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

	 เมื่อวันที่	 11	 ส.ค.	 2560	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	
พระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพญ็กศุลถวายพระบรมศพ	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในโอกาสนี้	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น 
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ พร้อมด้วย	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นำยสิทธิกุล 
ภูค�ำวงศ์, นำงวัชรำภรณ์ ผ่องใส, นำยวัฒนำ ช่ำงเหลำ ,ประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น 
ดร.สุชำติ ไตรองค์ถำวร	 น�าคณะสมาชิกสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 ,คณะผู้บริหาร 
หวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	และคณะผูบ้รหิาร	คร	ูโรงเรยีนในสงักดั	
อบจ.ขอนแก่น	 เข้าร่วมบ�าเพ็ญกุศล	 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 
ณ	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	ในพระบรมมหาราชวัง	กรุงเทพมหานครฯ

ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์
นายก	อบจ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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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	วิริยปิยะ
	 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
	 นางพัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล
	 นางณัฐชยา	ดาหาร
	 นางทัศรินทร์	เชิดโกทา
	 จ่าเอกวีระศักดิ์	อินทะวงษ์
	 นางจิระนันท์	ชนเวียน
	 นายชาญสิทธิ์	คุ้มตะบุตร

	 นายเกียรติศักดิ์	บัวพา
	 นางวราภรณ์	อุทธา
	 นางสาววิภารัตน์	ชมชัยภูมิ
	 นายศิริวัฒน์	นามคัณที
	 นางสาวรัชนีวรรณ	ทองชา
	 นางนภัค	ปัญญาใส

	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา	กรมโคตร
	 นายพิพัฒน์พล	หล่อยดา
	 นางสาวยุวนิดา	แสนแก้ว
	 นางสาวอรษา	ดวงแก้ว

บรรณาธิการ
พ.ศ.	2560	นี้ว่า	“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนาด้วยตน จนเติบใหญ ่
เพราะคนแกร่ง จะก้าวได้ยาวไกล เพื่อมาเป็นก�าลังไทย ให้แข็งแรง” 
ขอมอบให้กับลูก	ๆ 	ทุกคนนะคะ	ขอให้ลูกทุกคนเป็นคนดีของแม่คะจะได้
เป็นคนดีของประเทศต่อไป
	 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาว	 จ.ขอนแก่น	 และประชาชน 
ทุกหมู ่เหล่าร ่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี	 และร�าลึกถึง 
พระมหากรณุาธคิณุของพระองค์ท่านท่ีทรงทุม่เทปฏิบตัพิระราชกรณยีกิจ
นานัปการ	 เพื่อความผาสุขของประชาชนชาวไทยได้อยู่ดีกินดี	 มีความ 
เป็นอยู่และมีสุขภาพแข็งแรง	ขอพระองค์ทรงพระเจริญ	ยิ่งยืนนาน...	
	 ก่อนจากกันฉบับนี้	ขอฝากความห่วงใยถึงทุกๆ	ท่าน	ที่ประสบ
ปัญหาน�้าท่วมจาก	“พายุเซินกา”	 เข้าถล่มภาคเหนือ-อีสาน	 ท�าให้เกิด 
ฝนตกหนกัและน�า้ท่วมฉบัพลันในเกอืบทกุพืน้ที	่ขอส่งก�าลังใจให้กบัพีน้่อง
ชาวไทย	ทกุท่านทีป่ระสบภยัน�า้ท่วมในครัง้นีไ้ด้ผ่านพ้นจากภัยธรรมชาติ
ครัง้นีไ้ปด้วยด.ี..	และขออาราธนาคณุพระศรรัีตนตรยั	พระบารมขีององค์
พระธาตุขามแก่น	 พระบารมีของเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมืองขอนแก่น 
จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านปลอดภัยด้วยเทอญ	 พบกันใหม ่
ฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ.....	

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

นางพัฒนาวดี	วิริยปิยะ
ปลัด	อบจ.ขอนแก่น

 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน	วารสารคูนแคนปีที่	12	ฉบับที่	11	ประจ�า
เดือนสิงหาคม	 2560	 กลับมาพบกันอีกครั้ง	 พร้อมข่าวความเคล่ือนไหว
ต่าง	ๆ	ของ	อบจ.ขอนแก่น	และ	จ.ขอนแก่น
	 เดือนสิงหาคม	 เป็นเดือนมหามงคลท่ีทุกท่านต่างแสดงความ
กตัญญูต่อบุพการี	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ก็แสดงออกถึงความจงรักภักดี
คือวันที่	12	สิงหาคม	เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพของ	สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ ทกุคน
รับทราบและซาบซึ้งกันดี	 นั่นคือวันส�าคัญที่	 คนไทย	 ทุกคนเรียกกันว่า	
“วันแม่แห่งชาติ”	 วารสารคูนแคน	 ขอเป็นตัวแทน	 อบจ.ขอนแก่น 
ถวายพระพรพระองค์ท่าน	ขอพระองค์ทรงพระเจริญ	 และขอเชิญชวน
ลกู	ๆ 	ทกุคนได้แสดงออกถึงความรกั	ความกตญัญตู่อแม่ของเราผูใ้ห้ก�าเนดิ	
ผู้ที่ยอมเสียสละทุกอย่างผู้ที่มีเมตตาคุณ	กรุณาคุณ	และความรักอยู่ในค�านี้
บริบูรณ์แล้วกับค�าว่า	“แม่” และขอมอบค�าขวัญวันแม่แห่งชาติประจ�าป ี
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “Khon Kaen Shopping & Dining 

Paradise 2017 ขอนแก่น กิน ช็อป เที่ยว 2560”

นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “Khon Kaen Shopping & 
Dining Paradise 2017 ขอนแก่น กิน ช็อป เที่ยว 2560” 
โดยมี	ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	นำยยุทธศักดิ์ สุภสร 
เป็นประธานในพิธี	 ปลัดจังหวัดขอนแก่น	 นำยปิยิน ตลับนำค  
กล่าวต้อนรับ	 และรองผู ้ว ่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเท่ียว 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	นำยนพดล ภำคพรต	กล่าวรายงาน	
ภายในงานม	ีนายกเทศมนตรนีครขอนแก่น		นำยธีระศกัด์ิ ฑฆีำยพุนัธุ ์
ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที	่1	ก.ค.	2560	ณ	บรเิวณลานหน้าขอนแก่นฮอลล์ 
ชั้น	5	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น	

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

“การเพาะเห็ด” อ.ภูผาม่าน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง	“การเพาะเห็ด”	อ�าเภอภูผาม่าน	จังหวัดขอนแก่น	รุ่นที่	3	

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

ร่วมเป็นเกยีรต	ิ	เมือ่วนัที	่4	ก.ค.	2560		ณ	หอประชมุองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลห้วยม่วง	อ.ภูผาม่าน	จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ฯ 

ต.ดอนหัน อ.เมือง รุ่นที่ 1

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรย์ีตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 อ�าเภอเมืองขอนแก่น	 จังหวัดขอนแก่น

โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	5	นำยอนุชำ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	4	ก.ค.	2560	ณ	หอประชุมองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลดอนหัน	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการประเพณีวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา 

วันอาสาฬหบูชา ปี 2560

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประเพณีวันส�าคัญทางพระพุทธ
ศาสนา	วันอาสาฬหบูชา	ประจ�าปี	2560	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น	นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ เป็นประธาน		เมื่อวันที่	1	ก.ค.	
2560	ณ	 โรงแรมพูลแมนขอนแก่น	 ราชาออคิด	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น
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<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

