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ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ.ขอนแก่น

	 จังหวัดขอนแก่น	 ได้มีการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ	 ประเพณีผูกเส่ียวและ 

งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	 เป็นงานประจ�าปี	 โดย	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้สืบสานประเพณ ี

ผูกเสี่ยว	 ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่	 และดีงามพิธีหน่ึงของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่ได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน	 นับศตวรรษ	 ทั้งน้ีได้น�าพิธีผูกเส่ียว 

มาผนวกเข้ากับงานเทศกาลไหมฯ	 ซ่ึงเป็นงานประจ�าปีจังหวัดขอนแก่น	 ตั้งแต่ปี	 2523	

เป็นต้นมา

การผูกเสี่ยวหรือพิธีผูกเสี่ยว

	 ค�าว่า	“เสีย่ว”	เป็นภาษาอสีานแท้ๆ	ซึง่ชาวอสีานทกุคนต่างมคีวามซาบซึง้กบัค�าๆ	นี้ 

เป็นอย่างดีและเป็นค�าที่มีความหมายไปในทางท่ีดีงามอีกด้วย	 แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ 

ชาวภาคอืน่ๆ	ยงัไม่เข้าใจความหมายทีแ่ท้จรงิของค�าว่า	“เสีย่ว”	และน�าไปใช้ในทางทีผ่ดิๆ	

แต่อันที่จริงแล้ว	 ค�าว่า	 “เสี่ยว”	 เป็นค�าท่ีมีความหมายในทางที่ดีงาม	 เพราะหมายถึง 

มิตรแท้	 เพื่อนแท้	 และเพื่อนตาย	 ซึ่งมีความซื่อสัตย์	 ความจริงใจต่อกัน	 มีความผูกพัน 

ทางด้านจิตใจกันอย่างจริงใจและเต็มใจ	 และไม่มีอ�านาจใดๆ	 จะมาพรากให้จากกันได ้

แม้แต่ความตาย	ทัง้นีค้วามผกูพนัของเสีย่วนีไ้ม่มเีฉพาะเสีย่วเท่านัน้	หากมคีวามหมายผูกพัน

เชื่อมโยงไปถึง	ครอบครัว	ญาติ	พี่น้อง	และหมู่บ้านของเสี่ยวด้วย

 การผูกเสี่ยว	ก็คือ	การน�าบุคคลสองคนมาผูกพัน

เป็นมิตรกัน	เมื่อลูกหลานมีลักษณะคล้ายคลึง	และเหมือน

กัน	มีความรักใคร่สนิทสนมกันจริงๆ	แล้วผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย

ก็จะจัดพิธีผูกเส่ียวให้	 โดยใช้เส้นฝ้ายผูกข้อมือของคู่เสี่ยว

แต่ละคน	พร้อมทั้งให้โอวาท	และอวยพรให้ทั้งคู่เป็นเพื่อน

ตายต่อกัน	 การเลือกคู่เส่ียวนั้นปกติแล้วมักจะเลือกเพศ

เดียวกัน	 ชายก็มีคู่เสี่ยวเป็นชาย	 หญิงก็มีคู่เสี่ยวเป็นหญิง	

นอกจากนีคู้เ่สีย่วต้องมลีกัษณะ	ท่าทาง	รปูร่าง	หน้าตา	อายุ	

อารมณ์	 จิตใจ	 บุคลิกภาพ	 ทัศนคติ	 ที่คล้ายคลึงกัน	 หรือ

เหมือนกันอีกด้วย

งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2562

เล่าเรื่องจากปก
กับ นายก อบจ.ขอนแก่น
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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	
	 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 
	 นายวรเวทย์	ดิเรกศรี
 หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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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บทบรรณาธิการ
 	 	 ส วั ส ดี ค ่ ะ ผู ้ อ ่ า น ทุ ก ท ่ า น 

วารสารคูนแคน	ปีที่	15	ฉบับที่	1	

ประจ�าเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน	

กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้ง	

พร้อมกับข่าวความเคล่ือนไหว

ต่างๆ	 ของ	 องค์การบริหารส่วน

จั งหวั ดขอนแก ่ นและจั งหวั ด

ขอนแก่น

				ในเดือนตุลาคม	และเดือนพฤศจิกายน 

มีวันส�าคัญเก่ียวเน่ืองกับพระมหากษัตริย์ไทย 

และประเพณ	ีซ่ึงเมือ่วนัท่ี	13	ตลุาคม	หน่วยงานต่างๆ	ทัง้

ภาครัฐและเอกชน	 พวกเราชาวไทยร่วมแสดงความอาลัย	 จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อม

ร�าลกึเนือ่งในวนัคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลดุลยเดช	บรมนาถบพติร	

พระองค์ทรงสถิตอยู ่ในใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป	 และวันที่	 23	 ตุลาคม	 ของทุกป  ี

เป็นวันปิยมหาราช	 หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	 รวมทั้งประชาชนร่วมวาง 

พวงมาลาดอกไม้สักการะ	 เพื่อเป็นการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว	 อีกท้ังในเดือนตุลาคมยังมีวันส�าคัญทางศาสนานั่นก็คือ 

วันออกพรรษา	ชาวพุทธจะได้มีโอกาสท�าบุญตักบาตร	ทอดกฐิน	ท�าจิตใจให้ผ่องใส	และในเดือน

พฤศจิกายนก็มปีระเพณสี�าคัญ	คอืวนัลอยกระทง	เป็นประเพณทีีป่ฏิบตัสิบืต่อกนัมาอย่างยาวนาน	

และจังหวัดขอนแก ่นของเรานั้นก็มีการจัดงาน 

ลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ทุกปี	 มีการแสดงแสง	 สี	 เสียง

มากมายอีกทั้งเป ็นการช่วยอนุรักษ์และส่งเสริม 

ศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วยค่ะ	 และจังหวัดขอนแก่น

ของเราก็มี เทศกาลที่ จัดประจ�าทุกป ี 	 นั่นก็คือ 

งานเทศกาลไหมนานาชาติ	 ประเพณีผูกเสี่ยวและ 

งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	ซึ่งปีนี้	จัดขึ้นระหว่างวันที่	

29	พฤศจิกายน	–	10	ธันวาคม	ค่ะ

	 ก ่อนจากกันฉบับนี้ขออาราธนาคุณพระศรี

รัตนตรัยองค์พระธาตุขามแก่น	 และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

ในสากลโลกจงบันดาลประทานพรให้แก่ทุกท่าน

ประสบกับความสุขความเจริญ	มีพลานามัยที่สมบูรณ์

แข็งแรง	พบกันฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธาน

เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ระดับมัธยมศึกษา	 จังหวัดขอนแก่น 

ปีการศึกษา	 2562	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 25 

โดยม	ีผอ.โรงเรยีนขอนแก่นวทิยายน	ดร.ยทุธศาสตร์ กงเพชร	กล่าวรายงาน	

คณะผู้บริหาร	 ครู	 และนักเรียนร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 5	 ก.ย.	 2562 

ณ	 หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น	 ต.บ้านทุ ่ม	 อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างจิตส�านึกปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ของคนในชาติ
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธาน

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “สร้างจิตส�านึกปกป้องสถาบันและ 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ”	 ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562	 (อ�าเภอแวงใหญ่)	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.แวงใหญ่ 

นายทองสุข ธนูรัตน์	กล่าวรายงาน	เมื่อวันที่	9	ก.ย.	2562	ณ	ห้องประชุม

อ�าเภอแวงใหญ่	จ.ขอนแก่น

พิธีท�าบุญตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช 

บรมนาถบพิตร
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์	 และ 

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	

ข้าราชการสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมงานพิธีท�าบุญตักบาตร	 วันคล้าย 

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลเดช 

บรมนาถบพติร	โดยม	ีผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น	นายสมศกัด์ิ จงัตระกุล 

เป็นประธาน	 เมื่อวันที่	 13	ต.ค.	2562	ณ	บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น	

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร  
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	 พร้อมด้วย 

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ,	 หน.ส่วนราชการ	 และ	

ข้าราชการสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม	

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลเดช	 บรมนาถบพิตร	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

นายสมศกัดิ ์จงัตระกุล	เป็นประธาน	เมือ่วนัที	่13	ต.ค.	2562	ณ	ห้องประชุม

แก่นเมือง	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
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ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย
พื้นที่อ�าเภอบ้านไผ่ และอ�าเมืองขอนแก่น

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 ร่วมมอบส่ิงของ

พระราชทานแก่ผูป้ระสบอทุกภยั	พืน้ทีอ่�าเภอบ้านไผ่	และอ�าเมอืงขอนแก่น	

โดยมี	 องคมนตรี	นายอำาพน กิตติอำาพน	 กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเชิญ 

พระราชกระแสรบัสัง่ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ผูว่้าราชการจงัหวดั

ขอนแก่น	 ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล	 และนายอ�าเภอเมืองขอนแก่น 

นายฉตัรชยั อุน่เจรญิ	กล่าวส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ	ทัง้นีม้ผีูแ้ทนจาก

หน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาชน	 เข ้าร ่วมพิธี 	 เมื่อวันที่ 

4	ก.ย.	2562	ณ	หอประชมุเทศบาลเมอืงบ้านไผ่	อ.บ้านไผ่	และ	วดัไทรทอง	

บ้านค�าไฮ-หัวทุ่ง	ต.บ้านเป็ด	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 69 

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 เป็นประธานเปิด 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	 จังหวัดขอนแก่น 

ครั้งที่	69	ประจ�าปีการศึกษา	2562	กลุ่ม	5	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	25	โดยมี	ผอ.โรงเรียนชุมแพศึกษา/ประธานสหวิทยาเขต

ชุมแพม่านชมพู	 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี	 กล่าวรายงาน	 ในโอกาสนี้ม	ี

ผอ.โรงเรียนโนนหันวิทยายน	นายสุเทพ พงษ์ใหม่,	 ผอ.โรงเรียนมัธยม 

หนองเขียด	 นางสาวอรุณศรี ยิ่งยืน,	 รอง	 ผอ.โรงเรียนสีชมพูศึกษา 

นางสุภาวดี ภาระดี	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	5	ก.ย.	2562	ณ	หอประชุม

อเนกประสงค์โรงเรียนชุมแพศึกษา	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น

วันต�ารวจ และวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจ�าปี 2562
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	 พร้อมด้วย

ข้าราชการ	พนกังาน	อบจ.ขอนแก่น	เข้าร่วมวางพวงมาลาเนือ่งในวนัต�ารวจ	

และวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	17	ต.ค.	2562	

ณ	 บริเวณอนุสรณ์แห่งความเสียสละ	 หน้ากองบังคับการอ�านวยการ 

ต�ารวจภูธรภาค	4	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เปิดถนนลาดยางเส้นทางจากบ้านหนองบัว-บ้านชาด
ต�าบลโสกนกเต็น อ�าเภอพล

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธาน

ในพิธีเปิดถนนลาดยางเส้นทางจากบ้านหนองบัว-บ้านชาด	ต�าบลโสกนก

เตน็	อ�าเภอพล	โดยม	ีนายก	อบต.โสกนกเตน็	นายสมาน ทองด	ีข้าราชการ	

ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และประชาชนในพื้นที่	ร่วมพิธีเป็นจ�านวนมาก	เมื่อวันที่	

21	ต.ค.	2562	ณ	บริเวณหน้าป้อมยามบ้านหนองบัว	หมู่	3	ต.โสกนกเต็น		

อ.พล	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
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งานเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบรอบ 70 ปี
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	ร่วมแสดงความยินดีเนื่อง

ในโอกาส	 “งานเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบรอบ	 70	 ปี”	 โดยมี	 กงสุลใหญ่

สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าจังหวัดขอนแก่น	 ท่าน	 เหลี้ยว จุ้นหยุ๋น 

กล่าวต้อนรับ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 กล่าว

แสดงความยินดี	 ในโอกาสนี้มี	 กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประจ�าจังหวัดขอนแก่น	นายหวาง หงอก เซิน,	 กงสุลใหญ่สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ�าจังหวัดขอนแก่น	 นายสมบัติ 

เพง็พระจนัทร์	ตลอดจนผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	ในจงัหวดั

ขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เม่ือวันท่ี	 19	 ก.ย.	 2562	 ณ	 โรงแรมพูลแมน	

ขอนแก่น	ราชาออคิด	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครูต�ารวจ D.A.R.E.
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชู

เกียรติครูต�ารวจ	 D.A.R.E.	 โดยมี	 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	 ส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติ	พล.ต.ท.ฉลอง ภาคภิญโญ	เป็นประธาน	เมื่อวันที่	12	ก.ย.	2562 

ณ	ห้องประชุมอาคารเรียนรวมศูนย์ฝึกอบรมต�ารวจภูธรภาค	 4	 อ.เมือง

ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร้อยแก่นสารสินธุ์จีโอพาร์ค ฟอสซิลเฟสติวัล
(Khon Kaen Geopark Fossil Festival)

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 ร่วมแถลงข่าวและ 

พธิเีปิดกจิกรรม	ร้อยแก่นสารสนิธุจ์โีอพาร์ค	ฟอสซลิเฟสตวิลั	(Khon	Kaen	

Geopark	 Fossil	 Festival)	 ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวและ

ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว	 ระหว่างวันท่ี	 27-28	 ก.ย.	 2562 

ณ	ตลาดต้นตาล	 อ.เมืองขอนแก่น	 จ.ขอนแก่น	 โดยมี	 ท่องเที่ยวและกีฬา

จงัหวดัขอนแก่น	นายสพุจน์ วงศ์พรหมท้าว,	ผอ.ส�านกังานทรพัยากรธรณี	

เขต	2	(ขอนแก่น)	นายทนิกร ทาทอง	และ	ประชาสมัพนัธ์จงัหวดัขอนแก่น	

นางสาวจิรดา พูลสวัสด์ิ	 เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว	 เม่ือวันที่	 24	 ก.ย.	 2562 

ณ	ห้องกลางเมอืง	โรงแรมเจรญิธานขีอนแก่น	อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 ร่วมต้อนรับ	 รองนายก

รัฐมนตรี	พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ	 และคณะ	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดขอนแก่น	นายสมศักดิ์ จังตระกุล	 ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	 4	

พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์,	 ผู ้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	 23	

พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย หน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	ร่วมให้การ

ต้อนรับ	ณ	สนามบินขอนแก่น	จากนั้น	รองนายกรัฐมนตรี	พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ	 และคณะ	 เดินทางไปเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบ

อุทกภัย	 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 เมื่อวันที่	7	ก.ย.	2562	ณ	ห้องประชุม

แก่นเมือง	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
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พิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา
พุทธกตัญญู ประจ�าปี 2562

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	มอบหมายให้ 

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 กล่าวแสดงความยินดี 

ในพิธีเป ิดงานประเพณีออกพรรษา	 ลอยประทีปบูชา	 พุทธกตัญญ ู

ประจ�าปี	2562	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

เป็นประธาน	นายก	ทน.ขอนแก่น	นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์	กล่าวรายงาน	

ในโอกาสนี้มี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นายศรัทธา คชพลายุกต์, 

ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น	พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล	ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน	 เข้าร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 11	 ต.ค.	 	 2562	ณ	บริเวณเวที 

สวนสาธารณะ	200	ปี	บึงแก่นนคร	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	มอบหมายให้ 

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 พร้อมด้วย	 รองปลัด 

อบจ.ขอนแก่น	 นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ	 หัวหน้าส่วนราชการ 

และข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมงานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร�าลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล 

อดลุยเดช	บรมนาถบพติร	โดยม	ีผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น	นายสมศักดิ์ 

จังตระกุล	เป็นประธาน	เมื่อวันที่	13	ต.ค.	2562	ณ	ห้องประชุมแก่นเมือง

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู 
ประจ�าปี 2562

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	มอบหมายให้ 

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 ร่วมพิธีตักบาตรเทโว 

เนื่องในงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา	 พุทธกตัญญู	 ประจ�าป	ี

2562	 โดยมี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นายปานทอง สระคูพันธ์ 

เป็นประธาน	นายก	ทน.ขอนแก่น	นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์	กล่าวรายงาน

ในโอกาสนี้มี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นายศรัทธา คชพลายุกต์, 

ปลัดจังหวัดขอนแก่น	ดร.อลงกต วรกี	 ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 และ

เอกชน	 ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดขอนแก่น	 เข้าร่วมพิธี	 เมื่อวันที	่

14	ต.ค.	2562	ณ	บรเิวณทางเดนิราชพฤกษ์วถิ	ีบงึแก่นนคร	อ.เมอืงขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น คัพ 
ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจ�าปี 2562

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	มอบหมายให้ 

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 เป็นประธานในงาน 

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล	 อบจ.ขอนแก่น	 คัพ	 ต้านยาเสพติด 

ครั้งที่	 15	 ประจ�าปี	 2562	 และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน	 โดยม ี

รองประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์,	เลขานุการ

สภา	 อบจ.ขอนแก่น	นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว,	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น 

นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	 ร่วมแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสาย	 ในโอกาสนี ้

มีหัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	และสื่อมวลชน	เข้าร่วม

เป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 18	 ต.ค.	 2562	ณ	ห้องประชุมสภา	 อบจ.ขอนแก่น	

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
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พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2562

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

มอบเงนิพระราชทานขวญัถงุกองทนุแม่ของแผ่นดนิ	ระดบัจงัหวดัขอนแก่น	

ประจ�าปี	2562	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล 

เป็นประธานในพิธี	ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน	องค์กรภาครัฐ	 เครือข่าย

กองทุนแม่ของแผ่นดิน	 เข้าร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันท่ี	 11	 ต.ค.	 62 

ณ	ห้องประชุมแก่นเมือง	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

พิธีเปิดกิจกรรมร้อยแก่นสารสินธุ์จีโอพาร์ค ฟอสซิลเฟสติวัล 
(Khon Kaen Geopark Fossil Festival)

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมร้อย

แก่นสารสินธุ ์จีโอพาร์ค	 ฟอสซิลเฟสติวัล	 (Khon	 Kaen	 Geopark 

Fossil	 Festival)	 ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ 

ที่เ ก่ียวเนื่องกับการท่องเท่ียว	 โดยมี	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 เป็นประธาน	 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น	

นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว	 กล่าวรายงาน	 ในโอกาสนี้มี	 ปลัดจังหวัด

ขอนแก่น	ดร.อลงกต วรกี,	 ผอ.ส�านักการช่าง	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.วิรัต ิ

นาคนชม,	 ผอ.ส�านักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ดร.เกียรติคุณ 

จันแก่น	ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	

27	ก.ย.	2562	ณ	ตลาดต้นตาล	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

วันมหิดล ประจ�าปี 2562
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้	

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	 ร่วมพิธีวางพวงมาลา 

ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	

เนือ่งในวนัมหดิล	ประจ�าปี	2562	พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ

สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 เข้าร่วมพิธี	 เม่ือวันท่ี	 24	 ก.ย.	 2562	ณ	พระบรม 

ราชานุสาวรีย์	หน้าโรงพยาบาลศรนีครนิทร์	คณะแพทย์ศาสตร์	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการอุทยานธรณีขอนแก่น
และคณะท�างานอุทยานธรณีขอนแก่น

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ ต้ังวานชิกพงษ์ มอบหมายให้ 

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ, รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	

นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการอุทยานธรณีขอนแก่น	 และคณะท�างาน 

อุทยานธรณีขอนแก่น	 โดยมี	 ปลัดจังหวัดขอนแก่น	 ดร.อลงกต วรก ี

เป็นประธานในที่ประชุม	 เมื่อวันท่ี	 5	 ก.ย.	 2562	ณ	 หอประชุม	 อบจ.

ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

10 วารสารคูนแคน



“รู้เรื่องกฎหมาย”
โดย พีระพงษ์  สงกลาง  นิติกรช�านาญการพิเศษ

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

	 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน	การด�าเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการปฏิรูป

การบริหารราชการแผ่นดินและระบบราชการ	 รวมถึงการให้บริการ

ประชาชนนับว่ามีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 ซ่ึงภาครัฐได้มีการน�าเทคโนโลยี

ระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	

รวดเรว็	ส�าหรบัการรบับรกิารจากหน่วยงานภาครฐั	และสามารถตรวจสอบ

การด�าเนนิงานได้เพิม่ขึน้	สอดคล้องตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	

พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	 76	 ท่ีก�าหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร

ราชการแผ่นดนิท้ังราชการส่วนกลาง	ส่วนภูมภิาค	ส่วนท้องถิน่	และงานของ

รัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 และมาตรา	

257	 ที่ก�าหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องด�าเนินการเพื่อให้ประเทศมีการ

พฒันาทีย่ัง่ยนืและสมดลุ	ขจดัความเหลือ่มล�า้ในสงัคม	ประชาชนมคุีณภาพ

ชีวิตที่ดี	และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

	 ปัจจุบันกฎหมาย	 “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้

บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562”	 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 22	

