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ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

	 อบจ.ขอนแก่น	 น�ำโดย	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์	 ร่วมกับ	 จังหวัดขอนแก่น,	 ทน.ขอนแก่น,	 กำรท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย	ส�ำนักงำนขอนแก่น	จัดกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่	“ขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2020”	ภำยใต้แนวคิด “ขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 

ฉลองครบรอบ 222 ปี KhonKaen Countdown Celebration of 222 Years” ในวันที่	31	ธ.ค.	2562	ณ	เวทีกลำงประตูเมือง	ถนนศรีจันทร์ 

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เล่าเรื่องจากปก
กับ นายก อบจ.ขอนแก่น

ขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2020
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นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ
ปลัด อบจ.ขอนแก่น 

เจ้าของ :	องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้อำานวยการ : 
	 ดร.พงษ์ศักดิ์		ตั้งวำนิชกพงษ์	
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 
	 นำยสิทธิกุล		ภูค�ำวงศ์	
	 นำงวัชรำภรณ์		ผ่องใส	
	 นำยพิทักษ์ชน	ช่ำงเหลำ	
	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	 นำยปรัชญำ		ผิวผำง	
	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ที่ปรึกษา 
	 นำยสุชำติ		ไตรองค์ถำวร	
	 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	 นำยประสิทธิ์		อุดมธนะธีระ	
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	 นำยวรเวทย์		ดิเรกศรี	
	 หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
	 นำงวรำพร	หำญชนะชัยกูล	
	 ผู้อำานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
	 นำยเพ็ชร		มูลป้อม	
	 ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ	
	 นำงสำวจุฑำรัตน์		สุภโตษะ	
	 ผู้อำานวยการกองคลัง	
	 นำยวิรัติ		นำคนชม	
	 ผู้อำานวยการสำานักการช่าง	
	 นำยประชิต		อึ้งประเสริฐ	
	 ผู้อำานวยการกองกิจการขนส่ง	
	 นำงจิตลัดดำ		สถิรธนำกร	
	 ผู้อำานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	
	 นำยสุวนัย		ภูมำศ	
	 ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่	
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 
	 นำงพัฒนำวดี		วิริยปิยะ
	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

ผู้จัดการ 
	 นำยวรเวทย์	ดิเรกศรี
 หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ช่วยผู้จัดการ : 
	 นำงศิริพร		ประดำพล	
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
ฝ่ายประสานงานจัดส่งและนายทะเบียน : 
	 นำงทัศรินทร์		เชิดโกทำ
ฝ่ายประสานงานติดตามข้อมูลประจำากองต่างๆ : 
	 นำยเทพมงคล		ประดำพล	 นำงสำวสุธิดำ	อุ่นสนธิ์	 นำงนษ		ปรีทรัพย์
	 นำงสำวผกำสวรรค์		ปรัชญคุปต์	 นำยรุ่งโรจน์		สิงห์มี	 นำงสุภำพร		ภูเงิน
	 นำงกรรณิกำร์		เจริญดี	 นำยกิตติชัย		อุทธำ	 นำงกุลกำญจน์		แสงหมี
	 จ่ำเอกวีระศักดิ์		อินทวงษ์
คณะผู้จัดทำาข่าวประจำากองบรรณาธิการ
	 นำงสำวพรทิพำ		รำชสีทำ	 	
	 นำงพัชร์ชวัล		สุวัตถิกุล	 	
	 นำงณัฐชยำ		ดำหำร	 	
	 นำงสำวเกศนีย์		บุญอ่อน	 	 	
	 นำงสำวพรรณนิษำ		บุญปัน
	 นำงวรำภรณ์		อุทธำ	 	
วัตถุประสงค์ : 
	 เพื่อเป็นกำรเผยแพร่กิจกรรมตำมกรอบภำรกิจของ	 อบจ.ขอนแก่น	 ตลอดจนองค์กรภำครัฐ	 และเอกชน	 เพื่อให้
ประชำชนทั่วไปได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร	ข้อเสนอแนะ	ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นเชิงรุก	โดยประชำชน	องค์กร
ภำคเอกชน	เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำจังหวัด	อย่ำงเต็มรูปแบบ

สำานักงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
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บทบรรณาธิการ
 	 สวัสดีค ่ ะผู ้ อ ่ ำนทุกท ่ ำน		

วำรสำรคูนแคน	ปีที่	15	ฉบับที่	2	

ประจ�ำเดือนธันวำคม-มกรำคม	

กลับมำพบกับทุกท่ำนอีกครั้ง	

พร้อมกับข่ำวควำมเคล่ือนไหว

ต่ำงๆ	 ขององค์กำรบริหำรส่วน

จั งหวั ดขอนแก ่ นและจั งหวั ด

ขอนแก่น

	 ป ี เก ่ำผ ่ำนพ ้นไป	 ป ีใหม  ่

ก้ำวเข้ำมำ	สิง่ทีไ่ม่ดใีนปีเก่ำกใ็ห้ทกุท่ำนลบเลือน	

แล้วต้อนรบัปีใหม่ด้วยพลงักำย	พลงัใจทีเ่ข้มแขง็และสดใส

นะคะ	ในฉบับนี้เรำก็น�ำเรื่องรำวดีๆ	มำแบ่งปันให้กับผู้อ่ำนวำรสำรเหมือนเช่นเดิมค่ะ

	 ในช่วงเดือนธันวำคมมีวันส�ำคัญคือวันที่	5	ธันวำคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชำติ	อีกทั้งยัง

เป็นวนัชำตอีิกด้วย	โดยภำครัฐและภำคเอกชนจะมกีำรประดบัธงชำตท่ีิอำคำรบ้ำนเรอืน	โดย	อบจ.	

ขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่นได้มีพิธีท�ำบุญตักบำตร	 พิธีกำรวำงพวงมำลำ	 จัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญ

สำธำรณประโยชน์	และเดินสวนสนำม	และในวันที่	10	ธันวำคม	ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญค่ะ	

และในเดอืนมกรำคมนีม้วีนัส�ำคญัคอื	วนัเดก็	ซึง่ในประเทศไทยจะตรงกบัวนัเสำร์ทีส่องของเดอืน

มกรำคมทุกปี	 โดยในปีนี้ได้ค�ำขวัญจำกนำยกรัฐมนตรีคือ	“เด็กไทยยุคใหม่	รู้รักสามัคคี	รู้หน้าที่

พลเมืองไทย”	 ซึ่งพวกเรำทุกคนควรสนับสนุนให้เด็กๆ	ท�ำแต่สิ่งดีๆ	ท�ำให้พวกเขำรักที่จะเรียนรู้	

จะได้เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวำมคดิด	ีท�ำดต่ีอไปค่ะ	และ

อีกวันที่ส�ำคัญคือวันที่	16	มกรำคมของทุกปีเป็นวันครู	

เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบำอำจำรย์ 

ที่ได้อบรมส่ังสอนเรำมำตั้งแต่เล็ก	 ท�ำให้เรำเป็นคนดี 

รู้วิชำ	 เพรำะฉะน้ันครูจึงเป็นบุคคลที่ส�ำคัญอย่ำงมำก 

ในวงกำร	 กำรศึกษำ	 ทั้ งในด ้ำนวิชำกำร	 และ

ประสบกำรณ์	รวมทัง้เป็นอำชพีท่ีถอืว่ำมคีวำมเสยีสละ

เพื่อส่วนรวมอย่ำงมำกค่ะ

	 ก ่อนจำกกันฉบับนี้ขออำรำธนำคุณพระศรี

รัตนตรัยองค์พระธำตุขำมแก่น	 และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

ในสำกลโลกจงบันดำลประทำนพรให้แก่ทุกท่ำน

ประสบกับควำมสุขควำมเจริญ	มีพลำนำมัยที่สมบูรณ์

แข็งแรง	พบกันฉบับหน้ำ	สวัสดีค่ะ

นำงนภัค		ปัญญำใส
นำงจิระนันท์		ชนเวียน
นำงสำววิภำรัตน์		ชมชัยภูมิ
นำงสำวรัชนีวรรณ		ทองชำ
นำงสำวยุวนิดำ		แสนแก้ว

ว่ำที่ร้อยตรีหญิงปนัดดำ		กรมโคตร
นำยชำญสิทธิ์		คุ้มตะบุตร
นำยเกียรติศักดิ์		บัวพำ
นำยพิพัฒน์พล		หล่อยดำ
นำงสำวอรษำ	ดวงแก้ว
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สินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มนำ้าพริกแก่นฝาง

477 ม.9 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง

จ.ขอนแก่น 40270
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โครงการ “ถนนดี มีน�้าดื่ม – น�้าใช้ รวมใจสู้สาธารณภัย”
	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธำน

พิธีส่งเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงำนในโครงกำร	“ถนนดี มีน�้ำดื่ม – น�้ำใช้ 

รวมใจสูส้ำธำรณภยั”	ประจ�ำปีงบประมำณ	2563	โดยส�ำนกักำรช่ำงได้น�ำ

เครื่องจักรกลออกปฏิบัติงำนตำมโครงกำรปรับเกรดผิวจรำจรถนนลูกรัง	

หรือหินคลุก	 และโครงกำรซ่อมปะผิวจรำจรถนนลำดยำงปฏิบัติงำนจัดท�ำ

เอง	ในโอกำสนี้มี	รองประธำนสภำ	อบจ.ขอนแก่น	นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ,	

เลขำนกุำรสภำ	อบจ.ขอนแก่น	นายวฒุพิร ศรมีงักรแก้ว,	ส.อบจ.ขอนแก่น	

อ.พระยืน	นายสมาส นามพิกุล,	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี 

วิริยปิยะ,	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธ์ิ อุดมธนะธีระ	 หัวหน้ำ 

ส่วนรำชกำร	ข้ำรำชกำร	และ	พนกังำน	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมพธิส่ีงเครือ่งจกัรกล 

ในครัง้นี	้เมือ่วนัที	่1	พ.ย.	2562	ณ	ศนูย์เครือ่งจกัรกล	ส่วนพฒันำโครงสร้ำง

พื้นฐำน	ส�ำนักกำรช่ำง	อบจ.ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ภูห่านเกมส์ ครั้งที่ 18 
	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธำน

เป ิดกำรแข ่ งขันกีฬำเชื่ อมควำมสำมัคคีปรองดอง	 อบต.ภูห ่ำน 

“ภูห่ำนเกมส์ ครั้งที่ 18”	โดยมี	นำยก	อบต.ภูห่ำน	นายบุญอยู่ เกียรติศิริกุล 

กล่ำวรำยงำน	 และน�ำคณะให้กำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่น	 ในโอกำสนี้ม ี

ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 2	นายจารุพรรณ ภูวสันติ	 ผู้น�ำท้องที่ 

ผู้น�ำท้องถิ่น	 เข้ำร่มเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 12	 พ.ย.	 2562	ณ	 สนำมกีฬำ

โรงเรียนภูห่ำนศึกษำ	อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น

เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์

	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ ตัง้วานชิกพงษ์	เป็นประธำน

พิธีเปิดกำรแข่งขันกีฬำสีภำยในต้ำนยำเสพติดโรงเรียนโคกนำงำม 

พิทยำสรรพ์	 โดยมี	 นำยก	 อบต.นำงำม	 นายบุญธรรม โพธิ์สอน 

กล่ำวรำยงำน	อดีตส.ส.บัญชีรำยชื่อ	พรรคเพื่อไทย	นายธนิก มาสีพิทักษ์,	

ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.มัญจำคีรี	นายสุพร ค้อนดี	 ผู้บริหำรท้องถิ่น 

สมำชิกสภำฯ	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	เมื่อวันที่	22	พ.ย.	2562	ณ	สนำมกีฬำ

โรงเรียนโคกนำงำมพิทยำสรรพ์	ต.นำงำม	อ.มัญจำคีรี	จ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ขอนแก่นโซนใต้ ครั้งที่ 26
	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ ตัง้วานชิกพงษ์	เป็นประธำน

เปิดกำรแข่งขันกีฬำสหกรณ์สัมพันธ์ขอนแก่นโซนใต้	 ครั้งที่	 26	 โดยมี	

ประธำนกรรมกำรสหกรณ์กำรเกษตรโนนศิลำ	นางสาวสุรักษ์ สุดอาราม 

กล่ำวรำยงำน	 มีสหกรณ์ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันจ�ำนวน	 12	 สหกรณ์	 จำก 

10	 อ�ำเภอ	 ได้แก่	 อ�ำเภอบ้ำนไผ่	 อ�ำเภอเมืองพล	 อ�ำเภอแวงน้อย 

อ�ำเภอแวงใหญ่	 อ�ำเภอเปือยน้อย	 อ�ำเภอหนองสองห้อง	 อ�ำเภอชนบท	

อ�ำเภอมัญจำคีรี	 อ�ำเภอบ้ำนแฮด	 และอ�ำเภอโนนศิลำ	 จ�ำนวน	 300	 คน 

ในโอกำสนี้มี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.โนนศิลำ	นายศรัญ กสิกิจวรกุล, 

นำยอ�ำเภอโนนศิลำ	 นายอดิเรก ใหม่มงคล	 ผู ้น�ำท้องถิ่น	 ผู ้น�ำท้องที ่

ร่วมเป็นเกียรติ	 เม่ือวันที่	 29	 พ.ย.	 2562	ณ	 สนำมหน้ำท่ีว่ำกำรอ�ำเภอ 

โนนศิลำ	อ.โนนศิลำ	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์ มอบหมำยให้	

รองนำยก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	เป็นประธำนเปิดงำนศิลป

หัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	69	ปีกำรศึกษำ	2562	ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ	

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	 เขต	 5	 โดยมี 

นำยอ�ำเภอสีชมพู	นายชลิต วิเศษศิริ	กล่ำวต้อนรับ	ผอ.สพป.ขอนแก่น	เขต	5 

นายวสนัต์ สตัยคณุ	กล่ำวรำยงำน	ในโอกำสนีม้	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สชีมพ	ู

เขต	 1,2	 นายอาทิตย์ ถนอมทุน,	 นายจารุพรรณ ภูวสันติ	 และ 

ผอ.ส�ำนกักำรศกึษำ	ศำสนำและวฒันธรรม	ดร.เกยีรตคิณุ จนัแก่น	ร่วมเป็น

เกยีรต	ิเมือ่วนัที	่7	พ.ย.	2562	ณ	โรงเรยีนสชีมพศูกึษำ	อ.สชีมพู	จ.ขอนแก่น

ร่วมต้อนรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมำยให้	

รองนำยก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 ร่วมต้อนรับกำรตรวจ

รำชกำรของ	 นายนิพนธ์ บุญญามณี	 รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง

มหำดไทย	 ประเด็นกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่สำธำรณประโยชน์ 

(ดอนหลักด�ำ)	โดยมี	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล

ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย	 เมื่อวันที่	 22	 พ.ย.	 2562	 ณ	 ห้องประชุม 

อบต.บ้ำนโนน	อ.ซ�ำสูง	จ.ขอนแก่น

มหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น
สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ�าปี 2562 

	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมำยให้	

รองนำยก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

เปิดงำนมหกรรมรวมพลัง	 อสม.ขอนแก่น	 สร้ำงสุขภำพ	 สู่กำรพัฒนำ 

คุณภำพชีวิต	 ประจ�ำปี	 2562	 โดยมี	 ผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 เป็นประธำนในพิธี	 และมี	 นำยแพทย์สำธำรณสุข

จังหวัดขอนแก่น	นพ.สมชาติโชติ ปิยวัชร, อสม.ทุกอ�ำเภอในเขตจังหวัด

ขอนแก่น,	 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจำกโรงพยำบำลชุมชน,	 ส�ำนักงำน

สำธำรณสขุอ�ำเภอ	โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล	หน่วยงำนภำครฐัและ

เอกชน	 เข้ำร่วมงำน	 เม่ือวันท่ี	 14	 พ.ย.	 2562	ณ	 ขอนแก่นฮอลล์	 ช้ัน	 5	

ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ	ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหนองเรือภูเม็ง
ประจ�าปี 2562

	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธำน

เปิดกำรแข่งขันกีฬำศูนย์เครือข่ำยโรงเรียนหนองเรือภูเม็ง	ประจ�ำปี	2562	

โดยมี	ผอ.รร.บ้ำนฟ้ำเหลื่อม	นายบดินทร์ บุญลือ	กล่ำวรำยงำน	เมื่อวันที่	

19	 ธ.ค.	 2562	 ณ	 สนำมกีฬำโรงเรียนชุมชนหนองเรือ	 อ.หนองเรือ	

จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ช้อป ชิม ชา ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณี
ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2562  

	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมำยให้	

รองนำยก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	ร่วมกิจกรรม	ช้อป	ชิม	ชำ	

ในงำนเทศกำลไหมนำนำชำติ	 ประเพณีผูกเสี่ยวและงำนกำชำดจังหวัด

ขอนแก่น	ประจ�ำปี	2562	โดยมี	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ 

จังตระกุล	 เป็นประธำน	 ในโอกำสน้ีมี	 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 

นายศรัทธา คชพลายุกต์,	นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์,	 ปลัดจังหวัดขอนแก่น	

ดร.อลงกต วรกี	ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน	เข้ำร่วมกิจกรรม	

