	 หมวด	 2	 พระมหากษัตริย ์ 	 องค ์พระมหากษัตริย ์	 
ทรงด�ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิด
มิได้	 ทรงเป็น	 พุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก	
ทรงด�ารงต�าแหน่งจอมทัพไทย	 ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจที่จะ
สถาปนาและถอดถอน	ฐานันดรศกัดิ	์พระราชทานและเรยีกคนื

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

รู้เรื่องกฎหมาย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์	 ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 
สิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี
	 หมวด	 3	 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย	 ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนษุย์	สทิธ	ิเสรภีาพ	และความเสมอภาคของปวงชน 
ชาวไทยย่อมได้รบัความคุม้ครอง	บคุคลย่อมมสีทิธแิละเสรภีาพ
ในชีวิตและร่างกาย	 การนับถือศาสนา	 ความเป็นอยู่ส่วนตัว	 
เกียรติยศ	 ชื่อเสียงและครอบครัว	 เคหสถาน	 การแสดง 
ความคดิเหน็	การพดู	การพมิพ์	การโฆษณา	วิชาชพีสือ่มวลชน
ย่อมมีเสรีภาพ	 การมีเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารถึงกัน	 
มีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก	 มีเสรีภาพในการเดินทาง
และเลือกถิ่นที่อยู่	การประกอบอาชีพ	บุคคลและชุมชนมีสิทธิ 
ได ้รับทราบและเข ้าถึ งข ้อมูลหรือข ่าวสารสาธารณะ	 
เสนอเรื่องราวร้องทุกข์และฟ้องหน่วยงานรัฐ	มีเสรีภาพในการ
รวมกันเป็นสมาคม	 สหกรณ์	 องค์กร	 ชุมชนหรือหมู่คณะอื่น	 
มีสิทธิอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญา	 ขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณ	ีบ�ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต	ิ
สิง่แวดล้อม	มเีสรภีาพในการชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ	
การรวมตวัตัง้พรรคการเมอืง	สทิธไิด้รบัการบรกิารสาธารณสุข
ของรัฐ	ได้รับการคุ้มครองผู้บริโภค	มารดาก่อนและหลังคลอด
บุตรย่อมได้รับการคุ้มครอง	บุคคลอายุเกินหกสิบปีและบุคคล
ยากไร้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
	 หมวด	 4	 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย	 พิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ป้องกัน
ประเทศ	 ผลประโยชน์ชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	 
เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ	 รับราชการทหาร	 เคารพและ 
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	 ไปใช้สิทธิเลือก
ตั้ งอย ่างอิสระ	 การอนุรักษ ์และคุ ้มครองสิ่ งแวดล ้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ	 มรดกทางวัฒนธรรม	 เสียภาษีอากร	 
ไม ่ร ่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับผ่านประชามติ
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พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส (8)
โดย...ธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

