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เล่าเรื่องจากปก
กับ นายก อบจ.ขอนแก่น

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ.ขอนแก่น

	 ในระหว่างวันที่	 15	 -	 17	 ส.ค.	 2562	 ส�านักการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม	อบจ.ขอนแก่น	จดัโครงการพัฒนาศกัยภาพ

ผู้น�าเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา	 ประจ�าปี	

2562	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายแกนน�า

เยาวชน	 ให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองด้านภาวะผู้น�าตามวิถีพุทธ	

สร้างความเป็นผู้น�าให้แก่เยาวชนสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการ

ด�ารงชวิีตในสภาพสงัคมในปัจจบุนั	และเป็นการให้ความรูเ้ยาวชน

ซึ่งจะเป็นก�าลังหลักในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 

ซึ่งได ้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก	 มหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา ประจ�าปี 2562

มหามกุฎราชวิทยาลัย	วิทยาเขตอีสาน	โดยมี	กลุ่มเป้าหมายเป็น

นกัเรยีนโรงเรยีนในสงักดั	อบจ.ขอนแก่น	จ�านวน	310	คน	คร	ูและ

บุคลากร	จ�านวน	40	คน	ณ	หอประชุมพุทธมณฑลอีสานจังหวัด

ขอนแก่น	ต.ศิลา	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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บทบรรณาธิการ
	 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน		วารสารคูนแคน	ปีที่	14	ฉบับที่	5	ประจ�าเดือน	ก.ย.	2562	

กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้ง	 พร้อมกับข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆของ	 องค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น

	 ในวันที่	 20	 ก.ย	 ของทุกปี	 เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ	 หน่วยงาน	 ภาครัฐและเอกชน 

ทีเ่ก่ียวข้องได้มกีารจัดกจิกรรมต่าง	ๆ 	ข้ึน	เพือ่เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้ตระหนกัถงึบทบาท

หน้าท่ีของตนทั้งเรื่องการเรียน	 ครอบครัวและสังคม	 เพราะเยาวชนเป็นพลังลูกใหม่	 ท่ีจะมา 

สร้างและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

	 เป็นที่ทราบกันดีนะคะ	 ว่าช่วงเวลาปลายเดือน	 ส.ค.	 2562	 นั้น	 ประเทศไทยได้รับ

อิทธิพลจากพายุโพดุลส่งผลให้ภาคอีสาน	 โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นของเราเกิดอุทกภัย 

น�้าท่วมฉับพลันในเขตพื้นท่ี	 อ.บ้านไผ่	 	 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นจ�านวนมาก 

แต่ชาวจังหวัดขอนแก่นของเราโชคดี	 ได้รับความช่วยเหลือ	 ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

อบจ.ขอนแก่นของเราได้น�า	น�้าดื่ม	 เครื่องอุปโภค	บริโภค	 ไปมอบให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจากสถานการณ์น�้าท่วมใหญ่ครั้งนี้	 และขอเป็นก�าลังใจให้กับผู้ประสบภัย 

ทุกคนค่ะ

	 ก่อนจากกันฉบับนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยองค์พระธาตุขามแก่น	 และ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงบันดาลประทานพรให้แก่ทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญ 

มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	พบกันฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ

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
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สินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น
ผลิตโดย : กลุ่มไม้ไผ่สาน ต.โคกงาม 

อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ได้รับการคักเลือกให้เป็น

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

จาก กระทรวงวัฒนธรรม

5วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

งานวิ่งการกุศล
“วิ่งด้วยหัวใจให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ครั้งที่ 1”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศล	“วิ่งด้วยหัวใจให้ผู้ป่วยติดบ้าน

ติดเตียง ครั้งท่ี 1”	 โดยม	ี ปลัด	 อบต.ท่าพระ	นายวิสิฐ จันทะ 

กล่าวรายงาน	 พร้อมด้วย	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 5 

นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์,	 นายก	 ทต.ท่าพระ	 นายพิสุทธิ์ 

อนุตรอังกูร,	ที่ปรึกษา	ทต.ท่าพระ	นายรังสรรค์ ตั้งวานิชกพงษ ์

และคณะผู้บริหาร	 ส.อบต.	 ผู้น�าชุมชน	 และประชาชนในพื้นที่ 

เม่ือวันที่	 18	 ส.ค.	 2562	 ณ	 หน้าส�านักงาน	 อบต.ท่าพระ 

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	

การแข่งขันกีฬาต้านสิ่งเสพติด และอบายมุข
“สพป.ขอนแก่น เขต 4 เกมส์” ประจ�าปี 2562

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์

เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านสิ่งเสพติด	 และอบายมุข	

“สพป.ขอนแก่น เขต 4 เกมส์”	ประจ�าปี	2562	โดยมี	ส.อบจ.

ขอนแก่น	เขต	อ.อุบลรัตน์	ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ์ ผอ.สพป.

ขอนแก่น	เขต	4	นายศุภสิน ภูศรีโสม	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	

คณะครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครองนักเรียน	 ให้การต้อนรับ	 เม่ือวันที ่

22	ส.ค.	2562	ณ	สนามกฬีาโรงเรยีนอนบุาลอบุลรตัน์	อ.อบุลรตัน์	

จ.ขอนแก่น

“วันสตรีไทย ประจ�าปี 2562” อ�าเภอบ้านไผ่ 
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดกจิกรรมเนือ่งใน	“วนัสตรีไทย  ประจ�าปี 2562” 

อ�าเภอบ้านไผ่	 โดยมี	 ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ�าเภอ

บ้านไผ่	นางทองพูล สาต้ือ	 กล่าวรายงาน	 นายอ�าเภอบ้านไผ	่ 

นายรุจน์ รังษี	 กล่าวต้อนรับ	 ในโอกาสนี้มี	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจงัหวดัขอนแก่น นายบลัลงัก์ อรรณนพพร พรรคเพือ่ไทย		

โฆษกประจ�ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 นายองอาจ 

ฉัตรชัยพลรัตน์	 และคณะกรรมการพัฒนาสตรี	 /	 อาสาสมัคร

กองทนุพฒันาบทบาทสตรอี�าเภอบ้านไผ่	จ�านวน	110	หมู่บ้าน	39	

ชุมชน	เข้าร่วมกิจกรรม	เมื่อวันที่	19		ส.ค.	2562	ณ	หอประชุม

อ�าเภอบ้านไผ่	จ.ขอนแก่น

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบะแค
ครั้งที่ 1/2562  

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดการประชมุผูป้กครองนกัเรียนโรงเรยีนบ้านบะแค		

สงักดั	อบจ.ขอนแก่น	ครัง้ท่ี	1/2562	พร้อมมอบเงนิปัจจยัพืน้ฐาน

ให้กบันกัเรียน	และใบประกาศเกยีรติคณุให้กบัผู้มส่ีวนร่วมให้การ

สนับสนุนในการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน	 โดยมี	 ส.อบจ.

