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เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
	 ในวันที่	5	ธ.ค.2558	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์  
ต้ังว�นิชกพงษ์ พร้อมด้วย	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 
น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ ์  คณะผู ้บริหาร	 หัวหน ้าส ่วน
ราชการข้าราชการและพนักงานอบจ.ขอนแก่น	 ร่วมงาน
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เนือ่งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 88	 พรรษา	 โดยภาคเช้า 
เวลา	 6.30	 น.	 ร ่วมพิธีท�าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป ็น 
พระราชกุศล	ณ	บรเิวณลานศาลหลกัเมอืงขอนแก่น	ต่อมาเวลา	
8.00	น.	ร่วมพธิถีวายพระพรชยัมงคลและลงนามถวายพระพร	

ณ	 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	 และในภาคค�่าเวลา	 18.00	 น.	 ร่วมพิธีถวาย 
เครื่องราชสักการะ	 และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล	 
ณ	บริเวณเวทกีลางงานเทศกาลไหมนานาชาต	ิประเพณผีกูเสีย่ว	 
และงานกาชาดจังหวดัขอนแก่น	สนามหน้าศาลากลางจงัหวดั	
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย ์
เป็นประธาน	 ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	
รัฐวิสาหกิจ	และองค์กรต่างๆ	เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
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เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ
	 เมื่อวันท่ี	 11	 ธ.ค.2558	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์  
ตั้งว�นิชกพงษ์ พร้อมด้วย	 คณะผู ้บริหาร	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น  
น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 หัวหน้า 
ส่วนราชการ	และข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมกจิกรรม	BIKE	FOR	DAD	 
ปั่นเพ่ือพ่อของจังหวัดขอนแก่น	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	
น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย	์ เป็นประธานในพิธี	 ณ	 สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่น	 ในโอกาสนี้	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้รับมอบหมายให้เป็น
สถานที่	รับลงทะเบียน	ในวันที่	11	ธ.ค.	2558	ณ	หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 แม้ยอดลงทะเบยีนของนกัป่ันจักรยานท้ังชาวไทย	และชาวต่างชาติ 
ที่ยื่นความจ�านงร่วมกิจกรรมที่	 จ.ขอนแก่น	 จะมีมากกว่า	 7,000	 คน	 
แต่เมื่อตรวจนับจ�านวนยอดผู ้เข ้าร ่วมกิจกรรม	 Bike	 for	 Dad	 
มมีากกว่า	10,000	คน	ท้ังหมดพร้อมใจกนัสวมใส่เสือ้สเีหลอืง	ป่ันเพือ่พ่อ	 
ร่วมกจิกรรมอนัเป็นมงคลยิง่พร้อมกบัคนไทยทัว่โลก	เส้นทางทีก่�าหนดไว้ 
ระยะทาง	29	กิโลเมตร	ถือเป็นเส้นทางสิริมงคลของผู้ขับขี่



...สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ	 วารสารคูนแคน	
ปีที่	 11	 ฉบับที่	 3	 ประจ�าเดือนธันวาคม	
2558	กลับมาพบกบัผูอ่้านทกุท่านอกีครัง้ค่ะ	 
เดือนธันวาคม	 เป็นเดือนแห่งความสุข
และถือเป็นเดือนมหามงคลของปวงชน 
ชาวไทยทั้ งแผ ่นดิน	 ได ้แสดงออกถึ ง
ความจงรักภักดีต ่อ	 “พระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช”	ซึง่ชาวไทย 

เจ้�ของ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำ�นวยก�ร : 
	 ดร.พงษ์ศักดิ	์ตั้งวานิชกพงษ์
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร
	 นายสิทธิกุล	ภูค�าวงศ์
	 นางวัชราภรณ	์ผ่องใส
	 นายวัฒนา	ช่างเหลา
	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายปรัชญา	ผิวผาง
	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษ�
	 นายสุชาต	ิไตรองค์ถาวร
	 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายธาดา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร
	 นางสาวนงลักษณ	์รัตนจันทร์
	 นายประสิทธิ	์อุดมธนะธีระ
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายวรเวทย	์ดิเรกศรี
	 หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 นางวราพร	หาญชนะชัยกูล
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 นายเพ็ชร	มูลป้อม
	 ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ
	 นางสาวจุฑารัตน	์สุภโตษะ
	 ผู้อ�านวยการกองคลัง
	 นายวิรัต	ินาคนชม
	 ผู้อ�านวยการส�านักการช่าง
	 นายปิยะชัย	ตุ่ยสิมา
	 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 นายประชิต	อึ้งประเสริฐ
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการขนส่ง
	 นายสุวนัย	ภูมาศ
	 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

บรรณ�ธิก�รผู้พิมพ์ผู้โฆษณ�
	 นางพัฒนาวด	ีจันทร์นวล
	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้จัดก�ร
	 นางสาวนงลักษณ	์รัตนจันทร์
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดก�ร :
	 นางศิริพร	ประดาพล
	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝ่�ยประส�นง�นจัดส่งและน�ยทะเบียน :
	 นางสาวพรทิพา	ราชสีทา
ฝ่�ยประส�นง�นติดต�มข้อมูลประจำ�กองต่�งๆ :
	 นายรัฐกรณ	์ทองงาม	 นางอุบลศิร	ิไชยแสง	 นางกุลกาญจน์	แสงหมี
	 นายเทพมงคล	ประดาพล	 นางอารยา	บูโฮม	 นายบวร	ชินอ้วน
	 นางนษ	ปรีทรัพย์	 นายรุ่งโรจน์	สิงห์มี	 นางสุภาพร	ภูเงิน
	 นางกรรณิการ	์เจริญดี	 นายกิตติชัย	อุทธา
คณะผู้จัดทำ�ข่�วประจำ�กองบรรณ�ธิก�ร
	 นางทัศรินทร	์เชิดโกทา	 นางพัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล	 นางณัฐชยา	ดาหาร
	 จ่าเอกวีระศักดิ	์อินทะวงษ์	 นางวราภรณ	์อุทธา	 นางนภัค	ปัญญาใส
	 นางจิระนันท	์ชนเวียน	 นางสาววิภารัตน	์ชมชัยภูมิ	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา	กรมโคตร
	 นายชาญสิทธิ	์คุ้มตะบุตร	 นายศิริวัฒน์	นามคัณที	 นายพิพัฒน์พล	หล่อยดา
	 นายเกียรติศักดิ	์บัวพา	 นางสาวรัชนีวรรณ	ทองชา	 นางสาวยุวนิดา	แสนแก้ว
ออกแบบ :
	 นางสาววีรญา	ศรีรักษ์สัตย์
วัตถุประสงค์ :
	 เพือ่เป็นการเผยแพร่กจิกรรมตามกรอบภารกจิของ	อบจ.ขอนแก่น	ตลอดจนองค์กรภาครฐั	และเอกชน 
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	 ข้อเสนอแนะ	 ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินเชิงรุก	 
โดยประชาชนองค์กรภาคเอกชน	เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด	อย่างเต็มรูปแบบ

ความจงรักภักดต่ีอพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	“พ่อหลวง” แห่งปวงชนชาวไทย 
ทั้งชาติอย่างหาที่สุดไม่ได้	 วารสารคูนแคนขอเป็นตัวแทน	 อบจ.ขอนแก่น	 
ถวายพระพร	ขอพระองค์ทรงพระเจริญ	
 “ง�นเทศก�ลไหมน�น�ช�ต ิประเพณผีกูเสีย่ว และง�นก�ช�ด จ.ขอนแก่น 
ประจำ�ปี 2558”	 ได้ผ่านพ้นไปอย่างสวยงาม	ณ	 สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น	 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่น	 ที่สร้างความ
ประทับใจให้กับแขกบ้านแขกเมืองผู้มาเยี่ยมชมงาน	 ซึ่งปีน้ีถือว่าเป็นอีกคร้ังที ่
ผู้เข้าชมงานอย่างมากมายกันเลยทีเดียว	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 
ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบคุม้วฒันธรรม	พธิผีกูเสีย่ว	การแสดงและการประกวด
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2547	 จนถึงปัจจุบัน	 และในปีนี้ได้ส่ง
นางงามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น	 โดยสามารถคว้าต�าแหน่งชนะเลิศ
นางงามไหมขอนแก่น	 ประจ�าปี	 2558	 ได้	 นอกจากน้ียังคว้าอีก	 2	 รางวัล	 คือ	 
รางวัลขวัญใจประชาชน	และ	Miss	Photogenic
	 ...ก่อนจากกันฉบับนี้	 ขออวยพรทุกท่าน	 ส่งท้ายปีเก่าและขอต้อนรับปีใหม่ 
ที่จะมาถึงเร็วๆ	นี้	ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	พ.ศ.2559	ขออาราธนาอ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสากลโลกจงดลบันดาลประทานพร	 ให้ทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญ 
ในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้ได ้สมความมุ ่งมาดปรารถนา	 พบกันใหม่ฉบับหน้า	 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
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บทบรรณาธิการ

ทั้งชาติขนานพระนามพระองค์ว่า	“พ่อหลวงไทย”	 เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ	 88	 พรรษา	 เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระองค์ท่านท่ีมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน	 โอกาสน้ีสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ	 สยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชปณิธาน	 ให้มีการจัดกิจกรรม 
ปั ่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ	 เป็นกิจกรรม 
ต่อเนื่องจากวันแม่แห่งชาติมาถึงวันพ่อแห่งชาติ	“ปั่นเพื่อพ่อ (Bike for dad)” 
พร้อมกนัทัว่ประเทศในวันศุกร์ท่ี	11	ธนัวาคม	2558	เพือ่ระลึกถงึพระมหากรุณาธคิณุ	
โดยปวงชนชาวไทยร่วมกันแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 
และได้จัดกิจกรรมขึ้นทั่วประเทศ	 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนทุกหมู่เหล่า 
เข้าร่วมกิจกรรม	“ปั่นเพื่อพ่อ (Bike for dad)”	ณ	สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น	 ซ่ึงมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรม
กันอย่างเนืองแน่น	 เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งที่ชาวไทยทุกท่านได้แสดงถึง 
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“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น”
อ�ค�ร OTOP อบจ.ขอนแก่น (กองแผนและงบประม�ณ)

ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0 4323 6795 

08 1769 0554, 08 3054 7997, 08 4400 9502

เปิดทำ�ก�รวันจันทร์-วันเส�ร์ เวล� 08.30-17.30 น.

