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เล่าเรื่องจากปก
กับ นายก อบจ.ขอนแก่น

	 วนัแม่แห่งชาต	ิในประเทศไทย	ปัจจุบนัตรงกบัวนัที	่12	สงิหาคม	ของทุกปี	ซึง่ตรง

กบัวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง	โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อ	พ.ศ.	2519

ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย

	 งานวนัแม่แห่งชาตจิดัข้ึนครัง้แรกเมือ่วนัที	่10	มนีาคม	พ.ศ.	2486	ณ	สวนอมัพร	โดย

กระทรวงสาธารณสุข	แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่	2	งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป	

เม่ือวิกฤติสงครามสงบลง	 หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ข้ึนมาอีก	 ต่อมาวันแม่ท่ี

รัฐบาลรับรอง	คือวันที่	15	เมษายน	โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2493	แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา	เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม

ถูกยุบไป	 ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน	 ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

ได้จดังานวนัแม่ขึ้นอกีครัง้	ในวนัที่	4	ตลุาคม	พ.ศ.	2515	แต่จดัได้เพยีงปีเดยีวเท่านัน้	จนกระทัง่ในปี	พ.ศ.	2519	คณะกรรมการอ�านวยการ 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 จึงได้ก�าหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน	 โดยถือเอาวันเสด็จ 

พระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	วันที่	12	สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ

ความส�าคัญของวันแม่

	 วันแม่แห่งชาติ	เป็นอีกหนึ่งวันส�าคัญที่ท�าให้เราต้องหวนกลับมา 

ระลึกถึงพระคุณของ	แม่	ผู้ให้ก�าเนิด	 แม่ผู้เลี้ยงดู	 รวมถึงแม่ของแผ่นดิน	

เพราะแม่เป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญมากท่ีสุดในชีวิต	 คือ	 บุคลลผู้ให้ชีวิต	

ผู้คอยคุ้มครอง	 ผู้มอบความอบอุ่น	 แม่	 เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทร 

ที่คอยปกป้องลูกๆ	 ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข	 ตลอดจนคอยผลักดัน 

ให้ลูกเกิดความส�าเร็จในทุกๆ	 ด้านในประเทศไทย	 ทางราชการจะม ี

การจัดงานวันแม่อย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆ	ปี	 เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ในฐานะแม่ของแผ่นดนิพร้อมกนันัน้กย็งัมกีารจดังานประกาศเกยีรตคิณุเพือ่มอบรางวลั	แม่ดเีด่น	ทีป่ฏบิตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดขีองลกู	

รวมถึงแม่คนอื่นๆ	ในแต่ละปีอีกด้วย

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

2 วารสารคูนแคน



ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์

นายก	อบจ.ขอนแก่น

สัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาต ิ

	 เป็นทีรู่ก้นัว่า	“ดอกมะล”ิ	เป็นสญัลกัษณ์ของวนัแม่แห่งชาติ	

เนื่องจากดอกมะลิถือเป็นดอกไม้มงคลของไทย	 ดั้งเดิมคนไทย 

นิยมน�าดอกมะลิไปบูชาพระในวันพระ	 และวันส�าคัญทางศาสนา	

เพราะมีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมยาวนานออกดอกได้ตลอด 

ทั้งปี	 รวมถึงการน�าไปผลิตเป็นกลิ่นต่างๆ	 ท่ีมีฤทธ์ิเป็นยาหอม 

อย่างดีของไทยเรา	ดอกมะลิเปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์	ที่แม่มี

ต่อลูก	 และมีอย่างยาวนานตลอดไป	 เสมือนสีและกลิ่นของ 

ดอกมะลิที่ขาวตลอดเวลาและหอมอบอวนตลอดทั้งวันทั้งคืน 

ในประเพณีไทยการไหว้มารดาจงึนยิมใช้ดอกมะลเิป็นดอกไม้หลกั	

และในบางแห่งได้มีการน�าดอกมะลิท�าเป็นเข็มกลัด	 ติดที่ปกเสื้อ

หรืออกเสื้อเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ

ค�าขวัญวันแม่แห่งชาติ

	 เมื่อวันที่	9	ส.ค.	2562	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

พระราชทานค�าขวัญวันแม่แห่งชาติ	ประจ�าปี	2562	ความว่า

“เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า

เพราะพระคุณเลิศล�้าฟ้าจะหาไหน

เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ

ลูกจึงรักแม่มากกว่าใครทดแทนคุณ”

ที่มาข้อมูล:	https://teen.mthai.com/variety/173630.html	และ	http://event.sanook.com/day/motherday/
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บทบรรณาธิการ
	 	 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน	 วารสาร 

คูนแคน	ปีที่	14	ฉบับที่	4	ประจ�าเดือน	

ส.ค	 62	 กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้ง	

พร้อมกับข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

และจังหวัดขอนแก่น

	ในเดือนสิงหาคมนี้	 ถือว่าเป็นเดือนแห่งความรัก	 ความอบอุ่น 

เป็นเดือนที่ให้ความส�าคัญกับเหล่าสตรี	 เพราะในวันท่ี	 1	 สิงหาคมของทุกป ี

เป็นวันสตรีไทย	จัดตั้งข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ด้วยส�านึกในพระมหา 

กรุณาธิคุณที่มีพระวิริยะอุตสาหะ	 ตรากตร�าบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให ้

ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้	 ความสามารถในการพัฒนาประเทศ	 ควบคู่

ไปกบัการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบนัสงัคม	และในวนัที	่12	สิงหาคมของทกุปี	

เป็นวันแม่แห่งชาติ	ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เป็นอีกหนึ่งวันส�าคัญท่ีท�าให้

เราต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของ	แม่	 ผู้ให้ก�าเนิด	 แม่ผู้เล้ียงดู	 รวมถึง 
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
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	ข้อเสนอแนะ	ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก	โดยประชาชน	องค์กร
ภาคเอกชน	เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด	อย่างเต็มรูปแบบ

สำานักงาน	:	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ถ.หน้าเมือง	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000
	 	 โทร.	0	4324	4682	โทรสาร	0	4323	5144	www.kkpao.go.th
ออกแบบ/พิมพ์ที่	:	 หจก.โรงพมิพค์ลงันานาวิทยา	232/199	ถ.ศรจีนัทร	์ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	จ.ขอนแกน่	40000
	 	 โทร.	0	4346	6444	โทรสาร	0	4346	6863	E-mail	:	klungpress@hotmail.com

Khon Kaen Provincial Administrative Organization (KK PAO)Khon Kaen Provincial Administrative Organization (KK PAO)www.kkpao.go.th

แม่ของแผ่นดิน	เพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความส�าคัญ 

มากที่สุดในชีวิต	 ส�าหรับกิจกรรมในวันแม่ที่นิยม 

ก็คือการน�าพวงมาลัย	ไปกราบแม่	ขอพร	เพื่อความ

เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต	 และอย่าลืมบอกรักคุณแม่กัน

