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เล่าเรื่องจากปก >>>
กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น

โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศ

ต้นน�้าและฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา

(Check Dam) ประจ�าปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ ลงพื้นท่ีอ�าเภอแวงใหญ่ 

พบปะประชาชนในพืน้ท่ี พร้อมร่วมฝึกปฏบัิตทิ�าฝายหนิทิง้

แบบประชาอาสา กับชาวต�าบลใหม่นาเพียง  อ�าเภอ

แวงใหญ่ ตามโครงการอ�าเภอต้นแบบการบริหารจดัการน�า้ 

อ.แวงใหญ่ ประจ�าปี 2560 ณ ล�าห้วยกุดรู บ้านโจดใหญ่ 

ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โดยมี ส.อบจ.

ขอนแก่น เขต อ.แวงใหญ่ นำยทองสุข ธนู รัตน  ์ 

พร้อมด้วย  ผู้น�าท้องถิ่น ผู้น�าท้องที่ ร่วมให้การต้อนรับ
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<<< เล่าเรื่องจากปก
กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น

ในวันที่ 21 มี.ค. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ พบปะและให้ก�าลังใจผู้เข้า

ร่วมโครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน�้า 

และฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา (Check Dam) 

อ.บ้านฝาง ประจ�าปีงบประมาณ 2560 พร้อมร่วมท�า

กิจกรรมสร้างฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา โดยมี ส.อบจ.

ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง นำยธณชั เครอืมำ, นายอ�าเภอ

บ้านฝาง นำยณัฐวุฒิ ถุนนอก ร่วมกิจกรรมก่อสร้างฝาย

หินทิ้ง ณ ล�าห้วยหว้า บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ต.โนนฆ้อง 

และ ล�าห ้วยยาง บ ้านหนองคลองใหญ่ หมู ่ที่  8 

ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.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�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 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
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้จัดกำร :
 นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดกำร :
 นางศิริพร ประดาพล
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝ่ำยประสำนงำนจัดส่งและนำยทะเบียน :
 นางสาวพรทิพา ราชสีทา
ฝ่ำยประสำนงำนติดตำมข้อมูลประจ�ำกองต่ำงๆ :

 นายเทพมงคล ประดาพล
 นายบรรพต ภูเงิน
 นางกรรณิการ์ เจริญดี

 นางสาวสุธิดา อุ่นสนธิ์
 นายรุ่งโรจน์ สิงห์มี
 นายกิตติชัย อุทธา

 นางนษ ปรีทรัพย์
 นางสุภาพร ภูเงิน
 นางกุลกาญจน์ แสงหมี

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
 นางสาวอรษา ดวงแก้ว

บรรณาธิการ

ที่เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ขอนแก่น มีการเล่น Human 

Wave คลืน่มนษุย์ไร้แอลกอฮอล์ แต่งกายสวยงามด้วยชดุไทย

เล่นน�้าเพื่อสร้างสีสัน พี่น้องชาวขอนแก่นร่วมใจกันเล่นน�้า

สงกรานต์ยังคงความสนุกสนานเหมือนเดิมด้วยกัน ภายใต้

แนวคิดการจัดงานม่วนซ่ืนสงกรานต์ขอนแก่น “สำดโลด 

สำดเหลือแน้เด้อ” (มีความหมาย 2 มิติเชิงลึก คือ เพราะน�้า

ปีน้ีมเีหลอืพวกเราจงึสาด และสาดน�า้แล้วให้เหลอืไว้ให้ใช้ต่อ) 

นับว่าประสบความส�าเร็จอย่างสวยงามเพราะมีนักท่องเที่ยว

ทั่วไปมากมายมาเล่นกันด้วยความสนุกสนานที่น่าประทับใจ

จริงๆ ค่ะ 

 ก ่อนจากกันฉบับนี้  ขออาราธนาคุณพระศรี

รตันตรยั องค์พระธาตขุามแก่น และสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นสากลโลก 

จงดลบนัดาลประทานพรให้ทกุท่านประสบความสขุ ความเจริญ 

มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อย่าลืมออกก�าลังกาย 

เพ่ือรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้า 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ
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นางพัฒนาวดี จันทร์นวล
ปลัด อบจ.ขอนแก่น

 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน วำรสำรคูนแคน ปีที่ 12 ฉบับ

ที่  7 ประจ�า เ ดือนเมษายน 2560 พร ้อมกับข ่าวคราว 

ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ อบจ.ขอนแก่น และ จ.ขอนแก่น 

 ผ่านพ้นไปแล้วกับความชุ ่มฉ�่า ม่วนซื่นและความ

สนุกสนานสาดน�้าคลายร้อนกันกับงานประเพณีวันสงกรานต์ 

ของจังหวัดขอนแก่นได้จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน

เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว จัดขึ้นทุกๆ ปี  

ที่มีความสนุกสนานตามแบบฉบับวิถีคนขอนแก่น ผสมผสานกัน

แบบลงตัวภายใต้แนวคิด “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”  

ในเขตเมืองขอนแก่น ได้เชญิชวนพีน้่องชาวขอนแก่นและนกัท่องเทีย่ว



สารบัญ
เล่าเรื่องจากปก กับ นายก อบจ.ขอนแก่น 2

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น 6

รู้เรื่องกฎหมาย 11

ภารกิจ ส�านักปลัด อบจ. 12

ร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง (6) 14

ภารกิจกองกิจการสภา อบจ. 15

ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น 16

ภารกิจส�านักการช่าง 18

รวมกันเราท�าได้แก้ไขปัญหาจราจร 19

ภารกิจกองคลัง 20

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ 21

ภารกิจกองกิจการขนส่ง 22

หน่วยตรวจสอบภายใน 23

ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 24

เกร็ดความรู้ส�านักการศึกษาฯ 26

โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น 27

สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่ 28

กองพัสดุและทรัพย์สิน 29

ข่าวกีฬา 30

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ท่องเที่ยว :

ถ�้าค้างคาว
ที่อยู่ : ถ�้าค้างคาว ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

เวลาเปิดท�าการ : 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน  

กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสรมิคณุภาพผูเ้รยีน กจิกรรมระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ประชุมผู้ปกครองนักเรียน)และมอบ

เกียรติบัตรแก่โรงเรียนและหน่วยงานท่ีเข้าร่วมจัดนิทรรศการ

ตามโครงการเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 

7 มี.ค. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 

อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

อ�าเภอแวงใหญ่ ประจ�าปี 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดการแข่งขนักฬีาท้องถิน่สมัพนัธ์อ�าเภอแวงใหญ่ 

ประจ�าปี 2560 โดยมี นายก อบต.โนนทอง นำยศุภเกียรติ 

โทแก้ว กล่าวรายงาน และมี ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.แวงใหญ่ 

นำยทองสขุ ธนรูตัน์ คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ อบต.โนนทอง 

ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2560

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านรัตนะ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ 

จ.ขอนแก่น 

เข้าร่วมประชาคมการจัดตั้ง

คลินิกหมอครอบครัวท่าพระ - ดอนหัน

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์

เข้าร่วมประชาคม การจดัต้ังคลนิิกหมอครอบครวัท่าพระ- ดอนหนั 

โดยมี นายก ทต.ท่าพระ นำยพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร พร้อมคณะ

ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2560 ณ ศาลาประชาคม 

หมู่ 10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

วันท้องถิ่นไทย ประจ�าปี  2560 

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

พร้อมด้วย รองนายก อบจ.ขอนแก่น  นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 

,ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล คณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมพิธีถวาย

ราชสกัการะพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เนือ่งใน 

“วันท ้องถิ่นไทย” ประจ�าป ี 2560 เพื่อน ้อมร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ 

เป็นประธาน ท้ังน้ีมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2560 ณ  ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 

เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่นวารสารคูนแคน6



<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

พบปะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

พิกุลทิพย์ อ.พระยืน

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ ์

ร่วมพบปะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ โดยมี 

ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.พระยืน นำยสมำส  นำมพิกุล 

พร้อมด้วย ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ นำงทิพวรรณ  

นำมพกุิล ให้การต้อนรบั  เมือ่วนัที ่23 ม.ีค. 2560 ณ หอประชมุ

โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครต�ารวจชุมชน

ป้องกันปราบปรามยาเสพติด

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ “ฝึกทบทวนอาสา

สมัครต�ารวจชุมชนป้องกันปราบปรามยาเสพติด” ประจ�าป ี

งบประมาณ 2560 โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.หนองสองห้อง 

นำยศิรชิยั ฉตัรชยัพลรัตน์ ผกก.สถานตี�ารวจภธูรหนองสองห้อง 

พ.ต.อ.จ�ำรัส ไชยศักดิ์ ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560 

ณ หอประชุมอ�าเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 

พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูจารุธรรมคุณ

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์

มอบหมายให้  รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 

เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูจำรุธรรมคุณ 

(บุญมี) อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยสว่าง โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.น�้าพอง เขต 2 นำยนพพร  ปิติสุวรรณรัตน์ เข้าร่วมพิธ ี

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2560 ณ วัดชัยสว่าง บ้านโนนเชือก อ.น�้าพอง 

จ.ขอนแก่น

งานมหกรรม อสม.ขอนแก่น รวมพลัง

สร้างสุขภาพตามรอยพ่อหลวงของปวงประชา

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ ์

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 

กล่าวค�านิยม ในพิธีเปิดงานมหกรรม อสม.ขอนแก่น รวมพลัง

สร้างสุขภาพตามรอยพ่อหลวงของปวงประชา โดยมี รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดขอนแก่น  นำยสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย  ์

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4  มี.ค. 2560  ณ สนามหน้าศาลากลาง

ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ถ่ายท�ารายการ อบจ.มหาสนุก

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 

ร่วมถ่ายท�ารายการ อบจ.มหาสนุก โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.เมือง เขต 2 นำยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ,หัวหน้าส่วนราชการ 

ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมถ่ายท�ารายการ เม่ือวันท่ี 

5 มี.ค. 2560 ณ บริเวณวัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

แถลงข่าว 

“วันท้องถิ่นไทย ประจ�าปี 2560”

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ ์

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 

ร่วมแถลงข่าว “วันท้องถิ่นไทย ประจ�าปี 2560” ในรายการ 

“มองอีสานผ่าน NBT” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

แห่งประเทศไทยขอนแก่น โดยมี ท้องถ่ินจังหวัดขอนแก่น 

นำยวรงค์ คลังเงิน ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 

2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น อ.เมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ตาก

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 

พร้อมด้วย ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น 

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ตาก เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 

2560 ณ หอประชมุองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น อ.เมอืง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

รับมอบโล่เกียรติคุณ ด้านบุคคล

ที่เป็นผู้บริหารที่มีหัวใจคุณธรรม

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 

เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ ด้านบุคคลที่เป็นผู้บริหาร 

ที่มีหัวใจคุณธรรม โดยมี ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น  

นำยพงษ์ศกัด์ิ ปรีชำวทิย์ เป็นประธานมอบโล่ เม่ือวนัที ่12 ม.ีค. 

2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษราคัม อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น
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โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โครงการจัดอบรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อม 

ก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ประจ�าปีการศึกษา 2560

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 

ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดโครงการ 

จัดอบรมเข ้าค ่ายเตรียมความพร ้อม ก ่อนไปศึกษาต ่อ 

ต่างประเทศ ประจ�าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2560  

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 

มหกรรมวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

บนวิถีพอเพียง

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์ 
มอบหมายให้  รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสทิธกิลุ ภคู�ำวงศ์  
เข้ารบัมอบโล่ผูส้นบัสนนุงบประมาณการด�าเนนิงานแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ�าปีการศึกษา 2559 
และร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ มุ่งสู ่มาตรฐานสากล 
บนวถิพีอเพยีง โดยม ีผูช่้วยเลขาธกิาร คณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ดร.ณรงค์ แผ้วพลสง เป็นประธาน ม ีผอ.ส�านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ดร.ชนำธิป 
ส�ำเริง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายอ�าเภอน�้าพอง นำยศุภชัย 
ลีเขำสูง ผู้น�าท้องที่ ผู้น�าท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติ ในวันท่ี 28 
มี.ค. 2560 ณ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น

แถลงข่าวงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ ์

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 

ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาล 

ดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจ�าปี 2560 โดยมี 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ 

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2560 ณ บริเวณลานจอดรถ

ศาลหลักเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 5 เทศบาล

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 
ร่วมเป็นเกียรติในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 5 เทศบาล โดยมี 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ 
เป็นประธาน ซ่ึงม ีนายก ทน.ขอนแก่น นำยธรีะศกัด์ิ ฑฆีำยพุนัธุ,์ 
นายก ทม.ศิลา นำยยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ ,นายก ทต.ส�าราญ  
นำยเทพฤทธิ์ ศรีปัญญำ ,นายก ทต.ท่าพระ นำยพิสุทธ์ิ  
อนตุรองักูร และรองนายก ทต.เมืองเก่า พ.อ.ชำตร ีไกรพรีพรรณ 
เป็นผู้ร่วมจดทะเบียน ในโอกาสนี้มี ประธานหอการค้าไทย
จังหวัดขอนแก่น นำยเขมชำติ สมใจวงษ์ ,ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำยอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ผู้แทน
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนส่ือมวลชน 
ทุกแขนงในจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 
2560 ณ ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พิธีปล่อยแถวสายตรวจระดมกวาดล้าง

อาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น   นำยสทิธกิลุ ภูค�ำวงศ์ 

ร ่วมพิธีปล่อยแถวสายตรวจระดมกวาดล้างอาชญากรรม 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์  เพื่อระดมกวาดล้างปราบปราม

อาชญากรรมและป้องกันอุบัติภัยทางถนน โดยมี ผช.ผบ.ตร.

พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก  เป ็นประธาน ในโอกาสนี้ม ี

รองผู ้บัญชาการ มทบ.23 พ.อ.สมชำย ครรภำฉำย 

ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2560 ณ ลานข้าวเหนียว 

ศูนย ์การค ้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น

มอบชุดนักกีฬาให้กับนักกีฬาเยาวชน

จังหวัดขอนแก่น 

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.
ขอนแก่น มอบชดุนกักฬีาให้กบันกักฬีาเยาวชนจงัหวัดขอนแก่น 
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร 
– ระนองเกมส์” ระหว่างวันท่ี 16 – 26 มี.ค. 2560 โดยมี 
ผอ.ส�านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 
นำยสำยัณห์ มัครมย์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2560 
ณ บริเวณหน้าอาคารอ�านวยการ สนามกีฬาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.แพร่

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.แพร่ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2560 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษ  าราชเจ้า” 

และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจ�าปี 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล 
หวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมพธิถีวายราช
สกัการะ เน่ืองใน “วนัทีร่ะลกึพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” 
ประจ�าปี 2560 โดยม ีผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ ์
ปรีชำวิทย์ เป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2560 ณ ห้องแก่นเมือง 
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1 อ.เมืองขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น
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<<< รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...พีระพงษ์ สงกลาง นิติกรช�านาญการ

(ตอนที่ 3)
  สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ส�าหรับรายละเอียดฉบับนี้เป็น
ตอนสุดท้ายแล้ว หลังจากที่ได้ติดตามอ่านหัวข้อ “รู้เร่ือง
กฎหมาย” ในตอนท่ีผ่านๆ มา โดยได้กล่าวถึงหลักการเหตุผล 
ขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติ และสาระส�าคัญ 
ของกฎหมาย ทกุท่านคงจะพอทราบและเข้าใจเกีย่วกับกฎหมาย
ฉบับนี้ ในส่วนของตอนสุดท้ายจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ส�าคัญ
ของพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกฯ ประโยชน์การรับบรกิาร
ของประชาชน และผลจากการ ท่ีหน่วยงานของรฐัหรอืเจ้าหน้าที่
ผู้รับค�าขอ หรือผู้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ด�าเนินการตามที่
คู ่มือส�าหรับประชาชนก�าหนด จะถือเป็นการกระทบสิทธ ิ
ของประชาชนผูข้อรบับรกิารหรอืไม่ และประชาชนจะต้องด�าเนนิ
การอย่างไร
 อย่างที่ทราบในหลักการครับว่า กฎหมายฉบับนี้มีสภาพ
บงัคบั คอื กฎหมายบงัคบัให้หน่วยงานของรฐัและเจ้าหน้าทีข่องรฐั
ต้องกระท�าการเท่านั้น จะปฏิเสธไม่กระท�าการอย่างที่กฎหมาย
ก�าหนดไม่ได้เด็ดขาด เช่น ก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องจดัท�า 
“คู ่มือส�าหรับประชาชน” เกี่ยวกับภารกิจ อ�านาจหน้าท่ี 
ในการให้บริการประกอบด้วย หลักเกณฑ์, วิธีการ, เง่ือนไข,  
ขั้นตอน, ระยะเวลาที่ใช้, รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องใช ้
ตามที่ก�าหนด และเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือที่ก�าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด (การด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่มี 3 หลัก คือ 
ถกูต้อง/ ครบถ้วน/ ทนัท)ี ยกตวัอย่างเช่น ประชาชนมายืน่ค�าขอ
อนญุาตก่อสร้างในเขตเทศบาล เจ้าหน้าท่ีรบัค�าขอแล้วตรวจสอบ
เอกสาร หากถูกต้องครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือ เจ้าหน้าที่
ต้องส่งเรื่องให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติ อนุญาต พิจารณาด�าเนินการ 
แต่หากเจ้าหน้าทีผู้่รับค�าขอตรวจสอบเอกสารแล้วไม่อาจด�าเนนิ
การได้ในขณะนั้น ต้องจัดท�าบันทึกความบกพร่อง (สองฝ่าย)  
โดยให้มีรายการ เอกสาร หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อม

ก�าหนดระยะเวลาทีผู้่ยืน่ต้องด�าเนนิการแก้ไขไว้ด้วย (ภายใน 7 วนั) 
กรณผีูย้ืน่ค�าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมในค�าขอ หรอืไม่ส่งเอกสารหลกัฐาน
เพิ่มเติมตามบันทึกความตกลง หรือล่วงเลยก�าหนดระยะเวลา 
เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งคืนค�าขอพร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามวิธี
ปฏิบัติทางปกครอง หรือให้ยื่นค�าขอใหม่ก็ได้ (มีข้อสังเกตในขั้น
ตอนนี้ว่า กรณีที่ผู้ยื่นค�าขอจัดท�าเอกสารถูกต้อง หรือได้แก้ไข

พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่ได้มีการท�า
บันทึกกันแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะเรียกเอกสารเพ่ิมเติมอีกไม่ได ้
และจะปฏิเสธไม่รับพิจารณาตามค�าขอไม่ได้เด็ดขาด)
 ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีผู้มอี�านาจอนมุติั อนญุาตต้องด�าเนนิ
การให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือส�าหรับ
ประชาชน และต้องแจ้งผลภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จ หากผู้อนุญาตพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก�าหนด จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่ง
ความล้าช้าทกุ 7 วนั จนกว่าจะแล้วเสรจ็ กรณไีม่แจ้งตามท่ีกล่าว
ข้างต้นถือว่าผู้อนุญาตกระท�าการหรือละเว้นกระท�าการเพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู ้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย 
(เหตุสุดวิสัย คือ เหตุที่ไม่อาจพึงคาดหมายได้ล่วงหน้า เช่น 

เกิดน�้าท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น) ในชั้นนี้จึงเป็นที่มาที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ
ตามที่กฎหมายก�าหนด
 ส�าหรบัส่วนส�าคญัทีป่ระชาชนควรรบัทราบ คอื “พระราช
บญัญติัการอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558” ถือเป็นกฎหมายท่ีเป็นเคร่ืองมือส�าหรับ
ประชาชนท่ีจะเอาผิดกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึง่กรณทีีไ่ด้ยืน่ค�าขอและเจ้าหน้าทีป่ฏเิสธไม่ด�าเนนิการพิจารณา
อนุญาตตามคู่มือที่ก�าหนด ท�าให้เกิดกระทบสิทธิและเกิดความ
เสียหายต่อประชาชน กฎหมายบัญญัติให้มีสภาพบังคับ 
โดยสามารถเอาผดิทางอาญา (กรณปีฏบิติัหรอืละเว้นการปฏบิติั
หน้าที่โดยมิชอบ)/ คดีความแพ่ง (ฟ้องเรียกค่าเสียหาย)/  
คดีความปกครอง (ฟ้องให้แก้ไขเพิกถอนค�าส่ังทางปกครอง) และ
มาตรการทางปกครองในการด�าเนนิการภายใน กฎหมายบญัญตัิ
ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือผู้ก�ากับดูแล สามารถด�าเนิน
การทางวินัยหรือทางคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า
 จงึเหน็ว่า กฎหมายฉบบันีบ้ญัญตัขิึน้เพือ่ประโยชน์ส�าหรบั
ประชาชนเป็นส�าคัญ หากท่านผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจในส่วน
ที่ผู้เขียนได้น�าเสนอแล้ว และต้องการต่อยอดความรู้เพ่ิมเติม 
เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน ท่านก็สามารถหาอ่านพระราชบัญญัติ
ฉบับเต็มได้โดยทั่วไป ครับ... 
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ. >>>
โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตส�านึกปกป้อง
สถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน 
ในชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสทิธกิลุ ภคู�ำวงศ์ กล่าวรายงานในพธิเีปิด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตส�านึกปกป้องสถาบันและสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาต”ิ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยม ีรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดขอนแก่น นำยสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้มี 

ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล ,รองปลัด อบจ.ขอนแก่น นำยธำดำ 

พรหมสำขำ ณ สกลนคร ,นำงสำวนงลักษณ์ รตันจนัทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 

พนักงาน อบจ.ขอนแก่น ,รองผู้บัญชาการ มทบ.23 พ.อ.สมชำย ครรภำฉำย, 

รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พ.ต.อ.ออมสิน ตรำรุ่งเรือง ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 

ร ่วมเป็นเกียรติ ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23  

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2560
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<<< ภารกิจ ส�านักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

อบจ.ขอนแก่น ร่วมกับ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอาย ุ

แห่งประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี

ประจ�าจังหวัดขอนแก่น และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น 

จัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัด

ขอนแก่น ประจ�าปี 2560 เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่น 

ได้แสดงความคิดเหน็ แลกเปลีย่นประสบการณ์ รวมทัง้แนวทาง

การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น ประจ�าปี 2560 โดยม ีประธานสาขา

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจ�าจังหวัดขอนแก่น 

นำยส�ำรำญ ศรีน ้อยขำว กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ม ี

ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 1 นำงปณิดำ แก้วขัน, ส.อบจ.

