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

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 ด้วยในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดพายุโซนร้อน “เซินกา”(SONCA)
เข้าปกคลุมบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และ
ภาคกลางตอนบน จึงท�าให้มีฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งได้ส่งผลกระทบท�าให้เกิดน�้าท่วมในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่นและหลาย
จังหวัดในภาคอีสาน นายก อบจ.ขอนแก่น ดร. พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ 
ได้สั่งการให้ ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐาน ส�านักการช่าง น�าเครื่องมือและบุคลากร ออกปฏิบัติงานให้การ
ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพบัิต(ิอทุกภยั) ในเขตพืน้ทีจ่งัหวัดขอนแก่น โดยการ 
ตดิตัง้เคร่ืองสบูน�า้เพ่ือระบายน�า้ตามจดุทีม่นี�า้ท่วมขงัและในจดุเสีย่งต่างๆ 
พร้อมทัง้รถขดุเพ่ือท�าการขดุเปิดทางระบายน�า้และก�าจดัวชัพชืทีก่ดีขวาง
ทางระบายน�า้ การวางกระสอบทรายเพือ่ป้องกนัน�า้ล้นตลิง่ ไหลเข้าสู้บ้าน
เรือนประชาชน และสนับสนุนเรือท้องแบนพร้อมเสื้อชูชีพเพื่อขนย้าย
สิ่งของที่ถูกน�้าท่วมและให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น�้าท่วมใช้เป็นพาหนะ
ในการสัญจร รวมทั้งได้ให้การสนับสนุนรถผลิต น�้าดื่ม จ�านวน 2 คัน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
พื้นที่ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 ส.ค. 60 ที่ผ่านมา 
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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
เจ้าหน้าทีท่กุท่านทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการในการเร่งรดัเบกิจ่ายงบประมาณ 

เพื่อให้ทันปิดงบประมาณ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงต้องเร่ง

ท�างานกันอย่างสดุความสามารถกันเลยที่เดียว ทั้งนี้เพือ่ให้เกดิประโยชน์

สูงสุดอย่างแท้จริงกันทุกคน

 ช่วงนี้ประเทศไทย โดนพิษพายุกระหน�่าทุกภาคของประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคอสีานเจอหนกัอย่างน่าเป็นห่วง ขอนแก่นกเ็ป็นอกี

หนึ่งจังหวัดที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ อบจ.ขอนแก่น โดย นายก อบจ.

ขอนแก่น ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจับตาดูสถานการณ์น�้าในพื้นท่ี

เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจเกิด

ขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาว

ขอนแก่น

 ก่อนจากกนัฉบับนี ้ขออวยพรให้กบัเพือ่ข้าราชการทีจ่ะเกษยีณ

อายรุาชการในเดือน ก.ย. 2560 หลงัจากตรากตร�ารบัใช้ชาตบ้ิานเมอืงมา 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีขององค์พระธาตุขามแก่น 

จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความสงบ สุขภาพ

พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ..... 

ออกแบบ :
 นายศุภดิตถ์ จ�าปาเฟื่อง
วัตถุประสงค์ :
 เพือ่เป็นการเผยแพร่กจิกรรมตามกรอบภารกิจของ อบจ.ขอนแก่น ตลอดจนองค์กรภาครัฐ 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 12  

ประจ�าเดือนกันยายน 2560 กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้ง พร้อมข่าว 

ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ อบจ.ขอนแก่น และ จ.ขอนแก่น

 วารสารคูนแคนฉบับส่งท้ายปีงบประมาณ 2560 เป็นเดือน

สุดท้ายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในการจัดแผนงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี 2560 เพ่ือให้การบรหิารจดัการและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่น

ดินให้คุ้มที่สุด เพราะทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน

ชาวขอนแก่น จึงต้องใช้จ่ายให้รอบคอบเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง 

ช่วงเดือน ส.ค.-กย. 60 ภารกิจมากกมายของท่าน อบจ.ขอนแก่น 

นำยพงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ ซึ่งท�างานเพื่อบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขให้แก่ 

พี่น้องชาวขอนแก่น อย่างสุดความสามารถ และขอเป็นก�าลังใจให้กับ 
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 อ�าเภอเมืองขอนแก่น โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง 

เขต 6 นำยสุดใจ ทุยบึงฉิม ร่วมพบปะกับผู้เข้าร่วมในโครงการ  

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2560 ณ ศาลากลางหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 

ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 สัมมนาเครือข่ายช่างท้องถิ่นจังหวัด

ขอนแก่น ประจ�าปี 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายช่างท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

ประจ�าปี 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ด้านช่างและทีเ่กีย่วข้อง สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดั

ขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มข.

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ กล่าว
ต้อนรับและพบปะกับนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2560  
เมื่อวันที่ 5 ส.ค 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 

2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

โดยมี รอง ผอ.ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 1 ดร.จิรพงษ์ ไชยยศ กล่าวรายงาน และมี ประธานสภา 

อบจ.ขอนแก่น นำยสุชำติ ไตรองค์ถำวร คณะผู้บริหาร คณะครู 

นักเรียนร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันท่ี 3 ส.ค.2560 ณ รร.สนามบิน 

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

เปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลสะอาด อ.น�้าพอง

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลสะอาด  
โดยมี นาย ทต.สะอาด นำยศุภชัย ดอนกระสินธุ์ กล่าวต้อนรับ และ
มี รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น นำยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์  
ร่วมเป็นเกียรต ิเมือ่วันที ่8 ส.ค. 2560 ณ ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาล
ต�าบลสะอาด อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น

โครงการ 1 อ�าเภอ 1 ชุมชน ต้นแบบการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ อ.หนองเรือ

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการ 1 อ�าเภอ 1 ชุมชน ต้นแบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2560 โดยมี 

นายอ�าเภอหนองเรือ นำยประจวบ รักษ์แพทย์ ประชาชนในพื้นที่ 

ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่า 

ภูเม็งทอง บ้านเหมือดแอ่ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ฯ 

ต.ห้วยแก อ.ชนบท 

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์  

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ�าเภอชนบท โดยมี ส.อบจ.