เมื่อวันที่	1	ธ.ค.	2562	ณ	ซุ้มนิทรรศกำรหม่อนไหมนำนำชำติ	บริเวณหน้ำ

พระบรมอนสุำวรีย์	รชักำลที	่5	ศำลำกลำงจงัหวดัขอนแก่น	อ.เมอืงขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ
	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมำยให้	

รองนำยก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	พร้อมด้วย	หัวหน้ำส�ำนัก

ปลัดฯ	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี,	 ผอ.กองคลัง	นางสาวจุฑารัตน์ สุภโตษะ 

และข้ำรำชกำร	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมพิธีท�ำบุญตักบำตร	 เนื่องในโอกำส 

วันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	

มหำภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนำถบพิตร	 วันพ่อแห่งชำติ	โดยมี	 ผู้ว่ำรำชกำร

จงัหวดัขอนแก่น	ดร.สมศกัดิ ์จงัตระกลุ	เป็นประธำน	เมือ่วนัท่ี	5	ธ.ค.	2562 

ณ	บริเวณลำนศำลหลักเมือง	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดขอนแก่น
	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	ได้มอบหมำย

ให้	รองนำยก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

เปิดกำรประกวด	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 IDOL	 จังหวัดขอนแก่น 

หรือเยำวชนต้นแบบเก่งและดี	 รุ่นที่	 10	 ประจ�ำปี	 2563	 เพื่อเป็นตัวแทน

ระดับจังหวัดเข้ำร่วมประกวดระดับภำคและประเทศต่อไป	 ในโอกำสนี้มี 

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น	 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์	 เป็นประธำน 

ในพิธี	พร้อมด้วย	นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น	นพ.สมชาติโชติ 

ปิยวัชร์	 กล่ำวรำยงำน	 คณะครู	 นักเรียน	 และผู้ปกครอง	 ร่วมเป็นเกียรติ 

ในพธิ	ีเมือ่วนัที	่25	พ.ย.	2562	ณ	ห้องประชมุสริสิ�ำอำง	โรงเรยีนกัลยำณวตัร 

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานเทศกาลไหมนานาชาติฯ
	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	ได้มอบหมำย

ให้	 รองนำยก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 ร่วมพิธีบวงสรวง 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์งำนเทศกำลไหมนำนำชำติ	 ประเพณีผูกเสี่ยว	 และงำนกำชำด	

จังหวัดขอนแก่น	 ประจ�ำปี	 2562	 โดยมี	 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น	

นายศรัทธา คชพลายุกต์	 เป็นประธำนในพิธี	 เมื่อวันที่	 28	 พ.ย	 2562 

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

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมฯ
	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมำยให้		

รองนำยก	อบจ.ขอนแก่น	นายสทิธกิลุ ภคูำาวงศ์	พร้อมด้วย	รองปลดั	อบจ.

ขอนแก่น	นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ	และคณะผู้บริหำร	ข้ำรำชกำรสังกัด	

อบจ.ขอนแก่น	ร่วมพธิถีวำยพำนพุม่ดอกไม้และถวำยบงัคม	เนือ่งในโอกำส

วันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 

มหำภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนำถบพิตร	 วันพ่อแห่งชำติ	 โดยมี	 ผู้ว่ำรำชกำร

จงัหวดัขอนแก่น	ดร.สมศกัดิ ์จังตระกลุ	เป็นประธำน	เมือ่วนัที	่5	ธ.ค.	2562 

ณ	ห้องประชุมแก่นเมือง	 ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

พิธีกระท�าสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
ประจ�าปีการศึกษา 2562

	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมำยให้	

รองนำยก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 ร่วมพิธีกระท�ำสัตย ์

ปฏิญำนตนและสวนสนำมของนกัศึกษำวชิำทหำร	ประจ�ำปีกำรศกึษำ	2562 

โดยมี	 ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกท่ี	 23	พลตรีปราโมทย์ นาคจันทึก 

เป็นประธำนในพิธี	ในโอกำสนี้มี	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ 

จังตระกุล,	 รองผู้บัญชำกำรต�ำรวจภูธรภำค	 4	พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต 

ฮามคำาไพ เข้ำร่วมพิธี	เมื่อวันที่	6	ธ.ค.	2562	ณ	สนำมกีฬำ	อบจ.ขอนแก่น	

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีร�าลึกถึง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมำยให้	

รองนำยก	 อบจ.ขอนแก่น	 	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 พร้อมด้วย	 รองปลัด 

อบจ.ขอนแก่น	 นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ	 และข้ำรำชกำรสังกัด 

อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมวำงพวงมำลำพิธีร�ำลึกถึง	 ฯพณฯ จอมพลสฤษด์ิ 

ธนะรชัต์ โดยม	ีรองผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัขอนแก่น	นายปานทอง สระคพูนัธ์ 

เป็นประธำนในพิธี	 ในโอกำสน้ีมี	พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ และทำยำท,	

หัวหน้ำส่วนรำชกำร,	 หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ,	 ผู ้บริหำรสถำบัน 

กำรศึกษำ,	 ประธำนชมรม,	 นำยกสมำคม	 สโมสร	 พ่อค้ำและประชำชน 

ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 8	 ธ.ค.	 2562	ณ	บริเวณหน้ำอนุสำวรีย์	 ฯพณฯ	

จอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	สวนรัชดำนุสรณ์	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น
	 นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมำยให้	

รองนำยก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	พร้อมด้วย	ผอ.กองกำร

เจ้ำหน้ำที่	นายสุวนัย ภูมาศ	ข้ำรำชกำร	พนักงำน	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมงำน

วันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล	(ประเทศไทย)	จังหวัดขอนแก่น	ภำยใต้แนวคิด	

“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต”	โดยมี	รองผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดขอนแก่น	นายปานทอง สระคูพันธ์	เป็นประธำน	และมี	ผู้อ�ำนวย

กำรส�ำนกังำน	ป.ป.ช.	ประจ�ำจงัหวดัขอนแก่น	ว่าทีร้่อยตร ีสมบรูณ์ หสัดม 

กล่ำวรำยงำน		เมื่อวันที่	9	ธ.ค.	2562		ณ	ห้องประชุมพีรสิทธิ์	ค�ำนวณศิลป์	

วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น	 มหำวิทยำลัยขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

9วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

แถลงข่าว “งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น 
ประจ�าปี 2562 และงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2020”

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์	 ร ่วมแถลงข่าว 

“งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจ�าปี 2562 และ 

งานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2020”	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 เป็นประธาน	 และมี	 นายก	 ทน.ขอนแก่น 

นายธีระศักด์ิ ฑีฆายุพันธุ์,	 รองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น	

พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง,	 ผู ้แทนจากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	 23	

พ.อ.โรมรัน สารสมัคร, ผู้อ�านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

ส�านักงานขอนแก่น	คุณศิริวรรณ สีหาราช	 ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย 

เมือ่วนัที	่12	ธ.ค.	2562	ณ	บรเิวณสวนสขุภาพบงึทุง่สร้าง	อ.เมอืงขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์	กล่าวรายงาน	โครงการ

สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน	 เดิน	 –	 วิ่ง	 มินิฮาล์ฟมาราธอน	

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชมงคล	 พระราชพิธี 

บรมราชภิเษก	 โดยมี	 รองผู ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 นายวรทัศน ์

ธุรีจันทร์	 เป็นประธานในพิธี	 และมี	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวด ี

วิริยปิยะ,	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธ์ิ อุดมธนะธีระ	 หัวหน้า 

ส่วนราชการ	 ข้าราชการและพนักงานอบจ.ขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติ 

เมื่อวันที่	 15	 ธ.ค.	 2562	ณ	 สนามกีฬา	 อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น	

ร่วมพิธีลงนาม (MOU)
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยด�ารงไว้ในแผ่นดิน  

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นางพฒันาวด ี วริยิปิยะ ร่วมพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง

ความร่วมมือ	 (MOU)	 โครงการสืบสาน	 อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยด�ารงไว้ 

ในแผ่นดิน	 โดยมี	 ประธานสภาสตรีแห่งชาติ	 ในพระราชูปถัมภ์	ดร.วันดี 

กุลชรยาคง จุลเจริญ,	 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	 นายโชคชัย 

แก้วป่อง,	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล,	ประธาน

คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ	 นางรชตภร โตดิลกเวชช์, 

ประธานคณะกรรมการพฒันาสตรีจงัหวดัขอนแก่น	นางมกุดา พงษ์สมบตั,ิ 

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน	 เขตตรวจราชการที่	 12	นางสาว

ศันสนีย์ ทาสม,	 ผู ้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 

นายเข็มชาติ สมใจวงศ์ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น	 นายธีระเชษฐ 

สอนปะละ	 ร่วมท�า	MOU	 ในครั้งนี้ด้วย	 เมื่อวันที่	 1	 ธ.ค.	 2562	ณ	ห้อง

ประชุมแก่นเมือง	 (ช้ัน	 1)	 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