แข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์
ร่วมเป็นเกียรตใินพธิเีปิดการแข่งขนักฬีา	เทควนัโด	ชงิถ้วยพระราชทาน
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี“50 ปี แก่นนคร
วทิยาลยัแชมป์เป้ียนชพิ” ประจ�าปี	2560	โดยม	ีผูว่้าราชการจงัหวดั
ขอนแก่น	นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ เป็นประธานในพิธี	ผอ.โรงเรียน
แก่นนครวทิยาลยั	ดร.วรีะเดช ซำตำ	กล่าวรายงาน		เมือ่วนัที	่9	ก.ค.	
2560	ณ	อาคารศนูย์กีฬาโรงเรยีนแก่นนครวทิยาลัย	อ.เมอืงขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อดูงานต้นแบบ 

ตามแนวทางพระราชด�าริฯ ต.บ้านทุ่ม

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาเพือ่ดูงานต้นแบบ	
ตามแนวทางพระราชด�าริแก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	โดยมี	ประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น 
ดร.สุชำติ ไตรองค์ถำวร ร่วมพบปะกับผู้เข้าร่วมในโครงการ 
เมื่อวันที่	 16	 ก.ค.	 2560	 ณ	 หอประชุมโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
ต.บ้านทุ่ม	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่าย

นักเรียน นักศึกษาต้านภัยอาชญากรรมยาเสพติด อ.บ้านไผ่

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่าย	 นักเรียน	
นกัศึกษาต้านภยัอาชญากรรมยาเสพตดิ	ประจ�าปีงบประมาณ	2560	
โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	2		นำยองอำจ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
ผู้ก�ากบัการสถานตี�ารวจภธูรบ้านไผ่	พ.ต.อ.จ�ำรสั จนัแดง ร่วมเป็นเกยีรติ	
เมื่อวันท่ี	 17	 ก.ค.	 2560	ณ	 หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ	่
อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น	

การประกวดธิดาหนองเรือ ประจ�าปี 2560 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดการประกวดธิดาหนองเรือ	 ประจ�าปี	 2560	 และ 

มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด/การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีจดัข้ึนในงาน	“ฮีตฮอยอสีาน งานของดีหนองเรอื” ประจ�าปี	2560	

โดยม	ีนายอ�าเภอหนองเรอื	นำยประจวบ รกัษ์แพทย์ กล่าวรายงาน	

ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.หนองเรือ	 เขต	 1 นำยสุรพจน์ เตำะเจริญสุข 

ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	21	ก.ค.	2560	ณ	เวทีสนามหน้าที่ว่าการ

อ�าเภอหนองเรือ	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ อ.เมือง

นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ เป็นประธาน

เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน	์

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	อ�าเภอเมอืงขอนแก่น		โดยม	ีส.อบจ.

ขอนแก่น	อ.เมอืง	เขต	2	นำยวฒิุพร ศรมีงักรแก้ว พร้อมคณะให้การ

ต้อนรับอย่างอบอุ่น	เมื่อวันที่	21	ก.ค.	2560	ณ	หอประชุมโรงเรียน

เทศบาลหนองใหญ่	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

มอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษา

จังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น	 

ครบ	200	ปี	ประจ�าปีการศึกษา	2560	โดยมี	ประธานมูลนิธิเพื่อการ

ศึกษา	จังหวัดขอนแก่นครบ	200	ปี	นำงระเบียบรัตน์ พงษ์พำนิช 

เป็นประธาน	ในโอกาสนีม้	ีปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นำงพฒันำวด ีวริยิปิยะ, 

รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร 

ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั	และเอกชน	ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที	่21	

ก.ค.2560	ณ	หอประชมุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	อ.เมอืง

ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ์  

พร้อมด้วย	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์  

คณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมบันทึกเทป

โทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เมื่อวันท่ี	 25	 ก.ค.	 2560 

ณ	 ห้องแสดง	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการขับขี่ปลอดภัย

เสริมสร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 2

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดอบรม	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการขับข่ี

ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	ประจ�าปีงบประมาณ	2560	รุ่นที่	2	

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

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นำงพัฒนำวดี วิริยปิยะ	 คณะผู้บริหาร	

ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	22	ก.ค.	2560	

ณ	โรงเรียนสอนขับรถไอดี	ไดร์ฟเวอร์	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.2560 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”	 โดยมี	 คณะผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมในโครงการ 

คร้ังนี้	 เมื่อวันที่	 25	 ก.ค.2560	ณ	 หอประชุมองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีมอบเสื้อคอโปโลสีด�า พระราชทาน

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ ์ตัง้วำนิชกพงษ์  พร้อมด้วย	

สมาชกิสภา	อบจ.ขอนแก่น	คณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	

ร่วมพธิรีบัมอบเสือ้พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	มหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพวรางกูร “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” จังหวัด

ขอนแก่น	 เพื่อน�าไปมอบให้ประชาชนสวมใส่เข้าร่วมกิจกรรม

สาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิม					

พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 28	 กรกฎาคม	 2560	 โดยมี 

ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น นำยพงษ์ศกัดิ ์ปรชีำวทิย์ เป็นประธาน	

เม่ือวนัที	่26	ก.ค.	2560	ณ	ศาลาประชาคมจงัหวัดขอนแก่น		อ.เมือง

ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ

ณ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง)

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ์  

พร้อมด้วย	คณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมในพธิเีจรญิ

พุทธมนต์ถวายพระราชกศุลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิล		

อดุลยเดช	 และถวายพระพรชัยมงคลพร้อมถวายพระราชกุศล 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9 

และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	65	พรรษา	28	กรกฎาคม	

2560	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ 

เป็นประธาน	และมี	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	นำงศศิธร 

ปรีชำวิทย์ ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	27	ก.ค.	2560	ณ	วัดศรีจันทร์	

(พระอารามหลวง)	อ.เมืองขอนแก่น		จ.ขอนแก่น

ปลูกต้นยางนา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นยางนา	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา	65	พรรษา	28	กรกฎาคม	2560	เมื่อวันที่	27	ก.ค.	

2560	ณ	สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  

พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมในพิธทีางศาสนา

มหามงคล	 5	 ศาสนา	 (ศาสนาพุทธ	 ศาสนาอิสลาม	 ศาสนาคริสต์	

ศาสนาฮนิดู	และศาสนาซิกข์)	เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	

65	พรรษา	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู 

28	 กรกฎาคม	 2560	 โดยมี	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 

นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์	เป็นประธาน		เมื่อวันที่	28	ก.ค.	2560		

ณ	มณฑลพิธีศาลหลักเมืองขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

รองนายก	อบจ.ขอนแก่น นำยสทิธิกุล ภคู�ำวงศ์	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร 

ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล	

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	65	พรรษา	28	กรกฎาคม	

2560	โดยม	ีผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น	นำยพงษ์ศกัดิ ์ปรชีำวทิย์ 

เป็นประธาน	เมื่อวันที่	28	ก.ค	2560		ณ	มณฑลพิธีศาลหลักเมือง

ขอนแก่น		อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏบัิตกิารเพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา	 (Science	 Technology	

Engineering	and	Mathematics	Education	:	STEM	Education)	

โดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 กระบวนการ 

ทางวศิวกรรมศาสตร์และคณติศาสตร์	เพือ่น�าไปใช้ในการแก้ปัญหา	

น�าไปสูก่ารสร้างนวตักรรม	โรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่น	ปีการศึกษา	2560	เมื่อวันที่	28	ก.ค.	2560	ณ	ห้องภูพาน	

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วำนชิกพงษ์ พร้อม

ด้วยคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมในพิธีท�าบุญ

ตกับาตรถวายพระราชกศุลพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระ

ราชกุศล	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	

9	และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	65	พรรษา	28	กรกฎาคม	

2560	โดยมี	ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น	นำยพงษ์ศักดิ ์ปรชีำวทิย์ 

เป็นประธาน	เมื่อวันที่	28	ก.ค.	2560	ณ	มณฑลพิธีศาลหลักเมือง

ขอนแก่น		อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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<<< รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...พีระพงษ์ สงกลาง นิติกรช�านาญการ

การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

(ตอนที่ 1)
	 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน	ฉบับนี้จะขอน�าเสนอสาระข้อมูลเชิงวิชาการตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติ	พ.ศ.	2542	(แก้ไขเพิม่เตมิ	พ.ศ.	2550	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2554	และ	(ฉบบั

ที่	3)	พ.ศ.	2558)	เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ	หรือ	ป.ป.ช.	ในการด�าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

และเสรมิสร้างทศันคตแิละค่านยิมเกีย่วกบัความซือ่สตัย์	รวมทัง้ด�าเนนิการให้

ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 อาจกล่าวได้ว่า	นโยบายการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติถือเป็น

วาระส�าคัญและก�าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริต	 โดยคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้ด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร ์

ดังกล่าวแล้ว	3	ระยะ	ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นระยะที่	3	(พ.ศ.	2560	-	พ.ศ.	2564)	

เพ่ือมุ่งสู่ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม	 เป็นสังคมมติใหม่ที่

ประชาชนไม่เพกิเฉยต่อการทจุริตทุกรูปแบบซึง่ได้รบัความร่วมมอืทกุภาคส่วน

ในการพิทักษ์รักษาประโยชน์ของชาติและประชาชน	 โดยก�าหนดวิสัยทัศน	์

“ประเทศไทยใสสะอาด	ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”	(Zero	Tolerance	&	Clean	

Thailand)	มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับ

รู้การทุจริต	(Corruption	Perceptions	Index	:	CPI)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	

ในปี	พ.ศ.	2564	ทั้งนี้ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น	การบริหารงานภาครัฐจะ

ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น	 เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี

พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน	 ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต

ประพฤตมิชิอบ	ส�าหรับยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต	ระยะที่	3	ก�าหนดการด�าเนินงานออกเป็น	6	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	1	 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	2	 ยกระดับเจตจ�านงทางการเมืองในการ

	 	 	 	 	 ต่อต้านการทุจริต

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	3		 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	4		 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

	 	 ยุทธศาสตร์ท่ี	5	 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปราม 

	 	 	 	 	 การทุจริต

	 	 ยุทธศาสตร์ท่ี	6		 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต	 

	 	 	 	 	 (Corruption	Perceptions	Index	:	CPI)	

	 ส�าหรบัองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิน่	(อปท.)	ถอืเป็นหน่วย

งานที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	 ปัจจุบันมี	 อปท.	 จ�านวน	

7,853	 แห่ง	 (ข้อมูล	 :	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 พ.ศ.2559) 

ซึ่ง	 อปท.	 เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอ�านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจาย 

อ�านาจจากส่วนกลางลงสู ่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม 

การปกครองในระบอบประชาธปิไตย	เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท�าบรกิาร

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพี่อประโยชน์ของประชาชน 

ในท้องถิ่น

	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก	 และคาดหวังว่า	 อปท. 

จะเป็นกลไกที่ส�าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและความร่วมมือกันสร้าง

สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	 โดยในด้านการป้องกันการทุจริต	 ตั้งแต่ป  ี

พ.ศ.	2552	-	2559	มีผลบังชี้ว่ามี	อปท.	จ�านวนมาก	ได้ยึดถือและมุ่งมั่นว่าจะ

บรหิารราชการให้เกดิประโยชน์สขุแก่ประชาชนในท้องถิน่	มกีารบรหิารให้เป็น

ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 ให้ความส�าคัญกับการต่อต้าน 

การทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง	 จนท�าให้มี	 อปท. 

ที่ได้รับประเมินรางวัล	 อปท.	 ที่ดีและดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต	 

จ�านวน	 147	 แห่ง	 (อบจ.ขอนแก่น	 ได้รับรางวัล	 อปท.ดีเด่นด้านการป้องกัน 

การทุจริต	ปี	พ.ศ.	2559	จากส�านักงาน	ป.ป.ช.)	ในปี	พ.ศ.	2560	ส�านักงาน	

ป.ป.ช.	 จึงได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมท้องถ่ินปลอดทุจริตอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร	 อปท.	 แสดงเจตจ�านงทางการเมืองในการต่อต้าน 

การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท�าแผนว่าด้วยการป้องกันการทุจริต 

เพื่อให้บริหารงานด้วยความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน 

การทุจริตในองค์กร

	 ฉบับต่อไป	 ผู้เขียนจะกล่าวถึงสารัตถะในวัตถุประสงค์	 ประโยชน์ 

และสิ่งที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ในการจัดท�าแผนว่าด้วยการป้องกัน 

การทุจริต	 รวมไปถึงกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่เพ่ือรองรับผลการกระท�า 

ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	...
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ. >>>
โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

เปิดโครงการ
ควบคุมโรคติดต่อแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1

นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วำนชิกพงษ์ 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมโรคติดต่อแบบ

บูรณาการ	 รุ่นที่	 1	 โดยความร่วมมือของ	 อบจ.ขอนแก่น	 และ

ส�านักงานป้องควบคุมโรคท่ี	 7	 จังหวัดขอนแก่น	 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ให้มีความรู้

และทกัษะในการป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อทีส่�าคญัในพืน้ท่ี	และพัฒนากจิกรรม

ผู้เรียน	เรื่องการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	โดยมี	รอง	ผอ.ส�านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่	 7	 จังหวัดขอนแก่น	 ดร.เกษร แถวโนนง้ิว กล่าวรายงาน 

ในโอกาสนี้มี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	1	นำงปณิดำ แก้วขัน	รองปลัด	

อบจ.ขอนแก่น	นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร ,นำงสำวนงลักษณ์ 

รตันจนัทร์	,หวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็นเกยีรต ิ

เมื่อวันที่	 31	 ก.ค.	 2560	ณ	ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น	

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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<<< ตราสัญลักษณ์ อบจ.ขอนแก่น อัจฉริยะ

 Wallipop ตราสัญลักษณ์ อบจ.ขอนแก่น อัจฉริยะ

โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
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กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง (10) >>>
โดย...ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

วารสารคูนแคน	ฉบับนี้จะเป็นตอนที่	10	ของพระราช
บญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.	2560	
ซึง่เดมิคาดว่าจะเป็นตอนสดุท้าย	แต่กย็งัไม่สดุท้ายครบั	ยงัมเีรือ่ง
ที่น่าติดตามในฉบับหน้าอีกครับ	