พฤษภาคม	 2562	 โดยสาระส�าคัญเกี่ยวกับกรณีที่กฎหมายก�าหนดในการ 

จดัท�าข้อมลูเพือ่รองรบัและสนบัสนนุการบรหิารงานและการให้บริการของ

ภาครัฐ	ในการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ	ซึ่งตามมาตรา	

4	 ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท�า

บรกิารสาธารณะในรปูแบบและช่องทางดจิทิลั	โดยมกีารบรหิารจัดการและ

การบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท�างานให้มีความสอดคล้องกันและ 

เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคง	ปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล	โดยมุ่งหมาย

ในการเพิ่มประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวกในการให้บริการและ 

การเข ้าถึงข ้อมูลของประชาชน	 และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

ต่อสาธารณะและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	

	 การจดัท�าธรรมมาภบิาลข้อมลูภาครฐั	ตามมาตรา	8	ก�าหนดไว้อย่าง

น้อยต้องประกอบด้วย

	 (1)	 การก�าหนดสิทธิ	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบในการบริหาร

จัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐรวมถึงสิทธิและหน้าท่ีของผู้ครอบครอง

หรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกขั้นตอน

	 (2)	 การมรีะบบบรหิารและกระบวนการจดัการและคุ้มครองข้อมลู

ที่ครบถ้วน	ตั้งแต่การจัดท�า	การจัดเก็บ	การจ�าแนกหมวดหมู่	การประมวล

ผลหรอืใช้ข้อมลู	การปกปิดหรอืเปิดเผยข้อมลู	การตรวจสอบและการท�าลาย

	 (3)	 การมมีาตรการในการควบคมุและพฒันาคณุภาพข้อมลู	เพือ่ให้

ข้อมลูมคีวามถกูต้องครบถ้วน	พร้อมใช้งานเป็นปัจจบุนั	สามารถบรูณาการ

และมีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนกันได้	 รวมทั้งมีการวัดผลการบริหารจัดการ

ข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลที่มีคุณภาพและต่อยอดนวัตกรรม 

จากการใช้ข้อมูลได้

	 (4)	 การก�าหนดนโยบายหรือกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากข้อมูลที่ชัดเจนและมีระบบบริหารจัดการ	 รวมทั้งมีมาตรการและ 

หลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองให้มีความมั่นคง

ปลอดภัยและมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด

	 (5)	 การจัดท�าค�าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ	 เพื่อให้ทราบ

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูล	เนื้อหาสาระ	รูปแบบการจัดเก็บ	

แหล่งข้อมูล	และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

	 นอกจากนี้	ตามมาตรา	12	แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังก�าหนด

ให้หน่วยงานของรฐัต้องจดัท�าธรรมาภบิาลข้อมลูภาครฐัในระดบัหน่วยงาน	

ซึ่งต้องด�าเนินการ	ดังนี้

	 (1)	 จัดท�าข้อมูลภารกิจให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

	 (2)	 จัดท�ากระบวนการหรือการด�าเนินการทางดิจิทัล	 เพื่อการ

บริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน

	 (3)	 จัดให้มีระบบการช�าระเงินทางดิจิทัล

	 (4)	 จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

	 (5)	 จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่

บริการดิจิทัล

	 (6)	 จัดให ้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให ้มีความรู  ้

ความสามารถในการด�าเนินงานผ่านระบบดิจิทัล

	 (7)	 ทบทวนแผนปฏิบัติการหรือนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลและประเมินผล 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

11วารสารคูนแคน



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

	 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย 

ในเขต	อ.โนนศิลา	และ	อ.ชนบท	ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล	ในช่วงต้นเดือนกันยายน	2562

	 เมื่อวันที่	 24	 ก.ย.	 2562	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์	 เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย 

ในเขต	 อ.โนนศิลา	 และ	 อ.ชนบท	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.โนนศิลา	นายศรัญ กสิกิจวรกุล,	 อดีต	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.ชนบท	นายอดุลย์ 

คามดิษฐ์,	นายอ�าเภอโนนศิลา	นายอดิเรก ใหม่มงคล,	นายอ�าเภอชนบท	นายพยุง เหล็กดี,	หัวหน้าส�านักปลัด	อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	ผู้น�าท้องที่	

ผู้น�าท้องถิ่น	ในเขต	อ.โนนศิลา	และ	อ.ชนบท	ร่วมเป็นเกียรติ	ณ	อบต.เปือยใหญ่	อ.โนนศิลา	และหอประชุมที่ว่าการอ�าเภอชนบท	อ.ชนบท	จ.ขอนแก่น

พิธีมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย

12 วารสารคูนแคน



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

13วารสารคูนแคน



14 วารสารคูนแคน



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สมัยประชุมวิสามัญ ประจ�าปี 2562 คร้ังท่ี 3

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	 พร้อมด้วย	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 คณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการสังกัด 

อบจ.ขอนแก่น	 และผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน	 อ.เมือง	 เขต	 3	 เข้าร่วมประชุมสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 สมัยประชุมวิสามัญ	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	 ครั้งที่	 3 

โดยมีประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	ดร.สุชาติ ไตรองค์ถาวร	เป็นประธานเปิดการประชุม	เมื่อวันที่	26	ก.ย.	2562	เวลา	13.30	น.	ณ	ห้องประชุมสภา	

อบจ.ขอนแก่น	ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาญัตติที่ส�าคัญ	ดังนี้	

	 1.	 ญัตติเร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	 งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	 2.	 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	และขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	

	 3.	 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	และขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	

(งบเฉพาะการ)

	 4.	 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	 งบลงทุน	หมวดค่าครุภัณฑ์	 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

	 5.	 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	 (จ่ายขาดเงินสะสม)	 งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

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

15วารสารคูนแคน



I โดย....พิพัฒน์พล หล่อยดา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น

	 เมื่อวันที่	 23	 ต.ค.	 2562	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ ์ 

ตั้งวานิชกพงษ	์ มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล  

ภูค�าวงศ์ พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 

อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกิจกรรมพิธีบ�าเพ็ญกุศลและน้อมร�าลึก	 เน่ืองใน 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โดยมี	 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 เป็นประธาน	 

ณ	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

กิจกรรมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและน้อมร�ำลึก

เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

16 วารสารคูนแคน
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I โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ภารกิจ กองคลัง

โรงแรมอัญชันลากูน่า
ที่อยู่ 966 หมู่ที่ 3 ถนนรอบหนองกินหมูบ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โทร. 064-2465644

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

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงแรมนาดี 10
ที่อยู่ 95/59 ซอยเหล่านาดี 10 ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

โทร. 043-227999

20 วารสารคูนแคน



โดย.... ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

ภารกิจ กองแผนและงบประมาณ

 กองแผนและงบประมาณ	 ได้ด�าเนินงานโครงการอบรมและ 

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่	 ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	รุ่นที่	1	ระหว่างวันที่	14	-	15	ก.ย.	2562	

และรุ่นที่	 2	 ระหว่างวันที่	 17	 -	 18	 ก.ย.	 2562	 ให้แก่ประชาชนทั่วไป 

ในเขตพื้นที่	อ.น�้าพอง	จ.ขอนแก่น	โดยมี	รองประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	

นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ	์ ร่วมโครงการ	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน 