ขอนแก่น	 เขต	 อ.แวงใหญ่	นายทองสุข ธนูรัตน์,	 ผอ.โรงเรียน 

บ้านบะแค	 นายธานินทร์ เลิศพันธ์ คณะผู้บริหาร	 คณะครู 

ผู้ปกครองนักเรียน	ให้การต้อนรับจ�านวนมาก	เมื่อวันที่	27	ส.ค.	

2562	ณ	ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบะแค	อ.แวงใหญ่	จ.ขอนแก่น

6 วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬา “ โนนสะอาดเกมส์ ” ครั้งที่ 5
ประจ�าปี 2562

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา	“โนนสะอาดเกมส์”	 ครั้งที่	 5	

ประจ�าปี	 2562	 โดยมี	 นายกเทศมนตรีต�าบลโนนสะอาด 

พนัจ่าเอกกฤษฏ์ิ หาญวงษ์ษา	กล่าวรายงาน	และมคีณะผูบ้รหิาร 

เจ้าหน้าท่ี	 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบล	 ผู้น�าท้องถ่ิน	 ผู้น�าท้องที ่

ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 เมื่อวันที่	 30	 ส.ค.	 2562	ณ	 สนามกีฬา

เทศบาลต�าบลโนนสะอาด	อ.หนองเรือ	จ.ขอนแก่น

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 22 “ขอนแก่นเกมส์”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ ์

ร่วมพธิปิีดการแข่งขนักฬีาโรงเรยีนกฬีาแห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่22	

“ขอนแก่นเกมส์”	 โดยมี	 รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

นายปานทอง สระคูพันธ์	 เป็นประธาน	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ	 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง	 กล่าวรายงาน 

เมื่อวันที่	8	ส.ค.	2562	ณ	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ ์

ร่วมมอบเหรียญรางวัลการแข่งขนักฬีาเซปักตะกร้อ	ในการแข่งขัน

กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	 22	“ขอนแก่นเกมส์” 

เมื่อวันที่	8	ส.ค.	2562	ณ	โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น	อ.เมือง

ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ ์

ร่วมพธิปีล่อยพนัธุส์ตัว์น�า้เนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเดจ็

พระนางเจ้าสริกิิติพ์ระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	

โดยมี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นายปานทอง สระคูพันธ์ 

เป็นประธาน,	นายอ�าเภอชนบท	นายพยุง เหล็กดี	กล่าวต้อนรับ,	

ประมงจังหวัด	นายวิเชียร วรสายัณห	์กล่าวรายงาน	ในโอกาสนี้

มี	ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	ผู้น�าท้องที่	ผู้น�าท้องถิ่น	ตลอดจน

จิตอาสา	 ประชาชน	 เข้าร ่วมพิธี	 เมื่อวันที่	 8	 ส.ค.	 2562 

ณ	 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	 (ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์) 

ต.ชนบท	อ.ชนบท	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) ประจ�าปี 2562

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ  ์
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ	์ เป็น
ประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 (ทสม)	 ประจ�าปี	 2562	
จัดโดย	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ร่วมกับ	 ส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น	 (ทสจ)	 และ 
เครือข่าย	ทสม.	จังหวัดขอนแก่น	เมื่อวันที่	9	ส.ค.	2562	ณ	รร.โฆษะ	

ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ  ์
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์
พร้อมด้วย	 ประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.สุชาติ ไตรองค์ถาวร, 
รองประธานสภาฯ	นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์,	 สมาชิกสภา	 อบจ.
ขอนแก่น,	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 เข้าร่วม
โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ	 เพื่อเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	 โดยมี	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
นายทวี เสริมภักดีกุล	เป็นประธานในพิธี		ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  
สุวรรณฉว	ี นายก	อบจ.นครราชสีมา	กล่าวรายงาน	 รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา	นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล, นายกสมาคม	 อบจ.
แห่งประเทศไทย	นายสมศักด์ิ กิตติธรกุล,	 ประธานสมาพันธ์	 อบจ.
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	นายกติิเมศวร์ รุง่ธนเิกยีรต,ิ	คณะผู้บริหาร
ท้ัง	20	จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	เข้าร่วมอบรมสัมมนา	ระหว่าง
วันที่	16-17	ส.ค.	2562	ณ	โคราชฮอลล์	2	ชั้น	4	ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา	นครราชสีมา	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา

เปิดถนนลาดยางสายบ้านเหมือดแอ่-วัดป่าภูเม็งทอง
ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 

เป็นประธานพธิเีปิดถนนลาดยางสายบ้านเหมอืดแอ่-วดัป่าภเูมง็ทอง 

ต.บ้านเม็ง	 อ.หนองเรือ	 จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 ก�านัน	 ต.บ้านเม็ง 

นายจักธร โงะบุดดา	กล่าวต้อนรับ	นายโสภิต รักษาสิทธิ	์กล่าว

รายงาน	พร้อมด้วย	 นายก	 อบต.บ้านเม็ง	นายสง่า คำาเตือนใจ 

และ	คณะผูบ้รหิาร	ส.อบต.	ผูน้�า	ประชาชนในพืน้ทีใ่ห้การต้อนรบั

อย่างอบอุ่น	เมื่อวันที่	17	ส.ค.	2562

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7
(I-SAN BOOK FAIR 2019)

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 

มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์ 

ร่วมกล่าวต้อนรบัในพธิเีปิดงานมหกรรมหนงัสอืภาคอสีาน	ครัง้ที	่7 

(I-SAN	BOOK	FAIR	2019)	ภายใต้แนวคิด	“สร้างสังคมการอ่าน 

สู ่สังคมการเรียนรู ้”	 โดยมี	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 เป็นประธาน	 นายก	 ทน.ขอนแก่น 

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์	 กล่าวต้อนรับ	 ในโอกาสนี้มี	 ท้องถิ่น

จังหวัดขอนแก่น	นายศริพินัธ์ ศรกีงพล,ี	ผอ.ส่วนบรหิารการศกึษา	

ส�านักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ดร.สุวิไชย ศรีเสน 

ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่นผู ้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและ 

เอกชน	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	15	ส.ค.	2562	ณ	ศูนย์ประชุม

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

งานประกวดนางงามขอนแก่น 2562
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 

มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์ 

ร่วมงานประกวดนางงามขอนแก่น	2562	โดยมี	รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดขอนแก่น	 นายสุเทพ มณีโชติ	 เป็นประธาน	 ผอ.กอง