ก่อนอื่นต้องขอโทษท่านผู้อ่านด้วยครับเพราะตอนที่	1	
ถึงตอนที่	 9	 นั้น	 เนื้อหาน�ามาจาก	พ.ร.บ.ฉบับร่าง	 เลขมาตรา 
จึงคาดเคลื่อน	ครับ	
	 ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ
การนั้น	กฎหมำยก�ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู ้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
กับหน่วยงำนของรัฐ	 โดยให้พิจารณาถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นส�าคัญ 
หำกผู ้ประกอบกำรรำยใดมีผลกำรประเมินไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
ที่ก�ำหนด จะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท�ำสัญญำกับหน่วย
งำนของรฐัไว้ชัว่ครำว	จนกว่าจะมผีลงานการปฏิบัตเิป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนด	 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเป็นไปตาม
ระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี�าหนด	ตามมาตรา	106	และผลการประเมนิ
ในมาตรา	 107	 ได้ก�าหนดให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการ
พจิารณาคดัเลอืกผูย้ืน่ข้อเสนอกับหน่วยงานของรฐั	นอกจากนัน้
รัฐมนตรีอำจออกระเบียบก�ำหนดกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
อืน่นอกเหนือจำกควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำนให้แล้วเสรจ็
ตำมสัญญำก็ได้ 
 กำรถอืว่ำเป็นผูท้ิง้งำนของผูย้ืน่ข้อเสนอหรือคูส่ญัญำ
ตำมมำตรำ 109 จะต้องเป็นกรณีที่ได้กระท�ำกำรโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรในประเด็นต่อไปนี้
		 (1)	เป็นผูย้ืน่ข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืกแล้วไม่ยอมไป
ท�ำสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายใน
เวลาที่ก�าหนด

(2)	 คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่
หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น

(3)	เมือ่ปรากฏว่าผูย้ืน่ข้อเสนอหรือคู่สญัญาของหน่วยงาน
ของรัฐกระท�ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
รำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือกระท�ำกำรโดยไม่สุจริต

(4)	 เมื่อปรากฏว่าผลกำรปฏิบัติตำมสัญญำของที่
ปรึกษำหรือผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำน
ก่อสร้ำงมีข้อบกพร่อง ผิดพลำด หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่หน่วยงำนของรัฐอย่ำงร้ำยแรง

(5)	 เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือ
ควบคุมงำนก่อสร้ำงหรือผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำงไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา	88	นั่นคือ	เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบกำรงำน
ก่อสร้ำงในงำนนั้น	ทั้งนี้	ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

(6)	กำรกระท�ำอื่นตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอ�านาจส่ังให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ 
คู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน	 และให้แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วย
งานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางรวมทั้งแจ้งให้ผู ้ทิ้งงานทราบด้วย	 ในกรณีที่
นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน	 ถ้าการกระท�าดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วน 
ผู้จดัการ	กรรมการผูจ้ดัการ	ผู้บรหิาร	หรอืผู้มอี�านาจในการด�าเนนิงาน
ในกจิการของนติบิคุคลนัน้	ให้สัง่ให้บคุคลดงักล่าวเป็นผูท้ิง้งานด้วย
 เมื่อถูกสั่งเป็นผู้ทิ้งงำนแล้ว ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงำน
อำจร้องขอให้ได้รบักำรเพกิถอนกำรเป็นผูท้ิง้งำนได้ ตำมมำตรำ 
110 โดยอย่ำงน้อยต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1)	เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง
(2)	มีการช�าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย	และ
(3)	 ได้พ้นก�าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็น

ผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด	
นั่นคือ ต้องครบทั้ง 3 เงื่อนไขจึงจะได้รับกำรพิจำรณำเพิกถอน
เป็นผู้ทิ้งงำนและเป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนดครับ

เมื่อได้มีกำรแจ้งเวียนรำยชื่อผู้ทิ้งงำนตำมมำตรำ 109 
แล้ว ห้ำมหน่วยงำนของรัฐท�ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้ทิ้งงำน 
ซ่ึงรวมถึงนติบิคุคลทีผู้่ทิง้งานเป็นหุน้ส่วนผู้จัดการ	กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูบ้รหิาร	หรอืผูม้อี�านาจในการด�าเนนิงานในกจิการของนติบุิคคล
นั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา	
110	แล้ว
 ก่อนจบบทความฉบับนี้	 ก็มาให้ก�าลังใจผู ้รับผิดชอบ 
การจดัซือ้จดัจ้าง	ซึง่กฎหมายได้บญัญตัใินมาตรา	61	ระบใุห้ผูม้อี�านาจ
แต่งตั้งผู ้ รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น	 ซึ่งจะกระท�าโดย 
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคนใดคนหนึง่กไ็ด้	และให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด	และให้มีค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว	 ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด	
โดยปกติหลายท่านที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา 
ก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว	 การได้ค่าตอบแทนเข้ามาอีก 
กจ็ะเป็นแรงจูงใจให้ต้ังอกต้ังใจท�างานกนัอย่างเต็มที	่กร็อกระทรวง
การคลังก�าหนดอัตราค่าตอบแทนก่อนนะครับ.
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ภารกิจกองกิจการสภา
โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  
เป ็นประธานเป ิดโครงการอบรมสัมมนาการมีส ่วนร ่วม 
ของประชาชนในการพฒันาท้องถิน่อย่างมปีระสทิธภิาพ	ประจ�าปี 
2560	ณ	องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่นและเดินทางศกึษา
ดูงาน	 อ�าเภอวังน�้าเขียว	 อ�าเภอปากช่อง	 จังหวัดนครราชสีมา	
ระหว่างวันที่	18-20	ก.ค.	2560	โดยผูเ้ข้ารบัการอบรมประกอบ
ด้วยประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 สมาชิก 
สภา	อบจ.ขอนแก่น	คณะผูบ้รหิาร	 ข้าราชการ	พนกังาน	สงักัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น	รวม	139	คน	ซึง่การอบรม
คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน	 การเปิดเวทีให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาในชุมชน	ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน	 สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้รับ 
ในการอบรมไปประยกุต์ใช้ในการบรหิารจดัการงานท้องถิน่ให้เกดิ
ประสิทธภิาพสูงสุด	
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา

 เม่ือวันที่ 28 ก.ค. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ พร้อมด้วย รองนายก อบจ.ขอนแก่น 

นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ ,ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมท�ากิจกรรม

ปลูกต้นไม้ ตามโครงการกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายชัยธวัช 

เนียมศิริ เป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพุทธมณฑล

อีสาน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

กิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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<<< ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา
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<<< ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย...ธัชชพันธ์ ศิริสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ เป็นประธำนในพิธี

เปิดกำรอบรมส่งเสริมอำชีพเกษตรอินทรีย์ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอ

เพียง อ�ำเภอชนบท	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.ชนบท	นำยอดุลย์ คำมดิษฐ์

ร่วมเป็นเกียรติ	 เม่ือวันที่	 27	 ก.ค.	 2560	 ท่ีผ่านมา	 มีเกษตรกรในเขตต�าบล 

โนนพะยอม	อ�าเภอชนบทเข้าร่วมการอบรม	จ�านวนประมาณ	220	คน

	 ในการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงนั้น	วิทยากรได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าอบรมในหัวข้อ	“หลักการของ

เกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง” ,“การดูแลและขยายพนัธุพื์ช

เศรษฐกจิในชมุชนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง” ,“การใช้ปุย๋อนิทรย์ีและการ