“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น”
จำาหน่าย

ของฝ�ก ของที่ระลึก อ�ห�ร เครื่องดื่ม ผ้�ฝ้�ย 
ผ้�ไหม สมุนไพร รับจัดกระเช�้

พิมเสนน้ำา
ผลิตโดย : สุเมธแผนโบราณ	

	 	 	ต.ค�าม่วง	อ.เขาสวนกวาง	

	 	 	จ.ขอนแก่น

เล่�เรื่องจ�กปก กับ น�ยก อบจ.ขอนแก่น 2

ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 6

โครงก�รก่อสร�้งที่อยู่อ�ศัยให้กับผู้ด้อยโอก�ส 11

รู้เรื่องกฎหม�ย 12

ก�รยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน 13

ภ�รกิจสำ�นักปลัด อบจ. 14

ภ�รกิจกองกิจก�รสภ� อบจ. 15

ข่�วเด่น อบจ.ขอนแก่น 16

ภ�รกิจสำ�นักก�รช่�ง 18

รวมกันเร�ทำ�ได้ แก้ไขปัญห�จร�จร 19

ภ�รกิจกองคลัง 20

ภ�รกิจกองแผนและงบประม�ณ 21

ส�ระน�่รู้กองกิจก�รขนส่ง 22

บทคว�มหน่วยตรวจสอบภ�ยใน 23

ข่�วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัด
อบจ.ขอนแก่น

24

เกร็ดคว�มรู้ 26

โครงก�ร เปิดบ�้นรับธรรม อบจ.ขอนแก่น 27

ส�ระน�่รู้กองก�รเจ�้หน้�ที่ 28

ภ�รกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 29

ข่�วกีฬ� 30
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ช�ญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิช�ก�รประช�สัมพันธ์

Khonkaen Subaru Day 2015 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดศูนย์	 Subaru	 (Khonkaen	
Subaru	Day	2015)	เมือ่วนัที	่5	พ.ย.	2558	ณ	โชว์รมู	SUBARU	
KHONKAEN	ถ.กลัปพฤกษ์	หลงัโรงพยาบาลกรงุเทพขอนแก่น	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เปิดการแข่งขันกีฬา อบต.ดงลาน อ.สีชมพู

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	“ดงลานเกมส	์ 
ครั้งที่ 	 17”	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 2  
น�ยจ�รพุรรณ ภวูสนัต ิร่วมเป็นเกยีรตใินพธิ	ีเม่ือวนัที	่3	พ.ย.	
2558	ณ	 สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนต�าบลดงลาน	
อ.สีชมพ	ูจ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น
เปิดการแข่งขันเรือพาย ต.ท่าพระ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือพายและลอยกระทง	 เทศบาล
ต�าบลท่าพระ	 ประจ�าปี	 2558	 โดยมีนายก	 ทต.ท่าพระ	 
น�ยพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร	 กล่าวรายงานและมีคณะผู้บริหาร	
สมาชิกสภาเทศบาล	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ก�านัน	 ผู ้ใหญ่
บ้าน	ผู้น�าชุมชน	คณะกรรมการหมู่บ้าน	และประชาชนทั่วไป 
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก	 เมื่อวันที่	 31	 ต.ค.	 2558	 
ณ	 บริเวณสวนสาธารณะหนองสิม	 หนองใต้	 (หนองหมี)	 
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

งานแถลงข่าวการจัดงาน 
“ขอนแก่นอุตสาหกรรมแฟร์” ครั้งที่ 1

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
ร่วมงานการแถลงข่าว	 การจัดงานขอนแก่น	 “ขอนแก่น
อตุสาหกรรมแฟร์”	ครัง้ท่ี	1	(Khonkaen	Industrial	Fair	2015)	 
เมื่อวันที่	 5	 พ.ย.	 2558	ณ	ห้องหลักเมือง	 โรงแรมเจริญธาน ี
ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

เปิดการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
“จากวันแม่สู่วันพ่อ” 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดและมอบเกยีรตบิตัรผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนักีฬา
เฉลิมพระเกียรติ	 “จากวันแม่สู่วันพ่อ”	 คร้ังที่	 4	 โดยสโมสร
เยาวชนคนอนาคต	ร่วมกบัวทิยาลัยเทคโนโลยไีทยบรหิารธรุกิจ
ขอนแก่น	 (กลุ่มในเครือไทย-เทค)	 เมื่อวันที่	 12	 พ.ย.	 2558	 
ณ	 สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น	 
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ทอดกฐิน ณ วัดป่าบึงถุงเทียว อ.นำ้าพอง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมครอบครัว	 ท�าบุญทอดกฐิน	 ประจ�าปี	 2558	 โดยมี	 
รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ ประธาน
ที่ปรึกษานายก	 อบจ.ขอนแก่น	 น�ยสนั่น พงษ์สมบัติ  
รองประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ ์
ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.น�า้พอง	เขต	2	น�ยนพพร ปิตสิวุรรณรตัน์ 
ร่วมเป็นเกียรตใินพธิ	ีเมือ่วนัท่ี	8	พ.ย.	2558	ณ	วดัป่าบงึถงุเทยีว	 
ต.ห้วยไผ่	อ.น�า้พอง	จ.ขอนแก่น

เปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขามป้อม ต.บ้านลาน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	พร้อมด้วย	ส.อบจ.
ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 เขต	 2	 น�ยองอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน์  
โดยม	ีนายก	อบต.บ้านลาน	น�ยเสวก ล�รงัสติ	และคณะผูบ้รหิาร	 
ส.อบต.บ้านลาน	 เป็นผู้รับมอบ	 เมื่อวันที่	 10	 พ.ย.	 2558	 
ณ	บ้านขามป้อม	หมู่	9	ต.บ้านลาน	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น

 แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ต.ท่าพระ อ.เมือง 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป ็ นประธานพิ ธี เ ป ิ ดการแข ่ งขั นกีฬาบาส เกตบอล	 
และการแข่งขันเซปัคตะกร้อ	 ในงานเทศกาลงานงิ้วเทศบาล
ต�าบลท่าพระ	 ประจ�าปี	 2558	 พร้อมให้เกียรติลงเล่นกีฬา
บาสเกตบอลนดัเปิดสนาม	ระหว่างทมี	VIP	ท่าพระ	กบัทมี	VIP	
ขอนแก่น	 โดยมี	 นายก	ทต.ท่าพระ	น�ยพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร 
กล่าวรายงาน	 เมื่อวันที่	 12	 พ.ย.	 2558	ณ	 ลานกีฬาชุมชน 
ตลาดท่าพระ	หน้าสถานีรถไฟ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น



8 วารสารคูนแคน

แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล 
“อบจ.ขอนแก่น คัพ ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 11

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขนัฟตุบอล	“อบจ.ขอนแก่น	คพั	
ต้านยาเสพติด”	คร้ังที	่11	ในโอกาสนี	้รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	
น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	 รองประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 
น�ยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ	์ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	2	
น�ยองอ�จ ฉัตรชัยพลรัตน์	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	1	 
น�งปณิด� แก้วขัน	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 น�งพัฒน�วดี  
จันทร์นวล	 พร้อมด้วย	 ผู ้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	
ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ตลอดจนตัวแทนส่ือมวลชน 
ทุกแขนงในจังหวัดขอนแก่น	 เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้	 
เมื่อวันที่	 16	พ.ย.	 2558	ณ	ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

วันรวมนำ้าใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
ประจำาปี 2558

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
พร้อมด้วยผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 และข้าราชการ	 
อบจ.ขอนแก่น	 มอบเงินสนับสนุน	 จ�านวน	 300,000	 บาท	
และ	 หัวหน้ากลุ ่มงานนิเทศ	 ติดตาม	 และประเมินผล 
การจดัการศกึษา	น�งเทว� ตัง้ว�นชิกพงษ์	ในฐานะ	รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	มอบตู้เย็น	จ�านวน	1	หลัง	ให้แก่	 
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	 เพื่อไว้เป็นรางวัล
ส�าหรับการ	 “ออกร้านธารากาชาด”	 ในงานเทศกาลไหม
นานาชาติ	ประเพณีผูกเสี่ยว	และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	
ประจ�าปี	 2558	 โดย	 นายกเหล่ากาชาด	 จังหวัดขอนแก่น	 
น�งพิมพ์วิมล ถ�วรสถิตย์ พร้อมคณะฯ	 เป็นผู้รับมอบ	 
ในวันที่	12	พ.ย.	2558	ณ	ส�านักงานเหล่ากาชาด	จ.ขอนแก่น	

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “ภูเม็งเกมส์”
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขนักฬีา-กฑีานกัเรยีน	สพป.ขอนแก่น	
เขต	 2	 “ภูเม็งเกมส์”	 ประจ�าปี	 2558	 โดยมี	 รองนายก	 
อบจ.ขอนแก่น	 น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์	 รองประธานสภา	
อบจ.ขอนแก่น	 น�ยมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
เขต	 อ.มัญจาคีรี	 น�ยสุพร ค้อนดี และส.อบจ.ขอนแก่น	 
เขต	 อ.ชนบท	น�ยอดุลย์ ค�มดิษฐ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 
เมื่อวันที่	13	พ.ย.	2558	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหัน
มัญจาคีร	ีอ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัสดุฯ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร
งานพัสดุ	 และการจัดซื้อ	 จัดจ้างภาครัฐ	 “ท�าอย่างไรไม่ให้ 
ผดิกฎหมาย”	รุน่ที	่3	จดัโดยสถาบนัวจิยัพฒันาทรพัยากรมนษุย์
และสังคม	(สวส.)	เมื่อวันที่	18	พ.ย.	2558	ณ	โรงแรมบุษราคัม 
ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพ� ผู้ช่วยเจ�้หน้�ที่ธุรก�ร
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พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุฯ 
วัดป่าจตุรคามบำารุง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	 และการปฏิบัติธรรม	
โดยมี	นายก	ทต.ป่ามะนาว	น�ยบัวผัน บุญลือ กล่าวรายงาน	
เพื่อเป็นที่สักการบูชาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ	 เกิดความเป็น 
สิริมงคล	 ความสมานสามัคคี	 เป็นขวัญก�าลังใจแก่	 คณะสงฆ์
และพุทธศาสนิกชนชาวอ�าเภอบ้านฝางและประชาชนทั่วไป	 
เมือ่วนัที	่19	พ.ย.	2558	ณ	วดัป่าจตรุคามบ�ารงุ	(วดัราษฎร์บ�ารงุ)	 
ต.ป่ามะนาว	อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...วร�ภรณ์ อุทธ� ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้�สื่อส�ร

 โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย
สร้างความเข็มแข็งในชุมชน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิด	 โครงการ	 “การรักษาความสงบเรียบร้อย
สร้างความเข้มแขง็ในชมุชน”	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สชีมพู	 
เขต	1	น�ยอ�ทิตย์ ถนอมทุน	กล่าวรายงาน	ส.อบจ.ขอนแก่น	
เขต	 อ.ภูผาม่าน	น�ยประสิทธิ์ ทองแท่งไทย	 และ	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	 เขต	อ.บ้านฝาง	น�ยธณัช เครือม�	คณะผู้บริหาร	
ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 เมื่อวันที่	 
21	 พ.ย.	 2558	 ณ	 ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ	์ 
บ้านหนองหลุบ	ต.แดงใหญ่	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ประเพณีวันลอยกระทง เทศบาลตำาบลบ้านเป็ด
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี	 ลอยกระทง	 เทศบาลต�าบล
บ้านเป็ด	 ประจ�าปี	 2558	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 
เขต	4 น�งอัญชลี เฟื่องทอง ผู้บริหารเทศบาลต�าบลบ้านเป็ด	
น�าโดย	นายก	ทต.บ้านเป็ด	น�ยไพศ�ล จิตตะมัย	พร้อมด้วย	 
พนักงานเจ้าหน้าที	่และประชาชนจ�านวนมาก	ให้การต้อนรับ	
เมือ่วนัท่ี	25	พ.ย.	2558	ณ	บริเวณริมบงึหนองโคตร	ต.บ้านเป็ด	 
อ.เมืองขอนแก่น		จ.ขอนแก่น

โครงการสัมมนาทางวิชาการ
คณะกรรมการประสานงานวิชาการ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการ
ประสานงานวชิาการการจัดการศกึษาท้องถิน่	องค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 เมื่อวันที่	
21	 พ.ย.	 2558	ณ	 โรงแรมวีวิช	 ขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น