พิธีวันชาติไทย
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้		

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	 พร้อมด้วย	 หัวหน้าส่วน

ราชการ	 ข้าราชการสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมพิธีวันชาติไทย	 โดยม ี

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 เป็นประธานในพิธี 

เมื่อวันที่	5	ธ.ค.	2562	ณ	บริเวณลานสวนสนามค่ายศรีพัชรินทร	มณฑล

ทหารบกที่	23	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

10 วารสารคูนแคน



“รู้เรื่องกฎหมาย”
โดย พีระพงษ์  สงกลาง  นิติกรช�านาญการพิเศษ

การมอบอ�านาจตามกฎหมายปกครอง
	 สวัสดีปีใหม่ผู้อ่ำนทุกท่ำน	ส�ำหรับฉบับนี้ผู้เขียนขอน�ำเสนอข้อมูลและข้อเปรียบเทียบเกี่ยวกับหลัก	“การมอบอำานาจ”	โดยเป็นเรื่องที่หน่วยงำน

ทำงปกครอง	หรือเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั	ต้องตระหนกัและให้ควำมส�ำคัญในหลักวธิปีฏิบติัอย่ำงถูกต้อง	ซึง่กำรมอบอ�ำนำจต้องยดึหลัก	“ความชอบด้วยกฎหมาย

ของการกระทำาทางปกครอง”	ที่ก�ำหนดไว้ว่ำ	ฝ่ำยปกครองจะกระท�ำกำรใดๆ	ที่อำจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ	เสรีภำพ	หรือประโยชน์อันชอบธรรม

ของเอกชนได้ต่อเม่ือมีกฎหมำยให้อ�ำนำจ	 และจะต้องกระท�ำกำรดังกล่ำวภำยในขอบเขตที่กฎหมำยก�ำหนด	 หรืออำจกล่ำวส้ันๆ	 ว่ำ	 “ไม่มีกฎหมาย 

ไม่มีอำานาจ”

	 ในส่วนของ	“การมอบอำานาจตามกฎหมายปกครอง”	มีองค์ประกอบส�ำคัญ	ดังนี้

	 1.	 ต้องมีกฎหมำยอนุญำตให้ผู้ทรงอ�ำนำจสำมำรถมอบอ�ำนำจได้

	 2.	 เจ้ำหน้ำที่ที่รับมอบอ�ำนำจต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่กฎหมำยอนุญำตให้เป็นผู้รับมอบอ�ำนำจได้

	 3.	 กำรมอบอ�ำนำจต้องท�ำตำมแบบที่กฎหมำยก�ำหนด	เช่น	ท�ำเป็นหนังสือ	ค�ำสั่ง	หรือประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

ข้อสังเกต : (1)	 ผู้ทรงอ�ำนำจมอบอ�ำนำจไปแล้ว	ตนเองจะสอดเข้ำไปใช้อ�ำนำจนั้นไม่ได้	(กรณีนี้ไม่สำมำรถน�ำหลักกฎหมำยแพ่งมำใช้ได้)

	 	 (2)	 กำรมอบอ�ำนำจตำมกฎหมำยปกครอง	เป็นลักษณะกำรโอนอ�ำนำจ

(อ�ำนำจโอนไปหำผู้รับมอบอ�ำนำจแล้ว	 ผู้รับมอบอ�ำนำจย่อมต้องรับผิดชอบในอ�ำนำจที่ใช้เอง	 ผู้มอบอ�ำนำจมีเพียงอ�ำนำจหน้ำที่ก�ำกับดูแล	 ติดตำม 

แนะน�ำ	ตำม	พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	พ.ศ.	2535	มำตรำ	40	วรรคสอง)

	 	 (3)	 ข้อยกเว้นที่ผู้มอบอ�ำนำจจะสอดเข้ำไปใช้อ�ำนำจได้	 คือ	 กรณีตำม	 พ.ร.ฎ.	 ว่ำด้วยกำรมอบอ�ำนำจ	 พ.ศ.	 2550	 มำตรำ	 7	 วรรคสอง 

หำกเห็นว่ำกำรใช้อ�ำนำจไม่ถูกต้องหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำย

เปรียบเทียบความแตกต่างเรื่องการมอบอำานาจ

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 (มาตรา 38-40) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

-	 ห้ำมมอบอ�ำนำจ	เว้นแต่มีกฎหมำยอนุญำตจึงท�ำได้ -	 มอบอ�ำนำจได้เสมอ	เว้นแต่	เป็นเรื่องเฉพำะตัว	หรือ	มีกฎหมำยห้ำม

-	 กำรมอบอ�ำนำจต่อไป	 (มอบช่วง)	 มีเฉพำะกรณี	 มอบอ�ำนำจให้ผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดตำมหลักเกณฑ์ที่	ผู้มอบก�ำหนด

-	 กำรตั้งตัวแทน	ใช้หลักตัวกำร	ตัวแทน

-	 เรื่องที่มอบ	 ได้แก่	 กำรสั่ง	 กำรอนุญำต	 กำรอนุมัติ	 กำรปฏิบัติรำชกำร	

เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรมีประสิทธิภำพ

-	 ไม่จ�ำเป็นต้องมีกฎหมำยระบุไว้

-	 ผู ้รับมอบอ�ำนำจต้องมีต�ำแหน่งตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 (กฎหมำย 

ไม่เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ใช้ดุลพินิจ)

-	 ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำเป็นหนังสือ	เว้นแต่กิจกำรที่กฎหมำยบังคับ

-	 เป็นกำรมอบระหว่ำงต�ำแหน่งกบัต�ำแหน่ง	ไม่ใช่ระหว่ำงบคุคลต่อบคุคล -	 บอกเลิกเมื่อใดก็ได้	/	ผู้รับปฏิเสธได้

-	 ผู้รับมอบจะปฏิเสธกำรมอบอ�ำนำจไม่ได้ -	 ตวัแทนต้องท�ำกำรด้วยตนเอง	เว้นแต่ให้มอี�ำนำจช่วง	เมือ่ตวัแทนท�ำกำร

ภำยในขอบอ�ำนำจ	ย่อมผูกพันตัวกำร

-	 ผู้รับมอบอ�ำนำจต้องรับผิดชอบกำรใช้อ�ำนำจด้วยตนเอง -	 สัญญำระงับเมื่อตัวแทนตำย

-	 ผู้รับมอบอ�ำนำจยังก�ำกับ	ติดตำม	แนะน�ำ	แก้ไขได้

-	 เมื่อมอบแล้วจะใช้อ�ำนำจระหว่ำงนั้นไม่ได้

-	 มีผลตรำบเท่ำที่ไม่ถูกเพิกถอน	/	สิ้นผลโดยเงื่อนเวลำ	/	เหตุอื่น
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ.
โดย...เกศนีย์  บุญอ่อน เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

ประมวลภาพมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2563
	 ในช่วงส่งท้ำยปีเก่ำ	 ต้อนรับปีใหม่	 2563	 ท่ีผ่ำนมำ	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหำร	 หัวหน้ำ 

ส่วนรำชกำร	 ข้ำรำชกำร	 อบจ.ขอนแก่น	 อวยพรและขอพรปีใหม่	 จำก	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น	 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 และมอบหมำยให้ 

ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	เข้ำมอบกระเช้ำของขวัญปีใหม่เพื่ออวยพรและรับพรจำก	รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น	นายปานทอง 

สระคูพันธ์,	นายสุเทพ มณีโชติ, นายศรัทธา คชพลายุกต์	และ	นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ 

	 นอกจำกนี้	 ในช่วงปลำยเดือน	 ธ.ค.	 2562	และช่วงต้นเดือน	ม.ค.	 2563	มีหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ	 ได้ทยอยเข้ำอวยพรและรับพรเพื่อควำม 

เป็นสิริมงคลจำก	นำยก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	และคณะผู้บริหำร	อบจ.ขอนแก่น	เนื่องในช่วงส่งท้ำยปีเก่ำ	ต้อนรับปีใหม่	2563 

ณ	ส�ำนักงำน	อบจ.ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สมัยประชุมวิสามัญ ประจ�าปี 2562 ครั้งที่ 1

	 นำยก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร	 หัวหน้ำส่วนรำชกำร	 และข้ำรำชกำรสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น 

เข้ำร่วมกำรประชุมสภำ	อบจ.ขอนแก่น	สมัยประชุมวิสำมัญ	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2562	ครั้งที่	4	โดยมีประธำนสภำ	อบจ.ขอนแก่น	ดร.สุชาติ ไตรองค์ถาวร 

เป็นประธำนเปิดกำรประชุม	 เม่ือวันท่ี	 12	 ธ.ค.	 2562	 เวลำ	 13.30	 น.	 ณ	 ห้องประชุมสภำ	 อบจ.ขอนแก่น	 ซึ่งที่ประชุมได้มีกำรพิจำรณำญัตติ 

ที่ส�ำคัญ	ดังนี้																						

	 1.	 ญัตติเรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น	(ส�ำนักกำรศึกษำฯ)

	 2.	 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี	 2563	 เพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่	 แผนงำนบริหำรทั่วไป	 งบลงทุน	 หมวดค่ำที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้ำง	รำยกำรค่ำก่อสร้ำงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชบรมรำชำภิเษก	(ส�ำนักปลัดฯ)

ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.
โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
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เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งมอบสนามกีฬาระดับอ�าเภอ 

(สนามกีฬาพระยืน) โดยมี อธิบดีกรมพละ ดร.สันติ ป่าหวาย, รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว, นายอ�าเภอพระยืน นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ เป็นผู้ร่วมลงนาม MOU ในโอกาสนี้มี โฆษกประจ�ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ผอ.ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผอ.รร.พระยืนวิทยาคาร นายภักดี ศิริพรรณ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 

I โดย....พิพัฒน์พล หล่อยดา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งมอบสนามกีฬาระดับอ�าเภอ (สนามกีฬาพระยืน)
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I โดย...ฝายบัญชี

ภารกิจ กองคลัง

การรับช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ. อบจ. จํานวน 292,340,320.53 บาท

2. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.แผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจ จํานวน 180,352,031.37 บาท

3. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 631,268,660.89 บาท

4. คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน  90,064,195.81 บาท

5. คาภาคหลวงแร จํานวน  6,643,885.96 บาท

6. ภาษีนํ้ามัน จัดเก็บได  13,457,560.55 บาท

7. ภาษียาสูบ จัดเก็บได  66,660,820.86 บาท

8. คาธรรมเนียมผูพักในโรงแรม จัดเก็บได  2,704,164.37 บาท

9. เงินรายไดสถานีขนสง (งบเฉพาะการ) จัดเก็บได  29,768,369.07  บาท

ยอดรายรับจริงและรายจ่ายจริง

1. รายรับทั้งสิ้น จํานวน  2,277,789,777.69  บาท

2. รายจายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป) จํานวน  1,822,520,923.66  บาท

3. รายจายคางจาย จํานวน 300,852,342.81  บาท

4. รายจายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เฉพาะกิจคางจาย  จํานวน 56,814,239.55  บาท

5. จายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนสง จํานวน 22,522,605.53  บาท

6. จายขาดเงินสะสม 2561-2562 จํานวน 89,106,112.00  บาท
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โดย.... ฝายนโยบายและแผน

ภารกิจ กองแผนและงบประมาณ

กองแผนและงบประมาณ ได้ด�าเนินงานโครงการฝกอบรมเชิง-

ปฏิบัติการ การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 เผยแพร่และสื่อการตลาด

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เขตอ�าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ประจ�าป

งบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 10 ธ.ค. 2562 เพื่อให้ประชาชนและ

เยาวชนในเขตพื้นที่อ�าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้รับความรู้เรื่องการ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธยุค 4.0 
เผยแพร่และสื่อการตลาดด้านเศรษฐกิจพอเพียง เขตอ�าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ประจ�าปงบประมาณ 2563

จดัท�าส่ือประชาสัมพนัธ์ยคุ 4.0 เผยแพร่และส่ือการตลาดด้านเศรษฐกจิพอ

เพียง และได้ทักษะในการประชาสัมพันธ์ แนวคิด  ข้อเสนอแนะไปใช้

ในการประชาสัมพันธ์การตลาดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู ้เข้าร่วม

โครงการ จ�านวน 100 คน สถานที่ฝกอบรม ณ คุ้มโอเคแม่ใหญ่สอน 

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
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I โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝายปฏิบัติงานขนส่ง

สาระน่ารู้ กองกิจการขนส่ง

กรมการขนส่งทางบกได้ออกระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายสินบนรางวัลและค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป ให้ประชาชนสามารถส่งพฤติการณ์การกระท�าความผิด ตามพ

ระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งครอบคลุมการกระท�าผิดของรถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ 

ทุกประเภท โดยจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินน�าส่งรายได้แผ่นดินแล้ว 

วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมสร้างวนิยัและความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน ผู้ขบัรถตระหนกัและปฏบิติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั 

ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจ่ายเงินส่วนแบ่งค่าปรับให้ผู้แจ้งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. พฤติการณ์การกระท�าความผิดที่แจ้งต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอ ต้องบันทึกการกระท�าความผิดที่ชัดเจน 

วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ และอื่นๆ ให้มากที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้แจ้งต้องระบุชื่อ

และนามสกุลของผู้แจ้ง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อ และในกรณีผู้แจ้งประสงค์จะขอรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับ ให้ระบุหมายเลขบัญชี

ธนาคารของผู้แจ้งด้วย โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกปกปดเป็นความลับ 

2. ช่องทางในการติดต่อ เมื่อรวบรวมหลักฐานครบถ้วนแล้ว สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1584, Line@ : @1584DLT, Facebook: 1584 

ร้องเรยีนรถโดยสารสาธารณะ, เวบ็ไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ หรือ https://www.dlt.go.th/, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com,

เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือร้องเรียนผ่านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ “GECC 1111 ท�าเนียบรัฐบาล” และ “GECC กรมการขนส่งทางบก”

3. ผู้แจ้งจะได้รับข้อความ SMS ยืนยันการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

4. กรมการขนส่งทางบกจะด�าเนนิการตามกระบวนสบืข้อเทจ็จรงิตามทีม่ผีูแ้จ้ง โดยเรยีกตวัผูถ้กูร้องเรยีนมารายงานตัวและสอบสวนจนได้ข้อยตุิ

5. การรบัเงนิส่วนแบ่งจะได้รบัภายหลงัจากทีผู่ก้ระท�าความผดิได้ช�าระค่าปรบัตามทีเ่ปรยีบเทยีบปรบัแล้ว จะมข้ีอความ SMS ส่งให้ผูแ้จ้งทราบ

ผลการด�าเนินการและจะด�าเนินการโอนเงินส่วนแบ่งค่าปรับภายใน 15 วันท�าการ

ที่มา : https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2447

รูปภาพ : https://www.xn--42c2dgos8bxc2dtcg.com/122089/

เชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต 
และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50%
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I โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง.
ในฉบับนี้หน่วยตรวจสอบภายใน ได้น�าเสนอตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. มาให้ผู้ที่สนใจได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และจะได้น�าตัวอย่าง

ข้อทักท้วงมาน�าเสนอแก่ผู้สนใจได้ติดตามต่อไป

โครงการงานเปดโลกการศึกษาสร้างปญญาเด็ก

ข้อบกพร่อง
 เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ในการปฏิบัติงานตามโครงการงานเปดโลกการศึกษาสร้างปญญาเด็ก ครั้งที่ 7 ประจ�าป 

2554 จ�านวน 22 ราย เป็นเงิน 47,580 บาท

 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการดังกล่าว ไม่ถือเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 

มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ซึ่งได้ก�าหนดความหมายของค�าว่า “เงินตอบแทน” ดังนี้

 - ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติในที่ตั้งส�านักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส�านักงาน

 - ปฏบิตังิานตามหน้าทีป่กต ิโดยลกัษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏบิติังานนอกทีต่ัง้ส�านกังานและได้ปฏบิตังิานนัน้นอกเวลาราชการนอกท่ีตัง้ส�านกังาน

 - ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน

 ดงันัน้ การเบกิจ่ายเงนิตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ ให้กบัข้าราชการลกูจ้างและพนกังานจ้าง ตามค�าสัง่ดงักล่าวข้างต้น ไม่ใช่เป็นการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติตามความหมายของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 ข้อ 67 อนึง่ หากข้าราชการ ลกูจ้างและพนกังานจ้างได้รบัอนมุตัจิากผูบ้รหิารให้ปฏบิตังิานนอกทีต่ัง้ช่ัวคราว ซ่ึงไม่ใช่งานในหน้าที่

ตามปกต ิกม็สีทิธเิบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการชัว่คราว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 แต่ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการได้

ข้อเสนอแนะ
 ให้เรียกเงินจ�านวน 104, 980 บาท จากผู้ต้องรับผิดชอบน�าส่งคืนคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ที่มา : หนังสือแนวทางปฏิบัติราชการของตนท้องถิ่นที่ควรรู้ (เกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ) กองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

23วารสารคูนแคน



I โดย... ราชัย โพธิ์ศรี นักวิชาการวัฒนธรรม

ข่าว แวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ด�าเนินการจัดกิจกรรมประเพณีผูกเสี่ยว และการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม เน่ืองใน

งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 

ประจ�าป 2562 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลาง

จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 1. ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 3. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

 4. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

 โดยภายในการจัดงานมีกิจกรรมการผูกเสี่ยวให้กับประชาชนทั่วไปตลอดทั้ง 

12 วัน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดศิลปะพื้นบ้านอีสาน ดังนี้

 1. การสาธิตและประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสานโปงลาง

 2. การประกวดกลองยาว 

 3. การประกวดขับร้องสรภัญญ์

 4. การประกวดหมอล�ากลอน 

 5. การประกวดพานบายศรี 

 6. การประกวดเปาแคน  

 7. การสาธิตเพลงกล่อมลูกอีสาน 

 8. การสาธิตแคนวงและลงข่วง/จ่ายผญา 

24 วารสารคูนแคน



25วารสารคูนแคน



I โดย...ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชํานาญการ

เรื่องเล่า จากวง PLC

 สวัสดีค่ะ เกร็ดความรู้ในฉบับน้ีขอเล่าประสบการณ์การร่วมศึกษา

ชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โรงเรียน

เครอืข่ายองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยการสนบัสนนุของครุสุภา

และโครงการ Chevron Enjoy Science

เมื่อวันที่  2 ธ.ค. 2562 คณะผู ้ เ ช่ียวชาญจากโครงการ 

Chevron Enjoy Science เข้าติดตามการด�าเนินงานและให้ค�าแนะน�า

ในการพัฒนาการด�าเนินงานการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ 

ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยมี นางสุภาพร มาอุ้ย ผู้อ�านวย

การโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและสะท้อนประสบการณ์การ

ท�างานเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

และในวันที่ 3 ธ.ค. 2562 คณะผู้เชี่ยวชาญได้เข้าร่วมเดินทาง

ร่วมศกึษาชัน้เรียน ห้องเรยีนคณติศาสตร์ของครนูครนิทร์ สสีวด ณ โรงเรยีน

หนองโนประชาสรรค์ โดย นางสุภลักษณ์ ดียิ่ง ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

นายบํารุง ปองนาทราย รองผู้อ�านวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ

และสะท้อนประสบการณ์การท�างานไปพร้อมๆ กัน 

  ผลจากการศกึษาชัน้เรียนตลอดสามสปัดาห์ทีผ่่านมา พบว่า นกัเรยีน

มพีฒันาการด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขยีน มคีวามมุ่งมัน่ในการท�างาน 

ช่วยเหลือกันท�างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และตามความ

สามารถของตน กล้าพูดคุย ซักถาม กล้าในการน�าเสนอผลงานของตนด้วย

ความภูมิใจ ครูผู้สอนสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ตามบริบทของผู้เรียน มีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ที่สะท้อนการบรรลุเปาหมายการเรียนรู้ นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ 

และครูมีความสุขกับการพัฒนานักเรียน น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ

26 วารสารคูนแคน



I โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสํานักปลัด อบจ.

โครงการเปดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น

  ที่นี้ปญญาเข้ามาแล้ว มีอะไรไหมที่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าจะเป็น

ฝายแพ้หรือชนะ ฤาษีบอกว่าในระหว่างที่ทหารสู ้รบกัน จอมทัพคือ

พระเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระองค์ทรงม้าท�าศึกด้วยกัน จะมีวัวสองตัว 

ถ้าหากว่าวัวของฝายใดฝายเป็นสีขาว ฝายนั้นจะชนะ ถ้าวัวของฝายใดเป็น

สีด�าฝายนั้นจะเป็นฝายพ่ายแพ้ อ�ามาตย์ได้ยินดังนั้นแล้วลาฤาษีกลับเมือง 

ในใจกคิ็ดว่าอย่างไรกพ่็ายแพ้อยูแ่ล้วกเ็กดิมานะ กลบัมาฝกทหารของตวัเอง

อย่างหนกั ได้คดัเลอืกทหารหน่วยกล้าตายไว้พนัหนึง่เรยีกว่า กองพนัสูต้าย 

ทหารที่เหลืออีกเป็นหม่ืนจึงน�าทหารสู้ตายข้ึนไปบนภูเขา อบรมทหารทั้ง

กองพนัให้เกดิความฮกึเหมิ มคีวามรักสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ 

ถ้ารักชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ทุกคนจงกระโดดหน้าผา เมื่อได้รับ

ค�าสั่งทหารก็กระโดดหน้าผา แม่ทัพใหญ่เม่ือเห็นทหารกล้าจะกระโดด

หน้าผาก็ตระโกนร้องบอกว่าทหารหยุดก่อนเราเห็นแล้วว่าท่านความ

กล้าหาญ มคีวามรกัมคีวามเสยีสละเพือ่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ จรงิๆ

  จากนั้นอ�ามาตย์จึงน�าทหารเข้าเมืองไปเฝาพระเจ้าแผ่นดิน 

เล่าเหตุการณ์ทั้งหลายให้ฟงว่าได้ไปพบฤาษีตาทิพย์ ซึ่งฤาษีบอกว่า

ในการศึกคร้ังนีจ้ะมวีวัขาวและววัด�า ววัด�านัน้เป็นของพวกเราซึง่จะเป็นฝาย

พ่ายแพ้การสู้รบครั้งนี้ทหารจะตะลุมบอนกัน จะเห็นได้แต่พระเจ้าแผ่นดิน

ทั้งสองเมือง ขณะที่พระองค์เห็นวัวก�าลังต่อสู้กัน ให้พระองค์ทรงเอาดาบ

ไปแทงที่ท้องวัวขาวตัวนั้น แล้วก็ทรงเปล่งพระสุรเสียงด้วยว่าแทงตรงน้ีๆ 

และทรงประกาศบอกกล่าวแก่ทหารหาญอีกด้วยว่า เราชนะแล้ว เราชนะ

แล้ว เมื่อกราบทูลแล้วก็ยกพลเข้าสู้รบกัน

  ระหว่างกลางกเ็หน็ววัสองตวัออกมาชนกันจรงิๆ อ�ามาตย์ตะโกนว่า

ทอดพระเนตรเห็นวัวไหมๆ พระเจ้าแผ่นดินจับหอกวิ่งเข้าไปแทงที่ท้องวัว

ขาวตวันัน้ พร้อมทรงตะโกนให้ทหารเข้าไปแทงซ�า้ และทรงประกาศก้องอกี

ว่าเราชนะแล้ว เราชนะแล้ว ส่วนพระเจ้าแผ่นดินเมืองกลิงคราชคิดว่า

ฝายตนจะชนะตามค�าพยากรณ์ของฤาษ ีจงึไม่ได้เตรยีมการพร้อมไว้ ผลทีส่ดุ

กเ็หมอืนหามคนตายมาสูร้บ พอทหารได้ยนิฝายฝายนัน้ตะโกนโห่ร้องกนัว่า

เราชนะแล้ว ก็พากันเสียขวัญแตกทัพหนีกระเจิดกระเจิงไปเลย แล้วก็ไป

โทษฤาษีว่า ฤาษีโกหกฤาษีไม่มีศิล ฤาษีไม่มีคุณธรรม ฝายฤาษีก็รู้แล้วว่า

เจ้าเมืองกลิงคราชพ่ายแพ้

  ตกลงกลางคืนพระอินทร์เข้ามาหา ฤาษีจึงถามว่าท่านเป็นเทวดา

ท�าไมจงึโกหก พระอนิทร์ว่าเราไม่ได้โกหก แต่เจ้าเมืองกลงิราชไม่เตรยีมพร้อม

สักอย่างเป็นผู ้อ ่อนแอ เป็นผู ้ประมาท เหมือนกับน�าคนท่ีตายแล้ว

มาสูร้บ คนทีแ่กล้วกล้าเป็นวรีบรุษุวรีสตรจีดัว่าเป็นผู้มุง่มัน่ ถงึจะท�านายว่า

เป็นผู้แพ้ แต่เขาเป็นผู้กล้าหาญกระท�าในสิ่งที่ถูกต้อง แม้เทวดาก็พยากรณ์

ไม่ถูก เข้าพร้อมที่จะประสบชนะเพราะเขามีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นคนที่

อ่อนแอเท่านั้นจึงหลงเชื่อในค�าพยากรณ์

  เพราะฉะนั้นเรื่องโหราศาสตร์พยากรณ์ได้เฉพาะคนอ่อนแอเท่านั้น 

ถ้าคนเข้มแข็งพยากรณ์เขาไม่ได้หรอก ผู้ที่เตรียมพร้อมถึงจะมีก�าลังพล

น้อยกว ่ามีความสามัคคีเป ็นหนึ่งใจเดียวกัน เขาจึงเป ็นฝ ายชนะ 

พระพทุธองค์ท่านได้ยกนทิานสาธกขึน้มาแล้ว ท่านจงึสรปุว่าบคุคลใดกต็าม 

พระสงฆ์ใดก็ตาม ท่านผู้ใดก็ตาม ถ้ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ มีความบาก

บั่นจะเป็นฝายชนะได้ แต่หากท่านผู้ใดมีแต่เชื่อค�าท�านายงอมืองอเท้า 

รอราชรถมาเกย จะมีแต่ความล่มจมเพราะกรรมคือการกระท�าของตัวเอง 

ถ้าเราท�าส่ิงที่ดีต้องตามมาถึงเรา ถ้าท�ากรรมไม่ดีแล้วกรรมไม่ดีจะต้อง

ติดตามเรา เพราะฉะนั้นทุกท่านให้มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่น มีความขยัน 

ถ้าหากว่าจะภาวนาก็อย่าไปย่อท้ออ่อนแอว่า บุญวาสนาบารมีน้อย 

บุญบารมีไม ่ถึงบุญบารมียังไม ่ เพียงพอ การศึกษาของเรายังน ้อย 

การกระท�าของเรายังด้อย มันเป็นเรื่องทับถมจิตใจเราทั้งนั้น

  วันนี้ได้พูดนิทานชาดกเป็นเครื่องประกอบให้พวกเราท่านทั้งหลาย

ด�าเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม ให้ตั้งอยู ่ในความไม่ประมาท 

เจริญพร...

ทีม่า : พระไตรปฏกฉบบัมหามกฎุราชวทิยาลยั จุลลกาลงิคชาดก เล่มท่ี 58 

ข้อ 502 - 505 เรื่อง เทวดากีดกันความพยายามของมนุษย์ไม่ได้

 เรื่อง อย่าเชื่อคําทํานาย (ฉบับที่ 2)
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I โดย..สุวนัย ภูมาศ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่

สวสัดคีรับ... สาระน่ารูฉ้บบันี ้ขอน�าเสนอเรือ่งการฝกอบรมหรือดงูานในต่างประเทศของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงท้องถิน่ ซึง่กระทรวงมหาดไทย

ได้ประกาศให้การจดัการฝกอบรมทีจ่ดัโดยหน่วยงานของรฐัเป็นการฝกอบรมทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถเบกิจ่ายเงนิได้ โดยมผีลใช้บงัคับตัง้แต่

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

หลักสูตร จัดโดย

1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. การบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. การบริหารงานการศึกษาและการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. การบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส�าหรับนักบริหารระดับสูง ส�านักงาน ก.พ.ร.

6. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน ส�านักงาน ก.พ.ร.

7. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น ที่ยั่งยืน (The Advanced Certificate in 

Local Development Administration for Sustainability)

 สถาบันพระปกเกล้า

8. ประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น (The Certificate in Local Law) สถาบันพระปกเกล้า

9. ประกาศนียบัตรการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้บริหารท้องถิ่น (Certificate Course in Urban 

Management for the executive Local governments)

สถาบันพระปกเกล้า

ที่มา : 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0807.2/ว4460 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก�าหนดให้มีการฝกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของ

  ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562

การฝกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น 
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I โดย....ณัฐรินทร์ ทวีชัยจุฑานนท์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

บทความ กองพัสดุและทรัพย์สิน

สวัสดีค่ะ ฉบับนี้ขอน�าเสนอเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการก�าหนด

คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ข้อเสนอและการก�าหนดผลงาน ในการด�าเนนิการจดัซือ้

จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ได้ก�าหนดเงื่อนไขในเรื่องคุณสมบัติ

อื่นๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอในลักษณะต่างๆ เช่น จะต้องเป็นผู้ที่มีผลประกอบ

การเป็นก�าไร จะต้องมีบุคลากรหรือเครื่องจักรเครื่องมืออยู่ก่อน หรือขณะ

เข้า เสนอราคามาแสดงตัง้แต่ขณะเสนอราคา รวมถงึการก�าหนดผลงานและ

การก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งในบางกรณีหน่วยงาน

ของรัฐก�าหนดผลงานหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม และกีดกันการเข้าแข่งขัน

ในการเสนอราคา และหรอืเป็นการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการบางรายในการ

ยื่นเสนอราคา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาให้

ผูป้ระกอบการทีไ่ม่มคีณุสมบติัตามท่ีหน่วยงานของรฐัก�าหนดไว้ดงักล่าวนัน้ 

เป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จึงท�าให้เกิดปญหาในการอุทธรณ์

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเกิดข้อร้องเรียนตามมา

 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

(คณะกรรมการวนิจิฉยั) โดยได้รบัมอบหมายจาก คณะกรรมการนโยบายการ

จดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พจิารณาแล้วเหน็ว่า ตามพระราชบัญญัติ

การจดัซือ้จดัจ้าง และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 8 วรรคหนึง่ 

(2) บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐต้องโปร่งใส โดยต้อง

กระท�าโดยเปดเผย เปดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติ

ต่อผูป้ระกอบการทกุรายโดยเท่าเทยีมกนั ม ีระยะเวลาทีเ่หมาะสมและเพยีง

พอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด�าเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผย

ข้อมลูการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดใุนทุกขัน้ตอน ดังนัน้ เพือ่ให้การ

ปฏิบัติในการจัดจ้างก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทาง 

เดยีวกนั จงึอาศยัอ�านาจตาม มาตรา 24 วรรคหนึง่ (6) ประกอบมาตรา 29 

วรรคหนึง่ (7) แห่งพระราชบญัญติัฯ ก�าหนด แนวทางการก�าหนดคณุสมบตัิ

ของผูย้ืน่ข้อเสนอ การก�าหนดผลงานและการก�าหนดคณุลกัษณะเฉพาะหรือ

ยี่ห้อของพัสดุ ดังนี้

 1. การก�าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง

  1.1 ในการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามแบบประกาศ

และแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก ่อสร ้างด ้วยวิธีประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิส์ ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนด ส�าหรบัการจดัจ้าง

ก่อสร้างด้วยวิธีสอบราคา วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงาน

ของรัฐ ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามแบบดังกล่าวโดยอนุโลม

  1.2 การก�าหนดคณุสมบัตขิองผูย้ืน่ข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง

ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้ก�าหนดว่าต้องเป็นนิติบุคคลตาม

กฎหมาย

  1.3 ในงานจ้างก่อสร้างห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก�าหนด

เงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอในเรื่องดังต่อไปนี้

  (1) จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลประกอบการเป็นก�าไร

  (2) จะต้องยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมาแสดง

ตั้งแต่ขณะเข้าเสนอราคา

  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจ�าหน่ายและจะต้องมี

หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายในครุภัณฑ์ประกอบ นั้น เช่น เคร่ือง

ปรับอากาศ เสาไฟฟา สายไฟฟา โคมไฟ ฯลฯ หรือจะต้องมีหนังสือรับรอง

อะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ป จากผู้ผลิต หรือตัวแทนจ�าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง

จากผู้ผลิต เป็นต้น ไม่ว่าจะก�าหนดไว้ในแบบรูปและรายการรายละเอียด

หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องขณะเข้าเสนอราคา

  1.4 การก�าหนดผลงานหากหน่วยงานของรฐัจะก�าหนดผลงาน

ก่อสร้าง ให้ก�าหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือ

วงเงนิทีป่ระมาณการทีจ่ะจ้างก่อสร้างในครัง้นัน้ และเป็นผลงานการก่อสร้าง

ประเภทเดียวกันกับงานท่ีจะด�าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งผลงานดังกล่าว

ของผูร้บัจ้างต้องเป็นผลงานในสญัญาเดยีวเท่านัน้ และเป็นสญัญาท่ีผูรั้บจ้าง

ได้ ท�างานแล้วเสรจ็ตามสญัญา ซึง่ได้มกีารส่งมอบงานและตรวจรบัเรยีบร้อย

แล้ว ทั้งนี้ห้ามมิให้ก�าหนดเงื่อนไขอย่างอื่นที่มีลักษณะ เป็นการกีดกันการ

เข้าเสนอราคาอย่างเป็นธรรมด้วย

 2. การก�าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานซื้อหรืองานจ้างท่ี

มิใช่งานก่อสร้าง

  2.1 การจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส์ ในการก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดทุีจ่ะท�าการจดัซือ้

จัดจ้าง ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะ

ซือ้ให้ใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหนึง่ หรอื ของผูข้ายรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ 

เว้นแต่หน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์ความจ�าเป็นต้องใช้ และเห็นว่ามี

ลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ�ากัดทางเทคนิคที่จ�าเป็นต้องระบุยี่ห้อ

เป็นการเฉพาะ

  2.2 การก�าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของงานซือ้ ห้าม

มใิห้หน่วยงานของรฐัก�าหนดเจาะจงแหล่งประเทศผูผ้ลติหรอืทวปี เช่น ต้อง

เป็นพัสดุที่ผลิตจากทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป หรือต้องเป็นสินค้าที่ผลิต

จากประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น. 

  2.3 การก�าหนดเงื่อนไขในการย่ืนหนังสือแต่งตั้งตัวแทน

จ�าหน่าย ให้ก�าหนดว่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน จ�าหน่ายจาก

ผู้ผลิตหรือตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

  2.4 การก�าหนดผลงานโดยปกติในการซื้อหรือการจ้างที่มิใช่

งานก่อสร้าง มิให้ก�าหนดผลงาน แต่หากหน่วยงานของรัฐมีความจ�าเป็นที่

จะต้องก�าหนดผลงาน ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ 

50 ของวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แนวทางปฏิบัติในการก�าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการก�าหนดผลงาน

29วารสารคูนแคน



ข่าวกีฬา

I โดย..จ่าออง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

 สวัสดีครับ แฟนข่าวกีฬารอบรั้ว อบจ.ขอนแก่น ทุกท่านครับ อบจ.ขอนแก่น ได้ด�าเนินการการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหมนานาชาติ ครั้งที่ 14 

ประจ�าป 2562 ระหว่างวันที่ 1-8 ธ.ค. 2562 มีทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จ�านวน 83 ทีม จาก 6 รุ่นการแข่งขัน มีกองเชียร์และผู้สนใจ

เข้าชมและเชียร์เป็นจ�านวนมากเหมือนกับทุกๆ ปที่ผ่านมา สรุปผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ครับ

รุนอายุไมเกิน 12 ป รุนอายุไมเกิน 18 ป ชาย รุนประชาชนหญิง

รางวัลชนะเลิศ ทีม รร.วัดสรรเพชญ ทีม ขอนแกนวิทยายน 2 ทีม RBTC HOSTEL

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ดงนอย ทีม รร.กีฬาอุบล A ทีม ธาราทิพย

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม บานแทนวิทยา ทีม ทนายนพ ทีม STARTECH

รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม ธาราทิพย ทีม นายาปารควิว ทีม มังกรไฟราชบุรี

รุนประชาชนชาย รุนอาวุโสชาย 40 ปขึ้นไป รุนอาวุโสชาย 50 ปขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศ ทีม ทอมมี่กอยคาโครง ทีม ก เก ฟารม ทีม ไพศาลอิเล็คทรอนิกส

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม โชครุงเรืองทรัพยรถบาน ทีม รพ.สัตวศูนยขอนแกน ทีม เรืองศรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ปอป-มีน ทีม บานดุงการยาง ทีม รพ.สัตวศูนยขอนแกน 

รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม บาววี ทีม ชมรมคนรักตะกรอขอนแกน ทีม ตํารวจภูธรจังหวัดเลย

 พิธีปดการแข่งขัน ในวันที่ 8 ธ.ค.2562 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ได้มอบให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล 

ภูคําวงศ์ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬา โดยมี ผอ.กองกิจการขนส่ง นายประชิต อึ้งประเสริฐ, หัวหน้าส�านักปลัด อบจ. นายวรเวทย์ ดิเรกศรี

ร่วมเป็นเกียรติรับชมการแข่งขันตะกร้อและชมชุดการแสดงโชว์ล�าอมหัวงูและคนชกมวยกับงูจงอาง จากชาวบ้านหมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า อ.น�้าพอง 

จ.ขอนแก่น พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ 

30 วารสารคูนแคน



พ.ศ. 2556
ประกำศเกียรติคุณผู้ให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือ
ในกำรเปิดศูนย์ประสำนงำน “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์” 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ
สิริวัฒนำพรรณวดี	ประจ�ำ	จ.ขอนแก่น
จำก...มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ

พ.ศ. 2556
โล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนกำรจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ภาคอีสาน)”
จำก...กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พ.ศ. 2555
รำงวัล	“ผู้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน
กรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดียิ่ง”
จำก...กรมประชาสัมพันธ์ สำานักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2554
รำงวัล	“เสริมสร้างคุณค่าการทำางาน
ของเครือข่าย ทสม.”
จำก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2555
รำงวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่มีการดำาเนินงานด้านคนพิการ”
จำก...กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

พ.ศ. 2555
โล่เกียรติคุณที่ให้กำรสนับสนุน
“งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จำก...สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2554
รำงวัล	“กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จังหวัดขอนแก่น 
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจำาปี 2554”
จำก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

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

พ.ศ. 2555
รำงวัลธรรมำภิบำล “สิงห์ทอง”
นักปกครองท้องถิ่นแห่งปี	2555
จำก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2547
รำงวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จำก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

พ.ศ. 2556
โล่ประกำศเกียรติคุณ	“หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของตำารวจภูธรภาค 4”
จำก...ตำารวจภูธรภาค 4

พ.ศ. 2556
โล่ประกำศเกียรติคุณ
“ผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมยุวประชาธิปไตย”
จำก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ. 2556
โล่ประกำศเกียรติคุณ	“เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม”	ตำมโครงกำร
จังหวัดขอนแก่น	ไม่ยุ่งเกี่ยวยำเสพติดฯ
จำก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2556
โล่เกียรติคุณ	ผู้ให้กำรสนับสนุน
“โครงการตำารวจชุมชนสัมพันธ์ อบรมสัมมนา
แกนนำาสมัชชาสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด”
จำก...สถานีตำารวจภูธรเมืองขอนแก่น

พ.ศ. 2555
ประกำศเกียรติคุณที่	นำยก	อบจ.ขอนแก่น
“ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมรณรงค์เพื่อต่อต้าน
คอร์รัปชั่น”
จำก...หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2554
รำงวัล “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับเขต
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจำาปี 2554”
จำก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

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

พ.ศ. 2553
รำงวัล	“สุดยอดส้วมแห่งปี”	ประจ�ำปี	2552	
ประเภท	สถำนีขนส่งทำงบก
จำก...กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2562
ประกำศเกียรติคุณ	เป็นบุคคลที่มีผลงำนดีเด่น	
“ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจำาปี 2562”
จำก...ศูนย์อำานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น



พ.ศ.2562
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ทางวัฒนธรรม ประจำาปี 2562”
จำก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2561
รำงวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการศึกษา ประจำาปี 2560”
จำก...มูลนิธิช่วยกำรศึกษำท้องถิ่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2559
ประกำศเกียรติคุณ	อบจ.ขอนแก่น	เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน	“รางวัลการบริหารจัดการที่ดี 
ประจำาปี 2559”
จำก...ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

พ.ศ.	2559
รำงวัล	“วัฒนคุณาธร”	เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม
จำก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.	2559
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำาปี 2559”
จำก...ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

พ.ศ.	2559
รำงวัลพระรำชทำน	“เสาเสมาธรรมจักร”
ประเภทส่งเสริมกิจกำรคณะสงฆ์
ประจ�ำปี	พุทธศักรำช		2559
จำก...กรมกำรศำสนำ	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.	2556
รำงวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการศึกษา ประจำาปี 2556”
จำก...มูลนิธิช่วยกำรศึกษำท้องถิ่น	กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2556
รำงวัล “เสมาคุณูปการ”	เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้
แก่กระทรวงศึกษำธิกำร	จำก...กระทรวงศึกษำธิกำร

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

พ.ศ.	2555
รำงวัล	“ผู้บริหารแห่งปี 2555 
(CEO THAILAND AWARDS 2012 )”	จำก...
สมัชชำ	นักจัดรำยกำรข่ำววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.	2555
รำงวัลเกียรติยศ	“คนดีศรีอีสาน”	ปีที่	31	
ประจ�ำปี	2555	
จำก...นำยกรัฐมนตรี	น.ส.ยิงลักษณ์	ชินวัตร

พ.ศ.	2554
รำงวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
ประจำาปี 2554”
จำก...กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2552
รำงวัล	“ผู้ให้การสนับสนุนกำารดำาเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำาปี 2551”
จำก...สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำช
กุมำรี

พ.ศ.	2552
รำงวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่นด้านการศึกษา ประจำาปี 2551”
จำก...มูลนิธิช่วยกำรศึกษำท้องถิ่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2552
รำงวัล	“นักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ด้านเป็นแบบอย่าง
ของนักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ประจำาปี 2552”
จำก...มูลนิธิส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2550
รำงวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น 
ประจำาปี 2550”
จำก...กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2549
รำงวัล	“เป็นผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด”
จำก...สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี

พ.ศ.	2548
รำงวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จำก...กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2548
รำงวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี”
จำก...กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น