ขอนแก่น เขต อ.ชนบท นำยอดุลย์ คำมดิษฐ์ เกษตรกรและ

ประชาชนในพืน้ทีอ่�าเภอชนบท ให้การต้อนรบั เมือ่วนัท่ี 9 ส.ค. 2560  

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแก ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

วันก�านันผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านไผ่ 

ประจ�าปี 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์   

พร้อมด้วย ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต  2 นำยองอำจ  

ฉัตรชัยพลรัตน์ พบปะก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อ�าเภอบ้านไผ่ 

จ.ขอนแก่น เนื่องในวันก�านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจ�าปี 2560 โดยมี  

นายอ�าเภอบ้านไผ่ นำยธวัชชัย รอดงำม ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 

10 ส.ค. 2560 ณ หอประชุมอ�าเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

วันก�านันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองขอนแก่น

ประจ�าปี 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ์  

พบปะก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ในพืน้ทีอ่�าเภอเมอืง จ.ขอนแก่น เนือ่งในวนั

ก�านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจ�าปี 2560 โดยมี นายอ�าเภอเมืองขอนแก่น 

นำยฉัตรชัย อุ่นเจริญ ร่วมเป็นเกียรติ เม่ือวันท่ี 10 ส.ค. 2560 

ณ หอประชุมเทศบาลต�าบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

กิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช

รร.พิศาลปุณณวิทยา

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารและปลกูป่าเพือ่อนรุกัษ์

พันธุ์พืช ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง 

มาจากพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ประจ�าปี 2560 โดยมี ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี วิริยปิยะ 

พร้อมด้วย รองปลดั อบจ.ขอนแก่น นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร 

ครู นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้รักป่า ร่วมเป็นเกียรต ิ

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2560 ณ รร.พิศาลปุณณวิทยา ต.บ้านหว้า อ.เมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วันก�านันผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านแฮด 

ประจ�าปี 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  

พร้อมด้วย ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านแฮด  นำงนริศรำ อรุณเดชำชัย  

พบปะก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อ�าเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น  

เนื่องในวันก�านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจ�าปี 2560 โดยมี นายอ�าเภอ 

บ้านแฮด นำยปรีดำ สุขใจ ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2560 

ณ หอประชุมอ�าเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น

โครงการนักเรียน อบจ.ขอนแก่น

อ่านออกเขียนได้ 100 %

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดโครงการนกัเรยีนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น

อ่านออกเขยีนได้ร้อยเปอร์เซน็ต์ ประจ�าปี 2560 โดยมี คณะผู้บริหาร 

ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2560  

ณ รร.สวนเจ็ดพี่น้องรีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
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โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

เปิดที่ท�าการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาเทสโก้โลตัส

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

เป็นประธานเปิดที่ท�าการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส 

เพือ่เพ่ิมทางเลอืกและอ�านวยความสะดวกในการเดินทางให้กบัลกูค้า

ทีม่ารบับรกิารอย่างครบวงจร โดยม ีผูจ้ดัการสาขาอาวโุส นำยประสงค์ 

อึ้งประเสริฐ และคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 15  ส.ค. 

2560 ณ ห้างเทสโก้โลตัส ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

กิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช 

รร.มัธยมหนองเขียด อ.ชุมแพ

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารและปลกูป่าเพือ่อนรุกัษ์

พันธุ์พืช ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจ�าปี 2560 โดยมี ครู นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้รักป่า 

เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2560  ณ รร.มัธยมหนองเขียด 

ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น.

งานแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาทรไทยคัพ

ครั้งที่ 24

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาทรไทยคัพ ครั้งที่ 24 จัดโดย 

คณะกรรมการและชาวบ้านหนองใคร ่นุ ่น หมู ่ ท่ี  4 ต.ท ่าพระ 

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2560 ณ สนามกีฬา

ฟุตบอลบ้านหนองใคร่นุ่น ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอนุรักษ์ 

ด้านวัฒนธรรมฯ อ.บ้านไผ่

 นายก อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอนุรักษ ์

ด ้านวัฒนธรรม ด ้านสิ่งแวดล้อมเช่ือมโยงเส ้นทางกิจกรรม 

การท่องเท่ียวโฮมสเตย์ไทย ประจ�าปีงบประมาณ 2560 โดยม ีส.อบจ.

ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 1 นำยเดชค�ำรณ สิงคลีบุตร ส.อบจ.

ขอนแก่น อ.บ ้านไผ ่ เขต 2 นำยองอำจ ฉัตรชัยพลรัตน ์ 

ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560  ณ อบต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ 

จ.ขอนแก่น.
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการเกษตรปลอดพิษเพื่อชีวิตปลอดภัย 

ต�าบลพระลับ

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการเกษตรปลอดพิษเพ่ือชีวิตปลอดภัย 

กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มพืชปลอดภัย ต�าบลพระลับ หมู ่ที่ 3 

ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.เมือง เขต 6 นำยสุดใจ ทุยบึงฉิม ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมในโครงการ 

เม่ือวันที่ 23 ส.ค. 2560  ณ วัดสมศรี บ้านพระคือ ต.พระลับ 

จ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬา

สพป.ขอนแก่น เขต 3 อ.แวงน้อย

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬา สพป.ขอนแก่น 

เขต 3  “แวงน้อยเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจ�าปี 2560” 

เมือ่วันที ่25 ส.ค. 2560 ณ สนามกฬีาโรงเรยีนชุมชนโคกส ีอ.แวงน้อย 

จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนา

ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ต�าบลบ้านค้อ

 นายก อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้บริหารสมาชิก

สภาเทศบาลต�าบลบ้านค้อ และศึกษาดูงาน ประจ�าปีงบประมาณ 

2560  โดยม ีนายก ทต.บ้านค้อ ว่ำทีร้่อยตรสีมพร เทพวงษำ กล่าว

รายงาน และมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลบ้านค้อ 

และพนักงานเทศบาลต�าบลบ้านค้อ ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันท่ี 

24 ส.ค. 2560 ณ ทต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ

ฝ่ายปกครองฯ ประจ�าปี 2560

  นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

ร่วมพบปะก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ข้าราชการ พนกังานราชการ ลกูจ้าง สงักดั

ที่ท�าการปกครองจังหวัด และที่ท�าการปกครองอ�าเภอในพื้นท่ี

จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ 

ฝ่ายปกครอง เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัหิน้าทีข่องก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 

ประจ�าปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 

2560  ณ ห้องแก่นนครา รร.วีวิช อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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<<< รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...พีระพงษ์ สงกลาง นิติกรช�านาญการ

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

(ตอนที่  2)
 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน  ในฉบับนี้จะกล่าวถึงสารัตถะการจัด

ท�าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการจัดท�าแผนว่ามีความ

ส�าคัญ อย่างไร

 เห็นได้จากการวิเคราะห์ของส�านักงาน ป.ป.ช. กรณีเกิด

การทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  มวีตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการ

บ่งช้ีความเสีย่งของการทจุรติทีม่อียูใ่นองค์กรโดยการประเมนิโอกาส

ของการทุจริตที่เกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจ

เก่ียวข้องกับการกระท�าทุจริตเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมและ

ป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่เข้มแข็ง

 วัตถปุระสงค์การจัดท�าแผนโดยภาพรวมแล้ว เพือ่เป็นการ

แสดงเจตจ�านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โดยการเสริมสร้างจิตส�านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจาก

การก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบติัตามมาตรฐานจริยธรรม 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

รวมถึงเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบให้มี

ประสทิธภิาพ สอดคล้องการด�าเนนิงานตามหลกัการบรหิารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  ที่ส�าคัญเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น

 ประโยชน์ของการจดัท�าแผนปฏบิติัการป้องกนัการทจุรติ  

ท�าให้ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากร 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

มีจิตส�านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  ช่วยเสริมสร้างค่านิยมและ

อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti - Corruption) และ 

ที่ส�าคัญภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ ร่วมคิด  ร่วมท�า  

ร่วมตัดสินใจ รวมถึงการตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตส�านึก 

รักและหวงแหนท้องถ่ิน อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่น 

เกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ 

เฝ้าระวังเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเข็มแข็งและยั่งยืน

 ส�าหรับในหัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์

ชาติฯ ยังไม่จบนะครับ ฉบับหน้าจะว่าด้วยเรื่องกฎหมายที่อนุวัติ 

ข้ึนและสอดคล้องตามการด�าเนินงานว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติ โดยเฉพาะรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2560  ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่ได้บัญญัติสาระส�าคัญเรื่องนี้ไว้  

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น 
และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดขอนแก่น  

จัดโครงการ “หน่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน”

 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

มอบหมายให้ รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น นำยมีสวัสดิ์ ชมชัยภูม ิ 

พร้อมด้วย ข้าราชการ พนกังาน อบจ.ขอนแก่น ร่วมออกโครงการปฏบิติังานหน่วย

แพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เคลื่อนที่ และ 

โครงการ “หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” โดยมี 

ปลัดจังหวัดขอนแก่น นำยปิยิน ตลับนำค เป็นประธาน ณ รร.โคกโพธิ์ไชยศึกษา 

ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
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<<< ตราสัญลักษณ์ อบจ.ขอนแก่น อัจฉริยะ

 Wallipop ตราสัญลักษณ์ อบจ.ขอนแก่น อัจฉริยะ

โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
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กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง (11) >>>
โดย...ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

 วารสารคูนแคน ฉบับนี้จะเป็นตอนที่ 11 ของพระราช

บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

จะเป็นตอนสุดท้าย ของบทความที่เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัด

ซือ้จดัจ้างฯ นะครับ จะกล่าวถงึการอทุธรณ์ และบทก�าหนดโทษครบั

 การยื่นอุทธรณ์ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ คือผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอ

เพ่ือท�าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ โดยยื่นอุทธรณ ์

ในกรณทีีเ่หน็ว่าหน่วยงานของรฐัมไิด้ปฏบิติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

และวิธีการทีก่�าหนดในพระราชบญัญตันิี ้กฎกระทรวง ระเบยีบ หรอื

ประกาศทีอ่อกตามความพระราชบญัญติันี ้อนัเป็นเหตุให้ตนไม่ได้รบั

การประกาศผลเป็นผู้ชนะ หรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับ

หน่วยงานของรัฐ

 ข้อห้ามมิให้ยื่นอุทธรณ์ตามมาตรา 115 ซึ่งผู้มีสิทธิอุทธรณ์

จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปน้ีไม่ได้ คือ (1) การเลือกใช้วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม 

พระราชบัญญัติน้ีของหน่วยงานของรัฐ, (2) การยกเลิกการจัดซ้ือ 

จัดจ้างตามมาตรา 67 , (3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใน

ส่วนทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการจดัซือ้จัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรอื

หนงัสือเชญิชวนของหน่วยงานของรัฐ และ(4) กรณอีืน่ตามทีก่�าหนด

ในกฎกระทรวง 

 การอุทธรณ์ต้องท�าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู ้อุทธรณ ์

ใช้ถ้อยค�าสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการ

อุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่

เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�าหนดวิธีการอุทธรณ ์

เป็นอย่างอืน่หรอืรายละเอยีดเกีย่วกบัการอทุธรณ์อืน่ด้วยกไ็ด้ ให้ผูม้ี

สิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน 7 วันท�าการ

นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง โดยให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัย

อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  

ในกรณทีีเ่หน็ด้วยกับอุทธรณ์กใ็ห้ด�าเนนิการตามความเห็นนัน้ภายใน

ก�าหนดเวลาดังกล่าว ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับ

อุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อม

เหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 3 วันท�าการ 

นบัแต่วนัทีค่รบ 7 วนัท�าการทีไ่ด้รบัเรือ่งอทุธรณ์ไว้ ประเดน็นีส้�าคัญครบั

คอืเจ้าหน้าทีค่ดิจะดองเรือ่งไม่ได้เด็ดขาด เมือ่คณะกรรมการพจิารณา

อุทธรณ์ ได้รับเรื่องให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานดังกล่าว(ไม่มีค�าว่าวันท�าการ) คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ 

ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให ้

ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ 

ในกรณีท่ีเห็นว่าอุทธรณ์ฟังข้ึนและมีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมี

นัยส�าคัญ ให้สั่งให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ใหม่หรอืเริม่จากขัน้ตอนใดตามทีเ่หน็สมควร ในกรณทีีเ่หน็ว่าอทุธรณ์

ฟังไม่ข้ึนหรือไม่มีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีนัยส�าคัญ ให้แจ้ง

หน่วยงานของรัฐเพื่อท�าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป การวินิจฉัยของ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด ในกรณีที่พ้นก�าหนด

ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู ้ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับแจ้ง 

ให้หน่วยงานของรัฐท�าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

 ผูอ้ทุธรณ์ผูใ้ดไม่พอใจค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการพจิารณา

อทุธรณ์ หรอืการยติุเรือ่ง และเหน็ว่าหน่วยงานของรัฐต้องรบัผิดชดใช้

ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ

ชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ 

จดัซือ้จดัจ้างทีห่น่วยงานของรฐัได้ลงนามในสญัญาจัดซือ้จดัจ้างนัน้แล้ว

 สดุท้ายมาดเูรือ่งบทก�าหนดโทษครบั ในมาตรา 120 บญัญตัิ

ไว้ว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการ

เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างหรอืการบรหิารพสัด ุปฏบัิตหิรอืละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราช

บัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความใน 

พระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 

การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ

ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยทุจริต ต้องระวาง

โทษจ�าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง

แสนบาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการ 

กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้

ส�าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง” ก็แปลความได้ว่าทั้งผู้ปฏิบัติ ผู้ใช้ 

หรือผู้สนับสนุน มีความผิดเท่ากันครับ และในมาตรา 121 บัญญัติ

ไว้ว่า “ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา 

31 หรอืค�าสัง่ของคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ตามมาตรา 45 และ

คณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่

กรณ ีพจิารณาแล้วเหน็ว่าเป็นการไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่โดยไม่มเีหตผุล