ขอนแก่น อ.เมือง เขต 2 นำยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว, ส.อบจ.

ขอนแก่น อ.กระนวน เขต 1 นำงกรรณิกำร์ สืบสำรคำม, ส.อบจ.

ขอนแก่น เขต อ.พระยนื นำยสมำส นำมพกิลุ, ส.อบจ.ขอนแก่น 

เขต อ.ภูผาม่าน นำยประสิทธิ์ ทองแท่งไทย , ส.อบจ.ขอนแก่น 

เขต อ.บ้านฝาง นำยธณัช เครือมำ ,ที่ปรึกษานายก อบจ.

ขอนแก่น นำงวรำนี ศรีวงษ์ชัย ,ปลัดอบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี 

จันทร์นวล, คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ขอนแก่น 

และแขกผู้มเีกยีรตจิากส่วนราชการต่างๆ ภายในจงัหวดัขอนแก่น

เข้าร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2560 ณ รร.โฆษะ 

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2560
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ร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง (6) >>>
โดย...ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

 วำรสำรคูนแคน ฉบับนี้จะเป็นตอนที่ 6 ของพระรำช
บัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 ครับ เป็นตอนท่ีจะพูดถึงวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ในวิธีเฉพำะเจำะจง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในต่ำงประเทศ กำรจัด
ซ้ือจัดจ้ำงพัสดุให้กับหน่วยงำนของรัฐแห่งอื่น ๆ กำรจัดท�ำ
แบบรปูรำยกำรงำนก่อสร้ำง กำรจดัท�ำประกำศเชญิชวน กำร
ท�ำหนังสือเชิญชวน ครับ
 การจัดซื้อจัดจ้างในวิธีเฉพำะเจำะจง จะเป็นไปตาม
มาตรา 56(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ครับ
 (ก) ใช้ทัง้วธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปและวธิคีดัเลือก หรือ
ใช้วธิคีดัเลอืกแล้ว แต่ไม่มผีูย้ืน่ข้อเสนอ หรอืข้อเสนอนัน้ไม่ได้รบั
การคัดเลือก 
 (ข) การจดัซือ้จดัจ้างพสัดท่ีุมกีารผลติ จ�าหน่าย ก่อสร้าง 
หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกินวงเงินตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่มีผู ้ประกอบการซ่ึงมี
คุณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรอืการจดัซือ้จดัจ้างพสัดุจาก
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการ 
โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มี
พัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 
 (ง) มีความจ�าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจาก
เกิดอุบัติภัยหรือ ภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่ออันตราย 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรอืวธิคีดัเลอืกอาจก่อให้เกดิความล่าช้า
และอาจท�าให้เกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรง 
 (จ) พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสด ุ
ทีไ่ด้จดัซือ้จดัจ้างไว้ก่อนแล้ว และมคีวามจ�าเป็นต้องจดัซือ้จดัจ้าง
เพ่ิมเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น 
โดยมูลค่าของพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุ
ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ 
องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 
 (ช) เป็นพสัดุท่ีเป็นท่ีดนิและสิง่ก่อสร้างซึง่จ�าเป็นต้องซือ้
เฉพาะแห่ง 
 (ซ) กรณีอื่นที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดซื้อจัดจ้างตาม(ซ) ทั้งวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะ
เจาะจง รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ คือ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง อาจออกกฎกระทรวงให้เป็นพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน 

 ในกรณีหน่วยงำนของรัฐในต่ำงประเทศหรือมี
กิจกรรมทีต้่องปฏบิติัในต่ำงประเทศ จะจดัซือ้จดัจ้ำงโดยใช้วธิี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพำะเจำะจง โดยไม่ใช้วิธีประกำศเชิญชวน
ทั่วไปก่อนก็ได้ 
 นอกจากนั้น เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วย
งานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใด อาจด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้
กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ ก็ได้ ตามกรอบข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงานของรัฐผู้จัดซ้ือจัดจ้างกับคู่สัญญา กรณีนี้เป็นไปตาม
มาตรา 58 นะครับ 
 กำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงขอบเขตงำนหรือรำย
ละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำง ก่อนด�าเนินการจัดซ้ือ 
จัดจ้างพัสดุด้วยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป หน่วยงำนของรฐัอำจ
จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำย
ละเอียดของพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจ้ำงและร่ำงเอกสำรเชิญชวน
จำกผู้ประกอบกำรก่อนก็ได้ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะ
เวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือราย
ละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และร่างเอกสารเชิญชวน 
เพ่ือน�าไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน ให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก�าหนด กรณีนี้เป็นไปตามมาตรา 59 นะครับ แต่มีข้อ
สังเกตก็คือ มีการกล่าวถึงเฉพำะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี
ประกำศเชิญชวนทั่วไป ครับ 
 กรณีเป็นงำนก่อสร้ำง ที่จะต้องจัดจ้างนั้น หน่วยงำน
ของรัฐต้องจัดให้มีแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง ซึ่งแบบรูป
รายการนี้ หน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการจัดท�าเอง หรือด�าเนิน
การจัดจ้างให้มแีบบรูปรายการขึน้มา รายละเอยีดตามมาตรา 60 
ครับ
 กำรจดัซือ้จดัจ้ำงในวธิปีระกำศเชิญชวนท่ัวไปนัน้ ให้
หน่วยงำนของรฐัจดัท�ำประกำศและเอกสำรเชิญชวนให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไปว่ำหน่วยงำนของรัฐจะด�ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุใด วัน เวลำ สถำนที่ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขอื่นๆ ครับ 
ส่วนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงโดยวธีิคดัเลอืก และวธิเีฉพำะเจำะจงนัน้ 
กำรที่จะให้ผู ้ประกอบกำรเข้ำยื่นข้อเสนอก็โดยกำรจัดท�ำ
หนังสือเชิญชวน(ไม่ใช่ประกำศ) แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด นอกจากนั้นทุกวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จะต้องประกำศรำยละเอยีดข้อมลูรำคำกลำง และกำรค�ำนวณ
รำคำกลำงในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด รายละเอียดตามมาตรา 62 
และมาตรา 63 ครับ.
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<<< ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.
โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์ ตัง้วำนชิกพงษ์ เข้าร่วม

การประชมุสภา อบจ.ขอนแก่น สมยัประชมุสามญัประจ�าปี 2560 

สมัยแรก เม่ือวันจันทร์ท่ี 10 เม.ย.  2560 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น  โดยที่ประชุมได้มี 