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

	 ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชด�า รัส	 
ที่ทรงพระราชทานไว้ในหลายโอกาส	 ซึ่งสมควรอย่างยิ่ง 
ที่จะได้น�ามาแสดงให้ทุกท่านได้ยึดถือปฏิบัติ	 ให้เป็นมงคล 
แก่ชีวิต	เป็นตอนที่	8	ดังนี้ครับ
	 “ถ้าถูกแดดถูกฝน	 อนามัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไร	 ท�าให้
แขง็แกร่งจิตใจก็เหมอืนกนั	เมือ่ประสบอปุสรรคและสิง่ทีไ่ม่พงึ 
ปรารถนา	 เราก็ขุ่นหมองแต่ถ้าจิตใจเราแข็งแรง	 แข็งแกร่งดี	 
อุปสรรคนั้นจะท�าให้สามารถที่จะท�าให้มีอ�านาจจิตดีข้ึน 
มีก�าลังใจมากขึ้น	 สิ่งที่เป็นอุปสรรค	 สิ่งที่ท�าให้เราขุ่นเคืองใจ	 
ไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเรากลับท�าให้ใจเราแข็งแกร่งแข็งแรง”
	 พระบรมราโชวาท	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	และทรงดนตรเีป็นการส่วนพระองค์	ณ	หอประชมุ	
มธ.	วันเสาร	์7	มี.ค.2513
	 “ความสงบหนักแน ่นเป ็นเครื่องผ ่อนปรนระงับ 
ความรุนแรง	 ความขัดแย้ง	 ความไม่เข้าใจในกันและกันได้ 
ทุกกรณี	 โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้น	ท�าให้เกิด
ความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล	จึงช่วยให้สามารถขบคิด
วินิจฉัยเร่ืองราวปัญหาและกระท�าได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี	 
มีประสิทธิผล”
	 พระบรมราโชวาท	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล	 
ณ	อาคารใหม	่สวนอัมพร	วันพฤหัสบดี	2	ก.ค.2535
	 “จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบ	 
เป็นรากฐานส�าคัญของชีวิตทั้งจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้น 
ใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้	หากแต่จ�าต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุน
ส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม�่าเสมอ	 นับตั้งแต่บุคคลเกิด	 ดังที่
มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใด	 ได้เฝ้าพยายามกระท�าสืบต่อกัน
มาทุกยุคทุกสมัย	 ท้ังนี้เพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุข	
ความส�าเร็จในการครองชีวิต	 ท้ังให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้	
ด้วยความผาสุกสงบ”
	 พระราชด�ารัส	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ หัว	
พระราชทานเพือ่เชิญไปอ่านในพธิเีปิดสมัมนาเรือ่ง	การพฒันา 
สังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจ	 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห ์
แห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้น
	 “การศกึษาเป็นเรือ่งใหญ่และส�าคญัยิง่ของมนษุย์	คนเรา
เมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา	 อันเป็นความรู้
เบื้องต้น	 เมื่อเจริญเติบโตขึ้น	 ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์
สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วย
คุณธรรม	เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป”
	 พระบรมราโชวาท	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัย
วิชาการศึกษา	วันพฤหัสบดี	13	ธ.ค.2505
	 “สังคมและบ้านเมืองใด	 ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน
ได้อย่างครบถ้วน	 ล้วนพอเหมาะกันทุกๆด้าน	 สังคมและ 
บ้านเมอืงนัน้	กจ็ะมพีลเมอืงทีม่คีณุภาพ	ซ่ึงสามารถธ�ารงรกัษา
ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้	 และพัฒนาให้ก้าวหน้า 
ต่อไปได้โดยตลอด	ผูม้หีน้าทีจ่ดัการศกึษาทกุๆ	คนจงึต้องถอืว่า	
ตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที ่
ในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรง	 ถูกต้อง	 สมบูรณ ์
โดยเต็มก�าลัง	จะประมาทหรือละเลยมิได้”
	 พระบรมราโชวาท	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนท่ีได้รับพระราชทาน 
รางวัลฯ	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	วันจันทร์	27	ก.ค.2524
	 “หลักของคุณธรรม	 คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง	 
ก่อนจะพดูจะท�าสิง่ไร	จ�าเป็นต้องหยดุคดิเสยีก่อน	เพือ่รวบรวม
สติให้ตั้งมั่น	 และให้จิตสว่างแจ่มใส	 ซ่ึงเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคย
ช�านาญแล้ว	 จะกระท�าได้คล่องแคล่ว	 ช่วยให้สามารถแสดง
ความรู้	 ความคิด	 ในเรื่องต่างๆ	 ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย	 ได้ชัด	 
ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม”
	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	วันศุกร์	10	ก.ค.2535
	 “การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรม	เป็นการศึกษาที่ส�าคัญ	
และควรจะด�าเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	
เพราะความเจริญของบุคคล	 ตลอดจนถึงความเจริญของ
ประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น	 มีทั้งทางวัตถุและ
จิตใจ	 ความเจริญทั้งสองทางนี้	 จะต้องมีประกอบกัน	 เก้ือกูล 
และส่งเสริมกันพร้อมมูล	 จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้
ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะ
วัฒนธรรมนี้	พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์”
	 พระบรมราโชวาท	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยวันศุกร์	10	ก.ค.2535
	 “การท�าความดีนั้น	 โดยมากเป็นการเดินทวนกระแส 
ความพอใจและความต้องการของมนุษย์	 จึงท�าได ้ยาก	 
และเห็นผลช้า	 แต่ก็จ�าเป็นต้องท�า	 เพราะหาไม่	 ความชั่ว	 
ซึ่งท�าได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่	 แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยไม่ทันรู้สึกตัว”
	 พระบรมราโชวาท	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ในพิ ธี พ ระราชทานกระบี่ แ ละปริญญาบั ต รแก ่ ว ่ าที ่
ร้อยต�ารวจตรีฯ	รร.นายร้อยต�ารวจฯ	วันจันทร์	10	มี.ค.2529
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โครงการอบรมการปลูกฟักข้าว ถั่วดาวอินคา
และการแปรรูปผลิตภันฑ์จากฟักข้าวและถั่วดาวอินคา

ประจำาปี 2559

	 อบจ.ขอนแก่น	ร่วมกบั	ศนูย์ฟ้ืนฟอูาชีพคนพกิารขอนแก่น	จัดโครงการอบรมการปลกูฟักข้าว	ถัว่ดาวอนิคา	และการแปรรูป 
ผลติภัณฑ์จากฟักข้าว	และถ่ัวดาวอนิคา	ประจ�าปี	2559	เพือ่ให้ได้รับความรู้ในเร่ืองการปลูก	การดูแลรวมทัง้การแปรรูปผลติภณัฑ์	
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว	และถั่วดาวอินคาได้
	 เมื่อวันที่	22	ส.ค.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	 
น�ยสทิธกิลุ ภคูำ�วงศ์	เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการอบรมการปลกูฟักข้าว	ถ่ัวดาวอนิคา	และการแปรรปูผลติภณัฑ์จากฟักข้าว	
และถั่วดาวอินคา	ประจ�าปี	2559	โดยมี	หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพ	น�ยนิติ มียิ่ง	เป็นผู้กล่าวรายงาน	จัดโครงการขึ้นระหว่าง
วันที่	22	–	24	ส.ค.	2559	ณ	ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น	ต.โคกสูง	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ สำานักปลัด อบจ. 
โดย...วิภ�รัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคร�ะห์
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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สมัยประชุมสามัญ ประจำาปี พ.ศ. 2559

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

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ พร้อมด้วย	ส.อบจ.ขอนแก่น	คณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	อบจ.
ขอนแก่น	ร่วมการประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	สมยัประชมุสามญั	ประจ�าปี	พ.ศ.	2559	สมยัทีส่อง	
เมื่อวันจันทร์ที่	15	ส.ค.	2559ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี	5	ระเบียบวาระ	โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ได้มีมติเห็นชอบญัตติที่ส�าคัญ	ดังนี้
	 	 	 1.เห็นชอบในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2560	 ของ	 
อบจ.ขอนแก่น
	 	 	2.เหน็ชอบให้รบับรจิาครถยนต์ของโรงเรยีนเมอืงพลพทิยาคมและเครือ่งสบูน�า้แบบหอยโข่งของส�านกัการช่าง	
อบจ.ขอนแก่น
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยด�

