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เล่าเรื่องจากปก
กับ นายก อบจ.ขอนแก่น

 สวสัดีครบั...พีน้่องผู้ตดิตามเรือ่งเล่าจากปกทีเ่คารพ ฉบบันี้

เ ร่ืองเล่าจากปก ขอพาทุกท่านย้อนดูประวัติวันเข้าพรรษา 

ความส�าคัญ และกิจกรรมของวันเข้าพรรษาว่ามีอะไรบ้าง 

	 วันเข้าพรรษา ประจ�าปีพุทธศักราช 2562 ตรงกับวันพุธที ่

17 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพัก

ประจ�าอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีก�าหนดเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไป 

ค้างแรมที่อ่ืน หรือที่เรียกติดปากกันโดยท่ัวไปว่า “จ�ำพรรษำ” 

นั่นเอง

วันเข้าพรรษา

ประวัติวันเข้าพรรษา

	 “เข้ำพรรษำ” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์

ต้องอยู่ประจ�า ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุ

ในสมัยพุทธกาล มีหน้าท่ีจะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ ่

พระธรรมค�าสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จ�าเป็นต้องมี 

ที่อยู่ประจ�า แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงต�าหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้า

และพืชอ่ืน ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการ 

จ�าพรรษาให้พระภิกษุอยู ่ประจ�าท่ีตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน 

โดยแบ่งเป็น

	 1.	 “ปุริมพรรษำ” หรือวันเข้าพรรษาแรก เริ่มตั้งแต ่

วันแรม 1 ค�่า เดือน 8 ของทุกปี หรือถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง 

ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค�่า เดือน 8 หลัง และออกพรรษาในวัน

ขึ้น 15 ค�่า เดือน 11

	 2.	 “ปัจฉิมพรรษำ” หรือวันเข้าพรรษาหลัง เริ่มตั้งแต ่

วันแรมค�่า 1 เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค�่าเดือน 12

 อย่างไรกต็ามหากมกีจิธรุะ คอืเมือ่เดนิทางไปแล้วไม่สามารถ

จะกลับได้ในวันเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่ง 

ไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า “สัตตาหะ” หากเกินก�าหนดนี้ถือว่าไม่ได ้

รับประโยชน์แห่งการจ�าพรรษา จัดว่าพรรษาขาด

ส�าหรับข้อยกเว้นให้ภกิษุจ�าพรรษาทีอ่ืน่ได้ โดยไม่ถอื

เป็นการขาดพรรษา เว้นแต่เกิน 7 วัน ได้แก่

 1. การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย 

 2. การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้ 

 3. การไปเพือ่กจิธรุะของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์

มาซ่อมกุฏิที่ช�ารุด

 4. หากทายกนิมนต์ไปท�าบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการ

บ�าเพ็ญกุศลของเขาได้

 นอกจากนี้หากระหว่างเดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษา

พอดี พระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหา

ที่พักพิงได้ตามสมควร แต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพ่ึงโคนไม้ใหญ่เป็นที่ 

พกัแรม ชาวบ้านเหน็พระได้รบัความล�าบากเช่นนี ้จงึช่วยกนัปลกู

เพงิ เพือ่ให้ท่านได้อาศยัพกัฝน รวมกนัหลาย ๆ  องค์ ท่ีพกัดงักล่าว

นี้เรียกว่า “วิหำร” แปลว่า ที่อยู่สงฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์ท่าน

ออกจาริกตามกจิของท่าน คร้ันถึงหน้าฝนใหม่ท่านกก็ลบัมาพกัอกี 

เพราะสะดวกดี แต่บางท่านอยูป่ระจ�าเลย บางทเีศรษฐมีีจติศรทัธา

เลือ่มใสในพระพุทธศาสนา กเ็ลอืกหาสถานทีส่งบเงยีบไม่ห่างไกล

จากชุมชนนัก สร้างที่พัก เรียกว่า “อำรำม” ให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์

ดังเช่นปัจจุบันนี้

2 วารสารคูนแคน



 อย่างไรก็ตาม แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ 

แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ท�าบุญรักษาศีล และ

ช�าระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระ

ท�าความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึง 

วนัเข้าพรรษากจ็ะไปร่วมท�าบญุตกับาตร ถวายเครือ่งสักการะบชูา 

ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น พร้อม 

ฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจ

งดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ 

เป็นต้น อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลาน 

ของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรยีนและอยูจ่�าพรรษาในระหว่างนี้ 

จะได้รับอานิสงส์ อย่างสูง

 นอกจากนี ้ยงัมปีระเพณีส�าคญัท่ีขาดไม่ได้เลยคอื “ประเพณี

หล่อเทียนเข้ำพรรษำ” ประเพณีที่กระท�ากันเม่ือใกล้ถึงฤดู 

เข้าพรรษา ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้ 

มีอยู่เป็นประจ�าทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้อง

 ทั้งนี้ โดยปกติเครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาตให้มี

ประจ�าตัวนั้น มีเพียงอัฐบริขาร อันได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม 

บาตร รัดประคด หม้อกรองน�้า และมีดโกน และกว่าพระท่าน 

จะหาที่พักแรมได้ บางทีก็ถูกฝนต้นฤดูเปียกปอนมา ชาวบ้าน 

ที่ใจบุญจึงถวายผ้าอาบน�้าฝนส�าหรับให้ท่านได้ผลัดเปล่ียน 

และถวายของจ�าเป็นแก่กิจประจ�าวันของท่านเป็นพิเศษในวัน 

เข้าพรรษา นับเป็นเหตุให้มีประเพณีท�าบุญเนื่องในวันนี้สืบมา... 

มีการสวดมนต์ท�าวัตรทุกเช้า-เย็น และในการนี้จะต้องมีธูป-เทียน

จุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อม ใจกันหล่อเทียน 

เข้าพรรษาส�าหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่ง 

เพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงส์เพิ่มพูน

ปัญญา  หูตาสว่างไสว

 ตามชนบทน้ัน การหล่อเทียนเข้าพรรษาท�ากันอย่าง

เอิกเกริกสนุกสนานมาก เม่ือหล่อเสร็จแล้ว ก็จะมีการแห่แหน 

รอบพระอุโบสถ 3 รอบ แล้วน�าไปบูชาพระตลอดระยะเวลา 

3 เดือน บางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่ง มีการแห่แหนรอบเมอืง 

ด้วยริ้วขบวนที่สวยงาม โดยถือว่าเป็นงานประจ�าปีเลยทีเดียว

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา

 - ร่วมกิจกรรมท�าเทียนจ�าน�าพรรษา 

 - ร ่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน�้าฝน และจตุปัจจัยแก ่

พระภิกษุสามเณร 

 - ร่วมท�าบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล 

 - อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ

ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์

นายก	อบจ.ขอนแก่น

ที่มำข้อมูลและภำพประกอบ	:	https://hilight.kapook.com/view/13698 และ https://guru.sanook.com/4160/
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บทบรรณาธิการ
รักษาศีล ช�าระจิตใจให้ผ่องใส และยังมี

ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อความ

เป็นศิริมงคลในรอบปี

 ก่อนจากกันฉบับนี้ขออาราธนา

คณุพระศรรีตันตรัยองค์พระธาตขุามแก่น 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงบันดาล

ประทานพรให้แก่ทุกท่านประสบกับ 

ความสุขความเจริญ มีพลานามัยที่

สมบูรณ์แข็งแรง แล้วพบกันฉบับหน้า 

สวัสดีค่ะ

 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน วารสารคูนแคน ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 3 

ประจ�าเดอืน ก.ค 62 กลับมาพบกบัทกุท่านอกีครัง้ พร้อมกบัข่าวความ

เคลือ่นไหวต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดั

ขอนแก่น

 ในเดอืนนีเ้ป็นเดอืนทีส่�าคญัของประชาชนชาวไทย ซึง่ในวนัที่ 

28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งทางรัฐบาลได้เชิญชวนให้

ประชาชนร่วมรณรงค์ใส่เสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือนและร่วมประดับ

พระบรมฉายาลกัษณ์ตามจุดส�าคัญ รวมถงึบ้านเรือนประชาชน ประดบั

ร่วมกับธงชาติไทย ธงอักษรพระปรมาภิไธย และทางรัฐบาลได้จัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลาง และส่วน

ภมูภิาค ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  การท�าบญุตักบาตร และการร่วม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 นอกจากน้ียงัมวีนัส�าคญัทางศาสนา นัน่กคื็อวนัอาสาฬหบูชา 

