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ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ ขอน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อม ร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยพงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้ำรำชกำร พนักงำน ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประพันธ์โดย...ผู้อ�านวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา	นายประสาน	กองทอง	

 ธ ธํารงชาติไว รมเย็น

บําบัดทุกขลําเค็ญ สุขลวน

เสด็จเยี่ยมโศกเข็ญ ปดเปา หายแฮ

ทรงหวงพสกถวน ชวยใหดับภัย

 บัดนี้พระปนฟา สูสวรรค

ใจผองไทยจาบัลย รํ่าไห

ธ ยิ่งองคราชัน เหนือเกศ

เหลาพสกนอมจิตไหว สูแควนแดนสรวง

 หากแมนเกิดชาติหนา ภพใด

ขอพึ่งรมโพธิ์ไทร ปกเกลา

หวังเกิดเปนขาไท รองบาท

อธิษฐานจิตเฝา เกิดใตพระบารมี

เล่าเรื่องจากปก

กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น
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พธีิถวำยน�ำ้สรงพระบรมศพ และพธีิบ�ำเพญ็กศุลเพือ่ถวำยเป็นพระรำชกศุล  

แด่พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดลุยเดช มหติลำธิเบศรรำมำธบิดี 

จกัรนีฤบดนิทร สยำมนิทรำธิรำช บรมนำถบพติร

	 ในวนัที	่14	ต.ค.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วำนชิกพงษ์ พร้อมด้วย		รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	

นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์,	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น		

ร่วมพิธีถวายน�้าสรงพระบรมศพ	 และพิธีบ�าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล	 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร	

มหาภมูพิลอดลุยเดช	มหติลาธเิบศรรามาธบิด	ีจกัรนีฤบดินทร	สยามนิทราธริาช	บรมนาถบพติร	โดยม	ีผูว่้าราชการจงัหวดั

ขอนแก่น	นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ เป็นประธาน	 ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชน	 ตลอดจนประชาชน	

ในจังหวัดขอนแก่น	เข้าร่วมพิธี	ณ	ห้องประชุมแก่นเมือง	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	(หลังใหม่)	ชั้น	1	อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

	 	 	 ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชพงษ์

	 	 	 นายก	อบจ.ขอนแก่น

เล่าเรื่องจากปก

กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น
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	 วันที่	 13	 ต.ค.	 2559	 เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งชาติ

หัวใจสลายทั่วแผ่นดิน		ร�่าไห้แสนอาลัย	“ในหลวงของปวงชน”		

ต่างมีความรู้สึกโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่ง	 เมื่อมีประกาศจากส�านัก

พระราชวงั	 เรือ่ง	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช		

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	

บรมนาถบพิตร	เสด็จสวรรคต	เมื่อเวลา	15.52	น.	วันพฤหัสบดี

ที่	13	ต.ค.	2559	สิริพระชนมพรรษา		ปีที่	89	

	 น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความ

อาลัย	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช			

ท้องฟ้าทัว่หล้าจะหม่นหมองแต่ขอให้ก�าลงัใจในความจงรกัภกัดี	

เจ้ำของ	:	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อ�ำนวยกำร	:	ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์
	 	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร
	 	 นายสิทธิกุล	ภูค�าวงศ์
	 	 นางวัชราภรณ์	ผ่องใส
	 	 นายวัฒนา	ช่างเหลา
	 	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 	 นายปรัชญา	ผิวผาง
	 	 เลขานุการ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษำ	:
	 นายสุชาติ	ไตรองค์ถาวร
 ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
	 นายธาดา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร
	 นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์
	 นายประสิทธิ์	อุดมธนะธีระ
 รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
	 นายวรเวทย์	ดิเรกศรี
	 หัวหนาส�านักงานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
	 นางวราพร	หาญชนะชัยกูล
	 ผูอ�านวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
	 นายเพ็ชร	มูลป้อม
	 ผูอ�านวยการกองแผนและงบประมาณ
	 นางสาวจุฑารัตน์	สุภโตษะ
	 ผูอ�านวยการกองคลัง
	 นายวิรัติ	นาคนชม
	 ผูอ�านวยการส�านักการชาง
	 นายปิยะชัย	ตุ่ยสิมา
 ผูอ�านวยการส�านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 นายประชิต	อึ้งประเสริฐ
	 ผูอ�านวยการกองกิจการขนสง
	 นางจิตรลัดดา	สถิรธนากร
	 ผูอ�านวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
	 นายสุวนัย	ภูมาศ
	 ผูอ�านวยการกองการเจาหนาที่

บรรณำธิกำรผู้พิมพ์ผู้โฆษณำ
	 นางพัฒนาวดี	จันทร์นวล
	 ปลัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้จัดกำร	:
	 นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์
	 รองปลัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดกำร	:
	 นางศิริพร	ประดาพล
	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝำยประสำนงำนจัดส่งและนำยทะเบียน	:
	 นางสาวพรทิพา	ราชสีหา
ฝำยประสำนงำนติดตำมข้อมูลประจ�ำกองต่ำงๆ	:

	 นายรัฐกรณ์	ทองงาม
	 นายเทพมงคล	ประดาพล
	 นายบรรพต	ภูเงิน
	 นางกรรณิการ์	เจริญดี

	 นางอุบลศิริ	ไชยแสง
	 นายพงศกร	ภูมิบุญ
	 นายรุ่งโรจน์	สิงห์มี
	 นายกิตติชัย	อุทธา

	 นางญัฐชยา	ดาหาร
	 นางนษ	ปรีทรัพย์
	 นางสุภาพร	ภูเงิน

คณะผู้จัดท�ำข่ำวประจ�ำกองบรรณำธิกำร
	 นางทัศรินทร์	เชิดโกทา
	 จ่าเอกวีระศักดิ์	อินทะวงษ์
	 นางจิระนันท์	ชนเวียน
	 นายชาญสิทธิ์	คุ้มตะบุตร
	 นายเกียรติศักดิ์	บัวพา

	 นางพัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล
	 นางวราภรณ์	อุทธา
	 นางสาววิภารัตน์	ชมชัยภูมิ
	 นายศิริวัฒน์	นามคัณที
	 นางสาวรัชนีวรรณ	ทองชา

	 นางณัฐชยา	ดาหาร
	 นางนภัค	ปัญญาใส
	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา	กรมโคตร
	 นายพิพัฒน์	หล่อยดา
	 นางสาวยุวนิดา	แสนแก้ว

ออกแบบ	:
	 นางสาววีรญา	ศรีรักษ์สัตย์
วัตถุประสงค์	:
	 เพือ่เป็นการเผยแพร่กจิกรรมตามกรอบภารกจิของ	อบจ.ขอนแก่น	ตลอดจนองค์กรภาครฐั	และเอกชน	เพือ่ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสาร	 ข้อเสนอแนะ	 ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก	 โดยประชาชนองค์กรภาคเอกชน	 เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด	อย่างเต็มรูปแบบ
ส�ำนักงำน	:	 	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ถ.หน้าเมือง	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000
	 	 	 โทร.	0	4324	4682	โทรสาร	:	0	4323	5144
ออกแบบ/พิมพ์ที่ :	 หจก.อภิชาติการพิมพ์	50	ถนนผังเมืองบัญชา	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000
	 	 	 โทรศัพท์	043-721403,	043-722397	โทรสาร	043-722397
Email	:		 	 b0866410218@gmail.com		facebook.com/apichartprintingmk

แปรเปล่ียนล้านความโศกเศร้าเป็นพลังแห่งบญุ	ทาน	ศลิ	ภาวนา	

และยืนยันสืบสานพระราชปณิธาน	ถวายเป็นพระมหาราชกุศล		

แม้นแสงทองดับ	ทั่วหล้า	ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป		

	 พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจปวงชนตราบนิจนิรันดร์	

น ้อมศิระกราน	 กราบแทบพระยุคลบาท	 ด ้วยส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้		ข้าพระพุทธเจ้า	

นางพัฒนาวดี	 จันทร์นวล	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นางพัฒนาวดี	จันทร์นวล

ปลัด	อบจ.ขอนแก่น

บรรณาธิการ
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“ศูนย OTOP อบจ.ขอนแก่น”

จําหนาย
ของฝาก	ของที่ระลึก	อาหาร	เครื่องดื่ม	ผ้าฝ้าย

ผ้าไหม	สมุนไพร	รับจัดกระเช้า

“ศูนย OTOP อบจ.ขอนแก่น”

อาคาร	OTOP	อบจ.ขอนแก่น	(กองแผนและงบประมาณ)

ถ.หน้าเมือง	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

0	4323	6795

08	1769	0554,	08	3054	7997,	08	4400	9502

เปิดท�าการวันจันทร์-วันเสาร์	เวลา	08.30-17.30	น.

