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เล่าเรื่องจากปก

กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น

	 เม่ือวันที่	 31	 ธ.ค.	 2559	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์	 กล่าวแสดงความรู้สึกในพิธีเปิด 

งานรวมใจภักดิ์	 รักนิรันดร์	 ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี	 2560	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 นำยพงษ์ศักด์ิ ปรีชำวิทย์  

เป็นประธาน	นายก	ทน.ขอนแก่น	นำยธีระศักดิ์ ฑีฆำยุพันธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน	ในโอกาสนี้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นำยสิทธิกุล 

ภคู�ำวงศ์	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร, น.ส.นงลกัษณ์ รตันจนัทร์ หวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	

อบจ.ขอนแก่น	 และผู้แทน	 จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ตลอดจนประชาชน	 สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดขอนแก่น 

ร่วมเป็นเกียรติ	ณ	บริเวณประตูเมืองขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

งานรวมใจภักดิ์ รักนิรันดร์ ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี 2560

วารสารคูนแคน 3วารสารคูนแคน2



เล่าเรื่องจากปก

กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น

	 ส�าหรับแนวคดิในการจดังานครัง้นี	้ได้จดัขึน้เพือ่เป็นการน้อมร�าลกึถึงพระมหากรณุาธคุิณ	ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 

มหาภมิูพลอดุลยเดช	โดยจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	เป็นรปูแบบ	ของการน�าเสนอ	และถ่ายทอดเกีย่วกบัพระราชกรณียกจิของพระองค์ท่าน 

เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับทราบ	เรียนรู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้ไว้กับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ

	 ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น
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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
	 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายธาดา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร
	 นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์
	 นายประสิทธิ์	อุดมธนะธีระ
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายวรเวทย์	ดิเรกศรี
 หัวหน้าส�านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 นางวราพร	หาญชนะชัยกูล
 ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 นายเพ็ชร	มูลป้อม
 ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ
	 นางสาวจุฑารัตน์	สุภโตษะ
 ผู้อ�านวยการกองคลัง
	 นายวิรัติ	นาคนชม
 ผู้อ�านวยการส�านักการช่าง
	 นายประเวศ	เทศเรียน
	 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 นายประชิต	อึ้งประเสริฐ
 ผู้อ�านวยการกองกิจการขนส่ง
	 นางจิตรลัดดา	สถิรธนากร
 ผู้อ�านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
	 นายสุวนัย	ภูมาศ
 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

บรรณำธิกำรผู้พิมพ์ผู้โฆษณำ
	 นางพัฒนาวดี	จันทร์นวล
	 ปลัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้จัดกำร :
	 นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์
	 รองปลัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดกำร :
	 นางศิริพร	ประดาพล
	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝ่ำยประสำนงำนจัดส่งและนำยทะเบียน :
	 นางสาวพรทิพา	ราชสีทา
ฝ่ำยประสำนงำนติดตำมข้อมูลประจ�ำกองต่ำงๆ :

	 นายเทพมงคล	ประดาพล
	 นายบรรพต	ภูเงิน
	 นางกรรณิการ์	เจริญดี
	 นางสาวสุธิดา	อุ่นสนธิ์

	 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
	 นายพิพัฒน์พล	หล่อยดา
	 นางสาวยุวนิดา	แสนแก้ว

บรรณาธิการ

	 สวัสดค่ีะผูอ่้านทกุท่าน	วารสารคนูแคน	ปีที	่12	ฉบบัที	่4		ประจ�าเดอืน
มกราคม	 2560	 ออกสู่สายตาท่านผู้อ่านทุกท่านพร้อมกับข่าวคราว 
ความเคลือ่นไหวของ		อบจ.ขอนแก่น	และ		จ.ขอนแก่น		ฉบบันีข้อต้อนรบั
ศกัราชใหม่	เข้าสูปี่พ.ศ.	2560	ปีระกา		(ไก่มงคล)			
	 ส�าหรับงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 	 จังหวัดขอนแก่นได้จัดงาน	 
“รวมใจภกัดิ ์ รกันรินัดร์ ร่วมกนัสวดมนต์ข้ำมปี 2560” ท่ีบรเิวณประตเูมอืง
เป็นการจัดท�ากิจกรรมให้ประชาชนท่ัวไปได้เข้าร่วมท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 
ร่วมกัน	 	 จัดขึ้นเพ่ือเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	 	 โดยมี 
นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์  ตัง้วำนชิกพงษ์ พร้อมด้วยผูบ้รหิาร	
หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมในพิธีเปิด	 โดยมี 
ผูว่้าราชการจังหวดัขอนแก่น	นำยพงษ์ศกัดิ ์ปรชีำวทิย์ 	เป็นประธาน
	 เสาร์ที่	 2	 ของเดือนมกราคมของทุกปี	 เป็นวันส�าคัญส�าหรับเด็กๆ	
เยาวชนของชาติ		นัน้กคื็อ	“วนัเดก็แห่งชำต”ิ	ซึง่วันเดก็ในปีนีต้รงกับวนัที่		

14	มกราคม	2560		โดยนายกรฐัมนตร	ีพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ได้มอบ
ค�าขวัญวันเด็กแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2560	 “เด็กไทยใส่ใจศึกษำ 
พำชำตม่ัินคง”   
	 วนัที	่ 16	 มกราคม	ของทกุปี	 เป็นวนัคร	ู เป็นวนัทีผ่องศิษย์ท้ังหลาย 
ได้ร่วมใจกนันอบน้อมเคารพคณุคร	ู ตัง้แต่โบราณกาล	 เราถอืกนัว่าคุณครู
เป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อศิษย์ทั้งหลาย	 ถัดมาจากคุณพ่อคุณแม ่
เลยทีเดียว	 ครูนั้นคือปูชนียบุคคลของศิษย์อย่างแท้จริง	 ค�าขวัญวันครู 
ปี	2560	“ชำตพัิฒนำ ด้วยครดู ีมคีณุภำพศษิย์ซำบซ้ึง ในพระคณุคร”ู 
ขอเป็นตัวแทน	 ขอบพระคุณครูทุกท่านที่เป็นผู้ชี้น�าทางความคิด	 ให้รู้ถูก	 รู้ผิด 
คิดอ่านเขยีน	รูพ้ากเพยีร	ครเูป็นนกัสร้างผู้ใหญ่ยิง่	สร้างคนจรงิ	สร้างคนกล้า	
สร้างคนเก่ง	 ด้วยค�าทีว่่า	“ครคืูอเรอืจ้ำง” ท�าให้ลกูศษิย์ทกุคนได้มีความรู้
เลีย้งชพีตนเอง		และขอให้เดก็ๆ	ทกุคนเป็นเดก็ดีของคณุครูตลอดไปค่ะ			
	 ก่อนจากกันฉบบันี	้ขอให้เดก็ๆ	ทกุคน		เป็นเดก็ดขีองพ่อแม่	ตัง้ใจศึกษา
เล่าเรยีน	 	 เพือ่จะได้เตบิโตเป็นก�าลงัส�าคญัทีด่ใีนอนาคตของประเทศไทย			
และขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยัองค์พระธาตขุามแก่น	และสิง่ศักดิส์ทิธิ์
ในสากลโลก	จงดลบันดาลประทานพรให้ทกุท่านประสบกบัความสขุ	ความเจรญิ 
มพีลานามยัท่ีสมบรูณ์แขง็แรง	 ช่วงนีย้งัเป็นช่วงฤดหูนาวอย่าลมืออกก�าลงั
กายเพ่ือรกัษาสขุภาพกันด้วยนะคะ		พบกนัใหม่ฉบบัหน้า	สวสัดปีีใหม่ค่ะ