10 วารสารคูนแคน

เปิดการแข่งขันกีฬา
กลุ่ม ร.ร.หนองกุงใหญ่นำ้าอ้อม อ.กระนวน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียน
หนองกงุใหญ่น�า้อ้อม	ประจ�าปีการศกึษา	2558	“ผักหนามเกมส์”  
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.กระนวน	 เขต	 1	น�งกรรณิก�ร์  
สบืส�รค�ม ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.กระนวน	เขต	2	และ	น�ยตระกลู  
เจริญเช้ือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 เมื่อวันท่ี	 28	 พ.ย.	 2558	 
ณ	สนามกีฬาโรงเรียนบ้านผักหนาม	อ.กระนวน	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่�ที่ร้อยตรีหญิงปนัดด� กรมโคตร ผู้ช่วยเจ�้หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุศิโรดมขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธกุิล ภคูำ�วงศ์  
พร้อมด้วย	คณะผูบ้รหิาร	หวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.
ขอนแก่น	ร่วมพธิบีวงสรวงองค์พระธาตศุโิรดมขอนแก่น	โดยม	ี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น น�ยศิว�โรจน์ มุ่งหม�ยผล  
เป็นประธานในพธิ	ีเมือ่วนัที	่27	พ.ย.	2558	ณ	บรเิวณพระธาต ุ
ศิโรดมขอนแก่น	 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	 
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

นิทรรศการหมู่บ้านจีน
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกุิล ภคูำ�วงศ์  
ร ่วมพิธี เป ิดงานนิทรรศการหมู ่บ ้านจีน	 โดย	 ประธาน 
คณะกรรมการศาลเจ ้าป ึงเถ ่ากง-ม ่า	 ประจ�าป ี	 2558	 
น�ยศิริ แก่นศักดิ์ศิริ เป็นผู้กล่าวรายงาน	ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น	น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์ เป็นประธาน	ในโอกาสนี้มี	 
กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ประจ�าประเทศไทย	 
ณ	 จังหวัดขอนแก่น	น�ยหลี่ หมิงกัง, นายก	 ทน.ขอนแก่น	 
น�ยธีระศักด์ิ ฑีฆ�ยุพันธุ์	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 เมื่อวันที่	 
12	พ.ย.	 2558	ณ	บริเวณลานน�้าพุ	 สวนสาธารณะ	 200	 ปี	 
ริมบึงแก่นนคร	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

การประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำาปี 2558
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธิกลุ ภคูำ�วงศ์ 
พร้อมด้วย	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� 
ณ สกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	
ร่วมชมการประกวดนางงามไหมขอนแก่น	 ประจ�าปี	 2558	 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	น�ยกำ�ธร ถ�วรสถิตย์ 
เป็นประธาน	โดย	อบจ.ขอนแก่น	ได้ส่ง	น.ส.ชน�รดี อุ่นทะศรี 
(น้องเพลง)	ผูส้มคัรหมายเลข	19	เข้าร่วมประกวดนางงามไหม
ขอนแก่น	ประจ�าปี	2558	และสามารถคว้าต�าแหน่งนางงามไหม 
ขอนแก่น	ประจ�าปี	2558	ได้รับเงินสดจ�านวน	100,000	บาท	 
พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย	 นอกจากนี้ยังคว้า
รางวัลขวัญใจประชาชน	 และ	Miss	 Photogenic	 รับเงินสด	 
20,000	บาท	และ	10,000	บาท	อกีด้วย	เมือ่วนัที	่6	ธ.ค.	2558	 
ณ	เวทกีลางงานไหมนานาชาต	ิประเพณีผกูเสีย่วและงานกาชาด 
จังหวัดขอนแก่น	ประจ�าปี	2558
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โดย...ศิริวัฒน์ น�มคัณที

พิธีมอบบ้านโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ประจำาปี 2558

	 เมื่อวันที่	 27	 พฤศจิกายน	 2558	 นายก	 อบจ.

ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 เป็นประธาน

ในพิธีมอบบ้าน	 โครงการ	 “ก่อสร้างที่อยู ่อาศัยให้กับ 

ผู้ด้อยโอกาส	ประจ�าปี	2558”	ให้แก	่น�ยเจริญ จ�รัตน์ 

อายุ	76	ปี	บ้านโนนสมบูรณ์	หมู่ที่	2	ต.นาหว้า	อ.ภูเวียง	

จ.ขอนแก่น	 ในโอกาสนี้มี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.ภูเวียง	 

น�ยภ�ควัต ศรีสุรพล,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เวียงเก่า	 

น�ยวบิลูย์ เรอืงประเสรฐิกลุ,	หวัหน้าส�านกัปลดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด	น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี,	 นายอ�าเภอ

ภูเวียง	 น�ยเฉลิมชัย ชละธ�ร,	 นายก	 อบต.นาหว้า	 

น�ยอภิชัย ปัทถ�พงษ์	 และผู้แทนจากส่วนราชการ

ในเขตพ้ืนที่อ� า เภอภู เวียง	 ร ่ วมเป ็นเกียรติ ในพิธี	 

ณ	บ้านโนนสมบูรณ์	ต.นาหว้า	อ.ภูเวียง	จ.ขอนแก่น
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รู้เรื่องกฎหมาย

	 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 แจ้งแนวทางการปฏิบัติของ

กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการด�าเนินการสอบสวน	กรณ	ีป.ป.ช.	มีมติชี้มูล

ความผิดนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการ	

ดังนี้

	 1.	ผู้ว่าราชการจังหวัดได้หารือเกี่ยวกับการด�าเนินการสอบสวนนายก

องค์การบรหิารส่วนต�าบล	กรณ	ีป.ป.ช.	มมีตชิีม้ลูความผดินายกองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล	เบิกค่าใช้จ่ายในการด�าเนินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต

เป็นเท็จ	มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	157	และแจ้งผล 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่	 ซึ่งกรณี

การกระท�าผิดดังกล่าวได้กระท�าเมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	ระหว่างปี	พ.ศ.2548-2552	และได้พ้นจากต�าแหน่งไปแล้ว	ต่อมา

บุคคลนั้น	ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลอีกวาระหนึ่งตั้งแต่	

พ.ศ.2556-2560	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ปัจจุบัน

	 2.	 กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน�าความเห็นของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะที่	1)	เรื่องเสร็จที	่926/2555	และเรื่องเสร็จที	่

1081/2558	รวมทั้งแนวค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	คดีหมายเลขแดงที	่

อ.682/2556	เมื่อวันที่	24	กันยายน	พ.ศ.	2556	ไปใช้ประกอบการพิจารณา

ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ในเรื่องที่หารือมานี้ต่อไป

	 	 (1)	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะที่	1)	ได้ให้ความเห็นไว้ตามเรื่อง

เสร็จท่ี	 926/2555	 เรื่อง	 การสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต�าแหน่ง	 กรณี

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ชี้มูลความผิด	ว่าการถูกคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ชี้มูล 

ความผิดว่าการกระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท�าความผิด

ต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	 บุคคลดังกล่าวจึงอาจตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะต้องห้ามอันเป็นเหตุให้พ้นจากต�าแหน่งที่ด�ารงอยู่ในปัจจุบัน 

ตามมาตรา	64	(4)	หรือมาตรา	64/1	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	การพ้นจากต�าแหน่ง

ในกรณดีงักล่าวเป็นการพ้นจากต�าแหน่งโดยผลของกฎหมายตัง้แต่วนัทีม่เีหตุ 

ดังกล่าวขึ้น	 ซึ่งผู ้ มีอ�านาจแต่งต้ังถอดถอนไม่ต ้องส่ังให้ผู ้นั้นพ้นจาก 

ต�าแหน่งอีก	 โดยผลดังกล่าวแม้ว ่าผู ้นั้นจะพ้นจากต�าแหน่งไปแล้ว	 

จึงยังเป็นหน้าที่ของผู ้มีอ�านาจที่จะต้องด�าเนินการสอบสวนเพื่อให้ได ้

ความว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่	 ซ่ึงถ้าปรากฏว่ามีกรณีดังกล่าว 

เกิดข้ึนบุคคลนั้นย่อมพ้นจากต�าแหน่งต้ังแต่วันที่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นและ

เป็นผลให้ขาดคณุสมบตัใินการทีจ่ะเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่หากในปัจจบุนัก�าลงั

ด�ารงต�าแหน่งอยูก่จ็ะเป็นผลให้พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตขุาดคณุสมบตัหิรอื

มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด

	 	 (2)	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะที่	1)	ได้ให้ความเห็นไว้ตามเรื่อง

เสร็จที	่1081/2558	เรื่อง	การสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต�าแหน่ง	โดยมี

ความเหน็ว่า	เมือ่ข้อเทจ็จรงิปรากฏว่า	นายกเทศมนตรีผูน้ีถ้กูศาลพพิากษาว่า

มคีวามผดิฐานเป็นเจ้าพนกังานปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบหรอืทจุรติตามมาตรา	

157	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	พฤตกิารณ์ของการกระท�าความผดิดงักล่าว

มลีกัษณะของการกระท�าความผดิในตวัเอง	ตราบใดท่ียงัอยูใ่นอายคุวามและ

ยงัมไิด้ด�าเนนิการผูม้หีน้าทีเ่กีย่วข้องย่อมต้องด�าเนนิการต่อไปเพือ่ให้ผูก้ระท�า

ได้รบัโทษหรอืผลร้ายตามทีก่ฎหมายก�าหนด	การพ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตใุดๆ	 

มิได้ท�าให้การกระท�าความผิดนั้นหมดสิ้นไป	 เมื่อบุคคลดังกล่าวได้กลับ 

เข้ามาด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีอีกเม่ือใด	 ผู ้ว่าราชการจังหวัดก็ยัง

สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อ

ไปได้และหากการสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตทุีก่ระท�าการนัน้จะมผีลให้

ขาดคณุสมบตัหิรอืลกัษณะต้องห้ามในการด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในอนาคตต่อไป	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย่อมมีอ�านาจสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งได้

	 	 (3)	 แนวค�าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด	 คดีหมายเลขแดงท่ี	 

อ.	682/2556	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2556	วางหลักไว้ว่า	กรณีของเรื่องนี้ 

ก็เช่นกันผู้ฟ้องคดีได้ขอลาออกจากต�าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	

เมือ่วนัที	่9	ธนัวาคม	2551	โดยอ้างเหตคุวามจ�าเป็นส่วนตวัและปัญหาสขุภาพ	

แต่หลังจากพ้นต�าแหน่งเพราะการลาออกแล้ว	 เม่ือมีการประกาศรับสมัคร

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนี้ใหม่ในเดือนธันวาคม	2551	ผู้ฟ้อง

คดกีไ็ปลงสมคัรรบัเลอืกตัง้อกีอนัแสดงให้เหน็ว่าเป็นการลาออกเพือ่หลกีเลีย่ง

ผลทางกฎหมายทีผู่ถ้กูฟ้องคดกี�าลงัวนิจิฉยั	การแปลความตามท่ีกล่าวมาแล้ว

จึงย่อมมีเหตุผลและตรงตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้	 หาได้เป็นการ

แปลความเพือ่ขยายตวับทดงัทีผู่ฟ้้องคดอีทุธรณ์ไม่	เม่ือกระบวนการสอบสวน

พิจารณาทางปกครองตามข้ันตอนต่างๆ	 เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	 

ทั้งข้อเท็จจริงในการสอบสวนรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลมิได้บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต�าบลให้เป็น

ไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับของทางราชการตามมาตรา	59	(1)	

แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ..ศ.2539	 

จึงเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ�านาจหน้าท่ี 

ตามนยัมาตรา	92	แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว	การทีผู่ถ้กูฟ้องคดมีคี�าวนิจิฉยั