ท�าเกษตรอินทรีย์ชีวภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

เกษตรกรทีเ่ข้ารบัการอบรมสามารถท่ีจะน�าความรู้ท่ีได้ไปขยายผลและน�าไปปรบัใช้

ในชีวิตประจ�าวัน	 สามารถท�าน�้าหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักไว้ใช้เองเพ่ือเป็นการลด

รายจ่ายในครัวเรือน	 พัฒนาความเป็นอยู ่ให้ดีข้ึนอันน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหา 

ความยากจนของประชาชนอย่างยั่งยืน

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ�าเภอชนบท
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ภารกิจกองคลัง >>>
โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

	 บริษัท	ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	สำขำแวงน้อย	2	
ตั้งอยู่เลขที่	130	หมู่	5	ต.แวงน้อย	อ.แวงน้อย	จ.ขอนแก่น	โทร.02-1683377

บริษัทขุนพลบริกำรน�้ำพอง	จ�ำกัด
ตั้งอยู่เลขที่	198	หมู่	5	ต.น�้าพอง	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น	

ขอแนะน�ำสถำนประกอบกำรน�้ำมัน	ที่ได้จดทะเบียนและช�ำระภำษีน�้ำมัน
ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
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<<< หน่วยตรวจสอบภายใน
โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

ที่มา : หนังสือ รวมข้อทักท้วง ด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รวบรวมเรียบเรียง โดย วิภา ธูสรานนท์

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

     น�ำใบสั่งเติมน�้ำมัน (บิลเงินเชื่อ) ไปรับน�้ำมันใช้กับรถ

ส่วนตัว

  	มีการน�าใบสั่งเติมน�้ามัน	 (บิลเงินเชื่อ)	ที่ไม่ได้ออกโดย 

ผู้มีอ�านาจสั่งจ่ายน�้ามัน	 คือผู้อ�านวยการกองคลัง	 ไปใช้เติม

น�้ามัน	 โดยระบุทะเบียนรถยนต์ของทางราชการ	 แต่ไม่น�า

รถยนต์ของทางราชการไปรับน�้ามันกลับน�ารถยนต์ส่วนตัว 

ไปใช้รบัน�า้มนัแทนและบลิเงนิเชือ่ท่ีสถานบีริการน�า้มนัได้ออก

ให้ส่งกองคลังเทศบาล	 เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับ

สถานีบริการน�้ามันท�าให้ทางราชการเสียหาย	อยู่ในความรับ

ผิดชอบของ	 เจ้าพนักงานพัสดุ	 ซึ่งเป็นผู้น�ารถยนต์ส่วนตัวไป

เติมน�้ามันและต่อมาได้น�าเงินส่งคืนเทศบาลแล้ว	ซึ่งเทศบาล

ได้ด�าเนนิการสอบข้อเท็จจรงิกรณีดงักล่าวและคณะกรรมการ

มคีวามเหน็ให้ด�าเนินการสอบสวนทางวนิยั	แต่เทศบาลยงัไม่ได้

ด�าเนินการตามมติของคณะกรรมการแต่อย่างใด

          น�ำใบสั่งเติมน�้ำมัน (บิลเงินเชื่อ) ไปรับน�้ำมันใช้กับ

รถส่วนตัว

    	ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับ	นาย	ก	

ต�าแหน่ง	เจ้าพนกังานพัสดุ	3	ตามความเหน็ของคณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริงเสนอ	 และให้พิจารณาโทษกับเจ้าหน้าที ่

ท่ีเกีย่วข้องกรณไีม่เอาใจใส่ขาดการตรวจสอบท่ีรดักมุจนท�าให้

เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น

     	ก�าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ระมัดระวงั	และปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกมุยิง่ขึน้

เพ่ือมใิห้เกดิกรณ	ีเช่นนีอ้กี	ให้นายอ�าเภอในฐานะควบคุมดแูล	

พิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 
 ในฉบับนี้หน่วยตรวจสอบภายใน	 	 ได้น�าเสนอตัวอย่างข้อทักท้วง 

ของ	 สตง.	 มาให้ผู้ที่สนใจได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 	 และในฉบับ 

ต่อไปจะได้น�าตัวอย่างข้อทักท้วงมาน�าเสนอแก่ผู้สนใจได้ติดตามต่อไป
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ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...กิตติชัย  อุทธา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 นกัเรยีนโรงเรยีนพศิาลปณุณวทิยาสงักดั	อบจ.ขอนแก่นเข้าร่วมการแข่งขนัเครือ่ง

บินจ�าลอง	 และวิทยุบัง คับรายการ"หนูน ้อยจ ้าวเวหา”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	28	กรกฎาคม	2560	จดัข้ึน

ในวันที่	22-23	ก.ค.	2560	ณ	ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต	จังหวัดปทุมธานี		โดยได้รางวัลชนะเลิศ

ในประเภทล�าเลียง	 ได้ถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	

นักเรียนที่ได้รางวัล	คือ	นำยบุญส่ง พันธ์นำง	และนำยฐิติศักดิ์ สุภำพ	นักเรียนชั้น	ม.4	

มีครูผู้ฝึกสอน	 	 คือ	คุณครูณัฐพัชร์ งำนไว	 ผู้ควบคุมทีม	 คือ	นำยวุฒิชัย อินทรสว่ำง 

ผอ.โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

 นำยณัฐวุฒิ มืดอินทร์	 นักเรียนชั้น	 ม.3	 รร.เมืองพลพิทยาคม	 สังกัด	 อบจ.

ขอนแก่นได้รับ	การคดัเลือกเป็นผูแ้ทนคณะลกูเสอืไทยเข้าร่วมงานชุมนมุลกูเสอืนานาชาติ	

ณ	รัฐเวอร์จเินียร์สหรัฐอเมริกาในระหว่างวนัที	่18	–	31	กรกฎาคม	2560	โดยมคีรผููพ้ฒันา

ผูเ้รียนด้วยกิจกรรมลูกเสอื	คือ	คณุครพูศักร ค�ำโคตร	และคณุครปูรศินำ ค�ำโคตร	ควบคมุ

โดย	ดร.มงคล อติอนุวรรตน์	ผอ.โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
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<<< ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย…กิตติชัย  อุทธา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	 สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 คว้าเหรียญทอง	 ใน

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด	Obec	young	Beach	Volleyball	2017	รุ่น	15	ปี	

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

กระทรวงศึกษาธิการ	 และ	 สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่	 4	 -	 6	 

ก.ค.	2560	 	ณ	 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร	จ.มหาสารคาม	และได้เป็นตัวแทนภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ			ระดับประเทศ	ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยา

สรรพ์	จังหวัดกาฬสินธ์	ในวันที่	10	-11	ก.ย.	2560	ต่อไป	ซึ่งนักกีฬาได้แก่	นำยอโนชำ 

หล้ำโคตร	 และนำยปองพล จันทร์ภิรมย์	 เรียนเรียนช้ัน	 ม.3	 ฝึกสอนโดย	อ.พีระสันต์  

ประไกรวัน	ผู้ควบคุมทีม	ดร.มงคล อติอนุวรรตน์	ผอ.โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

 นักเรียนสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

อาเซียนสกูลเกมส์	ครั้งที่	9	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์	9th	ASEAN	Schools	GAMES	2017	

ที่จัดขึ้นในวันที่	13	–	21	ก.ค.	2560	และได้คว้ารางวัล	2	เหรียญทอง		คือ	

  นำยจักรพรรด์ิ น้อยศรี	 นักเรียนช้ัน	 ม.5	 รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 