	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกับ	 เรือนจ�ากลางขอนแก่น	 จัดโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ภูมิคุ้มกันยาเสพติด	 เพื่อเสริมสร้างให้
สถาบนัครอบครวัเข้มแขง็	เป็นเกราะป้องกนัภยัจากยาเสพตดิ	ส่งเสริมให้เกดิความรกัความเข้าใจกนัภายในครอบครวั	ลดการกระท�า 
ความผิดซ�้า	และเสริมสร้างพลังของผู้ต้องขังหญิงให้มีทัศนคติที่ดีต่อครอบครัวและชุมชน
	 เมือ่วนัที	่25	ส.ค.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ เป็นประธาน	ในพธิเีปิดโครงการค่ายครอบครวั
สัมพันธ์ภูมิคุ้มกันยาเสพติด	โดยมี	หัวหน้าฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง	น�ยสถิตย์ อะน�	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	ในโอกาสนี้มี	รองปลัด	
อบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์, หัวหน้าส�านักปลัด	 อบจ.	น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี, หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์	 
เรือนจ�ากลางขอนแก่น	น�งสุเพ็ญ ทองน�คะ	 ร่วมเป็นเกียรติ	จัดโครงการขึ้นระหว่างวันที	่ 25	–	26	ส.ค.	2559	ณ	อาคาร
อเนกประสงค	์แดนพยาบาล	เรือนจ�ากลางขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
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ภารกิจ กองคลัง
โดย...ฝ่�ยเร่งรัดและจัดเก็บร�ยได้

ขอแนะนำาผู้ประกอบการสถานการค้านำ้ามัน ที่ชำาระภาษีนำ้ามัน
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 บริษัท บ�งจ�กกรีนเนท จำ�กัด 
ส�ข�ขอนแก่น 1 ตัง้อยู	่เลขที	่485	หมู	่12	 
ต.เมืองเก่า	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 จ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิง

 หจก.เพชรศรเีจรญิ โคร�ช ส�ข�ที ่3 ตัง้อยู	่เลขท่ี	21/19	หมู	่6	ถ.ศรีจนัทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	จ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิง
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ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย น�งสุวลี ศิริธรรมจักร นักพัฒน�ชุมชนชำ�น�ญก�ร

โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น ประจำาปี 2559

	 	 ในวนัที	่24	ส.ค.	2559	อบจ.ขอนแก่น	จดัท�าพธิปีล่อยขบวนรถขนส่งขยะของเสยีอนัตรายไปก�าจดั	โดย	นายก	อบจ.ขอนแก่น	 
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยวัฒน� ช่�งเหล�	เป็นประธานในพิธี	มี	ผอ.กองแผน
และงบประมาณ	น�ยเพช็ร มลูป้อม	เป็นผูก้ล่าวรายงาน	ในโอกาสนีม้	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมอืง	เขต	2	น�ยวฒิุพร ศรมีงักรแก้ว,	 
รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์,	 รองนายก	 ทน.ขอนแก่น	น�ยจุลนพ ทองโสภิต,	 นายก	 ทต.ท่าพระ	 
น�ยพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร,	 ผอ.ทสจ.จังหวัดขอนแก่น	น�ยสม�น ม�นะกิจ,	 ผอ.ส่วนส่ิงแวดล้อม	 ทสจ.	 จังหวัดขอนแก่น	 
น�ยวงศ์วิวรรธ ธนูศิลป์,	นายก	ทต.แวงน้อย	น�ยไพฑูรย์ กิตติปัญจม�ศ,	นายก	อบต.ท่าวัด	น�ยฝน ม�ตรวังแสง,	นายก
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ	จ.ขอนแก่น	น�งยุภ� โสภณรัตน	์ร่วมเป็นเกียรติ	นอกจากนี้	ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่ร่วมท�าบันทึกข้อตกลง	(MOU)	กับ	อบจ.ขอนแก่น	น�าขยะอันตรายที่รวบรวมในพื้นที่เข้าร่วม
ขบวนรถขยะของเสีย	ณ	ศูนย์เครื่องจักรกล	อบจ.ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
	 	 การด�าเนินการดังกล่าว	 เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น	 ประจ�าปี	 2559	 
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ชีแ้จงท�าความเข้าใจในการท�าบนัทกึข้อตกลง	ความร่วมมอืระหว่าง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการบรหิาร
จัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น	 ปลูกจิตส�านึกให้ประชาชน	 มีจิตสาธารณะ	 รู้ถึงพิษภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน	 ร่วมกันคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป	 และก�าจัดขยะมูลฝอยอันตรายให้ถูกหลักสุขาภิบาลตามมาตรฐาน
กฎหมายการควบคุมมลพิษ
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ภารกิจกองกิจการขนส่ง
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติง�นขนส่ง

	 สวัสดีครับแฟนๆ	 วารสารคูนแคนทุกๆ	 ท่าน	 ส�าหรับเดือนนี้กองกิจการขนส่ง	 มีความภูมิใจอย่างย่ิงที่จะ 
น�าเสนอเรือ่งราวดีๆ 	ของคนขอนแก่น	ซึง่เป็นบคุคลทีป่ระกอบคณุงามความดน่ีายกย่องชมเชยในความซือ่สตัย์	สจุรติ	 
โดยเมื่อวันที่	12	ส.ค.2559	ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ	น�ยสมภ�ร บัวเนตร	บ้านเลขที	่163	หมู่	7	บ้านหนองคลองใหญ่	
ต.ป่ามะนาว	อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น	ซึง่ประกอบอาชพีขบัรถตุ๊ก	ตุ๊ก	รบัจ้างอยูท่ีส่ถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัขอนแก่น	
แห่งที่	3	ซึ่งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ได้เก็บกระเป๋าของผู้โดยสารที่ลืมไว ้
ในรถตุ๊ก	 ตุ๊ก	 และน�าไปแจ้งความ	ณ	 สถานีต�ารวจภูธรย่อย	 เมืองเก่า	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	 เม่ือพนักงานสอบสวน 
ได้รบัแจ้งแล้วได้ตรวจสอบภายในกระเป๋าทราบว่าเจ้าของได้แก่	น�ยวชิ�ญ ศรลีบัขว�	บ้านเลขท่ี	18	หมู่	4	ต.บ้านทุม่	 
อ.เมอืง	จ.ขอนแก่น	ซ่ึงลมืกระเป๋าไว้บนรถตุก๊	ตุก๊	หลังจากได้ว่าจ้างให้	น�ยสมภ�ร บวัเนตร ไปส่งทีบ้่าน	โดยภายใน
กระเป๋ามีเงินสดจ�านวน	103,000	บาท	และโทรศัพท์มือถือ	จ�านวน	2	เครื่อง	และทาง	สภ.ย่อยเมืองเก่า	ได้ส่งมอบ
กระเป๋าคืนให้กับเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 เพื่อเป็นก�าลังใจแก่ผู้ประกอบคุณงามความดี	 มีความซ่ือสัตย์	 สุจริต	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	จึงขอยกย่อง	น�ยสมภ�ร บัวเนตร	ให้เป็นบุคคลตัวอย่างของจังหวัดขอนแก่น	
และได้มกีารมอบ	ใบประกาศเกยีรตคิณุ	โดย	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์ ได้มอบแด่	น�ยสมภ�ร  
บัวเนตร	เมื่อวันที่	5	ก.ย.	2559	ณ	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ส�าหรับฉบับนี้ขออนุญาตลากัน
ด้วยเรื่องราวดีๆ	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