นางพัฒนาวดี	จันทร์นวล
ปลัด	อบจ.ขอนแก่น

ออกแบบ :
	 นายศุภดิตถ์	จ�าปาเฟื่อง
วัตถุประสงค์ :
	 เพ่ือเป็นการเผยแพร่กจิกรรมตามกรอบภารกิจของ	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
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ที่อยู่ :
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เวลาเปิดท�าการ : 08.00 น. – 17.00 น. ทุกวัน
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สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
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เปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการประสาน

งานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น	 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น	ประจ�าปีการศึกษา	2559	โดยมี	ส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	2	นำยวฒุพิร ศรีมงักรแก้ว	คณะผูบ้รหิาร	
ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วันท่ี	2	ธ.ค.	2559		
ณ	รร.ขอนแก่นโฮเต็ล	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีเททองหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดพระธาตุขามแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม	 โดยม ี
เจ ้าอาวาสวัดพระธาตุขามแก ่น	 พระครูสุตธรรมภำณี 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	 เมื่อวันที่	 3	 ธ.ค.	 2559	ณ	 โพธิศาลา 
(ศาลากลางน�้า)	วัดพระธาตุขามแก่น	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น

พิธีสวดนพเคราะห์ ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น

ประจ�าปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมพิธ ี

สวดนพเคราะห์	 ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น	 ประจ�าปี	 2559	

เม่ือวันที	่3	ธ.ค.	2559	ณ	บริเวณศาลหลักเมอืงขอนแก่น		อ.เมอืง

ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ท�าบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจ�าปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	พนักงาน	 อบจ.ขอนแก่น	

ร ่ วมท� าบุญตั กบาตร เพื่ อ ถวาย เป ็ นพระราช กุศลแด ่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องใน 

วันพ ่อแห ่งชาติ 	 โดยมี 	 ผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัดขอนแก ่น 

นำยพงษ์ศกัด์ิ ปรีชำวทิย์	เป็นประธานในพธิ	ีเมือ่วนัท่ี	5	ธ.ค.	2559 

ณ	บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
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เปิดการอบรม “ การจัดการเรียนการสอนด้วย

เทคโนโลยีหุ่นยนต์”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการอบรม	 “การจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีหุ่นยนต์”	 ให้กับครูโรงเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	
เมื่อวันที่	 7	 ธ.ค.	 2559	ณ	 ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ทัศนคติต่อ ภาษา

อังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารในโลกปัจจุบัน”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารหลกัสตูร	“ทัศนคติ
ต่อภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ	 เพ่ือการสื่อสาร 
ในโลกปัจจุบัน”	 ส�าหรับครูผู ้สอนสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น 
เมื่อวันที่	 8	 ธ.ค.	 2559	 ณ	 รร.ไอโฮเทล	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

พร้อมด้วย	ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นำงพัฒนำวดี จนัทร์นวล คณะผูบ้ริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 อบจ.ขอนแก่น 

ร่วมจัดนทิรรศการรณรงค์ต่อต้านคอร์รปัชนัสากล	(ประเทศไทย)	

และร่วมพิธีเปิดงาน	 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	 (ประเทศไทย)	

จังหวัดขอนแก่น	เมื่อวันที่	9	ธ.ค.	2559		ณ	หอประชุมที่ว่าการ

อ�าเภอเมืองขอนแก่น		อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการเรียนรู้

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.พล

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการเรียนรู้

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 อ�าเภอพล	 โดยมี	 รองประธานสภา 

อบจ.ขอนแก่น	นำยมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ และ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.พล 

เขต	1	นำยคจิตร พงษ์ค�ำพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	9	ธ.ค.	2559 

ณ	หอประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	อ.พล	จ.ขอนแก่น	

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
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พิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
และ	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ ์
ร ่ วม เป ็น เจ ้ าภาพ	 ในพิ ธีบ� า เพ็ญกุศลอุทิ ศถวาย	 แด ่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เมื่อวันที่ 
9	ธ.ค.	2559		ณ	บรษิทั	โตโยต้าแก่นนคร	จ�ากดั	อ.เมอืงขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น		

“รวมใจน้องพี่ ครบรอบ 45 ปี เมืองพลพิทยาคม”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์  
ร่วมงาน	“รวมใจน้องพี	่ครบรอบ	45	ปี	เมอืงพลพทิยาคม”	และ
ทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา	 เพ่ือจัดหาทุนในการสร้างอาคาร
อเนกประสงค์	 (โดม)	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.พล	 เขต	 2	 
นำยคงฤทธ์ิ อัศวพัฒนำกูล	 ผู้บริหาร	 คณะครู	 คณะศิษย์เก่า	 
ผู้ปกครองและนกัเรียน	ร่วมเป็นเกยีรติ		เมือ่วนัที	่10	ธ.ค.	2559	
ณ	รร.เมืองพลพิทยาคม	อ.พล	จ.ขอนแก่น	

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

เปิดงานชาวต�าบลสวนหม่อนรวมใจ ถวายความอาลัย

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดงาน	“ชาวต�าบลสวนหม่อนรวมใจ	ถวายความ
อาลยัส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพล	 	 อดุลยเดช”	 โดยมี	 นายก	 อบต.สวนหม่อน 
นำยธนเสฎฐ์ มสัีงข์ทอง	กล่าวรายงาน		เมือ่วนัที	่14	ธ.ค.	2559	
ณ	 สนามหน้าที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลสวนหม่อน	
อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น	

เปิดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอนิทรีย์

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง อ�าเภอเวียงเก่า

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชพีเกษตรอนิทรย์ี	
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 อ�าเภอเวียงเก่า	 โดยมี	
ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.เวียงเก่า	นำยวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล 
พร้อมคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น	เมื่อวันที่	14	ธ.ค.	2559	
ณ	หอประชมุโรงเรยีนเวยีงวงกตวทิยาคม	อ.เวยีงเก่า	จ.ขอนแก่น	
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

เปิดงานเทศกาลว่าวและบุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศลิา ประจ�าปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิด	“งานเทศกาลว่าว	และบุญกุม้ข้าวใหญ่โนนศลิา	
ประจ�าปี	 2559”	 โดยมี	 นายอ�าเภอโนนศิลา	นำยรุจน์ รังษ ี
กล่าวรายงาน	 และ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.เปือยน้อย	 
นำยจิรำยุ โชติศิลำกุล,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.โนนศิลา 
นำยศรัญ กสิกิจวรกุล	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	18	ธ.ค.	2559		
ณ	สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอโนนศิลา	อ.โนนศิลา	จ.ขอนแก่น

เปิดการประชุมเพือ่พจิารณาคัดเลือกส่ือการเรียนการสอน

เพือ่พฒันาศนูย์พฒันาเดก็เล็ก

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัขอนแก่น	โดยม	ีรองปลดั	อบจ.ขอนแก่น 
นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร กล่าวรายงาน	ในโอกาสนี้
มี	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล,	 รองปลัด	
อบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ หัวหน้าส่วนราชการ	
ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที	่19	ธ.ค.	2559 
ณ	ศาลาประชาคมจังหวดัขอนแก่น	อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ปิดการแข่งขันกีฬาบ้านแฮดสัมพันธ์ ประจ�าปี 2559

	 นายก	 ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานปิดการแข่งขนักฬีาและมอบรางวลัให้กบัผู้ชนะเลศิ
การแข่งขันกีฬาบ้านแฮดสัมพันธ์	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 
ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บ้านแฮด	นำงนรศิรำ อรณุเดชำชยั	และ	
นายอ�าเภอบ้านแฮด	นำยปรีดำ สุขใจ	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	
16	ธ.ค.	2559		ณ	สนามกีฬาอ�าเภอบ้านแฮด	จ.ขอนแก่น	