และวนัเข้าพรรษา ส�าหรบั พทุธศาสนกิชนเป็นโอกาสอนัดีทีจ่ะบ�าเพญ็

กุศลด้วยการเข้าวัดท�าบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน 

นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ
ปลัด อบจ.ขอนแก่น 

เจ้าของ	: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผู้อำานวยการ	:	
 ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ 
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	
 นายสิทธิกุล  ภูค�าวงศ์ 
 นางวัชราภรณ์  ผ่องใส 
 นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา 
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 นายปรัชญา  ผิวผาง 
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ที่ปรึกษา	
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์ 
 นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ 
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 นายวรเวทย์  ดิเรกศรี 
 หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 นางวราพร หาญชนะชัยกูล 
 ผู้อำานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 นายเพ็ชร  มูลป้อม 
 ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ 
 นางสาวจุฑารัตน์  สุภโตษะ 
 ผู้อำานวยการกองคลัง 
 นายวิรัติ  นาคนชม 
 ผู้อำานวยการสำานักการช่าง 
 ดร.เกียรติคุณ  จันแก่น 
 ผู้อำานวยการสำานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 นายประชิต  อึ้งประเสริฐ 
 ผู้อำานวยการกองกิจการขนส่ง 
 นางจิตลัดดา  สถิรธนากร 
 ผู้อำานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 นายสุวนัย  ภูมาศ 
 ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา	

 นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผู้จัดการ	
 นางสาวนงลักษณ์  รัตนจันทร์ 
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผู้ช่วยผู้จัดการ	:	
 นางศิริพร  ประดาพล 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
ฝ่ายประสานงานจัดส่งและนายทะเบียน	:	
 นางทัศรินทร์  เชิดโกทา
ฝ่ายประสานงานติดตามข้อมูลประจำากองต่างๆ	:	
 นายเทพมงคล  ประดาพล นางสาวสุธิดา อุ่นสนธิ์ นางนษ  ปรีทรัพย์
 นางสาวผกาสวรรค์  ปรัชญคุปต์ นายรุ่งโรจน์  สิงห์มี นางสุภาพร  ภูเงิน
 นางกรรณิการ์  เจริญดี นายกิตติชัย  อุทธา นางกุลกาญจน์  แสงหมี
คณะผู้จัดทำาข่าวประจำากองบรรณาธิการ
 นางสาวพรทิพา  ราชสีทา ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร นางจิระนันท์  ชนเวียน
 นางพัชร์ชวัล  สุวัตถิกุล นายพิพัฒน์พล  หล่อยดา นายชาญสิทธิ์  คุ้มตะบุตร
 นางณัฐชยา  ดาหาร นางสาววิภารัตน์  ชมชัยภูมิ นางนภัค  ปัญญาใส
 จ่าเอกวีระศักดิ์  อินทวงษ์ นายเกียรติศักดิ์  บัวพา นางสาวอรษา ดวงแก้ว 
 นางสาวเกศนีย์  บุญอ่อน นางสาวรัชนีวรรณ  ทองชา นางสาวยุวนิดา  แสนแก้ว
 นางวราภรณ์  อุทธา
วัตถุประสงค์	:	
 เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมตามกรอบภารกิจของ อบจ.ขอนแก่น ตลอดจนองค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้
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ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด อย่างเต็มรูปแบบ

สำานักงาน	:	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ถ.หน้าเมือง	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000
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ออกแบบ/พิมพ์ที่	:	 หจก.โรงพมิพค์ลงันานาวทิยา	232/199	ถ.ศรจีนัทร	์ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	จ.ขอนแกน่	40000
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานชมรม 
TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ประจ�าปี 2562

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ์, 

นายอ�าเภอกระนวน นายเพชร	 สุพพัตกุล, ผอ.โรงพยาบาล

กระนวน นพ.วิโรจน์	 เลิศพงศ์พิพัฒน์, ผอ.โรงเรียนหนองโน

ประชาสรรค์ นางสภุลกัษณ์	ดยีิง่ พร้อมด้วยคณะคร ูบุคลากรและ

นักเรียน รร.หนองโนประชาสรรค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ

ประเมินผลการด�าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 

รอบลงพื้น ท่ี  ประจ�าป ี  2562 เมื่อ วันที่  6 มิ .ย .  2562 

ณ รร.หนองโนประชาสรรค์ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
แบบครบวงจร อ�าเภอบ้านไผ่ ประจ�าปี 2562

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพชมุชนในการจดัการ

ขยะมูลฝอย แบบครบวงจร อ�าเภอบ้านไผ่ ประจ�าปี 2562 

โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.โนนศิลา นายศรัญ	กสิกิจวรกุล 

อดีต ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 1 นายเดชคำารณ	สงิคลบีตุร	

คณะผู้น�าท้องถิ่น ผู้น�าท้องที่ และผู้น�าชุมชน ในเขตพื้นที่อ�าเภอ

บ้านไผ่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 ณ ศูนย์เรียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพียงบ้านชีกกค้อ ม.7 และ ม.13 อ.บ้านไผ่ 

จ.ขอนแก่น

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดการประชมุผู้ปกครองนกัเรยีน รร.นางิว้วทิยาสรรค์ 

โดยมี ผอ.โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ นายธนกฤต	พรพิมลวงศา 

กล่าวรายงาน ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เขาสวนกวาง นายสมศักดิ์	

ลี้ตระกูล คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวน

มาก เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนาง้ิว

วิทยาสรรค์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

โครงการจัดงานบุญเดือนหก ประจ�าปี 2562
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ์

เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดงานบญุเดือนหก ประจ�าปี 2562 

โดยม ีนายก อบต.หนองกงุเซิน นายโอภาส	แสนศรี กล่าวรายงาน 

ในโอกาสนีม้ ีนายอ�าเภอภเูวยีง นายประจกัร์	ไชยกจิ	อดตี ส.อบจ.

ขอนแก่น เขต อ.เวียงเก่า นายวิบูลย์	 เรืองประเสริฐกุล ผู้น�า 

ท้องถ่ิน ผู้น�าท้องที่ ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562 

ณ แหล่งท่องเที่ยวพัทยา 2 ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตส�านึกปกป้องสถาบัน
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ”
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ�าเภอบ้านแฮด)

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตส�านึก

ปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน 

ในชาติ” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ�าเภอบ้านแฮด) 

โดยม ีส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านแฮด นางนริศรา	อรณุเดชาชยั 

กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้มี นายอ�าเภอบ้านแฮด นายคารม 

คำาพิทูรย์ นายก ทต.บ้านแฮด นายศิริพงษ์	 อรุณเดชาชัย

ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาล

ต�าบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ	์

พร้อมด้วย รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายพิทักษ์ชน	ช่างเหลา, 

ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี	 วิริยปิยะ คณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ 

ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562 ณ ห้องแสดงอาคารสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนซ�าสูงพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนซ�าสูง

พทิยาคม ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 เพือ่สร้างความสมัพนัธ์

อนัดรีะหว่างผูป้กครองนกัเรยีนกบัโรงเรยีน โดยม ีส.อบจ.ขอนแก่น 

เขต อ.ซ�าสูง นายอุทัย	 วิสิลา, ผอ.โรงเรียนซ�าสูงพิทยาคม 

นายอำานาจ	โพธิ์ศรี คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมประชุม

เป็นจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน

ซ�าสูงพิทยาคม อ.ซ�าสูง จ.ขอนแก่น 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่ายนักเรียนนักศึกษา
ต้านภัยอาชญากรรมยาเสพติด ประจ�าปี 2562

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล	 ภูคำาวงศ ์

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่ายนักเรียน

นักศึกษาต้านภัยอาชญากรรมยาเสพติด ประจ�าปี 2562 โดยมี 

สวป.สภ.บ้านไผ่ พ.ต.ต.วาริน	สุขพร กล่าวรายงาน ในโอกาสนี ้

ม ีผกก.สภ.บ้านไผ่ พ.ต.อ.	สวุฒัน์	สมจติต์, อดีต ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.บ้านไผ่ เขต 2 นายองอาจ	ฉตัรชยัพลรตัน์, นายก อบต.บ้านลาน 

นายเสวก	ลารังสิต,ผอ.ร.ร.บ้านลานวิทยาคม นายชัยภร	สีมาตร 

พร้อมคณะครู,ผู้น�าท้องถิ่น,คณะวิทยากรสถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่ 

ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

บ้านลานวิทยาคม ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

เปิดงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair 2019)
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล	 ภูคำาวงศ ์

ร่วมตดัรบิบิน้เปิดงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair 2019) โดยม ีผู้ว่า