อันสมควร ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดค�าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญาให้ด�าเนนิคดแีก่ผูน้ัน้ต่อไป” หมายถงึว่า เรยีกให้ไปพบ 

หรือให้ส่งเอกสาร แต่ไม่ปฏิบัติตาม ก็จะมีความผิดครับ.
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ภารกิจกองกิจการสภา
โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร. พงษ์ศักดิ์  ตั้งวำนิชกพงษ์  
พร้อมด้วย สมาชกิสภา อบจ. ขอนแก่น คณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการ เข้าร่วมการประชมุสภา อบจ.ขอนแก่น สมยัประชมุ
สามัญ ประจ�าปี 2560 สมัยที่สอง ณ ห้องประชุมสภา 
อบจ.ขอนแก่น โดยท่ีประชมุได้มกีารพิจารณาญตัติท่ีส�าคญั ดังนี้ 
 1. ญัตติเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบจ.ขอนแก่น 
 2. ญตัติเร่ืองรายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
อบจ.ขอนแก่น ประจ�าปีงบประมาณ 2560 
 3. ญตัติเร่ืองค�าแถลงผลการปฏบิติังานปีงบประมาณ  2559 
ต่อสภา อบจ.ขอนแก่น 
 4. ญตัติเร่ืองการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาของ อบจ.
ขอนแก่น   
 5. ญตัติเร่ืองขออนุมติัใช้จ่ายเงินรายได้สะสม ของโรงเรยีน
พระยืนวทิยาคาร สังกดั อบจ.ขอนแก่น
 6. ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ 2560 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและส่ิงก่อสร้าง
 7. ญตัติเรือ่งก�าหนดสมยัประชมุสามญัประจ�าปี พ.ศ. 2561

	 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
สมัยประชุมสามัญ	ประจ�าปี	2560	สมัยที่สอง
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น
โดย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 เมือ่วนัที ่25 ส.ค. 2560 อบจ.ขอนแก่น จดัโครงการพัฒนา

ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น โดย องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการพฒันาศนูย์พฒันาเดก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถงึ

ให้เด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีโอกาสแสดงออกถึง

ความสามารถ ศักยภาพด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัขอนแก่น ในการสร้างโอกาส

ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพอีกด้วย

 ในโอกาสนี ้นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ ์ตัง้วำนชิกพงษ์ 

ร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “แนวทางในการพัฒนาศักยภาพศูนย์

พฒันาเดก็เลก็จงัหวดัขอนแก่น” โดยม ีศกึษาธกิารจงัหวดัขอนแก่น 

ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่ำชัย ,นายก ทต.แวงน้อย นำยไพฑูรย์ กิตติปัญจมำศ 

,นายก อบต.เมืองพล นำยภูผำ ผำปริญญำ และมี วิทยากร 

เครอืข่ายแผนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เทศบาลต�าบลหนองหวัฟาน 

จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำยก่อกำร 

ฝอดสูงเนิน เป็นผู้ด�าเนินรายการ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล

พลาซา ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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<<< ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา
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ภารกิจกองคลัง >>>
โดย...ฝ่ายบัญชี

การรับช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ
ไตรมาสสาม	ปีงบประมาณ	2560

  วันที่  1  เมษายน - 30  มิถุนายน  2560

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. อบจ. จ�านวน 31,112,672.11  บาท  

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผน และ ขั้นตอนการกระจายอ�านาจ จ�านวน 61,565,188.27  บาท

 3. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ�านวน           154,032,183.43  บาท

 4. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ�านวน 22,171,865.22   บาท        

 5. ค่าภาคหลวงแร่ จ�านวน 2,205,269.30   บาท

 6. ภาษีน�้ามัน จัดเก็บได้     3,310,762.92   บาท

 7. ภาษียาสูบ จัดเก็บได้   19,786,799.04   บาท

 8. ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม จัดเก็บได้       571,449.10   บาท

 9. เงินรายได้สถานีขนส่ง (งบเฉพาะการ) จัดเก็บได้     5,239,526.90   บาท

ยอดรายรับจริงและรายจ่ายจริง
ไตรมาสสาม	ปีงบประมาณ	2560

  วันที่  1  เมษายน - 30  มิถุนายน  2560

รำยรับจริง รำยจ่ำยจริง

รำยกำร จ�ำนวนเงิน รำยกำร จ�ำนวนเงิน

รายรับทั้งสิ้น 546,686,866.21 รายจ่ายตาม
งบประมาณ

466,981,880.25

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์

21,580,375.42 รายจ่ายค้าง
จ่าย

34,932,839.85

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ

- จ่ายจาก
งบเฉพาะ
กิจการสถานี
ขนส่ง

4,401,869.27

รวมทั้งสิ้น 568,267,241.63 รวมทั้งสิ้น 506,316,589.37
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 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  เป็นประธานในพิธี

เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

อ�าเภอบ้านไผ่ ประจ�าปี 2560 เพื่อสร้างจิตส�านึกและสุขนิสัยท่ีดีให้แก่ประชาชน 

ในการคดัแยกขยะก่อนทิง้เพือ่ลดปรมิาณขยะมลูฝอย ณ แหล่งก�าเนดิ โดยม ีส.อบจ.

ขอนแก่น เขต อ.บ้านไผ่ นำยเดชค�ำรณ สิงคลีบุตร คณะผู้น�าชุมชนในเขตพื้นที่

ต�าบลหัวหนอง ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2560 ณ รร.บ้านไผ่ศึกษา 

ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	อ�าเภอบ้านไผ่	ประจ�าปี	2560

<<< ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย...สุวลี   ศิริธรรมจักร  นักพัฒนาชุมชนช�านาญการ
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ภารกิจกองกิจการขนส่ง>>>
โดย... รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

 สวสัดคีรบัแฟน  ๆวารสารคูนแคนทกุ  ๆท่าน ส�าหรับเดอืนนีก้องกิจการขนส่ง ขอแจ้งให้ทุก  ๆท่าน ท่ีติดตามวารสารฉบับนี้ ได้ทราบข่าว

คราวความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดี ๆ ของกองกิจการขนส่ง  เมื่อวันที่ 26 - 27 ส.ค. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการขบัขีป่ลอดภยัเสรมิสร้างวนิยัจราจร ประจ�าปีงบประมาณ 2560 รุน่ที ่3 โดยม ีผอ.กอง

กิจการขนส่ง นำยประชิต อ้ึงประเสริฐ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ในโอกาสนี้ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง 

เขต 6 นำยสุดใจ ทุยบึงฉิม ,รองปลัด อบจ.ขอนแก่น นำยประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ ,สารวัตรจราจร สภ.เมืองขอนแก่น พ.ต.ท.ศิริชัย กุลวิทิต 

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ ณ สถาบันสอนขับรถไอดี ไดร์ฟเวอร์ จังหวัดขอนแก่น และมีผู้เข้าอมรม