เปิดงานเครดิตยูเนี่ยนสากล ครั้งที่ 7

“ฮักแพง – แบ่งปันสายสัมพันธ์ 59

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดงานเครดิตยเูนีย่นสากล	คร้ังที	่7	ประจ�าปี	2559	
“ฮักแพง	–	แบ่งปันสายสัมพันธ์	59”	เมื่อวันที่	17		ธ.ค.	2559	
ณ	 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองปิงออมทรัพย์	 จ�ากัด	 ต.สาวะถ	ี
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานพธิมีอบอปุกรณ์ช่วยเหลอืผู้ป่วย	ณ	จดุเกดิเหตุ	และ
การประชุม	 EMS	DAY	 ครั้งที่	 3/2560	 โดย	 มูลนิธิการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น	 จัดข้ึน	 เมื่อวันท่ี	 20	 ธ.ค.	 2559	 
ณ	ศาลาประชาคมจงัหวดัขอนแก่น	อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เปิดโครงการค่ายวิทย์เยาวชน คนรักสิ่งแวดล้อม อ.บ้านไผ่

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิทย์เยาวชน	 คนรักสิ่งแวดล้อม	
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 เขต	 1	 นำยเดชค�ำรณ 
สิงคลีบุตร	 ร ่วมเป ็นเกียรติ	 เมื่อวันที่ 	 22	 	 ธ.ค.	 2559 
ณ	ห้องประชุมชิคาโก้ไอซ์แลนด์	รีสอร์ท	ต.เมืองเพีย	อ.บ้านไผ่	
จ.ขอนแก่น	

เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง “การเพาะเห็ดฟาง”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 “การเพาะเห็ดฟาง”	 รุ่นที่	 1 
โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	2	นำยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว	,	
ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล,	รองปลัด	อบจ.
ขอนแก่น	นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร	ร่วมเป็นเกียรติ	
เมื่อวันที่	 21	 ธ.ค.	 2559	ณ	 ศาลาการเปรียญวัดมรรคส�าราญ	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	

เปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน

ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขนักฬีา	–	กรฑีานกัเรยีน	ศนูย์เครอืข่าย
วังหินลาดหนองไผ ่ ไชยสอ	 ประจ�าป ีการศึกษา	 2559	 
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.ชุมแพ	 เขต	 2	นำยสมพงษ์ ปู่เพ็ง,  
นายก	อบต.วงัหนิลาด นำยเชวงศกัด์ิ เบ้ำสิน,	นายก	ทต.หนองไผ่ 
นำยประทีป หีบแก้ว, นายก	อบต.ไชยสอ	นำยประเสริฐ สำศรี 
ผูน้�าท้องที	่ผูน้�าท้องถิน่ ร่วมเป็นเกียรต	ิ	เมือ่วนัที	่28	ธ.ค.	2559		
ณ	 สนามกีฬาโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์	 อ.ชุมแพ	
จ.ขอนแก่น	
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รู้เรื่องกฎหมาย

โดย...รัฐกรณ์ ทองงาม นิติกรช�านาญการพิเศษ

ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.

โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดในบริบทการเปลี่ยนแปลง
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ ได้มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นำยสิทธิกุล  ภูค�ำวงศ์ 

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดในบริบทการเปลี่ยนแปลง	 ระหว่างวันท่ี	 14	 -	 16	 ธ.ค.	 2559		 

ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	ซิตี้	จอมเทียน	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	ในโอกาสนี้มี	ประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	นำยสุชำติ ไตรองค์ถำวร  

พร้อมด้วย	 คณะสมาชิกสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 และ	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร	 ได้เข้าร่วม 

การสัมมนาดังกล่าวด้วย	 โดยมี	 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 นำยจรินทร์ จักกะพำก	 เป็นประธานในพิธีเปิด 

และรองผู ้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	 นำยชำยชำญ เอี่ยมเจริญ	 กล่าวต้อนรับ	 และนายกสมาคม	 อบจ.แห่งประเทศไทย	 

นำยอนุวัธ วงศ์วรรณ	กล่าวต้อนรับในนามสมาคม	อบจ.	แห่งประเทศไทย
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ.

โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

	 ในวนัท่ี	20	ธ.ค.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วำนชิกพงษ์ เป็นประธานในพธีิเปิดโครงการ	“เสรมิสร้างภูมิคุ้มกัน 

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	 รุ่นที่	 1”	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2560	 โดยมี	 หัวหน้าส�านักปลัด	 อบจ.	นำยวรเวทย์ ดิเรกศรี  

เป็นผู้กล่าวรายงาน	 การจัดโครงการในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้	 และเสริมทักษะต่าง	 ๆ	 ในการด�ารงชีวิต 

ให้แก่เด็กและเยาวชน	 น�าไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตให้มีศักยภาพ	 สามารถสร้างสรรค์และด�ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

กับช่วงวัยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม	 ให้เป็นผู้มีจิตใจท่ีเข้มแข็งมีระเบียบวินัย	 ในโอกาสนี้มี	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 

นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล,	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	

เข้าร่วมเป็นเกียรติ	จัดการอบรมขึ้นในระหว่าง	วันที่	19	–	22	ธ.ค.	2559	ณ	ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์	ต.แดงใหญ่	อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

โครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1” 
ประจ�าปีงบประมาณ 2560
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ภารกิจ ส�านักปลัด อบจ.
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ร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง (3)

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

วารสารคูนแคน	 ฉบับนี้จะเป็นตอนที่	 3	 ของร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 
พ.ศ.	...					มาดูสาระส�าคัญต่อครับ
	 ในมาตรา	 10	 บัญญัติไว้ว่า	 “ภายใต้บังคับมาตรา	 66	ห้ำมมิให้หน่วยงำนของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ในส่วนทีเ่ป็นสำระส�ำคญัและเป็นข้อมลูทำงเทคนิคของผูย่ื้นข้อเสนอ ซึง่อาจก่อให้เกิดการได้เปรยีบเสียเปรยีบระหว่างผูย้ืน่ข้อเสนอ
ด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น	 เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอ�านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย	หรือการดาเนินการตามกฎหมาย”	ที่นี้มาดูมาตรา	66	เขาว่าอย่างไร	ในมาตรา	66	บัญญัติไว้ว่า	“ให้หน่วยงาน
ของรฐัประกาศผลผูช้นะการจดัซือ้จดัจ้างหรอืผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	และเหตผุลสนบัสนนุในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด	และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย	ณ	สถานที่ปิดประกาศ	ของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น”	 ก็ตีความได้ว่า	 มาตรานี้จะเป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของผู้เสนอของทางราชการ	พ.ศ.2540	 
นะครับ	 	กล่าวคือ	กฎหมายท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	 ให้ประกาศผลผู้ชนะและเหตุผลสนับสนุนในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก�าหนด	 และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย	ณ	สถานที่ปิดประกาศ	ของหน่วยงานที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างนั้น	โดยห้ำมเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วน
ที่เป็นสำระส�ำคัญและเป็นข้อมูลทำงเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ต่อผู้ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งนั้นหรือต่อผู้ย่ืน 
ข้อเสนอรำยอื่น ซึ่งอำจก่อให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบระหว่ำงผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน  เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มี
อ�ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรือกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย	นั่นคือผู้ไม่ได้รับการคัดเลือก	เมื่อแพ้แล้วก็อยากรู้ข้อมูลของผู้ชนะ
ว่ามีข้อเสนอแตกต่างจากตนเองอย่างไร	บุคคลภายนอกบางรายก็อยากรู้อยากเห็น	 เราก็เปิดเผยไม่ได้นะครับ	จะมาอ้างว่าตนเอง
เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีกบัโครงการจดัซือ้จดัจ้าง	หรอือ้าง	พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร	มาขอกข็อไม่ได้ครับ	ยกเว้นผู้มอี�านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย
จะมีหนังสือมาขอ	หรือเข้าตรวจสอบ