ราชการจงัหวดัขอนแก่น ดร.สมศกัดิ	์จงัตระกลุ กล่าวต้อนรับแขก

ผู้มีเกียรติ และในโอกาสนี้มี ประธานกรรมการหอการค้าไทย 

นายกลนิท์	สารสนิ กล่าวเปิดงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair 2019) 

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 

ขอนแก่น (KICE) จ.ขอนแก่น

โครงการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดขอนแก่น

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี	 วิริยปิยะ 

เป็นประธานโครงการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

อปท. ในเขตจงัหวดัขอนแก่น เพือ่ให้กรอบยทุธศาสตร์การพฒันา

ของ อปท. เป็นแนวทางในการจัดท�าแผนท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) ของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยมี หัวหน้าส่วน

ราชการ อบจ.ขอนแก่น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 

ท ้องถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�า 

แผนพัฒนาของ อบจ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที ่อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วม

ในการประชมุ เมือ่วนัท่ี 4 ม.ิย. 2562 ณ หอประชมุองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ร่วมน�าเสนอประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
(ยอดเพชร) 

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี	 วิริยปิยะ 

ร่วมน�าเสนอประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE (ยอดเพชร) 

โดยมี ผวจ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์	จังตระกุล รอง ผวจ.ขอนแก่น 

นายสุเทพ	 มณีโชติ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ และคณะ

กรรมการการด�าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในจังหวัด

ขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู ้ เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต 

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลงานจังหวัดขอนแก่น 

TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับยอดเพชรประจ�าปี 2562 

ระดับประเทศ นายแพทย์วชิระ	 เพ็งจันทร์ พร้อมคณะในการ

ตรวจตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานจงัหวดั TO BE NUMBER 

ONE ของจงัหวดั เมือ่วนัที ่10 ม.ิย. 2562 ณ หอประชมุแก่นเมอืง 

ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

มอบทุนสนับสนุน
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี	 วิริยปิยะ

มอบทุนสนับสนุน ให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 5 เข้าร่วมการแข่งขันฟตุบอลเยาวชนและประชาชน

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 

17 มิ.ย. 2562 ณ ส�านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

ท�าบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น นางสาวนงลักษณ ์

รัตนจันทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส�านักปลัด อบจ. นายวรเวทย ์

ดิเรกศรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วม

ท�าบญุตกับาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เมือ่วนัที ่10 ม.ิย. 2562 

ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการท�าหมี่กรอบ
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น นางสาวนงลักษณ์	รตันจนัทร์ 

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการท�า 

หมี่กรอบ โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ�าเภอเมือง เขต 2 นายวุฒิพร	

ศรีมังกรแก้ว, หัวหน้าส�านักปลัด อบจ. นายวรเวทย์	 ดิเรกศรี, 

ผอ.ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น นางณัฏฐกานต  ์

เหมัษฐติ ิร่วมเป็นเกียรติ เมือ่วนัที ่17 ม.ิย. 2562 ณ ศาลาประชาคม 

จังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางด้านกีฬา (MOU)
ระหว่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น กับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้ รองปลดั อบจ.ขอนแก่น นางสาวนงลักษณ์	รตันจนัทร์ 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางด้านกีฬา(MOU) ระหว่าง รร.กีฬา

จังหวดัขอนแก่น กับ อบจ.ขอนแก่น และทน.ขอนแก่น ในการเป็น

เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ก.ค. 

– 8 ส.ค. 2562 โดยมี รองนายก ทน.ขอนแก่น นายชัชวาล 

พรอมรธรรม, ผอ.รร.กีฬาจังหวัดขอนแก่น นายราวีวัฒน  ์

รัตนโกเศศ, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น นายสุพจน ์

วงศ์พรหมท้าว, ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวดัขอนแก่น 

นายสายัณห์	 มัครมย ์ ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 

มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ช้ัน 2 ศาลากลาง

จังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบจ.สระบุรี
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ ์

ได้มอบหมายให้ รองปลดั อบจ.ขอนแก่น นายประสทิธิ	์อดุมธนะธรีะ 

พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมต้อนรบั รองปลดั 

อบจ.สระบรีุ นายสุจิน	บญุมาเลิศ คณะข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า 

และพนักงานจ้าง อบจ.สระบุรี เข้าศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายใน

หัวข้อ การบริหารจัดการศูนย์เครื่องจักรกลและศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธาณภัย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2562 ณ หอประชุมองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

การประชุมประจ�าเดือนคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแก่น ประจ�าเดือน มิถุนายน 2562 

สภาอุตสาหกรรมสัญจร ครั้งที่ 1/2562
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นายประสทิธิ ์อดุมธนะธรีะ 

เข้าร่วมประชมุประจ�าเดอืนคณะกรรมการสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั

ขอนแก่น	ประจ�าเดอืน	ม.ิย.	2562	โดยม	ีประธานสภาอตุสาหกรรม

จังหวัดขอนแก่น	นายทรงศักดิ์ ทองไทย	เป็นประธาน	ในโอกาส

นี้มี 	 ปลัดจังหวัดขอนแก่น	 นายอลงกต วรกี ,	 อธิการบดี

มหาวทิยาลยัขอนแก่น	รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิรยิะกลุ	พร้อม

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น	เข้าร่วมประชุม	

เมื่อวันที่	13	มิ.ย.	2562	ณ	ห้องประชุมสารสิน	อาคารศิริคุณากร	

ตึกอธกิารบดี	มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีท�าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ 
ร่วมพธิที�าบญุตกับาตรเน่ืองในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	 ประจ�าปี
พทุธศกัราช	2562	พร้อมด้วยรองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นายประสทิธ์ิ 
อุดมธนะธีระ,	 ผอ.กองคลัง	 นางสาวจุฑารัตน์ สุภะโตษะ, 
ผอ.กองพัสดุ	นางจิตลัดดา สถิธนากรและหัวหน้าส่วนราชการ 
โดยมี	 ผู ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล 
เป็นประธาน	ในโอกาสนีม้	ีปลดัจงัหวดัขอนแก่น	ดร.อลงกต วรก,ี 
นายก	 ทน.ขอนแก่น	 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์	 ผู้แทนจาก 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 3	 มิ.ย.	
2562	ณ	ศาลหลักเมืองขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ 

พร้อมด้วย	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธิ อุดมธนะธีระ 

หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมพิธีลงนาม

ถวายพระพรชยัมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิาพัชรสธุาพิมลลกัษณ 

พระบรมราชินี	 โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นายสมศักดิ์ 

จังตระกุล	เป็นประธานในพิธี	เมือ่วันท่ี	3	ม.ิย.	2562	ณ	ห้องแก่นเมือง 

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	 (หลังใหม่)	 ชั้น	 1	 อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ ์
พร้อมด้วย	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นางสาวนงลกัษณ์ รตันจนัทร์ 
หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมพิธีถวาย 
เครือ่งราชสกัการะ	และจดุเทียนชยัถวายพระพรชยัมงคล	เนือ่งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	ประจ�าปีพุทธศักราช	2562	
โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 เป็น
ประธานในพธิ	ีเมือ่วนัที	่3	ม.ิย.	2562	ณ	ห้องแก่นเมอืง	ศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่น	(หลังใหม่)	ชั้น	1	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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“รู้เรื่องกฎหมาย”
โดย พีระพงษ์  สงกลาง  นิติกรช�านาญการพิเศษ

“พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562”
(ตอนที่ 2)

 สวสัดผีูอ่้านทกุท่าน ฉบบันีผู้เ้ขยีนจะกล่าวถงึสาระส�าคญั

ของพระราชบัญญัติดังกล่าวท่ีก�าหนดในหมวด 1 ผู้ไกล่เกลี่ย 

และหมวด 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง โดยในหมวด 1 

เป็นการก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร เงือ่นไขเก่ียวกบัคณุสมบตัแิละ

การก�าหนดหน้าที่และอ�านาจ ตลอดจนข้อปฏิบัติตามจริยธรรม 

ข้อห้าม การถอดถอน การสิ้นสภาพ และการเพิกถอนการเป็น 

ผูไ้กล่เกล่ีย ซึง่เป็นลักษณะทัว่ไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด แต่หลกัการ 

ส�าคัญในการท�าหน้าที่ของผู ้ไกล่เกลี่ย ต้องมีความเป็นกลาง 

และเป็นอิสระของตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง

 ส�าหรับหมวด 2 การไกล่เกลี่ยข ้อพิพาททางแพ่ง 

ในส่วนนี้จะก�าหนดขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ย และการบังคับ

ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง

ตามพระราชบัญญัติ น้ี ถ ้าเกี่ยวด ้วยสิทธิแห ่งสภาพบุคคล 

สิทธิในครอบครัว หรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถ

กระท�าได้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งให้กระท�าได้ในกรณ ี

ดังต่อไปนี้

 1) ข้อพิพาทเกี่ยวกับท่ีดินท่ีมิใช่ข ้อพิพาทเกี่ยวกับ

กรรมสิทธิ์

 2) ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก

 3) ข้อพิพาทอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

 4) ข้อพิพาทอื่นนอกจาก (1) (2) และ (3) ที่มีทุนทรัพย์

ไม ่ เกินห ้าล ้านบาท หรือไม ่เกิน จ�านวนตามที่ก�าหนดใน 

พระราชกฤษฎีกา

  ถ ้าคู ่กรณีฝ ่ายหนึ่งฝ ่ายใดประสงค์จะให้มีการ 

ไกล่เกลีย่ข้อพพิาท ให้ย่ืนค�าร้องต่อหน่วยงานซึง่ด�าเนินการไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาท ให้หน่วยงานซึ่งด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสอบถาม

ความสมัครใจของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งท่ีจะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาท ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ให้หน่วยงานซ่ึงด�าเนินการไกล่เกลี่ยจ�าหน่าย

ค�าร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น และแจ้งให้คู ่กรณีผู ้ยื่นค�าร้อง 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ ถ้ามีคู่กรณีมากกว่าสองฝ่าย และคู่กรณี

ฝ่ายหนึ่งฝ ่ายใดไม่สมัครใจเข้าร ่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ให้สามารถด�าเนินการไกล่เกล่ียระหว่างคู่กรณีที่สมัครใจเข้าร่วม

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้

 ในชั้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู ้ไกล่เกลี่ย 

ต้องด�าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่าย เว้นแต่

เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบางสถานการณ์ 

ผู้ไกล่เกลี่ยอาจด�าเนินการไกล่เกลี่ยลับหลังคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

ก็ได้ แต่ต้องแจ้งถึงการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นให้คู่กรณี

ฝ่ายที่มิได้เข้าร่วมทราบด้วย ในชั้นนี้ คู่กรณีอาจน�าทนายความ 

หรือที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นคนใดเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ด้วยก็ได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ไกล่เกลี่ย และในระหว่าง 

การด�าเนินการไกล่เกลี่ย คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิถอนตัวจาก

การไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยท�าเป็นหนังสือแจ้งผู้ไกล่เกลี่ย ในการ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท คู่กรณีมีสิทธิเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน 

ได้โดยอิสระ โดยข้อตกลงนั้นต้องไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง 

โดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบ

เรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดีของประชาชน นอกจากนี ้กระบวนการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้

 (1) คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทกันได้

 (2) คู ่กรณีถอนตัวจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่

กฎหมายก�าหนด

 (3) ผู้ไกล่เกล่ียเห็นว่าการไกล่เกล่ียข้อพิพาทต่อไปจะไม่

เป็นประโยชน์และให้ยุติการไกล่เกลี่ย

11วารสารคูนแคน



ภารกิจส�านักปลัด อบจ.
โดย...เกศนีย์  บุญอ่อน เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

 เ ม่ือวันที่  26 มิ.ย. 2562 นายก อบจ.ขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น 

นางพัฒนาวดี	 วิริยปิยะ พร้อมด้วย รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 

นางสาวนงลักษณ์	 รัตนจันทร์ หัวหน้าส�านักปลัด อบจ. 

นายวรเวทย์	 ดิเรกศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม นางศิริพร 

ประดาพล ข้าราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

26 มิถุนายน ประจ�าปี 2562 ภายใต้แนวคิด “มุ่งม่ัน	 แก้ไข 

ขจัดภัยยาเสพติด”	 โดยมี ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ดร.สมศักดิ์	 จังตระกุล เป็นประธาน นายอ�าเภอเมืองขอนแก่น 

นายฉัตรชัย	 อุ่นเจริญ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี ้

มีเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 

ศนูย์การค้าเซ็นทรลัพลาซ่าขอนแก่น อ.เมอืงขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน ประจ�าปี 2562

12 วารสารคูนแคน



ภารกิจส�านักปลัด อบจ.
โดย...เกศนีย์  บุญอ่อน เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

13วารสารคูนแคน
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ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.
โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สมัยประชุมวิสามัญ ประจ�าปี 2562 ครั้งที่ 2
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ์ พร้อมด้วย ส.อบจ.ขอนแก่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 

ข้าราชการสงักดั อบจ.ขอนแก่น และผู้แทนประชาคมท้องถิน่จาก อ.บ้านฝาง เข้าร่วมประชมุสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชมุวสิามัญ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ครัง้ที ่ 2 โดยมี ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ดร.สชุาต	ิ ไตรองค์ถาวร	 เป็นประธานเปิดการประชุม เม่ือวันที่ 4 

ก.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาญัตติที่ส�าคัญ ดังนี้    

 1. ญัตติเรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 2. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขค�าชี้แจงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

 3. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน หมวดค่า 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 4. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่) งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 5. ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) งบลงทนุ 

หมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 

 6. ญตัตเิรือ่ง ขออนมุติัโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2562 ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดนิ 

และสิง่ก่อสร้าง 

 7. ญตัตเิรือ่ง ขออนมุตัโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) งบลงทนุหมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

15วารสารคูนแคน



I โดย....พิพัฒน์พล หล่อยดา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น 
ประจ�าปีงบประมาณ 2562

 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี รองปลดั อบจ.ขอนแก่น นางสาวนงลกัษณ์ 

รัตนจันทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้มี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นายสุวนัย  

ภูมาศ, ผอ.ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดร.เกียรติคุณ จันแก่น  

ศึกษานิเทศก ์ วิทยะฐานะ เชี่ยวชาญ สนง.สธจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน ้าที่  

ผช.ศธจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว, ผอ.สพป.ขก เขต 2 ดร.อนุศาสตร์ 

สอนศลิพงศ์ ผูบ้รหิารสถานศกึษาฯ หวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น 

ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น อ.เมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

16 วารสารคูนแคน



 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น จัดขึน้เพื่อเป็นการ

สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการสร้างโอกาส

ทางการศึกษาปฐมวยัให้แสดงออกตามความชอบ ความสนใจ ได้มกีารพัฒนาด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปญญา ความสามารถ ท่ีเหมาะสมกับวัย และความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้ไปสู่

ความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ครอบครัว ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ 

กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปดวย 

1. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์พัฒนา EF เด็กปฐมวัย” 

2. การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ จ�านวน 8 รายการ ได้แก่

1) การประกวดแข่งขันพิมพ์ภาพจากวัสดุ

2) การประกวดแข่งขันการระบายสีภาพ

3) การประกวดแข่งขันการปนดินน�้ามัน

4) การประกวดแข่งขันฉีก ตัด ปะ

5) การประกวดแข่งขันเกมการศึกษา

6) การประกวดแข่งขันการเล่านิทาน

7) การประกวดแข่งขันการเต้นประกอบเพลง

8) การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

3. การจัดนิทรรศการให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปฐมวัย เรื่องแนวการสอนแบบไฮสโคป การจัดการเรียนการสอนแบบ

มอนเตสซอรี ่และการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM EDUCATION

17วารสารคูนแคน
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I โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ภารกิจ กองคลัง

โรงแรมฮอไรซั่น ขอนแก่น
ที่อยู 489/5-8 หมูที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

โทร. 043-004454

ขอแนะน�าโรงแรมเปดใหม่ ที่ช�าระค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้เข้าพักในโรงแรม ตามข้อเท็จจริง ในอัตราร้อยละ 1

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงแรมโอเชี่ยนวิว ขอนแก่น
ที่อยู 8/10 ถนนนิกรสําราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

โทร. 043-224361
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โดย.... ฝายนโยบายและแผน

ภารกิจ กองแผนและงบประมาณ

วันอังคารที่  11 มิถุนายน 2562 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 

ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดโครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมี ปลัด อบจ.ขอนแกน นางพัฒนาวดี วิริยปยะ

คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และ ส.อบจ.ขอนแกน เขารวมเปนเกียรติ ณ รร.โฆษะ 

จังหวัดขอนแกน 

 ดวยกระทรวงมหาดไทยไดมหีนงัสอื ดวนทีส่ดุ ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวนัที ่15 