ด้วยนะคะ

	 ก่อนจากกันฉบับนี้ขออาราธนาคุณพระศรี

รัตนตรัยองค์พระธาตุขามแก่น	 และส่ิงศักดิ์สิทธิ ์

ในสากลโลกจงบันดาลประทานพรให้แก่ทุกท่าน

ประสบกับความสุขความเจริญ	 มีพลานามัย 

ที่สมบูรณ์แข็งแรง	พบกันฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

เปิดใช้สะพานข้ามล�าห้วยเสียว
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์

เป็นประธานพิธีเปิดใช้สะพานข้ามล�าห้วยเสียว	 บ้านหัวบึง	 หมู่ที่	

3,11	ต.พังทุย	–	บ้านนาเรียง	หมู่ที่	 5,9	 	ต.หนองกุง	อ.น�้าพอง	

จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 นายก	 อบต.พังทุย	นายอินทรา ทองป้อง 

กล่าวรายงาน	 ในโอกาสนี้มี	 รองประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น 

นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.น�้าพอง	 เขต	 2	

นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์	คณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	พนักงาน	

อบต.พังทุย	 ประชาชนในพ้ืนท่ีจ�านวนมากร่วมในพิธี	 เมื่อวันที่ 

26	ก.ค.	2562	ณ	บริเวณสะพานที่ได้ด�าเนินก่อสร้าง	บ้านหัวบึง	

หมู่ที่	3,11	ต.พังทุย	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์

พร้อมด้วย	เลขานุการสภา	อบจ.ขอนแก่น	นายวฒุพิร ศรมีงักรแก้ว 

และคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมบันทึกเทป 

ถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ	์พระบรมราชนินีาถ	

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เนื่องในวันมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา	 12	 สิงหาคม	 2562	 เมื่อวันท่ี	 31	 ก.ค.	 2562 

ณ	สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น	อ.เมอืงขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สมัยประชุมวิสามัญ ประจ�าปี 2562 ครั้งที่ 2 (ขยายเวลา) 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์ 

ประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	ดร.สุชาติ ไตรองค์ถาวร	พร้อมด้วย	

รองประธานสภา,	สมาชกิสภา,	คณะผูบ้ริหาร,	หวัหน้าส่วนราชการ	

ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	 สื่อมวลชน 

เข้าร่วมประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	สมยัประชุม 

วสิามัญ	ประจ�าปี	2562	ครัง้ที	่2	(ขยายเวลา)	เมือ่วนัที	่10	ก.ค.	2562 

ณ	ห้องประชุมสภา	อบจ.ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

KHONKAEN GMS FAIR 2019
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ ์
ร่วมพิธเีปิดงาน	KHONKAEN	GMS	FAIR	2019	โดยม	ีผูว่้าราชการ
จังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 เป็นประธาน	พาณิชย์
จังหวัดขอนแก่น	นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร	 กล่าวรายงาน 
ในโอกาสนี้มี	ปลัดจังหวัดขอนแก่น	ดร.อลงกต วรกี,	วัฒนธรรม
จังหวัดขอนแก่น	นางพรพิมล คงตระกูล	 ผู้แทนจากหน่วยงาน 
ภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ	และเอกชน	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	3	ก.ค.	
2562	ณ	 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ฯ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล	 ภูคำาวงศ ์
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ ์สัตว์น�้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา		
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิด	ีศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 โดยมี	 ผู ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
ดร.สมศักดิ์	 จังตระกุล	 เป็นประธาน,	 นายอ�าเภอหนองสองห้อง	
นายชุมพิชญ์	 เดชะรัตน์	 กล่าวต้อนรับ	 ในโอกาสนี้	 มี	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	เขต	อ.หนองสองห้อง	นายศริชัิย	ฉัตรชยัพลรตัน์	นายก	
ทต.หนองสองห้อง	นายจีรภัทร	 วรสิงห์	 หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เม่ือวันที่	 24	 ก.ค.	 2562	 ณ	 บริเวณ 
บึงหนองสองห้อง	ต.หนองสองห้อง	อ.หนองสองห้อง	จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจ�าปี 2562
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล	 ภูคำาวงศ ์

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	

ประจ�าปี	 2562	 โดยมี	 ผกก.สภ.อ.บ้านแฮด	พ.ต.อ.อนุศักดิ์ 

ศกัดาวัชรานนท์	กล่าวรายงาน	ในโอกาสนีมี้	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	

อ.บ้านแฮด	นางนริศรา	อรุณเดชาชัย,	นายก	อบต.โนนสมบูรณ์	

นายสุระ	สิทธศิริสิาร,ผูน้�าท้องถิน่,ผอ.โรงเรยีนหนองขามพิทยาคม	

ดร.นิกัญชลา	ล้นเหลือ	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	25	ก.ค.	2562 

ณ	รร.หนองขามพทิยาคม	ต.โนนสมบรูณ์	อ.บ้านแฮด	จ.ขอนแก่น

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 56 ปีการศึกษา 2562
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล	 ภูคำาวงศ ์

ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่	 รุ่นท่ี	 56	 ปีการศึกษา	 2562	

โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์	จังตระกุล	กล่าว

แสดงความยินดีและกล่าวรับขวัญนักศึกษาใหม่	 ในโอกาสนี้มี 

นายอ�าเภอเมืองขอนแก่น	 นายฉัตรชัย	 อุ่นเจริญ,	 รองนายก	

ทน.ขอนแก่น	นายจุลนพ	ทองโสภิต	ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	

และเอกชน	เข้าร่วมพิธี	เมื่อวันที่	18	ก.ค.	2562	ณ	ศูนย์ประชุม

อเนกประสงค์ฯ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 
“ขอนแก่นเกมส์”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล	 ภูคำาวงศ ์
พร้อมด้วย	ผอ.ส�านกัการศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	ดร.เกยีรตคิณุ 
จนัแก่น	ร่วมพิธเีปิดการแข่งขันกฬีาโรงเรียนกฬีาแห่งประเทศไทย	
คร้ังที	่22	“ขอนแก่นเกมส์”	โดยม	ีรองปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ว
และกีฬา	ดร.ปัญญา	หาญลำายวง	เป็นประธาน	รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น	 นายปานทอง	 สระคูพันธ์	 กล่าวต้อนรับ	
อธกิารบดีมหาวทิยาลยัการกีฬาแห่งชาติ	นายปรวิฒัน์	วรรณกลาง 
กล่าวรายงาน	ในโอกาสนีม้	ีนายอ�าเภอเมอืงขอนแก่น	นายฉตัรชยั 
อุ่นเจริญ,	 รองนายก	ทน.ขอนแก่น	 	นายชัชวาล	พรอมรธรรม 
ผู ้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 เข้าร่วมเป็นเกียรติ 
เมื่อวันที่	 30	 ก.ค.	 2562	ณ	สนามกีฬา	 อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง
ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นางพัฒนาวดี	 วิริยปิยะ 

พร้อมด้วย	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลักษณ์	 รัตนจันทร์	