ในมำตรำ 11 ได้ก�ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจัดท�ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ�ำปี	เมื่อจัดท�าแล้วต้องประกาศเผยแพร่
ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง	และของหน่วยงานของรฐัตามวิธกีารทีก่รมบญัชกีลางก�าหนด	และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย	ณ	สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น	เว้นแต่ (1) กรณี ที่มีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ 
(2)กรณีท่ีมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงหรือมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่
จะขำยทอดตลำด (3)กรณีที่เป็นงำนจ้ำงที่ปรึกษำที่มีวงเงินค่ำจ้ำงตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงหรือ ที่มีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน
หรอืท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาต	ิ(4) กรณทีีเ่ป็นงำนจ้ำงออกแบบหรอืควบคมุงำนก่อสร้ำงทีม่คีวำมจ�ำเป็นเร่งด่วน	หรอืท่ีเกีย่วกับ
ความมั่นคงของชาติ	

ในมาตรา	 12	 ได้ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีกำรบันทึกรำยงำนรำยละเอียดวิธีกำร และขั้นตอนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ		ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด	

ในมาตรา	13	ได้ก�าหนดไว้ว่า	“ในการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ที่มีหน้าที่ด�าเนินการต้องไม่เป็น ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น  ถ้าปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ด�าเนินการนั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญาในขั้นตอนหน่ึงข้ันตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นกรรมการ	 ในคณะกรรมการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แต่ไม่มี
ผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส�าคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป”			

ในมาตรา	14	ก�าหนดไว้ว่า	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิด	ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ 
ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส�าคัญ การจัดซื้อจัดจ้างน้ันย่อมไม่เสียไป	 ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติดังท่ีกล่าวมาก็ให้หน่วยงาน
ของรัฐเสนอเร่ือง	 ต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด	 ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นจะส้ินสุดแล้วหรือไม่	 ในการนี ้
คณะกรรมการนโยบายจะมอบอ�านาจให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดแทนก็ได้	

วำรสำรฉบับนี้น�ำมำพูดคุยได้เพียง 5 มำตรำ แต่ละมำตรำก็มีเนื้อหำส�ำคัญ หลำย อปท.มักจะเจอบุคคลภำยนอก 
อ้ำง พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร เพื่อมำขอข้อมูล ก็ต้องพิจำรณำให้ดีด้วยว่ำเข้ำข่ำยมำตรำ 10 หรือไม่นะครับ  กฎหมำยก�ำหนดให้
ท�ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดท�ำบันทึกรำยงำนรำยละเอียดวิธีกำร ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงก็ต้องไปท�ำให้ครบถ้วน และ 
กำรด�ำเนินกำรตำมมำตรำ 13-14 หำกไม่มีผลอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ก็ไม่ท�ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งนั้นเสียไปครับ.  
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น

โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา

อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2560
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 และข้าราชการ	 

อบจ.ขอนแก่น	เข้ามอบกระเช้าของขวัญเพื่ออวยพรและขอพรปีใหม่	จาก	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ 

และมอบหมายให้ปลัด	 อบจ.	 ขอนแก่น	นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล เข้ามอบกระเช้าของขวัญเพื่ออวยพร	 และขอพรปีใหม่จาก 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด	นำยชัยธวัช เนียมศิร	ิในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

	 ช่วงเทศกาลปีใหม่	2560	คณะบุคคล	คณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	พนักงาน	อบจ.ขอนแก่น	ผู้แทนจาก

หน่วยงาน/องค์กร	ทั้งภาครัฐ	 และเอกชน	อวยพร	 และรับพรจาก	นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ ในช่วง

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่	ที่ผ่านมา
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ภารกิจกองคลัง

โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ขอแนะน�าโรงแรมที่ได้จดทะเบียนและช�าระค่าธรรมเนียม
บ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จากผู้พักในโรงแรมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงแรมแอลโฮเทล

ต้ังอยู่ เลขท่ี 88/333 หมู่ 2 ซอยเหล่านาดี 6 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทร 043-224017

โรงแรมโอ เอม็ จ ีโฮเต็ล

ต้ังอยู่ เลขท่ี 53/1 ถ.พมิพสตุ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทร 043-239060
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ภารกิจกองแผนและงบประมาณ

โดย...พิวรรณ์ดา  ชารีหนองหว้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ�าเภอบ้านฝาง ประจ�าปี 2560

วันที่	22	–	23	ธ.ค.	2559	อบจ.ขอนแก่น	ได้น�าสมาชิก	

ทสม.อ�า เภอบ ้านฝาง	 ร ่วมศึกษาดูงาน	 ตามโครงการ 

เพิม่ประสิทธภิาพเครือข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม	 อ�าเภอบ้านฝาง	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2560 

ณ	ศูนย์เกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ	 ไร่อธิศพัฒน์	 ต.ท่าล่ี	 อ.ท่าลี่	

จ.เลย	จ�านวน	90	คน	

เมื่อวันที่	27	ธ.ค.	2559	ได้รับเกียรติจาก	นายก	อบจ.

ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์	เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการ	 โดยมีปลัดอาวุโสอ�าเภอบ้านฝาง ว่ำที่ ร.ต.สุขุม 

ดลโสภณ กล่าวต้อนรับในครั้งนี	้ ผอ.กองแผนและงบประมาณ	

นำยเพ็ชร มูลป้อม	,ส.อบจ.	เขต	อ.บ้านฝาง	นำยธณัช เครือมำ 

ร่วมต้อนรับ	ณ	หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอบ้านฝาง	จ.ขอนแก่น	

ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้	 ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พร้อมจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูก้ารพฒันาดนิด้วยไส้เดอืน	จ�านวน	3	ศนูย์ 

คือ	 1.ศูนย์ต�าบลบ้านเหล่า	 2.ศูนย์ต�าบลโคกงาม	 3.ศูนย์ต�าบล

บ้านฝาง	ทั้งนี้	 ทสม.เกิดจากแนวคิดในการส่งเสริมสิทธิ	 หน้าที่

ของประชาชน	 ในการเข้ามาร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดล้อมในท้องถิน่ของตน	โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่มุ้งเน้น 

ให ้สมาชิก	 ทสม.มีความรู ้ความเข ้าใจในการบริหารงาน 

ด้านสิง่แวดล้อม	มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 

สามารถพัฒนาให้เกิดความคิดริเร่ิมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมให ้มีความเข ้มแข็ง 

และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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ภารกิจกองกิจการขนส่ง

โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

 เมื่อวันที่	28	ธ.ค.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ได้มอบ

หมายให้	 ผอ.กองกิจการขนส่ง	 นำยประชิต อึ้งประเสริฐ 

และหัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	 แห่งที่	 3 

นำยรุ่งโรจน์  สิงห์มี	ในฐานะตวัแทนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่น	ให้การต้อนรบั	รองอธบิดกีรมการขนส่งทางบก	นำยณันทพงศ์  

เชดิช	ู		พร้อมคณะ	ประกอบด้วย	ผู้ตรวจการกรมการขนส่งทาง

บก	ขนส่งจงัหวดัขอนแก่น	และข้าราชการกรมการขนส่งทางบก	

ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่และประชาช 

ผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	 แห่งท่ี	 3	

เนื่องในเทศกาลปีใหม่	2560	โดยท่านรองอธิบดีได้ให้ค�าแนะน�า	

และชมเชยด�าเนนิการในการบรหิารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดั

ขอนแก่น	แห่งที	่3	

	และในวนัที	่	29	ธ.ค.2559	เวลา	18.45	น.	นายก	อบจ.

ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์	 	 ให้การต้อนรับท่าน 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์  

ผบ.มทบ.23	พล.ต.ชำญชัย ว่ำนเครือ,	 ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น	

พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮำมค�ำไพ	 และหัวหน้าส่วนราชการ 

ในจังหวัดขอนแก่นที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และ

พบปะประชาชนที่สถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดขอนแก่น 

แห่งที่	 3	 พร้อมทั้งได้ให้ค�าแนะน�าในการท�างานในช่วงเทศกาล 

ปีใหม ่	 เพื่อให ้ประชาชนผู ้มาใช ้บริการได ้รับการอ�านวย 

ความสะดวก	 และการให้บริการที่ดี	 พบกันใหม่ฉบับหน้า 

สวัสดีครับ
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บทความหน่วยตรวจสอบภายใน

โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

     เบิกจ่ำยเงินค่ำประกันภัยอุบัติเหตุ          

	 	 	 	 	 ในปีงบประมาณ	 2556	 เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าประกันภัยอุบัติเหตุตามโครงการดูงานต่าง	 ๆ	 
ซึ่งไม่มีระเบียบให้เบิกจ่ายใน	 เทศบาลชี้แจงว่าเพื่อเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มในการเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงาน	 ซึ่งเทศบาลแจ้งว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2549	 ค่าใช้จ่ายของผู้จัดฝึกอบรมในประเทศ 
ข้อ	15(8)	ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นในการจัดฝึกอบรม

	 	 	 	 	 กรณีดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัยข้อทักท้วงของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นในการฝึกอบรมตามข้อ	15(8)	แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2549	 จะต้องเป็นรายการ	 ที่จ�าเป็นต้องจ่าย 
ถ้าไม่ด�าเนินการจะท�าให้การฝึกอบรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์	 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ	 พ.ศ.	 2535	 ได้ก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งใช้รถหรือมีรถเพื่อใช้	 ต้องด�าเนินการ 
จดัให้มปีระกนัภยัจากรถ	เพือ่ให้ความคุม้ครองแก่ประชาชนทกุคนทีป่ระสบภัยจากรถ	ไม่ว่าผู้นัน้จะอยู่
ในฐานะเป็นเจ้าของรถ	ผูข้บัขี	่ผูโ้ดยสาร	คนเดนิถนน	และไม่ว่าผู้นัน้	จะอยูใ่นรถหรอืนอกรถ	หากปรากฏ
ว่าบุคคลดังกล่าวน้ันได้รับความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยหรือได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต	อันเนื่อง
มาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถที่ใช้หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถน้ันจะได้รับความคุ้มครอง 
ในทันทีที่ประสบภัยจากรถ	โดยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามจ�านวนที่กฎหมายก�าหนดไว้	
เพือ่เป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณท่ีีประสบภยัได้รบัอนัตรายแก่กายหรืออนามยัหรอืเพือ่เป็นค่าปลงศพ
และค่าใช้จ่ายอนัจ�าเป็นเกีย่วกบั	การจดัการศพในกรณเีสยีชวีติ	นอกจากนัน้ยงัได้รบัค่าทดแทนในกรณี
สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลถาวร	 ตลอดจนมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่นเป็นจ�านวนเงิน 
พอสมควรตามวงเงนิคุม้ครอง	ทีก่ฎหมายก�าหนดไว้หลงัจากท่ีมกีารพิสูจน์ความรบัผดิตามกฎหมายแล้ว	
ดังนั้น	 เทศบาลจึงไม่มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องท�าประกันอุบัติเหตุการเดินทางให้แก่คณะที่เข้ารับการ 
ฝึกอบรม

    เบิกจ่ำยเงินค่ำประกันภัยอุบัติเหตุ          

 	ให้เทศบาลหาตัวผู ้รับผิดชอบ 
น�าเงินส่งคืนคลังเทศบาลต่อไป

 	ก�าชับเจ ้าหน ้าที่ ผู ้รับผิดชอบ 
ให้ถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด	 เพ่ือประโยชน  ์
ต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ที่มำ	:	 หนังสือ	รวมข้อทักท้วง	ด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงิน	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 รวบรวมเรียบเรียง	โดย	วิภา	ธูสรานนท์

ตัวอย่ำงข้อทักท้วงของ สตง. 
	 ในฉบับนี้หน่วยตรวจสอบภายใน	 อบจ.ขอนแก่น	 ขอน�าตัวอย่างข้อทักท้วงของส�านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น 

ในเร่ืองการเบิกจ่ายเงินค่าประกันภัยอุบัติเหตุ	 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินค่าประกันภัยอุบัติเหตุ 

ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	 กฎหมายและหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง	 หน่วยตรวจสอบภายในหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างข้อ

ทักท้วงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท�าโครงการศึกษาดูงานต่างๆ	 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ		และจะได้น�าเสนอตัวอย่างข้อทักท้วงของ	สตง.ในเรื่องอื่น	ๆ		มาให้ผู้ที่สนใจได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

งานในฉบับต่อไป
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โดย....กิตติชัย  อุทธา   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

	 อบจ.ขอนแก่น	ส่งนกัเรยีนในสงักดัทีผ่่านการคดัเลือกการแข่งขันกีฬานกัเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย	

ครั้งที่	 34	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 “ผีตาโขนเกมส์”	 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ 

รอบชิงชนะเลิศ	 ระดับประเทศ	 “101	 เกมส์”	 ระหว่างวันที่	 10	 –	 20	 ธ.ค.	 2559	 ณ	 สนามกีฬาในเขต	 อ.เมืองร้อยเอ็ด 

โดยมี	ทม.ร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน	ซึ่งมีคณะนักกีฬา	อบจ.ขอนแก่น	จ�านวน	103	คน	ผู้บริหาร	ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง	61	คน	รวมทั้งสิ้น	164	คน	

	 วันที่	 11	 ธ.ค.	 2559	 พิธีเปิดการแข่งขันฯ	ณ	 สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 

นำยจรินทร์ จักกะพำก	 เป็นประธานในพิธี	 มีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำยสฤษดิ์ วิฑูรย์ กล่าวต้อนรับคณะนักกีฬา	 

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	นำยบรรจง โฆษิตจิรนันท์ กล่าวรายงาน	โดย	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

มอบหมายให้	ผอ.ส�านักการศึกษาฯ	ดร.ประเวศ เทศเรียน	รวมทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	เข้าร่วมพิธีเปิด	

ซ่ึงนอกจากขบวนพาเหรดคณะนักกีฬา	 อบจ.ขอนแก่นแล้วในพิธีเปิดมีนักเรียนในสังกัดฯ	 เข้าร่วม	 คือ นำยจักรพรรดิ์ น้อยศรี  

นักเรยีนโรงเรยีนพระธาตขุามแก่นพทิยาลยั	ได้รบัการคัดเลือกให้ได้รับรางวลั	รับโล่เกยีรติยศ	ประกาศเกยีรติคณุ	และเสือ้สามารถ	

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 และได้รับมอบจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำยจรินทร์ จักกะพำก, 

นำยอำทิตย์  มำลำศรี 	 นักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย	 ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในการวิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขัน

	 วันที่	20	ธ.ค.	2559	พิธีปิดการแข่งขัน	สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	นำยสฤษดิ์ วิฑูรย์ 

เป็นประธานในพิธี มีผู้อ�านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น	นำยศตพงษ์ สุนทรำรักษ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ 

ซึง่นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วำนชิกพงษ์ มอบหมายให้	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร 

เดนิทางเข้าร่วมพธิปิีดในครัง้นี	้โดยมคีณะจากเทศบาลนครภเูก็ต	เดนิทางมาท�าพธิรีบัมอบธงกีฬาในการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั	

ครั้งที่	35	ในชื่อ	“นครภูเก็ตเกมส์”	โดยมีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	21	–	30	ม.ค.	2561	

	 สรุปเหรียญรางวัล	อบจ.ขอนแก่น	ได้	8	 เหรียญทอง	9	เหรียญเงิน	และ	6	เหรียญทองแดง	ได้ล�าดับที่	5	ของประเทศ	 

จาก	อปท.ที่เข้าร่วมทั้งหมด	294	แห่ง	และเป็นที่	1	ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
  ประจ�าปีการศึกษา 2559 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “101 เกมส์” 
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