พฤษภาคม 2562 เรือ่งซกัซอมแนวทางการทบทวนแผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกําหนดใหแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ทบทวนใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 มิ.ย. 2562 และการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565) ใหถอืปฏิบตัติามขอ 17 แหงระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2558 และแกไขเพ่ิมเติม โดยใหจัดทําประชาคม

ในระดับจังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อรับทราบปญหา ความตองการ

ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และ

แนวทางปฏิบติัทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีม่ากําหนดแนวทางการจัดทาํแผนพฒันาทองถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)

โครงการประชุมประชาคมทองถิ่น
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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 ช่วงนีไ้ม่ว่าจะเดนิทางไปไหนกค็งหลกีไม่พ้นฝนทีต่กโปรยปรายลงมา ซึง่ในสภาวะอากาศแบบนี ้มักส่งผลกระทบต่อการขบัขีย่านพาหนะ

บนท้องถนน เพราะนอกจากทัศนวิสัยในการขับขี่จะลดลงแล้ว น�้าฝนที่เจิ่งนองเต็มถนน ก็สามารถท�าให้รถของเราลื่นไถลได้ง่ายอีกด้วย ดังนั้น

เพื่อความปลอดภัย เรามาเรียนรู้เทคนิคการดูแลยานพาหนะและการขับขี่ในช่วงฤดูฝนกันดีกว่าครับ

1. ยางและระบบเบรกคือสิ่งส�าคัญต้องดูแลให้มั่นใจ
 หากรู้สึกว่ายางรถยนต์ที่ก�าลังใช้งานอยู่ มีอายุการใช้งานมากกว่า 3 ปีแล้ว ควรตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่าเนื้อยางยังไม่เกิดการเสื่อมสภาพ เพราะหากตัวยางมีความยึดหยุ่นน้อยลง จะส่งผล

ให้การยึดเกาะถนนลดลง และเกิดการลื่นไถลได้เมื่อเกิดการเบรกกระทันหัน นอกจากนี้ควรเช็ค

ดอกยางของเราให้มีความสูงไม่ต�่ากว่า 2.5 มม. เนื่องจากดอกยางที่มีความสูงไม่เพียงพอ 

มกัส่งผลให้ประสทิธภิาพในการรดีน�า้ออกจากตวัยางลดลง และสามารถท�าให้ยานพาหนะเสยีการ

ทรงตวัได้ง่ายขึน้ เมือ่ขบัขีผ่่านถนนทีม่นี�า้เจิง่นอง และอกีส่วนทีต้่องดแูลเป็นพเิศษกค็อืระบบเบรก ให้สงัเกตผ้าเบรก ว่าสามารถชะลอความเรว็

ได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่า ท้ายรถสะบัดตอนเบรกหรือไม่ หากพบอาการเหล่านี้ แนะน�าให้น�ารถไปตรวจสอบอย่างละเอียด

2. ใบปดน�้าฝนและน�้าฉีดกระจกต้องพร้อมเสมอ
 การขับขี่ยานพาหนะในฤดูฝนนั้น ทัศนวิสัยคือสิ่งส�าคัญมากโดยเฉพาะในขณะท่ีฝน

ก�าลังตกหนัก หากระบบปดน�้าฝนไม่มีปะสิทธิภาพ อาจส่งผลให้การขับขี่ล�าบากและสามารถ

เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ระบบปดน�้าฝนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีใบปดน�้าฝนท่ีสามารถปดน�้าท่ีติด

กระจกหน้าได้เรียบสนิท ไม่เป็นลอนคลื่น และไม่มีเสียงดังขณะท�างาน นอกจากนี้ ควรตรวจ

สอบระบบน�้าฉีดกระจก ว่าสามารถ ฉีดน�้าท�าความสะอาดได้อย่างราบรื่นหรือไม่ ซึ่งเราควรเติมน�้า

ให้เต็มกระปุกฉีดน�้าทุกครั้ง หลังจากการใช้งาน

3. ไฟสัญญาณรอบตัวรถส่องสว่างอย่างเหมาะสมหรือยัง
 เพ่ือลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน ผู ้ขับขี่ควรตรวจสอบระบบแสงสว่างและ

ไฟสัญญาณ ว่าสามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะไฟส่องทางดวงใหญ่ด้านหน้า 

และระบบที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น ไฟต�่า ไฟสูง ไฟเบรก ไฟตัดหมอก ไฟฉุกเฉิน ไฟเล้ียว และไฟ

ถอยหลัง ไฟทุกดวงล้วนมีความส�าคัญ ต่อการขับข่ีเป็นอย่างมาก หากพบว่าไฟดวงใดท�างานผิด

ปกติ ควรให้ช่างแก้ไขโดยด่วน

4. ขับช้าๆ ใจเย็นและมีสติเสมอในยามที่ฝนตกหนัก
 เมือ่ยานพาหนะพร้อมส�าหรบัการขบัขีแ่ล้ว ปจจยัสดุท้ายก็คอืการขบัขีอ่ย่างปลอดภยัและไม่ประมาท ในขณะทีฝ่นตกหนกันัน้ เราควร

ปรับระดับความเร็วให้เหมาะสม ควรเว้นระยะห่างจากยานพาหนะด้านหน้าประมาณ 10-15 เมตรข้ึนไป และควรหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรก

กะทนัหัน เน่ืองจากอาจส่งผลให้ยานพาหนะลืน่ไถลได้ แนะน�าให้ชะลอความเรว็โดยการค่อยๆ แตะเบรก และปรับใช้เกยีร์ต�า่จะเกดิประสทิธภิาพ

ในการเบรกหรือการจอดยานพาหนะได้ดีที่สุด 

 หากปฏิบัติตามนี้ได้ ถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่เป็นใจ หากระมัดระวังและไม่ประมาทในการขับขี่ ก็สามารถขับขี่ยานพาหนะบนท้อง

ถนนได้อย่างปลอดภัย พร้อมเดินทางได้ในทุกวัน

I โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

สาระน่ารู้ กองกิจการขนส่ง

ดูแลรถและขับขี่หน้าฝนต้องรู้!4 à·¤¹Ô¤

ที่มา : https://www.shell.co.th/th_th/motorists/shell-fuels/shell-clubsmart/techniques-on-rainy-season.html
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I โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 
ในฉบับนี้หนวยตรวจสอบภายใน ไดนําเสนอตัวอยางขอทักทวงของ สตง. มาใหผูที่สนใจไดเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

และจะไดนําตัวอยางขอทักทวงมานําเสนอแกผูสนใจไดติดตามตอไป

ข้อบกพร่อง ไม่มีบันทึกการใช้รถยนต์และแบบควบคุมการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

 - การใช้รถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่ายค่าน�้ามัน

เชื้อเพลิง ไม่มีบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางและแบบ

ควบคุมการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิให้ตรวจสอบและมกีารเบกิจ่าย

น�้ามันเชื้อเพลิงในแต่ละครั้งไม่ถูกต้องตามประเภทของ

ยานพาหนะ เช่น มีการเบิกจ่ายน�้ามันเช้ือเพลิงดีเซลใช้กับ

รถจักรยานยนต์

 - การเบิกจ่ายค่าน�้ามันเชื้อเพลิง ไม่มีใบสั่งน�้ามัน 

ใบตรวจรับในแต่ละครั้งประกอบการเบิกจ่าย มีเฉพาะ

ใบอนุมัติเบิกจ่ายและใบเสร็จรับเงินของผู้ขายประกอบการ

เบิกจ่ายในแต่ละครั้ง ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการ

เบิกจ่ายน�้ามันเช้ือเพลิงให้กับยานพาหนะหรือครุภัณฑ์

ประเภทใด และใช้ปฏิบัติงานอะไร ท่ีใด จ�านวนเท่าใด

ในแต่ละครั้ง

 - เป็นการไม่ปฏิบติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 ข้อ 11 ก�าหนดว่าให้ระบเุหตผุลความจ�าเป็นทีต้่องใช้รถยนต์

ส่วนกลางในใบอนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรองตามแบบ 3 

และข้อ 19 ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนด

ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลชี้แจงว่า ขณะนี้คณะกรรมการก�าลังด�าเนินการ

สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะเร่งรัดให้ทราบโดยด่วน

 - ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด�าเนนิการให้ครบถ้วนตาม

รายงานดังกล่าว

ที่มา : หนังสือรวมข้อทักท้วงด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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I โดย... ณกันยา ไวค�า ศึกษานิเทศก์