เยีย่มชมและให้ก�าลงัใจคณะอนกุรรมการ	และครผููรั้บการประเมนิ

เพือ่เลือ่นวทิยฐานะทีส่งูขึน้	รอบ	เม.ย	2562	เมือ่วนัที	่8	ก.ค.	2562	

ณ	หอประชุม	อบจ.ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายพทัิกษ์ชน	ช่างเหลา 

เป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษากิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล

เฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร

มหาวชิราลงกรณฯ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 10	 และ

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน ์ 	 โดยมี 	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก ่น 

นางพัฒนาวดี	 วิริยปิยะ	คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 พนักงาน 

เจ้าหน้าที่	และประชาชนร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	11	ก.ค.	2562	

ณ	พุทธมณฑลอสีานจังหวดัขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

สัมมนาเครือข่ายช่างท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายพิทักษ์ชน	ช่างเหลา 

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายช่างท้องถิ่นจังหวัด

ขอนแก่น	 โดยมี	 ผอ.ส�านักการช่าง	นายวิรัติ	 นาคนชม	 กล่าว

รายงาน	พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ	และบคุลากรทีป่ฏิบตังิาน

ด้านช่าง	สังกัด	อปท.ในจังหวัดขอนแก่น	เข้าร่วมอบรม	เมื่อวันที่	

24	 ก.ค	 2562	ณ	 หอประชุม	 อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2562

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ์ 

มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล	 ภูคำาวงศ์ 

เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ระดับเขตพ้ืนที ่

การศึกษา	 ปีการศึกษา	 2562	 โดยมี	 ประธานคณะกรรมการ 

จัดงาน	ผอ.สพป.ขก.	 เขต	4	ดร.ศุภสิน	ภูศรีโสม	กล่าวรายงาน	

ในโอกาสนี้มี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.น�้าพอง	 นายนพพร 

ปิติสุวรรณรัตน์,	 ผอ.ส�านักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	

ดร.เกียรติคุณ	จันแก่น	ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด	สพป.ขก.	เขต	4 

เข้าร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	6	ส.ค.	2562	ณ	หอประชุมโรงเรียน

ชุมชนหนองกุงวิทยา	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น

8 วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจ�าปี 2562
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ 

ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษาในพิธีมอบทุนการศึกษา

มูลนิธิเพ่ือการศึกษาจังหวัดขอนแก่น	 ครบ	 200	 ปี	 พ.ศ.	 2540 

โดยมี	นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช	เป็นประธานในพิธี	เมื่อวันที่	

18	 ก.ค.	 2562	ณ	หอประชุม	 อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ 

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา	 พร้อมด้วย	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น		

น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์,	หัวหน้าส่วนราชการ	พนักงาน	อบจ.

ขอนแก่น	 ประชาชนบ้านเต่านอ	 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา 

เมื่อวันที่	15	ก.ค.	2562	ณ	วัดนาถวนาราม	บ้านเต่านอ	ต.ศิลา			

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสานถาดจากเส้นพลาสติก
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให ้	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก ่น	 น.ส.นงลักษณ ์

รัตนจนัทร์	เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสรมิอาชพีสานถาด

จากเส้นพลาสติก	 โดยมี	 หัวหน้าส�านักปลัด	 อบจ.	นายวรเวทย์ 

ดิเรกศรี	 กล่าวรายงาน	 ในโอกาสนี้มี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	

อ.อุบลรัตน์	ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ์,	 เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา

ศักยภาพและอาชีพคนพิการ,	คณะวิทยากร	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อ

วันที่	22	ก.ค	2562	ณ	ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

จังหวัดขอนแก่น	ต.โคกสูง	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น

โครงการบริหารจัดการขยะและมลพิษในจังหวัดขอนแก่น
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ 

	 ได้มอบหมายให้	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ 

เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการขยะและ

มลพิษในจังหวัดขอนแก่น	 โดยมี	 ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

นายเพ็ชร มูลป้อม	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 สังกัดกอง

แผนและงบประมาณ	ครูและนักเรียนซึ่งเป็นคณะท�างานประจ�า

ศูนย์การจัดการขยะและมลพิษของโรงเรียน	ร่วมรับฟังการอบรม	

เมื่อวันที่	 7	 ส.ค.	 2562	ณ	 หอประชุม	 อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง

ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

9วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลกัษณ์	รตันจนัทร์ 

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่	 สมเด็จ

พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินี	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ 

จังตระกุล	 เป็นประธาน	 เมื่อวันที่	 25	 ก.ค.	 2562	ณ	 วัดกลาง	

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธิ	์อุดมธนะธรีะ 

เข้าร่วมประชุมประจ�าเดือนกรกฎาคม	 2562	 สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดขอนแก่น	 โดยมี	 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ขอนแก่น	นายสุทธิ์สมร	แสงสุรศักดิ์ชัย	เป็นประธาน	ในโอกาสนี้	

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 และเอกชน	 เข้าร่วม

ประชุม	 เมื่อวันที่	 11	 ก.ค.	 2562	 ณ	 ห้องประชุมศิริธนชัย 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีบ�าเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จย่า เนื่องในโอกาส “วันศรีนครินทร์” ประจ�าปี 2562
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธิ	์อดุมธนะธรีะ 

พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	พนกังาน	อบจ.ขอนแก่น 

ร่วมพิธีบ�าเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จย่า	 เนื่องในโอกาส	 “วันศรีนครินทร์”	 ประจ�าปี	 2562	

โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์	 จังตระกุล	 เป็น

ประธานในพิธี	เมื่อวันที่	18	ก.ค.	2562	ณ	ห้องประชุมมิตรภาพ	

อาคารเรียนรวม	ชั้น	3	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมท�าบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นายประสทิธิ	์อดุมธนะธรีะ 

ร่วมท�าบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร	 จังหวัดขอนแก่น	

ประจ�าปีงบประมาณ	2562	โดยม	ีรองผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น	

นายปานทอง	สระคูพันธ์	 เป็นประธานในพิธี	พร้อมด้วยหัวหน้า

ส่วนราชการ	 หน่วยงานภาครัฐ	 เอกชนและประชาชนเข้าร่วม

ท�าบุญตักบาตร	เมื่อวันที่	1	ก.ค	2562	ณ	ห้องประชุมแก่นเมือง 

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

10 วารสารคูนแคน



“รู้เรื่องกฎหมาย”
โดย พีระพงษ์  สงกลาง  นิติกรช�านาญการพิเศษ

“พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562”
(ตอนที่ 3)

	 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน	 ฉบับที่แล้วเป็นเรื่องการไกล่เกลี่ย 