ตามหนงัสอืจงัหวดับรุรีมัย์	ลบั	ที	่บร	0037.4	/	43	ลงวนัที	่29	มกราคม	2552	

จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมาย

	 ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและค�าพิพากษาศาล

ปกครองสูงสูดดังกล่าวข้างต้น	ได้วางแนวทางการปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	ชี้มูลความผิดนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลไว	้เป็นสองลักษณะคือ

 แนวท�งปฏิบัติที่หนึ่ง กรณีคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ชี้มูลความผิด

ฐานทุจริตต่อหน้าที่เป็นเหตุให้พ้นจากต�าแหน่งที่ด�ารงอยู่ในปัจจุบันด้วยเหตุ

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	64	 (4)	หรือมาตรา	61/1	 

การพ้นจากต�าแหน่งในกรณีดังกล่าวเป็นการพ้นจากต�าแหน่งโดยผลของ

กฎหมายตั้งแต่วันที่มีเหตุดังกล่าวนั้น	 ซ่ึงผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนไม่ต้อง

สั่งให้ผู้นั้นพ้นจากต�าแหน่งอีก

 แนวท�งปฏบิตัทิีส่อง	กรณคีณะกรรม	ป.ป.ช.	ชีม้ลูความผดิฐานทจุรติ

ต่อหน้าทีใ่นขณะทีน่ายกเทศมนตรหีมดวาระการด�ารงต�าแหน่งแล้ว	เมือ่บคุคล

ดังกล่าวได้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีอีกเมื่อใด	ผู้ว่าราชการ

จงัหวดักย็งัสามารถแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพือ่ด�าเนนิการตามอ�านาจ

หน้าที่ต่อไปได้และหากการสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุท่ีกระท�าการ

นั้นจะมีผลให้ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการด�ารงต�าแหน่งใดๆ	 

ในอนาคตต่อไป	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย่อมมีอ�านาจสั่ง 

ให้พ้นจากต�าแหน่งได้

โดย...รัฐกรณ์ ทองง�ม นิติกร 8 ว.

กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
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การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
โดย...ธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

	 การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมือง
ท้องถิ่น	 เป็นสิ่งที่กฎหมายก�าหนดให้นักการเมืองท้องถิ่น 
เมื่อเข้าสู่ต�าแหน่งและพ้นจากต�าแหน่ง	 จะต้องด�าเนินการ 
ตามความในมาตรา	 4	 “ผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง 
หมำยควำมว่ำ...(7) ผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถ่ิน  
และผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.ก�ำหนด โดยประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ”	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 
พ.ศ.2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2554	 ประกอบ	
“มำตรำ 32 ให้ผูด้�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมอืงมหีน้ำทีย่ืน่บญัชี
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะตำมที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ำรับต�ำแหน่ง
หรอืวันท่ีพ้นจำกต�ำแหน่งต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ประกำศ
ก�ำหนด” และประกาศคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เรื่อง	 ก�าหนด
ต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น	รองผู้บริหารท้องถิ่น	ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิน่และสมาชกิสภาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 พ.ศ.2554	 ลงวันที่	 26	
กรกฎาคม	2554
	 ในภาวะบ้านเมืองปกติ	 มีกฎหมายรัฐธรรมนูญใช ้	 
นักการเมืองท้องถ่ินท้ังหลายก็ทราบแนวทางปฏิบัติในการยื่น
บญัชแีสดงทรพัย์สนิและหนีส้นิ	ดกีนัอยูแ่ล้ว	แต่ในภาวะปัจจบุนั
ซึ่งมีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 1/2557	 
เรื่อง	 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นการชัว่คราว	สัง่	ณ	วนัที	่25	ธนัวาคม	2557	จงึเกดิค�ำถำมว่ำ  
“ในกรณีที่ผู้บริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำท้องถิ่นที่ครบ
วำระแล้วยังคงอยู่ในต�ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปตั้งแต่
วันท่ี 1 มกรำคม 2558 ตำมค�ำสัง่หวัหน้ำ คสช.ที ่1/2557 จะต้อง 
ด�ำเนินกำรยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินอย่ำงไร ?”
 ที่นี่มีค�ำตอบครับ	 ขอสรุปความตามบันทึกข้อความ	 
ของส�านักทะเบียนและพัฒนาระบบตรวจสอบ	 ส�านักงาน	
ป.ป.ช.ที่	 สทพ.08/ว	 0016	 ลงวันท่ี	 16	 เมษายน	 2558	 
รวม	3	กรณี	ดังนี้ครับ
	 กรณีตามค�าสั่งหัวหน้า	 คสช.ท่ี	 1/2557	 ที่ก�าหนดให ้
ผู้บริห�รท้องถิ่นและสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นที่พ้นจากต�าแหน่ง
เนื่องจากครบวาระ	ตั้งแต่วันที่	 1	มกราคม	2558	 เป็นต้นไป  
ยังคงอยู ่ในตำ�แหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้�ที่ต่อไปจนกว่าจะมี
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง	 ดังน้ัน	 จึงมีหน้�ที่ยื่นบัญชีกรณี
พ้นจ�กตำ�แหน่งโดยถือเอ�วันที่คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง 
ประก�ศให้มีก�รเลือกตั้งมีผลใช้บังคับเป็นวันที่มีหน้าที่ยื่น
บัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน	ครับ

	 กรณีตามค�าสั่งหัวหน้า	 คสช.ท่ี	 1/2557	 ท่ีก�าหนดให้
เป็นการพ้นจากต�าแหน่ง	เช่น	พ้นจ�กตำ�แหน่งเพร�ะเหตุอื่น 
นอกจากครบวาระ	มีจ�านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่ไม่ถึง
กึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชกิสภาท้องถิน่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ยบุสภาท้องถิน่	สมาชกิสภา
ท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศ	 คสช.พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
ประธานกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ชุดสุดท้ายที่พ้นจากต�าแหน่งเนื่องจากครบวาระให้กลับเข้า
ด�ารงต�าแหน่งอีก	 หรือถูกสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งตามค�าสั่ง
หัวหน้า	 คสช.เป็นต้น	 ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�าแหน่ง	 จึงม ี
หน้าท่ียื่นบัญชีกรณีพ้นจากต�าแหน่ง	 โดยถือเอ�วันที่พ้นจ�ก
ตำ�แหน่งเพร�ะเหตอุืน่นอกจ�กครบว�ระ วนัทีจ่ำ�นวนสม�ชกิ
ท้องถิ่นเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง วันที่ประก�ศแต่งตั้งสม�ชิก
สภ�ท้องถิ่นชุดสุดท้�ยที่พ้นจ�กตำ�แหน่งเนื่องจ�กครบ
ว�ระให้กลับเข�้ดำ�รงตำ�แหน่งมีผลใช้บังคับ หรือวันที่คำ�สั่ง 
หัวหน้� คสช.ให้พ้นจ�กตำ�แหน่งมีผลใช้บังคับ เป็นวันที่
มหีน้�ทีย่ืน่บญัชแีสดงทรพัย์สนิและหนีส้นิแล้วแต่กรณี	ครบั
 กรณีรองผู้บริห�รท้องถิ่น ที่ปรึกษ�ผู้บริห�รท้องถิ่น  
และเลข�นุก�รผู้บริห�รท้องถ่ิน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่พ้นจากต�าแหน่ง	 ให้ถือว่า 
รองผูบ้รหิารท้องถิน่	ทีป่รกึษาผูบ้รหิารท้องถิน่	และเลขานกุาร
ผู้บริหารท้องถ่ิน	ยงัไม่พ้นจ�กตำ�แหน่ง จงึไม่มหีน้�ทีย่ืน่บญัชี
แสดงทรัพย์สินและหนี้สิน	ครับ
 ในส่วนของกระทรวงมห�ดไทยได้ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ	 ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชกิสภาท้องถิน่	ตามหนงัสอื	ด่วนทีส่ดุ	ที	่มท	0804.5/
ว	1117	ลงวนัที	่19	กมุภาพนัธ์	2558	เรือ่ง	การได้มาซึง่สมาชกิ
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินเป็นการชั่วคราว	 ซึ่งผู้เขียน
ขอสรุปเฉพาะกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ทีพ้่นจากต�าแหน่งเนือ่งจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และยังคงอยู่ในต�าแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2558	 กล่าว
คือ ไม่ต้องกำ�หนดให้สม�ชิกสภ�ท้องถิ่นได้ม�ประชุมสภ� 
ท้องถ่ินครั้งแรกภ�ยใน 15 วัน ไม่ต้องมีก�รเลือกประธ�น
สภ� รองประธ�นสภ�ท้องถิ่นใหม่ ผู้บริห�รท้องถิ่นไม่ต้อง
แถลงนโยบ�ยต่อสภ�ท้องถิ่นใหม่ ในส่วนตำ�แหน่งรอง 
ผู้บริห�รท้องถิ่น ที่ปรึกษ�และเลข�นุก�รผู้บริห�รท้องถิ่น  
ก็ย่อมไม่พ้นจ�กตำ�แหน่งเช่นเดียวกัน อย่�งไรก็ดี ยังเป็น
อำ�น�จผู ้บริห�รท้องถิ่นในก�รแต่งตั้งและถอดถอนรอง 
ผูบ้รหิ�รท้องถิน่ ทีป่รกึษ�และเลข�นกุ�รผูบ้รหิ�รท้องถิน่ ครบั.
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โครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา ประจำาปี 2559” รุ่นที่ 1

	 เม่ือวนัที	่25	พ.ย.	2558	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ์  
ตั้งว�นิชกพงษ์	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	“เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	 ประจ�าปี	 2559” 
รุ ่นที่	 1	 ในโอกาสนี้	 รองผู ้อ�านวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	น.ส.ประภ�พร สำ�เรียงจิตต์ 
พร้อมด้วย	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลกัษณ์ รตันจนัทร์  
คณะผู ้บริหาร	 หัวหน ้าส ่วนราชการ	 และข ้าราชการ	 
อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	โดยมี	หัวหน้าส�านักปลัด	
อบจ.ขอนแก่น	น�ยวรเวทย์ ดิเรกศรี	 เป็นผู้กล่าวรายงาน
จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่	 24–27	พ.ย.	2558	ณ	ค่ายลูกเสือ 
พันธวาศิษฏ์	 ต.แดงใหญ่	 อ.เมืองขอนแก่น	 จ.ขอนแก่น	 
โดยในพิธีปิด	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ภารกิจ สำานักปลัด อบจ. 
โดย...วิภ�รัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคร�ะห์

	 โครงการนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อฝ ึกอบรมให้ความรู 	้ 
และเสริมทักษะต่างๆ	ในการด�ารงชีวิต	ให้แก่เด็กและเยาวชน	
น�าไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตให้มีศักยภาพ	 และสามารถ
สร้างสรรค์และด�ารงชวีติได้อย่างเหมาะสมกบัช่วงวยั	ตลอดจน 
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม	 ให้เป็นผู้มีจิตใจที่เข้มแข็ง	 
มีระเบียบวินัย	 และสร้างภูมิคุ ้มกันทางสังคมให้ห่างไกล 
จากยาเสพติด	ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี	้ประกอบด้วย
	 1.	นักเรียนในสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	จ�านวน	100	คน
	 2.	นักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	1	จ�านวน	100	คน

14 วารสารคูนแคน
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หลักการทำาลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.
โดย...สุธิด� อุ่นสนธ์ เจ�้หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป 7ว