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

	 สวัสดีปีใหม่	2560	ค่ะ	ผู้อ่านทุกท่าน		ฉบับนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอบทความในหัวข้อ
ประเทศไทย	 4.0	 การเปลี่ยนผ่านการศึกษาด้วยการศึกษาท้องถิ่น	 บรรยายโดย	 
ผศ.ดร.อศิรำ ก้ำนจกัร	ผูอ้�านวยการส�านกันวัตกรรม	การเรยีนการสอน	มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ในงานสัมมนาทางวิชาการส�าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา	สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น	 ในวันที่	 2	 ธ.ค.	 2559	ณ	 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล	ที่ผ่านมา	 เพื่อซักซ้อม
นโยบายด้านการศึกษาระดับชาติ	สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา		
	 ประเทศไทยก�าลังเผชิญสภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจ	 หลายบริษัทปิดตัวไป	
ประเทศไทยจะปรับตัวอย่างไรเป็นที่มาของการที่ประเทศไทยต้องปรับเปล่ียนแนวคิด 
ปรับเปลี่ยนวิธีการ	 ที่จะท�าให้ประเทศไทยเดินหน้าเพื่อก้าวข้าม	 “ประเทศไทย	 3.0” 
ไปสู่	“ประเทศไทย	4.0”		ศตวรรษที่	21		มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายอย่างรวดเร็ว		
เราต้องดูว่าศตวรรษที่	21	มีโอกาสอะไรที่เราจะท�าได้บ้าง	มีภัยคุกคามอะไร	พวกเราที่อยู่ใน
แวดวงการศึกษาจะท�าอย่างไร	 	 มีข้อจ�ากัดอย่างไร	 และเรามีขีดความสามารถแค่ไหน 
ทีจ่ะท�าใหป้ระเทศไทยเรามีทางออก		กเ็ลยเปน็ทีม่าของการพัฒนาประเทศ		ไทยแลนด	์4.0			
	 ไทยแลนด์	4.0	คอือะไร	ขออธบิายคร่าวๆ	ว่า	ยคุที	่1.0	ขบัเคลือ่นด้วยสงัคมเกษตร		
2.0	อุตสาหกรรมเบา	3.0	อุตสาหกรรมหนัก	ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพของคน		
คือใช้คนเยอะๆ	 เน้นปริมาณ	 ผลที่ออกมา	 ในช่วงแรกได้ผลดี	 แต่เม่ือพอมาถึงปัจจุบัน 
ก็ไม่ใช่แล้ว	 สิ่งที่มีเฉพาะก็จะราคาแพง	 แต่สิ่งท่ีมีเยอะๆ	 กลไกตลาดก็จะก�าหนดราคา 
ให้ถูกลง	 เกิดการลอกเลียนแบบ	 ท่ีส�าคัญคือ	 เราไม่ได้น�าองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้ 
ในการผลิตสินค้าหรือท�าให้มีความแตกต่างให้เกิดขึ้นในสินค้า	 ก็เลยท�าให้ขายไม่ได	้	
ประเทศไทยก็ติดกับดักรายได้ปานกลาง	 ท้ังท่ีประเทศอื่นๆ	 เขามีรายได้สูงกว่าเรา 
เกิดความเหลื่อมล�้าระหว่างคนท่ีมีเงินกับคนจน	 ความไม่สมดุลระหว่างคนกับธรรมชาต	ิ 
ท�าอย่างไรเราจึงจะผ่านไปได้	นี่คือภูมิหลังว่าท�าไมถึงมีไทยแลนด์	4.0
	 ไทยแลนด์	 	 4.0	 คือการพัฒนาที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม	 เพราะฉะน้ันวันน้ี 
ที่เรากลับไปที่โรงเรียนของเรา	 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเราจะต้องเป็นโรงเรียนที่มีนวัตกรรม	 
ซึง่แต่เดมิเราพ่ึงพาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ	เราซือ้ของจากเขา	เท่ากบัว่าเราเอาเงนิไปให้เขา 
แต่ถ้าเราสร้างของเราได้	เงินเราก็จะไม่ไปไหน	อันต่อมา	ต้องเป็นมิตรกับธรรมชาติ	มีระบบ
จัดการขยะ	 นอกจากปลูกต้นไม้แล้ว	 เรื่องของไฟฟ้าประหยัดพลังงานก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง		
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ได้	 และสามารถเอาผู้อื่นมาท�างานร่วมกับเราได้ด้วย	 เช่น	 โรงเรียนกับ
โรงเรยีน		ชมุชน		หรอืผูป้ระกอบการ		มาจบักลุม่กนั		โดยเฉพาะอย่างยิง่เรามข้ีอตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว	 เด็กนักเรียนของเราก็จะมีทักษะมากกว่า
เด็กที่จบ	 ม.6	 ธรรมดา	 แต่ได้ทักษะทางอาชีพติดตัวไปด้วย	 นักเรียนของเราที่จบออกไป 
ก็กลายเป็นลูกศิษย์ที่สมาร์ท
	 คนก็จะพัฒนาแบบก้าวกระโดด	 ต่อไปน้ีองค์ความรู้ที่จะสอนเป็นแบบเดี่ยวๆ 
ไม่ได้แล้ว	เช่น	สอนภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ด้วย	เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ด้วย		
การเรียนการสอนต้องเชื่อมโยงกับบริบทที่เผชิญ	องค์ความรู้ต้องลิ้งค์กันอย่างนั้น	หลักสูตร
ก็ปรับใหม่	 ตลาดต้องการแบบน้ัน	 เพื่อตอบสนองต่อประเทศ	 เรื่องของเทคโนโลยีก็เข้ามา		
คุณครูก็เช่นกัน	 เทคโนโลยีไม่สามารถมาแทนคนได้	 แต่ครูที่ไม่ใช้เทคโนโลยีจะถูกแทนที่ครู 
ที่ใช้เทคโนโลยีเป็น	 แรงงานก็เหมือนกัน	 ทุกวิชาชีพ	 ฉะน้ันต้องเรียนรู้และสร้างประโยชน์ 
จากมัน	 ความเป็นดิจิตอลเข้ามา	 วัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลง	 คือต้องรวดเร็ว	 การส่งข้อมูล
ข่าวสารผ่านเทคโนโลยี	โลกก็กว้างขึ้น	สามารถเจอกันง่ายขึ้น	ทุกคน	ทุกที่	ทุกเวลา	แต่ผลก
ระทบคือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะลดลง		
	 นวตักรรมเป็นสิง่ส�าคญัทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง		นวตักรรมมาจาก	2	ส่วน		คอื		
ความรู้และการสร้างสรรค์	 การเอาความรู้มาสร้างสรรค์น่ันแหละคือนวัตกรรม	 จากเดิม 

ประเทศไทย 4.0 กำรเปลี่ยนผ่ำนกำรศึกษำด้วยกำรศึกษำท้องถิ่น  
ที่ท�ามากได้น้อย	 เปล่ียนมาเป็นท�าน้อยได้มาก	 และ
การคดิเชือ่มต่อว่าจะท�าอย่างไร		มนักจ็ะเกดิแนวคดิใหม่ 
ทีจ่ะพลกิประเทศไทย	เช่น	จากเดมิเป็นฟาร์มธรรมดา 
ก็จะกลายเป็นสมาร์ทฟาร์ม	 ที่ครบวงจรและทันสมัย		
ด้วยสภาพบริบท	และความหลากหลายทางชีวภาพ		

ที่มำ	 :	 การบรรยายพิเศษ	 ผศ.ดร.อิศรา	 ก้านจักร	 ผู้อ�านวยการส�านักนวัตกรรมการเรียนการสอน	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	 ในงานสัมมนาทางวิชาการ 
ส�าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา		สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		วันที่	2	ธันวาคม	2559		ณ		โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล		วารสารคูนแคน26 วารสารคูนแคน