ได้เหรยีญทองในรายการทุ่มน�า้หนกั	สถิต	ิ17.26	เมตร	โค้ช	อ.ประวติั เพยีสมนำ	ผูค้วบคมุ

ทีม	นำยภักดี ศิริพรรณ	ผอ.โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย	และ

  นำยอัศนพรรณ จันทจร	นักเรียนชั้น	ม.5	รร.เมืองพลพิทยาคม	ได้เหรียญ

ทองในรายการวอลเลย์บอล	 โค้ช	 อ.พีระสันต์ ประไกรวัน	 	 ผู้ควบคุมทีม	ดร.มงคล 

อติอนุวรรตน์	ผอ.โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >>>
โดย… กันยารัตน์   ไวค�า   ศึกษานิเทศก์  อบจ.ขอนแก่น

มาท�าความรู้จัก PLC กันเถอะ 
 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน	 ฉบับนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอเกร็ดความรู้

เกี่ยวกับเรื่อง	 PLC	 ส�าหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาอาจคุ้นเคยกับค�านี้	

มาท�าความรู้จักรายละเอียดกันค่ะ	 เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการ

จดัการเรยีนการสอนพฒันาการเรยีนรูแ้ละพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของผู้เรียน

	 PLC	(Professional	Learning	Community)	หรอื	ชมุชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ	หมายถึง	การรวมตัว	ร่วมใจร่วมพลัง	ร่วมท�า	และ

ร่วมเรียนรู ้ร ่วมกันของครู	 ผู ้บริหาร	 และนักการศึกษา	 บนพื้นฐาน

วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร	 มีวิสัยทัศน์	 คุณค่า	 เป้าหมาย	

และภารกจิร่วมกนั	โดยท�างานร่วมกนัแบบทมี	เรยีนรูก้ารเป็นผู้น�าร่วมกนั	

และผู ้บริหารเป็นผู ้ดูแลสนับสนุนสู ่การเรียนรู ้และพัฒนาวิชาชีพ	

เปลีย่นแปลงคณุภาพตนเองสู่คณุภาพการจัดการเรยีนรูท้ีเ่น้นความส�าเรจ็

หรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส�าคัญและเน้นความสุขของการท�างาน

ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้

	 PLC	 ในโรงเรียน	 เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดย

เรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มครู	 ตลอดจนผู้บริหารที่มารวมกันเพื่อ

แก้ไขปัญหา	 และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน	 ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน	

และตรวจสอบ	สะท้อนผลการปฏิบัติ	ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

การวิพากษ์วิจารณ์	 การท�างานร่วมกัน	 การร่วมมือรวมพลัง	 โดยมุ่งเน้น

และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม

	 	 โดยองค์ประกอบส�าคัญของ	 PLC	 คือ	 1)	 ต้องม ี

วิสัยทัศน์ร่วมกัน	 2)	 ร่วมแรง	 ร่วมใจ	 และร่วมมือ	 	 3)	 ภาวะผู้น�าร่วม 

4)	กลัยาณมติร	5)	ต้องปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองค์กร	6)	การเรียนรู้และพัฒนา

วิชาชีพ	ซึ่งประโยชน์ที่ครูผู้สอนจะได้รับคือ	1)	ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวใน

งานสอนของครูลง	2)	เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของ

โรงเรียนมากขึ้น	 โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจ

อย่างแขง็ขนั	3)	มคีวามรูส้กึทีต้่องร่วมกนัรบัผดิชอบต่อพฒันาการโดยรวม

ของนักเรียนและร่วมกันรับผิดชอบเป็นกลุ่มต่อผลส�าเร็จของนักเรียน

	 ชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพจะเปลี่ยนบรรยากาศของ	

“โรงเรยีน”	ช่วยให้สมาชกิประกอบด้วย	ครผููส้อน	ผูบ้รหิาร	นกัการศึกษา	

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	คือ	นักเรียนหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองมีความรู้สึก

ร่วมกันเป็นเจ้าของโรงเรียนหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเท่า

เทียมกัน	โดยมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก	และเพื่อให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้	 ครูผู้สอนรวมทั้ง

สมาชิกทุกคนในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงต้องร่วมกันคิดหาวิธีการ

ใหม่ๆ	 ในการจัดการเรียนรู้	 แล้วน�าผลที่เกิดขึ้นมาปรึกษาหารือ	 หรือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	โดยทุกคนมีความเชื่อมั่น	ในตนเองและเชื่อมั่นซึ่งกัน

และกันว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้	 และสมาชิกทุกคนจะเกิด

การพัฒนาเนื่องจากคุณลักษณะส�าคัญที่ช่วยให้เกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชพีนัน้	ครผููส้อนรวมท้ังสมาชกิในชมุชนจะต้องมบีรรทดัฐานและ

ค่านิยมร่วมกัน	 รวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน	 

โดยกระบวนการท่ีสมาชิกทุกคนต้องด�าเนินการ	 คือการสืบสอบเพื่อ

สะท้อนผลเชิงวิชาชีพ	ซึ่งกระบวนการทุกอย่างต้องอาศัยการร่วมมือรวม

พลังกัน	 และจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านการจัดล�าดับโครงสร้าง

และความสัมพันธ์ของบุคลากรในโรงเรียนให้เอื้อต่อการวางแผนการ

จัดการเรยีนรูร่้วมกนั	สามารถสงัเกตและสบืสอบเพือ่สะท้อนผลเชงิวชิาชพีได้ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือส�าหรับให้ครูรวม

ตัวกันเป็นชุมชน	(community)	และก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ	

“ปฏิรูป”	 การเรียนรู้	 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งพัฒนา

วิชาชีพครู

ที่มา	:			https://candmbsri.wordpress.com/2015/04/02

http://www.edtex-expo.com/wp-content/uploads/2017/05/

Public-Learning-Commu-.pdf

https://www.plc2learn.com/attachments/view/?attach_

id=88075
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<<< โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น 
หมั่นบูชำเทวดำประจ�ำตัว ชีวิตจะพบแต่เรื่องดี

															คนบางคนนั้น	เวลาที่อยู่ในช่วงที่วิบากกรรมไม่ดีนั้น 

ส่งผล	ก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นพบกับความเดือดร้อน	หรือต้องเจอกับ

เคราะห์กรรมใดๆ	ที่หนักและรุนแรงน้อยบ้างหนักบ้าง	 แตกต่างกัน

ตามที่การกระท�าที่ท�ามา	 แต่มีหลายครั้งที่	 ดูเหมือนจะไม่รอดแน่	 

แต่ท�าไมถึงรอด	 และผ่านเคราะห์กรรมนั้นมาได้อย่างหวุดหวิด 

หลายท่านเคยสงสยัในเรือ่งนีห้รอืไม่	บางคนกอ็าจจะรูห้รอืนกึเอาว่า	

ต้องเป็นเพราะมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิหรือเทวดาประจ�าตัวคอยช่วยเหลือ 

หรือแม้แต่เวลาที่จะมีความสุขใดๆ	 ก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะเทวดา

ประจ�าตัวของท่านนั้นบันดาลมาให้

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง เพรำะทุกคนนั้นมีเทวดำประจ�ำตัวแน่นอน 