	 การท�าลายบัตรเลอืกตัง้และเอกสารเกีย่วกบัการเลอืกต้ัง 
สมาชิกท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น	 เป็นการด�าเนินงาน 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการท�าลาย
บัตรเลือกตั้ง	 พ.ศ.2553	 โดยบัตรเลือกตั้งที่จะท�าลายได ้
ตามระเบียบนี้ ได ้แก ่ 	 1 ) 	 บัตรเลือกตั้ งที่ เป ็นคะแนน	 
2)	 บัตรเลือกตั้งที่ท�าเครื่องหมายในช ่องไม ่ลงคะแนน	 
3)	บัตรเสีย	4)	บัตรเลือกตั้งที่เหลือ	5)	ต้นขั้วของบัตรเลือกตั้ง
ที่ใช้ในการลงคะแนนแล้ว	ซึ่งบัตรเลือกตั้งที่สามารถท�าลายได้	
ต้องเป็นบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ
ผลการเลอืกตัง้แล้ว	เป็นระยะเวลาเกนิหนึง่ปีนบัแต่วนัประกาศ
ผลการเลือกตั้ง	 เป็นบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีกรณีร้องคัดค้านหรือ
มีแต่เรื่องร้องคัดค้านนั้นคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือ 
ศาลฎีกาหรือศาลปกครองในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 
หรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกต้ัง
ค้างการพิจารณาหรือมีกรณีการฟ้องคดีต่อศาลในความผิด 
ดงักล่าวแต่คดถีงึทีส่ดุแล้ว	ส่วนต้นขัว้บตัรเลอืกตัง้และเอกสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	ให้เก็บรักษาไว้	4	ป	ีนับตั้งแต่วันประกาศ
ผลเลือกตั้ง	 ส�าหรับขั้นตอนการขออนุมัติท�าลายบัตรเลือกตั้ง	
ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	มีดังนี้

	 	 1.	 เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงักล่าวแล้ว	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ด�าเนนิการแต่งตัง้ 
คณะกรรรมการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 
แล้วรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า
จังหวัด	 พร้อมขอตรวจสอบเรื่องร ้องเรียนหรือคัดค้าน 
การเลือกตั้ ง 	 การฟ ้องคดีต ่อศาลในความผิดเกี่ยวกับ 
บัตรเลือกต้ังหรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการนับ
คะแนนเลือกต้ัง	เพือ่ประกอบการขออนมุติัท�าลายบัตรเลอืกตัง้ 
ต่อส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
	 	 2.	 หากผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีเรื่องร้องคัดค้านฯ	
และการฟ้องคดีต่อศาลฯ	 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า
จังหวัดจะพิจารณาเพื่ออนุมัติการท�าลายบัตรเลือกตั้งฯ	 
ซึ่งจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบเป็นหนังสือ
	 	 3.	 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�าเนินการ 
ท�าลายบตัรเลอืกต้ังฯ	ตามมตคิณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�า
จังหวัดแล้ว	 จะต้องรายงานผลการด�าเนินการประกอบด้วย 
รายละเอียดเอกสารที่จะท�าลายพร้อมภาพประกอบกิจกรรม
ให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดทราบ
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...น�ยพิพัฒน์พล หล่อยด� 

	 เมือ่วนัที	่29	พ.ย.2558	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ์  
ตัง้ว�นชิกพงษ์ พร้อมด้วยรองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกุิล  
ภูคำ�วงศ์,	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�งวัชร�ภรณ์ ผ่องใส 
ส.อบจ.ขอนแก่นคณะผูบ้รหิาร	หวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	
พนักงาน	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมพธิเีปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ	
ประเพณีผูกเสี่ยว	 และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	 ประจ�าป	ี 
2558	 โดยมี	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 น�ยกำ�ธร  
ถ�วรสถิตย์	 เป็นประธานท้ังนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน	 ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดขอนแก่น	
ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 และจังหวัดใกล้เคียง	
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 ณ	 บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว 
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำาปี 2558

	 อบจ.ขอนแก ่น 	 ได ้ รับมอบหมายให ้ รับผิดชอบ 
คุ ้มวัฒนธรรม	 พิธีผูกเสี่ยว	 การแสดงและการประกวด 
ศิ ลปวัฒนธรรมพื้ นบ ้ านอี ส านตั้ ง แต ่ ป ี 	 พ .ศ . 2547	 
จนถึงป ัจ จุบัน 	 และร ่ วมกิ จกรรมเ ดินแฟชั่ นผ ้ า ไหม	 
“มัดหมี่พันใจ	 เลื่ อมไหมลายหมี่ ” 	 โดยมี	 รองนายก	 
อบจ.ขอนแก่น	น�งวชัร�ภรณ์ ผ่องใส	พร้อมด้วย	ผู้อ�านวยการ 
ส�านักการช่าง	 น�ยวิรัติ น�คนชม	 เข้าร ่วมเดินแฟชั่น 
ผ้าไหมและ	 อบจ.ขอนแก่น	 ยังได้ส่งนางงามเข้าร่วมประกวด 
นางงามไหมขอนแก่น	 โดยสามารถคว้าต�าแหน่งนางงามไหม
ขอนแก่น	 ประจ�าปี	 2558	 นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลขวัญใจ
ประชาชน	และ	Miss	Photogenic	อีกด้วย
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ภารกิจสำานักการช่าง
โดย : กรรชิง เทศประสิทธิ์ ผอ.ส่วนพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น

	 ตามที	่นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นิชกพงษ์ 
ได้มีแนวนโยบายในการพัฒนาเมืองและชุมชน	 ในการด้าน
การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและขนส่ง	เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน	ต�าบล	และอ�าเภอ	ให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
จราจร	และมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นรองรับการเป็น
เมืองศูนย์กลางการค้า	การบริการ	การลงทุนของภูมิภาคและ
ประตูสู่อินโดจีน	 ส�านักการช่าง	 จึงได้จัดท�าโครงการเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว	คือ	โครงการเสริมสร้างมาตรการ

บ.หนองหญ้�แพรก-บ.โนนทัน

ส�ย ขก.3004 บ้�นหนองบัวน้อย-บ้�นกระนวน

ส�ย ชนบท-ห้วยไร่

บ.หนองหญ้�แพรก-บ.โนนทัน

บ.หนองหญ�้แพรก-บ.โนนทัน

ส�ย แยกท�งหลวงหม�ยเลข2-บ้�นโคก

โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน
ความปลอดภัยทางถนน	 เพ่ือด�าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย 
ในถนนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น	 เพ่ือให้ถนนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นเป็นการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน	 ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน	 เช่น	 ได้ท�าการติดตั้ง	 ราวกัน
อันตราย	 (Guard	 rial)	 ในถนนท่ีเรียบขนานไปกับฝั่งล�าน�้าชี
และทางโค้ง	ป้ายน�าทางโค้ง	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างในถนน	
สัญญาณไฟเตือนกระพริบ	ป้ายเตือน	ป้ายบังคับ	ตีเส้นจราจร	
และทางม้าลายหน้าโรงเรียน	เป็นต้น



19วารสารคูนแคน 19วารสารคูนแคน



20 วารสารคูนแคน

ภารกิจ กองคลัง
โดย...ฝ่�ยเร่งรัดและจัดเก็บร�ยได้

ขอแนะนำาผู้ประกอบการสถานการค้านำ้ามัน 
ที่ชำาระภาษีนำ้ามันตามข้อเท็จจริงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 บริษัท พี เอส ว�ย ท่�พระ จำ�กัด	ตั้งอยู่	เลขที่	333	หมู่	1	ถ.มิตรภาพ	ต.ท่าพระ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	
ตั้งอยู่ฝั่งขาเข้าเมืองขอนแก่น	จ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง	โทร.093-4090990

 บริษัท พี เอส ว�ย ปิโตรเลียม จำ�กัด ตั้งอยู่	 เลขที่	 111	 หมู่	 11	 ถ.มิตรภาพ	 ต.ท่าพระ	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น	ตั้งอยู่ฝั่งขาออกเมืองขอนแก่น	จ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง	โทร.	087-8633773
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ภารกิจ กองแผนและงบประมาณ
โดย...โสมศิริ ชิณศรี นักพัฒน�ชุมชน 6ว

	 กองแผนและงบประมาณ	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ด�าเนิน
โครงการฝึกอบรมส่งเสรมิอาชพีเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่สขุภาพ
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	รุ่นที่	1	ระหว่างวันที่	3-4	ธ.ค.	2558	 
ณ	หอประชุมโรงเรยีนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	อ.เมอืงขอนแก่น	
โดย	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม	 และ	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	เขต	2	น�ยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว  
ร่วมเป็นเกียรติ	 ซึ่งกิจกรรมในโครงการนอกเหนือจากการ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น รุ่นที่ 1

อบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม
อาชีพที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนแล้ว	 ยังได้มีการฝึกปฏิบัติ
การท�าหมอนสมุนไพรและการท�าลูกประคบ	 โดยประยุกต์ใช้
สมุนไพรท่ีสามารถหาได้ง่ายใกล้ตัว	 เพ่ือใช้ในการดูแลรักษา
สุขภาพหรือสามารถท�าขายเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได ้
อีกทางหนึ่งด้วย
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สาระน่ารู้ กองกิจการขนส่ง 
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติง�นขนส่ง

 สวัสดีครับ ทุกๆ ท่�น ที่ติดต�มว�รส�รคูนแคน 

สำ�หรับฉบับนี้ กองกิจก�รขนส่ง ขอนำ�เสนอบทคว�ม  

ที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผู ้ที่มีรถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ  

โดยวิธีขับรถยนต์ด้วยเกียร์อัตโนมัติที่ถูกต้องนั้น เป็นเรื่อง

สำ�คัญที่ผู ้ขับขี่หล�ยร�ยมักมองข้�มจนทำ�ให้รถเล่ือน

ไปชนคันหน้�ในเวล�ที่ต้องจอดติดไฟแดง วิธีที่ถูกต้อง 

เมื่อต้องหยุดรถเป็นเวล�น�น ให้เลื่อนเกียร์ม�อยู ่ใน 

ตำ�แหน่ง P เพื่อพักกล้�มเนื้อจ�กก�รเหยียบเบรก ซึ่งก�ร

เลื่อนตำ�แหน่งเกียร์ม�อยู่ในตำ�แหน่ง P นั้น ก็ยังเป็นก�ร

การใช้เกียร์อัตโนมัติที่ถูกต้อง

จำก หนังสือขับขี่ปลอดภัยกับ กปถ. กรมกำรขนส่งทำงบก

ช่วยปลดโหลดของเกียร์อัตโนมัติส่งผลให้ระบบก�รทำ�ง�น

ของเครื่องยนต์หมุนดีขึ้น และยังเป็นก�รช่วยประหยัด

นำ�้มนัเช้ือเพลงิได้อกีด้วย แต่ถ้�ต้องก�รหยดุรถในช่วงเวล� 

ที่ ไม ่น�นนัก ก็ควรจะเลื่อนคันเกียร ์ไปที่ตำ�แหน่ง N  

พร้อมกับขึ้นเบรกมือไว้เพื่อป้องกันรถเลื่อนไปชนคันที่อยู่ 

ด้�นหน้�หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� ท่�นใดที่กำ�ลังใช้รถยนต ์

ที่มีเกียร์อัตโนมัติ เมื่อได้อ�่นบทคว�มนี้แล้ว คงมีประโยชน์

สำ�หรับท่�นไม่ม�กก็น้อยนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้� 

สวัสดีครับ
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บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน
โดย...กรรณิก�ร์ เจริญดี นักวิช�ก�รเงินและบัญชี 7ว

ประโยชน์จากงานตรวจสอบภายใน

 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้รับตรวจ)