การพิจารณาญัตติที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 1.ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัด

พิทยาคม และโรงเรียนซ�าสูงพิทยาคม สังกัด อบจ.ขอนแก่น 

 2.ขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 เพือ่ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ 

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) 

 3.ขออนมุตัแิก้ไขเปลีย่นแปลงค�าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง (ส�านักการช่าง) 

 4. ขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (กองแผน 

และงบประมาณ)   

 5.ขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าทีด่นิและ 

สิง่ก่อสร้าง (กองแผนและงบประมาณ) 

 6 . รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

อบจ. ขอนแก่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 การประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ 
ประจ�าปี 2560 สมัยแรก
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา

พิธีสมโภชเจดีย์วัดป่าบึงถุงเทียว 
และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
บนพระเกศพระพุทธนิรมิต
 เม่ือวันที่ 2 เม.ย. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น 
ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ พร้อมด้วย รองประธานสภา 
อบจ.ขอนแก่น นำยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ,ส.อบจ.
ขอนแก่น อ.น�้าพอง เขต 2 นำยนพพร ปิติสุวรรณรัตน์ 
,ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล ,รองปลัด 
อบจ.ขอนแก่น นำงสำวนงลกัษณ์ รตันจนัทร์ ,ศกึษานเิทศ 
คศ.3 ช�านาญการพเิศษ นำงเทวำ ต้ังวำนิชกพงษ์ หวัหน้า
ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแก่น ร่วมพิธี
สมโภชเจดีย ์วัดป ่าบึงถุงเทียว และบรรจุพระบรม
สารรีกิธาตบุนพระเกศพระพทุธนริมิต โดยมี เจ้าคณะใหญ่
คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้ำประคุณ
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺ) เป็นประธานในพิธี
ฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ 
ปรีชำวิทย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์ และก่อสร้าง จ�ากัด 
นำยทวีสันต์ วิชัยวงษ์ กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ม ี
เจ้าคณะภาค 9 (ธ) วัดป่าแสงอรุณ พระธรรมดิลก , 
เจ้าคณะจงัหวดัขอนแก่น (ธ) วดัศรจีนัทร์ พระเทพพทุธมินุี 
,เจ้าอาวาสวัดป่าบึงถุงเทียว พระครูพิพัฒน์สำธุกิจ 
ผู ้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน
ประชาชนในเขตอ�าเภอน�า้พอง เข้าร่วมพธิ ีณ วดัป่าบงึถงุเทียว 
อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น
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ภารกิจกองคลัง >>>
โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

บ้านสวนศิริพลรีสอร์ท
ตั้งอยู่  เลขที่  178  หมู่ 16  ต.พระลับ  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

โทร 086-8547798

 ขอแนะน�าโรงแรม  ที่ได้จดทะเบียนและช�าระค่าธรรมเนียมบ�ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก

ในโรงแรมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงแรมโรแมนติกขอนแก่น
ตั้งอยู่  เลขที่  1  หมู่ 13  ถ.กสิกรทุ่งสร้าง  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  

จ.ขอนแก่น  โทร  043-043595
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<<< ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย...ธัชชพันธ์ ศิริสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
นายก อบจ.ขอนแก่น นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ 

ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 2
นายอดุลย์ คามดิษฐ์ 

ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ชนบท

 กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น ได ้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานวิถีชี วิต 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์สาธิตการเพาะและ

แปรรูปเห็ดวังน�้าเขียวฟาร์ม, บ้านไร่คุณนายและศูนย์สาธิต

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสวนลุงไกร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้าเขียว 

จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรและ

กลุ่มสตรีในเขตพื้นที่อ�าเภอบ้านไผ่และอ�าเภอชนบท เป็นการ

ศกึษาดูงาน ถงึการด�าเนนิวถิชีวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกพืชเมืองหนาว (สตรอเบอร์รี่, 

องุ่น ) การปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ ( ผักคอส , ผักกรีนโอ๊ค , 

ผักเรดโอ๊คและผักกาดแก้ว ) การเพาะเห็ด ( เห็ดหอม ,  

เห็ดหลินจือ , เห็ดชิตาเกะ , เห็ดนางฟ้า , เห็ดนางนวล ,  

เห็ดออรินจิ และเห็ดหิมะ ) และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

โครงการอบรมและศึกษาวิถีชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วารสารคูนแคน 21



ภารกิจกองกิจการขนส่ง >>>
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

การซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ 

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3
 ฉบับนี้ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี ๆ ของกองกิจการขนส่ง ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา 

สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจังหวดัขอนแก่น แห่งท่ี 3 ได้ด�าเนนิการซ่อมแซมพืน้ผวิจราจร   ทีช่�ารดุจากสาเหตุการใช้บรกิารของรถโดยสาร

ประจ�าทาง ซึ่งเข้าให้บริการประชาชนในแต่ละวันประมาณ  250 - 300 เที่ยว ท�าให้พื้นผิวถนนบางส่วนเกิดการช�ารุด  

กองกิจการขนส่ง จึงได้ด�าเนินการซ่อมแซมโดยใช้งบประมาณ 181,000 บาท นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

สถานีขนส่งผู้โดยสาร ด้วยการน�าวัสดุเหลือใช้อิฐตัวหนอนมาด�าเนินการท�าเป็นทางเดินเท้า เพื่อให้บริการประชาชนผู้มาใช้บริการ

ตลอดจน สร้างความเป็นระเบียบและความสวยงามให้กับสถานีอีกด้วย พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
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<<< หน่วยตรวจสอบภายใน

โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 
 ในฉบับนี้หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้น�าเสนอตัวอย่าง 

ข้อทกัท้วงของ สตง. มาให้ผูท้ีส่นใจได้เป็นแนวทางในการปฏบัิตงิาน  

และในฉบับต่อไปจะได้น�าตัวอย่างข้อทักท้วงมาน�าเสนอแก่ผู้สนใจ

ได้ติดตามต่อไป

ที่มา : หนังสือ รวมข้อทักท้วง ด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           รวบรวมเรียบเรียง โดย วิภา ธูสรานนท์

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

อุดหนุนคณะกรรมกำรชุมชนเพื่อทอดกฐินสำมัคคี

จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อทอดกฐิน

สามัคคี

 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเพื่อทอดกฐินสามัคคี        

 ไม่มีระเบียบให้เบิกจ่ายได้ และไม่ใช่ภารกิจอ�านาจหน้าที ่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การด�าเนนิการกจิกรรมตามหน้าที่

ควรเป ็นไปลักษณะการส ่ง เสริมสนับสนุนที่มีประโยชน  ์

ต่อการบ�ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นอันเป็นการ 

จัดบริการสาขาหนึง่ เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่

กฎหมายก�าหนด เช่น การจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมพทุธศาสนา 

แต ่มิใช ่การสนับสนุนศาสนิกชนในการประกอบพิธีกรรม 

ทางศาสนาตามความเชื่อของตน การทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ถึงแม้

จะปฏบิติัสบืทอดกันมาแต่เป็นพธิกีรรมตามความเชือ่แต่ละบคุคล 

เป็นการท�าบุญตามความศรัทธาของตนที่มีอยู ่ จึงเป็นเรื่อง 

ของปัจเจกบุคคลที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้น 

การทอดผ้าป่า ทอดกฐิน น�าปัจจัยถวายพระจึงไม่อาจถือได้ว่า

เป็นการจัดกิจกรรมด้านบริการสาธารณะตามอ�านาจหน้าที่ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอให้น�าเงินส่งคืนคลังโดยเร็ว