ประกอบไปด้วย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดขอนแก่น จ�านวน 260 คน พบกันใหม่ ฉบับหน้า สวัสดีครับ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	
ประจ�าปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3
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<<< หน่วยตรวจสอบภายใน
โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

ที่มา : หนังสือ รวมข้อทักท้วง ด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           รวบรวมเรียบเรียง โดย วิภา ธูสรานนท์

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

  ไม่มบัีนทึกกำรใช้รถยนต์และแบบควบคุมกำรใช้จ่ำยน�ำ้มนั

เชื้อเพลิง

   การใช้รถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่ายค่าน�้ามันเชื้อ

เพลิง ไม่มีบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางและแบบควบคุม 

การใช้จ่ายน�า้มันเชือ้เพลงิให้ตรวจสอบและมกีารเบกิจ่ายน�า้มนั

เชือ้เพลงิในแต่ละครัง้ไม่ถกูต้องตามประเภทของยานพาหนะ 

เช่น มีการเบิกจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงดีเซลใช้กับรถจักรยานยนต์ 

    การเบกิจ่ายค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิ ไม่มีใบสัง่น�า้มนั ใบตรวจ

รับในแต่ละครั้งประกอบการเบิกจ่าย มีเฉพาะใบอนุมัต ิ

เบิกจ่ายและใบเสร็จรับเงินของผู้ขายประกอบการเบิกจ่าย 

ในแต่ละคร้ัง ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการเบกิจ่ายน�า้มนั

เชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะหรือครุภัณฑ์ประเภทใด และใช้

ปฏิบัติงานอะไร ที่ใด จ�านวนเท่าใดในแต่ละครั้ง

     ไม่มีบันทึกกำรใช้รถยนต์และแบบควบคุมกำรใช้จ่ำย

น�้ำมันเชื้อเพลิง

     เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการใช้และรกัษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. 2548 ข้อ 11 ก�าหนดว่าให้ระบเุหตผุลความจ�าเป็นทีต้่อง

ใช้รถส่วนกลางในใบอนญุาตใช้รถส่วนกลางและรถรบัรองตาม

แบบ 3 และข้อ 19 ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก�าหนดปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลชีแ้จงว่า ขณะนีค้ณะกรรมการก�าลัง

ด�าเนินการสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะเร่งรัดให้

ทราบโดยด่วน

      สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�าเนินการให้ครบถ้วน

ตามรายงานดังกล่าว

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 
 ในฉบบันีห้น่วยตรวจสอบภายใน  ได้น�าเสนอตวัอย่างข้อทกัท้วงของ 

สตง. มาให้ผู้ที่สนใจได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และในฉบับต่อไปจะ

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

 สวสัดคีรบั ฉบบันีผ้มจะพาไปรูจ้กักบั โรงเรยีนพอเพยีงท้อง

ถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : 

LSS)หมายถงึ สถานศกึษาทีมุ่่งหวงัให้ผูเ้รยีนมทีกัษะในการด�ารงชวีติ

ตาม หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ให้ความส�าคญักบัความเป็น

ท้องถ่ินและความเป็นไทย และพร้อมท่ีจะน�า ความรู้ความสามารถ

ไปพฒันาชุมชนของตวัเอง โดยน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

เป็นพืน้ฐาน ของการบรหิารจดัการ และการจัดการเรยีนรูพ้ร้อมให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 

 จุดมุ่งหมำยในกำรด�ำเนินโครงกำร

  สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วม

โครงการ โรงเรยีนพอเพยีงท้องถ่ิน ควรสร้างเสรมิลกัษณะนสิยัในการ

ด�าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

 1. ให้ผู้เรียนมีทักษะในการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง คือ 

มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง พร้อมท้ังมี

ความสามารถในการชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญในการด�าเนินชีวิตอย่าง

พอเพียง และสามารถ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมี

วจิารณญาณ บนหลกัการของความพอประมาณ มเีหตผุล มภีมูคุ้ิมกนั

โดยมีความรู้และคุณธรรมก�ากับ เป็นพื้นฐานในการด�าเนินชีวิตและ

การปฏบิตัภิารกจิหน้าทีเ่พือ่เจรญิก้าวหน้า ไปอย่างสมดุล และพร้อม

รับการเปลี่ยนแปลง ในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
Local Sufficiency School : LSS
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<<< ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย…กิตติชัย  อุทธา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 2. ให ้ผู ้ เรียนตระหนักในความส�าคัญในการสืบสาน 

สร้างสรรค์ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย โดย การส่งเสริมให ้

ผู้เรียนมีความรอบรู้ใน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และมีความ

หวงแหน ในทรัพยากรธรรมชาติที่อยู ่ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ 

ยังตระหนักในความส�าคัญในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และ คุณค่า 

ของค่านยิมและลกัษณะของความเป็นไทย ภายใต้วัฒนธรรมอนัดงีาม 

และระบอบประชาธปิไตยอันม ีพระมหากษัตรย์ิทรงเป็นพระประมขุ 

โดยยกย่อง เทิดทูน ในสถาบันหลักของชาติอันได้แก่ ชาติ ศาสนา 

และ พระมหากษัตริย์ 

 3. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน คือการที่ผู้เรียน

สามารถน�าองค์ความรู้ หรือความสามารถ ของตนเองหรือของกลุ่ม 

เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบ

ของการแก้ไข ปัญหา หรือการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ชุมชนด�าเนินการ

อยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้น โดยการปลุกจิตส�านึกของการแบ่งปัน ให้เกิดขึ้น

ในตัวผู้เรียน

 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” 

 มีหลากหลายกิจกรรม เช่น ครูวิทยาศาสตร์ ครูการงานอาชีพ 

น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู ้  

และออกแบบให้ ผูเ้รียนได้สงัเกต ได้ค้นหา และน�าความรูม้าถ่ายทอด

ให้เพื่อน ๆ ฟังผ่านรูปแบบจ๊ิกซอว์ ครูสังคมใช้ รูปแบบโครงงาน 

ครูกิจกรรมให้นักเรียนวางแผนการจัดกิจกรรม /ชุมนุม ตามความ

สนใจ จากน้ัน สร้างองค์ความรู้ด้วยการถอดบทเรียนภายหลังการ

ปฏิบัติจริง เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอ

เพียง หลังจากนั้นให้ผู้เรียนน�าหลักปรัชญาฯ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้

วางแผนการท�างาน ในกจิกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ  ตัง้แต่ง่ายไปหายาก 

จนท�าให้นักเรียนเข้าใจ เกิดทักษะและเห็นประโยชน์ การน�าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซ่ึงกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้

เป็นการสร้างพื้นฐาน อุปนิสัย “อยู่อย่ำงพอเพียง”

 โดยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิ

และสนบัสนนุให้โรงเรยีนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทกุแห่ง

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ภายในปีการศึกษา 2560 

ซึ่งโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น จ�านวน 19 แห่ง โดยการน�า 

ของ นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ ที่ประสงค์

สนับสนุนการด�าเนินการให้ตอบสนองตามนโยบายฯ “โครงการ

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ที่มี

ความมุ่งหวังเพื่อสร้างพลเมืองท่ีมีคุณลักษณะ“อยู่อย่างพอเพียง” 

และก้าวเดินต่อไปด้วยใจมุ ่งม่ันเพื่อสืบสาน พระราชปณิธาน 

ของล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี 9 ผู้พระราชทานก�าเนิดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ต่อไปครับ

อ้างอิง : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.คู ่มือแนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” (Local 

Sufficiency School : LSS).
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >>>
โดย…ณหทัย ไตรสกุลพงศ์  ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น

บทความเรื่อง  โลกทัศน์จากภาษิตค�าสอน

ของคนอีสาน

 เรื่องโลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อสตรี ในเรื่องของความงามพร้อมทั้ง

กายและจิตใจ เป็นเรื่องของการรักนวลสงวนตัว  ภาษิตสะท้อนโลกทัศน์

เกีย่วกบัผูห้ญงิว่า ต้องรกันวลสงวนตวั  ซึง่เป็นคณุสมบตัเิบือ้งตนทีส่�าคญั

ของผู้หญิง คือต้องไม่ชิงสุกก่อนห่าม ต้องรักษาตัวไว้เมื่อถึงเวลาสมควร

แล้วจึงค่อยมีคู่ครอง  ความว่า “สุกก่อนเหิ่ม  บ่แซบเท่าสุกเอง” โลกทัศน์

ดงักล่าวนีไ้ด้ถกูตอกย�า้ในภาษติหลายบท ดงัภาษติเปรียบเทยีบผูห้ญงิทีร่กั

นวลสงวนตัวปฏิบัติตามฮีตคอง หรือจารีตประเพณีเหมือนกับหนอนไหม

ทีม่ใียห่อหุม้เป็นเกราะทีป่กป้องตวัเอง ย่อมมคีณุค่า เพราะสามารถน�าใย

ไหมมาทอเป็นผ้าไหมทีส่วยงามมรีาคา การรกันวลสงวนตวัจงึเป็นเสมอืน

เกราะทีคุ่ม้ครองผูห้ญงิให้มคีณุค่า ส่วนผูห้ญงิทีไ่ม่รกันวลสงวนตวัหรือไม่

ประพฤติตามฮีตคองเปรียบเหมือนตัวหนอนทั่ว ๆ ไป ซึ่งไร้คุณค่า มีแต่

จะถูกนกกาจิกตอดกินเป็นอาหาร  การรักนวลสงวนตัวของผู้หญิงจึงเป็น

คุณสมบัติที่สร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง และคุณค่าน้ีจะเป็นเกราะที่คอย

คุ้มครองปกป้องผู้หญิงจากความต�าต�่าและความไม่ดีไม่งามทั้งปวง  ดัง

สุภาษิตอีสานว่า...

 “หญิงใดฮู้คะล�ำคิงสงัดอยู่ เทวดำอยู่ฟ้ำมำเฝ้ำหมื่นคน” 

 ภาษติได้กล่าวเปรยีบการรกันวลสงวนตวัของผู้หญงิว่าเป็นสิง่ที่

มีคุณค่า เปรียบเหมือนขี้เพี้ย หรือขี้อ่อนที่อยู่ในไส้อ่อนของควายซึ่งคน

อีสานนิยมน�ามาเป็นเคร่ืองปรุงลาบ ท�าให้ลาบมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม 

ทั้งนี้เนื่องจากขี้เพี้ยมีความขมแต่ไม่ขมเหมือนกับดี  ดังนั้นลาบจึงขาดขี้

เพีย้เป็นเครือ่งปรงุทีส่�าคญัไม่ได้ฉนัใด ผู้หญงิทีร่กันวลสงวนตวัย่อมไม่ขาด

ผู้ชายที่มาหมายปองฉันนั้น ดังสุภาษิตอีสานว่า....

  “ลำบใส่เพี้ย บ่ขมขื่นปำนบี

  สำวผู้ดี  บ่ร่อนรำนชำยช้อน”

  

ขอบคุณ..และสวัสดีค่ะ

ที่มาภาพ  :  https://cigaza.wordpress.com
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<<< โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