มอบใบประกาศเกียรติคุณให้บุคคลตัวอย่างของจังหวัดขอนแก่น
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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

จัดซื้อครุภัณฑ์ง�นบ้�นง�นครัวให้กับกองง�นต่�งๆ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว	 เช่น	 หม้อหุงข้าว	 จาน	 ช้อน	 ฯลฯ	 และครุภัณฑ์
ประเภทตู้เย็น	เครื่องท�าน�้าร้อน-น�้าเย็น	ให้กับกองงานต่างๆ	
โดยมีเหตุผลและความจ�าเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพื่อใช้ประจ�า
ส�านกังาน	เพือ่ใช้ในการจดักจิกรรมตามภารกจิของแต่ละฝ่าย	 
เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน	 เพื่อถนอมอาหาร	
พิจารณาจากเหตุผลและความจ�าเป็นแล้ว	 การเบิกจ่าย 
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 ดังกล่าวเป็นการเบิก
จ่ายเงนิงบประมาณ	เพือ่ประโยชน์ขององค์กร	โดยไม่ได้ค�านงึ
ถงึอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีต่อประชาชนในท้องถ่ินของตน	ตามประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ลงวนัที	่
13	สงิหาคม	2546	และอาจส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รบับรกิาร
สาธารณะบางเรื่องหรือได้รับบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน	การน�า
เงินงบประมาณมาจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์
ให้กบักลุม่บคุคล	หรอืบคุลากรผูป้ฏบิตังิานในองค์กร	ไม่ถือว่า
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม

จัดซื้อครุภัณฑ์ง�นบ�้นง�นครัวให้กับกองง�นต่�งๆ

 พิจารณาทบทวนอ� านาจหน ้ าที่ 	 ขอบเขตงาน
หรือแนวทางการปฏิบั ติงานตามภารกิจตามประกาศ 
คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	ก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ลงวันที่	 
13	สิงหาคม	2546	และน�ามาปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
 การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีให้ค�านึงถึง 
ความรับผิดชอบท้ังหมดท้ังภารกิจตามอ�านาจหน้าที่และ
ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน	 และค�านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับเป็นหลัก

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

	 อบจ.ขอนแก่น	จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	ประจ�าปี	2559	โดยด�าเนินการ
จัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกของแต่ละศูนย์	ซึ่งแบ่งเป็น	5	ศูนย์	และรอบชิงชนะเลิศ	ในวันที่	24	–	26	ส.ค.	2559	 
ณ	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน
กฬีาได้แสดงความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพและเพือ่เป็นการคดัเลอืกตวัแทนเข้าร่วมการแข่งขนักฬีานกัเรยีนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 รอบคัดเลือก	 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ครั้งที่	 34	 ประจ�าปี	 2559	 “เชียงคานเกมส์”	 
ซึ่งเทศบาลต�าบลเชียงคาน	จ.เลย	เป็นเจ้าภาพ	โดยมีก�าหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที	่18-28	ต.ค.	2559	
	 ในวนัที	่26	ส.ค.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ	ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	
น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	ประจ�าปี	2559	
โดยม	ีผอ.ส�านกัการศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	น�ยปิยะชยั ตุย่สมิ�	เป็นผู้กล่าวรายงาน	ในโอกาสนีม้	ีคณะผูบ้รหิาร,	
หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ,คณะผู้บริหารสถานศึกษา	 ครู	 นักเรียน	 และบุคลากรของโรงเรียน 
ในสังกัดทั้ง	19	แห่ง	ร่วมเป็นเกียรติ	ณ	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำาปี 2559
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย...กิตติชัย อุทธ� นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�ร

	 นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	 สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	 วอลเลย์บอลยุวชน	 
“เอสโคล่า”	อายุไม่เกนิ	16	ปี	ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่27	ประจ�าปี	2559	รอบคดัเลอืกภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 
ระหว่าง	วันที่	16	-	22	ส.ค.	2559	ณ	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ	์โดยได้เป็นตัวแทนเข้ารอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 
ที	่จ.ชลบุร	ีวันท่ี	1	-	7	ธ.ค.	2559	และ	ด.ช.ปองพล จนัภริมย์	ได้รบัโล่รางวลันกักฬีายอดเยีย่ม	คณุครพูรีะสนัต์ ประไกรวนั  
ได้รับโล่รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม	
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เกร็ดความรู้ จากสำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย...เทว� ตั้งว�นิชกพงษ์ ศึกษ�นิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น

สอนเด็กอย่างไร “โตไป ไม่โกง”