ประกวดนางงามขอนแก่น	 2562	นายนิธิสิริ วาณิชย์กุล	 กล่าว

รายงาน	เมื่อวันที่	21	ส.ค.	2562	ณ	ห้องศาลาไทย	รร.พูลแมน 

ขอนแก่น	ราชา	ออคิด	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	

งานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ครบรอบ 74 ปี

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 

มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์ 

ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ครบรอบ	74	ปี	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ 

จังตระกุล	กล่าวแสดงความยินดี	Mr.	Hoang	Ngoc	Son	กงสุล

ใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 ประจ�าจังหวัดขอนแก่น	

กล่าวต้อนรับ	ในโอกาสนีม้	ีปลัดจงัหวัดขอนแก่น	ดร.อลงกต วรก,ี 

นายก	 ทน.ขอนแก่น	 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ ์	 ผู ้แทนจาก 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันท่ี	 30 

ส.ค.	 2562	ณ	 รร.อวานี	 ขอนแก่น	โฮเทล	 แอนด์	 คอนเวนชัน	

เซ็นเตอร์	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

“กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น”
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 

มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์ 

ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม	 “กีฬาเช่ือมสัมพันธ์ 8 องค์กร

เศรษฐกิจขอนแก่น”	 โดยมี	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ดร.สมศกัด์ิ จงัตระกุล	เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	และมี	รองผูว่้า

ราชการจังหวดัขอนแก่น	นายสนัติ เหล่าบญุเสง่ียม นายปานทอง 

สระคูพันธ์	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันท่ี	 31	 ส.ค.	 2562	ณ	 สนาม

เมเจอร์อารีน่า	(สนามหญ้าเทียม)	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

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

มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์ 

ร่วมเป็นเกยีรติการจัดกจิกรรมเนือ่งใน	วนัสตรีไทย	ประจ�าปี	2562	

โดยม	ีรองผู้ว่าราชการจังหวดัขอนแก่น	นายปานทอง สระคพูนัธ์ 

เป็นประธาน,	ประธานคณะกรรมการพฒันาสตรจีงัหวดัขอนแก่น	

นางมุกดา พงษ์สมบัต	ิกล่าวรายงาน	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	

ทั้งหมด	 26	 อ�าเภอ	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 27	 ส.ค.	 2562 

ณ	ขอนแก่นฮอลล์	 (ชั้น5)	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น	

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

9วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการฝ่ายปกครอง
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ ์

พบปะพูดคุยช้ีแจงท�าความเข้าใจการท�างานร่วมกันระหว่าง 

อบจ.ขอนแก่นกบัทีท่�าการปกครองจงัหวดัขอนแก่น	ในการอบรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการฝ่ายปกครอง	เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติหน้าที่ของก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ฯลฯ	 ประจ�าปี	 2562 

ในโอกาสนี้มี	จ่าจังหวัดขอนแก่น	นายชัชวาล ก้านจักร,	เสมียน

ตราจังหวัดขอนแก่น	นางทัศนีย์ ขัดศร	ีร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	

31	 ส.ค.	 2562	ณ	 รร.ราชาวดี	 รีสอร์ท	 แอนด์	 โฮเทล	 อ.เมือง

ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจ�าภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นางสาวนงลักษณ์ 

รตันจนัทร์	เป็นประธานโครงการประชมุผูป้กครองนกัเรยีน	ประจ�า

ภาคเรียนท่ี	 1	 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์	 โดยมี	 คณะกรรมการ

สถานศึกษา	 นายสถิต ท้าวเนาว์,	 ผอ.รร.เปรมติณสูลานนท ์

นายวันเผด็จ มีชัย,	รอง	ผอ.รร.เปรมติณสูลานนท์	นายรังสิมันต์ 

สุระนาถ	 และผู้น�าท้องถิ่น	 ผู้น�าท้องท่ี	 คณะครูในสังกัด	 อบจ.

ขอนแก่น	ร่วมต้อนรับ	 เมื่อวันที่	9	ส.ค.	2562	ณ	อาคารประชุม

เอนกประสงค์โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น

ประชุมสัมมนาการพัฒนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นางสาวนงลักษณ์ 

รัตนจันทร์	 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาโครงการเตรียม 

ความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยมี	 รองปลัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรี	นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ	เป็นประธาน	และมี	

รองผูว่้าราชการจังหวดัขอนแก่น	นายสเุทพ มณโีชติ	กล่าวต้อนรบั	

เมื่อวันที่	28	ส.ค.	2562	ณ	รร.โฆษะ	จังหวัดขอนแก่น

พิธีบ�าเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันรพี
 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และพนักงานสังกัด	 อบจ.

ขอนแก่น	ร่วมงานพธิบี�าเพญ็กศุลและวางพวงมาลาถวายสักการะ

พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและ 

น ้อมร�า ลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่มีต ่อวงการกฎหมายไทย	 

เมื่อวันที่	 7	ส.ค.	2562	ณ	พระอนุสาวรีย์	หน้าอาคารศาลแขวง

ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

10 วารสารคูนแคน



“รู้เรื่องกฎหมาย”
โดย พีระพงษ์  สงกลาง  นิติกรช�านาญการพิเศษ

ลักษณะการกระท�าความผิดฐานฉ้อโกง
	 สวัสดีผู ้อ่านทุกท่าน	 ส�าหรับฉบับน้ีผู ้เขียนมีข้อสังเกต

ลักษณะการกระท�าความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์เพื่อให้ท่านที่สนใจ	

ได้ตระหนักถึงความเข้าใจ	 และสามารถรู้เท่าทันเกี่ยวกับกลโกง 

ในสภาวการณ์บ้านเมือง	 สังคม	 และเศรษฐกิจ	 ในปัจจุบันที่อาจ 

จะเกิดขึ้น	ดังนี้

	 1.	กรณีการฉ้อโกงต้องมีการหลอกลวงด้วยการแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ	 หรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง 

หรือแจ้งให้ทราบ

	 2.	ข้อความนั้นต้องเป็นเท็จและเป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือ

ปัจจุบนั	ไม่ใช่เหตกุารณ์ในอนาคต	เว้นแต่เหตกุารณ์ในอนาคตนัน้

พออนุมานได้ว่าเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันรวมอยู่ด้วย