ข้อพพิาททางแพ่ง	ส่วนในฉบบันีผู้เ้ขยีนจะขอกล่าวถงึสาระส�าคญั

ในหมวด	3	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา	

 มาตรา	35	การไกล่เกลีย่ข้อพพิาททางอาญาให้กระท�าได้

ในกรณี	ดังต่อไปนี้

	 (1)	ความผิดอันยอมความได้

	 (2)	ความผดิลหโุทษตามมาตรา	390	มาตรา	391	มาตรา	

392	 มาตรา	 393	 มาตรา	 394	 มาตรา	 395	 และมาตรา	 397 

แห่งประมวลกฎหมายอาญา	และความผิดลหุโทษอื่นที่ไม่กระทบ

ต่อส่วนรวมตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

	 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งเมื่อคู่กรณีท�าข้อ

ตกลงระงบัข้อพพิาททางอาญากนัแล้วให้ถือว่าสทิธนิ�าคดอีาญามา

ฟ้องระงับเฉพาะคู่กรณีซึ่งท�าข้อตกลงดังกล่าว

 มาตรา	 36	 ในการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง

อาญา	 หากคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดีของ

พนักงานสอบสวน	พนักงานอัยการ	 หรือศาลแล้ว	 ให้หน่วยงาน 

ซึ่งด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือกรมคุ ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพซึ่งมีหน้าท่ีและอ�านาจก�ากับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแจ้งให้พนักงาน

สอบสวน	พนักงานอัยการ	หรือศาล	แล้วแต่กรณีทราบ	พนักงาน

สอบสวน	พนกังานอยัการ	หรอืศาลอาจรอการสอบสวน	การสัง่คดี 

การพจิารณาคด	ีหรอืการพพิากษาคด	ีแล้วแต่กรณี	ไว้ก่อนจนกว่า

จะรู้ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ได้

	 เมื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาสิ้นสุดลงแล้ว 

ให้หน่วยงานซึ่งด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือกรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพแจ้งผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้พนักงาน

สอบสวน	พนักงานอัยการหรือศาลทราบ	 ในกรณีที่คู่กรณีตกลง

ระงับข้อพิพาททางอาญากันได้	 ให้ส่งส�าเนาบันทึกข้อตกลง 

ดังกล่าวไปด้วย

	 ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาไม่เป็นผล 

ให้พนักงานสอบสวน	พนักงานอัยการ	หรือศาล	สอบสวน	สั่งคดี	

หรือพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป

	 มาตรา	 37	 หากคู่กรณีท�าข้อตกลงระงับข้อพิพาททาง

อาญาที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งที่เก่ียวเนื่อง

กบัคดอีาญาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	ให้สทิธิ

น�าคดอีาญามาฟ้องระงบัเมือ่คู่กรณไีด้ปฏบิตัติามข้อตกลงระงบัข้อ

พิพาทในส่วนแพ่งแล้ว	 ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติ

ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทในส่วนแพ่ง	 ให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง

ด�าเนินการเพื่อขอให้มีการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทตาม

มาตรา	32	ได้

	 ในกรณีตามวรรคหนึ่งซึ่งมีข ้อตกลงระงับข้อพิพาท 

ให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาในการ

ปฏิบัติตามข้อตกลง	ให้น�าความในมาตรา	6	มาใช้บังคับในกรณีที่

คู่กรณีฝ่ายนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

	 มาตรา	 38	 กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางอาญา 

ใดซ่ึงความในหมวดนี้มิได้บัญญัติไว้ให้น�าบทบัญญัติในหมวด	 2 

การไกล่เกลีย่ข้อพพิาททางแพ่ง	มาใช้บงัคบัการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

ทางอาญาโดยอนุโลม

	 ส�าหรับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาท	 นอกจากในคดีแพ่งและคดีอาญาแล้ว	 ปัจจุบันในคดี

ปกครองซึง่ตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพิีจารณา

คดีปกครอง	(ฉบับที่	12)	พ.ศ.	2562	ได้มีการแก้ไขเพื่อบัญญัติไว้

ใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีปกครองด้วย	ทัง้นี	้สาระส�าคัญต่างๆ	

ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในวารสารฉบับต่อไป

11วารสารคูนแคน



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

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างจิตส�านึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ของคนในชาติ

	 เมื่อวันที่	 2	 ก.ค.	 2562	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตส�านึกปกป้องสถาบันและ 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ” ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2562 

โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 5	นายอนุชา	 ต้ังวานิชกพงษ์	 กล่าวรายงาน 

ในโอกาสนี้มี	นายก	ทต.ท่าพระ	นายพิสุทธิ์	อนุตรอังกูร	ร่วมเป็นเกียรติ	ณ	หอประชุม

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น	ต.ท่าพระ	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น

12 วารสารคูนแคน



ภารกิจส�านักปลัด อบจ.
โดย...เกศนีย์  บุญอ่อน เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
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ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.
โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

โครงการเปิดเวทีประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ 2562

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ์	 มอบหมายให้รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล	 ภูคำาวงศ์

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดเวทีประชาคมและการมีส ่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ�าปีงบประมาณ	2562	ระหว่างวันที่	 30	ก.ค.	 -	2	ส.ค.	2562	ณ	จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง	 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

ประกอบด้วย	 ประชาคมท้องถิ่นจาก	 26	 อ�าเภอ	 สอบจ.ขอนแก่น	 ผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และพนักงาน	 สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น 

รวมทั้งสิ้นจ�านวน	 140	 คน	 ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
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I โดย....พิพัฒนพล หลอยดา ผู้ชวยนักประชาสัมพันธ

ขาวเดน อบจ.ขอนแกน

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประจําปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่	12	ส.ค.	2562	เวลา	เวลา	06.50	น.	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์	มอบหมายให้	ปลัด	อบจ.

ขอนแก่น	นางพฒันาวดี	วริยิปยะ	พร้อมด้วย	คณะผูบ้รหิาร	หวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมงานพธิที�าบญุตกับาตร	

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์	จังตระกุล	เป็นประธาน	ณ	บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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ต่อมา	 เวลา	 08.20	 น.	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี	 วิริยปยะ	 พร้อมด้วย	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธิ์	

อดุมธนะธรีะ		หวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมงานพิธลีงนามถวายพระพรชยัมงคล	เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์	จังตระกุล

เป็นประธาน	ณ	ห้องประชุมแก่นเมือง	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ในเวลา	09.45	น.	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์	มอบหมายให้	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.