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์

	 สวัสดีค่ะ	ผู้อ่านทุกท่าน	ฉบับนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอในหัวข้อสอนเด็กอย่างไร	“โตไป	ไม่
โกง”	เพราะ	“การคอร์รัปชั่น”	ถือเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน	จนกลายเป็น
เรื่องปกติที่ท�ากันให้เห็นโต้งๆ	โดยที่ไม่ได้ค�านึงถึงเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน
อนาคต	ว่าพวกเขาก�าลังตกอยู่ในสังคมแห่งการฉ้อโกงและทุจริต	ฉะนั้นการสร้างจิตส�านึก
ให้เดก็รู้จักผิดชอบชัว่ด	ีลดความเห็นแก่ตวัลง	คงจะเป็นวธิปีลกูฝังทีด่ทีีส่ดุ	แต่จะท�าอย่างไร
ให้ได้ผล	นั่นก็เป็นค�าถามที่ผู้ใหญ่หลายคนยังเป็นห่วงกันอยู่
	 เน่ืองจากสังคมไทยในทุกวันนี้มีแบบอย่างท่ีไม่ดีให้เด็กได้ลอกเลียนพฤติกรรมอยู่
เต็มบ้านเต็มเมือง	 กับวิกฤติของเด็กไทยน้ี	 กรุงเทพมหานคร	 ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม	 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	 องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ	จึงได้จัดท�าหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ	“โตไปไม่โกง”	เพื่อใช้สอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6	ให้มีจิตส�านึกที่ดีงาม
ในการยึดม่ันความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริต	 เพราะเชื่อกันว่าการที่จะปลูกฝังให้คนมีความประพฤติที่ดี	 จะต้องเริ่มตั้งแต่
เด็กๆ	เหมือนการบ่มเพาะเมล็ดและดูแลเอาใจใส่ให้มันเติบโตเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์
	 ส�าหรบัเนือ้หาของหลกัสตูรนี	้“รศ.ดร.จรุ	ีวจิติรวาทการ”	ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม	สถาบนับณัฑติ
พัฒนบริหารศาสตร์	อธิบายว่า	การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม	5	ประการ	คือ	ความซื่อสัตย์	
การมจีติสาธารณะ	ความเป็นธรรมทางสงัคม	กระท�าอย่างรบัผดิชอบ	และเป็นอยูอ่ย่างพอเพยีง	ซึง่ทัง้	5	อย่างนี้	ล้วนแต่เป็นพืน้
ฐานของการปลูกฝังให้เด็กไม่โกง	โดยเริ่มเปิดสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	สอดคล้องกับ	“อานันท	์ปันยารชุน”	อดีต
นายกรัฐมนตรี	 ที่สะท้อนมุมมองผ่านการให้ข้อคิดในการสอนเด็กไม่ให้โกงว่า	 “นิสัย	 ของเด็กไม่ได้บ่มเพาะมาจากรั้วโรงเรียน
เพียงเท่านั้น	แต่ต้องมาจากครอบครัว	รวมถึงการเลี้ยงดูด้วย	นอกจากจะสอนให้เด็กไม่โกงแล้ว	พ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้
เด็กเช่นกัน	 ส่วนอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะใช้เป็นแม่พิมพ์ของเด็กได้นั้นก็คือ	 ครู	 ผู้ท่ีเป็นก�าลังส�าคัญในการหล่อหลอมความดีให้กับ
เด็ก	จะต้องท�าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีและท�าในสิ่งที่ถูกที่ควร	ครูจะต้องสอนให้เด็กรู้จักการไม่เอาเปรียบคนอื่น	ถ้าเราสามารถ
ปลูกฝังพฤติกรรมนี้ให้กับเด็กได้	การโกงก็คงจะไม่เกิดขึ้นในบ้านเมือง”
	 นอกจากนั้นการสอนเด็กจะต้องมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผล	สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี	และภูมิใจในการ
ท�าความด	ีเช่น	ชัว่โมงแห่งการขอโทษ	กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ส่วนตัว-ส่วนรวม	โดยสอนให้เด็กเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่กบัผูอ้ืน่บ้าง	ไม่เหน็ 
ประโยชน์ส่วนตนมากเกินไป	รวมถึงการเล่านิทานที่จะท�าให้เด็กได้เห็นภาพและสร้างความเข้าใจมากขึ้น
	 อบจ.ขอนแก่น	มโีรงเรยีนในสงักดัจ�านวน	2	โรงเรยีน	ทีม่กีารจดัเรยีนการสอนในระดบัชัน้อนบุาล-ประถมศกึษา	คือโรงเรยีน
บ้านหนองเสีย้ว	และโรงเรยีนบ้านคขูาด	(สถติย์อปุถมัภ์)	และได้มอบหมายให้น�าเนือ้หาการจัดกจิกรรมหลักสูตร	“โตไป	ไม่โกง”	
ไปจัดการเรียนการสอนด้วยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี	 2559	 โดยใช้วิธีการบูรณาการกิจกรรมหลัก	 6	 กิจกรรมในระดับอนุบาล	
สอดแทรกในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี	ในระดับประถมศึกษาปีที่	1-3	และสอดแทรกในกิจกรรมแนะแนว	ระดับประถมศึกษา 
ปีท่ี	 4-6	 ตลอดจนบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 โดยครูเป็นผู้วัดและประเมินผลการด�าเนินกิจกรรม	 ซึ่งได้รับ 
ความร่วมมือจากผู้เรียนเป็นอย่างดี
	 เด็กสามารถซึมซับพฤติกรรมการโกงและทุจริตได้อย่างง่ายดาย	ทั้งจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างและสื่อต่างๆ	 ทางสังคม	 
ถึงแม้ว่าจะมีหลักสูตรใดๆ	 ออกมาบังคับให้เด็กเรียนก็ตาม	 แต่ถ้าผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดกับเด็ก	 เช่น	 พ่อแม่	 ครู	 และคนรอบข้าง	 
ต้องท�าตวัให้เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัเดก็ๆ	จงึจะสามารถปลูกจิตส�านกึทีดี่ให้กบัเด็กได้	ฉะนัน้มาร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็น
สังคมที่โปร่งใสปราศจากการโกงและทุจริต	ให้ตรงนิยามที่ว่า	“โตไป	ไม่โกง”	กันเถอะนะคะ
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วัฒนธรรมประเพณีอีสาน
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน�้สำ�นักปลัด อบจ.