@home ผลิตภัณฑ
ซักลางชีวภาพ Bioclean
ผลิตที่	:	488/76	ต.ศิลา	

อ.เมือง	จ.ขอนแก่น

เลาเรื่องจากปก กับ นายก อบจ.ขอนแกน 2

ประวัติผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 6

ภารกิจ อบจ.ขอนแกน  7

รวมถวายความอาลัยและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 11

พิธีบําเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) 12

พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส(9) 13

ภารกิจ สํานักปลัด อบจ. 14

ภารกิจกองกิจการสภา อบจ. 15

ขาวเดน อบจ.ขอนแกน 16

พิธีมอบโลเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม 

“วัฒนคุณาธร” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 17

โครงการพระราชดาํรเิพือ่แกไขปญหาอทุกภยัและภยัแลงในจงัหวดั

ขอนแกน 18

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระผูทรงคุณูปการดานวิศวกรรมจราจร 19

รูเรื่องกฎหมาย 20

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ 21

ภารกิจกองกิจการขนสง 22

บทความหนวยตรวจสอบภายใน 23

ขาวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน 24

เกร็ดความรู 26

วัฒนธรรมประเพณี 27

สาระนารู กองการเจาหนาที่ 28

กองพัสดุและทรัพยสิน 29

ขาวกีฬา 30
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ชื่อ	 	 นายพงศักดิ์			นามสกุล	ปรีชาวิทย์		

ต�ำแหน่งปัจจุบัน	:	 	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	

เกิดวันที่	:	 	 12	กรกฎาคม	2500	

ภูมิล�ำเนำ	:	 	 จังหวัดชลบุรี	

กำรศึกษำ	:	 	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตร์บัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	

	 	 ปริญญาโท	ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

	 	 (นโยบายและการวางแผนสังคม)	

ประวัติกำรรับรำชกำร	:	 	 ปลัดอ�าเภอสวี	จังหวัดชุมพร	

	 	 ปลัดอ�าเภอนาดี	จังหวัดปราจีนบุรี	

	 	 ผู้ช่วยจ่าจังหวัดปราจีนบุรี	

	 	 งานประชาสัมพันธ์	ส�านักงานเลขานุการกรม	กรมการปกครอง	

	 	 เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง	

	 	 เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย	

	 	 เลขานุการเลขาธิการพัฒนาชนบท	

	 	 หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ	ส�านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	

	 	 หัวหน้ากลุ่มงานร้องทุกข์/หัวหน้ากลุ่มงานการเมือง	ส�านักงานรัฐมนตรี	กระทรวงมหาดไทย

	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการนักบริหาร	ส�านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

	 	 ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 (สพถ.)	 ส�านักนโยบายและแผน		

	 	 กระทรวงมหาดไทย	

	 	 หัวหน้าส�านักงานจังหวัดอุบลราชธานี	

	 	 หัวหน้าส�านักงานจังหวัดชลบุรี	

	 	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	

	 	 3	พฤศจิกายน	2557	–	30	กันยายน	2559	ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	

	 	 1	ตุลาคม	2559	-	ปัจจุบัน	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประวัติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
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พิธีท�าบุญ และเปดอาคารที่ท�าการต�ารวจภูธรภาค 4

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ ร่วมพิธีท�าบุญและเปิดอาคารที่ท�าการต�ารวจภูธรภาค	 4

โดยมี	 ผู ้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	 4	 พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ	 เป็นประธาน	 และมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น	

นายก�าธร	ถาวรสถิตย์	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	1	ก.ย.	2559		ณ		ต�ารวจภูธรภาค	4		อ.เมืองขอนแก่น		จ.ขอนแก่น

พิธีเปดหองสมุดมีชีวิตตนแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 6 

รร.ชุมชนบานฝาง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

ในโรงเรียน	 รุ ่นที่	 6	 รร.ชุมชนบ้านฝาง	 ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 โดยมี	 ผอ.	 รร.ชุมชนบ้านฝาง	

นำยอุดม จันทร์โสดำ	 กล่าวรายงาน	 ส.อบจ.ขอนแก่น

เขต	 อ.บ้านฝาง	 นำยธณัช เครือมำ	 นายอ�าเภอบ้านฝาง	

นำยณัฐวุฒิ ถุนนอก	ครู	ผู้ปกครอง	คณะกรรมการสถานศึกษา	

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ขอนแก่น	 เขต	 1	

ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันท่ี	 1	 ก.ย.	 2559	ณ	 รร.ชุมชนบ้านฝาง	

อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น		

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือ (MOU)

การขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินงาน

โครงการฝกอบรมส�าหรับเกษตรกร

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	การขับเคลื่อน

และสนบัสนนุการด�าเนนิงาน	โครงการฝกอบรมส�าหรบัเกษตรกร	

ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 ระหว่าง	 ม.แม่โจ้	 อบจ.ขอนแก่น	

และ	 สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น	 เมื่อวันที่	 2	 ก.ย.	 2559	

ณ	 ห ้องประชุมส�านักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	

อบจ.ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
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ลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมสราง “จังหวัดใสสะอาด

อ�าเภอใสสะอาด และองคกรปกครองส่วนทองถิ่นใสสะอาด”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

ร่วมลงนามในสัตยาบัน	 เพื่อร่วมสร้าง	 “จังหวัดใสสะอาด	

อ�าเภอใสสะอาด	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”	

โดยกลไกประชารัฐ	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอนแก ่น	 นำยก�ำธร ถำวรสถิตย ์  เป ็นประธานในพิธี	

เมื่อวันที่	11	ก.ย.	2559	ณ	ห้องประชุมแก่นเมือง	ศาลากลาง

จังหวัดขอนแก่น	(หลังใหม่)	ชั้น	1	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(ทสม.) อ.เมืองขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดโครงการเพิม่ประสทิธภิาพเครอืข่ายอาสาสมคัร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (ทสม.)	 อ.เมือง

ขอนแก่น	ประจ�าปีงบประมาณ	2559	 โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	

อ.เมอืง	เขต	9	จ.ส.ต.อทิธชิยั ศรวีงษ์ชยั เมือ่วนัที	่12	ก.ย.	2559		

ณ	รร.ชดุาปาร์ค	รีสอร์ท	ต.บ้านค้อ	อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	

โครงการส่งเสริม – บ่มเพาะวัฒนธรรมบนวิถีอีสาน

ตามหลักพุทธธรรม

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม	 –	 บ่มเพาะวัฒนธรรมบนวิถี

อสีานตามหลกัพทุธธรรม	ประจ�าปี	2559	เมือ่วนัที	่12	ก.ย.	2559	

ณ	อาคารสมเดจ็พฒุาจารย์	(เกีย่ว	อปุเสณมหาเถร)	มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตขอนแก่น	 ต.โคกสี	

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด 

อบจ.ขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา	 ข้าราชการครู	

และบุคลากรทางการศึกษา	 โรงเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	

เมื่อวันที่	13	ก.ย.	2559		ณ	รร.พูลแมน	ขอนแก่น	ราชา	ออคิด	

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
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เปดการสัมมนาระดมสมองการสรางมาตรฐานการจัดซื้อจัดจาง 

การควบคุมงาน การตรวจรับการจางและเบิกจ่ายเงิน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการสมัมนาระดมสมองการสร้างมาตรฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง	 การควบคุมงาน	 การตรวจรับการจ้างและ
เบิกจ่ายเงิน	โดยมี	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจ�า	และพนักงานจ้าง	
ผู ้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	 การควบคุมงาน	
การตรวจรับการจ้างและการเบิกจ่ายเงิน	 ของ	 อบจ.ขอนแก่น	
เข้าร่วมโครงการ	เมื่อวันที่	14	–	15	ก.ย.	2559	ณ	หอประชุม
องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น เขารบัมอบโล่รางวลั ขอนแก่นเมอืงสะอาด

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
เข้ารับมอบโล่รางวัล	 ตามโครงการ	 “มหกรรมเมืองสะอาด	
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	 70	 ปี”	 และ	
“เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจดัการขยะทีย่ัง่ยนื”	ภายใต้	โครงการ
เมืองสะอาด	คนในชาติมีสุข	จังหวัดขอนแก่น	 โดยได้รับเกียรติ
จาก	 ผู ้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม	 นำยสำกล ฐินะกุล เป็นประธาน	 มอบโล่รางวัล	
เมื่อวันที่	15	ก.ย.	2559	ณ	ห้องศรีจันทร์	บอลรูม	รร.เจริญธานี
ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการมหกรรมวิชาการเปดประตูสู่ชุมชน

รร.เปรมติณสูลานนท

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดงาน	 “มหกรรมวิชาการเปิดประตู	 สู่ชุมชน”	

โดยมี	 ผอ.	 รร.เปรมติณสูลานนท์	 นำยวันเผด็จ มีชัย	 กล่าว

รายงาน	 ในโอกาสนี้มี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.น�้าพอง	 เขต	 2 

นำยนพพร ปติสุวรรณรัตน์ คณะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่/ครู	

และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ	ร่วมให้การต้อนรับ	เมื่อวันที่	16	

ก.ย.	2559	ณ	หอประชุมโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์	อ.น�้าพอง	

จ.ขอนแก่น

โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน

ในการจัดการขยะมูลฝอย	 แบบครบวงจร	 อ�าเภอบ้านไผ่	

ประจ�าปี	 2559	 	 รุ่นที่	 1	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 	 อ.บ้านไผ่	

เขต	1	นำยเดชค�ำรณ สิงคลีบุตร ร่วมเป็นเกียรติ		เมื่อวันที่	18	

ก.ย.	 2559	 ณ	 วัดสุดาราษวราราม	 ต.หัวหนอง	 อ.บ้านไผ่	

จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
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การแข่งขันฟุตบอล “เมืองไทยประกันภัย-ทีเร็กส

Academy League 2016” 

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล	 “เมืองไทยประกันภัย-

ทีเร็กส์	 Academy	 League	 2016”	 รอบเพลย์ออฟ	 8	 ทีม	

(รุ ่น	 10	 ปี)	 โดยมี	 ประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี	

ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	24	ก.ย.	2559			

ณ	 สนามฟุตบอล	 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย	 อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส�าหรับ อปท.

จังหวัดขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	 การปฏิบัติงาน	 ส�าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัดขอนแก่น	 ประจ�าปี

งบประมาณ	2559	และร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	

(MOU)	 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	 และของเสีย

อันตราย	“จังหวัดสะอาด”	จังหวัดขอนแก่น	เมื่อวันที่	19	ก.ย.	

2559	ณ	รร.โฆษะ	ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

กิจกรรมประชุมผูปกครองและภาคีเครือข่ายทางการ

ศึกษา รร.โคกสูงประชาสรรพ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย

ทางการศึกษา	 รร.โคกสูงประชาสรรพ์	 สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	

พร้อมมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	โดยมีรองประธาน

สภา	อบจ.ขอนแก่น	นำยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ กล่าวรายงาน	

ผอ.	 รร.โคกสูงประชาสรรพ ์	 นำงวิบูลรัตน ์  บุษรำคัม

ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	22	ก.ย	2559	ณ	ห้องประชุมโรงเรียน

โคกสูงประชาสรรพ์	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น

เปดการประชุมผูปกครอง รร.สีชมพูศึกษา อ.สีชมพู

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	 มอบเงินปัจจัย

พืน้ฐานนกัเรยีนยากจน	ประจ�าภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	2559	

และเปิดป้ายหอสมุดโรงเรียน	 “อุทยานแห่งการเรียนรู้	 สีชมพู

ศึกษา”	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สีชมพู	 เขต	1	นำยอำทิตย์ 

ถนอมทุน	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 2 นำยจำรุพรรณ 

ภูวสันติ	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 23	 ก.ย.	 2559	ณ	 อาคาร	

40	ปี	สีชมพู	รร.สีชมพูศึกษา	อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟาสื่อสาร
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ร่วมถวายความอาลัยและร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร

รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

	 เมือ่วนัที	่17	ต.ค.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วำนชิกพงษ์ 

มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นำยสทิธกิลุ ภคู�ำวงศ์ พร้อมด้วย	ปลัด	อบจ.

ขอนแก่น นำงพฒันำวด ีจนัทร์นวล รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นำยธำดำ พรหมสำขำ 

ณ สกลนคร,	น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	พนักงาน	

อบจ.ขอนแก่น	 ร ่วมพิธีถวายความอาลัยและร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ			

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลาธิเบศรรามาธิบด	ี	

จกัรนีฤบดนิทร	สยามนิทราธริาช	บรมนาถบพติร	โดยม	ีผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น	

นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์	เป็นประธาน	ในโอกาสนี้มี	ผบ.มทบ.23	พล.ต.ชำญชัย  

ว่ำนเครือ,	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	นำงศศิธร ปรีชำวิทย์ ผู้แทนจาก	

หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	นกัเรยีน	นกัศกึษา	และประชาชน	ตลอดจนสือ่มวลชน

ทุกแขนงในจังหวัดขอนแก่น	 เข้าร่วมถวายความอาลัย	ณ	 สนามหน้าศาลากลาง

จังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมถวายความอาลัยและร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา
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พิธีบ�ำเพ็ญกุศลสัตตมวำร (7 วัน) เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร

มหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร
	 ในวันที่	19	ต.ค.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตังวำนิชกพงษ์ พร้อมด้วย	ส.อบจ.ขอนแก่น	คณะผู้บริหาร	

หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลสัตตมวาร	 (7	 วัน)	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล		

แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล	อดลุยเดช	มหติลาธเิบศรรามาธบิด	ีจกัรนีฤบดนิทร	สยามนิทราธริาช	บรมนาถบพติร	

โดยมี	 ผู ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ เป็นประธาน	 ณ	 พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน	

วัดหนองแวงพระอารามหลวง	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีบ�าเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน)

โดย...ศิริวัฒน์ นามคัณที

วารสารคูนแคน12
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 ขออัญเชิญพระบรมรำโชวำทและพระรำชด�ำรัส ที่ทรง

พระรำชทำนไว้ในหลำยโอกำส ซึ่งสมควรอย่ำงย่ิงท่ีจะได้น�ำมำแสดง

ให้ทกุท่ำนได้ยดึถอืปฏบัิต ิให้เป็นมงคลแก่ชวีติ ในตอนที ่9 ซึง่เป็นตอน

สุดท้ำย ดังนี้ครับ

	 “ความจรงิใจต่อผูอ้ืน่เป็นคณุธรรมส�าคญัมากส�าหรบัผู้ทีต้่องการ

ความส�าเร็จและความเจริญ	 เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้

มากมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ

และเอารดัเอาเปรยีบกนั	นอกจากนัน้	ยงัท�าให้ได้รบัความเชือ่ถอืไว้วางใจ	

และความร่วมมอืสนบัสนนุจากทกุคนทกุฝ่าย	ทีถ่อืมัน่ในเหตผุลและความ

ดี	ผู้มีความจริงใจจะท�าการสิ่งใดก็มักส�าเร็จได้โดยราบรื่น”

	 พระบรมราโชวาท	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว

ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแก่บณัฑติจฬุาลงกร์มหาวทิยาลัย	วนัเสาร์	

11	ก.ค.2535

	 “ความคดินัน้ส�าคญัมาก	ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของค�าพดูและ

การกระท�าทั้งปวง	 กล่าวคือ	 ถ้าคนเราคิดดี	 คิดถูกต้อง	ทั้งตามหลักวิชา

และคุณธรรม	 ค�าพูดและการกระท�าก็เป ็นไปในทางที่ดีที่ เจริญ	

แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้อง	 ค�าพูดและการกระท�าก็อาจก่อให้เกิดความเสีย

หาย	 ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้	 ด้วยเหตุนี้	 ก่อนที่บุคคลจะพูดจะท�า

สิง่ใด	จ�าเป็นต้องหยดุคดิเสยีก่อนว่า	กจิทีจ่ะท�า	ค�าทีจ่ะพดูนัน้	ผดิหรอืถกู	

เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย	 เป็นสิ่งที่ควรพูด	 ควรกระท�า	

หรือควรงดเว้น	 เมื่อคิดพิจารณาได้ดังน้ี	 ก็จะสามารถยับยั้งค�าพูด

ที่ไม่สมควร	หยุดยั้งการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง	พูดและท�าแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์

ผลเป็นคุณ	เป็นประโยชน์	และเป็นความเจริญ”

	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย	วันพุธ	9	ก.ค.2540

	 “ในการด�าเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน	ย่อมจะต้องมี

ปัญหาต่างๆ	 เป็นอุปสรรค	 ขัดขวางความส�าเร็จอยู่เสมอ	 ยากที่ผู ้ใด

หรอืสิง่หนึง่สิง่ใดจะหลกีเลีย่งพ้นได้	คนกม็ปัีญหาของคน	สงัคมกม็ปัีญหา

ของสังคม	 ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ	 แม้กระทั่งโลกก็มีปัญหาของ

โลก	ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชวีติและกจิการงานจงึเป็นเรือ่งธรรมดา	ข้อส�าคญั

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น	จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยไม่ชักช้า	ผู้ใดมีสติปัญญา

คิดได้ดี	 ปฏิบัติได้ถูก	 ผู้น้ันก็มีหวังบรรลุถึงเป้าหมาย	 มีความส�าเร็จสูง	

ถ้าเป็นตรงกันข้าม	ก็ยากที่จะประสบความส�าเร็จสมหวังได้”

	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์	

วันพุธที่	31	ก.ค.2539

	 “งานทกุอย่างมบีคุคลซึง่มชีีวติจติใจ	มคีวามนกึคดิเป็นผูก้ระท�า	

พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส (9)

โดย...ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 

ถ้าผู้ท�ามีจิตใจไม่พร้อมจะท�างานเช่น	ไม่ศรัทธาในงาน	ไม่สนใจผูกพันกับ

งาน	ผลงานทีท่�ากย่็อมบกพร่อง	ไม่คงที	่ต่อเมือ่ผู้ปฏิบตัมิศีรัทธา	เข้าใจซึง้

ถงึประโยชน์ของงาน	พร้อมใจและพอใจทีจ่ะขวนขวายปฏบิตังิานโดยเตม็

ก�าลังความสามารถ	 งานจึงจะด�าเนินไปได้โดยราบรื่น	และบรรลุผลตาม

ที่มุ่งหมาย”

	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรแก ่ บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

วันเสาร์	10	ก.ค.2536

	 “การรู้จักประมาณตน	 ได้แก่	 การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมี

ภมูปัิญญาและความสามารถด้านไหน	เพยีงใด	และควรจะท�างานด้านไหน	

อย่างไร	การรูจ้กัประมาณตนนี	้จะท�าให้คนเรารูจ้กัใช้ความรูค้วามสามารถ

ที่มีอยู ่ได้ถูกต้อง	 เหมาะสมกับงาน	 และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตาม

ประสิทธิภาพ	 ทั้งยังท�าให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้	 และเพิ่มพูน

ประสบการณ์อยู่เสมอ	 เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้

ยิ่งสูงขึ้น”

	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว	

พระราชทานเพื่ อ เชิญไปอ ่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วันเสาร์	18	ก.ค.2541

	 “การท�างานร่วมกับผู ้อื่นนั้น	 ที่จะให้เป ็นไปโดยราบรื่น	

ปราศจากปัญหาข้อขดัแย้ง	ย่อมเป็นไปได้ยาก	เพราะคนจ�านวนมากย่อม

มีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป	 มากบ้างน้อยบ้าง	 ท่านจะต้อง

รู้จักอดทนและอดกลั้น	ใช้ปัญญา	ไม่ใช้อารมณ์	ปรึกษากัน	และโอนอ่อน

ผ่อนตามกนัด้วยเหตผุล	โดยถอืว่าความคดิทีแ่ตกต่างกนันัน้	มใิช่เหตทุีจ่ะ

ท�าให้เป็นข้อขัดแย้ง	โต้เถียง	เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน	แต่เป็นเหตุส�าคัญที่

จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง	ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน”

	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	วันพฤหัสบดี	

17	ธ.ค.	2541

	 “ปัญหาต่างๆ	เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม	อันเนื่องมาจากมลพิษ	

หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ	 ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่

ใดก็ตาม	 ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงที่อื่นๆ	 ด้วยเหตุน้ีทุกคน

ทุกประเทศในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน	 ทั้งในการแก้ไข	

ลดปัญหา	 และปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนมาสู่สภาพ

อันจะเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์”

	 พระราชด�ารสัของ	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	พระราชทาน

เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก	 ในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน�้ามัน	

ซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กน้อมเกล้าฯ	ถวาย	วันพุธ	20	พ.ย.2539

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7		news.ch7.com/speech/22/พระบรมราโชวาท.html		ครับ.
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	 เมื่อวันที่	6	ก.ย.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

มอบหมายให้	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ เป็นประธานในพิธี

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	 อพม.จังหวัดขอนแก่น	

การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติการคุ ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	 พ.ศ.2557	 และพระราชบัญญัติควบคุม

การขอทาน	พ.ศ.2559	 ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาคนไร้ที่พึ่งในชุมชนของตน

รวมถึงในจังหวัดขอนแก่น	 และร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 และระดม

ความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ท่ีพ่ึงในจังหวัดขอนแก่น	 ในโอกาสนี้มี	

รองประธานสภา	 ทต.ส�าราญ	 นำงสมใจ ทองจ�ำรูญ,	 	 ส.ทต.ส�าราญ	 นำยปภังกร 

พิมพลชำน,	 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม	 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจังหวัดขอนแก่น	

นำงวรำภรณ์ อบมำ ร่วมเป็นเกียรติ	 ณ	 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจังหวัดขอนแก่น	

ต.ส�าราญ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ ส�านักปลัด อบจ.

โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย อพม.จังหวัดขอนแก่น

วารสารคูนแคน14
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ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.

โดย...สุธิดา อุ่นสนธ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ ตัง้วำนชิกพงษ์ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	พนกังาน	และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจพอเพียง	 ตามแนวพระราชด�าริ	 ระหว่างวันที่	 6	 -	 10	 ก.ย.	 2559	ณ	 จ.อุทัยธานี	

จ.สุพรรณบุรี	 และ	 จ.นครปฐม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และ

สามารถน้อมน�ามาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 การปฏิบัติงาน	 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่น	

โดยคณะผู้เข้ารับการอบรม	ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน	ที่ศูนย์เรียนรู้แปลงไร่นาสวนผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ	นำยสันทัด 

วัฒนกูล	 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจ�าปี	 2559	ณ	 อ.ทัพทัน	 จ.อุทัยธานี	 ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต	 และจิตวิญญาณ

ของชาวนาไทย	จ.สพุรรณบรุ	ีแหล่งเรยีนรูก้ารปลกูข้าวทีส่�าคญัของจงัหวดัสพุรรณบรุ	ีก่อตัง้โดยคณุพชิยั เจรญิธรรมรกัษำ	(เฮียใช้)	

และเดินทางไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับอ�าเภอ	 พุทธมณฑล	 ต.คลองโยง	 อ.พุทธมณฑล	 จ.นครปฐม	 โดย	 นำยโดม 

ฆ้อนเท่ียงธรรม	 เป็นผู้ริเริ่มด�าเนินการ	 ซึ่งได้น�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการท�าการเกษตร	 จนกลายเป็น

ชุมชนต้นแบบการท�าการเกษตรตามแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเศรÉ°กิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ

วารสารคูนแคน 15
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	 เมื่อวันที่	26	กันยายน	2559	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดีเด่น	ด้านการป้องกันการทุจริต	ประจ�าปี	2559	ในโอกาสนี้	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ เข้ารับมอบโล่

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดเีด่น	ด้านการป้องกนัการทจุริต	ประจ�าปี	2559	โดยม	ีประธานกรรมการ	ป.ป.ช.	พล.ต.อ.วัชรพล 

ประสำรรำชกิจ	เป็นประธานมอบ	ณ	ห้องนนทบุรี	1	ชั้น	3	อาคาร	4	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	อ.เมืองนนทบุรี	จ.นนทบุรี

ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น

โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา

พิธีมอบโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ�าปี 2559
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	 เมื่อวันที่ 	 3	 ต.ค.	 2559	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น		

ดร.พงษ์ศกัด์ิ ตัง้วำนชิกพงษ์ เข้ารบัมอบโล่	เชดิชเูกยีรตผิูท้�าคณุ

ประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม	 “วัฒนคุณาธร”	 ประจ�าปี	

งบประมาณ	พ.ศ.2559	ประเภทบุคคล	 โดยมี	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวฒันธรรม	นำยวรีะ โรจน์พจนรตัน์ เป็นประธานมอบ	

เพื่อเป็นการยกย่องว่าเป็นผู ้ที่ส ่งเสริมสนับสนุนกระทรวง

วัฒนธรรมในการด�าเนินงานศาสนา	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรม		

จนประสบผลส�าเร็จตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม		

ประจ�าป ี งบประมาณ	 พ.ศ.2559	 ณ	 หอประชุมใหญ	่	

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
“วัฒนคุณาธร” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
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รู้เรื่องกฎหมาย

โดย...รัฐกรณ์ ทองงาม นิติกรช�านาญการพิเศษ

	 หมวด	5		หน้าท่ีของรฐั	รฐัต้องพทัิกษ์รกัษาไว้ซึง่สถาบนั

พระมหากษัตริย์	 เอกราช	 อธิปไตย	 เกียรติภูมิ	 ผลประโยชน	์	

ของชาติ 	 ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร ้อย	

ของประชาชน	ดแูลให้ปฏบิตัติามกฎหมายและบงัคบัใช้กฎหมาย	

อย่างเคร่งครดั	ต้องให้เดก็ทกุคนได้รบัการศกึษาเป็นเวลา		12	ปี

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 ต้องให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข	

ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง	 ต ้องจัดให้มีสาธารณูปโภค	

ขัน้พืน้ฐานทีจ่�าเป็นอย่างทัว่ถงึ	ต้องอนรุกัษ์ฟ้ืนฟศูลิปวฒันธรรม		

ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี	 จัดการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	ต้องเปิด

เผยข้อมลูหรอืข่าวสารสาธารณะ	ต้องรกัษาคลืน่ความถ่ีและสทิธิ

ในการเข้า;’โคจรดาวเทียมเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ	

และประชาชน	 ต้องคุ ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู ้บริโภค		

ต้องจัดมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต	

ประพฤติมิชอบ

	 หมวด	6	แนวนโยบายแห่งรฐั		รฐัพงึจดัให้มยีทุธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก	

ธรรมาภิบาล	 ส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ	 อุปถัมภ์

และคุ ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น	 จัดระบบ	

การบรหิารงานในกระบวนการยตุธิรรมทกุด้านให้มปีระสทิธภิาพ	

เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	 ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ		

สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี

คุณภาพช่วยเหลือเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	ผู้ยากไร้

และผู ้ด้อยโอกาส	 การพัฒนาท่ีดิน	 ทรัพยากรน�้า	 พลังงาน		

วางกลไกช่วยเหลือเกษตรกร	 ส่งเสริมประชาชนในการท�างาน

และคุ้มครองแรงงาน	 จัดระบบเศรษฐกิจได้รับประโยชน์ทั่วถึง	

เป ็นธรรม	 ยั่ งยืน	 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

พฒันาระบบบรหิารราชการแผ่นดนิตามหลกับรหิารกจิการบ้าน

เมืองท่ีด	ีปรบัปรงุระบบกฎหมาย	ส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตย

	 หมวด	 7	 รัฐสภา	ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและ

วฒุสิภา	ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นประธานรฐัสภา	ประธาน

วุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมาย	

ได้ก็แต่โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา

	 สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชกิ	จ�านวน	500	คน	

(1)	 มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	 จ�านวน	 350	 คน			

(2)	 มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง	 จ�านวน	 150	 คน		

มีวาระ	4	ปี	นับแต่วันเลือกตั้ง	เมื่ออายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุด

ลงจะตราพระราชกฤษฎกีาให้มกีารเลือกต้ังใหม่เป็นการเลอืกตัง้

ทั่วไป	 ภายใน	 45	 วัน	 นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรส้ินอาย	ุ						

กรณีมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู ้แทนราษฎรให้ก�าหนดวัน	

เลือกตั้งไม่น้อยกว่า	45	วัน	แต่ไม่เกิน	60	วัน	นับแต่วันที่มีการ

ยุบสภา

	 วุฒิสภา	ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน	200	คน	มาจาก

การเลือกกันเองของบุคคลซ่ึงมีความรู ้ 	 ความเชี่ยวชาญ		

ประสบการณ์	 อาชีพ	 ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน	 วาระการ

ด�ารงต�าแหน่ง	5	ปี	นับแต่วันประกาศผลการเลือก

	 หมวด	 8	 คณะรัฐมนตรี	 พระมาหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน	35	คน	ประกอบเป็น

คณะรัฐมนตรี	มหีน้าทีบ่ริหารราชการแผน่ดนิตามหลกัความรบั

ผิดชอบร่วมกนั	นายกรัฐมนตรีต้องแต่งต้ังจากบคุคลทีส่ภาผูแ้ทน

ราษฎรให ้ความเห็นชอบ	 บุคคลผู ้มีชื่ อในบัญชีรายชื่อ	

ที่พรรคการเมืองแจ้งไว้	 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการ	

แผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่	

ของรัฐ	แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ

	 หมวด	9	การขดักนัแห่งผลประโยชน์	สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา	ต้องไม่รับหรือแทรกแซงหรอืก้าวก่าย

การเข้ารบัสมัปทานจากรฐัอนัมลีกัษณะผกูขาดตดัตอน	ไม่รบัเงนิ

หรอืประโยชน์ใดๆ	จากหน่วยงานรฐัเป็นพเิศษนอกเหนอืไปจาก

ที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ	 ในธุรกิจการงานปกติ	 ไม่แทรกแซง	

การปฏิบัติราชการประจ�าของราชการ	 ไม่เข้ามีส่วนร่วมการใช้

เงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดท�าโครงการ	

ไม่ก้าวก่ายการบรรจุแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 โอน	 เลื่อนต�าแหน่ง	

เลื่อนเงินเดือนหรือการพ้นต�าแหน่งราชการ	ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือ

ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท	 ความดังกล่าวนี้ใช้บังคับแก่

รัฐมนตรีโดยอนุโลม	 เว้นแต่กรณี	 การด�าเนินการที่กฎหมาย

บัญญัติเป็นหน้าที่หรืออ�านาจของรัฐมนตรีและการกระท�าตาม

อ�านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน
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	 อบจ.ขอนแก่น	โดย	กองแผนและงบประมาณ	ได้ด�าเนนิการจัดอบรมเชงิปฏบิติัการโครงการสร้างและพัฒนาเครอืข่ายแผน

และงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น	 ระหว่างวันที่	 20-21	 ก.ย.	 2559	

ณ	โรงแรมราชาวดี	รีสอร์ท	แอนด์	โฮเทล	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น		เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเรื่อง	 การจัดท�าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 รวมถึงการสร้างเครือข ่าย	

ให้ค�าปรึกษา	 และแนะน�าเกี่ยวกับการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาในระดับท้องถิ่น	 ทั้งนี้	 ได้รับเกียรติจาก	 นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ	พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ	หัวข้อ	“นโยบาย

การบริหารจัดการศึกษา	 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น”	 และ	 วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ดร.สุวรรณ  พิณตำนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และ	นำยมนสวรรค์ สืบศรี หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ	ทางการศึกษาท้องถิ่น	 อภิปราย

ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	“การจัดท�าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ

โดย...ธัชชพันธ์  ศิริสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแผนและงบประมาณทางการศึกÉา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น
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	 สวัสดีครับแฟน	ๆ	วารสารคูนแคนทุก	ๆ	ท่าน	ส�าหรับเดือนนี้กองกิจการขนส่ง	ขอแจ้งให้ทุก	ๆ	ท่าน		ที่ติดตามวารสาร

ฉบับนี้	ได้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดี	ๆ	ของกองกิจการขนส่ง	เมื่อวันที่	14	ก.ย.	2559	ได้มีคณะศึกษาดูงาน

จาก	อบจ.บึงกาฬ	ส�านักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ	น�าโดย	รองนายก	อบจ.บึงกาฬ	นำยสมภพ สุนันทนำม,	ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ	

น.ส.ชุติมำ ไทยเจียมอำรีย์ พร้อมคณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 อบจ.บึงกาฬ	 ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ

สถานีขนส่งผูโ้ดยสารในสงักดั	อบจ.ขอนแก่น	โดยเข้าศกึษาดูงาน	ณ	สถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัขอนแก่น	แห่งที	่3	มคีณะผูบ้รหิาร						

อบจ.ขอนแก่น	ประกอบด้วย	ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นำงพฒันำวด ี จนัทร์นวล	ขนส่งจงัหวดัขอนแก่น	พร้อมทัง้หวัหน้าส่วนราชการ	

และเจ้าหน้าที่	 ในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 และส�านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น	 ร่วมให้การต้อนรับ	 ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้ฟังการ

บรรยายสอบถามการท�างานในการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 เพื่อน�าความรู้ไป

เตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ	 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	 ได้รับโอนภารกิจและ

สถานีขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก	 โดยการต้อนรับและการบรรยาย	 ได้สร้างความประทับใจให้กับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่าง

มาก	เพราะสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการท�างานได้ต่อไป	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาÌศึกÉาดูงาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

ภารกิจกองกิจการขนส่ง

โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝายปฏิบัติงานขนส่ง
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

ค่ำปำยไวนิลสวัสดีปีใหม่										

	 	 	 	 	 เบิกจ่ายเป็นค่าป้ายไวนิล	 ในจ�านวนน้ีเป็นค่าป้าย
ไวนลิสวสัดปีีใหม่	จากการตรวจสอบป้ายดงักล่าว	พบว่า	
รูปภาพนายกเทศมนตรี	คณะผู้บริหาร	และสมาชิกสภา
เทศบาลมลีกัษณะเป็นการประชาสมัพนัธ์ส่วนบคุคล	และ
การจัดท�าป้ายดังกล่าวมิได้เป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร	 และมิได้ตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้	 ด�าเนินการในลักษณะฟุ่มเฟือย
เกินจ�าเป็น

ค่ำปำยไวนิลสวัสดีปีใหม่										

	 	 เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	 ด่วนมาก	
ที่	 มท	 0808.2/ว	 2072ลงวันที่	 14	 มิถุนายน	 2554	 เรื่อง	 ซักซ้อม
แนวทางการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2555	
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อ	4	วรรค	7	องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรให้ความส�าคัญในการจัดท�าโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณ
ในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน
ได้อย่างจริงจัง	 ไม่สมควรตั้งงบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกิน
ความจ�าเป็น	 หรือต้ังงบประมาณจัดซ้ือวัสดุเพ่ือน�าไปแจกจ่ายแก่
ราษฎรในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือการเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารโดยจัดท�าแผ่นพับ	ใบปลิวโปสเตอร์	เอกสารสรปุผลการ
ด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย	ที	่มท	0808.2/ว	3475	ลงวนัที	่11	ตลุาคม	2550	
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0808.2/ว	1308	ลงวันที่	28	
เมษายน	255	1	

	 	 ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องส่งคืนคลังเทศบาล

	 	 ส่ังก�าชบัเป็นลายลักษณ์อกัษรให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบปฏบิตัิ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครดั

ที่มำ : หนังสือ รวมข้อทักท้วง ด้ำนกำรคลังและกำรเบิกจ่ำยเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 รวบรวมเรียบเรียง โดย วิภำ ธูสรำนนท์

บทความหน่วยตรวจสอบภายใน

โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ
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ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

โดย...กิตติชัย  อุทธา  หัวหน้าฝายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

วอลเลย์บอลชายหาดยูโร่เค้ก
ไทยแลนด์ บีช 2016

	 รร.เมืองพลพิทยาคม	สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

ชายหาดยโูร่เค้ก	ไทยแลนด์	บชี	2016	ในวนัที	่16	-	24	ก.ย.	2559	ณ	สนามกฬีาโรงเรยีนเมอืงเตาวทิยาคม	

อ.พยัคฆภูมิพิสัย	จ.มหาสารคาม	ประเภทชาย	3	รุ่นอายุ	คือรุ่นอายุ	14	ปี	,16	ปี	และ	18	ปี	ดังนี้

	 รุ่น	14	ปี	ด.ช.ปองพล จันภิรมย์ นักเรียนชั้น	ม.2	และด.ช.อโนชำ หล้ำโคตร	นักเรียนชั้น	ม.2

	 รุ่น	16	ปี	นำยภำณุพงษ์ ถำนัน	นักเรียนชั้น	ม.5	และนำยธนำกร สุวรรณศรี นักเรียนชั้น	ม.4

	 รุ่น	18	ปี	นำยศิริโรจน์ ชนะเพลีย	นักเรียนชั้น	ม.6	และนำยอัศนพรรณ จันทจร นักเรียนชั้น	ม.5

	 โดยมี	ครูผู้ควบคุม	คือ	นำยพีระสันต์ ประไกรวัน ซึ่งผลการแข่งขัน	รุ่น	16	ปี	ได้รางวัลชนะเลิศ	

ส่วน	รุ่น	14	ปี	ได้รองชนะเลิศ	ซึ่งทั้ง	2	ทีมนี้จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับ

ประเทศ	ระหว่างวันที่	25	พ.ย.	ถึงวันที่	2	ธ.ค.	2559	ณ	จ.สมุทรสงคราม	ต่อไป
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	 อบจ.	 ขอนแก่น	 โดยส�านักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 จัดโครงการสัมมนาทิศทางการจัดการศึกษาของบุคลากร

ทางการศึกษา	โรงเรียนในสังกัด	อบจ.ขอนแก่น		ในวันที่	13	ก.ย.	2559	ณ	รร.พลูแมน	ขอนแก่น	ราชา	ออคิด	โดยมี		นายก	อบจ.

ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด	 ในช่วงเช้ามีวิทยากรในการบรรยายคือ โค้ช สิริลักษณ์ ตันศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเอง,	 นักสร้างแรงบันดาลใจ,	MOTIVATOR	 เจ้าของผลงานหนังสือ	 	 Best	 Seller”	 เม่ือยักษ์ตื่น	

ปลุกยักษ์	ปลุกพลังความคิดบวก	“เร่งสปีดความส�าเร็จ	และในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษ	นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา

ของ	อบจ.ขอนแก่น	โดย	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วำนชิกพงษ์,	ปลดั	อบจ.ขอนแก่น นำงพฒันำวด ีจนัทร์นวล และ	

รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร	มคีณะผู้บริหารสถานศกึษา	ครู	และบคุลากรทางการศกึษา	ในสงักัด	

อบจ.ขอนแก่น	เข้าร่วมโครงการจ�านวน	823	คน

ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

โดย...พงศกร  ภูมิบุญ  ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย...เทวา   ตั้งวานิชกพงษ์   ศึกษานิเทศก์ คศ.3  ช�านาญการพิเศษ

การพัฒนานักเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นให้อ่านออกเขียนได้

	 สวัสดีค่ะ	 ผู้อ่านทุกท่าน	 ฉบับนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอวิธี

พฒันาและแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้		ส�าหรบันกัเรยีน

ที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้		หรือเรียกกันว่า	LD		ด้วย

กระบวนการ	6	ขัน้ตอนให้อ่านออกเขยีนได้และมผีลส�าเร็จยนืยนั		

ของคุณครูศิริลักษณ์	 ชมภูค�า	 (ครูตุ ๋ม)	 ครูช�านาญการพิเศษ			

โรงเรียนบ้านหินลาด	จังหวัดมหาสารคาม

	 กระบวนการ	 6	 ขั้น	 มุ่งพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับ	

การอ่านและการเขียน	 6	 ประการ	 ได้แก่	 พาอ่าน	 พาเขียน	

ค�าสะกด	 คัดลายมือ	 วาดรูป-เขียนค�า	 แต่งประโยค	 และเขียน

อิสระ	 เร่ิมจากง่ายที่สุดและยากข้ึนไปตามล�าดับ	 เริ่มจากการ	

“พำอ่ำน” “พำเขียน”	 ไปจนถึงการ	“ฝึกอ่ำน” “ฝึกเขียน”	

ด้วยตนเอง	 	 โดยท�าซ�้าเป็นวงจรการเรียนรู้	 ด้วยบทเรียนที่ยาก

และท้าทายมากขึ้นตามความสามารถของนักเรียน

	 การใช้กระบวนการ	 6	 ขั้น	 แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียน

ไม่ได้		ครตุู๋มบอกว่า	การใช้หลกัสตูรฯ	จะต้องท�าความเข้าใจและ

คอยดูแลให้นกัเรียนจิตอาสาปฏสัิมพันธ์กบั	“ต้นกล้ำทีอ่่อนแอ” 

ด้วยจติวทิยาเชงิบวกทกุขัน้ตอน		ทัง้การพดูการแสดงออก	ให้ใช้

อย่างสร้างสรรค์	 ให้โอกาสเข้าใจเป็นก�าลังใจตลอดเวลาในการ

ดูแล		เพราะความเครียด		ความกลัว		ความวิตกกังวล		ไม่ว่าจะ

เกดิขึน้กบัเดก็หรอืผูใ้หญ่วยัใดกต็าม	จะสกดักัน้วงจรการท�างาน

ของสมอง		ท�าให้กระบวนการเรียนรู้สะดุด		การใช้กระบวนการ		

6	ขัน้ตอน		เริม่ทีก่ารจดัให้นกัเรยีนจติอาสาดแูลนกัเรยีนกลุม่เป้า

หมายแบบตัวต่อตัว	เป็นคู่ๆ	ดูแลอย่างต่อเนื่องทุกวันในช่วงพัก

กลางวัน	 	ครูก็จะอยู่ดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างใกล้

ชดิตลอดภาคเรียน	จนกว่าจะสามารถอ่านเขยีนได้คล่อง		คืออ่าน

หนังสือในบทเรียนได้	 จึงจะหยุดดูแล	 เพ่ือให้หายอย่างถาวร	

พึ่งพาตนเองได้	 	 โดยระหว่างด�าเนินกระบวนการ	 	นักเรียนจิต

อาสาจะท�าแฟ้มงานของตนเอง

ที่มา  :  https://www.gotoknow.org/posts/575310

(ดร.ฤทธิไกร   ไชยงาม)
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ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง
วันเพ็ญขึ้น 15 ค�่า เดือน 12
หลังจากวันออกพรรษาแล้ว	ประเพณีต่อมาที่คนไทยทั้งประเทศจะ

ละเลยไม่ได้ก็คือ	 งานเทศกาล	 วันลอยกระทง	ซ่ึงเป็นงานเทศกาลแห่ง

ความสขุและรืน่เรงิ	ลอยกระทงเป็นประเพณทีีม่มีายาวนาน	บ้างกว่็ามมีา

ตั้งแต่	 สมัยสุโขทัย	 บ้างก็ว่ามีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย	เรียกได้ว่าเริ่มมี

ประวัติศาสตร์ชาติไทยขึ้นมาก็มีประเพณีลอยกระทงกันเลยทีเดียว

ประวัติวันลอยกระทงและประเพณีลอยกระทง

การลอยกระทงมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน	2	ประการ	คือ

	 1.	เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	บางท้องที่ถือว่าลอยกระทงเพื่อ

บชูาพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเนือ่งในโอกาสที	่	พระพทุธองค์ได้ไปแสดงธรรม

ในนาคภิภพ	 และทรงประทับรอยพระบาทไว้ท่ีริมฝั่งแม่น�้านัมมทานที	

(1)	เพราะฉะนั้นการที่บ้านเรามีประเพณีลอยกระทง	ในคืนวันเพ็ญเดือน

สิบสองก็เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า			เนื่องในโอกาสนี้

	 	 ส่วนทางเหนือนั้นมีประเพณีย่ีเป็ง	 มีท้ังลอยกระทงและลอยโคม

ขึน้ไปบนท้องฟ้าเพือ่บชูาพระเขีย้วแก้วของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าซึง่บรรจุ

อยู่ในจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	เราจึงจุดประทีป	ลอยโคม	ส่งใจขึ้น

ไปบูชาพระเขี้ยวแก้วร่วมกับพระอินทร์ท่ีน�าหมู่เทวดาบูชาพระเขี้ยวแก้ว

ที่จุฬามณีในวันเพ็ญเดือนสิบสองนี้เช่นกัน

	 2.	เพือ่บชูาพระแม่คงคา	เป็นการแสดงการขอบคณุน�า้	เพราะมนษุย์

เราอยู่ได้เพราะน�้า	 ตั้งแต่โบราณมาชุมชนทั้งหลายเวลาสร้างเมือง	 ต่างก็

เลือกติดแม่น�้า	 ดังนั้นถึงเวลาในรอบ	 1	 ปี	 ก็เลือกเอาวันเพ็ญเดือนสิบ

สอง	ระลึกว่าตลอดปีที่ผ่านมา	 เราได้อาศัยน�้าในการด�ารงชีวิต		 ขณะที่

ลอยกระทงเรากน็ึกถงึคณุของน�้า	ไม่ใช่ลอยเฉยๆ	ต้องร�าลกึว่าต้องรูจ้ักใช้

น�า้อย่างถกูวธิ	ีและใช้น�า้อย่างคุม้ค่า	ไม่ใช้ทิง้ขว้าง		ไม่ท�าให้น�า้สกปรก	ไม่

ปล่อยของเสียลงแม่น�้า	 เป็นการขอขมาและขอบคุณพระแม่คงคา	 ไม่ใช่

เป็นการไหว้เทวดาพระแม่คงคาแต่อย่างใด	แต่เป็นการแสดงการขอบคุณ

น�้า	ในฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตเรา

ควำมเป็นมำของเทศกำลวันลอยกระทง  

	 คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยู่หลายต�านาน	ดังนี้

	 1.	การลอยกระทง	เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา

	 2.	การลอยกระทง	เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์คือบูชา

พระนารายณ์ซึ่งบรรทม	สินธุ์อยู่ในมหาสมุทร

	 3.	การลอยกระทง	เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า	ในวันเสด็จกลับจาก