วารสารคูนแคน 23



ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...กิตติชัย  อุทธา   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน  ในนาม

จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 “ชุมพร - ระนองเกมส์” ระหว่างวันท่ี 15 - 26 

มี.ค.2560 ณ จ.ชุมพร และ จ.ระนอง ซึ่งสามารถคว้าเหรียญรางวัลให้จังหวัดขอนแก่น ได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 

และ 3 เหรียญทองแดง

เหรียญ รำยกำร นักกีฬำ โรงเรียน

ทอง วิ่ง 10,000 เมตร (ช) นายอิทธิพล  โคตรชา ศรีเสมาวิทยาเสริม

เงิน

ทุ่มน�้าหนัก (ช) นายจักรพรรด์ิ  น้อยศรี พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

วอลเลย์บอลชายหาด (ช)
นายภาณุพงค์ ถานัน
นายอัศนพรรณ จันทจร เมืองพลพิทยาคม

เปตองเดี่ยว (ช) นายสิริรักษ์   ต้นกัลยา  เปรมติณสูลานนท์

ทองแดง

วิ่ง 5,000 เมตร (ช) นายอิทธิพล  โคตรชา ศรีเสมาวิทยาเสริม

วิ่ง 1,500 เมตร (ช) นายจตุษิตย์ ก่ิงค�า ศรีเสมาวิทยาเสริม

ขว้างจักร (ช) นายจักรพรรด์ิ  น้อยศรี พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
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<<< ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย...กิตติชัย  อุทธา   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 และนำยจักรพรรดิ์ น้อยศรี  นักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัด อบจ.ขอนแก่น ได้เป็นตัวแทนนักเรียน

ไทยระดับยุวชนเข้าร่วมการแข่งขัน 12th South East Asian Youth Athletics Championships 2017  วันที่ 27 - 28 

มี.ค.60 ณ สาธารณรฐัฟิลปิปินส์  และได้ 2 เหรียญทองในรายการขว้างจักรชาย ได้สถิติ 47.05 เมตร ชนะที่ 2 จากอินโดนีเซีย 

Asraffudin. Fabanyo  ท�าได้ 44.98 เมตร และที่ 3 จากสิงคโปร์ Jonathan low ท�าได้ 41.91 เมตร และ ทุ่มน�้าหนัก

ชายสถิติ 16.39 เมตร ท�าลายสถิติเดิม ท่ี Roni Sisko จากอินโดนีเซีย ท�าไว้ 16.27 เมตร ที่ Hochiminh (8/6/2556 )  

ที่ 2 Ho Nhatkhaun dang (เวียดนาม) สถิติ 15.45 เมตร ที่ 3 Matthew Lee (สิงคโปร์) สถิติ 14.49 เมตร ซึ่งเมื่อเดินทาง

กลับจากรายการน้ี จะต้องเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมการการแข่งขัน 2Nd Asian Youth Athletics Championships 

ระหว่างวันที่ 20 – 23 พ.ค. 2560 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด ณ สนามศุภชลาศัย เพ่ือคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขัน  

Youth Olympics Games 2018 ณ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ในปี พ.ศ.2561 ต่อไป
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >>>
โดย...ศิริกุล ทัพซ้าย ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ

  ทัง้นีโ้ลกทัศน์ทีส่ะท้อนในภาษติอสีาน ยงัทรงอทิธพิลอยูใ่น

สังคมคนอีสานปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้คัดเลือกภาษิตอีสานบางบทไว้ในแบบเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 

ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา

  การน�าเสนอโลกทัศน์จากภาษิตค�าสอนของคนอีสาน 

แบ่งการน�าเสนอออกเป็น 3 ด้าน คือ โลกทัศน์ต่อมนุษย์ โลกทัศน์ต่อ

ธรรมชาติ และโลกทัศน์ต่อส่ิงเหนือธรรมชาติ ซึ่งจะน�าเสนอค�าสอนท่ี

สะท้อนจากภาษิตของคนอีสานทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณา 

น�าไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการอบรมบ่มนสิยั และแนะแนวทาง

ที่ถูกที่ควรในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สังคมอีสานเป็นสังคมที่อบอวล

ไปด้วยมิตรไมตรีและความสงบสุขร่มเย็น 

  ในเนื้อความฉบับนี้ เป็นเพียงการเกริ่นน�าถึงความเป็นมา

ของโลกทัศน์ จากภาษติค�าสอนของคนอีสานส่วนเนือ้ความในตอนต่อไป 

จะเป ็นโลกทัศน ์จากภาษิตค�าสอนของคนอีสานในเรื่องใดนั้น 

โปรดติดตามในคราต่อไป...ขอบคุณ..และสวัสดีค่ะ

 คันบ่ออกจากบ้าน   บ่เห็นด่านแดนไกล

 คันบ่ไปร�่าเรียน   กะบ่มีความฮู้

ที่มาภาพ : http://xn----0wfj7c5bbiw0di7fgey0d8h6i.blogspot.

com/2015_06_01_archive.html?m=1

 โลกทศัน์ หรือ วถิคีวามคดิ ของคนอสีานนัน้ มอียูห่ลายประการ

ที่แตกต่างจากโลกทัศน์ของคนไทยในภาคอื่น ๆ ที่สะท้อนให้เห็น 

การประพฤติปฏิบัติของคนอีสาน แม้ว่าคนไทยในทุกภาคมีภาษาและ

วฒันธรรมทีเ่หมอืนกันก็ตาม ผูเ้ขียนตัง้ความหวงัในการน�าเสนอบทความ

นี้ เพื่อการถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของคนอีสาน 

ซึ่งได้จากการกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งเรื่องดี ร้าย ทุกข์ 

หรือสุข ท�าให้เกิดการเรียนรู้ชีวิตและได้สั่งสมประสบการณ์ดังกล่าวแล้ว

น�ามาสัง่สอนคนรุน่หลงั ให้ด�าเนนิชวีติได้อย่างราบรืน่ ไม่ผดิพลาดเหมอืน

อย่างทีบ่รรพบรุษุเคยประสบ การน�าเสนอบทความนีจ้งึเป็นช่องทางหนึง่

ในการถ่ายทอดวัฒนธรรม ความคิด วิถีชีวิตของคนอีสาน ทั้งนี้เพราะ 

ส�านวน ภาษิตเป็นสิ่งที่เกิดมีขึ้นเอง และเป็นสิ่งที่คนอีสานได้ยอมรับแล้ว 

จงึใช้กนัอย่างแพร่หลาย ไม่ใช่ความพยายามของนกัปราชญ์คนใดคนหนึง่

เป็นผู้แต่งขึ้น ส�านวน ภาษิตจึงเป็นสมบัติของประชาชนทั่วไป และ 

เป็นเครือ่งชีใ้ห้เหน็ถงึสิง่ทีป่ระชาชนทัว่ไปยอมรบันบัถอืว่าเป็นความคิดดี 

หรือความจริง ภาษิตจึงเป็นสิ่งที่มีอยู ่ในสังคมของทุกชาติทุกภาษา 

และบทบาทของภาษติจงึมใิช่เพยีงแค่เป็นคตสิอนใจ หรอืให้แง่คดิเท่านัน้ 

แต่ยังสะท้อนวิถีชีวิต ความคิด ความเป็นตัวตนของชาติที่เป็นเจ้าของ

ภาษิตด้วย 

  โลกทัศน์ (Worldview) หมายถึงทัศนะในการมองโลกและ

สังคมของบุคคล เป็นภาพของโลกหรือสังคมท่ีบุคคลรับรู ้โดยผ่าน

กระบวนการและระบบวธิคีดิในการประเมนิค่าสิง่ใดสิง่หนึง่ โดยมพ้ืีนฐาน

อันหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมแวดล้อมในสังคมที่บุคคลนั้นเติบโตมา 