ที่มา : บทคัดย่อมาจากหนังสือวัฒนธรรมประเพณีของดีอีสาน ฮีตสิบสองคลองสิบสี ผู้เรียบเรียง นายส�าลี รักสุทธิ

วัฒนธรรมประเพณีอีสาน (ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีของดีอีสาน) (6)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
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 11. ฮีต บุญออกพรรษ� (บุญเดือน สิบเอ็ด) เป็นวันขึ้น	15	ค�่า 
เดือน	 11	 เป็นวันออกพรรษา	 วันปวารนา	 เป็นบุญที่ความส�าคัญ 
เพราะเชื่อว่าพระสงฆ์ได้อยู่จ�าพรรษาเป็นเวลาไตรมาส	(3เดือน)	ย่อมม ี
ความบริสุทธิ์	 จริยธรรมงดงามจะมาซึ่งบุญและได้บุญมาก	 ชาวอีสาน
เชื่อว่าเหมือนได้บุญจาก	 นิโรธสมาบัติ	 (การออกจากการพักผ่อนของ
พระอรหันต์)	 ดังนั้นลูกหลานท่ีไปท�างานต่างถ่ินจึงนิยมกกลับบ้าน 
เพือ่มาท�าบญุน้ีและออกพรรษากบั	พ่อธรรม	หรอื	ของฮักษา	ทีไ่ด้เข้าไว้ 
ในช่วงบุญเข้าพรรษา

	 บุญนี้มีความเป็นมาแยก	2	ส่วน	คือ	พิธีสงฆ์	และพิธีฆราวาส	ซึ่งพิธีสงฆ์โดยพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระที่จ�าพรรษาครบ
ไตรมาสสามารถสญัจรไปท่ีต่างๆได้ตามความต้องการ	แต่ทีส่�าคญัสดุ	คอืพระภกิษเุมือ่อยูด้่วยกนัในทีแ่ห่งเดียวเป็นเวลานาน	โอกาส
กระทบกระทั่งกันไม่พอใจกัน	เกิดความขุ่นเคืองแก่กันย่อมมีเป็นธรรมดา	พระองค์จึงให้ถือวันออกพรรษาเป็น	วันมหาปวารณา 
เพื่อให้สงฆ์ได้ปวารณาตนกับเพื่อนพระด้วยกันว่าแต่ต่อไปนี้หากท�าผิดพลาดประการใดขอให้แนะน�าจะได้ปรับปรุง	ซึ่งสามารถ
กล่าวตักเตือนกันได้	 ส่วนของฆราวาสญาติโยมที่ให้ความส�าคัญนั้น	 เพราะเชื่อกันว่าการท�าบุญกับพระท่ีออกพรรษาแล้วจะได ้
บุญกุศลมากเน่ืองจากพระที่อยู่ครบไตรมาสไม่ใช่พระธรรมดามีความมั่นคงในธรรมปฏิบัติ	 จึงมีการท�าบุญตักบาตรเทโวขึ้น 
ในวนัออกพรรษาและบางแห่งอาจมกีารไหลเรอืไฟ	จดังานลอยกระทงหรอืแห่ปราสาทผึง้ด้วย	และเหตุทีต้่องท�าบญุตกับาตรเทโว
ในวนัออกพรรษา	ถอืเอาเหตกุารณ์เสดจ็ลงจากสวรรค์ของพระพทุธเจ้า	ทีเ่ล่าว่าพระพทุธเจ้าทรงมคีวามต้องการโปรดพระมารดา
ที่สวรรคตไปอยู่สวรรค์แล้วทรงไปจ�าพรรษาอยู่ที่นั่นจนครบไตรมาสออกพรรษา	จึงกลับเมืองมนุษย์และมีพุทธศาสนิกชนไปรอ
รบัและรอใส่บาตรมากมาย	จงึท�าให้ผูท้ีไ่ม่สามารถเข้าใกล้ใส่บาตรได้จงึมกีารโยนข้าวใส่บาตรจงึท�าให้เกดิประเพณกีารตกับาตร
และโยนเครือ่งไทยทานข้ึน	พอถงึ	15	ค�า่	เดอืน	11	ชาวบ้านจะร่วมกันท�าบญุตักบาตรเทโวทีว่ดั	และฟังธรรมเทศนาและกลางคืน 
จะจุดประทีปเพื่อความสว่างไสวพร้อมมีการจุดปะทัดเสียงดังสนุกสนานหวั่นไหวด้วย

 12.ฮีต บุญกฐิน (บุญเดือนสิบสอง) กฐิน	 คือไม้สะดึง	 
ที่ใช้ส�าหรับขึงผ้าเวลาจะเย็บผ้าจีวรพระในการเย็บให้สะดวกขึ้น	 
จึงเป็นที่มาของผ้ากฐิน	คือ	ผ้าจีวร	สบง	หรือผ้านุ่งห่ม	ที่จะน�าไป 
ถวายพระนั่นเอง	 บุญกฐินจึงคือบุญที่ต้องน�าเข้าไปถวายพระ
เป็นส�าคัญ	 บุญกฐินเป็นบุญฮีตสุดท้ายของอีตเดือนสิบสองของ 
ชาวอสีาน	ชาวอสีานจงึรูด้ว่ีาช่วงนีเ้ป็นช่วงทีต้่องน�าจวีรไปถวายใน
ช่วงนีซ้ึง่มกีาลเวลา	ท่ีเรยีกว่าเทศกาลกฐนิ	ท่ีกลายเป็นประเพณขีึน้	 
ซ่ึงมีความส�าคัญต่อชาวอีสานมากท่ีถือว่าเป็นให้อานิสงส์แก ่
ผู้ท�าบุญอย่างมากเพราะจะได้ถวายจีวรให้แก่ภิกษุที่ครบไตรมาส	
เท่านัน้และเป็นบญุทีอ่ยูใ่นช่วงข้าวใหม่ปลามนัซ่ึงในสมยัพทุธกาล