วัฒนธรรมประเพณี

โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี  หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

เทวโลก	 เม่ือครั้งเสด็จไป	 จ�าพรรษาอยู่บนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์เพื่อทรง

เทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา

	 4.	การลอยกระทง	เพื่อบูชาพระพุทธบาท	ของพระพุทธเจ้า	ที่หาด

ทรายรมิแม่น�า้นมัมทาน	ทเีมือ่คราวเสดจ็ไปแสดงธรรมโปรดในนาคพภิพ

	 5.	การลอยกระทง	เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์	 ซ่ึงเป็นท่ีบรรจุ

พระเกศาของ	พระพุทธเจ้า

	 6.	กาลอยกระทง	เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม	บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก

	 7.	การลอยกระทง	เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ	 ซึ่งบ�าเพ็ญเพียร

บริกรรมคาถาอยู่ในท้อง	ทะเลลึกหรือสะดือทะเล

ประวัติวันลอยกระทงในประเทศไทย
	 การลอยกระทงในเมืองไทย	มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย	เรียกว่า	การลอย

พระประทปี	หรอื	ลอยโคม	เป็นงานนกัขตัฤกษ์รืน่เรงิของประชาชนทัว่ไป	

ต ่อมานางนพมาศหรือท ้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมเอกของพระร ่วง	

ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม	การลอย

กระทงหรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศ	กระท�าเพื่อเป็นการสักการะรอย

พระพุทธบาทที่แม ่น�้ านัมมทานที 	 ซึ่ ง เป ็นแม ่น�้ าสายหนึ่ งอยู ่ ใน	

แคว้นทักขิณาบถของประเทศอินเดีย	ปัจจุบันเรียกว่า	แม่น�้าเนรพุททา

การลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท
	 เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชจนได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าแล้ว	 หลังจากเผยพระธรรมค�าส่ังสอนแก่สาธุชนโดยท่ัวไปได้

ระยะหนึ่ง	จึงเสด็จไปจ�าพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	เพื่อทรงเทศนา

ธรรมโปรดพระพุทธมารดา	 ครั้งจ�าพรรษาจนครบ	 3	 เดือน	 พระองค์	

จึงเสด็จกลับลงสู่โลกมนุษย์เม่ือท้าวสักกเทวราชทราบพุทธประสงค์	

จึงเนรมิตบันไดทิพย์ขึ้น	 อันมี	 บันไดทอง	 บันไดเงิน	 และบันไดแก้ว		

ทอดลงสู ่ประตูเมืองสังกัสสนคร	 บันไดแก้วนั้นเป ็นที่ซึ่ งพระผู ้มี	

พระภาคเจ้าเสดจ็ลง	บนัไดทองเป็นทีส่�าหรบัเทพยดาทัง้หลายตามส่งเสดจ็	

บันไดเงินส�าหรับพรหมทั้งหลายส่งเสด็จ	 ในการเสด็จลงสู่โลกมนุษย์	

ครั้งนี้ 	 เหล่าทวยเทพและประชาชนทั้งหลาย	 ได ้พร ้อมใจกันท�า	

การสักการบชูาด้วยทพิย์บปุผามาลัย	การลอยกระทงตามคตนิี	้จงึเป็นการ

รับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า			

จากดาวดึงส์พิภพ (เป็นต�านานเดียวกับประเพณีการตักบาตรเทโวรับ
เสด็จพระพุทธองค์ลงจากดาวดึงส์)
	 การลอยกระทง	เราควรจะนึกถึงเป้าหมายดั้งเดิมของประเพณี	 คือ	

บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	นึกถึงคุณของน�้า	 และบริหารจัดการน�้าอย่าง

ถกูหลัก	ขณะเดยีวกนัให้ระมดัระวงัเรือ่งเมาสรุา	ทะเลาะววิาท	ปัญหาชาย

หญิง	ก็จะเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามไว้

	 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	 	 อบจ.ขอนแก่น	 ในฉบับหน้า		

สวัสดีครับ

	 บทคดัย่อมาจากหนงัสอืวฒันธรรมประเพณขีองดอีสีาน		ฮีตสบิสอง

คลองสิบสี่	ผู้เรียบเรียง	นายส�าลี	รักสุทธิ
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	 สวัสดีครับ.....สาระน่ารู้ฉบับนี้ขอน�าเสนอการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ�าซึ่งส�านักงาน	 ก.จ.	 ก.ท.	 และ	
ก.อบต.	ได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ�า	ดังนี้
	 1.		 ให้น�าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาใช้ส�าหรับการบริหารงาน
บุคคลชองลูกจ้างประจ�าโดยอนุโลม	ส�าหรับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ�า	หมายถึง	หัวหน้าฝ่าย	
หรือหัวหน้าส�านักปลัด	ผู้อ�านวยการกอง	ผู้อ�านวยการส�านักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นแล้วแต่กรณี
	 2.	 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ�า	 (สมรรถนะ)	 ให้ก�าหนดสมรรถนะให้สอดคล้องกับต�าแหน่ง
และกลุ่มต�าแหน่งของลูกจ้างประจ�า	ดังนี้

สมรรถนะหลัก 1.	กลุ่มบริการพื้นฐาน 2.	กลุ่มช่างและกลุ่ม
สนับสนุน

3.	กลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อและลักษณะงาน
เหมือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ระดับที่คาดหวัง ระดับที่คาดหวัง สมรถนะหลัก	5	
สมรรถนะ

สมรรถนะประจ�า
สายงานอย่างน้อย	3	
สมรรถนะ

ระดับที่คาดหวัง ระดับที่คาดหวัง

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.การยึดมั่นในความถูกต้อง
และจริยธรรม
3.ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบงาน
4.การบริการเป็นเลิศ
5.	การท�างานเป็นทีม

1
1

1

1
1

2
2

2

2
2

ระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการ
แล้วแต่กรณี

ระดับปฏิบัติงาน
หรือระดับปฏิบัติการ
แล้วแต่กรณี

	 3.	 คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ�า	ให้ก�าหนดดังนี้
	 	 3.1	 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นประธานกรรมการ
	 	 3.2	 หัวหน้าส่วนราชการ	หรือ	รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ไม่น้อยกว่า	2	คน	เป็นกรรมการ
	 	 3.3	 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่	เป็นเลขานุการ
	 4.	 หลกัเกณฑ์การเลือ่นข้ันค่าจ้างของลกูจ้างประจ�าให้น�าแนวทางการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนของข้าราชการและพนกังานส่วน
ท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม
	 5.	 น�าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	เป็นต้นไป

ที่มา : หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 08093./ว11 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่

โดย...สุวนัย ภูมาศ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ�า

วารสารคูนแคน28
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	 ฉบบัน้ีขอกล่าวถงึการจ�าหน่ายพสัด	ุ ซึง่ต่อเนือ่งมาจากการตรวจพสัดปุระจ�าปี	ทีไ่ด้ส่งรายงานไปยงัส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ	

ส่วนภูมิภาค	และปรากฏว่ามีพัสดุช�ารุด	เสื่อมสภาพ	หรือสูญไป	หรือไม่จ�าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป		ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบหาข้อเท็จจริง	 ซึ่ง	 มีหน้าท่ี	 ตรวจสอบพัสดุท่ีช�ารุด	 เสื่อมสภาพ	 สูญไป	 หรือไม่จ�าเป็นต้องใช้ในราชการตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุ	เสนอหรือไม่		และพิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ช�ารุด	เสื่อมสภาพ	โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้

พัสดุ	และจะต้องตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง		เช่น	การซ่อมแซม	บ�ารุงรักษาพัสดุ	

	 เมือ่ได้รบัรายงานจากคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง		พบว่าพัสดุใดท่ีหมดความจ�าเป็น	หรือหากใช้ในการปฏบิตัริาชการ

ต่อไปจะสิน้เปลอืง		เจ้าหน้าทีพ่สัดกุเ็สนอรายงานต่อหวัหน้าส่วนราชการ	เพ่ือพิจารณาให้ด�าเนนิการจ�าหน่ายตามระเบยีบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้อถิ่น	 พ.ศ.2535	 แก้ไขเพิ่มเติมถึง	 (ฉบับที่	 10)	 พ.ศ.2558	 ข้อ	 150	

ซึ่งมี	4	วิธี	ดังนี้

	 1.	 ขาย		โดยวิธีทอดตลาดก่อน	แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้น�าวิธีที่ก�าหนดเกี่ยวกับการซื้อ

มาใช้โดยอนุโลม		เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน	100,000	บาท	จะขายโดยวิธีตกลงราคา

	 2.	 แลกเปลี่ยน	กับส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 3.	 โอน		ให้ส่วนราชการอื่น	รัฐวิสาหกิจ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 4.	 แปรสภาพหรือท�าลาย	การแปรสภาพ	เช่น	เก้าอี้นักเรียนช�ารุด