ขอนแก่น	 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา	“จิตอาสาพัฒนาลํานํ้า ลําคลอง”	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์	 จังตระกุล

เป็นประธาน	ณ	บ้านหนองเลิงเปอย	ต.พระลับ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

และเวลา	17.00	น.	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล	ภูค�าวงศ์	พร้อมด้วย	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นางสาวนงลักษณ์	

รตันจนัทร์	หวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมงานพิธถีวายเคร่ืองราชสักการะ	และพิธจุีดเทยีนถวายพระพรชยัมงคล	

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์	จังตระกุล	เป็นประธาน	ณ	ห้องประชุมแก่นเมือง	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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I โดย...ฝ่ายบัญชี

ภารกิจ กองคลัง

1.	 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม	พรบ.	อบจ.	 จ�านวน	 29,805,452.52	 บาท	

2.	 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม	พรบ.แผน	และขั้นตอนการกระจายอ�านาจ	 จ�านวน	 44,207,545.79		 บาท

3.	 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	 จ�านวน	 155,309,047.89		 บาท

4.	 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	 จ�านวน	 	28,301,369.77		 บาท	

5.	 ค่าภาคหลวงแร่	 จ�านวน	 	1,284,078.16		 บาท

6.	 ภาษีน�้ามัน	 จัดเก็บได้	 	3,720,097.11		 บาท

7.	 ภาษียาสูบ	 จัดเก็บได้	 	17,795,483.04		 บาท

8.	 ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม	 จัดเก็บได้	 	769,988.40		 บาท

9.	 เงินรายได้สถานีขนส่ง	(งบเฉพาะการ)	 จัดเก็บได้	 	2,738,869.00		 บาท

	 	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 283,931,931.68		 บาท

การรับช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ไตรมาสสาม ปีงบประมาณ 2562

 วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562

รายรับจริง รายจ่ายจริง

รายการ จ�านวนเงิน รายการ จ�านวนเงิน

รายรับทั้งสิ้น 392,845,906.27 รายจ่ายตามงบประมาณ 555,440,247.23

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 56,359,281.27 รายจ่ายค้างจ่าย 21,669,650.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง 5,217,950.72

รวมทั้งสิ้น 449,205,187.54 รวมทั้งสิ้น 582,327,847.95

ยอดรายรับจริงและรายจ่ายจริง
ไตรมาสสาม ปีงบประมาณ 2562

 วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
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โดย.... ฝ่ายสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ กองแผนและงบประมาณ

เมือ่วนัที	่25	ก.ค.	2562	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัด์ิ	

ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสทิธกิลุ	

ภูค�าวงศ์	 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานขนส่งขยะ

อนัตรายเพือ่น�าไปก�าจดัให้ถกูต้องตามหลกัวชิาการตามมาตรฐาน

โรงงานอุตสาหกรรม	 และกรมควบคุมมลพิษภายใต้ความร่วมมือ	

(MOU)	ระหว่าง	อบจ.ขอนแก่น	กับ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดขอนแก่นและส่วนราชการอื่น	 โดยมี	 ผอ.กองแผนและ	

งบประมาณ	นายเพ็ชร	มูลป้อม	เป็นผู้กล่าวรายงาน	ในโอกาสนี้

มี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 2	นายวุฒิพร	 ศรีมังกรแก้ว,		

รองนายก	ทน.ขอนแก่น	นายจุลนพ	ทองโสภิต,	นายกสมาคมสตรี

นักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย	 จังหวัดขอนแก่น	 (สธวท.

ขอนแก่น)	นางชติุมา	สงวนตระกลู	พร้อมคณะ,	นายก	ทต.ท่าพระ	

นายพิสุทธิ์	อนุตรอังกูร,	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลักษณ์	

รตันจันทร์	และผูแ้ทนจากภาคส่วนราชการต่างๆ	ร่วมพธิใีนครัง้นี้	

ณ	บริเวณหน้าศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2562
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I โดย...รุงโรจน สิงหมี หัวหนาฝายปฏิบัติงานขนสง

ภารกิจ กองกิจการขนสง

 วันที่ 25 ก.ค. 2562 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 

ตั้งวานิชกพงษ ไดมอบหมายให  ผอ .กองกิจการขนส  ง 

นายประชิต อึ้งประเสริฐ รวมกับ ขนสงจังหวัดขอนแกน 

นายปยะ โยมา ให การต อนรับผู ตรวจราชการกระทรวง

คมนาคม นายวิทยา ยามวง ที่ไดเดินทางมาตรวจราชการและ

ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด 

โดยระหวางการตรวจเยี่ยม ไดมีการประชุมปรึกษาหารือและ

รับฟงความคิดเห็นของเจ าหนาที่ผู  เกี่ยวของ โดยเนนยํ้า

การใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูมาใชบริการ ทั้งนี้ได

ชมเชยการดาํเนนิงานของ อบจ.ขอนแกน ท่ีสามารถบรหิารจัดการ

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงท่ี 3 ไดเปนอยางด ี

จนเปนสถานตีนแบบของประเทศและขอใหรักษาความยอดเยีย่ม

นี้ตลอดไป

ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
เขาตรวจเยี่ยมสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 
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ตัวอยางขอทักทวงของ สตง. 
 ในฉบับนี้หนวยตรวจสอบภายใน ไดนําเสนอตัวอยางขอทักทวงของ สตง. มาใหผูที่

สนใจไดเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และจะไดนําตัวอยางขอทักทวงมานําเสนอแกผู

สนใจไดติดตามตอไป

ขอบกพรอง ซื้อผาหมแพรพรอมหอของขวัญใหผูสูงอายุ
ขอบกพรอง

องคการบริหารสวนจังหวัดเบิกจายเงินตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจาย จํานวน 89,200 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย

ตามโครงการวันผูสูงอายุ ประจําป 2556 ในจํานวนนี้มีคาผาหมแพร ขนาด 58 x 76 นิ้ว พรอมหอของขวัญ จํานวน 675 ผืน เปนเงิน 

81,000 บาท เพื่อมอบเปนของขวัญสําหรับผูสูงอายุที่มารวมงานรวมอยูดวยกัน

 องคการบริการสวนจังหวัดช้ีแจงวา การจัดซ้ือของขวัญและของรางวัลเปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกผูสูงอายุซึ่งเปนปูชนียบุคคลที่ควรเคารพ และไดสรางคุณงามความดีใหกับลูกหลานและสังคมมาตลอดระยะ

เวลาการดาํรงชีวติ และเพือ่กระตุนเตอืนใหสงัคมตระหนกัถงึวฒันธรรมอนัดขีองทองถิน่ทีถ่อืปฏบิตัสิบืทอดกนัมาในเทศกาลสงกรานต

และวนัผูสงูอายแุหงชาต ิและเปนภารกจิทีอ่ยูในอาํนาจหนาทีข่ององคการบรหิารสวนจงัหวดัตามพระบญัญตัอิงคการบรหิารสวนจงัหวดั 

พ.ศ.2540 และแกไขเพิม่เตมิ มาตรา 45 (7ทว)ิ และเปนไปตามหนงัสอืหระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 3722 ลงวนัที ่10 สงิหาคม 

2555 เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ ที่ มท 0808.2/ว 1961 

ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอใหกําหนดมาตรการเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเบิกคาใชจายในการจัดงาน

 ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ลงวนัท่ี 13 สงิหาคม 2546 เรือ่ง กําหนดอํานาจ

หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริการสวนจังหวัด ไดกําหนดลักษณะของการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนจงัหวัดในการใหบรกิารสาธารณะในเขตจงัหวดัไวในขอ 1 (1) และ (2) โดยสรปุวา “องคการบรหิารสวนจังหวดัมีอํานาจหนาทีแ่ละ

ความรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในเขตจังหวัด และเปนการ

ดําเนินงานที่เปนกิจกรรมภาพรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มุงตอประโยชนของทองถิ่นหรือประชาชนเปนสวนรวม และไมเขาไป

ดําเนินงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นสามารถดําเนินการได” กิจกรรมมอบของขวัญใหผูสูงอายุในการจัดงานวันผูสูงอายุไมใช

กิจกรรมโดยตรงในการกระตุนเตือนใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของผูสูงอายุ การแจกของไมใชจารีตประเพณีในวันผูสูงอายุ ไมอยูใน

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540

ขอเสนอแนะ

1. ใหเรียกเงินจากผูรับผิดชอบ จํานวน 81,000 บาท คืนคลังองคการบริหารสวนจังหวัด

2. ใหกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหถือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และ

พระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ดังกลาวขางตน

ที่มา : แนวทางปฏิบัติราชการของตนทองถิ่นที่ควรรู (เกี่ยวกับการคลังและการงบประมาณ) กองคลัง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

I โดย...กรรณิการ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

บทความ หนวยตรวจสอบภายใน

23วารสารคูนแคน



I โดย... อาภัสนีย บุญหลักคํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

ขาว แวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน

	 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์	 สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดผลงาน	

ระดับประเทศ	ประเภทสถานศกึษาระดับดเีด่น	ได้เข้าร่วมมหกรรม

รวมพลสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ประจ�าป	2562	รวมพลัง

สู่ความเป็นหนึ่ง	“เปนหนึ่งไดโดยไมพ่ึงยาเสพติด”	 ซึ่งมีชมรม	

TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในสถานศึกษา	 ชุมชน	 ภูมิภาค	 และ

กรุงเทพมหานคร	 สถานประกอบการ	 สถานพินิจฯ	 เรือนจ�า	

ทัณฑสถาน	 และส�านักงานคุมประพฤติจังหวัด	 ทั่วประเทศท่ีมี

ผลการด�าเนินงานผ่านการคัดเลือกระดับภาค	 มาน�าเสนอผลงาน

และจัดบูธนิทรรศการ	 ในระหว่างวันที่	 13	 -	 15	 ก.ค.	 2562	

ณ	ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	

	 และในวันที่	15	ก.ค.	2562	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา	สริวิฒันาพรรณวด	ีเสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรม

รวมพลสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE

24 วารสารคูนแคน



I โดย... ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการ

ขาว แวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน

ประชุมวางแผนพัฒนาเครือขายสถานศึกษาตนแบบยกระดับคุณภาพวิชาการ

เม่ือวันที่ 13 - 15 ก.ค. 2562 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายให ผอ.สํานักการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม ดร.เกยีรตคุิณ จนัแกน และหัวหนากลุมงานนเิทศฯ นางเทวา ตัง้วานชิกพงษ พรอมคณะศกึษานเิทศก ผูบรหิาร

สถานศึกษา และครู ผูขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในสถานศึกษา เขารวมการประชุมวางแผนพัฒนาเครือขายสถานศึกษา

ตนแบบยกระดบัคุณภาพวชิาการ โดยม ีผูทรงคุณวฒุจิากสาํนกังานเลขาธกิารครุสุภา รศ.ดร.มนตร ีแยมกสกิร เปนประธานการอบรม 

ซึ่ง อบจ.ขอนแกนเปนหนึ่งในสี่หนวยงานทั่วประเทศที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมกิจกรรม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงแนวทาง

การยกระดับคุณภาพวิชาการ จัดโดยคุรุสภารวมกับโครงการ Chevron Enjoy Science  ณ รร.วินเซอรสวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ

25วารสารคูนแคน



	 10.	นักเรียนสามารถแก้ปญหาและตัดสินปญหาได้อย่าง

มีเหตุมีผล	 สามารถใช้วิจารณญาณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม	บนฐานข้อมูลที่รอบด้าน	

Thinking	Whiteboard	 คือขั้นตอนการสอนคิด	 4	

ขั้นตอน	 ท่ีครูผู้สอนน�าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในรายชัว่โมง/คาบ	ประกอบด้วย	1)	ขัน้	Do	now	2)	ขัน้	Purpose	

3)	ขั้นWork	Mode	และ	4)	ขั้น	Reflective	Thinking	

ข้ัน	Work	Mode	 จะเป็นการออกแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้	โดยมีการน�าเครื่องมือการสอนคิด	(Thinking	Tools)	

เข้ามาใช้เพื่อช่วยถอดหรือสรุปความเข้าใจของผู้เรียนให้บรรลุผล

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	

ฉบับหน้าเราจะมาดูกันนะคะ	 ว่าเครื่องมือการคิด	

(Thinking	Tools)	ที่จะน�ามาใช้มีอะไรบ้าง..	สวัสดีค่ะ

ทีม่า	:	ศราวธุ	สตุะวงค์.	สอนคดิตามแนวทาง	Thinking	School.	

กรุงเทพฯ	:	นานมี	บุคส์,	2562.	

I โดย...ประทุมมา คําละมูล ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

เกร็ดความรู้ จากสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สวัสดีค่ะ...พบกับเกร็ดความรู ้จากโรงเรียนสอนคิด	

Thinking	 School	 ฉบับนี้ขอกล่าวถึงหลักการสอนคิดตาม

แนวทาง	Thinking	 School	 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย	มีหลักการส�าคัญที่สรุปได้	ดังนี้

	 1.	 บทบาทครูเป็นทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้ร่วมงาน

	 2.	 นักเรียนท�างานเป็นทีม	 เคารพสิทธิของตนเองและ

ผู้อื่น	รู้จักรับฟงความคิดเห็นของผู้อื่น

	 3.	 นักเรยีนรูจ้กัคดินอกกรอบ	มแีนวคิดเพิม่ท่ีหลากหลาย	

เพิ่มพูนปญญา	ค้นพบตัวเอง

	 4.	 นักเรียนฝกลองผิดลองถูกในการแสดงความคิดเห็น

แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

	 5.	 ครูใช้ค�าถามในการเรียนการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียน

กล้าตอบค�าถามตลอดเวลา

	 6.	 กระบวนการเรยีนในชัน้เรยีนเป็นข้ันตอนตามรปูแบบ	

Thinking	Whiteboard

	 7.	 ครูใช้เครื่องมือการคิด	Thinking	Tools	 ในขั้นการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสม�่าเสมอ

	 8.	 นักเรียนได้แสดงความคิดของตนเองเป็นรายบุคคล	

และเห็นความส�าคัญของการเรียนที่เน้นความเข้าใจมากกว่า

การท่องหรือจ�า

	 9.	 ฝกคิดอย่างเป็นระบบ	 น�าทักษะการคิดไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวันได้สม�่าเสมอ	และสามารถคิดในระดับสูงได้เป็นอย่างดี

Thinking School (ตอ)

26 วารสารคูนแคน



I โดย...วรเวทย ดิเรกศรี หัวหน้าสํานักปลัด อบจ.

วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนอีสาน

 ลักษณะชั่วคราว

สร้างไว้ใช้เฉพาะบางฤดกูาล	เช่น	“เถยีงนา”	หรือ	“เถียงไฮ่”	

ท�ายกพื้นสูงเสาไม้จริง	 โครงไม้ไผ่หลังคามุงหญ้าหรือแปนไม้ที่รื้อ

มาจากเรอืนเก่า	พืน้ไม้ไผ่สบัฟากท�าฝาโล่งหากไร่นาไม่ไกลสามารถ

ไปกลับได้	มีอายุใช้งาน	1-2	ป	สามารถรื้อซ่อมใหม่ได้ง่าย

ลักษณะกึ่งถาวร

คอืกระตอบ	หรอืเรอืนเลก็	ไม่มัน่คงแข็งแรงนกั	มชีือ่เรยีก	

“	เรือนเหย้า”	หรือ	“เฮือนย้าว”	หรือ	“เย่าเรือน”	อาจเป็นแบบ

เรอืนเครือ่งผกู	หรอืเป็นแบบเรอืนเครือ่งสบักไ็ด้	เรอืนเหย้ากึง่ถาวร

ยงัมี	“ตบูต่อเล้า”	ซึง่เป็นเพงิทีส่ร้างอิงกับตวัเล้าข้าว	และ	“ด้ังต่อ

ดนิ”	ซึง่เป็นเรอืนทีต่วัเสาดัง้จะฝงถงึดนิและใช้ไม้ท่อนเดียวตลอด

สูงข้ึนไปรับอกไก่	 เป็นเรือนพักอาศัยท่ีแยกมาจากเรือนใหญ่	

เรือนเหย้ากึ่งถาวรอีกประเภทหนึ่ง	คือ	“ดั้งตั้งคาน”	หรือ	ดั้งตั้ง

ขื่อ	 ลักษณะคล้ายเรือนเกยทั่วไป	 แต่พิถีพิถันน้อยกว่า	 อยู่ใน

ประเภทของเรือนเครื่องผูก	แตกต่างจากเรือนดั้งต่อดิน	ตรงที่เสา

ดั้งต้นกลาง	จะลงมาพักบนคานของด้านสะกัด	ไม่ต่อถึงดิน

วิถีชีวิตคนอีสาน ตอจากฉบับที่แล้ว (ตอน 7)

เฮือนไทยอีสาน
ลักษณะถาวร

เป็นเรือนเคร่ืองสับหรือเรือนไม้กระดานอาจจ�าแนกได้

เป็น	3	ชนิด	คือ	คือ	เฮือนเกย	เฮือนแฝด	เฮือนโข่ง	ลักษณะใต้ถุน

สูงเช่นเดียวกับภาคอื่น	ๆ 	เรือน	เครื่องสับเหล่านี้	ไม่นิยมเจาะช่อง

หน้าต่างมักท�า	 หน้าต่างเป็นช่องแคบ	 ๆ	 ส่วนประตูเรือนท�าเป็น

ช่องออกทางด้านหน้าเรือนเพียงประตูเดียว	 ภายในเรือนจึงค่อน

ข้างมดื	เพราะในฤดหูนาวมลีมพดัจดัและอากาศจดัจงึต้องท�าเรอืน

ให้ทึบและกันลมได้หลังคาเรือนท�าเป็นทรงจ่ัวอย่างเรือนไทย

ภาคกลางมุงด้วยกระเบื้องดินเผาหรือกระเบื้องไม้สักจั่วกรุด้วยไม้

ตีเกล็ดเป็นรูปรัศมขีองอาทติย์ทัง้สองด้าน	รอบหลงัคาไม่มีชายคา

หรือปกนกยื่นคลุมตัวบ้านเหมือนอย่างเรือนไทยภาคกลาง

เอกลักษณของเฮือนไทยอีสาน

1.	 ไม่นิยมท�าหน้าต่างทางด้านหลังตัวเรือน	 ถ้าจะท�าจะ

เจาะเป็นช่องเล็ก	ๆ	พอให้ยื่นศีรษะออกไปได้เท่านั้น

2.	 ไม่นิยมต่อยอดปานลมให้สูงขึ้นไปเหมือนเรือนของ

ชาวไทยล้านนาที่เรียกว่ากาแล

3.	 ไม่นิยมตั้งเสาเรือนบนตอหม้อ	 เหมือนเรือนของชาว

ไทยมสุลมิทางภาคใต้	ด้วยเหตุ	ทีช่าวไทยภาคอสีานปลกูเรอืนด้วย

การฝงเสา	จึงไม่มีการตั้งบนตอหม้อ	

ติดตามวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนอีสาน

ต่อฉบับหน้า	(ตอน	8)

แหล่งที่มาของข้อมูล

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	โดย	nanavagi

27วารสารคูนแคน



I โดย..สุวนัย ภูมาศ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

สาระนารู้ กองการเจ้าหน้าที่

การรักษาราชการแทนปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

ประเด็น แนวทางปฏิบัติ

1.	กรณีการแต่งตั้ง

ผู้รักษาราชการแทน

	 1.1	 กรณีที่ไม่มีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้	 	ให้รอง

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้ามีรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลายคน	 ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 แต่งต้ังรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใด

คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	ถ้าไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีแต่

ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้	 ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้อ�านวยการกองหรือหัวหน้า

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน

	 1.2	กรณทีีไ่ม่มผู้ีด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองหรือหวัหน้าส่วนราชการทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่	หรอื

มแีต่ไม่สามารถปฏบัิตริาชการได้	ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	แต่งตัง้ข้าราชการหรอืพนกังาน

ส่วนท้องถิ่นในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้	

แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น	 นายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 อาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่ง	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง

ไม่ต�่ากว่าผู้อ�านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

2.	กรณีไม่มีการ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

	 	 ในกรณีที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหรือกรณีที่ไม่มี

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน	ให้รองปลัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอาวุโสตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

	3.	การพิจารณาล�าดับอาวุโส	โปรดติดตามต่อฉบับหน้า....	สวัสดีครับ

	 สวัสดีครับ...สาระน่ารู้กองการเจ้าหน้าท่ีฉบับนี้ขอน�าเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้อ�านวยการกอง	 หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ซึง่ส�านกังาน	ก.จ.	ก.ท.	และ	ก.อบต.	ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบตัเิพือ่ให้การบรหิารและการปฏบิตังิานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง	ดังนี้	

ที่มา	:	หนังสือส�านัก	กจ.	กท.	และ	ก.อบต.	ที่	มท	0809.2/	ว	36	ลงวันที่	15	กรกฎาคม	2562
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I โดย....ณัฐรินทร ทวีชัยจุฑานนท นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

บทความ กองพัสดุและทรัพยสิน

	 สวสัดค่ีะ	ฉบับนีจ้ะขอน�าเสนอเกีย่วกบัแนวทางการปฏบิติั

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.2560	 กรณีการน�าผลการจัดซ้ือจัด