รุ่นละ	80	คน	สถานที่ฝึกอบรม	ณ	โรงแรมพลอยพาเลซ	อ.เมืองมุกดาหาร	

จ.มุกดาหาร	 และศึกษาดูงาน	 ณ	 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมุกดาหาร

ประสานมิตร	บ้านบะ	หมู่ที่	5	ต.กกแดง	อ.นิคมค�าสร้อย	จ.มุกดาหาร	และ

วสิาหกจิชมุชนแปรรูปข้าวอนิทรย์ี	ฟาร์มข้าวคณุแม่	อ.ธาตพุนม	จ.นครพนม

โครงการอบรมและศกึษาดงูานแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ�าเภอน�้าพอง รุ่นที่ 1, 2

21วารสารคูนแคน



I โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

ภารกิจ กองกิจการขนส่ง

	 เมื่อวันที	่4	ต.ค.	2562	นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ ์ตั้งวานิชกพงษ ์

มอบหมายให ้  รองปลัด  อบจ.ขอนแก ่น  นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ 

ให ้การต ้อนรับ รองอธิบดีกรมเทคโนโลยีดิจิ ทัล กระทรวงวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี สปป.	ลาว นายสลุยิา แสงดาลาวง และคณะ ในการศกึษาดงูาน  

ณ	 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งท่ี	 3	 ต.เมืองเก่า	 อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น โดยนายสุลิยา แสงดาลาวง ให้การชื่นชม สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

จังหวัดขอนแก่น แห่งที่	 3	 ว่าเป็นสถานีฯ	 ที่ควรน�าไปเป็นแบบอย่างในการบริหาร

จัดการสถานที่บริการประชาชน

ต้อนรับรองอธิบดีกรมเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

22 วารสารคูนแคน



I โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 
 ในฉบับน้ีหน่วยตรวจสอบภายใน ได้น�าเสนอตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. มาให้ผู้ท่ีสนใจได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และจะได้น�าตัวอย่างข้อทักท้วง 

มาน�าเสนอแก่ผู้สนใจได้ติดตามต่อไป

จัดซื้อข้าวสารคัดพิเศษให้กับโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
ข้อบกพร่อง
 ปีงบประมาณ	 2554	 จัดซื้อข้าวสารคัดพิเศษ	 5%	บรรจุถุงละ	 10	 กิโลกรัม	 ราคา	 270	 บาท	 จ�านวนทั้งส้ิน	 3,834,000	 บาท	 ให้กับโครงการ 

จดัหน่วยบริการจงัหวัดเคลือ่นทีบ่�าบดัทกุข์	บ�ารงุสขุ	สร้างรอยยิม้ให้กบัประชาชนโครงการดงักล่าวผู้ว่าราชการจงัหวดั	มหีนงัสือขอรบัการสนบัสนนุข้าวสาร

เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุและพิการในพ้ืนท่ีท่ีจัดโครงการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด	การด�าเนินการลักษณะดังกล่าวซ�้าซ้อนกับนโยบายของกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 และโครงการของส�านักงานเหล่ากาชาดที่มีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้การสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้	

คนพิการ	 คนชรา	 และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนร่วมกับจังหวัดนอกจากน้ันยังเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย	 ด่วนมาก	 ที่	 มท	 0808.2/ว	 1796	 ลงวันที่	 18	 มิถุนายน	 2553	 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท�างบประมาณรายจ่าย	 ประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.2553	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ข้อ	 2	 การตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต	 เพื่อป้องกันและ 

บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง	 ๆ	 โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	 ด่วนมาก	 ที่	 มท	 0313.4/ว	 667	 

ลงวันที่	12	มีนาคม	2534	หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	ด่วนมาก	ที่	มท	0808.3/ว	323	ลงวันที่	15	มีนาคม	2547	

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงว่าด�าเนินการตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

พ.ศ.2542	 มาตรา	 17	 ภายใต้บังคับมาตรา	 16	 ข้อ	 25	 สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ	 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน	 

และข้อ	 27	 การสงเคราะห์	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	 สตรี	 คนชรา	 และผู้ด้อยโอกาส	 จะเห็นได้ว่าตามข้อ	 25	 ให้มีการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ 

ในการพฒันาท้องถิน่	และข้อ	27	การสงัคมสงเคราะห์	การพัฒนาคุณภาพชีวติกรณใีห้การสนบัสนนุโดยจดัซือ้ข้าวสารมอบให้จงัหวดัเคลือ่นที	่มไิด้เป็นการ

พัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ควรจะสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือในลักษณะส่งเสริมความสามารถในการด�าเนินการ	 โดยใช้ศักยภาพของตน 

ในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมรับผลประโยชน์	และไม่เข้าไปด�าเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถ

ด�าเนินการเองได้	 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ประกาศ	 ณ	 วันที่	 13	 สิงหาคม	 2546	 

เรื่อง	 ก�าหนดอ�านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ข้อ	 1	 (2)	 และข้อ	 3	 จึงจะสามารถท�าให้คุณภาพชีวิต 

ของบุคคลเหล่านั้นดีชั้น

ข้อเสนอแนะ
	 1.	เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายที่ขัดต่อหนังสือสั่งการ	ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

เพ่ือหาผู้รับผิดชอบและชดใช้เงินจ�านวน	 3,834,000	 บาท	 ส่งคืนคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และหากผลการตรวจสอบว่ามีพฤติการณ์น่าเชื่อว่า 

เป็นการทุจริต	ให้ด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

	 2.	ให้ก�าชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดท�างบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง	ซักซ้อมแนวทางการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

แต่ละปี

	 3.	 ให้ก�าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับอย่างเคร่งครัดในโอกาสต่อไป	 หากมิได้ด�าเนินการและเกิด 

ความเสียหายผู้รับผิดชอบจะต้องรับผิดในมูลละเมิดนั้น

ที่มา	:	หนังสือแนวทางปฏิบัติราชการของตนท้องถิ่นที่ควรรู้	(เกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ)	กองคลัง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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I โดย... กิตติชัย อุทธา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ข่าว แวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

	 วันที่	11	ต.ค.	2562	เวลา	13.00	น.	คณะนักกีฬาโรงเรียนเมืองพล

พทิยาคม	สงักดั	อบจ.ขอนแก่น	เข้าพบ	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ์ 

ตั้งวานิชกพงษ์	 รายงานผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน	 PEA	 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	 15	 (ปีที่	 35)	ประจ�าปี	 2562	ชิงถ้วย

พระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ระหว่างวันท่ี	 1-7	 ต.ค.	 2562	 รอบชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย	ณ	สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่	 700	ปี	 จังหวัดเชียงใหม่	

ผลการแข่งขันในวันที่	 7	 ต.ค.	 2562	 ประเภททีมชาย	 คู ่ชิงชนะเลิศ	 

ทีมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	 สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 รองแชมป์ภาค 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ชนะทมี	รร.กฬีานครนนท์	วทิยา	6	สงักดั	ทน.นนทบรุ	ี

รองแชมป์ภาคนครหลวง	3-1	เซต	คว้าแชมป์	PEA	สมัยแรก	และยังได้อีก	

4	 รางวัลในการแข่งขันรายการนี้	 ประกอบด้วย	 รางวัลโค้ชยอดเยี่ยม	 

นายอนุเชษฐ์ ด�าด้วงโรม	เสิร์ฟยอดเยี่ยม	นายธนัช ศิวนาถภูธน	รับอิสระ

ยอดเยีย่ม	นายนพณฐั ปะระกา และผูเ้ล่นทรงคณุค่า	นายปองพล จนัภริมย์

 โอกาสนี้	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์ 

พร้อมด้วย	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	 ได้กล่าวแสดง 

ความยินดีกับคณะนักกีฬา	 โค้ชทุกคน	ที่สามารถท�าผลงานได้อย่างดีเยี่ยม	

สร้างชื่อเสียงให้กับ	อบจ.ขอนแก่น	และจังหวัดขอนแก่น	ขอชื่นชมในความ

ตัง้ใจของนกักีฬา	โค้ชผูฝึ้กสอนและผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุคน	วนันีด้ใีจท่ีได้พบกบั

คณะนกักฬีาวอลเลย์บอลชาย	ซึง่เป็นนกัเรยีนและนกักฬีาทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะ

สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	อบจ.