	 3.	ผู ้กระท�าต้องรู ้ข้อความอันเป็นเท็จและต้องเป็นการ 

กล่าวยืนยันข้อความนั้น	 ไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือ 

คาดคะเนหรือเพียงให้ค�ามั่นสัญญา	 แม้จะไม่ตรงกับความจริง 

ก็ไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง

	 4.	การแสดงข้อความเทจ็นัน้	อาจเป็นเท็จแต่เพยีงบางส่วน

ก็ได้	ไม่จ�าต้องเท็จทั้งหมด

	 5.	การหลอกลวงนั้นต้องกระท�าก่อนท่ีจะได้ทรัพย์สิน 

มาจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม	แต่ถ้าได้ทรัพย์มาในความ

ครอบครองอยู่ก่อนแล้วจึงหลอกลวง	ถือว่าไม่เป็นฉ้อโกง

	 6.	การหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 

ถ้าเขาหลงเช่ือและส่งมอบทรัพย์หรือยอมให้ทรัพย์สินนั้นไปด้วย

ความเตม็ใจ	เป็นความผดิฐานฉ้อโกง	ถ้าผูถ้กูหลอกลวงไม่หลงเช่ือ

หรือหลงเชื่อแต่ยังไม่ยินยอมให้เอาทรัพย์นั้นไป	 ถ้าผู้ที่หลอกลวง

หยิบเอาทรัพย์นั้นไปเองหรือหลอกลวงเพื่อจะท�าให้ลักทรัพย์ 

ได้สะดวกขึน้เท่าน้ัน	จะถอืเป็นความผดิฐานลกัทรัพย์	ไม่ใช่ฉ้อโกง

	 7.	 การแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้น	 อาจกระท�าด้วย 

ทางวาจา	กิริยาท่าทาง	ลายลักษณ์อักษร	เครื่องขยายเสียง	วิทยุ	

โทรทัศน์	หรืออื่นๆ	ก็ได้	กฎหมายไม่จ�ากัดเฉพาะทางวาจาเท่านั้น

	 8.	 การปกปิดความจริงที่ควรบอกให้แจ้งคือจะต้องรู ้

ความจริงแล้วนิ่งเสียไม่ยอมบอกให้เขาทราบ	 เพื่อจะให้ได้มา 

ซึ่งทรัพย์สิน	อาจกระท�าโดยกิริยา	ท่าทาง	หรืออย่างอื่นๆ	ก็ได้

	 9.	 การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง 

ทีค่วรบอกให้แจ้งในกรณทีีเ่กีย่วกับการโฆษณาสินค้า	หรอืการขาย

ของ	แม้จะเกินความจริงไปบ้างก็ยังไม่ถือว่าเป็นการฉ้อโกงเพราะ

บุคคลท่ัวไปก็เข้าใจในเรื่องนั้นดี	 แต่ถ้ามีเจตนาที่จะหลอกลวง 

เพื่อท�าการฉ ้อโกงโดยตรงก็ เป ็นความผิดเกี่ยวกับการค ้า 

ตามมาตรา	271	ได้

	 10.	 การหลอกลวงนั้นต้องท�าให้เขาหลงเชื่อและได้ไปซึ่ง

ทรัพย์สินหรือท�าให้เขาท�า	 ถอน	 หรือท�าลายเอกสารสิทธิก็เป็น

ความผิดส�าเร็จแล้ว	หากให้เพราะความสงสารหรอืเพือ่จะเอาเป็น

พยานหลกัฐานในการฟ้องคดหีรอืไม่เชือ่จงึไม่ให้ทรพัย์	หรอืเชือ่แต่

ไม่ให้ทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์จะให้	 ดังนี้เป็นเพียงความผิดฐาน

พยายามฉ้อโกง

	 11.	 การได้ทรัพย์สินหรือให้ท�า	 ถอน	 หรือท�าลายเอกสาร

สิทธินั้น	 ไม่จ�ากัดว่าจะต้องได้ไปจากผู้ถูกหลอกลวง	 แต่รวมถึง

บุคคลที่สามด้วย	 แต่บุคคลนั้นต้องมีการครอบครองเหนือทรัพย์

นัน้ด้วย	ถ้าผูท้ีม่อบให้ไม่มกีารครอบครองเหนอืทรพัย์นัน้	ผูเ้อาไป

มีความผิดฐานลักทรัพย์	

	 12.	 ความผิดฐานฉ้อโกง	 การได้ทรัพย์นั้นไม่จ�ากัดเฉพาะ

ทรัพย์แต่อย่างเดียว	 แต่รวมถึงทรัพย์สิน	 สิทธิบางอย่าง	 และ 

กรณีให้ท�า	ถอน	หรือท�าลายเอกสารสิทธิด้วย

	 13.	 ในกรณีให้ท�า	 ถอน	 หรือท�าลายเอกสารสิทธิ	 ถ้าไม่ใช่

เอกสารสิทธิ	แต่เป็นเอกสารธรรมดา	ก็ไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง

	 14.	ความผิดฐานฉ้อโกง	ผู้กระท�าต้องมเีจตนาทจุรติมาก่อน

หรือในขณะหลอกลวงอันเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์นั้น	 ถ้าผู้กระท�า 

มีเจตนาทุจริตขึ้นในภายหลังไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง	 แต่ม ี

ความผิดฐานยักยอกทรัพย์

	 15.	 ความผิดฐานฉ้อโกงนั้น	 ต้องหลอกลวงเอาทรัพย์ของ 

ผู้อื่น	 การหลอกลวงเอาทรัพย์ของตนเองไปจากผู้อื่น	 ไม่เป็น 

ความผิดฐานฉ้อโกง	

	 16.	 ความผิดฐานฉ้อโกงต้องเป็นการหลอกลวงให้เขา 

ส่งทรัพย์ให้	 แต่ถ้าเป็นการหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์ไปส่งคืน 

แม้เป็นเท็จก็ไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง	

ที่มา:	ข้อมูลนักกฎหมาย
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ.
โดย...เกศนีย์  บุญอ่อน เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

	 เมื่อวันที่	29	ส.ค.	2562	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ	์มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น 

นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ภูมิคุ้มกันยาเสพติด	 โดยมี	 หัวหน้าส�านักปลัด	 อบจ. 

นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	 กล่าวรายงาน	 ในโอกาสนี้มี	 ผอ.ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง	นายกฤติพงษ์ แสนสุข,	 คณะวิทยากรจากชมรม 

เครือข่ายสหวิชาชีพขอนแก่น	ร่วมเป็นเกียรติ	ณ	เรือนจ�ากลางขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ภูมิคุ้มกันยาเสพติด

12 วารสารคูนแคน



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

13วารสารคูนแคน



14 วารสารคูนแคน



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

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	พร้อมด้วย	สอบจ.ขอนแก่น	คณะผู้บริหาร	หวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ

สงักดั	อบจ.ขอนแก่น	และประชาคมท้องถ่ิน	เขต	อ.บ้านฝาง	เข้าร่วมประชมุสภา	อบจ.ขอนแก่น	สมยัประชุมสามญัประจ�าปี	พ.ศ.	2562	

สมัยที่สอง	ครั้งที่	1	โดยมี	ประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	ดร.สุชาติ ไตรองค์ถาวร	เป็นประธานเปิดการประชุม	เมื่อวันที่	23	ส.ค.	2562	

เวลา	 10.00	 น.	 ณ	 ห้องประชุมสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 ในโอกาสน้ีได้รับเกียรติจาก	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นายสันต ิ

เหล่าบุญเสง่ียม	 พร้อมด้วย	 ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	 นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ร่วมพูดคุยหารือและเสนอแนะแนวทางในการ 

ปฏิบัติราชการ	ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม	โดยได้มีการพิจารณาญัตติที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 ญัตติเรื่องการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

	 2.	 ญัตติเร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		

	 3.	 ญัตติเร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

	 4.	 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)	 งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

	 5.	 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)	 งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน	และสิ่งก่อสร้าง	

	 6.	 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่	 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป	งบลงทุน	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประเภทค่าบ�ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการค่าปรับปรุง

ซ่อมแซมศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น

	 7.	 ญัตติเรื่องการก�าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม	สมัยประชุมสามัญ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	สมัยแรก

	 8.	 ญัตติเร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สมัยประชุมสามัญ ประจ�าปี 2562 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1

15วารสารคูนแคน



I โดย....พิพัฒน์พล หล่อยดา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562 ปลัดจังหวัดขอนแก่น ดร.อลงกต 

วรกี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอ�านวยการอุทยานธรณี

ขอนแก่น ณ หอประชุม อบจ.ขอนแก่น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา

แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินเป็นอุทยานธรณี

ของประเทศซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

1. การเตรียมเอกสารยื่นประเมิน 

2. ท�าแผนแม่บทขอนแก่น Geopark 

3. มีป้ายบอกทางออกทางเข้า 

4. การพัฒนาพื้นที่สร้างเอกลักษณ์การรับรู้ 

5. การประชุมทางวิชาการ 

6. การอบรมมัคคุเทศก์

7. โครงสร้างการบรหิารจดัการให้สอดคล้องกบั UNESCO 

เพิ่มเครือข่ายคณะท�างานในพื้นที่

ขอนแก่นเตรียมยื่นหนังสือขอประเมินจีโอปาร์คระดับประเทศ
จากการที่จังหวัดขอนแก่นได้ขับเคลื่อนผลักดันเพื่อให้พื้นที่บริเวณ ภูเวียงและเวียงเก่า ซ่ึงค้นพบร่องรอยไดโนเสาร ์

ถึง 5 สายพันธ์ุ เพื่อให้องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลก หรือ จีโอปาร์ค

16 วารสารคูนแคน



ในทีป่ระชมุได้มมีตใิห้ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พจิารณาเอกสารทางวชิการก่อนเสนอเอกสาร

ประกอบการสมคัร เพือ่ยืน่หนงัสอืแสดงความจ�านงขอรับการประเมนิภายในเดือน

ตุลาคม 2562 

ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี วิริยปยะ ได้กล่าวว่า การด�าเนินงาน

ทีผ่่านมาเราได้สรปุตามหลกัเกณฑ์การประเมนิตามตวัชีว้ดัต่าง ๆ  ได้ร้อยละ 70 ซึง่

ผ่านแล้ว รอท�าแผนแม่บทเพิ่มเติมเพื่อขอรับรองระดับประเทศต่อไป 

ส�าหรับพื้นที่ท่ีจังหวัดขอนแก่น พยายามผลักดันให้เป็นจีโอปาร์ค นั้นได้

พบร่องรอยไดโนเสาร์ถึง 5 สายพันธ์ุ คือ 

1. ภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน 

2. สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส 

3. สยามโมซอรัส สุธีธรนิ 

4. กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส

5. ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ 

ซึ่งนับได้ว่าเป็นสายพันธ์ุของไดโนเสาร์ที่พบมากที่สุดในประเทศไทย

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/KhonkaenGeopark/ 

17วารสารคูนแคน



18 วารสารคูนแคน



19วารสารคูนแคน



I โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ภารกิจ กองคลัง

ที่อยู 111 หมูที่ 8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ. ขอนแกน โทร 043-312007

ขอแนะนําโรงแรม ที่ชําระคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด
จากผูเขาพักในโรงแรม ในอัตรารอยละ 1 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่อยู 114 ถนนชุมแพ-สีชมพู ต.หนองไผ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน โทร 043-385031-3

โรงแรมเซฟวัน บูติค โฮเทล

โรงแรมศรีสุพรรณแกรนดรอยัล

20 วารสารคูนแคน



โดย.... ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

ภารกิจ กองแผนและงบประมาณ

 วนัที ่30 ส.ค. 2562 ณ หอประชมุทีว่่าการอ�าเภอน�า้พอง 

จังหวัดขอนแก่น รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น นายมนต์ชัย 

ศรีวิไลลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริม

อาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจ�าปี 2562 หลกัสตูร “การท�าไข่เคม็สมนุไพร” อ�าเภอน�า้พอง 

จังหวัดขอนแก่น โดยมี พัฒนาการอ�าเภอน�้าพอง นายส�าเร็จ  

ค�าโหลน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมและการ

พฒันาผลติภณัฑ์ชุมชนเพือ่ก้าวสูม่าตรฐานสนิค้าโอทอ็ป (OTOP)” 

และวทิยากรปราชญ์ชาวบ้าน นายตุ ๊จนัตะน ีเป็นวทิยากรบรรยาย

ในหัวข้อ “การด�ารงชีวิตโดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเองตามแนว

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” จากนัน้รบัฟังบรรยายหวัข้อ การจดัหา

แหล่งวัตถุดิบในการท�าไข่เค็มสมุนไพร การคัดเลือกและการจัด

เตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนและวิธีการท�าไข่เค็มสมุนไพร ช่องทางการ

ตลาด และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “การท�าไข่เค็มสมุนไพร”

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี 2562

หลักสูตร “การท�าไข่เค็มสมุนไพร” อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น

21วารสารคูนแคน



I โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

ภารกิจ กองกิจการขนส่ง

เมื่อวันที่ 24 ส.ค 2562 เวลา 09.00 น. นายก อบจ.ขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 

นายประสทิธิ ์อดุมธนะธรีะ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัิติ

การขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ประจ�าปีงบประมาณ 2562 

โดยมี ผอ.กองกิจการขนส่ง นายประชิต อึ้งประเสริฐ กล่าวรายงาน 

ในโอกาสนี้มีเลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น นายวุฒิพร ศรีมังกรแกว

ข้าราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ 

ระหว่างการอบรมได้มีการบรรยายเรื่องกฎหมายจราจร เครื่องหมายจราจรที่ส�าคัญ เทคนิคการขับขี่ปลอดภัยเพื่อลด

ความรุนแรงและอุบัติเหตุทางถนน ฝึกปฏิบัติเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง และทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ณ สถาบันสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแ ก่น

 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย
เสริมสรางวินัยจราจร ประจําปงบประมาณ 2562

22 วารสารคูนแคน



I โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน

ตัวอยางขอทักทวงของ สตง. 
ในฉบับนี้หน่วยตรวจสอบภายใน ได้นําเสนอตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง.