อันได้แก่ ทัศนะ ความคิด ความเชื่อ และค่านิยม

โลกทัศน์จากภาษิตค�าสอนของคนอีสาน
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<<< โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

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

การอุทิศบุญให้ถึงแน่นอน รวดเร็ว ฉับพลัน 
โดย...พระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล(ต่อจำกฉบับที่แล้ว) (3) 

 การนิมนต์พระมาท�าพธิขีบัไล่ภตู ิผใีนบ้านนัน้ ไม่ถกูต้อง

โดยประการทั้งปวงและควรงดให้เด็ดขาดเพราะวิญญาณนั้น 

เขาอาศยัอยูท่ีน่ัน่มาก่อนเราอย่างสงบสขุ บางตนกเ็ป็นญาติท่ีเรา

เคารพรักมาก่อน ตายแล้วมีบุญน้อยกุศลน้อยก็เป็นภูติ ผี อาศัย

อยู่ในบ้านน้ัน ภูต ผี บางตนมีความทุกข์เดือดร้อนพยายามส่ง

กระแสความเดือดร้อนให้เรารู้สึก เพื่อจะได้ท�าบุญส่งให้เขา 

แต่คนไม่เข้าใจคิดว่าเขาเบียดเบียนหลอกหลอน จึงนิมนต์พระมา

สวดขับไล่ เมื่อเราไปท�าพิธีขับไล่เขายิ่งเดือดร้อน แล้วพวก

วญิญาณเหล่านัน้จะรวมหวักนักลัน่แกล้งผู้คนในบ้านให้เดอืดร้อน

วุ่นวายกันมากขึ้น มีแต่เรื่องทะเลาะขัดแย้งกันเนืองๆ สังเกตดู 

บ้านไหนที่มีคนถือวิชาอาคมสวดมนต์ไล่ผีบ่อยๆ คนในบ้าน 

จะหาความรักสามัคคีกันไม่ได้เลย พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา 

ทะเลาะขัดแย้งจนฆ่ากันตายก็มี ต่อไปเมื่อมีเหตุเดือดร้อนควร

ท�าบุญอุทิศให้พวกเขาอยู่สุขสบาย ก็จะเลิกรบกวนเรา แล้วจะ

กลับเป็นเทวดาชั้นดีที่คอยปกปักษ์รักษาเราต่อไป 

 หลกีเลีย่งการติดผ้ายันต์กนัภูตผิใีนบ้าน หรือการพกพา

เครื่องรางของขลังที่เบีดเบียนวิญญาณชั้นต�่า เพราะสิ่งเหล่าน้ี

กระทบกระเทือนถึงวิญญาณช้ันต�า่ให้ได้รับความเดือดร้อนและ

เคียดแค้น อันจะส่งผลให้เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวร จองล้าง 

จองผลาญเราไม่มีที่สิ้นสุดโดยที่เราไม่รู้ตัว บ้านเรือนเคหะสถาน

เป็นของทีม่อียูใ่นโลกนี ้เป็นทัง้ทีอ่ยูข่องผูม้ชีวีติในโลก และในอกี

มิติหน่ึงที่เรามองไม่เห็น ไม่ควรเห็นแก่ตัวว่าเป็นสมบัติของเรา

เพียงผู้เดียว ควรร่วมกันอยู่กันอย่างสงบสุข พวกวิญญาณต้อง

อาศัยบุญกุศลถึงอยู่ได้ ถ้าได้รับบุญจากมนุษย์ผู้อาศัยอยู่ในผืน

แผ่นดนิเดยีวกนัเขาย่อมพงึพอใจ และจะรกัษามนุษย์ให้มคีวามสขุ 

ความเจริญ แม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไว้ใน เทวตาทิสสทักขิณา

นุโมทนา   ว่า 

 ยัสมิง ปะเทเส กัปเปติ วาสัง ปัญติตะชาติโย  

 สีลวันเตตถะ โภเชตะวา สัญญะเต พรหมะจาริโณ  

 ยา ตัตถะ เทวตา อาสุง ตาสัง ทักขิณะมาทิเส  

 ตา ปูชิตา ปูชะยันติ มานิตา มานะยันติ นัง  

 ตะโต นัง อนุกัมปันติ มาตา ปุตตังวะ โอระสัง  

 เทวะตานุกัมปิโต โปโส สะทา ภัทรานิ ปัสสติ 

แปลว่ำ ผู้ฉลาดชาติบัณฑิต เมื่ออาศัยอยู่ ณ สถานที่แห่งใด 

ควรเชือ้เชญิผู้ทรงศลีเข้าไปเล้ียงดูในสถานทีแ่ห่งนัน้ แล้วอุทศิบุญ

ให้แก่เทวดาผู้อาศัยอยู่ ณ สถานที่แห่งนั้น เทวดาเมื่อได้รับการ

บชูาแล้วย่อมบชูาตอบ คือท�าความอนเุคราะห์ช่วยเหลอืผูอ้ทุศิบุญ

ให้แล้วนั้น เหมือนบิดามารดาผู้รักบุตร ย่อมอนุเคราะห์บุตร 

ผูใ้ดได้รบัการช่วยเหลอืจากเทวดาแล้ว ย่อมประสบแต่ความเจรญิ

รุ่งเรืองอยู่เป็นนิจ 

4.กำรให้ทำนแก่บุคคลย่อมมีผลบุญแตกต่ำงกัน 

 - ให้ในพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมเกิดผล

มากกว่าให้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียว 

 - ให้ในพระพทุธเจ้าย่อมมผีลมากกว่าให้ในพระอรหนัต์  

 - ให้ในพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้ออกจากนิโรธ

สมาบัติย่อมมีผลมากกว่า 

 -ให้ในพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ในสถานภาพปกติ

 - ให้ในพระอรหันต์ย่อมมีผลเหนือกว่าให้พระอนาคามี

 - ให้ในพระอนาคามย่ีอมมผีลมากกว่าให้พระสกทาคามี

 - ให้ในพระสกทาคามย่ีอมมผีลมากกว่าให้พระโสดาบนั 

 - ให้ในพระโสดาบันย่อมมีผลมากกว่าให้แก่ผู้ทรงฌาณ 

 - ให้ในผู้ทรงฌาณย่อมเหนือกว่าให้ในพระผู้ประพฤติ

ศีลตามปกติ 

 - ให้ในผู้มีศีลย่อมมากกว่าให้ผู้ไม่มีศีล 

 - ให้ในคนย่อมมากกว่าให้ในสัตว์ 

 - ให้ในสัตว์ผู ้โพธิสัตว์ย่อมมีผลมากกว่าให้ในสัตว์

ธรรมดา 

 - ให้ในสัตว์ที่มีคุณย่อมเกิดผลมากกว่าให้แก่สัตว์ที่

ไม่มคีณุ และแม้แต่ให้อาหารแก่พวก มด ปลวก กย็งัเกิดบุญกุศล 

ดังนั้น ชื่อว่าการให้ย่อมเกิดบุญกุศลทั้งสิ้น แต่มากน้อยต่างกัน 

เงิน 1 บาท ถวายพระอรหันต์มีผลมากมายนับไม่ได้ แต่ให้ภิกษุ

ผู้ทรงศีลมีผลน้อย นี่คือความแตกต่างของนาบุญ ถ้ารู้จักเลือก

ให้เลอืกเถดิ ถ้าเลอืกไม่ได้กใ็ห้ถวายสงฆ์ส่วนรวมกม็อีานสิงฆ์มาก 

 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น 

ฉบับหน้าครับ (4)
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่ >>>
โดย...สุวนัย ภูมาศ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศึกษาเฉพาะกรณีการถ่ายโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
The personnel management legal problem of local administrative

organization : A Case study of The local personnel transfer

 สุวนัย ภูมำศ (Suwanai Poomat)* อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (Bajrawan Nuchpayool, LL.D.) **