ข่าว แวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

	 อบจ.ขอนแก่น ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจ�าปี 2562 จ�านวน 64 
รายการ จาก 11 โรงเรียน ซึ่งในปีนี้จัดร้านนิทรรศการภายใต้
แนวคิด “วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ Cultures for Learning” 
โดยได้รับความร่วมมอืจาก รร.โนนหนัวทิยายน ท�าโครงสร้างและ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, รร.พิศาลปุณณวิทยา น�าเสนองาน 
PLC, รร.สีชมพูศึกษา แสดงดนตรี นาฏศิลป์, รร.โนนโพธิ์ศรี
วทิยาคม สาธติการนวดแผนไทย และ รร.เมอืงพลพทิยาคม สาธติ
หุ่นยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการให้
แก่ครูและนักเรียน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานด้านการ
จัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู ่เวที
สาธารณชน 

ในการนี ้นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ	์ตัง้วานชิกพงษ์ 
มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี	 วิริยปิยะ  
พร้อมด้วย รองปลดั อบจ.ขอนแก่น	นางสาวนงลกัษณ์	รตันจนัทร์ 
และคณะผู้บริหารการศกึษาจากส�านกัการศกึษาฯ รวมทัง้ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น เข้าร่วม
พิธีเปิด ณ ลานหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) จ.กาฬสินธุ์ โดยมี รอง
ผูว่้าราชการจงัหวดักาฬสนิธุ ์นายวรีะศกัด์ิ	ศรีโสภา เป็นประธาน
ในพิธี 

ผลการแข่งขนัฯ ครแูละนกัเรยีนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมใน
ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 7 - 10 ส.ค. 2562 ณ จ.ร้อยเอ็ด 
จ�านวน 21 รายการ

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจ�าปี 2562 
ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ ลานหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดกาฬสินธุ์

24 วารสารคูนแคน



25วารสารคูนแคน



I โดย...ประทุมมา ค�าละมูล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สวัสดีค่ะ...พบกันอีกครั้งค่ะกับเกร็ดความรู้จากโรงเรียน

สอนคิด	 Thinking	 School ฉบับนี้ เรามาดูกันต่อนะคะว่า 

กระบวนการคิดอีก 6 กระบวนการจาก 12 กระบวนการคิด ที่ได้

กล่าวถึงในฉบับที่แล้วนั้น มีอะไรอีกบ้างและการคิดแต่ละอย่าง

ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นอย่างไร

กระบวนการคิด 12 กระบวนการ (สุวิทย์ มูลค�า : 2549 

หน้า 42) ได้แก่ 

7.	การคิดประยุกต์ หมายถึง ความสามารถทางสมองใน

การคิดน�าความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ หรือวัตถุสิ่งของบางอย่างมา

ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น ประโยชน์ของการคิด

ประยุกต์ คือ เพื่อแก้ปญหา 

เพื่อค้นพบ “สิ่งใหม่” เพื่อ

การค้นพบ “สิง่ทดแทน” และ

เพื่อลดการลอกเลียนแบบ

8.	การคิดสรางสรรค์	หมายถึง กระบวนการทางปญญา

ทีส่ามารถขยายขอบเขตความคดิท่ีมอียูเ่ดมิสูค่วามคดิท่ีแปลกใหม่

แตกต่างไปจากความคิดเดิมและเป็นความคิดท่ีใช้ประโยชน์ได้

อย่างเหมาะสม ประโยชน์ของการคดิสร้างสรรค์ คอื ช่วยให้พบวธิี

แก้ปญหาในวถิทีางทีไ่ม่เคยปฏบิตัมิาก่อน ก่อให้เกดินวตักรรมหรอื

สิง่ประดิษฐ์แปลกใหม่อย่างไม่หยดุยัง้ ช่วยให้พบหรอืได้สิง่ทีด่กีว่า

เดิม และช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

9.	การคดิเชงิมโนทศัน์ หมายถงึ ความสามารถทางสมอง

ในการเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ของข้อมลูทัง้หมดทีเ่ป็นองค์ประกอบ

ของสิง่ใดสิง่หนึง่ หรือเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ได้อย่างชดัเจนโดยมกีารจดั

ระบบ จดัล�าดบัความส�าคญัของข้อมลู เพือ่สร้างความคิดรวบยอด

ของสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น

 10.	การคดิบูรณาการ หมายถงึ ความสามารถทางสมอง

ในการเชื่อมโยงหน่วยย่อยๆ ทั้งหลายที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล

เข้าด้วยกันกับเรื่องหลักได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนเป็นองค์รวม

หนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

 11.	การคิดอนาคต หมายถึง ความสามารถของสมองใน

การคิดฉายภาพเหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในเวลาที่จะมาถึง

ข้างหน้าโดยใช้หลักการคาดการณ์ การท�านาย การพยากรณ์หรือ

การคาดคะเนทีส่มเหตุสมผล ประโยชน์ของการคิดอนาคต คือ ช่วย

ให้สามารถจับกระแสของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกได้ วิเคราะห์

เหตุการณ์ คาดการณ์โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เพื่อ

เราจะได้เป็นฝายรุกมากกว่า

ฝายรับ ท�าให้สามารถปรับ

ตัวพร้อมรับสถานการณ์หรือ

การเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม

 12.	 การคิดเชิงกลยุทธ์	หมายถึง ความสามารถในการ

ก�าหนดวิธีการท�างานท่ีดีท่ีสุด และมีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ 

ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ  เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีต้องการ ประโยชน์

ของการคิดเชิงกลยุทธ์คือ ช่วยให้มองเห็นภาพอนาคตได้ชัดเจน 

เห็นจุดออน	 จุดแข็งของตนเองและคู่แข่ง มองเห็นอุปสรรคและ

โอกาสของความส�าเร็จของงาน เห็นทางออกอย่างหลากหลาย 

ตระหนักถึงผลได	 ผลเสีย

ของการตัดสินใจ ช่วยปลด

ปล่อยความคิดที่ยึดติดกับ

ความส�าเร็จในอดีตและช่วย

ให้ความฝนนัน้เป็นความจริง

 ฉบับหน้าเรามาดูกันนะคะว่าเคร่ืองมือการสอนคิดหรือ

เครื่องมือการคิด 10 เครื่องมือ มีอะไรบ้างและมีวิธีการน�าไปใช้

อย่างไร ช่วงนี้หน้าฝน...รักษาสุขภาพด้วยนะคะ …สวัสดีค่ะ

ที่มา : สุวิทย์ มูลค�า.	 การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนน

การคิด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อี เค บุคส์, 2549

Thinking School (ต่อ)
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I โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนอีสาน

ลักษณะเรือนไทยอีสาน
ค�าว่า “บาน” กับ “เฮือน” (ความหมายเช่นเดียวกับ 

“เรือน”) ส�าหรับความเข้าใจของชาวอีสานแล้ว จะต่างกัน คําวา 

“บาน”	 มักจะหมายถึง	 “หมูบาน”	 มิใชบานเปนหลัง	 ๆ	 เช่น 

บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านนาค�าแคน หรือบ้านดงมะไฟ เป็นต้น สวน

คาํวา	“เฮอืน”	นัน้ชาวอสีานหมายถงึเรอืนทีเ่ปนหลงั	ๆ 	นอกจาก

ค�าว่า “เฮอืน” แล้ว อสีานยงัมีสิง่ปลกูสร้างท่ีมีลกัษณะการใช้สอย

ใกล้เคียงกัน แต่รูปแบบแตกต่างกันไป เช่น คําวา	“โฮง”	หมายถึง

ที่พักอาศัยใหญกวา	 “เฮือน”	 มักมีหลายหอง	 เปนที่อยูของ

เจาเมืองหรือเจาครองนครในสมัยโบราณ

คําวา	“คุม”	หมายถึง	บริเวณที่มี	“เฮือน”	รวมกันอยู

หลาย	ๆ 	หลัง	เปนหมูอยูในละแวกเดยีวกนั เช่น คุม้วัดเหนอื คุม้

วัดใต้ และคุ้มหนองบัว เป็นต้น คําวา	“ตูบ”	หมายถึง	กระทอม

ที่ปลูกไวเปนท่ีพักชั่วคราว	 มุงดวยหญาหรือใบไม	 ชาวอีสานมี

ความเช่ือในการสร้างเรือนให้ด้านกว้างหันไปทางทิศตะวันออก

และตะวันตก ให้ด้านยาวหันไปทางทิศเหนือและใต้ ซึ่งเป็น

ลักษณะที่เรียกว่า วางเรือนแบบ	 “ลองตาเว็น”	 (ตามตะวัน)	

เพราะถอืกนัวา	หากสรางเรือนให	“ขวางตาเวน็”	แลวจะ	“ขะลํา”