																แต่เป็นแค่ส่วนหนึ่ง	ซึ่งเราต้องรู้ก่อนว่า	เรื่องดีๆ	ที่เกิดขึ้น

หรือเร่ืองร้ายท่ีเกิดขึ้นนั้น	 เหตุมาจากกรรมที่เราท�าไม่ได้มาจาก

อ�านาจของเทวดาแต่ประการใด	ถงึแม้ท่านจะมคีวามศกัด์ิสทิธิม์ฤีทธิ์

มอี�านาจกจ็รงิ	แต่ท่านไม่มหีน้าทีจ่ะมาเบีย่งเบนกรรมของผูใ้ดทัง้สิน้

ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม

															ไม่ว่าเทวดาหรือใครทั้งนั้น	แม้แต่พระพุทธเจ้าของเรา 

ยังต้องยอมรับกรรมทั้งดีและไม่ดี	 จนพระพุทธองค์หลุดพ้นจากการ

เวียน	ว่าย	ตาย	เกิดไปแล้ว	กรรมทั้งหมดจึงยุติเพราะไม่รู้ว่าจะไปส่ง

ผลให้กับใครเทวดาท่านท�าเพียง	 จะช่วยในการดลใจให้ท�าดีหรือ 

ไม่ให้ท�าความชัว่	หรอืคอยอวยพรให้เราพบกบัสิง่ทีดี่ดีในชวีติ	ปกป้อง

ดูแลไม่ให้ดวงวิญญาณอื่นมาท�าร้ายเราโดยไม่มีเหตุผล

ส�ำหรบัเทวดำทีเ่รำเข้ำใจกันว่ำเป็นเทวดำประจ�ำตวันัน้จริงๆ แล้ว 

ท่ำนไม่ได้อยู่คอยติดตำมตัวเรำหรือสิงอยู่ในตัวเรำอย่ำงท่ีหลำย

คนๆ เข้ำใจ 

																เพราะการเกิดเป็นเทวดาตามที่ได้กล่าวมานั้น	จะต้อง

บ�าเพ็ญบญุกศุลคณุงามความดีมากมายกว่าจะได้ไปบงัเกดิในภพภมูิ

ที่เป็นสุขอย่างน้ัน	 แล้วลองนึกภาพตามดูว่าถ้าจะให้เทวดาเหล่านั้น

ท่านต้องมาคอยตามดูแลเป็นองครักษ์คอยพิทักษ์	ปกปักรักษาคนที่

เป็นมนษุย์อยูต่ลอดเวลา	กค็งจะเป็นไปไม่ได้	เพราะตวัท่านเองกต้็อง

เร่งสร้างบญุบารมีและมกีจิหน้าทีเ่หมอืนกนัเพ่ือทีจ่ะเลือ่นขัน้ไปสูภ่พ

ภูมิที่ดีกว่า	 อย่างที่บอกแล้วว่าเทวดาท่านก็ต้องมีหน้าที่คือ	 เทวดา

บางองค์ท่านต้องมหีน้าทีไ่ปเฝ้าสิง่ศกัดิส์ทิธิ	์ไปเฝ้าวดั	เฝ้าพระพทุธรปู 

ศาลหลักเมือง	 ไปคุ ้มครองผู ้ปฏิบัติธรรมและมีคุณงามความดี 

ที่ต้องปกป้องรักษา	 หรือถ้าไม่มีหน้าที่	 ท่านก็ต้องบ�าเพ็ญบุญบารมี

ไปหรืออาจะไปเที่ยวสวรรค์เล่นก็เป็นเรื่องของท่าน	และที่ส�าคัญภพ

ภูมิของท่านหรือสวรรค์ของท่านนั้นอยู่สูงกว่ามนุษย์	 ครูบาอาจารย์

หลายท่านกล่าวต้องกันว่า	 ร ่างกายของมนุษย์นั้นเหม็นมาก 

เพราะกินสัตว์ทุกประเภทและท�าผิดศีลมากมาย	 เทวดาที่มีบุญ

บริสุทธิ์นั้นไม่อยากเข้าใกล้	 และอยู่กับคนที่เหม็นไม่ได้แน่นอน 

ต้องอยู่ให้ห่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้		จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเทวดามา

สิงในร่างกายคน	 	แต่หลายคนเชื่อว่า	ยังไม่แน่ใจว่าเทวดาประจ�าตัว

นั้นมีจริงหรือเปล่า	 ขออย่าพึงปฏิเสธหรือยอมรับให้ยึดหลักกาลาม

สูตรของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้ง	อย่าเพิ่งเชื่อในเรื่องใดๆ	ขอให้พิสูจน์

ด้วยตัวท่านเอง	 ถ้าเราพูดกันถึงเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้	 คนท่ี 

จะตอบเราได้ดท่ีีสดุกค็อื	ตวัเราเองครบั	ว่าเรามคีวามรูส้กึหรอืเคยได้

สัมผัสสิ่งแปลกๆ	 ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตแต่หาท่ีมาไม่เจอ	 หรือเรื่องเหนือ

ธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์นั้นยังพิสูจน์ไม่ได้

															อย่าลืมนะครับว่า	วิทยาศาสตร์นั้นเป็นแค่ศาสตร์ชนิด

หนึ่งท่ีมีหลายศาสตร์มากมายท่ัวโลก	 ท่ีพยายามจะตอบปัญหาของ

ธรรมชาติให้คนได้รู้ได้เข้าใจ	 ถึงท่ีไปท่ีมา	 แต่มีเรื่องราวมากมาย 

ที่วิทยาศาสตร์นั้นยังตอบไม่ได้	หรือหาเหตุผลไม่ได้

                

ติดตำมโครงกำรเปิดบ้ำนรับธรรม อบจ.ขอนแก่น ฉบับหน้ำครับ (2)

ทีม่า	:	มถินุายน	2,	2011	โดย	ธ.	ธรรมรกัษ์	http://www.samyaek.

com/board2/index.php
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่ >>>
โดย...สุวนัย ภูมาศ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปญหำทำงกฎหมำยในกำรบริหำรงำนบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

:	ศึกษำเฉพำะกรณีกำรถ่ำยโอนข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น	(ต่อ)

บทสรุป
	 จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการถ่ายโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 พบว่า	 การถ่ายโอน	 ข้าราชการส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคเกิดจากการรับรองการเทียบเคียงต�าแหน่งบริหารของกรมส่งเสริม	 การปกครองท้องถิ่น	 ท�าให้เป็นอุปสรรค 

ในการบริหารงานบุคคลและการถ่ายโอนข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	มาด�ารงต�าแหน่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื่องจากเกิดความไม่เป็นธรรมกับข้าราชการหรือพนักงาน	ส่วนท้องถิ่นเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

	 ผู ้ศึกษาเห็นว่าปัจจุบันการถ่ายโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้ก�าหนดไว้ให้ชัดเจนในเรื่องคุณสมบัต ิ

ของผู้มีสิทธิถ่ายโอนมาด�ารงต�าแหน่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 	 ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาข้อกฎหมาย 

ในเรื่องดังกล่าว		ดังนี้

	 1.	การแก้ไขปัญหาโครงสร้างขององค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

	 	 1.1		องค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น

	 	 1.2		ความเป็นเอกภาพขององค์กรบริหารงานบุคคล	 	 	

	 2.	การแก้ไขปัญหาการโอน(ย้าย)ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

	 	 2.1	การเทียบเคียงต�าแหน่งในการถ่ายโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 								

			 3.	การแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิสวัสดิการของการถ่ายโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น

	 	 3.1	การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนในการถ่ายโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น

  