	 	 	3.1	 เป็นการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้มีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ทันเวลา	 ไม่เก็บงานไว ้
คัง่ค้าง	เอาใจใส่ระมดัระวงัรอบคอบ	มผีลท�าให้ความผิดพลาด 
ลดน้อยลงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างาน
	 	 3.2	 ให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม 
กฎระเบียบ	ข้อบังคับของทางราชการ	และมติ	ครม.ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน	การงบประมาณ	และพัสดุ
ตลอดจนระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 	 3.3	 ให้ค�าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีกรณีมีปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน	 ในบางเรื่องท่ีระเบียบครอบคลุมไว้ไม่ถึง	 ท�าให้ 
ไม่แน่ใจหรอืไม่กล้าตดัสนิใจด�าเนนิการต่อไป	ท�าให้งานราชการ
หยดุชะงักได้หรอืกรณกีารตคีวามในข้อระเบียบต่างๆ	ไม่ชดัเจน
การปรึกษาหารือท�าให้ได้ข้อคิดท่ีดี	 การน�าเอาระเบียบอื่น 
มาใช้อ้างอิงแทนกันได้หรือท�าให้ทราบถึงระเบียบ	 ค�าสั่งที ่
ประกาศใช้ใหม่	 แต่ยังไม่เป็นท่ีทราบท่ัวกัน	 เหล่าน้ีท�าให ้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่น	 และสามารถตัดสินใจ 
ทีจ่ะด�าเนนิงานต่อไปได้	โดยไม่ต้องหยดุชะงกั	แต่หากไม่สามารถ 
แก้ปัญหาในขณะนัน้ได้	เนือ่งจากต้องประสานกบัหน่วยงานอืน่ 
ที่เก่ียวข้อง	 ก็จะมีการน�าปัญหากลับมาปรึกษาหาวิธีการ 
กับหน่วยงานนั้นๆ	ต่อไปในส่วนกลาง

ที่มำ: https://www.gotoknow.org/posts/17500

	 	 3.4	 เป็นการป้องปราม	 ป้องกันการประพฤติมิชอบ 
ในการปฏิบั ติงานของเจ ้าหน้าท่ี ซ่ึงความผิดพลาดและ 
การทุจริตต่างๆ	 เราสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารที่ถูก
จัดท�าขึ้น	 และวิธีการตรวจสอบอื่นที่จ�าเป็น	 การตรวจสอบ 
โดยสม�่าเสมอ	 เป็นการปิดโอกาสมิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นได้
โดยง่าย
	 	 3.5	เป็นการติดตาม	ดูแล	รักษา	และป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการ	 ก่อให้เกิดความประหยัดในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ
	 	 3.6	 แนะวิธีปรับปรุง	 แก ้ไขป ัญหาข ้อผิดพลาด 
ที่เกิดขึ้นรวมถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป	 และพร้อมที่จะรับ 
การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก	 คือ	 ส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน
	 	 3.7	จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน
ซึ่งได้ปฏิบัติงานในทุกภาคของประเทศ	 ช่วยให้ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

(อ่านต่อฉบับหน้าค่ะ)

 ผู้ที่จะได้รับ คือ
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย....กิตติชัย อุทธ� นักวิช�ก�รศึกษ� 7ว

	 กรมพลศึกษาได้ท�าการคัดเลือกและส่งนักกีฬาในฐานะ
นักเรียนทีมชาติไทยอายุ	 18	 ปี	 ไปเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน
ระหว่างประเทศแห่งอาเซียน	“อาเซียนสคูลเกมส์”	 ครั้งที่	 7	
ระหว่างวันที่	21	–	29	พ.ย.	2558	ที่เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน	
ประเทศบรูไน	 ซึ่งการแข่งขันเปรียบเสมือนกีฬาซีเกมส์ระดับ
นักเรียน	 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาท้ังสิ้น	 7	 ชนิด	 ได้แก่	
กอล์ฟ	กรีฑา	ว่ายน�้า	ตะกร้อ	แบดมินตัน	เน็ตบอล	ปันจักสีลัต	
และมีนกักีฬา	ผูฝึ้กสอน	และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง	เข้าร่วมการ
แข่งขันในครั้งนี้ทั้งสิ้น	จ�านวน	180	คน
	 นักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย	 สังกัด	 
อบจ.	 ขอนแก่น	 ได ้ เป ็นตัวแทนทีมชาติไทย	 เข ้าร ่วม 
การแข่งขัน	จ�านวน	2	คน	ในชนิดกรีฑารายการขว้างจักรชาย	 
และขว้างจักรหญิง	ซึ่งผลการแข่งขัน

นักเรียน อบจ.ขอนแก่น คว้า 2 เหรียญเงินกีฬานักเรียน
ระหว่างประเทศแห่งอาเซียน

 น�ยอ�ทิตย์ ม�ล�ศรี นักเรียนชั้น	 ม.5	 ได้รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ	 1	 หรือ	 เหรียญเงิน	 โดยท�าสถิติได้	 
49.44	 เมตร	 รองจากนักเรียนจากประเทศมาเลเซีย	 ที่ท�าได้	
53.00	เมตร	และเหรียญทองแดงคือประเทศสิงคโปร์	ที่ท�าได้	
49.16	เมตร
 น�งส�วอโนทัย อุดมศักดิ์	 นักเรียนชั้น	 ม.6	 ได้รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ	 1	 หรือ	 เหรียญเงิน	 โดยท�าสถิติได้	 
40.53	 เมตร	 รองจากนักเรียนจากประเทศเวียดนาม	ที่ท�าได้	
41.73	 เมตร	และเหรียญทองแดงคือประเทศ	มาเลเซียท�าได้	
39.56	เมตร
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย....กิตติชัย อุทธ� นักวิช�ก�รศึกษ� 7 ว

นักเรียนเมืองพลพิทยาคม คว้าแชมป์ 
“Euro Cake Thailand Beach Volleyball 2015” 

	 	 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 
บริษัท	 ยูโร่เปี้ยนฟู้ด	 จ�ากัดมหาชน	 จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาด	“ยโูร่เค้ก”	ไทยแลนด์	บีช	วอลเลย์บอล	2015	“Euro Cake  
Thailand	Beach	Volleyball	2015”	รุ่นอายุ	ไม่เกิน	12,	14,	
16	และ	18	ป	ีประจ�าปี	2558	ประเภททีมชาย-หญิง	โดยจัดการ
แข่งขันทั่วประเทศรอบคัดเลือก	 รวม	5	ภาค	 เพื่อหาทีมชนะเลิศ	 
และรองชนะเลิศ	 เป็นตัวแทนภูมิภาค	 เข้าร ่วมการแข่งขัน	 
รอบชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย	ระหว่างวนัที	่27	พ.ย.	-	4	ธ.ค.	2558	 
ณ	 สนามวอลเลย์บอลชายหาด	 ริมคลองฉวาง	 อ.บ้านนาสาร	
จ.สุราษฎร์ธานี
	 	 ในการคัดเลือกในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	สังกัด	อบจ.ขอนแก่น	ได้ส่งทีมนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขัน	ณ	จงัหวดัชัยภมู	ิระหว่างวนัท่ี	8	–	15	ก.ย.	2558	 
ซึง่รุน่อาย	ุ16	ปีชาย	ได้เข้าชงิชนะเลศิกบัทมีจาก	อบจ.มหาสารคาม	
และเอาชนะเป็นตัวแทนภูมิภาค	 เข ้าชิงชัยระดับประเทศ	 
ณ	จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีโดยผ่านเข้าไปถึงรอบชงิชนะเลศิพบกบัทมี
โรงเรยีนทุง่สง	จ.นครศรธีรรมราช	ดกีรแีชมป์ระดบัภมูภิาค	ภาคใต้	 
โดยแข่งขันแบบ	 2	 ใน	 3	 เซ็ต	 ซึ่งทีมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
เฉือนเอาชนะได้อย่างสูสีที่ผล	 2-1	 เซ็ต	 คว้ารางวัลชนะเลิศ	 
รุ่นอายุ	 16	 ปี	 ชาย	 โดยคณะนักกีฬาประกอบด้วย	น�ยธน�กร 
สุวรรณศรี นักเรียนชั้น	 ม.3,	น�ยภ�ณุพงษ์ ถ�นัน นักเรียน 
ช้ัน	 ม.4	 โดยมี	 น�ยพีระสันต์ ประไกรวัน ครู	 คศ.3	 เป็นครู 
ผูฝึ้กสอน	และ	น�ยประเวศ เทศเรยีน	ผอ.โรงเรยีนเมอืงพลพทิยาคม	 
เป็นผู้จัดการทีม
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เกร็ดความรู้ จากสำานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย...เทว� ตั้งว�นิชกพงษ์ ศึกษ�นิเทศก์ คศ.3 ชำ�น�ญก�รพิเศษ

รู้หรือไม่? การอ่านจากหนังสือกับการอ่านจากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ มีประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร?

	 สวัสดีค่ะ	ผู้อ่านทุกท่าน	ฉบับที่ผ่านมา	ดิฉันได้น�าเสนอ
บทความเรือ่ง	คุณอนนัต์ของการอ่าน	ไปแล้ว	นะคะ	ส่วนฉบบั
นีด้ฉินัขอน�าเสนอการเปรยีบเทยีบประโยชน์ของการอ่านจาก
หนังสือ	กับ	การอ่านจากแท็บเลต	เพื่อให้การอ่านของคุณเกิด
ประโยชน์ต่อสมองและร่างกายอย่างสูงสุดค่ะ	
	 การอ่านที่เกิดประโยชน์	 เกิดจากการอ่านหนังสือ 
แบบเดมิๆ	ไม่ใช่อ่านผ่านอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	ทีม่อียูม่ากมาย	 
ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะ

	 การอ่านจากหน้าจอท�าให้เราเกิดความเครียดและสมาธิสั้นได้ด้วย	 เพราะพบในคนส่วนมาก	 ซ่ึงในขณะที่ก�าลังอ่านบน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น	 เมื่อมีสิ่งรบกวนจากสังคมออนไลน์ที่แจ้งเตือนมาระหว่างที่เราอ่าน	 จะท�าให้สมาธิของท่านไม่จดจ่อ	
ซึง่จะขดัขวางกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ	ลองสังเกตดตูวัท่านเองนะคะว่าก�าลงัเกดิอาการแบบนีอ้ยูห่รอืเปล่า	อย่าปล่อยให้
โลกเทคโนโลยีมาแทนที่การอ่านหนังสือทั้งหมดเลยค่ะ	การน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันปัจจุบันนั้น	สามารถอ�านวย
ความสะดวกได้เป็นอย่างมาก	ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู	้ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
นะคะ	

ที่มำ : รำยกำร Did you know ? คุณรู้หรือไม่ ออกอำกำศทำงช่อง 3 เวลำ 05.45 - 05.50 เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2558 

ก�รอ่�นจ�กหนังสือ ก�รอ่�นจ�กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

 การอ่านจากหนังสือ	 ท�าให้ความสามารถในการจดจ�า
ข้อมลูและเหตกุารณ์เชงิลกึได้ดกีว่า	เพราะเมือ่เราอ่านหนงัสือ	
กระบวนการรับรู้จะเกิดจากท้ังการมองเห็นและการสัมผัส	 
โดยขณะทีน่ิว้พลกิหน้าหนงัสอืไปเรือ่ยๆ	สายตาของเราจะรบัรู้
ถึงความหนาของหนังสือฝั่งซ้าย	ที่เพิ่มขึ้น	ในขณะที่ฝั่งขวาจะ
ลดลง	ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมโยงข้อมูลหรือเรื่องราวได้
ลึกซึ้งและเป็นขั้นตอนกว่า

 การอ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต	 ผู้อ่านอาจจะเสียสมาธิ
ได้ง่าย	 เพราะว่าบนเพจมักจะมีข้อมูลกระจัดกระจาย	 ไม่เป็น
เอกภาพ	 มีท้ังล้ิงค์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ	 ที่อาจ
ท�าให้เราไม่จดจ่อเท่าที่ควร	 นอกจากนี้การอ่านจากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์	 สายตาของเราจะได้รับแสงโดยตรงจากจอ	 
ซึ่งมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนหลับ	 หรือเมลา
โทนินลดลง	 ท�าให้สมองต่ืนตัวและหลับยาก	 ไม่เป็นผลดี 
ต่อร่างกาย	 ขณะที่แสงจากหน้าหนังสือเป็นเพียงแสงสะท้อน 
อ่อนๆ	และนุ่มนวล	มีผลท�าให้เราหลับง่าย	และเร็วกว่า



27วารสารคูนแคน

โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน�้สำ�นักปลัด อบจ.