คือเปนอัปมงคลทําใหผูอยูไมมีความสุข บริเวณรอบ ๆ เรือน

อีสานไม่นิยมท�ารั้ว เพราะเป็นสังคมเครือญาติมักท�ายุ้งข้าวไว้ใกล้

เรือน บางแห่งท�าเพิงต่อจากยุง้ข้าว มเีสารับมงุด้วยหญ้าหรอืแปน

ไม้ เพื่อเป็นที่ติดตั้งครกกระเดื่องไว้ต�าข้าว ส่วนใต้ถุนบ้านซึ่งเป็น

บริเวณที่มีการใช้สอยมากที่สุด จะมีการต้ังหูกไว้ทอผ้า กี่ทอเสื่อ 

แคร่ไว้ปนด้วย และเลีย้งลกูหลาน	นอกจากนัน้แล้ว ใต้ถนุยงัใช้เก็บ

ไหหมกัปลาร้า และสามารถกัน้เป็นคอกสตัว์เลีย้ง ใช้เกบ็เครือ่งมอื

เกษตรกรรม ตลอดจนใช้จอดเกวยีนอย่างไรกต็ามการจดัวางแผงผงั

ของห้องและองค์ประกอบต่าง ๆ ในเรือนไทยอีสาน มีดังนี้	

ติดตามวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนอีสาน	

ตอฉบับหนาครับ	(ตอน	7)

วิถีชีวิตคนอีสาน
(ตอจากฉบับที่แลว	ตอน	6)

แหลงที่มาของขอมูล

http://bb.kunthaluk.com/viewtopic.php?f=3&t=764

http://www.mv.ac.th/~thaiwisdom/activities6_3.htm

http://www.oknation.net/blog/namsean/2007/10/27/entry-1 
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I โดย..สุวนัย ภูมาศ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่

 สวัสดีครับ..สาระน่ารู้กองการเจ้าหน้าที่ ฉบับเดือนนี้ ขอน�าเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน

ภาครฐั ซึง่นโยบายของภาครัฐได้มกีารน้อมน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏบิติัเพ่ือเสริมสร้างภมิูคุ้มกัน

และความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์ทั้งจากภายนอก

และภายในประเทศ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลสามารถลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีเหตุผลและ

มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

ความพอประมาณ

 - การจัดท�าแผนงานโครงการที่มีความเป็นไปได้ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่

 - ใช้งบไม่ฟุมเฟอย ไม่ฟุงเฟอ ไม่เกินตัว

 ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

- ประหยัด มัธยัสถ์ ใช้งบตรงตามแผน

- อาศัยหลักวิชาการพิจารณาอย่างรอบคอบ

- ระบบติดตามประเมินผล

- แผนบริหารความเสี่ยง

ความรู้ คุณธรรม

- ขวนขวายความรู้ รู้รอบ

- บูรณาการภารกิจ บทบาท และหน้าที่

- ถ่ายทอดความรู้/สร้างองค์กรเรียนรู้

- แผนงานโครงการที่เกิดประโยชน์ และเป็นธรรม

- โปร่งใสตรวจสอบได้

ที่มา : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส�านักงาน ก.พ. 

การประยุกต์ใช้เศรฐกิจพอเพียงในภาครัฐภาครัฐ
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I โดย....ณัฐรินทร์ ทวีชัยจุฑานนท์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

บทความ กองพัสดุและทรัพย์สิน

สวัสดีค่ะ ฉบับนี้จะขอน�าเสนอแนวทางการพิจารณาผล

ในงานจ้างก่อสร้าง กรณใีบเสนอราคาและบญัชแีสดงรายการ ก่อสร้าง

หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน 

ด้วยปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการจ้างก่อสร้าง โดยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือวิธีสอบราคา โดยใช้

แบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวด ราคา

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-bidding) หรอืแบบเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างที่

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ก�าหนด นอกจากนั้น ยังมีการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะ

เจาะจงแล้วแต่กรณ ีซงีปรากฏว่าใบเสนอ ราคาและบญัชแีสดงรายการ

ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิ

ไม่ตรงกันนั้น

คณะกรรมการวนิิจฉยัปญหาการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิาร

พัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) โดยได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ ด�าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัย

อ�านาจตามนัยมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (6) และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (7) 

แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 โดยให้

คณะกรรมการหรอืเจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัแต่งต้ัง หรือมอบหมายให้ท�าหน้าท่ี

พิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างแต่ละวิธี ด�าเนินการดังนี้

1. กรณีที่ตรวจสอบใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการ

ก่อสร้างหรือใบแจ้งปรมิาณงานและราคา (BOQ) แล้ว ปรากฏว่า ราคา

สทุธไิม่ตรงกนัให้ถอืเอาใบเสนอราคาเป็นหลกั เนือ่งจากการก�าหนดให้

ผูย้ืน่ข้อเสนอแสดงปริมาณงานและราคา รวมทัง้ รายการวสัด ุอปุกรณ์ 

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และก�าไรไว้ด้วยนั้น มีเจตนาเพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาตรวจสอบความ เป็นไปได้ของราคาค่าก่อสร้าง

ของผู้ยืนข้อเสนอ ที่เสนอไว้ในใบเสนอราคาว่าเหมาะสมตามความ

เป็นจริงหรือไม่ 

2. กรณท่ีีราคาสุทธติามใบเสนอราคาของผูย้ืน่ข้อเสนอท่ีเสนอ

ราคาต�า่สดุ มวีงเงนิสงูกว่าราคาสุทธใินบญัชแีสดงรายการ ก่อสร้างหรือ

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) จะต้องตรวจสอบปรมิาณงานและ

ราคา รวมทัง้รายการวัสดุ อปุกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และ

ก�าไรตามบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาของ

ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว อีกครั้ง โดยเทียบเคียงกับรายละเอียดการ

ค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือ

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่หน่วยงานของรัฐจัดท�าขึ้น 

ว่าได้ยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ในประกาศ

เชิญชวนหรือ หนังสือเชิญชวนหรือไม่ หากปรากฏว่ายื่นปริมาณงาน

และราคาถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้แล้ว เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ แก่ทางราชการ ให้ต่อรองราคาตามใบเสนอราคากับผู้ยื่น

ข้อเสนอรายนัน้ให้มวีงเงนิสอดคล้องกับบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรอื

ใบแจ้งปรมิาณงานและราคา (BOQ) ก่อนด�าเนนิการต่อไป หากต่อรอง

ราคาแล้วปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื นยันไม่ลดราคา โดยไม่มี

เหตุผลอนัสมควร ประกอบกบัหน่วยงานของรฐัได้พจิารณาแล้วเห็นว่า 

ราคาสุทธิและราคาแต่ละรายการในบัญชีแสดง รายการก่อสร้างหรือ

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ถูกต้องเหมาะสมแล้ว หน่วยงาน

ของรัฐมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ

รายนั้น ท้ังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ

ค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ

3. กรณท่ีีราคาสุทธติามใบเสนอราคาของผูย้ืน่ข้อเสนอทีเ่สนอ

ราคาต�่าสุด มีวงเงินต�่ากว่าราคาสุทธิในบัญชีแสดงรายการ ก่อสร้าง

หรือใบแจ้งปริมาณและราคา (BOQ) ให้แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว

ด�าเนินการปรับลดราคาสุทธิ รวมท้ังราคาแต่ละรายการในบัญชี

แสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ให้มี

วงเงินสอดคล้องกับใบเสนอราคาก่อนด�าเนินการต่อไป

ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต�่าสุดเสนอราคาต�่า 

จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด�าเนินงานได้ คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่

ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ท�าหน้าที่พิจารณาผลในงานจ้าง

ก่อสร้างแต่ละวิธี จะให้ผู ้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน

ที่ท�าให้เชื่อได้ว่าผู ้ยื่นข้อเสนอสามารถด�าเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ 

หากค�าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟงได้ หน่วยงานของรัฐมีสิทธิที่จะไม่รับ

ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอ

ดงักล่าวไม่มสีทิธเิรยีกร้องค่าใช้จ่ายหรอืค่าเสยีหายใดๆ จากหน่วยงาน

ของรัฐ

ท้ังน้ี ก่อนการท�าสัญญาหน่วยงานของรัฐจะต้องท�าการ

ประเมินราคา ให้ราคาตามใบเสนอราคาและบัญฃีแสดงรายการ

ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) เท่ากัน แต่ต้อง

ไม่เกินกว่าราคาที่เสนอในใบเสนอราคา

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคาและบัญชี
แสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
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I โดย..จ่าออง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