	 ทัง้น้ี	หากท่านใดทีส่นใจ	สามารถศกึษาข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ที	่เวบ็ไซต์	กองการเจ้าหน้าที	่องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดขอนแก่น		

www.kkpao.go.th/dep/personnel/		ห้อข้อ	เรื่องน่ารู้	
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<<< ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน
โดย...นิมิตร ลิเอาะ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท�าการตามสัญญา (ต่อ)

กำรบอกเลิกสัญญำ

	 ฉบับที่แล้วได้พูดถึงการขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญา

จ้าง	 ซึ่งเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ	 ส่วนราชการ	

และฉบับนี้พูดถึงในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา

หลัก  1)	 มีเหตุเชื่อได้ว่า	 ผู้รับจ้างไม่สามารถท�างานให้แล้วเสร็จ

ภายในเวลาที่ก�าหนด	(	130	วรรคหนึ่ง)

								 2)	ไม่ปฏบิตัติามสญัญา/ข้อตกลง	และค่าปรบัจะเกนิ	10%	

ของวงเงินทั้งสัญญา	 เว้นแต่	 จะยินยอมเสียค่าปรับก็ให้ผ่อนปรนได้

เท่าที่จ�าเป็น	(131)

กำรตกลงเลิกสัญญำต่อกัน		ท�าได้เฉพาะเป็นประโยชน์	/	หรือเพื่อ

แก้ไขข้อเสยีเปรียบของราชการหากปฏบิตัติามสญัญา	/	ข้อตกลงต่อไป	

(130	วรรคสอง)

	 กวพ.	ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏบิติัตามระเบียบฯ	

ข้อ	131	ตามหนังสือ	ที่	กค	(กวพ)	0421.3/	ว	267	ลว.	16	กค.	55	

ดังนี้

	 1.	 เมื่อครบก�าหนดส่งมอบส่ิงของหรืองานจ้างที่ก�าหนดไว้

ในสัญญา	และได้ล่วงเลยก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนมีค่าปรับเกิด

ขึ้นแล้ว	เมื่อจ�านวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงิน

ค่าพสัดหุรือค่าจ้างตามสญัญาหรอืข้อตกลง	ให้ส่วนราชการมหีนงัสอื

แจ้งบอกกล่าวกบัคูสั่ญญาว่าจ�านวนค่าปรบัทีเ่กดิขึน้	จะเกนิกว่าร้อย

ละสิบแล้ว		และจะด�าเนินการบอกเลิกสัญญาต่อไป	เว้นแต่คู่สัญญา

จะได้มีหนังสือแจ้งภายในเวลาที่ก�าหนด	 โดยจะยินยอมเสียค่าปรับ

ให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ	ทั้งสิ้น

	 2.	กรณทีีคู่ส่ญัญาได้มหีนงัสอืแจ้งความยนิยอมเสยีค่าปรบั

ให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ	 ทั้งสิ้น	 ภายในเวลาที่ก�าหนด

ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่า

ทีจ่�าเป็น	โดยส่วนราชการ	ต้องประเมนิความคบืหน้าการด�าเนนิการ

ตามสัญญาของคู่สัญญาว่า	 การผ่อนปรนดังกล่าวจะท�าให้คู่สัญญา

ด�าเนินการแล้วเสร็จหรือไม่	 หรือจะต้องใช้ดุลพินิจว่าจะบอกเลิก

สัญญาหรือไม่	ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

	 	 2.1	 ในกรณีที่เห็นว่า	 ควรผ่อนปรนการบอกเลิก

สัญญาให้ส่วนราชการแจ้งคู ่สัญญาให้ทราบและด�าเนินการตาม

สัญญาโดยเร็ว	 โดยคู่สัญญาจะต้องก�าหนดแผนและเวลาการด�าเนิน

การแล้วเสร็จให้ชัดเจน

	 	 2.2	 ในกรณีที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา	 ให้ส่วน

ราชการแจ้งการบอกเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว	ทั้งนี้	การแจ้ง

บอกเลิกสัญญา	 จะต้องท�าเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้ง 

การปรับและริบหลักประกันสัญญา	(ถ้ามี)

	 3.	กรณทีีคู่ส่ญัญาได้มหีนงัสอืแจ้งความยนิยอมเสยีค่าปรบั

ให้แก่ทางราชการโดยมีเงื่อนไข	 หรือกรณีคู่สัญญาไม่มีหนังสือแจ้ง

ความยนิยอมดังกล่าวภายในเวลาท่ีก�าหนดโดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร	

ให้ส่วนราชการแจ้งการบอกเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว	 ท้ังนี	้

การแจ้งบอกเลกิสญัญาจะต้องท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมกบัแจ้ง

การปรับ	และริบหลักประกันสัญญา	(ถ้ามี)

ที่มา : ส�านักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข่าวกีฬา >>>
โดย...จ่าอ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

รุ่น ประชำชนทั่วไป อำวุโส อำยุ 40 ปีขึ้นไป อำวุโส อำยุ50ปีขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศ 	ทีม	SD	Sport 	ทีม	ตี๋	อั๋น	ก๋อ ทีม	ฅนฮักถิ่น	เอฟซี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1 	ทีม	สาวะถี	CY 	ทีม	ช.ขอนแก่นรวมช่าง ทีม	อาภรณ์เพลส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2 	ทีม	แก่นนคร	ยูไนเต็ด 	ทีม	ฅนฮักถิ่น	เอฟซี ทีม	โกสุมพิสัย	เอฟซี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3 	ทีม	สุพรรณ	ออโต้คาร์ 	ทีม	เพื่อน	ยูไนเต็ด ทีม	วีไอพี	มหาสารคาม

รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม 	ทีม	เวียงเก่า	สปอร์ต 	ทีม	เทศบาลหนองเสาเล้า ทีม	ไทยการเกษตรโนนหัน

สวัสดีครับ	 แฟนข่าวกีฬารอบรั้ว	 อบจ.ขอนแก่น	 ฉบับนี้มีผลการแข่งขันฟุตบอล	

อาวุโส	 ชิงแชมป์ภาคอิสาน	 ครั้งที่	 1	 ประจ�าปี	 2560	 อนุมัติงบประมาณ

จัดการแข่งขันในครั้งนี้โดย	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ จัดการ

แข่งขันระหว่างวันที่	17	มิ.ย.	 -	22	ก.ค.	2560	ณ	สนามกีฬาเทศบาลต�าบลหนองแกและ

สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น	แบ่งการแข่งขันเป็น	3	รุ่น	ได้แก่	รุ่นประชาชนทั่วไป	รุ่นอาวุโส

อายุ	 40	 ปีขึ้นไป	 และรุ่นอาวุโสอายุ	 50	 ปีขึ้นไป	 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น	 36	 ทีม 

สรุปผลการแข่งขันเป็นดังนี้

	 พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก	รองประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	นำยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ เป็นประธานกล่าวปิดงานและ

มอบถ้วยรางวัล	 โดยมี	 เลขานุการสภา	 อบจ.ขอนแก่น ด.ต.พิชิต ศรีวิไล เป็นผู้กล่าวรายงานการด�าเนินการแข่งขัน	 ร่วมเป็นเกียรติ 

และแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาในครั้งนี้	ฉบับนี้ลาไปก่อน	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
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พ.ศ.2556
รำงวัล “ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้ำนกำรศึกษำ ประจ�ำปี 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

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

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

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

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

พ.ศ.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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