มีพระภิกษุชาวเมืองปาฐา	จ�านวน	30	รูป	เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่พระเชตุวันมหาวิหารเนื่องจากการเดินทาง 
ใกล้วันเข้าพรรษาและหนทางระยะไกลและไม่สามารถไปถึงพระเชตุวันมหาวิหารได้จนถึงก�าหนดเข้าพรรษาก่อนจึงหยุด 
จ�าพรรษาทีเ่มืองสาเกต	พอออกพรรษาจึงรบีเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าแต่ระยะทางไกลพร้อมกบัช่วงฤดฝูนจวีรจงึเปียก	จนถงึพระเชต ุ
วันมหาวิหารก็พากันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทันที	 พอพระองค์เห็นพระทั้งหลายเปียกจึงมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุแสวงหาผ้าและ 
รบัผ้ากฐนิได้	มกี�าหนด	1	เดอืน	นบัแต่แรม	1	ค�า่	เดอืน	11	ถึง	วนัเพ็ญ	เดอืน	12	จึงมปีระเพณทีอดกฐินต่อ	ๆ 	กนัมา	นอกจากนีแ้ล้ว	 
ประเพณีของคนไทยอีกอย่างก็คือประเพณีลอยกระทง	 ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีแต่ละท้องถิ่นทั่วไทย	 ในคืนวันเพ็ญ	 
ขึ้น	15	ค�่า	เดือน	12
	 ติดตามวัฒนธรรมประเพณีอีสาน	ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่
โดย...สุวนัย ภูม�ศ ผอ.กองก�รเจ�้หน้�ที่

เกณฑ์ก�รกำ�หนดระดับตำ�แหน่ง

3. ก�รขอปรับปรุงส่วนร�ชก�รหรือจัดตั้งส่วนร�ชก�รขึ้นใหม่
	 หากส่วนราชการเดิมที่รับผิดชอบภารกิจในเรื่องนั้นมีสัดส่วนของอัตราว่างตามกรอบแผนตราก�าลังมากกว่าร้อยละ	 20	 
จะต้องด�าเนินการแก้ไขปัญหาอัตราก�าลังที่ว่าง	โดยด�าเนินการสรรหาเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานให้เรียบร้อยเสียก่อน

	 สวัสดีครับ...สาระน่ารู้ฉบับนี้ขอน�าเสนอหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนราชการหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น	 “ส�านัก”	 
หรือ	“กอง”และการก�าหนดหรือปรับปรุงต�าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ระดับสูง	ซึ่งส�านักงาน	ก.จ.ได้ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการด�าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามที่	ก.จ.	ก�าหนด	ดังนี้
 1. ก�รประเมินตัวชี้วัดพื้นฐ�นซึ่งต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดพื้นฐาน	ทั้ง	2	รายการ	ดังนี้
	 	 1.1	ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลตามมาตรา	35	แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่	 
พ.ศ.2545	 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและในปีที่ขอมีค่าเฉล่ียไม่เกินร้อยละ	 35	 โดยภาระค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณที่ขอนั้น	 
ให้ค�านวณตามกรอบแผนอัตราก�าลัง	3	ปี	รวมกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการก�าหนดหรือการปรับปรุงต�าแหน่ง	และภาระ
ค่าใช้จ่ายที่รองรับผู้ด�ารงต�าแหน่งเดิม
	 	 1.2	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ต้องตราข้อบัญญัติเพื่อการลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและในปีที่ขอมีค่าเฉลี่ยในสัดส่วนไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 20	
ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและฉบับเพิ่มเติม	(ถ้ามี)
 2. ก�รประเมินตัวชี้วัดค่�ง�น ประกอบด้วย

ที่มา:	หนังสือส�านักงาน	ก.จ.	ที่	มท	0809.2/ว89	ลงวันที	่18	ส.ค.	2559

หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนราชการหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น “สำานัก” หรือ “กอง”
และการกำาหนดหรือปรับปรุงตำาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับสูง

	 2.1	ลักษณะงาน (100	คะแนน)

	 2.2	การบริหารงาน	การจัดการ (150	คะแนน)

	 2.3	การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ (50	คะแนน)

	 2.4	การปฏิบัติงานและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (100	คะแนน)

	 2.5	ความท้าท้ายในความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ (100	คะแนน)

	 2.6	ขอบเขตผลกระทบของงาน (100	คะแนน)

รวม	600	คะแนน

คะแนนรวม ระดับ

ตั้งแต่ร้อยละ	60	ขึ้นไป ต้น

ตั้งแต่ร้อยละ	70	ขึ้นไป กลาง

ตั้งแต่ร้อยละ	80	ขึ้นไป สูง
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ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 
โดย...นิมิตร ลีเอ�ะ นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร

	 	 	 ในฉบบัน้ีขอกล่าวถงึ	การตรวจสอบพสัดปุระจ�าปี	ทีใ่กล้จะสิน้ปีงบประมาณ	ซ่ึงตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพสัดขุองหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้อถ่ิน	พ.ศ.2535	แก้ไขเพิม่เตมิถงึ	(ฉบับที	่10)	พ.ศ.2558	ก�าหนดให้เจ้าหน้าทีพ่สัดกุลาง 
มีขั้นตอนดังนี้
	 	 	 ก่อนสิน้เดอืนกนัยายน	ของทกุปีให้หวัหน้าส่วนราชการออกค�าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าทีค่นหนึง่หรือหลายคนตามความจ�าเป็น	
ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ	เพื่อท�าการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที	่1	ตุลาคม	ปีก่อน	จนถึงวันที	่30	กันยายน	ปีปัจจุบัน	
และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น	
	 	 	 ในการตรวจสอบพัสดุ	ให้เริ่มด�าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท�าการวันแรกของเดือนตุลาคม	เป็นต้นไป	ว่าการรับ
จ่ายถกูต้องหรอืไม่พสัดคุงเหลอืมตีวัอยูต่ามบญัชหีรอืทะเบยีนหรอืไม่	มพีสัดใุดช�ารดุเสือ่มคณุภาพหรอืสญูไปเพราะเหตใุดหรอื
พัสดุใดไม่จ�าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป	แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน	30	วันท�าการนับแต่
วันเริ่มด�าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น

 คณะกรรมก�รตรวจสอบพัสดุประจำ�ปีที่ได้รับก�รแต่งตั้ง	มีหน้าที่	ดังนี้
	 1.	ตรวจการรับการจ่ายของพัสดุ	ของงวดตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	ปีก่อนถึง	30	กันยายนปีปัจจุบันว่าถูกต้องหรือไม่
	 2.	ตรวจนับจ�านวนครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ท้ังในหน่วยงาน	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 ว่ามีครุภัณฑ์คงเหลือและมีความถูกต้อง 
ตามทะเบียนครุภัณฑ์ท่ีได้บันทึกไว้หรือไม่	 และตรวจสภาพของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในหน่วยงานว่ามีความช�ารุดเสื่อมสภาพ	
หรือสูญไป	เพราะเหตุใด	หรือพัสดุใดไม่จ�าเป็นต้องใช้ในราชการ
	 3.	จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ�าปี	 ต่อผู้แต่งต้ัง	 ภายใน	 30	 วันท�าการ	 โดยนับต้ังแต่วันท่ีเร่ิมด�าเนินการ 
ตรวจสอบพัสดุ
	 4.	เมื่อผู ้แต่งตั้งได้รับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ�าปี	 ให้ส่งส�าเนารายงานไปยังส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี	 จ�านวน	 1	 ชุด	 โดยจัดส่งไปเฉพาะค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ�าปีและรายงาน 
ผลการตรวจสอบพัสดุ

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

	 สวัสดีครับแฟนข่าวกีฬารอบรั้ว	อบจ.ขอนแก่น	เมื่อวันที่	27-28	ส.ค.	2559	ที่ผ่านมาอบจ.ขอนแก่นได้ด�าเนิน
โครงการจัดการแข่งขนัหมากรกุไทย	อบจ.ขอนแก่น	ครัง้ที	่9	ประจ�าปี	2559	ณ	อาคารพลศึกษา	1	สนามกฬีาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	อนุมัติโครงการ	โดย	นายกอบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ มีวัตถุประสงค์ 
เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกฬีาหมากรุกไทย	และเป็นการอนุรักษ์กฬีาหมากรุกไทยอกีทางหนึง่ด้วยครบั	 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น	4	รุ่น	มีนักกีฬาและผู้ติดตามร่วมแข่งขันและชมการแข่งขันกว่า	300	คน	ผลการแข่งขันกีฬา
หมากรุกไทยเป็นดังนี้ครับ

ต�ร�งผลก�รแข่งขันหม�กรุกไทย อบจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 9 ประจำ�ปี 2559

	 พิธีปิดการแข่งขันในวันที่	 28ส.ค.	 2559	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์	 ได้มอบให	้ 
รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกิลุ ภคูำ�วงศ์	เป็นประธานในพธิ	ีเพ่ือมอบรางวลัและถ้วยรางวลั	แก่นักกฬีาทีไ่ด้รบั
รางวลั	โดยมี	ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วด ีจนัทร์นวล,	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�งส�วนงลกัษณ์ รตันจนัทร์  
ผู้อ�านวยการกองกิจการขนส่ง	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยประชิต อึ้งประเสริฐ ผู้อ�านวยการกองกิจการสภา	น�งวร�พร  
ห�ญชนะชยักลู และหวัหน้าฝ่ายการท่องเทีย่ว	และกฬีา	น�ยสมช�ย อฐิรตัน์ ร่วมเป็นเกยีรตแิละให้ก�าลงัใจแก่นกักีฬา
	 ฉบับนี้ลาไปก่อน	พบกันใหม่ฉบับหน้าเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้านกีฬา	สวัสดีครับ

รุ่น
เย�วชน

อ�ยุไม่เกิน 12 ปี

เย�วชน

อ�ยุไม่เกิน 16 ปี

ขุนเงิน

(ผู้ที่มีภูมิลำ�เน�ภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประช�ชนทั่วไป 

(โอเพ่น)

รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ณัฐภพ	วัฒนกูล นายธรรมนูญ	ลาภโชค นายอภิชาต	บัวเกิด นายบุญสืบ	แซ่เฮง

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่	1
ด.ช.รัชตะประสิิทธิ	์วงษ์มั่น ด.ช.นนท์ปวิธ	ทับสกุล นายอยุธยา	บุตรศรี นายสัญญา	ธีระพงษ์

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่	2
ด.ช.อดิศักดิ	์เพิ่มพูน ด.ช.ชยพล	ทวันเวช นายณัฐกมล	สุนทรพิทักษ์ นายณัฏฐ์	สุทธิธรรมวสี

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่	3
ด.ช.ณัฐชนน	รักอยู่ นายอดุลย์เดช	สิงห์เทพ นายวิฑูรย	์พัฒนพานิช นายชณภล	จันทมนตรี



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�่ยพลงัแผน่ดินเอ�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�นด�้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�าป	ี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...นายกรัฐมนตร	ี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 
ด�้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	
ในพระบรมราชูปถัมภ	์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