	 	 ในฉบับนี้กระผมขอพูดถึงความเชื่อของมนุษย์	 

ที่มีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันของเรา	 ความเชื่อ

ในหลายๆ	เรื่อง	แม้แต่เรื่องที่เราไม่เคยพบเห็นด้วยตนเอง

แต่ได้ยินจากค�าบอกเล่าต่อกันมาก็ท�าให้เราเกิดการ 

หวาดกลัวข้ึนได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไสยศาสตร์	 เวทมนต์

คาถา	 หรือสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นหรือคาดไม่ถึง	 แม้แต่

การกระท�าต่างๆ	 ที่คนเฒ่าคนแก่ห้ามกระท�า	 อันอาจ 

ได้รับผลในภายหลังในเรื่องดี	 หรือร้ายก็ตาม	 มีความเชื่อ

อย่างหนึ่งที่ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธว่าไม่รู้หรือเคยได้ยิน	คือ

ความเชื่อ วันศุกร์ ที่ 13
	 	 ความเชือ่ติดสมองปลูกฝังมาต้ังแต่วัยเดก็ว่า	วนัศกุร์

ที่ตรงกับวันที่	13	เป็นวันไม่ด	ีเป็นลางร้ายและเป็นวันที่ผี

จะออกมาเพ่นพ่านหลอกหลอนผู้คน	 ซึ่งไอ้เจ้าความเชื่อ 

เช่นนีเ้กดิข้ึนมาจากค�าบอกเล่าปากต่อปาก	ภาพยนตร์เกอืบ 

ทกุสญัชาติ	ถงึขนาดว่าอาคารใหญ่ๆหลายแห่งไม่มชีัน้ที	่13	 

ยอมโดนล้อว่าตึกมีช้ัน	 12	 แล้วกระโดดไปชั้น	 14	 เลย	 

แต่น้อยคนนักที่จะรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของวันศุกร์ที่	

13	ว่ามันน่ากลัวจริงอย่างที่ร�่าลือหรือไม่

	 	 จุดเริ่มต้นความเช่ือเรื่องศุกร์	 13	 น้ัน	 เชื่อมโยงกับ

ความเชื่อที่ว่ามีคน	 13	 คนร่วมทานอาหารม้ือสุดท้ายกับ

พระเยซู	(The	Last	Supper)	ก่อนที่พระองค์จะถูกน�าตัว

ไปตรึงบนไม้กางเขนในวันศุกร์ประเสริฐ	 (Good	 Friday)	

โดยผู้คนได้รับความเช่ือตกทอดกันมาว่า	 เม่ือไหร่ก็ตาม 

ที่คน	 13	 คน	 มานั่งทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกันแล้ว	 

คนที่ลุกจากโต๊ะไปเป็นคนแรก	 จะเป็นคนแรกที่ต้องตาย

นี่ถือเป็นเรื่องราวที่คนส่วนใหญ่รับรู ้เกี่ยวกับที่มาของ

ศุกร์	 13	 และเลข	 13	 ซ่ึงดูจะไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ผี

ต้องออกมาหลอกหลอนผู้คน	 ชีวิตจะต้องอับเฉาในวัน 

ดังกล่าว	 แต่จะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่วิจารณญาณ	 เพราะ 

นักจิตวิทยาพบว่า	 ในบางคนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ	

หรือล้มป่วยในวันศุกร์ที่	 13	 ซึ่งให้เหตุผลที่ดูจะสมเหตุ 

สมผลอย่างที่สุดว่า	 เป็นเพราะบางคนรู้สึกเครียดจน

ลนลานท�าอะไรไม่ถกู	พอรูว่้าต้องใช้ชวีติในวนัแห่งอาถรรพ์ 

เช่นน้ีแต่ส�าหรับประเทศไทยโดยเฉพาะวัยรุ่น	 กลับมอง

วันศุกร์ที่	 13	 เป็นวันสนุกสนานรื่นเริงกันมากทีเดียว	 

โดยมักจะคิดกิจกรรมแปลกๆ	 ท ้าความเชื่อเรื่องผ ี

อยูบ่่อยครัง้	อย่างเช่นไปเทีย่วเล่นตามบ้านร้าง	หรอืบรรดา

สถานีวิทยุและโทรทัศน์ก็ตามกระแส	 เชิญผู ้เชี่ยวชาญ 

เรื่องวิญญาณมาแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้ฟังทางบ้าน	

  สำ�หรับเหตุก�รณ์ก�รก่อก�รร้�ยหล�ยจดุทีก่รงุป�รสี 
ประเทศฝร่ังเศสเมือ่ช่วงคนืวนัศกุร์ที ่13 พ.ย. 2558 ทีผ่่�นม�  

ซึ่งล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว	 100	 กว่าคน	 

ทั้งน้ีทางประธานาธิบดีประเทศฝรั่งเศสได้ประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงทั่วประเทศ	 และสั่งปิด 

จุดผ่านแดนทุกแห่งอย่างไม่มีก�าหนดแล้ว

	 	 จากเหตุการณ์ดังกล่าว	 หลายคนอาจเชื่อมโยง 

ไปถึงความเชื่อเกี่ยวกับอ�ถรรพ์และจากความเช่ือเรื่อง	 

ศุกร์ที่	 13	 ท�าให้ชาวตะวันตกหลายคนมีหวาดกลัวจนถึง

ขั้นเป็น	 “โรคกลัววันศุกร์13” และหวาดกลัว	 เลข	 13	 

โดยสามารถสังเกตได้จากตึกสูงหลายแห่งที่มักจะไม่มี 

ชั้นที่	13	แต่จะใช้เลขอื่นบ่งบอกแทนเช่น	12A	หรือข้ามไป 

เป็นชั้นที่	 14	 เลย	 นอกจากน้ียังเคยมีอุบัติเหตุใหญ่ 

หลายครั้งที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่	 13	 อาทิการเกิดไฟไหม้ 

ครัง้ใหญ่ในออสเตรเลยีเมือ่ปี	ค.ศ.1939	บรษิทัคอมพวิเตอร์

ยักษ์ใหญ่	 IBM	 ถูกไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตีฐานข้อมูลในปี	

ค.ศ.1989	รวมถึงภัยพิบัติธรรมชาติอีกมากมาย

	 	 ถึงแม้ชาวตะวันตกจะมีการแก้เคล็ดและความ 

หวาดกลัวให้เลข	 13	 เป็น	 “ลัคกี้นัมเบอร์”	 เลขน�าโชค

แล้วแต่ก็ยังมีผู้คนที่มีความเชื่อเรื่องนี้อยู่ต้องหวาดกลัว 

กับเหตุการณ์ร้ายที่ไม่ทันตั้งตัวจะเกิดขึ้นเสมอ	แต่ก็นับว่า

เป็นความเชื่ออีกอย่างหน่ึงของชาวตะวันตกที่ท�าให้ผู้คน

รู้จักการใช้ชีวิตให้อยู่บนความไม่ประม�ทด้วย

	 	 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	 อบจ.ขอนแก่น	 

ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่
โดย...สุวนัย ภูม�ศ ผอ.กองก�รเจ�้หน้�ที่

การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

	 	 สวสัดคีรบั.....ในระยะห้วงนีท้กุท้องถิน่คงได้เตรยีมการจ่ายเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่	เป็นกรณพีเิศษ	(โบนสั)	ประจ�าปี	2558	 
แล้วนะครบั	ส�าหรบัเดอืนนีข้อน�าเสนอหลกัเกณฑ์การจ่ายเงิน	ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณพิีเศษ	(โบนสั)	ในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด	โดยสรุป	ดังนี้

	 	 ขอให้ทุกท่านโชคดี..รับโบนัสกันถ้วนหน้า	พบกันใหม่ฉบับหน้า....	สวัสดีครับ

ท่ีมำ : ประกำศ ก.จ. เรือ่งก�ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีำรก�ำหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณพีเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงินรำงวลั 
 ประจ�ำปี ส�ำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2558

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ หลักเกณฑ์และวิธีก�รจ่�ยเงิน
อัตร�ก�รจ่�ยเงิน

ผลคะแนนประเมิน อัตร�ก�รจ่�ย

1.	 เป็นผู้ซึ่งได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ
โดยได้รับเงินเดือนจากงบ
ประมาณ	งบบุคลากร	หมวด
เงินเดือน	ค่าจ้างประจ�า	และ
ค่าจ้างชั่วคราวหรือจากเงิน
อุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้และ
ได้น�ามาจ่ายเป็นเงินเดือน
ของข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 และ
พนักงานจ้าง
2.	ต้องมรีะยะเวลาการปฏบิตัิ
งาน	ณ	 องค์การบริหารส่วน
จังหวัด	ไม่น้อยกว่า	8	เดือน
3.	 ได ้รับการเลื่อนข้ันเงิน
เดือนหรือค่าจ้างทั้งปีไม่น้อย
กว่า	 1	 ขั้น	 ส�าหรับพนักงาน
จ้างต้องมีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีขึ้นไป

1.	มผีลการประเมนิตัง้แต่	75	คะแนน
ขึ้นไป
2.	อนุกรรมการประเมิน	รายงานผล
การตรวจประเมิน	ต่อ	ก.จ.จ.	เพื่อให้
ความเห็นชอบ
3.	เมือ่	ก.จ.จ.	เหน็ชอบผลกาประเมนิ
แล้ว	 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่าย
เงิน	ประกอบด้วย
-	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
-	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
-	หัวหน้าส่วนราชการ
4.	 จ่ายลดหลั่นตามผลการเล่ือนข้ัน
เงินเดือน	 ค่าจ้าง	 หรือค่าตอบแทน	
โดยแบ่ง	เป็น	3	กลุ่ม
	1)	กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้าง
	2)	กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ/
	พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
	3)	กลุ่มพนักงานจ้างทั่วไป
5.	ให้น�าฐานอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง/
ค่าตอบแทน	ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	
ของปีทีข่อรบัการประเมนิมาเป็นฐาน
ในการจ่ายเงิน

-	ตั้งแต	่75	คะแนน	แต่ไม่ถึง	
85	คะแนน

-	ตั้งแต	่85	คะแนน	แต่ไม่ถึง	
95	คะแนน

-	ตั้งแต	่95	คะแนนขึ้นไป

(หากได้	 95	 คะแนนขึ้นไป	
และประสงค์จะจ่ายใน	อัตรา	
1.5	เท่า	ต้องเสนอ	ต่อ	ก.จ.จ.	
พิจารณาให้	 ความเห็นชอบ
ก่อน)

-	ไม่เกิน	0.5	เท่า

-ไม่เกิน	1	เท่า

-	ไม่เกิน	1.5	เท่า
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ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน
โดย... นิมิตร ลีเอ�ะ เจ�้หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป 7ว