1.ประวัติ

	 พระอาจารย ์ เ กษม 	 อา จิ ณฺณสี โ ล 	 เป ็ นลู กศิ ษย  ์

ของหลวงปู่หล้า	 เขมปัตโต	 พระอริยเจ้าแห่งวัดภูจ้อก้อ	 จังหวัด

มุกดาหาร	 อุปสมบทเมื่อ	 พ.ศ.	 2529	 ในฝ่ายธรรมยุติ	 หลังจาก

อุปสมบท	 มาไม่นานก็เกิดความประทับใจกับประสบการณ์ทางจิต 

ที่ได้รับจากการฝึกเล่นๆ	 จึงต้ังใจอยู่ปฏิบัติต่อ	 แล้วไปขออยู่กับ 

หลวงตามหาบัว	 แต่ท่านได้แนะน�าให้ไปอยู่ปฏิบัติกับหลวงปู่หล้า 

ที่วัดภูจ้อก้อ	 เมื่อไปก็ไม่ได้อยู่กับหลวงปู่หล้า	 แต่อยู่วัดใกล้ๆ	 กับ 

หลวงปู่หล้า	 ได้ฝึกฝนตนเองอย่างอุกฤษเป็นเวลา	 5	 ปี	 จึงรู ้ 

จักธรรมชาติพอเป็นที่สบายใจ	

	 ท่านมีประสบการณ์ทางจิตทีโ่ลดโผนพสิดาร	แม้เดินจงกรม

กส็ามารถเดนิเหยยีบอากาศ	เอาผ้าไปพาดไว้บนกิง่ไม้สงู	10	เมตรได้	

ทั้งสามารถมองเห็น	 ภูต	 ผี	 ปีศาจ	 เทวดา	 นาค	 ครุฑ	 ยักษ	์ 

อย่างแจ่มชัดแม้กระทั่งลืมตา	มีญาณระลึกชาติย้อนหลังได้มากมาย

หลายชนดิ	เป็นพระสงฆ์ทีใ่ช้เวลาท่องเทีย่วไปในนรกสวรรค์บ่อยทีส่ดุ	

คล้ายนิทานเรื่องพระมาลัยโปรดสัตว์โลก	 เป็นพระสงฆ์รูปเดียว 

และรูปแรกที่กล้าพูดกล้าเปิดเผยเรื่องราวลี้ลับ	 โดยไม่สนใจ 

เสียงส่อเสียดจากชาวโลก	 และเป็นพระที่ไม่สนใจลาภยศชื่อเสียง 

เป็นพระสงฆ์ทีเ่ทพยดาชัน้สงูต�า่	ตลอดจน	ภตู	ผ	ีปีศาจ	ให้ความเคารพ

รักมาก

	 วัดของท่านจึงเป็นจุดที่เทพยดา	 และภูต	 ผี	 ปีศาจ	 เปรต	 

ที่ตกทุกข์ได้ยากทั่วๆ	ไปพากันมุ่งไปหา	เพื่อขอความช่วยเหลือ	และ

แต่ละวันประชาชนมากหน้าหลายตาทั่วๆ	 ไป	 ต่างดั้นด้นข้ามภูเขา

ผ่านหนทางทุรกันดารไปกราบท่านเพื่อปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหา

ชวิีตต่างๆ	เมือ่น�าค�าสอนท่ีท่านแนะน�าไปปฏบิติักป็ระสบความส�าเรจ็

ที่ตนเองวาดหวังไว้	 แต่ท่านไม่อยากดังถ้าไปขอน�าประวัติท่าน 

ไปลงหนังสือท่านจะไม่ยอมพูดด้วย	 แต่ท่านจะมีเมตตาในการสอน

ท้ังวันทั้งคืน	 ท่านมีเวลาพักผ่อนในแต่ละวันน้อยจริงๆ	 นอกนั้น 

หมดไปกับการต้อนรับผู้มาเยือน	กลางคืนก็ต้องต้อนรับแก้ไขปัญหา

หมู่ชนในโลกทิพย์เป็นส่วนมาก	แล้วนั่งพูด	ๆ	ทั้งวัน

2.แนวกำรสอนของพระอำจำรย์เกษม อำจิณฺณสีโล 

	 ชีวิตของมนุษย์และสัตว์	 ทั้งในโลกน้ีและโลกทิพย์	 มีส่วน

สัมพันธ์กันเข้าไปอยู่ในกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน 

โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น

โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี  หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

ในการเวียนว่ายตายเกดิ	ไปๆ	มาๆ	ทีจ่ะไม่เคยเป็นญาต	ิไม่เคยเป็นเพ่ือน 

ไม ่ เคยเป ็นเจ ้ากรรมนายเวรกันไม ่มี 	 ชีวิตของทุกผู ้ทุกคน 

จงึมส่ีวนสมัพนัธ์กนัไม่มากกน้็อย	ทัง้ส่วนดมีากและดน้ีอย	ทัง้ส่วนเลวมาก 

เลวน้อย	 ทั้งในส่วนท่ีท�าให้เกิดความเคียดแค้นชังมากชังน้อย	 

ทั้งในส่วนที่รักและอุปการะมากและน้อย	 นี่เป็นกรณีหนึ่ง	 การได้ดี	

ตกยาก	เจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์และสัตว์	ส่วนหนึ่งเกิดจากผลกรรม

ในอดตีชาตแิละปัจจบุนัชาต	ิอกีส่วนหนึง่ได้รบัเหตปัุจจยักระทบจาก

สิ่งรอบข้าง	 อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการกระท�าของสิ่งลี้ลับที่เรามอง 

ไม่เหน็	เช่น	เทวดาช่วยเหลอื	เทวดาให้โทษ	ผใีห้โทษ	เจ้ากรรมนายเวร

ที่เคียดแค้นชิงชังให้โทษในคนทุกคนจะมีเทวดาอย่างน้อย	 2	 องค์	

เทวดาประจ�าตัวนี้แหละที่ชอบช่วยเหลือให้เราประสบความส�าเร็จ	

หรือช่วยปกป้องคุ ้มครองให้เรารอดพ้น	 จากภัยอันตรายท่ีน่า

หวาดเสียว	ได้อย่างอัศจรรย์	ซึ่งบางทีเราก็ยกให้เป็นคุณงามความดี

ของวัตถุมงคลที่แขวนคอเสียก็มี	 เด็กน้อยบางคนไม่มีวัตถุมงคล 

แขวนคอเลย	แต่ตกบ้านตกเรอืนด้วยความซกุซน	แต่ไม่ได้รบัอนัตราย

เพราะเหมือนมีใครมาอุ้มก่อนตกพื้น	 บุคคลบางคนไม่มีวัตถุมงคล

ตดิตวัเลยแต่สามารถหลดุพ้นจากอบัุตเิหตแุละการดกัท�าร้ายของศตัรู

มาได้อย่างปาฏิหารย์ิ	นัน่คอืการปกป้องรักษาจากเทวดาประจ�าตวัเขา 

และ/หรือญาติในโลกทิพย์ของเขา	

(ต่อฉบับหน้า...)

ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	อบจ.ขอนแก่น			ฉบับหน้าครับ

ที่มำ	:	เรียบเรียงโดยคุณ		wisarn	it,	http://www.palungjit.com/board/showthread.php?t=79518

การอุทิศบุญให้ถึงแน่นอน รวดเร็ว ฉับพลัน 
โดย...พระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่

โดย...สุวนัย ภูมาศ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

	 สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ.....	 สาระน่ารู้ฉบับนี้ขอน�าเสนอลักษณะต้องห้าม	 การรับราชการกรณีต้องโทษจ�าคุก 

แต่ให้รอการลงอาญา	ซึง่	ก.อบต.ในการประชมุครัง้ที	่6/2557	เมือ่วนัที	่24กรกฎาคม	2557		และ	ก.จ.ในการประชมุครัง้ที	่10/2559	

เมื่อวันที่	 28	 ตุลาคม	 2559	 มีมติเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามการรับราชการเป็นพนักงานส่วนต�าบล	 และการเป็นข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 กรณีผู ้ที่ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกแต่ให้รอการลงโทษ	 ว่าผู ้นั้นไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ในการรับราชการ	 โดยเทียบเคียงได้กับหนังสือคณะกรรมการกฤษฎีกาที่	 ธ.370/2488	 ลงวันที่	 21	 มีนาคม	 2488 

เรื่องผู้ต้องค�าพิพากษาให้ลงโทษจ�าคุก	แต่ศาลยกอาญาจ�าคุกหรือรอการลงอาญา			

 สรุปควำมว่ำ	 “บุคคลผู้นั้นต้องเป็นผู ้ได้รับโทษจ�าคุก	 คือถูกจ�าคุกจริง	 ๆ	 เพียงแต่มีค�าพิพากษาให้ลงโทษจ�าคุก 

แต่ให้รอการลงอาญาไว้ตามกฎหมายลักษณะอาญา	 หรือให้ยกโทษจ�าเสียนั้นทั้งในกรณีผู้นั้นจะเข้ารับราชการ	 และกรณีผู้นั้น 

เป็นข้าราชการอยูก่่อนแล้ว	ย่อมไม่ถอืว่าเป็นผูข้าดคณุสมบติัตามทีก่ฎหมายก�าหนดบงัคบัไว้	ส�าหรับกรณเีทศบาลกอ็าจเทยีบเคียง

กรณีดังกล่าวได้		และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ลักษณะต้องห้าม
การรับราชการกรณีต้องโทษจ�าคุกแต่ให้รอการลงอาญา

ที่มำ	:		หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0809.2/ว137	ลงวันที่	29	พฤศจิกายน	2559
วารสารคูนแคน28
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ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน

โดย...นิมิตร ลิเอาะ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

สัญญำ  หลักประกันและกำรบริหำรสัญญำ
ในฉบับนี้ขอน�ำเสนอต่อจำกฉบับที่แล้ว เกี่ยวกับสัญญำ กำรเกิดสัญญำระหว่ำงภำครัฐกับเอกชนและ

สำระส�ำคัญของใบเสนอรำคำ

กำรท�ำสัญญำ (ตำมตัวอย่ำงที่ กวพ.ก�ำหนด)
1. ข้อตกลงเรื่องรูปแบบ	ปริมาณ		จ�านวน	ราคา
2. การจ่ายเงิน	(งวดเงิน)
3. การจ่ายเงินล่วงหน้า
4. หลักประกัน
5. การส่งมอบ	การตรวจรับ
6. การขยายเวลา	งดหรือลดค่าปรับ
7. การปรับ
8. การประกันความช�ารุดบกพร่อง

กรณีท�าข้อตกลงเป็นหนังสือ	(ข้อ	126)
หลัก 	ท�าเป็นบันทึกข้อตกลงได้	กรณีดังนี้
1. ซื้อ	/	จ้าง	แลกเปลี่ยน	โดยวิธีตกลงราคา	
2. คู่สัญญาส่งของได้ครบถ้วน		ภายใน		5	วันท�าการ	นับจากท�าข้อตกลง
3. การซื้อ	/	จ้าง	โดยวิธีพิเศษ
4. การเช่าที่ไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากการเช่า

ข้อยกเว้น 		การจัดหาวงเงินไม่เกิน	1	หมื่นบาท		หรือ	การซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคากรณีจ�าเป็นเร่งด่วน	
															ตามข้อ	32	สอง
ผลของสัญญำ

หลักกำร
	 สัญญามีผลนับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา
ยกเว้น
	 คู่สัญญามีข้อตกลงก�าหนดเงื่อนไขกันไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น

พบกันใหม่ฉบับหน้า/...
ที่มา	:	ส�านักบริการวิชาการ		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		



ข่าวกีฬา

โดย...จ่าอ๋อง วีระศักดิ์  อินทวงษ์

โครงการแข่งขันว่ายน�้า อบจ.ขอนแก่น คัพ ครั้งที่  3
	 การแข่งขันกีฬาว่ายน�้า	“อบจ.ขอนแก่นคัพ”	ครั้งที่	 3	ระหว่างวันที่	 10-12	ธ.ค.

2559	อนุมัติโครงการ	โดย	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์	จัดขึ้นเพื่อ

สนับสนุนให้เด็ก	 เยาวชน	 และประชาชนได้	 ออกก�าลังกาย	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

โดยใช้สระว่ายน�้า	อบจ.ขอนแก่น	เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน	มีสโมสร/ชมรมว่ายน�้าเข้าร่วม

การแข่งขันจากทั่วประเทศจ�านวน	68	สโมสร	มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน	581	คน	

เจ้าหน้าที่ทีม	ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า	2,500	คน	

สรุปผลกำรแข่งขันคะแนนรวมยอดเยี่ยม เป็นดังนี้

รำงวัล ทีม

รางวัลชนะเลิศ นารีนุกูล	จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1 เดอะมอลล์สวิมมิ่งคลับ	จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	 ชมรมว่ายน�้าจังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	 ศูนย์ฝึกว่ายน�้ากิตติยะ	จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	4	 ระยองสัมพันธ์	ฟินสวิมมิ่ง	จังหวัดระยอง

เมื่อวันท่ี	 11	 ธ.ค.	 2559	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

ได้ให้เกยีรติมาเป็นประธานในพธิเีปิดการแข่งขัน	โดยมี	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นำยสทิธกุิล 

ภูค�ำวงศ์,	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	2	นำยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ,ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	

นำงพฒันำวด ีจนัทร์นวล	,รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลกัษณ์ รตันจนัทร์ ,นำยประสทิธิ์ 

อุดมธนะธีระ	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็นเกียรติและให้ก�าลัง

ใจนกักฬีา	และในวนัที	่12	ธ.ค.2559	ได้รบัเกยีรตจิากรองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นำยประสทิธิ์ 

อุดมธนะธีระ เป็นประธาน	ในพิธีปิดการแข่งขัน	เพื่อมอบถ้วยรางวัลให้กับสโมสรและชมรม

ว่ายน�้าคะแนนรวมยอดเยี่ยม	 ซึ่งบรรยากาศการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็ผ่านไปด้วยดี	 

ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นอย่างมาก	 ฉบับนี้ลากันไปก่อนพบกัน 

ฉบับหน้า	สวัสดีครับ…

วารสารคูนแคน30



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

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยงำนที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แห่งชำติ และกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
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 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมป้องกันยำเสพติด
ในมิติศำสนำและวัฒนธรรม” ตำมโครงกำร
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยำเสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้กำรสนับสนุน 
“โครงกำรต�ำรวจชมุชนสัมพนัธ์ อบรมสมัมนำแกนน�ำ
สมชัชำสร้ำงเครอืขำ่ยพลงัแผน่ดินเอำชนะยำเสพตดิ” 
จาก...สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น

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

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

พ.ศ.2554
รำงวลั “มผีลกำรปฏบิตังิำนของ อปท. ดำ้นกำรป้องกัน
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 
ในกำรเปิดศูนย์ประสำนงำน “มูลนิธิมิรำเคิลออฟ
ไลฟ์” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ 
สิริวัฒนำพรรณวดี ประจ�ำ จ.ขอนแก่น
จาก...มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ

พ.ศ.2556
โลเ่กียรติคณุผูส้นบัสนนุกำรจัดต้ัง “กองทุนสวสัดกิำร
เจ้ำหนำ้ทีก่รมอทุยำนแหง่ชำติ สตัวป์ำ่ และพนัธ์ุพชื
(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.)

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



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
ป้องกันกำรทุจริต ประจ�ำปี 2559”
จาก...ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