หมั่นบูชาเทวดาประจ�าตัว ชีวิตจะพบแต่เรื่องดี 
(ต่อจำกฉบับที่แล้ว 2)
....แต่ทว่ำเรื่องดังกล่ำวไม่ได้หมำยควำมว่ำไม่ได้มีอยู่จริง
 ขอยกตัวอย่างสักเร่ืองหนึ่ง ในเรื่องของการท�าสมาธิและ
พลังจิตนั้น ที่ศาสนาพุทธได้ค้นพบและประกาศออกไปเพื่อความสุข
จริงของมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายกว่า 2,500 ปี ถึงประโยชน์สุข
มหาศาลที่คนที่ปฏิบัติแล้วจะได้รับทั้งท�าให้มีจิตใจกล้าแกร่ง เกิด
ปัญญาแก้ทุกปัญหาได้ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง รักษาและฟื้นฟู
ร่างกายที่เจ็บป่วยได้แบบที่พระอริยสงฆ์ท่านใช้รักษาตัวกันบ่อย  
เชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายท่านคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างเรื่องแบบนี้
วทิยาศาสตร์เพ่ิงจะมาค้นพบเมือ่ร้อยกว่าปีนีท้ีค้่นพบว่าการท�าสมาธิ
ในขั้นที่ลึกแล้ว จะท�าให้อวัยวะภายในร่างกายท�างานได้ช้าลงและดี
ขึน้  อกีทัง้ช่วยซ่อมแซมส่วนทีส่กึหรอได้ หวัใจกแ็ขง็แรง เป็นต้น และ
เรื่องการเกิดของสิ่งมีชีวิต พระพุทธเจ้าค้นพบมานานเป็นพันๆ ปี 
มีบรรจุอยู ่ ในพระไตรปิฎกเรื่องการเกิดของเหล่าสรรพสัตว ์ 
นักวิทยาศาสตร์เพ่ิงจะมาค้นพบการเกิดของสัตว์ตัวเล็กๆ บางชนิด 
เชื้อโรคต่างๆ เม่ือไม่ก่ีปีน่ีเอง เร่ืองน้ีจึงพอจะยืนยันได้อีกเรื่องว่า  
ในบางเรื่องที่เหนือความเข้าใจ วิทยาศาสตร์ยังเข้าไปไม่ถึงแน่นอน 
และการมีอยู่ของเทวดาที่อยู่คนละภพภูมิหรือคนละชั้น แล้วการลง
มาช่วยเหลือมนุษย์น่ีก็มีความเป็นไปได้ การช่วยเหลือกันข้ามภพ 
ข้ามชาตนิัน้ ทีส่ตัว์อกีชัน้หนึง่ไปช่วยสตัว์อกีชัน้หนึง่ (เทวดา ดวงวญิญาณ
ที่เราเรียกว่าผี มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน ต่างล้วนเป็นสัตว์ด้วยกันทั้งนั้น 
แตกต่างที่ค�าเรียกตามภพภูมิเท่าน้ัน)  ก็เหมือนกับการท่ีเราเป็น
มนษุย์อยูแ่ล้วไปช่วยสตัว์เดรจัฉานอย่างเช่น คนไปเกบ็แมวหมาจรจดั
มาเลีย้ง การไปช่วยช้างเคราะห์ร้ายทีต่กบ่อให้ขึน้มาจากหลมุหรอืท่อ
ระบายน�า้ หรอืการช่วยสร้างสิง่แวดล้อมให้เหมาะสมกบัการอยูอ่าศัย
ของสตัว์หลายๆ ประเภทอย่างน้ีเป็นต้น  คือแม้จะอยูภ่พชาติเดยีวกนั
แต่เป็นการช่วยเหลือต่างภูมิกัน คือเราเป็นมนุษย์มีภูมิสูงกว่าสัตว์
เดรัจฉานลงไปช่วยมัน ซึ่งสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นอาจจะไม่รู้เลยก็ได้
ว่านีเ่ป็นฝีมอืของมนุษย์ทีม่าคอยช่วยเหลอืเหล่าเทวดากเ็ช่นเดยีวกนั
ครับ ท่านอยู่ในภพภูมิที่ทั้งแตกต่างและอยู่สูงกว่าอาจจะหยิบยื่น
ความช่วยเหลือให้กบัมนษุย์ได้  เทวดาท่านกม็สีงัคมของท่านเหมอืน
กันในบางชั้นสวรรค์ มีทั้งเพื่อน มีสามีภรรยา มีเจ้านาย มีบริวารที่มี
ความรักผูกพันกัน
               เหล่ำญำติหรือคนรู้จักของท่ำนอำจจะจุติมำเกิด 
ในโลกมนษุย์ รวมถงึควำมห่วงใยในญำตทิีค่รัง้หนึง่ทีท่่ำนเคยเกดิมำ
เป็นคนก่อนที่จะมำเป็นเทวดำ
              เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็ยังมีกิเลสมีความห่วงหาอาทรเหมือน
กับคนเรา อาจคอยดูแลสอดส่องทุกข์สุขโดยการรับรู้ด้วยความเป็น
ทิพย์เพราะท่านมีหูทิพย์ ตาทิพย์หรือความรู้สึกอันเป็นทิพย์ เทวดา
ท่านก็จะรู้ขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกว่า เกิดเรื่องร้ายแรง 

หรือมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นกับญาติมิตรที่รักของท่านเทวดา 
ท่านมีแต่กายทิพย์ไม่มีกายเนื้ออย่างคนเรา การให้ความช่วยเหลือ
ของท่านส่วนใหญ่จะเป็นการ “ดลจิตดลใจ” หรือโน้มน้าวให้
ญาติมิตรเหล่านั้นให้เปลี่ยนจิตท่ีเป็นอกุศล ท่ีก�าลังจะตกไปอยู่ 
ในอบายภูมิให้กลับกลายเป็นจิตกุศลและมีความสุขขึ้นได้ เช่น 
หากญาติมิตรที่ก�าลังโกรธจัดเพราะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง 
ท่านกแ็ผ่เมตตาส่งบญุกศุลลงมาดลจิตใจให้สงบเยอืกเยน็ลงเคยหรือ
เปล่าครับที่เวลาที่ก�าลังโกรธใครหรือก�าลังร้อนใจอะไรอยู่กับส่ิงนั้น
มากๆ จู่ๆ ก็รู้สึกเยือกเย็นลงได้อย่างน่าประหลาดเช่นเม่ือได้ก้าว
เข้าไปสู่สถานท่ีอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อย่างเช่นในวัดวาอารามใหญ่ๆ  
พอเข้าไปแล้ว รูส้กึได้ถงึกระแสความอบอุน่สว่างไสวท�าให้จติทีก่�าลงั
ขุ่นข้องหมองใจนั้นก็กลับสงบเยือกเย็นลงเป็นล�าดับ ซ่ึงเป็นเพราะ
เทวดาทีอ่ยูใ่นบรเิวณทีแ่ห่งนัน้ได้แผ่เมตตาลงมาให้ท�าให้รูส้กึสงบเยน็ลง 
และค้นพบวิธีการแก้ปัญหาหรือพบกับคนที่จะช่วยเหลือให้รอดพ้น
ไปได้จากปัญหาเหล่านัน้ เรือ่งเหล่านีเ้ป็นการดลใจของเทวดาแน่นอน 
ท้ังดลใจเราและดลใจคนท่ีจะช่วยเราได้ ให้มีความเมตตา มีความ
พร้อมในเรื่องที่จะช่วยมาเจอกัน เรื่องนี้ขอให้ไปดูเรื่องของเชื่อมบุญ
ที่อยู่ในบทต่อไป จะเข้าใจทันทีว่าท�าไมต้องเชื่อมบุญกับเทวดา

ติดตำมโครงกำรเปิดบ้ำนรับธรรม อบจ.ขอนแก่น ฉบับหน้ำ ครับ (3)
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

หลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9
  การทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที ่9 เป็นการด�าเนนิงาน ในลักษณะทางสายกลางทีส่อดคล้องกับ
วิถีชีวิตของสังคมไทย และ สามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น “การพัฒนาคน” เป็นตัวตั้ง และยึด หลักการมีส่วนร่วมตัดสินใจของ 
ประชาชน ตลอดจนภมูสิงัคมทีค่�านงึความแตกต่างกนัในแต่ละพ้ืนที ่ หลักการพ่ึงตนเอง โดยรู้จักประมาณตนด�าเนนิการด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และ “ท�าตามล�าดับขั้น” อย่างบูรณาการ ซึ่งอาศัยความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “รู้รัก สามัคคี”  ของทุกฝ่าย 
ส่งผลให้ ประชาชนและชุมชนในชนบทที่ได้ด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ท้ังเรื่อง
เศรษฐกจิ สงัคม มีเทคโนโลยทีี ่เหมาะสม ด�าเนนิการได้อย่างประหยดั และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื อนัน�าไปสูชุ่มชนและ
สังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
  หลกัการทรงงาน ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที ่9 ทีส่�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.) รวบรวมไว้มีความหลากหลายถึง 23 หลักการ ซึ่งปวงชนชาวไทยสามารถน้อมน�าไปปฏิบัติใน
วาระและโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. ระเบิดจากข้างใน
3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 
4. ท�าตามล�าดับขั้น 
5. ภูมิสังคม 
6. องค์รวม
7. ไม่ติดต�ารา
8. ประหยดั เรยีบง่าย ได้ประโยชน์สงูสดุ