การจำาหน่ายพัสดุเป็นสูญ

	 	 ในฉบับน้ีจะกล่าวถึง	การจ�าหน่ายพสัด	ุตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ	 ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
	 หลั งจากที่ มี การตรวจสอบแล ้ว 	 พัสดุ ใดหมด 
ความจ�าเป็นหรอืหากใช้ราชการต่อไปจะสิน้เปลืองค่าใช้จ่าย
มาก	 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	 เพื่อพิจารณาสั่ง
ให้ด�าเนินการจ�าหน่ายโดยวิธีการ	 ขาย	 แลกเปลี่ยน	 โอน	
และแปรสภาพ	แล้ว	
	 	 ข้อ	152	ในกรณท่ีีพสัดสุญูไป	โดยไม่ปรากฏตวัผูร้บัผดิ	 
หรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้	 ตามหลักเกณฑ์	 
เร่ืองความรับผิดทางแพ่ง	 หรือมีตัวพัสดุอยู่	 แต่ไม่สมควร
ด�าเนินการจ�าหน่าย	 ขาย	 การแลกเปลี่ยน	 การโอน	 
และการแปรสภาพหรือท�าลายได้	 ก็ให้ด�าเนินการจ�าหน่าย
พัสดุนั้นเป็นสูญ	ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

	 	 	 1.1	 ถ ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได ้มารวมกัน 
ไม่เกิน	 200,000	 บาท	 ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วย	 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
	 	 	1.2	 ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน	
200,000	บาทให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
	 	 	1.3	 เมื่อด�าเนินการจ�าหน่ายเป็นสูญแล้ว	 ให้เจ้า
หน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ทันที
	 	 	1.4	 แจ ้งส�านักงานตรวจเ งินแผ ่นดินทราบ 
ภายใน	30	วัน	นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น



30 วารสารคูนแคน

ข่าว กีฬา
โดย...จ่�อ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

	 	 	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ	์ได้มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์  
เป็นประธานพธิปิีดการแข่งขนั	เพือ่มอบรางวลั	และถ้วยรางวลัแก่นกักฬีา	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมอืง	เขต	1	น�งปณดิ� แก้วขนั  
พร้อมด้วย	ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	น�งพฒัน�วด ีจันทร์นวล รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยประสิทธิ ์อดุมธนธรีะ	ผอ.ส�านกัการช่าง	 
น�ยวิรติั น�คนชม	ผอ.กองกจิการขนส่ง	น�ยประชิต อึง้ประเสริฐ	หวัหน้าส�านกัปลัด	อบจ.	น�ยวรเวทย์ ดิเรกศร ีร่วมเป็นเกียรต ิ
และให้ก�าลังใจนักกีฬา	 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขัน	 กองเชียร์ทุกทีมท่ีเข้าชมและร่วมเชียร์การแข่งขันตระกร้อในครั้งนี้	 
ส�าหรบัแฟนกีฬาตะกร้อ	ท่ีพลาดโอกาสชมเกมการแข่งขนัในปีนี	้กต้็องรอชมการแข่งขนัอกีครัง้พร้อมกบังานเทศกาลไหมขอนแก่น	
ในช่วงเดอืนธนัวาคม	2559	หากมคีวามเคลือ่นไหวด้านกฬีาต่างๆ	ฝ่ายการท่องเท่ียวและกฬีาจะน�าเสนอให้ท่านได้ตดิตามกันต่อไป	 
ส�าหรับฉบับนี้ลาไปก่อน	สวัสดีครับ

ผลการแข่งขันตระกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 10 ประจำาปี 2558
1.รุ่น เย�วชนอ�ยุไม่เกิน 12 ปี
-รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ทีมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
-รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่	1	ได้แก่	ทีมนาย่าปาร์ควิว
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ได้แก่	ทีมวัดศรีพโรทัย
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่	ทีมธาราทิพย์

2.รุ่นอ�ยุไม่เกิน 18 ปี
-รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ทีมน้องขวัญข้าว	B
-รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่	1	ได้แก่	ทีมฟาร์มเห็ดบ้านไผ่
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ได้แก่	ทีมน้องขวัญข้าว	A
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่	ทีมครัวคุณนี

3.รุ่นอ�วุโสอ�ยุ 40 ปีขึ้นไป
-รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ทีม	TOT	พชรเสาเข็มเจาะ
-รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่	1	ได้แก่	ทีมหอพักศิลาวรรณ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ได้แก่	ทีมนาย่าปาร์ควิว
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่	ทีมรุ่งเจริญวัสดุน�า้พอง

4.รุ่นประช�ชนหญิง
-รางวัลชนะเลิศ	ได้แก	่ทีมนาย่าปาร์ควิว
-รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่	1	ได้แก่	ทีม	ม.ภาคฯ	A
-รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที	่2	ได้แก่	ทมีมหาวทิยาลยัขอนแก่น
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่	ทีมมอชน	B

5.รุ่นประช�ชนช�ย
-รางวัลชนะเลิศ	ได้แก	่ทีมทอมมี่หมูเกาหลี
-รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่	1	ได้แก่	ทีมโปรไฮโดรโปนิกส์
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ได้แก่	ทีมรวมดาวทีม
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่	ทีมบะขาม

การแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 10



พ.ศ.2556
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงก�ร “จังหวัดขอนแก่น
ไม่ยุ่งเกี่ยวย�เสพติด” ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�น
ของหน่วยง�นสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยง�นที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แห่งช�ติ และก�รรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ท�งถนนช่วงเทศก�ลปีใหม่ 2558”
จาก...ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยง�นที่ส่งเสริม สนับสนุน
ก�รแต่งก�ยผ�้ไทย จังหวัดขอนแก่น”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โลป่ระก�ศเกยีรตคิณุ “หนว่ยง�นทีใ่ห้ก�รสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของตำ�รวจภูธรภ�ค 4”
จาก...ต�ารวจภูธรภาค	4

พ.ศ.2556
โล่ประก�ศเกียรติคุณ “ผู้มีอุปก�ระคุณ
แก่สม�คมยุวประช�ธิปไตย” 
จาก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ.2556
โล่ประก�ศเกียรติคุณ “เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้�นก�รจัดกิจกรรมป้องกันย�เสพติด
ในมิติศ�สน�และวัฒนธรรม” ต�มโครงก�ร
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวย�เสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้ก�รสนับสนุน 
“โครงก�รตำ�รวจชมุชนสมัพนัธ์ อบรมสมัมน�แกนนำ�
สมชัช�สร�้งเครอืข�่ยพลงัแผน่ดนิเอ�ชนะย�เสพตดิ” 
จาก...สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น

พ.ศ.2555
ประก�ศเกียรติคุณที่ น�ยก อบจ.ขอนแก่น
“ไดแ้สดงเจตน�รมณร์ว่มรณรงคเ์พือ่ตอ่ต�้นคอรร์ปัช่ัน”
จาก...หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2554
ร�งวัล “กรรมก�รสงเคร�ะห์ดีเด่นระดับเขต 
ด�้นก�รพัฒน�หรือก�รสงเคร�ะห์เด็กและเย�วชน 
ประจำ�ปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2554
ร�งวลั “มผีลก�รปฏบิตังิ�นของ อปท. ด�้นก�รป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจำ�ปี 2553”
จาก...ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เขต	6	
ขอนแก่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ “สนับสนุนก�รจัดง�นศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษ� จ.ขอนแก่น”
จาก...ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต	25	(สพม.25)

พ.ศ.2556
ประก�ศเกียรติคุณผู้ให้ก�รสนับสนุนช่วยเหลือ 
ในก�รเปิดศูนย์ประส�นง�น “มูลนิธิมิร�เคิลออฟ
ไลฟ์” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร�ชกัญญ� 
สิริวัฒน�พรรณวดี ประจำ� จ.ขอนแก่น
จาก...มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ

พ.ศ.2556
โลเ่กียรตคิณุผูส้นบัสนนุก�รจัดตัง้ “กองทนุสวสัดกิ�ร
เจ้�หน�้ทีก่รมอทุย�นแหง่ช�ติ สตัวป์�่ และพนัธุพ์ชื
(ภ�คอีส�น)”
จาก...กรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช

พ.ศ.2555
ร�งวัล “ผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
กรมประช�สัมพันธ์เป็นอย่�งดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ	์ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.2554
ร�งวัล “เสริมสร้�งคุณค่�ก�รทำ�ง�น
ของเครือข่�ย ทสม.”
จาก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2555
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ที่มีก�รดำ�เนินง�นด้�นคนพิก�ร”
จาก...กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

พ.ศ.2554
ร�งวัล “กรรมก�รสงเคร�ะหดี์เดน่ จงัหวดัขอนแกน่ 
ด�้นก�รพัฒน�หรือก�รสงเคร�ะห์เด็กและเย�ชน 
ประจำ�ปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2555
โล่เกียรติคุณที่ให้ก�รสนับสนุน
“ง�นชุมนุมลูกเสือ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...ส�านักงานลูกเสือแห่งชาต

พ.ศ.2554
ร�งวัล “คุณภ�พก�รให้บริก�รประช�ชน
ประเภทร�งวัลผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รให้บริก�ร
ของเค�น์เตอร์บริก�รประช�ชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)

พ.ศ.2553
ร�งวัลผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รจัดง�น
“ก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ ครั้งที่ 31”
จาก...องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี



พ.ศ.2556
ร�งวัล “พ่อตัวอย�่งแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2556”
จาก...สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา
(ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ)

พ.ศ.2556
ร�งวัล “ผู้บริห�รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้�นก�รศึกษ� ประจำ�ปี 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2556
ร�งวัล “เสม�คุณูปก�ร” เป็นผู้ทำ�คุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2555
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่ส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นวัฒนธรรม 
ด้�นมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม”
จาก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2555
ร�งวัลธรรม�ภิบ�ล “สิงห์ทอง”
นักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2555
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.2555
ร�งวัลผู้บริห�รแห่งปี 2555
(CEO Thailand Awards 2012)
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.2555
ร�งวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีส�น” ปีที่ 31
ประจำ�ปี 2555
จาก...นายกรัฐมนตร	ีน.ส.ยิ่งลักษณ	์ชินวัตร

พ.ศ.2554
ร�งวัล “ผู้บริห�รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้�นก�รส่งเสริมพัฒน�กิจกรรมเด็กและเย�วชน
ประจำ�ปี 2554”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2554
ร�งวัล “ผู้ให้ก�รสนับสนุนโครงก�รประชุมอบรม
ก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนต�มแนวท�งปฏิรูป
ก�รศึกษ�ในทศวรรษที่สอง”
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2553
ร�งวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ประจำ�ปี 2552
ประเภท สถ�นีขนส่งท�งบก
จาก...กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2552
ร�งวัล “ผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาต	ิประจ�าป	ี2551”
จาก	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

พ.ศ.2552
ร�งวัล “ผู้บริห�รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้�นก�รศึกษ� ประจำ�ปี 2551”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2552
ร�งวัล “นักบริห�รท้องถิ่นดีเด่น ด้�นเป็นแบบอย่�ง
ของนักบริห�รท้องถิ่นดีเด่น ประจำ�ปี 2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2550
ร�งวัล “เสม�คุณูปก�ร” เป็นผู้ทำ�คุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2550
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รศึกษ�
ในสถ�นศึกษ�ดีเด่น ประจำ�ปี 2550”
จาก...	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2549
ร�งวัล “เป็นผู้มีอุปก�รคุณต่อวงก�รห้องสมุด”
จาก...สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.2548
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2548
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีคว�มพย�ย�มในก�รจัดเก็บภ�ษี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2547
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