 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทคัดย่อ

 พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 ก�าหนดให้จดัท�า

แผนการกระจายอ�านาจและแผนปฏิบัติการ เพื่อด�าเนินการถ่ายโอนภารกิจ เงิน และบุคลากร โดยก�าหนดให้คณะกรรมการการก

ระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถ่ิน (กกถ.) พิจารณาทบทวนทุกห้าปี เพื่อพิจารณาให้มีการกระจายหน้าที่การจัด

ระบบบริการสาธารณะ การจัดสัดส่วนภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดระบบบริหาร  งานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

โดยการถ่ายเทก�าลังคนเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการฉบับดังกล่าว

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ จะศึกษาปัญหาการถ่ายโอนข้าราชการส่วนกลางและข้าราชการ ส่วนภูมิภาค ข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นมาด�ารงต�าแหน่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และปัญหาโครงสร้างองค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 จากการศึกษาพบว่า องค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถท�าหน้าที่เป็น 

กลไกส�าคัญในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เมื่อได้ด�าเนินการถ่ายโอนบุคลากรมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะหนึ่งกับประสบปัญหาในทางปฏิบัติในการ 

ถ่ายโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ

          *มหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 **อาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาเรื่องปัญหาทางกฎหมายในการบริหารงานบุคคล  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

: ศึกษาเฉพาะกรณีถ่ายโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สัญญา หลักประกันและการบริหารสัญญา (ต่อ)

 พบกนัอกีแล้วค่ะ จากฉบบัท่ีแล้วพูดถงึการน�าหลกัประกนัซองมาเป็นหลกัประกนัสญัญา ซึง่ฉบบันีจ้ะ

พูดถึงค่าปรับ (เบี้ยปรับ)  ค่าเสียหาย และการน�าส่งส�าเนาสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีหลัก

ปฏิบัติ ดังนี้

 - ค่าปรับ (เบี้ยปรับ) เป็นค่าเสียหายที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหาย

 - ค่าเสยีหาย เป็นสทิธเิรยีกร้องของคูส่ญัญาเมือ่มคีวามเสยีหายเกิดขึน้แล้ว ต้องพสิจูน์ความเสยีหาย

กรณีซื้อ/จ้ำง

 1. ไม่ต้องการผลส�าเร็จของงานพร้อมกัน

 - ค่าปรับรายวัน อัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

 2. ที่ต้องการผลส�าเร็จของงานพร้อมกัน

 - ค่าปรับรายวัน เป็นจ�านวนเงินตายตัว อัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต�่ากว่า 

  วันละ 100 บาท

 3. จ้างก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร

 - ปรับรายวันในอัตรา อัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง

สัญญำและกำรเรียกค่ำปรับ

 สญัญา/ข้อตกลงเป็นหนังสอื มลูค่าตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป ต้องส่งส�าเนาให้ส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(ข้อ 128) หรือ ส�านักงานตรวจเงินภูมิภาค และกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันท�าสัญญา หรือข้อตกลง

ตามนี้

 1. เมื่อครบก�าหนดสัญญา/ข้อตกลง ยังไม่มีการส่งมอบต้องแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา 

 2. เมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ(ส่งมอบของ/งานจ้าง) ให้แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับ

มอบพัสดุนั้นด้วย

 3. การนับวันปรับ ให้นับถัดจากวันครบก�าหนดตามสัญญา/ข้อตกลง จนถึงวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

ส่งมอบสิ่งของถูกต้องครบถ้วน หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา/ข้อตกลง (หักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจรับใช้ไปในการตรวจรับออกจากจ�านวนวันที่ต้องถูกปรับด้วย

 4. เงื่อนไขสัญญาซื้อเป็นชุด ให้ปรับทั้งชุด

 5. สิ่งของราคารวมติดตั้ง/ทดลอง ให้ปรับตามราคาของทั้งหมด

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ/...

ที่มา : ส�านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

<<< ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน
โดย...นิมิตร ลิเอาะ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
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ข่าวกีฬา >>>
โดย...จ่าอ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

สวสัดคีรบัแฟนข่าวกฬีา รอบรัว้ อบจ.ขอนแก่นครบั ฉบบันี ้ฝ่ายการท่องเทีย่วและ

กีฬา ส�านักปลัดฯ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเยาวชนเล่นกีฬาห่างไกล

ยาเสพติด “ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก” ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. - 21 เม.ย. 2560 สถานที่

ฝ ึกอบรมคือสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น ซึ่งช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของทุกปี  

ฝ่ายการท่องเท่ียวและกีฬา ส�านักปลัดฯ อบจ.ขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก เยาวชนในพื้นที่ และผู้ท่ีสนใจโครงการ จ�านวน 100 คน  

หากผู ้ปกครองหรือผู ้ที่สนใจต้องการน�าบุตรหลานทั้งหญิงและชายมาฝึกอบรม 

ก็สอบถามมายังฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬาได้ครับ เบอร์โทรศัพท์ 043-222397  

สนามกฬีา อบจ.ขอนแก่น ฝ่ายการท่องเทีย่วกีฬา ส�านกัปลัดฯ ในวนัเวลาราชการครับ 

อนุมัติโครงการโดย นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมท�ากิจกรรม 

ฝึกทักษะการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ หันมาเล่นกีฬา 

ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข เพื่อปลูกจิตส�านึกในการรักการเล่นกีฬา และเป็นการ

ประชาสัมพันธ์องค์กรให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทองค์กรในการสนับสนุน 

และส่งเสริมกีฬา รวมถึงการสนองรับต่อนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เด็ก เยาวชน 

ประชาชน หันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 

 ฉบับนี้ลาไปก่อนครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้าน

กีฬาครับ สวัสดีครับ... 
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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
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.2553
รำงวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ประจ�ำปี 2552
ประเภท สถำนีขนส่งทำงบก
จาก...กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วารสารคูนแคน 31



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.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
รางวัล “วัฒนคุณำธร” เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2559
ประกาศเกียรตคิณุ อบจ.ขอนแก่น เปน็องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีผลคะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
“รำงวัลกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ประจ�ำปี 2559”
จาก...ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.2559
รางวลั “องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดเีดน่ ดำ้นกำร
ป้องกันกำรทุจริต ประจ�ำปี 2559”
จาก...ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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