ขอนแก่น

แชมป์ PEA ถ้วยพระราชทาน
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I โดย...ประทุมมา ค�าละมูล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	 สวัสดีค่ะ...พบกับเกร็ดความรู้จากโรงเรียนสอนคิด Thinking 

School	อีกครั้งนะคะ	ฉบับนี้เรามาดู	เครื่องมือการคิด	(Thinking	Tools)	

10	เครื่องมือกันต่อนะคะ	(ศราวุธ	สุตะวงค์	:2562	หน้า	36-74)	

  6. เครือ่งมอืการคดิ Compare & Contrast เป็นการเปรยีบเทยีบ

สองสิ่งขึ้นไปช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความเหมือน	 และความแตกต่างของ

ความคดิ	แนวคดิ	ทางเลอืก	หรอืสิง่ของสองอย่าง	ผ่านทางการเขยีน	แผ่นภาพ 

Compare & Contrast Map	 โดยครูก�าหนดจุดประสงค์ให้นักเรียน 

ตดัสนิใจเลอืกโดยใช้เกณฑ์ท�าให้นกัเรยีนได้วเิคราะห์	เมือ่มกีารเปรยีบเทยีบ

กจ็ะเหน็ภาพชดัเจน	ฝึกให้ผูเ้รยีนเป็นคนช่างสงัเกต	เป็นคนมเีหตผุลในการ

ตดัสนิใจ	สามารถมองหาปัจจยัรอบด้านและเกดิความมัน่ใจในการตดัสินใจ	

 7. เครื่องมือสอนคิด Cause and Effect เป็นเครื่องมือการคิดที่

ช่วยพฒันาทกัษะการคดิและเกิดการพฒันาโครงสร้างการคดิ	สร้างแรงจูงใจ	

กระตุ้นกระบวนการคิดของผู้เรียน	 โดยให้ผู้เรียนได้คิดถึงปฏิกิริยาการ 

ตอบกลับ	หรือผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ก�าหนดไว้	

	 Cause	=	เหต	ุหรือสาเหต	ุ(ค�าถามหรอืสถานการณ์ทีต่ัง้ขึน้)	/	Effect	

=	 ผล	 (ที่ได้รับจากเหตุ)	 ตัวอย่างค�าถาม	 เช่น	 จะเป็นอย่างไรถ้านักเรียน 

อ่านหนงัสอืไม่ออก/ถ้าเกดิสนึามจิะเป็นอย่างไร/จะเป็นอย่างไรถ้าโรงเรยีน

ไม่อนุญาตให้นักเรียนน�าโทรศัพท์เข้ามาใช้ในโรงเรียน	เป็นต้น

 8. เครื่องมือสอนคิด ranking เป็นเครื่องมือการคิดในรูปแบบของ

การจัดล�าดบั	โดยก�าหนดเกณฑ์ในการตดัสนิใจ	จากค�าถามหรอืจดุประสงค์

ทีก่�าหนดไว้	เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยพฒันาผูเ้รยีนให้เกดิทกัษะการคดิวเิคราะห์

 9. เครื่องมือสอนคิด Diagram เป็นเครื่องมือส�าหรับให้นักเรียนใช้

สรปุบทเรยีน	เนือ้หา	หรอืเรือ่ง	ทีเ่รยีนในแต่ละวชิา	บทเรยีนในแต่ละชัว่โมง/

คาบเรยีนเพือ่สรุปหรือสร้างความเข้าใจของตนเองให้ง่ายข้ึนเพือ่สร้างความ

เข้าใจ	 และสามารถเรียกน�ามาใช้ได้เมื่อต้องการเหตุผลหรือค�าตอบได	้ 

เครื่องมือการคิด	Diagram	จะเป็นรูปแบบใดก็ได้	จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด

มหีรอืไม่มกีไ็ด้	จะเป็นภาพ	กล่อง	เส้น	วงกลม	ไม่มหีลกัเกณฑ์หรอืหลกัการ

บังคับตายตัว	

 10. เครื่องมือสอนคิด Mind Mapping เป็นเครื่องมือสอนคิดที่

ช่วยให้นกัเรียนได้สรุปบทเรียน	เนือ้หา	หรือเร่ืองทีเ่รียนในแต่ละวชิา	บทเรยีน 

ในแต่ละชั่วโมง/คาบเรียน	 เพื่อสรุปหรือสร้างความเข้าใจของตนเองให้	 

ง่ายข้ึนเพ่ือสร้างความเข้าใจและสามารถเรยีกน�ามาใช้ได้เมือ่ต้องการเหตผุล	

หรือค�าตอบ	เช่นเดียวกับ	Diagram	แต่จะมีเงื่อนไข	หรือหลักเกณฑ์บังคับ

ตายตัว	 คือ	 มีแกนกลางเพ่ือก�าหนดหัวเรื่อง	 เน้ือหา	 หรือประเด็นท่ีจะ 

เรียนรู ้ 	 มีกิ่งก ้านเพื่อแยกแยะ	 จัดหมวดหมู ่ 	 ของประเด็นหลัก	 ๆ	 

มีกิ่งก้อยเพื่ออธิบาย	 หรือบอกรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นหลักนั้น	 ๆ	 

มีกิ่งย่อย ๆ	 ออกไป	 เพื่อให้ข้อมูลหรือรายละเอียดสนับสนุนประเด็นรอง 

ลงไป	 ค�า	 วลี	 ประโยค	หรือรูปภาพ	 ให้อยู่บนเส้นเท่านั้น	 เส้นจะต้องไม่ม ี

สิ้นสุด	อนันต์	หรือ	อสงไขย	(Infinity)	และให้เขียนไปแนวทางเดียวกัน	คือ	

เขียนตามขวาง	

	 และแล้วเกรด็ความรูจ้ากโรงเรยีนสอนคดิ	(Thinking	School)	ของ

เรา…กไ็ด้เดนิทางมาจนถึงฉบบัสดุท้ายแล้วนะคะ	ผู้เขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า

โรงเรียนสอนคิดของเรา	 จะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนไม่มากก็น้อย	 และ

ส�าหรับเนื้อหาที่ได้น�าเสนอไปนี้	 นอกจากครูผู ้สอนจะน�าไปปรับใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้แล้วนั้น	 ท่านผู้ปกครองท่ีสนใจก็

สามารถน�าวิธีการเหล่าน้ีไปใช้กับบุตรหลานของท่านได้เช่นเดียวกันค่ะ....