9. ท�าให้ง่าย 
10. การมีส่วนร่วม 
11. ประโยชน์ส่วนรวม
12. บริการรวมที่จุดเดียว
13. ทรงใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ 
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
15. ปลูกป่าในใจคน 
16. ขาดทุนคือก�าไร 

17. การพึ่งตนเอง
18. พออยู่พอกิน 
19. เศรษฐกิจพอเพียง 
20. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
21. ท�างานอย่างมีความสุข 
22. ความเพียร : พระมหาชนก 
23. รู้ รัก สามัคคี 

  ส�าหรบัรายละเอยีดหลกัการทรงงานในหวัเรือ่งข้างต้นสามารถศกึษาเพิม่เตมิได้ที ่สมดุบนัทกึ “เรยีนรูห้ลกัการทรงงาน  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ธันวาคม 2551
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<<< ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน
โดย...สุเทพ อนันต์ชัยยะ เจ้าพนักงานพัสดุช�านาญงาน

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 สวัสดีครับ ฉบับนี้จะน�าเสนอขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่  1 จัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน  

(TOR) / คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

ขั้นตอนที่ 3  เจ้าหน้าทีจ่ดัท�าเอกสารซือ้หรอืจ้างด้วยวธิปีระกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ/ เอกสารเชิญขวนเสนอ

หัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ

 กรณีไม่แพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา

 เพื่อรับฟังค�าวิจารณ์ 

 - วงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ) ดุลยพินิจ 

  จะเผยแพร่หรือไม่ก็ได้

 กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา

 เพื่อรับฟังค�าวิจารณ์

 - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขั้นไป

ขั้นตอนที่  4  เจ้าหน้าที่จัดท�ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้า

หน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่  5  หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร

ประกวดราคา

 - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

 - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

 - วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท

 - วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขั้นไป

ขั้นตอนที่ 6 กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้าง 

ของหน่วยงานให้ส�านักตรวจเงินแผ่นดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่ 7 ก�าหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 8 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP

ขั้นตอนที่ 9 เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผลฯด�าเนินการ

พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอ

ความเห็นชอบ

 - กรณี e-Market แบบใบเสนอราคา (ผู้ประกอบการเข้า 

  เสนอราคาตามวนั / เวลาทีก่�าหนดโดยเสนอราคาได้เพยีง 

  ครั้งเดียว)

 - กรณี e-Market แบบ การประมูลอิเล็กทรอนิคส์  

  (ประกอบการเข้าเสนอราคาตามวัน / เวลาที่ก�าหนดโดย 

  เสนอราคากี่ครั้งก็ได้ ภายในเวลา 30 นาที

   	 เจ้าหน้าทีจ่ดัพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการ 

     เสนอราคาของผู้ชนะการเสนอราคา

   	 เจ้าหน้าที่จัดท�ารายงานผลการพิจารณาพร้อม 

     ความเหน็เพือ่ขอความเหน็ชอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน

ขัน้ตอนที ่10 หวัหน้าหน่วยงานของรฐัและผู้มอี�านาจอนมุตัซิือ้หรือ

จ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา

ขั้นตอนที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิด

ประกาศ ณ หน่วยงาน / พร้อมจัดท�าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

ทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ

ขั้นตอนที่ 12 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนลงนามในสัญญา

ขั้นตอนที่ 13 ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

ก�าหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ผลประกวดราคา

ขั้นตอนที่ 14 หน่วยงานของรัฐส่งส�าเนาสัญญา / ข้อตกลง ตั้งแต่ 

1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง.

ขั้นตอนที่ 15 การจัดท�าบันทึกรายงานผลการพิจารณา

ทีม่า : www.cgd.go.th
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ข่าวกีฬา >>>
โดย...จ่าอ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

สวัสดีครับแฟนข่าวกีฬา รอบรั้ว อบจ.ขอนแก่นครับ เมื่อวันที่ 26 - 27 ส.ค. 2560 อบจ.ขอนแก่น  ได้ด�าเนินโครงการจัดการ

แข่งขันหมากรุกไทย อบจ.ขอนแก่น  ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อนุมัติโครงการโดย

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาหมากรุกไทย เป็นการ

ส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬาประเภทนี้ ให้มากขึ้นและยังเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยอีกทางหนึ่งด้วยครับ การแข่งขันแบ่งออก 

เป็น 4 รุ่น  มีนักกีฬาและผู้ติดตามร่วมแข่งขันและชมการแข่งขันกว่า 300 คนครับ ผลการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย  เป็นดังนี้ครับ       

รำยกำร รุ่นอำยุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอำยุไม่เกิน 16 ปี รุ่นขุนเงิน รุ่นประชำชนทั่วไป

รำงวัลชนะเลิศ ด.ช.มกร  สุทธิธรรมวสี ด.ช.นนท์ปวิธ  ทับสกุล นายอ�านาจ  แท่นพิทักษ์ นายสุภัทร  เล็กแจ่ม

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.โชคอนันต์   จิรพงศากูล ด.ช.สรวิศ  เชื้อช่วย นายวิฑูรย์  พัฒนพานิช นายวรเทพ  ทิมศรี

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ศิริลักษณ์  นารี ด.ช.ณัฐภพ  วัฒนกูล นายอิศเรศ  อิสระสุข นายบุญสืบ  แซ่เฮง

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.อดิศักดิ์  เพิ่มพูล ด.ช.สุพจน์  เอกเผ่าพันธ์ นายอยุธยา  บุตรศรี นายดานุภพ  สังข์สุวรรณ

 พิธีปิดการแข่งขันในวันที่  28 ส.ค. 2560  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวำนิชกพงษ์ มอบหมายให้ ปลัด อบจ.

ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี วิริยปิยะ เป็นประธาน พร้อมกับมอบเงินและถ้วยรางวัล แก่นักกีฬา โดยมี รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 

นำงสำวนงลักษณ์ รัตนจันทร์ ผอ.กองกิจการขนส่ง อบจ.ขอนแก่น นำยประชิต อึ้งประเสริฐ หัวหน้าส�านักปลัด อบจ. 

นำยวรเวทย์ ดิเรกศรี ,และหัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา นำยสมชำย อิฐรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติและให้ก�าลังใจ 

แก่นักกีฬา   

 ฉบับนี้ลาไปก่อนครับ  พบกันใหม่ฉบับหน้าเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาครับ  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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