ข่าวกีฬา

สวัสดีครับแฟนข่าวกีฬา รอบรั้ว อบจ.ขอนแก่น ต่อจากฉบับที่ผ่านมา 
ฝายการท่องเที่ยวและกีฬา ขอรายงานผลการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ขอนแก่น 
ต้านยาเสพติดคัพ ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 3 - 25 มิ.ย. 
2562 ณ สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

 พธิปิีดการแข่งขนัเมือ่วนัที ่25 ม.ิย.2562 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัด์ิ	ต้ังวานิชกพงษ์	 ได้มอบหมายให้ รองปลดั อบจ.
ขอนแก่น นางสาวนงลักษณ์	 รัตนจันทร์ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬา โดยมี หัวหน้าส�านักปลัด 
นายวรเวทย์	ดิเรกศรี, ผอ.กองกิจการขนส่ง นายประชิต	อึ้งประเสริฐ	และหัวหน้าฝายการท่องเที่ยวและกีฬา นายสมชาย	อิฐรัตน์
ร่วมเป็นเกียรติและให้ก�าลังใจนักกีฬา

สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น เป็นสถานที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่เข้า
มาออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ ฉบับนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ สระว่ายน�้า อบจ.ขอนแก่น 
ที่เปิดให้บริการแก่ผู้ที่ชื่นชอบการว่ายน�้าครับ ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าใช้บริการ ดังนี้ 

• ค่าท�าบัตรสมาชิกคนละ 20 บาท
• ก�าหนดเวลา เปิด-ปิด สระว่ายน�้า

- วันอังคาร - วันศุกร์ เปิดเวลา 13.00 - 20.00 น.
- วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดเวลา 09.00 - 20.00 น.
- วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ สระปิด

สระว่ายน�้า อบจ.ขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกก�าลังกาย เพราะเป็นสระว่ายน�้าที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง
จากสมาคมว่ายน�้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดการแข่งขันไว้น�้า อบจ.ขอนแก่นทุกๆ ปี และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
คอยดูแลอ�านวยความสะดวกทุกวัน อัตราค่าบริการก็ไม่แพงอีกด้วยครับ มาออกก�าลังกายกันเยอะๆ นะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า 
สวัสดีครับ

อัตราค่าบ�ารุง - ค่าใช้บริการสระว่ายน�้า อบจ.ขอนแก่น

ประเภท อายุ คาสมัครรายป	(บาท)
คาบริการตอครั้ง	(บาท)

สมาชิก ไมเปนสมาชิก

นักเรียน ไม่เกิน 18 ปี 200 20 30

นักศึกษา 18 - 22 ปี 300 20 30

ประชาชน 22 ปีขึ้นไป 500 30 50

ครอบครัว บิดา มารดาและบุตรไม่เกิน 3 คน (อายุไม่เกิน 20 ปี) 1,000 - -

รางวัล รุนอายุไมเกิน	8	ป รุนอายุไมเกิน	10	ป รุนอายุไมเกิน	12	ป รุนอายุไมเกิน	14	ป

ชนะเลิศ ทีม เทคโนพล อะคาเดมี่ ทีม ดราก้อนจูเนียร์พล ทีม พูนสวัสดิ์ อะคาเดมี่ ทีม มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ดราก้อนจูเนียร์พล ทีม บูมปอปคอรืน อะคาเดมี่ ทีม ณรงค์ อะคาเดมี่ ทีม ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม บูมปอปคอรืน อะคาเดมี่ ทีม Navy academy ทีม ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ทีม แก่นนครวิทยาลัย scout

รองชนะเลิศอันดับ 3  ทีม สิรวิชญ์ อะคาเดมี่ ทีม Mordindang academy  ทีม สิรวิชญ์ อะคาเดมี่ ทีม เลอสรร 12 อะคาเดมี่

รางวัล รุนอายุไมเกิน	16	ปชาย รุนอายุ	40	ป	ขึ้นไป รุนประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ ทีม แก่นนครวิทยาลัย scout ทีม ไทยแลนด์ออลสตาร์ ทีม 365 สารคาม By ตี๋ ขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ซุปตาร์ อะคาเดมี่ ทีม อมตะ เอฟซี ทีม มะลิน้อยหมาขายชีท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ทีม บูมปอปคอร์น ซีเนียร์ ทีม สายไหล เอฟซี

รองชนะเลิศอันดับ 3  ทีม ขอนแก่น ยูไนเต็ด ทีม My Friend Khonkaen ทีม บูมปอปคอร์น อะคาเดมี่
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พ.ศ.	2556
ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ในการเปิดศูนย์ประสานงาน	“มูลนิธิมิราเคิล	ออฟไลฟ์”	
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ประจ�า จ.ขอนแก่น
จาก...มูลนิธิมิราเคิล	ออฟไลฟ์ฯ

พ.ศ.	2556
โล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดตั้ง	“กองทุนสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช
(ภาคอีสาน)”
จาก...กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช

พ.ศ.	2555
รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน
กรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ์	สำานักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.	2554
รางวัล “เสริมสร้างคุณค่าการทำางาน
ของเครือข่าย	ทสม.”
จาก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.	2555
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่มีการดำาเนินงานด้านคนพิการ”
จาก...กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

พ.ศ.	2555
โล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุน
“งานชุมนุมลูกเสือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ.	2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น	จังหวัดขอนแก่น	
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน	
ประจำาปี	2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.	2554
รางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน	ประเภท
รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการให้บริการ	ของเคาน์เตอร์
บริการประชาชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)

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

พ.ศ.	2547
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2557	
เกียรติบัตร	“หน่วยงานที่ส่งเสริม	สนับสนุน
การแต่งกายผ้าไทย	จังหวัดขอนแก่น”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.	2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของตำารวจภูธรภาค	4”
จาก...ตำารวจภูธรภาค	4

พ.ศ.	2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ
“ผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมยุวประชาธิปไตย”
จาก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ.	2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ “เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน	ด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม” ตามโครงการ
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.	2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุน
“โครงการตำารวจชุมชนสัมพันธ์	อบรมสัมมนา
แกนนำาสมัชชาสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด”
จาก...สถานีตำารวจภูธรเมืองขอนแก่น

พ.ศ.	2555
ประกาศเกียรติคุณที่ นายก อบจ.ขอนแก่น
“ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมรณรงค์เพื่อต่อต้าน
คอร์รัปชั่น”
จาก...หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.	2554
รางวัล	“กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับเขต
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน	
ประจำาปี	2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.	2554
รางวัล “มีผลการปฏิบัติงานของ	อปท.	ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเภท	อบจ.	
ระดับเขต	ประจำาปี	2553”
จาก...ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เขต	6	
ขอนแก่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ.	2553
รางวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ประจ�าปี 2552 
ประเภท สถานีขนส่งทางบก
จาก...กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.	2562
ประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่น 
“ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
ประจำาปี	2562”
จาก...ศูนย์อำานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น



พ.ศ.2561
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการศึกษา	ประจำาปี	2560”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2559
ประกาศเกียรติคุณ อบจ.ขอนแก่น เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมิน “รางวัลการบริหารจัดการที่ดี	
ประจำาปี	2559”
จาก...ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2559
รางวัล “วัฒนคุณาธร” เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2559
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการป้องกันการทุจริต	ประจำาปี	2559”
จาก...ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พ.ศ. 2559
รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร”
ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
ประจ�าปี พุทธศักราช  2559
จาก...กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2556
รางวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น	
ด้านการศึกษา	ประจำาปี	2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2556
รางวัล	“เสมาคุณูปการ” เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ให้
แก่กระทรวงศึกษาธิการ จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2555
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น	ที่ส่งเสริม
การดำาเนินงานวัฒนธรรม	ด้านมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม”
จาก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2555
รางวัล “ผู้บริหารแห่งปี	2555	
(CEO	THAILAND	AWARDS	2012	)” จาก...
สมัชชา นักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2555
รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีสาน” ปีที่ 31 
ประจ�าปี 2555 
จาก...นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิงลักษณ์ ชินวัตร

พ.ศ. 2554
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น	
ด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
ประจำาปี	2554”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2552
รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนกำารดำาเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ	ประจำาปี	2551”
จาก...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

พ.ศ. 2552
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่นด้านการศึกษา	ประจำาปี	2551”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2552
รางวัล “นักบริหารท้องถิ่นดีเด่น	ด้านเป็นแบบอย่าง
ของนักบริหารท้องถิ่นดีเด่น	ประจำาปี	2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2550
รางวัล “เสมาคุณูปการ”	เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2550
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น	
ประจำาปี	2550”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2549
รางวัล “เป็นผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด”
จาก...สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2548
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2548
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น