สวัสดีค่ะ

ที่มา :	 ศราวุธ	 สุตะวงค์.	 สอนคิดตามแนวทาง Thinking School.	

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

โครงการเปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น

เทศน์เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 (เช้า)

 วันนี้พระลงมาฉัน 13 รูป งดฉัน 15 รูป พระลงมาฉันน้อย  

ฝนก็ตก การลงมาฉันหรือไม่มาฉันเป็นสิทธ์ิขององค์น้ัน ให้เป็นหน้าที ่

ขององค์นั้นเป็นผู้ตัดสินหลวงพ่อไม่ได้มีการบังคับ ไม่ได้มีการชักชวน  

มีแต่การชี้น�าชี้แนะ บอกว่าการฉันอาหารให้อ่ิม การปฏิบัติเป็นอย่างไร  

การที่ผ่อนอาหาร การปฏิบัติเป็นอย่างไร การอดอาหารหนึ่งวันสองวัน 

เป็นอย่างไร ให้ทดลองดูอันน้ีคือช้ีน�า เม่ือลองดูแล้วไม่เกิดผลก็ไม่ควรท�า  

เป็นเครื่องทดสอบทดลองในภาคปฏิบัติของพระท่ีเข้ามาบวช มาศึกษา 

ในสายหลวงปูม่ัน่ หลวงตามหาบวั เป็นสายปฏบิตัทิีไ่ม่หรหูราโอ่อ่าฟุม่เฟือย 

เป็นปฎิปทาที่สันโดษ มักน้อย สันตุฏฐี สันโดษแล้วยังไม่แล้ว ยังอัปปิจฉตา 

เป็นผู้มักน้อย การอดอาหารเป็นหน้าที่ของแต่ละองค์

 หลวงพ่อเคยพูดเสมอว่าเหมือนกันการค้าขาย เราจะท�าอย่างไร 

จึงจะได้ผลได้ก�าไร เป็นก�าไรท่ีภาคภูมิใจเป็นท่ีพอใจของเรา การปฏิบัติ

ภาวนาก็ลักษณะอย่างนั้นถ้าเราท�าเป็นวันๆ ไปโดยท่ีไม่ได้คิดใคร่ครวญ

พิจารณา อดีต อนาคต ปัจจุบัน กิจการงานของเราก็เป็นไปแบบซังกะตาย

ไปวันๆ แต่ถ้าเราทบทวนดูข้างหลังว่าท�าไมไม่ก้าวหน้า ท�าไมเป็นอย่างนี้  

มันเป็นเหตุมาอย่างไร ควรจะสร้างเหตุให้ดีขึ้นไหม สิ่งเหล่าน้ีขึ้นอยู่กับ 

ตัวเราเองทั้งหมด ถ้าตัวเองเข้มแข็ง ตัวเองบากบั่น ตัวเองแน่วแน่ มีความ

ตัง้ใจจรงิ มีความกล้าหาญในการทีจ่ะลงทนุในภาคปฏบิตันิัน้ เทวดาอารกัษ์

พยากรณ์อย่างไรมกักย็งัต�า่ เพราะตวัเองท�าไม่ดที�าไม่ดที�าไม่ถกูต้อง อ่อนแอ

 ท่านจึงมีนิทานเล่าเป็นชาดกว่า ในสมัยหน่ึงพระเจ้าแผ่นดินเมือง 

กลิงคราช ในยุคสมัยนั้นเป็นเมืองใหญ่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกว่าเป็น

ประเทศทีม่ัน่คงสมบรูณ์เข้มแขง็ ถ้าจะเปรยีบกบัยคุสมยันีก้เ็หมอืนประเทศ

อเมริกา พระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองก็อวดดีเพราะคิดว่าตัวเองมีอ�านาจ  

เรื่อง อย่ำเชื่อค�ำท�ำนำย (ฉบับที่ 1)

ท่านมีลูกสาวอยู่สี่คน เวลาไปไหนก็ใส่ยานใส่รถที่เทียบด้วยม้าไปยอมเป็น

เมอืงขึน้ กใ็ห้เอาเครือ่งบรรณาการใส่ในรถของลูกสาวแต่ถ้าหากว่าเมอืงไหน

ไม่ยอมเป็นเมืองขึ้น ก็ให้ยึดเอาทั้งรถทั้งคนเลย จะได้ประกาศสงครามกัน 

ลูกเกิดมามีแต่ปูด้วยกลีบกุหลาบ ไม่มีขวากมีหนามไม่มีหินโสโครกมีอะไร

ครบทุกอย่าง แต่พระเจ้าแผ่นดินทรงลืมคิดไปว่าเมืองก็มีคนเก่งเหมือนกัน 

 เมือ่ไปถงึเมอืงๆ หนึง่ มอี�ามาตย์คนหนึง่ อ�ามาตย์คือทหารใหญ่ของ

เมืองนั้น เขาก็เตรียมเมืองของเขาไว้ เมื่อขบวนมาถึง เขาก็เปิดประตูเมือง

ต้อนรับ ยึดนางทั้งส่ีน�าไปถวายพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัวก็ได้นางทั้งสี่

เป็นพระสนม ทีน้ีข่าวก็ส่งไปถึงเจ้าเมืองกลิงคราช เจ้าเมืองกลิงคราชจึง 

จัดส่งกองทัพใหญ่มาประชิดเมืองเพื่อท�าศึก

 ทัง้สองฝ่ายยงัตรงึก�าลงักนัอยู ่เจ้าเมืองกลงิคราชคดิถงึฤาษีท่านหนึง่

อยู่บนภูเขาในแถบนั้น ฤาษีท่านนั้นมีตาทิพย์คล้ายๆ มองเห็นอดีต ปัจจุบัน 

อนาคต เจ้าเมืองกลิงคราชจึงเข้าไปหาฤาษีและถามว่าในศึกคร้ังนี้จะมี

หนทางชนะไหม ฤาษบีอกว่าเดีย๋วถามพระอนิทร์ดกู่อน พระอนิทร์จะมาคนื

นี้แหละ วันรุ่งขึ้นพระอินทร์ก็มาฤาษีจึงทูลถาม พระอินทร์ตอบว่าการศึก

ครั้งนี้เจ้าเมืองกลิงคราชก็มาตามนัด ฤาษีก็ตอบเจ้าเมืองว่าพระองค์ชนะ

แน่นอน ฝ่ายข้าศึกก็นับถือฤาษีตนนี้เหมือนกัน อ�ามาตย์คนนั้นจึงเข้าไป

กราบทูลพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ไม่ปรารถนาจะท�าศึกอยู่แล้ว มีแต่

อ�ามาตย์เท่านั้นที่ต้องการท�าศึก อ�ามาตย์จึงไปถามฤาษี ฤาษีบอกว่าท่าน 

จะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ค�าว่าแพ้และชนะมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องบ่งบอก 

ล่วงหน้า (ต่อฉบับที่ 2)

ทีม่า :	พระไตรปิฏกฉบบัมหามกฎุราชวทิยาลยั	จลุลกาลงิคชาดก	เล่มท่ี	58	

ข้อ	502	-	505	เรื่อง	เทวดากีดกันความพยายามของมนุษย์ไม่ได้

27วารสารคูนแคน



I โดย..สุวนัย ภูมาศ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 สวัสดีครับ...	สาระน่ารู้ฉบับนี้	ขอน�าเสนอการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ	 ในการประชุมครั้งที่	 6/2562	 เม่ือวันที่	 25	 มิถุนายน	 2562	 มีมติเห็นชอบก�าหนดแนวทาง 

การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาส�าหรับผู้ปฏิบัติหน้าท่ีครู	 หรือปฏิบัติการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดังนี้

1.	ผู้ที่ท�าหน้าที่ครูหรือปฏิบัติการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู	 ซ่ึงได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาแล้ว	 ให้สามารถประเมิน 

การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ได้	โดยศนูย์พฒันาเดก็เลก็ดงักล่าว

จะต้องผ่านการประเมินในระดับดีมาก	 หรือระดับดีจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)

2.	ผูด้�ารงต�าแหน่งข้าราชการครหูรอืบคุลากรทางการศกึษา	ต�าแหน่งครผููช่้วย	หรอืทีเ่รยีก

ชื่ออย่างอ่ืน	 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 5	 ปี	 

ให้สามารถใช้เป็นประสบการณ์การปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	ในการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้

ที่มา :	หนังสือส�านักงาน	ก.จ.	ก.ท.	และ	ก.อบต.	ที่	มท	0809.4/ว34	ลงวันที่	30	ส.ค.2562

28 วารสารคูนแคน



I โดย....ณัฐรินทร์ ทวีชัยจุฑานนท์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

บทความ กองพัสดุและทรัพย์สิน 

แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม

ที่มา :	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

	 สวัสดีค่ะ	 ฉบับน้ีจะขอน�าเสนอแนวทางปฏิบัติในการรับของแถม	

เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานของรัฐที่ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	 ยังมีประเด็น

ข้อสงสัยถึงแนวทางการปฏิบัติ	 กรณีการรับของแถมว่า	 สามารถกระท�า 

ได้หรือไม่	อย่างไร	หรือหากสามารถ	กระท�าได้	จะต้องด�าเนินการอย่างไร	

จงึจะไม่ขัดต่อพระราชบญัญติัการจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั	

พ.ศ.	2560

	 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ	 (คณะกรรมการวินิจฉัย)	 โดยได้รับมอบหมาย	 จากคณะกรรมการ

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พิจารณาแล้วเห็นว่า	

เพือ่ให้การรบัของแถมของหน่วย	งานของรฐั	เป็นไปอย่างถกูต้อง	เหมาะสม	

และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 จึงอาศัยอ�านาจตามมาตรา	 24	 วรรคหนึ่ง	

(6)	ประกอบมาตรา	29	วรรคหนึง่	(7)	แห่งพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.2560	ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	 หน ่วยงานของรัฐต ้องด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ ้าง	 ภายใต ้ 

พระราชบญัญติัฯ	และกฎกระทรวง	ระเบียบ	และประกาศทีอ่อก	ตามความ

ในพระราชบัญญัติฯ	 นี้	 ทั้งนี้	 ภายใต้ขอบเขตของงาน	 หรือ	 รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น	

	 2.	 เมื่อด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ	 1	 จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อ 

จัดจ้าง	 หรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว	 หากผู้ยื่นข้อเสนอ	 รายน้ัน	 ประสงค์ 

ทีจ่ะให้ของแถม	และหน่วยงานของรฐัพจิารณาแล้วเหน็ว่า	การรบัของแถม

ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ	 ก็สามารถรับของแถมได้	 โดยผู้ยื่น 

ข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแสดงความจ�านงในการบริจาค	 ให้แก่หน่วยงาน

ของรัฐ	 และให้หน่วยงานของรัฐ	 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ	 พ.ศ.2562	 

หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้องของหน่วยงานของรฐันัน้	ทัง้นี	้ในการรบัของบรจิาค

ดังกล่าว	 หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการตรวจรับพัสดุ	 และให้น�าพัสด ุ

ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม	 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภาครัฐ	พ.ศ.	2560	ด้วย

29วารสารคูนแคน



ข่าวกีฬา

I โดย..จ่าอ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

	 สวัสดีครับ	แฟนข่าวกีฬาทุกท่าน	อบจ.ขอนแก่น	ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน	7	คน	อบจ.ขอนแก่น	คัพ	ครั้งที่	3	ประจ�าปี	2562	ระหว่าง 

วันที่	2	-	21	ก.ย.	2562	ณ	สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น	แบ่งการแข่งขันเป็น	3	รุ่นอายุ	สรุปผลการแข่งขันดังนี้

รุ่น เยาวชนอายุไม่เกิน 8 ปี เยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี

รางวัลชนะเลิศ ทีม	ดราก้อน	จูเนียร์	พล ทีม	เลอสรร	12	อะคาเดมี่ ทีม	บ้านเกิ้ง	ราชประชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1 ทีม	อุดร	ยูไนเต็ด ทีม	มัญจาอารีน่า	อะคาเดมี่ ทีม	เทศบาลนครขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2 ทีม	เทคโนพล	อะคาเดมี่ ทีม	ดราก้อน	จูเนียร์	พล ทีม	บ้านดอนหันโนนหินแห่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3 ทีม	ขอนแก่น	ยูไนเต็ด ทีม	บูมป๊อปคอร์น	อะคาเดมี่ ทีม	ศิษย์ครูศักดิ์

	 พิธีปิดการแข่งขันในวันท่ี	 21	 ก.ย.	 2562	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	 ได้มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 

นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	 เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแก่นักกีฬา	 โดยมี	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร,์	

ผอ.กองกิจการขนส่ง	นายประชิต อ้ึงประเสริฐ,	 หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา	นายสมชาย อิฐรัตน์	 ร่วมเป็นเกียรติ	 ซึ่งมีผู้เข้ามาชมและเชียร์ 

บุตรหลานที่มาร่วมแข่งขัน	 รวมถึงผู้ชมท่ีให้ความสนใจ	 เข้าร่วมชมเป็นจ�านวนมาก	 โครงการดีๆ	 แบบนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการกีฬาท่ี	 อบจ.ขอนแก่น	 

ให้ความส�าคัญจัดการแข่งขันขึ้น	 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกก�าลังกาย	 และพัฒนาฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นและเป็นอีกทางหนึ่งท่ีเปิดโอกาส 

ให้เด็กๆ	 ได้มีแมวมองมาติดต่อทาบทามเพื่อไปศึกษาต่อในโรงเรียนที่สนับสนุนกีฬาฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้นต่อไป	หวังว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี ้

คงเป็นที่ชื่นชอบของกองเชียร์และเป็นประโยชน์แก่เยาวชนมากๆ	ครับส�าหรับฉบับนี้ลาไปก่อน	สวัสดีครับ

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน อบจ.ขอนแก่น คัพ ครั้งที่ 3

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