มาให้ผู้ที่สนใจได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และจะได้นําตัวอย่างข้อทักท้วงมานําเสนอแก่ผู้สนใจได้ติดตามต่อไป

คาจางเหมาบริการรถโดยสารประจําทางรับ - สงผูสูงอายุ และผูดูแลตามโครงการวันสูงอายุ

ขอบกพรอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเบิกจ่ายเงินตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย จ�านวน 24 ฎีกา เป็นเงิน 50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารประจ�าทางรับ - ส่งผู้สูงอายุและผู้ดูแลเข้าร่วมงานตามโครงการวันผู้สูงอายุจังหวัด 

ประจ�าป 2555

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงว่า “การจัดรถรับ - ส่ง เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นการ

สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้สูงอายุที่จะออกมาร่วมงาน”

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริม และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 

และวัฒนธรรมอนัดีของทองถิน่จะตองเปนการใหประโยชน หรืออาํนวยความสะดวกแกประชาชนเปนการทัว่ไป มใิชการสงเสรมิ

และบํารุงจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ที่ใหประโยชนหรืออํานวยความสะดวกแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เปนการเฉพาะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้น จึงไม่สามารถน�าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเบิกจากเบิกงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  และการจ้างเหมาบริการเพ่ือการดังกล่าวไม่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

ขอเสนอแนะ
 ให้เรียกเงินคืนจากผู้ผิดชอบ จ�านวน 50,000 บาท คืนคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ที่มา : หนังสือแนวทางปฏิบัติราชการของตนท้องถิ่นที่ควรรู้ (เกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ) กองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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I โดย... ราชัย โพธิ์ศรี นักวิชาการวัฒนธรรม

ข่าว แวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์

ได้มอบหมายให้ ผอ.ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ดร.เกียรติคุณ จันแกน พร้อมคณะ เข้ารับมอบโล่ยกย่องเชิดชู

เกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม เนื่องใน

งานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธี

ยกย่องเชิดชูเกียรติภาคี เครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจ�าปี 

พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 28 ส.ค. 2562 ณ หอประชุมเล็ก 

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ ซ่ึงได้

รับเกียรติจาก ผู ้ช ่วยรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

นายปรเมศวร์ งามพเิชษฐ์ เป็นประธานในพธิ ีจดัโดยกรมส่งเสริม

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

เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Thinking School (ต่อ)

 สวัสดีค่ะ...พบกับเกร็ดความรู ้จากโรงเรียนสอนคิด 

Thinking School อีกครั้งนะคะ ฉบับนี้ขอกล่าวถึงเคร่ืองมือ 

การคิด (Thinking Tools) ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ครูผู้สอนน�าไปใช ้

ในห้องเรยีน ช่วยสรปุความคดิของผูเ้รยีนให้เป็นระบบ มเีป้าหมาย 

ช้ีว่าผูเ้รยีนเกดิความคดิเช่นใดในประเดน็ เนือ้หา ข้อเท็จจริง หรือ

เหตุผลที่ต้องการได้ (ศราวุธ สุตะวงค์ :2562 หน้า 36)

 เครื่องมือการคิด (Thinking Tools) ที่น�าไปใช้บ่อย 

และครอบคลมุทกุระดบัชัน้ ทกุกลุม่สาระวชิา ม ี10 เครือ่งมอื ดงันี้ 

 1. เครือ่งมอืการคดิ PMI เป็นเครือ่งการสอนคิดทีก่ระตุน้

ให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง เรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ  ใน 3 

ลักษณะ คือการคิดเชิงบวก (Plus) การคิดเชิงลบ (Minus) และ

จุดที่น่าสนใจ (Interesting) เพื่อน�าไปสู่การคิดวิพากษ์ : การคิด

วิจารณญาณ 

 2. เครื่องมือการคิด OPV = Other Point of View 

เป็นการค้นหามุมมองของคนท่ัวไปท่ีจะน�าไปสู่การบูรณาการ 

ทางความคิด ใน 3 ประเด็นคือ 

• การมองประเดน็ปัญหาต่าง ๆ  ในมมุมองของคนอืน่

• เรื่องนี้ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

• คนที่มีส ่วนเกี่ยวข้องแต่ละคน น่าจะมีมุมมอง 

ในเรื่องนี้อย่างไร

 3. เครื่องมือการคิด CAF = Consider all Factors 

เป็นเครื่องมือส�าหรับช้ีน�าความคิดประเภทหนึ่ง ที่ได้รับการ

ออกแบบมาเพื่อเปิดมุมมอง ความเข้าใจให้กว้างขวางหลากหลาย

ว่าอะไรคือตัวแปรที่เก่ียวข้อง ที่ต้องน�ามาพิจารณาในเรื่องนี้ 

เป็นการฝึกให้ผู ้ใช้ค้นหาข้อมูลก่อนจะสรุป โดยมีเป้าหมาย 

ให้พยายามพิจารณาปัจจัย ตัวแปรต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด

ในสถานการณ์ที่พบ 

 4. เครื่องมือการคิด KWL
 K = What I Think I Know = ฉันรู้อะไรแล้ว เป็นการ
ให้ผูเ้รยีนได้ส�ารวจตวัเองว่ามคีวามรูเ้ดมิอะไรบ้าง มคีวามเกีย่วข้อง
กับสิ่งที่จะเรียนเพิ่มเติมอย่างไร
 W = What I want to Know = ฉันอยากรู้อะไรให้ 
ผูเ้รยีนได้ส�ารวจตวัเองว่ายงัขาดความรู้อะไร ต้องการเรยีนรูส้ิง่ไหน
เพิ่มเติม เพื่อท�าให้มีความรู้ที่สมบูรณ์
 L = What I Learned = เรียนรู้อะไร เมื่อมีเป้าหมาย
แล้วให้ผู้เรียนได้ค้นหาวิธีการ และส่ิงท่ีต้องเรียนรู้ เพื่อให้ได้มา 
ซึ่งความรู้ที่ยังขาด ที่ต้องเรียนเพิ่มเติม 
 โดยเร่ิมต้นที ่K กับ W ก่อน เมือ่เรียนรู้เสรจ็ นกัเรียนเขยีน 
L ซึ่งเป็นการตอบค�าถามจาก W 
 5. เครื่องมือการคิด Six thinking hats เป็นวิธีคิดที่มี
มมุมองแบบ “รอบด้าน” ความคดิสร้างสรรค์ ถอืเป็นส่ิงส�าคญัและ
จ�าเป็นเพราะนอกจากจะช่วยสร้างสิ่งใหม่ ๆ แล้ว ยังช่วยในการ
คิดค้นกลยุทธ์แก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ซึ่ง “เดอ โบโน” พบว่า  
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่หรือสร้างขึ้นมาได้ แต่จะ
ต้องมาฝึกกระบวนการสร้างความคิดดังกล่าว ในแต่ละวันตั้งแต่
ตื่นนอน ทุกคนย่อมต้องมีการคิดในเรื่องต่าง ๆ เทคนิค “การคิด
แบบหมวก 6 ใบ” จึงช่วยจัดระเบียบการคิด ท�าให้การคิด 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น หมวกแต่ละใบเป็นการน�าเสนอทางเลือก
ที่เป็นไปได้ตามมุมมองต่าง ๆ ของปัญหา โดยวิธีการสวมหมวก 
ทลีะใบในแต่ละคร้ัง เพ่ือพลังของการคดิจะได้มุง่เน้นไปในทศิทาง
ใดทิศทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะท�าให้ความเห็นและความคิด
สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
ที่ไม่จ�าเป็นได้ และยังเป็นการดึงเอาศักยภาพของแต่ละคนมาใช้
โดยที่ไม่รู้ตัว 
 ฉบับหน้าเรามาดูกันต่อนะคะ ว่าเครื่องมือการคิด  
(Thinking Tools) เครื่องมือที่ 6 - 10 มีอะไรบ้าง ฉบับนี้ขอลา 
ไปก่อน... มีความสุขทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ

ที่มา : ศราวุธ สุตะวงค์. สอนคิดตามแนวทาง Thinking School. 

กรุงเทพฯ : นานมี บุ๊คส์,2562.
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I โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนอีสาน

วิถีชีวิตคนอีสาน ต่อจากฉบับที่แล้ว (ตอน 8)

องคประกอบของเฮือนไทยอีสาน
1. เรือนนอนใหญ จะวางด้านจัว่รบัทศิตะวนัออก-ตะวนัตก 

(ตามตะวัน) ส ่วนมากจะมีความยาว 3 ช่วงเสา เรียกว่า 

“เรือนสามห้อง” ใต้ถุนโล่ง ชั้นบนแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ

 1.1 ห้องเปิง เป็นห้องนอนของลูกชายมักไม่กั้นห้องด้าน

หัวนอนมีหิ้งประดิษฐานพระพุทธรูปหรือสิ่งเคารพบูชา เช่น 

เครื่องราง ของขลัง เป็นต้น 

 1.2 ห้องพ่อ-แม่ อาจกั้นเป็นห้องหรือบางทีก็ปล่อยโล่ง

 1.3 ห้องนอนลูกสาว มีประตูเข้ามีฝากั้นมิดชิดหากมี

ลูกเขยจะให้นอนในห้องนี้ซึ่ง ชาวอีสานเรียกว่า “ห้องส่วม” ส่วน

ชั้นล่างของเรือนนอนใหญ่ อาจใช้สอยได้อีกกล่าวคือ กั้นเป็นคอก

วัวควาย ต้ังแคร่นอนพักผ่อนในตอนกลางวัน และท�าหัตถกรรม

จักรสานถักทอของสมาชิกในครอบครัวเก็บอุปกรณ์การท�านา

ท�าไร่ เช่น จอบ เสียม คราด ตลอดจนเกวียน เป็นต้น

2. เกย (ชานโลงมหีลงัคาคลมุ) เป็นพืน้ทีล่ดระดับลงมา

จากเรือนนอนใหญ่ มักใช้เป็นที่รับแขก ที่รับประทานอาหาร และ

ใช้เป็นที่หลับนอนของลูกชายและแขกเหรื่อที่กลับมาจากงานบุญ

ในตอนค�่าคืนส่วนของใต้ถุนจะเตี้ยกว่าปกติ ซ่ึงอาจใช้เป็นที่

เก็บฟนหรือสิ่งของที่ไม่ใหญ่โตนัก

3. เรือนแฝด เป็นเรือนตรงจั่วเช่นเดียวกับเรือนนอน 

ในกรณีที่พื้นทั้งสองหลังเสมอกันโครงสร้างทั้งคานพื้นและ

ขื่อหลังคาจะฝากไว้กับเรือนนอน แต่หากเป็นเรือนแฝดลดพ้ืน

ลงมามากกว่าเรือนนอนก็มักเสริมเสาเหล็กมารับคานไว้อีกแถว

หนึ่งต่างหาก

 4. เรอืนโขง มลีกัษณะเป็นเรอืนทรงจัว่เช่นเดยีวกับเรอืน

นอนใหญ่ แตกต่างจากเรือนแฝดตรงที่ โครงสร้างของเรือนโข่ง 

จะแยกออกจากเรือนนอนโดยส้ินเชิง สามารถรื้อถอนออกไป

ปลูกใหม่ได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อเรือนนอน

 การต่อเชื่อมของชายคาทั้งสองหลังใช้รางน�้า โดยใช้

ไม้กระดาน 2 แผ่น ต่อกันเป็นรูปตัววีแล้วอุดด้วยชันผสมขี้เลื่อย 

ในกรณีท่ีเรือนไม่มีครัวก็สามารถใช้พื้นที่ส่วนเรือนโข่งนี้ท�าครัว 

ชั่วคราวได้

 5. เรือนไฟ (เรือนครัว) ส่วนมากจะเป็นเรือน 2 ช่วงเสา

มีจั่วโปร่งเพื่อระบายควันไฟ ฝานิยมใช้ไม้ไผ่สานลายทแยงหรือ

ลายขัด

ติดตามวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนอีสาน

ต่อฉบับหน้า (ตอน 9) 

แหล่ งที่มาของข้อมูล 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
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I โดย..สุวนัย ภูมาศ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่

สวัสดีครับ…พบกันอีกคร้ังกับสาระน่ารู้กองการเจ้าหน้าท่ี ซึ่งต่อเน่ืองจากฉบับท่ีแล้วสําหรับการรักษาราชการแทน