จ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปใหม่	

ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยป ญหาการจัดซื้อจัดจ ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ	กรมบัญชีกลาง	 โดยได้รับมอบหมายจาก	

คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	

ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติ	 โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ได้ด�าเนิน	

การจัดซือ้จดัจ้างจากเงนิงบประมาณปทีผ่่านมาจนได้ตัวผู้ชนะหรือ

ผู ้ได้รับการคัดเลือกแล้ว	 แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาหรือ	

ข้อตกลงได้เน่ืองจากเงินงบประมาณถูกพับไป	 แต่หน่วยงานของ

รัฐยังมีความจ�าเป็นต้องใช้พัสดุนั้น	 และมีเงินงบประมาณปใหม่	

รองรับการจัดซือ้จัดจ้างทีไ่ด้ด�าเนนิการไปแล้วดงักล่าว	หากหน่วย

งานของรฐัพจิารณาแล้วเหน็ว่าการด�าเนนิการจดัซือ้จัดจ้างใหม่จะ

ล่าช้าและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐหรือ

ประโยชน์สาธารณะ	 และมีความประสงค์จะน�าผลการจัดซื้อ

จัดจ้างครัง้ก่อนท่ีเงินงบประมาณถกูพบัไปมาใช้กับเงินงบประมาณ

ในปใหม่	กใ็ห้กระท�าได้โดยไม่ต้องด�าเนนิกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง

ใหม่		

	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ได้ขอหารือแนวทาง

ปฏิบัติส�าหรับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ไปยัง	

คณะกรรมการวนิจิฉยัปญหาการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดุ

ภาครัฐ	 ว่าการน�าผลการจัดซื้อจัดจ้างครั้งก่อนที่เงินงบประมาณ

ถูกพับไปมาใช้กับเงินสะสมหรือเงินทุนส�ารองเงินสะสมได้หรือไม่	

และคณะกรรมการฯ	 พิจารณาแล้วเห็นว่าระเบียบ	 กระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการรบัเงนิ	การเบกิจ่ายเงนิ	การฝากเงนิ	การเกบ็

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กรณีการนําผลการจัดซื้อจัดจางที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไป

มาใชกับเงินงบประมาณในปใหม

รกัษาเงนิ	และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วน	ท้องถิน่	พ.ศ.

2547	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ	7	วรรคหนึ่ง	ก�าหนดว่า	“บรรดา

เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็น	 กรรมสิทธ์ิให้น�าส่ง

เป็นเงินรายได้ท้ังส้ิน	 ห้ามมิให้กันเป็นเงินฝากหรือเงินนอกงบ

ประมาณ	เว้นแต่จะมกีฎหมาย	ระเบยีบข้อบงัคบั	ค�าสัง่หรอืหนงัสอื

ส่ังการกระทรวงมหาดไทยก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่”	ดงันัน้	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นหน่วยงาน

ของรัฐ	 ซ่ึงใช้เงินสะสมหรือเงินทุนส�ารองเงินสะสมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	กรณจีงึอยูใ่นค�านยิามเงนิ	งบประมาณ	“เงนิ	

ภาษีอากร	 ค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้

ของราชการส่วนท้องถิน่	ตามกฎหมายหรอืที	่ราชการส่วนท้องถิน่

มีอ�านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย”	ตามนัยมาตรา	4	แห่งพระราช

บญัญติัฯ	ดังนัน้	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	จะต้องด�าเนนิการจัด

ซ้ือจดัจ้างตามแนวทางของพระราชบญัญติัฯ	กฎกระทรวง	ระเบยีบ	

และประกาศท่ีออกตามความใน	 พระราชบัญญัติฯ	 นี้	 รวมทั้ง

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	

ที่มา	:	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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ขาวกีฬา

 สวัสดีครับ แฟนขาวกีฬา ทุกทานครับ อบจ.ขอนแกนไดจัดการแขงขันกีฬา วอลเลยบอล อบจ.ขอนแกน คัพ ครั้งที่ 1 

ประจําป 2562 ระหวางวันที่ 4 - 10 ส.ค.2562 ณ สนามกีฬา อบจ.ขอนแกน ซึ่งปนี้เปนปแรกที่ไดจัดการแขงขันขึ้น นายก อบจ.

ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ไดอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดการแขงขันกีฬาหลายๆ ชนิด เชน ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกรอ 

วายนํ้า และกีฬาอื่นๆ อีกหลายชนิด ที่สําคัญเปนการสงเสริมใหประชาชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

หางไกลยาเสพตดิ ซึง่วอลเลยบอลกเ็ปนอกีหนึง่ชนดิกฬีาทีค่นไทยใหความสนใจเลนเพ่ือเปนการออกกาํลังกาย อกีทัง้ ทมีวอลเลยบอล

ทมีชาตไิทยทัง้ทมีชายและทมีหญงิ กไ็ดสรางชือ่เสยีงใหประเทศไทยเปนอยางมากในการแขงขนัในระดบันานาชาต ิดงันัน้ อบจ.ขอนแกน 

จึงไดจัดการแขงขันวอลเลยบอลขึ้น โดยแบงการแขงขันออกเปน 2 รุน ไดแก รุนประชาชนหญิงและ รุนประชาชนชาย โดยสรุป

ผลการแขงขัน เปนดังนี้

รางวัล รุนประชาชนหญิง รุนประชาชนชาย

ชนะเลิศ ทีม โตโยตาแกนนคร ทีม อบจ.ขอนแกน A

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม NEU.VC. ทีม ขอนแกน VC 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม โรงเรียนพล ทีม มัสยา เชียงคาน

รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม นํ้าพอง VC ทีม ไท-ญี่ปุน

นักวอลเลยบอลยอดเยี่ยม น.ส.เอ็มอร พานุสิทธิ์ ทีม โตโยตาแกนนคร นายธนทัต ทวีรัตน

ทีม อบจ.ขอนแกน A

ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ทีม โรงเรียนพล ทีม มัสยา เชียงคาน

 พิธีปดการแขงขันเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2562 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ไดมอบให รองนายก อบจ.

ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ เปนประธานในพิธีปดพรอมมอบรางวัลใหแกนักกีฬาท่ีไดรับรางวัล โดยมี ผอ.กองกิจการขนสง 

อบจ.ขอนแกน นายประชติ อึง้ประเสรฐิ, ผอ.สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ดร.เกยีรตคิณุ จนัแกน, หวัหนา สํานกัปลัด อบจ. 

นายวรเวทย ดิเรกศรี, หัวหนาฝายการทองเที่ยวและกีฬานายสมชาย อิฐรัตน และหัวหนาฝายสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

นายกิตติชัย อุทธา รวมเปนเกียรติและใหกําลังใจแกนักกีฬา ครับ 

 ฉบับนี้ลาไปกอน พบกันใหมฉบับหนาเพื่อติดตามขอมูลขาวสารดานกีฬาครับ สวัสดีครับ...

I โดย..จาออง วีระศักดิ์ อินทวงษ

30 วารสารคูนแคน



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