ส่วนเงินที่ได้จากการจ�าหน่ายพัสดุ		ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่ว่าพัสดุนั้นจะซื้อมาด้วยเงินรายได้	หรือเงิน

แผ่นดิน

	 การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน	หลังจากที่ได้ด�าเนินการจ�าหน่ายแล้ว	 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชี

หรือทะเบียนทันที่	แล้วแจ้งให้ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบภายใน	30	วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุ

ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน

โดย...นิมิตร ลิเอาะ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

การจ�าหน่ายพัสดุ

วารสารคูนแคน 29
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	 สวัสดีครับ	 แฟนข่าวกีฬารอบรั้ว	 อบจ.ขอนแก่น	 ฉบับนี้มาติดตามข่าวกีฬาท่ี	 อบจ.ขอนแก่นจะด�าเนินโครงการจัดการ

แข่งขนักนัครบั	เมือ่วนัที	่22	ก.ย.	2559	คณะกรรมการฝ่ายกฬีา	อบจ.ขอนแก่น	จดัประชมุเตรยีมความพร้อมจดัการแข่งขนัฟตุบอล	

“อบจ.ขอนแก่นคพั	ต้านยาเสพตดิ”	ครัง้ท่ี	12	เพือ่ก�าหนดรุน่การแข่งขนั	และแก้ไขระเบยีบ	การแข่งขนัให้เหมาะสม	ในการแข่งขนั	

ณ	ห้องประชุมส�านักการศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	อบจ.ขอนแก่น	โดยมีข้อสรุปว่าจะแบ่งการแข่งขันเป็น	3	รุ่น	ได้แก่		

	 1.	รุ่นประชาชนทั่วไป	รับจ�านวน	24	ทีม	

	 2.	รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน	12	ปี	รับจ�านวน	24	ทีม	

	 3.	รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน	10	ปี		รับจ�านวน	24	ทีม		

	 ในวันที่	12	ต.ค.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ พร้อมด้วย	รองประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	

นำยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 เขต	 2	นำยองอำจ ฉัตรชัยพลรัตน์ และปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	

นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล	 ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล	 “อบจ.ขอนแก่นคัพ	

ต้านยาเสพติด”		ครั้งที่	12	การจัดการแข่งขันในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน

และเยาวชนได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด	 เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ	 ตลอดจน

เป็นการส่งเสรมิสร้างนกักฬีาให้มขีีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือพัฒนายกระดบัมาตรฐาน

กีฬาในท้องถิ่นให้สูงข้ึน	 ในโอกาสนี้มี	 คณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 และข้าราชการ	

อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็นเกยีรต	ิณ	ห้องประชมุสภา	อบจ.ขอนแก่น	ก�าหนดการแข่งขนัระหว่าง

วันที่	21	ต.ค.	–	19	พ.ย.	2559	ณ	สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	

		 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอล	 ร่วมชมและเชียร์กันได้นะครับ	

ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไร	 กระผมจะขอรายงานให้ทุกท่านทราบอีกคร้ัง	 ส�าหรับฉบับนี้

ลาไปก่อน		สวัสดีครับ

ข่าวกีฬา

โดย...จ่าออง วีระศักดิ์  อินทวงษ์
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พ.ศ.2555
รำงวัลธรรมำภิบำล “สิงห์ทอง”
นักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2555
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.2556
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงกำร “จังหวัดขอนแก่น
ไม่ยุ่งเกี่ยวยำเสพติด” ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน
ของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยงำนที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แห่งชำติ และกำรรณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2558”
จาก...ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยงำนที่ส่งเสริม สนับสนุน
กำรแต่งกำยผ้ำไทย จังหวัดขอนแก่น”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โลป่ระกำศเกยีรตคิณุ “หนว่ยงำนทีใ่หก้ำรสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของต�ำรวจภูธรภำค 4”
จาก...ต�ารวจภูธรภาค	4

พ.ศ.2556
โล่ประกำศเกียรติคุณ “ผู้มีอุปกำระคุณ
แก่สมำคมยุวประชำธิปไตย” 
จาก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ.2556
โล่ประกำศเกียรติคุณ “เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้ำนกำรจัดกิจกรรมปองกันยำเสพติด
ในมิติศำสนำและวัฒนธรรม” ตำมโครงกำร
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยำเสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้กำรสนับสนุน 
“โครงกำรต�ำรวจชมุชนสมัพนัธ์ อบรมสมัมนำแกนน�ำ
สมชัชำสรำ้งเครอืขำ่ยพลงัแผน่ดินเอำชนะยำเสพตดิ” 
จาก...สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น

พ.ศ.2555
ประกำศเกียรติคุณที่ นำยก อบจ.ขอนแก่น
“ไดแ้สดงเจตนำรมณร์ว่มรณรงคเ์พือ่ตอ่ตำ้นคอรร์ปัชัน่”
จาก...หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2554
รำงวัล “กรรมกำรสงเครำะห์ดีเด่นระดับเขต 
ด้ำนกำรพัฒนำหรือกำรสงเครำะห์เด็กและเยำวชน 
ประจ�ำปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2554
รำงวลั “มผีลกำรปฏบิตังิำนของ อปท. ดำ้นกำรปองกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจ�ำปี 2553”
จาก...ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เขต	6	
ขอนแก่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ “สนับสนุนกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษำ จ.ขอนแก่น”
จาก...ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต	25	(สพม.25)

พ.ศ.2556
ประกำศเกียรติคุณผู้ให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือ 
ในกำรเปดศูนย์ประสำนงำน “มูลนิธิมิรำเคิลออฟ
ไลฟ” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ 
สิริวัฒนำพรรณวดี ประจ�ำ จ.ขอนแก่น
จาก...มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟฯ

พ.ศ.2556
โลเ่กียรตคิณุผูส้นบัสนนุกำรจัดตัง้ “กองทนุสวสัดกิำร
เจ้ำหนำ้ทีก่รมอทุยำนแหง่ชำติ สตัวป์ำ และพนัธุพ์ชื
(ภำคอีสำน)”
จาก...กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช

พ.ศ.2555
รำงวัล “ผู้ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
กรมประชำสัมพันธ์เป็นอย่ำงดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ์	ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.2554
รำงวัล “เสริมสร้ำงคุณค่ำกำรท�ำงำน
ของเครือข่ำย ทสม.”
จาก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2555
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ที่มีกำรด�ำเนินงำนด้ำนคนพิกำร”
จาก...กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

พ.ศ.2554
รำงวัล “กรรมกำรสงเครำะหดี์เด่น จงัหวดัขอนแกน่ 
ด้ำนกำรพัฒนำหรือกำรสงเครำะห์เด็กและเยำชน 
ประจ�ำปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2555
โล่เกียรติคุณที่ให้กำรสนับสนุน
“งำนชุมนุมลูกเสือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ.2554
รำงวัล “คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน
ประเภทรำงวัลผู้ให้กำรสนับสนุนกำรให้บริกำร
ของเคำน์เตอร์บริกำรประชำชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)
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พ.ศ.2556
รำงวัล “ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้ำนกำรศึกษำ ประจ�ำปี 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2556
รำงวัล “เสมำคุณูปกำร” เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษำธิกำร
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2555
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่ส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนวัฒนธรรม 
ด้ำนมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม”
จาก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2555
รำงวัลผู้บริหำรแห่งปี 2555
(CEO Thailand Awards 2012)
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.2555
รำงวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีสำน” ปีที่ 31
ประจ�ำปี 2555
จาก...นายกรัฐมนตรี	น.ส.ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร

พ.ศ.2554
รำงวัล “ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำกิจกรรมเด็กและเยำวชน
ประจ�ำปี 2554”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2553
รำงวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ประจ�ำปี 2552
ประเภท สถำนีขนส่งทำงบก
จาก...กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2552
รำงวัล “ผู้ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ	ประจ�าปี	2551”
จาก	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

พ.ศ.2552
รำงวัล “ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้ำนกำรศึกษำ ประจ�ำปี 2551”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2552
รำงวัล “นักบริหำรท้องถิ่นดีเด่น ด้ำนเป็นแบบอย่ำง
ของนักบริหำรท้องถิ่นดีเด่น ประจ�ำปี 2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2550
รำงวัล “เสมำคุณูปกำร” เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษำธิกำร
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2550
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำดีเด่น ประจ�ำปี 2550”
จาก...	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2549
รำงวัล “เป็นผู้มีอุปกำรคุณต่อวงกำรห้องสมุด”
จาก...สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.2548
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2548
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีควำมพยำยำมในกำรจัดเก็บภำษี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2547
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2559
รำงวัลพระรำชทำน “เสำเสมำธรรมจักร”
ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์	
ประจ�าปี	พุทธศักราช	2559
จาก...กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2559

รางวลั	“วฒันคณุำธร”	เปน็ผูท้�าคณุประโยชนต์อ่

กระทรวงวฒันธรรม	จาก...กระทรวงวฒันธรรม

พ.ศ.2559
รางวลั	“องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดเีดน่ ดำ้นกำร
ปองกันกำรทุจรติ ประจ�ำป ี2559”	จาก...ส�านกังาน
คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติ