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้อาํนวยการกอง หรือหวัหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ อย่างอืน่โดยมีประเดน็ท่ีจะต้องพจิารณา 

3 ประเด็น สําหรับประเด็นที่ 3 มีดังนี้

ประเด็น แนวทางปฏิบัติ

3. การพิจารณาล�าดับอาวุโส 

1.  ผู้ใดด�ารงต�าแหน่งในระดับที่สูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

2.  ถ้าเป็นผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งในระดับเดียวกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

 ระดับนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

3.  ถ้าเป็นผูไ้ด้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งระดบัเดยีวกนัพร้อมกนั ผู้ใดได้รบัเงนิเดอืน

 มากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

4.  ถ้าเป็นผูท้ีไ่ด้รบัเงนิเดอืนเท่ากนั ผูใ้ดมอีายรุาชการมากกว่าถอืว่าผูน้ัน้อาวโุสกว่า

5.  ถ้าเป็นผู้ที่มีอายุราชการเท่ากัน ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสูงกว่า

 ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

6. ถ้าเป็นผู ้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกัน ผู ้ใดได้รับเครื่องราช

 อิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

7. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดมีอายุแก่กว่า

 ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

ที่มา: หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว36 ลว. 15 ก.ค.2562

การรักษาราชการแทนปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

28 วารสารคูนแคน



I โดย....ณัฐรินทร์ ทวีชัยจุฑานนท์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

บทความ กองพัสดุและทรัพย์สิน

สวัสดีค่ะ ฉบับนี้จะขอน�าเสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ

เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 110 บัญญัติให้ผู้ที่

ถูกสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงาน อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอน การเป็น

ผู้ท้ิงงานได้ ประกอบกับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 201 

ก�าหนดให้ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ท้ิง

งาน ต้องยื่นค�าขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้ง

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บรหิารพัสดภุาครัฐ (คณะกรรมการวินจิฉัย) โดยได้รับ มอบหมาย

จากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครฐั พจิารณาแล้วเห็นว่า เพือ่ให้การพจิารณา เพกิถอนการเป็น

ผู้ทิ้งงานเป็นไปด้วยความชัดเจน เหมาะสม และเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกัน จึงเห็นสมควรอาศยัอ�านาจ ตามมาตรา 24 วรรคหนึง่ (6) 

ประกอบมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 ยกเลกิหนงัสอืคณะ

กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 5 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 

2560 และก�าหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู ้ทิ้งงาน 

พร้อมทั้งแบบค�าร้องขอ เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ดังนี้

หลักเกณฑ์
การเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน

 1. เป็นผู้ที่มีฐานะ การเงินมั่นคง

  1.1 กรณีนิติบุคคล จะพิจารณาจากผลต่างระหว่าง

สินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดง ฐานะการ

เงิน ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

สุดท้ายก่อนวนัยืน่ขอเพิกถอน รวมท้ังต้องไม่เป็นบคุคล ล้มละลาย

หรืออยู่ระหว่างการถูกด�าเนินคดีล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่าง

การถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีแพ่ง หรือศาลชั้นต้นมีค�าพิพากษา

ให้ชดใช้หนี้ในจ�านวนเงินที่สูงกว่าทรัพย์สินที่มี

  1.2 กรณีกิจการเจ้าของคนเดียวและบุคคลธรรมดา 

จะพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนวัน

ยื่นขอเพิกถอนโดยมีเงินคงเหลือเป็นบวก

  ทั้งนี้ กรณีหุ ้นส่วนผู ้จัดการ กรรมการผู ้จัดการ 

ผูบ้รหิารของนติิบคุคลทีถ่กูสัง่ให้เป็นผูท้ิง้งาน ขอเพกิถอนจากการ

เป็นผู ้ทิ้งงานในฐานะส่วนตัว จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา

เช่นเดียวกันกับกิจการเจ้าของคนเดียวและบุคคลธรรมดา

 2. มีการช�าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย จะพิจารณา

จากส�าเนาหลักฐานการเสียภาษีกับกรมสรรพากรย้อนหลัง 2 ปี 

ก่อนวันยื่นขอเพิกถอน และต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการ

สอบสวนของกรมสรรพกร หรือได้รับค�าส่ังให้ช�าระภาษีเพิ่ม

ในจ�านวนที่สูงกว่าทรัพย์สินที่มี

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

29วารสารคูนแคน



ข่าวกีฬา

I โดย..จ่าออง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

 สวัสดีครับ แฟนข่าวกีฬาทุกท่านครับ อบจ.ขอนแก่น 

ได้ด�าเนินโครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น ท้องถิ่น คัพ 

ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 27 ก.ค.-31 ส.ค. 2562 

โดยใช้สนามกีฬา ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา, สนามกีฬาศูนย์

เคร่ืองจักรกล (โรงซ่อมนอก) และสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น 

เป็นสนามแข่งขัน มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 24 ทีมครับ 

อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดการแข่งขันโดย นายก อบจ.ขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ โดยมีวัตถุประสงค์มุ ่งเน้นให้

ประชาชนในภูมิล�าเนาจังหวัดขอนแก่นได้เล่นกีฬาห่างไกล

ยาเสพติด ได้โชว์ความสามารถของตัวเอง เพื่อได้รับคัดเลือกเป็น

ตัวแทนนักฟุตบอลจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

แห่งชาติ รวมถึงเพื่อพัฒนานักกีฬานักฟุตบอลท้องถิ่น ก้าวสู่

นักฟุตบอลอาชีพ ต่อไป ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

รางวัล ทีม

ชนะเลิศ ทีม คนชอบบอล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม บ้านเป็ด ยูไนเต็ด

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม WASIN FC

รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม KKL

ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ทีม KKL

ผู้เล่นยอดเยี่ยม นายธีระพงษ์ ผิวสว่าง

ผู้ท�าประตูสูงสุด นายธีระศักดิ์ เรืองศรี

พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก รองนายก อบจ.

ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ เป็นประธาน ในพิธี เพื่อมอบ

ถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ได้รับรางวัล โดยมี อดีต ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.เมือง เขต 1 นางปณิดา แกวขัน, หัวหน้าส�านักปลัด อบจ. 

นายวรเวทย์ ดิเรกศรี และ ผอ.กองกิจการขนส่ง อบจ.ขอนแก่น 

นายประชิต อึ้งประเสริฐ, หัวหน้าฝายการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสมชาย อิฐรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีแก่นักกีฬา 

การจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น ท้องถิ่น คัพ ครั้งที่ 3 

ประจ�าปี 2562 ก็จบลงด้วยดี ฉบับนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ…

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.2562
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ทางวัฒนธรรม ประจำาปี 2562”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

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	“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


