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เล่าเรื่องจากปก
กับ นายก อบจ.ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น ร่วมปรบมือเพื่อขอบคุณและให้ก�ำลังใจ

บุคลำกรทำงกำรแพทย์ เป็นเวลำ 5 นำที

2 วารสารคูนแคน



	 ด ้วย	 นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แห่งประเทศไทย	นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล	มีนโยบายที่จะให้

พีน้่องชาวองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดทกุจงัหวัด	ร่วมปรบมอื

เพื่อขอบคุณและให ้ก�าลังใจบุคลากรทางการแพทย ์ 

เป็นเวลา	5	นาที	

	 ในการน้ี	 บุคลากรของ	 อบจ.ขอนแก่น	 จึงร่วมกัน 

ปรบมือเพื่อขอบคุณและให้ก�าลังใจบุคลากรทางการแพทย ์

เป ็นเวลา	 5	 นาที	 โดยมี	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น 

นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์	 พร้อมด้วย	 ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.เมอืง	เขต	2	นายวฒุพิร ศรมีงักรแก้ว,	ปลดั	อบจ.ขอนแก่น 

นางพัฒนาวดี วิริยป ิยะ , 	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น 

นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ	 คณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วน

ราชการ	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมปรบมือ	

เมื่อวันที่	31	มี.ค.	2563	ณ	หอประชุมองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่นจ.ขอนแก่น

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น
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นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ
ปลัด อบจ.ขอนแก่น 

เจ้าของ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผู้อำานวยการ : 
 ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ 
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 
 นายสิทธิกุล  ภูคำาวงศ์ 
 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	
 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
 จ่าเอกวีระศักดิ์  อินทวงษ์
คณะผู้จัดทำาข่าวประจำากองบรรณาธิการ
 นางสาวพรทิพา  ราชสีทา  
 นางพัชร์ชวัล  สุวัตถิกุล  
 นางณัฐชยา  ดาหาร  
 นางสาวเกศนีย์  บุญอ่อน   
 นางสาวพรรณนิษา  บุญปัน
 นางวราภรณ์  อุทธา ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร  
วัตถุประสงค์ : 
 เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมตามกรอบภารกิจของ อบจ.ขอนแก่น ตลอดจนองค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก โดยประชาชน องค์กร
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด อย่างเต็มรูปแบบ
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บทบรรณาธิการ
    สวัสดีค่ะผู ้อ ่านทุกท่าน

วารสาร คูณแคน ป ีที่  15 

ฉบั บที่  4  ป ระจำ า เ ดื อน 

เมษายน-พฤษภาคม กลับมา

พบกับทุกท่านอีกครั้ง พร้อม

กับข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ

ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

และจังหวัดขอนแก่น

       เนื่องจากสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(covid-19) ที่ระบาดอย่างรวดเร็วและแพร่

กระจายอยู ่ทั่วโลก รัฐบาลไทยก็ได้มีการความเตรียมพร้อมรับมือ เฝ้าระวังและประกาศ

สถานการณ์ฉกุเฉนิเพือ่ควบคมุการแพร่ระบาด โดยจากสถติแิล้วการอยูบ้่านถอืเป็นการช่วยหยดุ

การระบาดอย่างหนึง่ จงึได้ขอให้ประชาชนร่วมมือกนั อยูบ้่านหยดุเช้ือเพือ่ชาต ิและการเว้นระยะ

ทางสังคม (Social Distancing) เพราะโรคติดต่อจะไม่ติดต่อ ถ้าเราไม่ติดต่อกันค่ะ

 โดยทางองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น กไ็ด้นำานโยบายของรัฐมาควบคุมภายในจังหวดั

ขอนแก่น โดยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานีขนส่งทุกแห่ง ก็ได้มีการจัดตั้ง 

จุดคัดกรองผู้โดยสาร ติดตามประวัติการเดินทางอย่างเข้มข้น แจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ท่ีมา 

ใช้บริการ จัดทำาแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เก่ียวกับการป้องกันโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา (covid-19) มอบถุงมือยางและมอบ

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตัลอินฟาเรส ให้กับศูนย์บริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น 

 และที่สำาคัญที่สุดประชาชนต้องรู ้จักป้องกัน

ตนเอง ลดความเสี่ยงที่อาจทำาให้เราเป็นได้ท้ังคน 

แพร่เชือ้และติดเชือ้ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ 

และคอยสังเกตอาการตนเอง ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับ

หน่วยงาน เพื่อจะเป็นการชะลอและลดจำานวนผู้ป่วย

รายใหม่ค่ะ พวกเราต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มข้น ต้องมี

วินัย เสียสละ อดทนจนกว่าวิกฤตนี้จะผ่านไปค่ะ

 ก ่อนจากกันฉบับนี้ขออาราธนาคุณพระศรี

รัตนตรัยองค์พระธาตุขามแก่น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน

สากลโลกจงบันดาลประทานพรให้แก่ทุกท่านประสบ

กับความสุขความเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

พบกันฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

นางนภัค  ปัญญาใส
นางจิระนันท์  ชนเวียน
นางสาววิภารัตน์  ชมชัยภูมิ
นางสาวรัชนีวรรณ  ทองชา
นางสาวยุวนิดา  แสนแก้ว

นายชาญสิทธิ์  คุ้มตะบุตร
นายเกียรติศักดิ์  บัวพา
นายพิพัฒน์พล  หล่อยดา
นางสาวอรษา  ดวงแก้ว
นายศิริวัฒน์  นามคัณที

4 วารสารคูนแคน



เล่าเรื่องจากปก	กับนายก	อบจ.ขอนแก่น	 2

ภารกิจ	อบจ.ขอนแก่น	 6

รู้เรื่องกฎหมาย	 11

ภารกิจ	ส�านักปลัด	อบจ.	 12

อุทยานธรณีขอนแก่น	 14

สาระน่ารู้	กองกิจการสภา	อบจ.	 15

ข่าวเด่น	อบจ.ขอนแก่น				 16

ภารกิจส�านักการช่าง	 18

ภารกิจกองคลัง	 20

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ	 21

ภารกิจกองกิจการขนส่ง	 22

บทความหน่วยตรวจสอบภายใน	 23

ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	 24

เกร็ดความรู้ส�านักการศึกษาฯ	 26

วัฒนธรรมประเพณีของคนอีสาน	 27

สาระน่ารู้	กองการเจ้าหน้าที่	 28

บทความกองพัสดุและทรัพย์สิน	 29

ข่าวกีฬา	 30

สารบัญ

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

สินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น
สินค้า : ผ้าขาวม้าทอมือด้วยกี่กระตุก

ชื่อผู้ติดต่อ : กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัย

ที่อยู่ : บ้านโนนชัย หมู่ที่ 2 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

เบอร์ติดต่อ : 0807295667
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชพงษ์	 พร้อมด้วย	

ประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.สุชาติ ไตรองค์ถาวร,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	

อ.เมือง	เขต	2	นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว,	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวด ี

วิริยปิยะ,	 รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ,	หัวหน้า

ส�านกัปลัด	อบจ.	นายวรเวทย์ ดเิรกศรี	สนบัสนนุโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

ศนูย์บรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉินจงัหวัดขอนแก่น	โดยม	ีผบก.ภ.จว.

ขอนแก่น	พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล	และ	ปลัดจังหวัดขอนแก่น	นายพันธ์

เทพ เสาโกศล	 ร่วมรับมอบเงินสนับสนุน	 เมื่อวันที่	 27	 มี.ค	 2563 

ณ	 ส�านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

กล่าวต้อนรับและกล่าวให้โอวาทข้าราชการโอนย้าย 
ข้าราชการบรรจุใหม่

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	กล่าวต้อนรบั

และกล่าวให้โอวาทแก่	นายน�าศลิป์ วเิศษ	ผอ.ส�านกัการศกึษา	ศาสนาและ

วฒันธรรม	อบจ.ขอนแก่น	คนใหม่	พร้อมด้วย	ข้าราชการโอนย้าย	ข้าราชการ

บรรจุใหม่		เมื่อวันที่	3	เม.ย.	2563	ณ	ห้องปฏิบัติงานนายก	อบจ.ขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมงานครบรอบ 22 ปี สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น
และร่วมมอบทุนการศึกษา

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์	 พร้อมด้วย	 ส.อบจ.

ขอนแก่น	อ.เมือง	 เขต	2	นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว	 เข้าร่วมงานครบรอบ	

22	ปี	สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นและร่วมมอบทุนการศึกษา	โดยมี	

ผู ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 นายสมศักดิ์ จังตระกุล,	 นายกสมาคม

สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น	นายชาติชาย ชาธรรมา	ผู้แทนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจและเอกชน	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 4	 มี.ค.	 2563 

ณ	โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมการตรวจคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ
(ขอนแก่น-สปป.ลาว) และให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ประจ�า

จุดคัดกรองสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ	์ พร้อมด้วย	 ปลัด	 อบจ.

ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ,	หัวหน้าส�านักปลัด	อบจ.	นายวรเวทย์ 

ดิเรกศรี,	 ผอ.กองกิจการขนส่ง	นายประชิต อึ้งประเสริฐ,	 หัวหน้าส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมการตรวจคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ	

(ขอนแก่น-สปป.ลาว)	 และให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ประจ�าจุดคัดกรองสถานี

ขนส่งผู้โดยสารแห่งที่	 3	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ 

จังตระกุล,	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นายสุทัศน์ มณีจันทร์, 

ปลดัจงัหวัดขอนแก่น	นายพนัธ์เทพ เสาโกศล	ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั	

เข้าร่วมการตรวจคัดกรอง	เมือ่วนัที	่20	ม.ีค.	2563	ณ	สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร

แห่งที่	3	ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

6 วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid -19
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	พร้อมด้วย	ผอ.กองกิจการ

ขนส่ง	นายประชิต อึ้งประเสริฐ	 ร่วมประชุมหารือสถานการณ์โรคติดเชื้อ	

Covid	 -19	 	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล 

เป็นประธาน	 เมื่อวันที่	 4	มี.ค.	 2563	ณ	ห้องประชุมแก่นภูมิ	 ศาลากลาง

จังหวัดขอนแก่น

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ

หลังจบการศึกษาภาคบังคับและประชาชนในท้องถิ่น
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสทิธกิลุ ภคู�าวงศ์	ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลง

ความร่วมมือ	 เรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ 

หลังจบการศึกษาภาคบังคับและประชาชนในท้องถ่ิน	 โดยมี	 ผู้อ�านวยการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	6	ขอนแก่น	นายเลอพงษ์ แตงเนียม,	ผู้อ�านวย

การกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน	นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล,	 หัวหน้าฝ่าย 

การศึกษานอกระบบ	 อบจ.ขอนแก่น	นางบุษกร ศรีสุวรรณ์	 ร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลง	 เมื่อวันที่	 24	 มี.ค.	 2563	ณ	 ห้องประชุมชั้น	 1	 อาคาร 

อ�านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	6	ขอนแก่น

ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	 พร้อมด้วย	 หัวหน้าส�านัก 

ปลัด	 อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 

โรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ 

จังตระกุล	เป็นประธาน	เมื่อวันที่	9	มี.ค.	2563	ณ	ห้องพระธาตุขามแก่น	

ชั้น	2	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมการประชุมทางไกล (VDO Conf.)
เรื่อง การด�าเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นางพฒันาวด ีวริยิปิยะ	พร้อมด้วย	หวัหน้าส�านกัปลดั	

อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	 เข้าร่วมการประชุมทางไกล	 (VDO	 Conf.) 

เรื่อง	การด�าเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)	 โดยมี	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา	 เป็นประธาน	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอนแก่น	 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์	 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม	

ประชมุ	เมือ่วนัท่ี	10	ม.ีค.	2563	ณ	ห้องประชมุชัน้	3	ส�านกังานสาธารณสขุ

จังหวัดขอนแก่น

7วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นางพฒันาวด ีวริยิปิยะ	พร้อมด้วย	หวัหน้าส�านกัปลดั	

อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดขอนแก่น	ครั้งที่	3	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ 

จังตระกุล เป็นประธาน	เมื่อวันที่	16	มี.ค.	2563	ณ	ห้องพระธาตุขามแก่น	

ชั้น	2	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ประชุมทางไกล (VDO Conf.)
เรื่อง การด�าเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นางพฒันาวด ีวริยิปิยะ	พร้อมด้วย	หวัหน้าส�านกัปลดั	

อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	 เข้าร่วมการประชุมทางไกล	 (VDO	 Conf.) 

เรื่อง	การด�าเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)	 พร้อมด้วย	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 ดร.สมศักดิ์ 

จังตระกุล,	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์, 

นายศรัทธา คชพลายุกต์	 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม	

ประชุม	เมื่อวันที่	17	มี.ค.	2563	ณ	ห้องประชุมดอกคูณ	ศาลากลางจังหวัด

ขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	พร้อมด้วย	รองปลัด	อบจ.

ขอนแก่น	นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ,	ผอ.กองกิจการขนส่ง	นายประชิต 

อึ้งประเสริฐ,	 หัวหน้าส�านักปลัด	 อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	 เข้าร่วม 

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น	 ครั้งที่	 4	 โดยมี 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 เป็นประธาน 

เมื่อวันที่	22	มี.ค.	2563	ณ	ห้องพระธาตุขามแก่น	ชั้น	2	ศาลากลางจังหวัด

ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	พร้อมด้วย	รองปลัด	อบจ.

ขอนแก่น	นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ,	ผอ.กองกิจการขนส่ง	นายประชิต 

อึ้งประเสริฐ,	 หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมการตรวจคัดกรอง 

ผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางมาจากต่างจงัหวดั	เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั

โควิด-19	และให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ประจ�าจุดคัดกรองสถานีขนส่งผู้โดยสาร

แห่งที่	 3	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล, 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	 นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา 

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 เข้าร่วมการตรวจคัดกรอง	 เมื่อวันที่	23	มี.ค.	

2563	 ณ	 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่	 3	 ขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

8 วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น 
ครั้งที่ 5

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	 พร้อมด้วย	 หัวหน้าส�านัก 

ปลัด	 อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 

โรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น	 ครั้งที่	 5	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	

ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล	 เป ็นประธาน	 เมื่อวันที่ 	 23	 มี .ค.	 2563 

ณ	ห้องพระธาตขุามแก่น	ชัน้	2	ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น	อ.เมอืงขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น  
เนื่องจากได้มีการประกาศพระราชก�าหนด การบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นางพฒันาวด ีวริยิปิยะ พร้อมด้วย	หวัหน้าส�านกัปลดั	

อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ขอนแก่น	 เนื่องจากได้มีการประกาศพระราชก�าหนด	 การบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.2548	ซึง่มผีลบังคบัใช้ในวันที	่26	มนีาคม	2563	

และเพื่อเป ็นการติตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	

(COVID-19)	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล 

เป็นประธาน	 ในโอกาสนี้มี	 ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ,	 นายอ�าเภอท้ัง 

26	อ�าเภอ	ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน	เข้าร่วมประชุม	เมื่อวันที่	25	มี.ค.	

2563	ณ	ห้องประชมุแก่นเมอืง	ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น	อ.เมอืงขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

ร่วมให้ก�าลังใจ ข้าราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแก่น
ในการท�าความสะอาดในอาคารผู้โดยสาร

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	

หัวหน้าส่วนราชการ	 ร่วมให้ก�าลังใจ	 ข้าราชการ	พนักงาน	อบจ.ขอนแก่น	

ในการท�าความสะอาดในอาคารผู้โดยสาร	 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด

ขอนแก่น	 แห่งที่	 3	 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่เช้ือ 

ไวรัสโควิด-19	เมื่อวันที่	27	มี.ค.	2563

ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น 
ครั้งที่ 9

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	 พร้อมด้วย	 หัวหน้าส�านัก 

ปลัด	 อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 

โรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น	 ครั้งที่	 9	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	

ดร.สมศกัดิ ์จงัตระกลุ	เป็นประธาน	เมือ่วนัที	่30	ม.ีค.	2563	ณ	ห้องประชมุ

แก่นเมือง	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น 
ครั้งที่ 10

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	 พร้อมด้วย	 หัวหน้าส�านัก 

ปลัด	 อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 

โรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น	 ครั้งที่	 10	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	

ดร.สมศกัดิ ์จังตระกลุ	เป็นประธาน	เมือ่วันที	่3	เม.ย.	2563	ณ	ห้องประชมุ

แก่นเมือง	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น 
ครั้งที่ 11

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นางพฒันาวด ีวริยิปิยะ	พร้อมด้วย	หวัหน้าส�านกัปลดั	

อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศร,ี	หวัหน้าฝ่ายพฒันาสงัคม	นางศริพิร ประดาพล 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น	 คร้ังที่	 11 

โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 เป็นประธาน	

เมือ่วันที	่7	เม.ย.	2563	ณ	ห้องประชมุแก่นเมอืง	ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น	

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	 ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศล 

ปัญญาสมวาร	(50	วนั)	อทุศิถวายพระธรรมวสิทุธาจารย์ (คณู ขนติฺกมหาเถร) 

อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง	พระอารามหลวง,	อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค	9 

โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักด์ิ จังตระกุล	 เป็นประธาน	

ทั้งน้ีมีผู ้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชน	 ตลอดจนศิษยานุศิษย ์

เข้าร่วมพิธี	 เมื่อวันที่	 9	 เม.ย.	 2563	ณ	 วัดหนองแวง	 พระอารามหลวง 

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ท�าความสะอาดในอาคารผู้โดยสาร
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธ์ิ อุดมธนะธีระ,	 ผอ.ส�านักการช่าง		

นายวิรัติ นาคนชม,	 ผอ.กองกิจการขนส่ง	นายประชิต อึ้งประเสริฐ 

พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	ร่วมให้ก�าลังใจ	ข้าราชการ	

พนักงาน	อบจ.ขอนแก่น	ในการท�าความสะอาดในอาคารผู้โดยสาร	สถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่	 3	 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง 

ของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19		เมื่อวันที่	3	เม.ย.	2563
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“รู้เรื่องกฎหมาย”
โดย พีระพงษ์  สงกลาง  นิติกรช�านาญการพิเศษ

	 ส วัสดีผู ้ อ ่ านทุกท ่าน	 ฉบับนี้ ขอน�า เอาเรื่ องใกล ้ตั วกรณี 

“การหมิ่นประมาท”	 หรือการนินทา	 ซึ่งถือเป็นความผิด	 เพราะกฎหมาย

ไม่ต้องการให้ประชาชนนินทาคนอื่นลับหลัง	 เน่ืองจากการนินทานั้น 

แม้เป็นความจริงแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องส�าคัญแก่บ้านเมือง	 การนินทานั้น 

ก็อาจเป็นเหตุแห่งความแตกแยก	 แต่ถ้าการนินทาใส่ร้ายนั้นเป็นความจริง

แล้วจะเป็นประโยชน์แก่การปกครองประเทศ	 ประชาชนย่อมมีสิทธิ 

นินทาได้	 เพราะเป็นสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็น	 (right	 to	 expression)	

กฎหมายจึงก�าหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ให้พูดใส่ร้ายกรณีนี้ได้โดยไม่เป็น 

ความผิด	สรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	หมิน่ประมาท	คอืการใส่ความคนอืน่ให้อกีคนหนึง่ฟัง	โดยยนืยนั

ความจริงบางอย่าง	 	 แต่ดูหม่ิน	 ไม่ใช่เรื่องยืนยันเรื่องอะไร	 อาจเป็น 

แค่ค�าด่า	 เพื่อให้คนฟังเจ็บใจ	 ถ้าเจตนาด่าให้อีกฝ่ายเจ็บใจต่อหน้าให้รู้ 

แค่ค�าถูกด่า	 ก็ผิดดูหมิ่นซ่ึงหน้า	 ถ้าด่าอีกฝ่ายโดยมีเจตนาให้คนอื่นรู้ไปทั่ว	

(ด่าประจาน)	 เช่น	 ทางสื่อออนไลน์	 ก็ผิดดูหม่ินโดยการโฆษณา	 มีโทษ 

เท่ากัน	

	 2.	การใส่ความเพ่ือหมิ่นประมาท	 คือการกล่าวอ้างยืนยันข้อเท็จ

จริงบางอย่างว่าเป็นจริง	แต่ความจริงๆนั้น	อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง	

คนใส่ความก็ผิดได้	

	 3.	การกล่าวใส่ความยืนยันข้อเท็จจริงนั้น	 อาจกล่าวตรงๆ	 หรือ

กล่าวเป็นนัยหรือเปรียบเทียบเปรียบเปรยก็ผิดได้	 เช่น	 กินน�้าใต้ศอก 

หรือสุนัขรับใช้	 หรือเฮงซวย	 ถ้าต้องตีความหมาย	 คู ่ความต้องน�าสืบ 

ความหมายที่เขาพูดก่อน	 แล้วศาลจะเป็นคนตัดสินว่าถ้อยค�านั้นเป็นการ 

ใส่ความ	ท�าให้คนอื่นเสียชื่อเสียง	ถูกดูหมิ่น	หรือถูกเกลียดชังหรือไม่	

	 4.	การกล่าวใส่ร้ายคนอื่นน้ัน	 อาจระบุช่ือคนอื่นอย่างชัดเจน 

หรือระบุแค่อักษรย่อ	 หรือระบุชื่อสมมุติ	 หรือไม่ได้ระบุชื่อเลยก็ผิดได ้

ถ ้าดูจากพฤติการณ์ของผู ้พูดแล ้วท�าให ้ผู ้ฟ ังสามารถเข ้าใจได ้ว ่า 

ผู้พูดหมายถึงใคร	

	 5.	แม้ไม่ระบุชื่อ	 แต่ก็ต้องเฉพาะเจาะจงให้รู้ตัวบุคคล	 หากกล่าว

เพียงกว้างๆ	 เจาะจงตัวไม่ได้	 ก็ไม่มีผู ้ เสียหายท่ีจะด�าเนินคดี	 เช่น 

พระรูปหนึ่งในวัดนี้	 ปาราชิกเสพเมถุน	 (ไม่ผิดเนื่องจากคนฟังไม่รู ้ว ่า 

ความผิดฐานหมิ่นประมาท
เป็นพระรูปใดเพราะวัดนี้มีพระเยอะ)	แต่ถ้าพระในวัดมีแค่	6	รูป	ศาลฎีกา

เคยตัดสินว่า	 แบบนี้ใส่ความเฉพาะเจาะจงแล้ว	 พระรูปหนึ่งรูปใดก็เป็น 

ผู้เสียหายด�าเนินคดีฐานหมิ่นประมาทได้	

	 6.	การใส่ความน้ัน	 ต้องน่าจะท�าให้คนอื่นนั้นเสียชื่อเสียง	 หรือ 

ถูกเกลียดชัง	 เช่น	 กล่าวว่านางสร้อยเป็นเมียน้อย	 แย่งผัวเขามา	 หรือ 

นางแดงท้องไม่มีพ่อ	หรือนายชายเป็นแมงดา	หรือนางนกตอแหล	เป็นต้น

	 7.	การใส ่ความอาจท�าด ้วยการพูด	 การเขียน	 การวาดรูป 

การโพสต์ข้อความ	หรือการโพสต์รูปภาพ	ก็ได้	

	 8.	หมิ่นประมาท	มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	 1	 ปี	 และโทษปรับ	 แต่เป็น

ความผิดยอมความได้	

	 9.	คดีหมิ่นประมาท	 ผู ้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน	 3	 เดือน 

ต่อต�ารวจเพื่อให้อัยการฟ้องศาล	

	 10.	ถ้าผู ้เสียหายไม่ร้องทุกข์	 ต�ารวจจะไม่มีอ�านาจสอบสวน 

ด�าเนินคดี	แม้จะจับกุมคนใส่ความมาแล้ว	ก็ต้องปล่อยไป	

	 11.	คดีหมิ่นประมาท	 ผู ้เสียหายอาจไม่แจ้งความต�ารวจก็ได้ 

แต่ต้องตั้งทนายความฟ้องศาลเองภายใน	 3	 เดือน	 กรณีนี้ต�ารวจจะไม่มี

อ�านาจด�าเนินคดี	และพนักงานอัยการก็ไม่มีอ�านาจฟ้อง	

	 12.	คดีหมิ่นประมาท	 คู่กรณีมีสิทธิยอมความกันได้ตลอดเวลา 

ถ้าร้องทุกข์ไว้แล้วก็ถอนค�าร้องทุกข์ได้	ถ้าฟ้องคดีไปแล้วก็ถอนฟ้องได้	

	 13.	การหมิน่ประมาทโดยการโฆษณา	คอืใส่ความเพือ่ให้คนทัว่ไป

ได้รบัรู	้เช่น	ปิดประกาศ	ลงหนงัสอืพมิพ์		ใช้ไมโครโฟน	ออกอากาศทางวทิยุ

หรือโทรทัศน์	หรือโพสต์ข้อความแบบสาธารณะในเฟสบุ๊ค	ในไลน์	เป็นต้น	

โทษหนักข้ึน	 เป็นจ�าคุกไม่เกิน	 2	 ปี	 แต่ก็ยังยอมความได้อยู่	 ถ้าผู้เสียหาย 

เขาไม่ติดใจ	

	 14.	คนที่ใส ่ร ้ายคนอื่น	 ท�าให้คนอื่นเสียหายนั้น	 ไม่ว ่าเป็น 

คนธรรมดา	หรือเป็นส่ือมวลชน	กม็คีวามผดิได้เหมอืนกนั	ถ้าไม่เข้าข้อยกเว้น	

	 ในฉบบันี	้จงึเป็นการอธบิายถงึองค์ประกอบส�าคญัในความผดิฐาน

หมิ่นประมาท		ส่วนในฉบับต่อไปจะได้กล่าวถึงข้อยกเว้นที่เป็นสาระส�าคัญ

ให้ทุกท่านได้รับทราบ		โปรดติดตาม…

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

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

	 เม่ือวันที่	 13	 มี.ค.	 2563	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์	 มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ 

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 และการจัดท�าหน้ากากอนามัย 

เพื่อการป้องกันตนเอง	 โดยมี	 หัวหน้าส�านักปลัด	 อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	 กล่าวรายงาน	 ในโอกาสน้ีมี	 ผอ.ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 7 

จังหวัดขอนแก่น	นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร,	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	 เขต	2	นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว,	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธิ์ 

อุดมธนะธีระ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้าส่วนราชการ	อบจ.ขอนแก่น	 เข้าร่วมเป็นเกียรติ	ณ	หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	อ.เมือง

ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

12 วารสารคูนแคน



13วารสารคูนแคน



14 วารสารคูนแคน



คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จะด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรือผูบ้ริหารท้องถิน่	พ.ศ.	2562	มาตรา	26	โดยหลกัเกณฑ์	

วิธีการแต่งตั้งและจ�านวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ	 การเลือกตั้งว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2562	ข้อ	31	ดังนี้	

	 1)	 กรุงเทพมหานคร	 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จ�านวน	 5	 คน 

โดยแต่งตั้งจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดที่เป็นเขตเลือกตั้ง	 หรืออาจแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิล�าเนาในเขต

จงัหวดันัน้	ซึง่มไิด้เป็นข้าราชการหรอืเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรฐั	จ�านวนไม่เกิน	2	คน	โดยใช้ชือ่ว่า	“คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าท้องถิน่กรงุเทพมหานคร” 

หรือ	“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)”

	 2)	 เทศบาล	 เมืองพัทยา	 และองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จ�านวน	 3	 คน 

โดยแต่งตัง้จากข้าราชการและเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรฐัทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นเขตอ�าเภอทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ตัง้อยู	่หรอือาจแต่งตัง้จากผูม้สีทิธเิลอืกตัง้

ที่มีภูมิล�าเนาในเขตอ�าเภอซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ	จ�านวนไม่เกิน	2	คน	โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเทศบาล 

(ระบุประเภทและชื่อ เทศบาล” หรือ “คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าเมืองพัทยา”	 หรือ	“คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล (ระบุชื่อต�าบล)”

	 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2562	มาตรา	27	ก�าหนดไว้	มีดังนี้

	 1)	 เสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการก�าหนดหน่วยเลือกตั้ง	 ที่เลือกตั้ง	 และการแต่งตั้ง	 เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งของผู้อ�านวยการ

เลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 2)	 ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	และการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

	 3)	 ก�ากับดูแล	และอ�านวยการเลือกตั้ง	การลงคะแนนเสียงเลือกการนับคะแนนเลือกตั้งและ	การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง	

	 4)	 ก�าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน	และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง	และรายงานผลการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ�าจังหวัด

	 5)	 ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น	หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง	 และสิ้นสุดลง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นแล้ว

ที่มา :	พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2562

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

15วารสารคูนแคน



I โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น

โครงการปองกันและควบคุมการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ 

อบจ.ขอนแก่น ด�าเนินการจัดหาพัสดุส�าหรับการป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ส�าหรับ

แจกจ่ายให้กบัประชาชนทัว่ไปในหมูบ้่าน/ชมุชน เจ้าหน้าทีข่องรฐั หน่วยงาน

ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ ในพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น จงึได้

จัดท�าโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID - 19) ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามมาตรการระยะเร่ง

ด่วนส�าหรับการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

และเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ ในการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

ตลอดจนป้องไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง

ในการนี้ เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 เวลา 13.30 น. นายก อบจ.

ขอนแก่น ดร.พงษศกัดิ	์ตัง้วานชิกพงษ เป็นประธานในการมอบเจลล้างมอื

แอลกอฮอล์ เครือ่งวดัอณุหภมูดิจิติอลอนิฟาเรด และแผ่นพับประชาสมัพนัธ์ 

ตามโครงการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID - 19) โดยมี รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกลุ	ภคูาํวงศ, 

ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ดร.สุชาติ	 ไตรองคถาวร, นายอ�าเภอเมือง

ขอนแก่น นายศิริวัฒน	พินิจพานิชย และผู้แทนนายอ�าเภอทั้ง 25 อ�าเภอ, 

สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น, ปลัด อบจ.ขอนแก่น คณะผู้บริหาร หัวหน้า

ส่วนราชการ อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี	 วิริยปยะ เข้าร่วมเป็นเกียรติ 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น

16 วารสารคูนแคน



17วารสารคูนแคน



I โดย...นายสุริยา นาทัน หัวหน้าฝายก่อสร้างและซ่อมบ�ารุง

ภารกิจ  ส�านักการช่าง

ผลงานดานสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม

18 วารสารคูนแคน



19วารสารคูนแคน



I โดย...ฝายบัญชี

ภารกิจ กองคลัง

รายรับจริง รายจายจริง

รายการ จํานวนเงิน รายการ จํานวนเงิน

รายรับทั้งสิ้น 913,230,141.98 รายจ่ายตามงบประมาณ 467,095,140.67

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 21,449,500.00 รายจ่ายค้างจ่าย 43,213,493.45

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง 5,509,452.37

รวมทั้งสิ้น 934,679,641.98 รวมทั้งสิ้น 515,818,	086.49

การรับช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ไตรมาสสอง ปีงบประมาณ 2563

 วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 จ�านวน  207,143,537.88 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ พ.ศ. 2542 จ�านวน 55,842,394.14 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ�านวน  198,609,452.39 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ�านวน 15,927,942.46 บาท 

ค่าภาคหลวงแร่ จ�านวน  1,400,776.94 บาท

ภาษีน�้ามัน จัดเก็บได้  3,310,085.15 บาท

ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 17,167,132.26 บาท

ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม จัดเก็บได้  622,649.97 บาท

เงินรายได้สถานีขนส่ง (งบเฉพาะการ) จัดเก็บได้  5,589,184.67 บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 505,613,155.86	บาท

ยอดรายรับจริงและรายจ่ายจริง
ไตรมาสสอง ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563

20 วารสารคูนแคน



ในปีงบประมาณ 2563 กองแผนและงบประมาณ ได้ด�าเนินการ

ติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี 2562 “การท�าไข่เค็มสมุนไพร” 

ในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น อ.น�้าพอง และ อ.ซ�าสูง ซึ่งเป็นการติดตามและ

ประเมนิผลหลงัด�าเนนิการ จากการลงพืน้ท่ี พบว่า ประชาชนใน อ.น�า้พอง 

และ อ.ซ�าสูง ยังด�าเนินการท�าไข่เค็มสมุนไพรไว้กินในครัวเรือน และยังมี

การรวมกลุ่มกันท�าต่อเน่ือง คือชาวบ้านโคกกลาง ต.วังชัย อ.น�้าพอง  

และชาวบ้านบ่อใหญ่ ต.คคู�า อ.ซ�าสงู ยงัคงยดึการท�าไข่เคม็เป็นอาชีพเสรมิ 

ขายให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน และวางขายตามร้านค้าชุมชน เป็นการเพิ่ม 

รายได้ ลดรายจ่าย เป็นไปตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

I โดย...นวลมณี เหล่ากุนทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

ภารกิจ กองแผนและงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี 2562 “การท�าไข่เค็มสมุนไพร

21วารสารคูนแคน



I โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝายปฏิบัติงานขนส่ง

ภารกิจ กองกิจการขนส่ง

ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 2563 เป็นต้นมา นายก อบจ.ขอนแก่น 
ดร.พงษศักดิ์	 ตั้งวานิชกพงษ มอบหมายให้ ผอ.กองกิจการขนส่ง 
นายประชิต	 อึ้งประเสริฐ พร้อมด้วย  ข้าราชการและพนักงาน ร่วมกับ
ส�านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ตรวจคัดกรองผู ้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ
อย่างเข้มงวด และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนผู้มาใช้บริการ 
ได้มีการก�าหนด Big Cleaning Day เพื่อท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
บริเวณพื้นที่อาคารผู้โดยสารและสิ่งอ�านวยความสะดวกในทุกวันศุกร์
ของสัปดาห์ โดยขอความร่วมมือข้าราขการและพนักงานทุกส่วนราชการ
ของ อบจ.ขก ในการท�าความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น 
แห่งที่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

การตรวจคัดกรองผู้โดยสารเพื่อปองกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3
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I โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน

ขอบกพรองที่ตรวจพบ
 เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามโครงการ 

“อาทิตย์ละสิบ” จ�านวนเงิน 29,200 บาท โครงการดังกล่าวได้ด�าเนินการ

ในวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2554 - 9 พฤษภาคม 2554 

ซึ่งเทศบาลได้มีค�าสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่เทศบาลท�างานด้านต่าง ๆ 

ได้แก่ ฝายสอนเสริมพิเศษและกิจกรรมเสริมทักษะ ฝายรับ - ส่ง นักเรียน

ที่เข้าร่วมโครงการ ฝายอาหารและเครื่องดื่ม ฝายจัดท�าเอกสารใบงาน 

และฝายกิจกรรมนันทนาการ โดยเทศบาลรับสมัครนักเรียนระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการจ�านวน 122 คน และจัดให้มี

การสอนพิเศษ และพาเด็กไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1562 ลงวันที่ 15 

พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�าหนดว่า “เงินค่าตอบแทน” 

หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่

ปกตโิดยลกัษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏบิตังิานในทีต้ั่งส�านกังาน และได้ปฏิบตัิ

ที่มา : หนังสือแนวทางปฏิบัติราชการของตนท้องถิ่นที่ควรรู้ 

(เกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ) 

กองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส�านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่

ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส�านักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ

ทีต่ัง้ส�านกังานหรอืโดยลกัษณะงานปกตต้ิองปฏบิตังิานในลกัษณะเป็นผลดั

หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน

 การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานตามโครงการ “อาทิตย์

ละสิบ” มิใช่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของพนักงานผู ้ปฏิบัติงาน 

จึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

นอกจากนี้การปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าหน้าท่ีผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน

ตามโครงการดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส�านักงาน ดังนั้น 

การพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาจึงไม่ใช่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขอเสนอเสนะ	
	 ขอให ้ เรียกเงิน จ�านวน 29,000 บาท จากผู ้ที่ เกี่ยวข ้อง

คนืคลงัเทศบาลและต้องไปก�ากบัดูแลเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัใิห้เป็นไปตามระเบยีบ

ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 
ในฉบับนี้หนวยตรวจสอบภายใน ไดนําเสนอตัวอยางขอทักทวงของ สตง. 

มาใหผูที่สนใจไดเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และจะไดนําตัวอยางขอทักทวงมานําเสนอแกผูสนใจไดติดตามตอไป

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(จายคาตอบแทนตามโครงการ “อาทิตยละสิบ”)
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม 

การพัฒนาเครอืข่ายโรงเรยีนต้นแบบ เพือ่ยกระดบัคณุภาพงานวชิาการผ่าน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Thailand School Improvement 

Program : TSIP) ประจ�าปีการศึกษา 2562 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

ส�านักเลขาธิการคุรุสภา มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับบริษัท เชฟรอน

ประเทศไทยส�ารวจและผลติ จ�ากดั เครอืข่ายภาคหีน่วยงานการศกึษา และ

มหาวิทยาลัย ด้วยการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับ

คุณภาพงานวิชาการ ตามรูปแบบ PISAN Model ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัด อบจ.ขอนแก่น จ�านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

(โรงเรียนต้นแบบ), โรงเรียนสีชมพูศึกษา (โรงเรียนขนาดใหญ่), โรงเรียน

หนองโนประชาสรรค์ (โรงเรยีนขนาดกลาง) และโรงเรียนพระธาตขุามแก่น

พิทยาลัย (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผลการพัฒนาเกิดขึ้นทั้งกับนักเรียน ครู และ

ผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู ้เรียนกลุ ่มเป้าหมายร้อยละ 96.04 มีพัฒนาการด้าน 

การอ่าน ร้อยละ 93.68 มีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์  

I โดย...ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ

ข่าว แวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

ผลการด�าเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Thailand School Improvement Program : TSIP)

เครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจ�าปีการศึกษา 2562

ร้อยละ 95.86 มพีฒันาการด้านการเขยีนและ ร้อยละ 94.52 

มีพัฒนาการด้านการคิดค�านวณ

2) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาชุมชนการเรียน

รู้ทางวิชาชีพส�าหรับครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถาน

ศึกษา

3) ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รูปแบบการ 

พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส�าหรับโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก

สืบเน่ืองจากผลการด�าเนินงานที่ปรากฏผลประจักษ์ชัดใน 

ทุกระดับ ส่งผลให้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับคัดเลือกเป็น

หน่วยงานทางการศึกษา ผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรม

ทางวชิาชีพ ประจ�าปีการศึกษา 2563 ตามประกาศของส�านกังานเลขาธกิาร

คุรุสภา ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นอีกโอกาสให้หน่วยงานต้นสังกัด  

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครแูละผูเ้กีย่วข้อง จะได้ร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนในเชงิลกึ

เพื่อการขยายผลรูปแบบการพัฒนาไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัดฯต่อไป
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I โดย...ณกันยา ไวค�า ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ 

เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

	 นบัวนั...การหาค�าตอบทีด่เีก่ียวกบัการพฒันาการเรยีนรู ้ยิง่มคี�าถาม

เพิ่มขึ้น นั่นก็เพราะ....โลกเปลี่ยนเร็วมาก.... และเด็กไทยเรา รู้จักโลกและ

เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ  รอบตัวได้รวดเร็วมาก เพราะอิทธิพลของสื่อ

สังคมออนไลน์ (Online Social Media) และหากเราไม่มีทางหนีความ

รวดเร็วของข้อมูลข่าวสารได้อีกแล้ว กลุ่มคนท่ีต้องรับมือกับการเรียนรู้ที่

เปลี่ยนแปลงนี้ นอกจากพ่อแม่ ผู้ปกครองแล้ว ก็ คือ ครูนี่ล่ะค่ะ

 หากศตวรรษท่ี 21 ต้อนให้คนต้องรับรู้ข่าวสาร หรือสรรพความรู ้ 

ในโลกนี้ได้ทุกเสี้ยววินาที จนก่อผลเสียมากกว่าผลดี ....ผู้ปกครองและครู 

คงต้องปรับวิธีอบรมสั่งสอนลูก จากการพร�่าสอน หรือฝึกฝนลูกหลาน 

ด้วยวิธีเดิม ๆ เป็นวิธีใหม่ได้แล้วนะคะ 

 หนทางทีม่กีารกล่าวถึงกนัมากในนาทีนี ้เกีย่วกบับทบาทของครู และ

ผู้ปกครอง คือ ต้องเปลี่ยนจากการเป็น ผู้สอน (Teacher) เป็น ...โค้ช...

(Coach) และที่ส�าคัญ ต้องเปลี่ยนจากการให้ความรู้ (Knowledge)  

เป็นให้วิธีคิด หรือวิธีการเรียนรู้ (Process of Learning) แทนโดยสิ้นเชิง

 จากการศกึษาบทสมัภาษณ์นกัเรยีนในรายการโทรทศัน์ หรอืในคลิป

รายการต่าง ๆ บนสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะนักเรียนท่ีอยู่ในวัยการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ อยากเรียนกับครูท่ีเป็นผู ้ชี้แนะ  

อย่างเป็นกนัเอง มอีารมณ์ขนั เข้าใจวยัรุน่ และไม่เน้นวิชาการเกนิไป แม้แต่

ในรายวชิาทีม่เีนือ้หาสาระแน่น นกัเรยีนยงัอยากเรยีนอย่างมคีวามสขุ.....นี่

ล่ะโจทย์ยากของครูและผู้ปกครอง...

 เม่ือศึกษาวิธีโค้ช..ของผู้คนจ�านวนมากท่ีประสบความส�าเร็จ มีคน

ติดตามมากมายทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งโค้ชกีฬา โค้ชอาชีพต่าง ๆ จะพบ

คุณลักษณะร่วม ซึ่งครูและผู้ปกครองควรน�าไปใช้ ดังนี้

การศึกษายุคใหม่....เปลี่ยนจากครูและผู้ปกครอง...ให้เป็นโค้ช
 1.  โค้ชทีด่ต้ีองสร้างสัมพันธภาพทีดี่กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นอนัดบัแรก 

 2.  โค้ชต้องเป็นผูฟั้งทีด่ ีโดยเน้นการฟังอย่างลกึซึง้ (Deep listening) 

หรือฟังอย่างใส่ใจ ฟังอย่างไม่รังเกียจ ฟังเพื่อตั้งค�าถามให้กลุ่มเป้าหมาย

ขบคิดและหาค�าตอบร่วมกัน หรือให้ได้ค�าตอบด้วยตัวเขาเอง

 3.  โค้ชต้องสะท้อนเป็น (Feedback หรือ Reflection) ซึ่งโดย 

ส่วนใหญ่ จะสะท้อนด้านบวกเป็นหลัก

 4.  โค้ชต้องเป็นผู้สร้างจูงใจหรือแรงบันดาลใจ ด้วยเทคนิควิธีการ

ใหม่ ๆ 

 5.  โค้ชต้องมีทักษะการตั้งค�าถาม โดยควรใช้ค�าถามปลายเปิด เช่น 

อย่างไร ท�าไม ค�าถามเชิงเปรียบเทียบ ค�าถามที่ให้สะท้อนคิด หรือสะท้อน

อารมณ์ความรู้สึก เป็นต้น

 ทั้ง 5 คุณสมบัติข้างต้น เป็นเพียงพ้ืนฐานที่ครูและผู ้ปกครอง  

ต้องปรบัตวัให้ม ีให้เป็น ในเบ้ืองต้น หากต้องการให้ลกูหลานมคีวามโดดเด่น

ยิ่งขึ้น อาจต้องเรียนรู้เทคนิคเฉพาะด้านของสิ่งที่ต้องการโค้ชมากขึ้น

 อย่างไรก็ตาม จะเกิดคุณสมบัติท้ัง 5 ได้ คุณครูและผู้ปกครอง 

ควรต้องเรยีนรู้และฝึกฝนก่อน โดยต้องเป็นนกัเรยีนรูท้ีด่ ีรวมท้ังต้องใจกว้าง 

เปิดใจยอมรบัการเปล่ียนแปลง และท่ีส�าคญั เลกิเปรยีบเทยีบ สมยันีก้บัสมัย

ของตน ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิง และไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้ว

26 วารสารคูนแคน



“ฮีตหนึ่งนั้น เถิงเดือนหกแลวใหนําเอานํ้าวารีสรงโสก ฮดพระพุทธรูปเหนือใตสูภาย

อยาไดละเบี่ยงบายปดปายหายหยุด มันสิสูญเสียศรีตํ่าไปเมือหนา

จงพากันทําแทแนวคองฮีตเกา เอาบุญไปเรื่อยๆ อยาถอยหนาหากสิเสีย”

I โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

บญุบัง้ไฟ เป็นหนึง่ในฮตีสบิสองเดอืนของชาวอสีาน นยิมท�ากนัใน

เดือน 6 หรือเดือน 7 อันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การท�านา ตกกล้า หว่าน ไถ 

เพื่อเป็นการบูชาแถนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เหมือนกับการแห่นาง

แมวของคนภาคกลาง

 การท�าบัง้ไฟในสมยัก่อนจะใช้ไม้ไผ่ล�าขนาดใหญ่ทีส่ดุ ทะลวงปล้อง

ให้ถึงกัน ภายนอกจะใช้ตอกไม้ไผ่ถักเป็นเชือกมัดรอบล�าไผ่ให้แน่น เพื่อไม่

ให้ล�าไผ่แตก ส่วนหัวปล้องสุดท้ายจะถูกอุดด้วยแผ่นไม้หนาพอควร แล้ว

ท�าการอัดบรรจุ	หมื่อ (ดินปน) ให้แน่นด้วยการต�า หรือใช้คานดีดคานงัด 

(สมัยใหมใชแมแรงยกลอรถบรรทุกแทนสะดวกกวากันดังภาพ)

 การแห่บัง้ไฟ ผูร่้วมขบวนนัน้ดเูหมอืนจะตัง้ใจละเมดิกฎเกณฑ์ปรกติ 

เช่น ชายแต่งกายเป็นหญิง หรือเอาโคลนพอกหน้า ขบวนเซิ้งจะแห่ไปตาม

หมู่บ้านเพื่อขอสาโทมากิน การเซิ้งจะมี คน	จายกาพย และคนตีกลองให้

จังหวะเซิ้ง อยู่กลางขบวนฟ้อน เพื่อให้ผู้ฟ้อนเซิ้งได้ยินเสียงจังหวะและค�า

กลอน ลํากาพยเซิ้งไดชัดเจน

§  รุง่เช้าจะมกีารท�าบญุถวายจงัหนัพระ พอตกบ่ายกม็กีารแห่บัง้ไฟ

ไปยัง คาง	ที่เตรียมไว้ อาจใช้ต้นไม้ใหญ่เป็นค้างก็ได้ การแข่งขัน

ระหว่างหมูบ้่านกม็เีพยีงบ้านใดจะสามารถยงิไปได้สงูกว่ากนั (ใช

การนับไปจนกวาจะมองเห็นบั้งไฟหลนพนกอนเมฆลงมา)

เป็นการแสดงความสามารถของช่างหรือฉบับของบั้งไฟบ้านนั้น 

หากบั้งไฟบ้านใด ซุ (พนดินปนออกมาแตไมขึ้น) หรือแตก

ระหว่างการจุด ช่างหรือฉบับก็จะถูกจับโยน ลงตม คือ โยนลง

ไปในโคลนเป็นทีส่นกุสนานทัง้ผู้โยนและถกูโยน (เปอนโคลนพอๆ

กัน)

§  เมื่อเกิดโรค โควิด-19 กระจายไปทั่วโลก ไทยเองก็ได้รับผลกระ

ทบเป็นอย่างมาก จงึมมีาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครดั 

ระงับงานประเพณีต่างๆที่มีการรวมตัวของคนเป็นจ�านวนมาก 

ประเพณบีญุบัง้ไฟเอง ปี 2563 นี ้กจ็ะส่งผลกระทบอาจไม่ได้จดั

งานประเพณีบุญปังไฟของทุกจังหวัดของภาคอีสานด้วยเช่นกัน

ที่มา : บทคัดยอมาจากหนังสือวัฒนธรรมประเพณีของดีอีสาน	 ฮีตสิบ

สองคลองสิบสี่

ผูเรียบเรียง	นายสําลี	รักสุทธิ

ติดตามโครงการ	ประเพณี	วัฒนธรรมของคนอีสาน	ฉบับหนาครับ

บุญเดือนหก

วัฒนธรรมประเพณี ของคนอีสาน

27วารสารคูนแคน



โดย...สุวนัย ภูมาศ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่

สวัสดีครับ.. สาระน่ารู้กองการเจ้าหน้าท่ีฉบับเดือนน้ีขอน�าเสนอแนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่

ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครูผูดูแลเด็ก	ครูผูชวย	ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)	สิ้นสุดการอนุญาต	โดยสรุปแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ประเภทกลุมบุคคล แนวทางปฏิบัติ

1. กลุ่มบุคคลที่มีมาตรฐานความรู้ (คุณวุฒิ) ที่คุรุสภา

รบัรองและมาตรฐานประสบการณ์วชิาชพีตามข้อบังคบั

คุรุสภา และอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู

ผู ้ได ้รับอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตาม

ข้อบงัคบัครุสุภาว่าด้วยมาตรฐานวชิาชพี พ.ศ. 2556 เพือ่ขอรบั

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลาที่ได้รับการ

อนุญาตจากคุรุสภา

2. กลุ่มบุคคลท่ีมีเฉพาะมาตรฐานความรู้ (คุณวุฒิ) 

ท่ีคุรุสภารับรอง แต่มีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

ไม่ครบถ้วน (เนื่องจากอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอน 1 ปี)

ให้สามารถประเมินการปฏิบัติการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ได้ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวจะต้องผ่านการประเมินใน

ระดับดีมาก หรือระดับดีจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ตามข้อ 1 ของ

หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว34 

ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

3. กลุ่มบุคคลที่ต่อใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 2 หรือ 3 

ครัง้ และกลุม่บคุคลทีถ่กูเพกิถอนใบอนญุาตปฏิบตักิาร

สอน ไม่สามารถขอต่อใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้อีก

บุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิในการประกอบวิชาชีพ

ตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับต่อไปได้ต้องหยุดปฏิบัติการ

สอน แต่ยังคงมีสถานภาพความเป็นข้าราชการอยู่เช่นเดิม 

กรณนีีใ้ห้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ย้ายให้

ไปด�ารงต�าแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งที่ไม่

ต้องใช้ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่มา: หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.4/ว9 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ้นสุดการอนุญาต

28 วารสารคูนแคน



I โดย....ณัฐรินทร์ ทวีชัยจุฑานนท์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

บทความ กองพัสดุและทรัพย์สิน 

	 สวัสดีค่ะ วารสารฉบับนี้ขอน�าเสนอหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท�าการ

ตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)

 กรณผีูป้ระกอบการทีไ่ด้ท�าสญัญาหรอืข้อตกลงกับหน่วยงานของรฐั 

ประสบปัญหาในการปฏิบัตงิานตามสญัญาหรอืข้อตกลงอนัเนือ่งมาจากเกดิ

เหตอุทุกภยัในพ้ืนทีห่ลายจงัหวดั และหน่วยงานของรฐัได้ขอหารือเกีย่วกบั

การงดหรอืลดค่าปรบัให้แก่คูส่ญัญา หรอืการขยายเวลาท�าการตามสญัญา

หรือข้อตกลงในกรณีดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก นั้น

 คณะกรรมการวนิจิฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิารพสัดุ

ภาครัฐ(คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐบรรลุตามวัตถุประสงค์ และ

เพือ่บรรเทาปัญหาให้แก่ผูป้ระกอบการทีไ่ด้ท�าสญัญาหรอืข้อตกลงกบัหน่วย

งานของรฐั จงึเหน็ควรซ้อมความเข้าใจเกีย่วกบัการงดหรอืลดค่าปรบัให้แก่

คู่สัญญา หรือการขยายเวลา ท�าการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราช

บญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 มาตรา 102 

วรรคหนึ่ง (2) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

ดังนี้

 1. พระราชบญัญตัฯิ มาตรา 102 วรรคหนึง่ บญัญตัว่ิา “การงดหรอื

ลดค่าปรับให้แก่คูส่ญัญาหรอืการขยายเวลาท�าการตามสญัญาหรอืข้อตกลง 

ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�านาจท่ีจะพิจารณาได้ตามจ�านวนวันที่มีเหตุ

เกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

  (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน

ของรัฐ

   (2) เหตุสุดวิสัย

   (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีคู่สัญญาไม่ต้อง

รับผิดตามกฎหมาย

   (4) เหตุอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

และวรรคสองบญัญติัว่า “หลกัเกณฑ์และวิธกีารของดหรอืลดค่าปร ับให้แก่

คูส่ญัญา หรอืการขยายเวลาท�าการตามสญัญาหรอื ข้อตกลง ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด”

 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 182 ก�าหนดว่า “การงดหรือลดค่า

ปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท�าการตามสัญญาหรือข้อตกลง 

ตามมาตรา 102 ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง

ของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึง

อันใดที่คู ่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก�าหนด

ในกฎกระทรวง ท�าให้คู ่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองาน

ตามเง่ือนไขและก�าหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ใน

สัญญาหรือข้อตกลงก�าหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงาน

ของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่

ก�าหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก�าหนด คู่สัญญาจะยก

มากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ 

เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น”

 3. จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา 

หรือการขยายเวลาท�าการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะกระท�าได้ต่อเมื่อมี

เหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มาตรา 102 ก�าหนดไว้ และเหตุดังกล่าว

ต้องส่งผลกระทบท�าให้คู ่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองาน

ตามเง่ือนไขและก�าหนดเวลาแห่งสัญญาได้ โดยการขยายเวลาท�าการ

ตามสัญญาหรือข้อตกลง จะใช้ในกรณีที่สัญญายังไม่ครบก�าหนด และยัง

ไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น ส่วนการงดหรือลดค่าปรับจะใช้ในกรณีที่สัญญาครบ

ก�าหนด และมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ทั้งนี้ เหตุสุดวิสัยตามมาตรา 102 วรรค

หนึ่ง (2) ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 

ทีบ่ญัญตัว่ิา “เหตสุุดวสัิย หมายความว่า เหตใุดๆอนัจะเกดิขึน้กด็ ีจะให้ผล

พิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้

จะต้องประสบเหตน้ัุน จะได้จดัการระมัดระวงัตามสมควรอนัพงึคาดหมาย

ได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น” 

 4. กรณีเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด หากปรากฏ

ข้อเท็จจริงชัดเจนว่าคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ ประสบเหตุดังกล่าว 

ได้จดัการระมดัระวงัตามสมควร อนัพงึคาดหมายได้จากบคุคลในฐานะและ

ภาวะเช่นน้ันแล้ว แต่ไม่อาจป้องกันได้ ก็ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ซี่งหากเหตุ

อทุกภยัดงักล่าวส่งผลกระทบท�าให้คูส่ญัญา ไม่สามารถส่งมอบสิง่ของหรอื

งานตามเงือ่นไขและก�าหนดเวลาแห่งสัญญาได้ กอ็ยูใ่นดลุพนิจิของหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาขยายเวลาท�าการตามสัญญาหรือข้อตกลง 

หรืองด หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาได้ตามจ�านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง 

โดยสัญญาที่ยังไม่ครบก�าหนดและยังไม่มีค่าปรับเกิดข้ึน ก็สามารถขยาย

เวลาท�าการตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ ส่วนสัญญาท่ีครบก�าหนดและ

มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว แต่เหตุอุทกภัยดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นหลังจากการตรวจ

รับงานงวดสุดท้าย หน่วยงานของรัฐย่อมสามารถงดหรือลดค่าปรับให้แก่

คู่สัญญาได้ ทัง้นี ้คู่สัญญาจะต้องแจ้งเหตดุงักล่าวให้หน่วยงานของรฐัทราบ

ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง โดยให้พิจารณาวันที่เหตุ

สิ้นสุดลงจากเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงได้ อาทิ ประกาศต่างๆ ของหน่วย

งานของรัฐ หรือบันทึกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

29วารสารคูนแคน



สวัสดีครับแฟนข่าวกีฬา รอบรั้ว อบจ.ขอนแก่นครับ นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงศักด์ิ	 ต้ังวานิชกพงษ	 ได้อนุมัติโครงการแข่งขันฟุตซอล 

อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติดครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 แข่งขันระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - 15 ก.พ. 2563 ณ สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น การจัดการแข่งขัน

แบ่งเป็น 7 รุ่น ได้แก่รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 8 ปี, รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี, รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี, รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี, รุ่นเยาวชนอายุ

ไม่เกิน 16 ปี, รุ่นอาวุโสอายุ 40 ปีขึ้นไป และรุ่นประชาชนทั่วไป มีทีมร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 156 ทีม มีนักกีฬาและสตาฟโค้ชเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 

2,000 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจ�านวนมากที่ให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมมากกว่าปีที่ผ่านๆ มาครับ วัตถุประสงค์ การจัดการแข่งขัน

เพื่อให้นักกีฬาได้ออกก�าลังกายห่างไกลยาเสพติดและพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกจิตส�านึกให้ 

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

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

ชนะเลิศ ทีม บูมปอปคอร์น อะคาเดมี่ ทีม ดราก้อนจูเนียร์พล ทีม เลอสรร 12 อะคาเดมี่ ทีม ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ดราก้อนจูเนียร์พล ทีม ขอนแก่นยูไนเต็ด ทีม ร.ร.เทศบาลสวนสนุก ทีม ณรงค์ อะคาเดมี่

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม เลอสรร 12 อะคาเดมี่ ทีม ต้นส�าสา ทีม ณรงค์ อะคาเดมี่ ทีม ร.ร.หนองโนประชาสรรค์

รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม สิรวิชญ์ อะคาเดมี่ ทีม Navy academy ทีม My Friend ทีม ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

นักฟุตซอลยอดเยี่ยม ด.ญ.ธัญยานุช ปินอะ 
ทีม บูมปอปคอร์น อะคาเดมี่

ด.ช.อติวัฒน์ หาพันธ์ 
ทีม ดราก้อนจูเนียร์พล

ด.ช.ปิติพัฒน์ โสภา 
ทีม เลอสรร 12 อะคาเดมี่

ด.ช.พงศพัศ เพียงเกษ
ทีม ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคฯ

ผู้ยิงประตูสูงสุด
(ดาวซัลโว)

ด.ช.เสฎฐวุฒิ หงส์บัง 
(9 ประตู)

ทีม ดราก้อนจูเนียร์พล

ด.ช.ศุภกร หาญวิเศษ 
(9 ประตู)

ทีม ทีม ดราก้อนจูเนียร์พล

ด.ช.พิชยะ อ่อนค�า 
(7 ประตู) 

ทีม เลอสรร 12 อะคาเดมี่

ด.ช.สิริโชค ศิลาหอม 
(5 ประตู)

ทีม ร.ร.เมืองพลพิทยาคม

รางวัล รุนอายุไมเกิน	16	ปชาย รุนอายุ	40	ป	ขึ้นไป รุนประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ ทีม สิงห์กลางเมือง ทีม ไทยแลนด์ออลสตาร์ ทีม ไทยแลนด์ออลสตาร์ B

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม KNW A ทีม อมตะ เอฟซี ทีม หนึ่งนคร

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคฯ ทีม VIP เวียงค�า ทีม ไทยแลนด์ออลสตาร์ A

รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม ร.ร.เมืองพลพิทยาคม ทีม ล�าน�้าพอง ทีม ATK Academy

นักฟุตซอลยอดเยี่ยม นายชาญชัย ศรีละวรรณ 
ทีม สิงห์กลางเมือง

นายอุทัย สมีพวง 
ทีม ไทยแลนด์ออลสตาร์

นายรตจี จันทร์น้อย 
ทีม ไทยแลนด์ออลสตาร์ B

ผู้ยิงประตูสูงสุด
(ดาวซัลโว)

นายวรวลัญช์ โพธิ์เหลือ (6 ประตู)
ทีม ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคฯ

นายธงไชย วงเบาะ (8 ประตู) 
ทีม VIP เวียงค�า

นายรตจี จันทร์น้อย (4 ประตู)
ทีม ไทยแลนด์ออลสตาร์ B

 พิธีปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2563 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ ได้มอบให้รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล	

ภูคําวงศ เป็นประธานในพิธีปิด เพื่อมอบรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัล โดยมี ผู้อ�านวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ขอนแก่น นายประชิต	

อึง้ประเสรฐิ	และหวัหน้าฝายการท่องเท่ียวและกีฬา นายสมชาย	อฐิรตัน ร่วมเป็นเกียรตแิละให้ก�าลงัใจนกักีฬาทีแ่ข่งขันครบั ฉบบัน้ีลาไปก่อนพบกนัใหม่

ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ... 

ข่าวกีฬา

I โดย..จ่าออง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

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	“ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
กรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ์ ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2554
รางวัล	“เสริมสร้างคุณค่าการท�างาน
ของเครือข่าย ทสม.”
จาก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2555
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่มีการด�าเนินงานด้านคนพิการ”
จาก...กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

พ.ศ. 2555
โล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุน
“งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2554
รางวัล	“กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จังหวัดขอนแก่น 
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจ�าปี 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.2563
ประกาศเกียรติคุณ	อบจ.ขอนแก่น	เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมินใน	“รอบการประเมินของสถาบัน
การศึกษา ประ จ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562”
จาก...ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ	“หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของต�ารวจภูธรภาค 4”
จาก...ต�ารวจภูธรภาค 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	“โครงการต�ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ อบรมสัมมนา แกนน�าสมัชชา
สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด”
จาก...สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น

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

พ.ศ. 2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับเขต
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจ�าปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล	“มีผลการปฏิบัติงานของ อปท.
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภท อบจ. ระดับเขต ประจ�าปี 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 
ประจ�าปี 2562”
จาก...ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น



พ.ศ.2563
รางวัลเชิดชูเกียรติ	“เหมราช”	บุคคลต้นแบบ
สาขา	ผู้น�าด้านบริหารและพัฒนาองค์กร
ประจ�าปี	2562	ครั้งที่	4
จาก...มูลนิธิ	ดินดีน�้าใส	แห่งประเทศไทย

พ.ศ.2562
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ทางวัฒนธรรม ประจ�าปี 2562”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2561
รางวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการศึกษา ประจ�าปี 2560”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

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

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

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

พ.ศ.	2556
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการศึกษา ประจ�าปี 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

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

พ.ศ.	2555
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ส่งเสริม
การด�าเนินงานวัฒนธรรม ด้านมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม”
จาก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม

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

พ.ศ.	2554
รางวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
ประจ�าปี 2554”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2552
รางวัล	“ผู้ให้การสนับสนุนก�ารด�าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจ�าปี 2551”
จาก...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช
กุมารี

พ.ศ.	2552
รางวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่นด้านการศึกษา ประจ�าปี 2551”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2552
รางวัล	“นักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ด้านเป็นแบบอย่าง
ของนักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ประจ�าปี 2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2550
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น 
ประจ�าปี 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




