


เลาเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแกน

ดร.พงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ
นายก อบจ.ขอนแกน

 วนัเสารที ่2 ของเดอืนมกราคมของทกุปไดกาํหนดเปนวนัเดก็แหงชาต ิดงันัน้ อบจ.ขอนแกน จงึไดจดักจิกรรม
วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 ณ บริเวณหนาสํานักงาน อบจ.ขอนแกน เพื่อเปนการสงเสริม พัฒนาความรู
ความสามารถของเด็กพรอมทั้งสรางระเบียบวินัย และความรับผิดชอบในหนาที่ ตามคําขวัญวันเด็กแหงชาติ
ประจาํป 2558 “ความรู คูคณุธรรม นําสูอนาคต” จากนายกรฐัมนตร ีพล.อ. ประยุทธ  จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรี

 วันที ่10 ม.ค. 2558 นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ ์ตัง้วานชิกพงษ มอบหมายให ปลดั อบจ.ขอนแกน 
นางสุมาลี ฐานวิเศษ เปนประธานเปดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 โดยมีรองปลัด อบจ.ขอนแกน 
น.ส.นงลักษณ รัตนจันทร เปนผู กลาวรายงาน พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแกน
รวมเปนเกียรติ
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เจาของ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูอํานวยการ  
 นายพงษศักดิ ตั้งวานิชกพงษ 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูชวยผูอํานวยการ 
 นายสิทธิกุล ภูคําวงศ 
 นางวัชราภรณ ผองใส 
 นายวัฒนา ชางเหลา 
 รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 นายปรัชญา ผิวผาง 
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ที่ปรึกษา 
 นายสุชาติ ไตรองคถาวร 
 ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร 
 นางสาวนงลักษณ รัตนจันทร 
 นายประสิทธิ อุดมธนะธีระ 
 รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 นายวรเวทย ดิเรกศรี 
 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
 นางวราพร หาญชนะชัยกูล 
 ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 นายเพ็ชร มูลปอม 
 ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
 นางสาวจุ ารัตน สุภโตษะ 
 ผูอํานวยการกองคลัง 
 นายวิรัติ นาคนชม 
 ผูอํานวยการกองชาง 
 นายปยะชัย ตุยสิมา 
 ผูอํานวยการสํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 นายประชิต อึ้งประเสริฐ 
 ผูอํานวยการกองกิจการขนสง 
 นางนงเยาว สรรศรี 
 ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
 นายสุวนัย ภูมาศ 
 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

รร า าร

บรรณาธิการผูพิมพผูโ ษณา 
 นางสุมาลี ฐานวิเศษ 
 ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูจัดการ 
 นางสาวนงลักษณ รัตนจันทร 
 รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ผูชวยผูจัดการ  
 นางศิริพร ประดาพล 
 หัวหนาฝายพัฒนาสังคม 
ายประสานงานจัดสงและนายทะเบียน  

 นางสาวพรทิพา ราชสีทา
ายประสานงานติดตามขอมูลประจํากองตาง   

 นายรัฐกรณ ทองงาม จาสิบเอกสุทัศน ผลบุญ นางกุลกาญจน ดิลกวิลาศ  
 นายเทพมงคล ประดาพล นางอารยา บูโ ม นายบวร ชินอวน
 นางนษ ปรีทรัพย นายรุงโรจน สิงหมี นางสุภาพร ภูเงิน
 นาง วีวรรณ จันทรดา นายกิตติชัย อุทธา 
คณะผูจัดทําขาวประจํากองบรรณาธิการ 
 นางทัศรินทร เชิดโกทา นางพัชรชวัล สุวัตถิกุล นางวราภรณ อุทธา
 นางสาวกิตติมา สนามทอง นางจิระนันท ชนเวียน นางสาววิภารัตน ชมชัยภูมิ
 วาที่รอยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร นายชาญสิทธิ คุมตะบุตร นายศิริวัฒน นามคัณที
 นายพิพัฒนพล หลอยดา นายเกียรติศักดิ บัวพา นางสาวยุวนิดา แสนแกว
วัตถุประสงค  
 เพื่อเปนการเผยแพรกิจกรรมตามกรอบภารกิจของ อบจ.ขอนแกน ตลอดจนองคกรภาครัฐ และเอกชน
เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลขาวสาร ขอเสนอแนะ ึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินเชิงรุก โดยประชาชน 
องคกรภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัด อยางเต็มรูปแบบ
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นางสุมาลี  ฐานวิเศษ
ปลัด อบจ.ขอนแกน

 ส วั ส ดี ค  ะ ผู  อ  า น ทุ กท  า น 
วารสารคูนแคน ปที่ 10 บับท่ี  
ประจําเดือนมกราคม 2558 ออกสู
สายตาทานผูอานทุกทานพรอมกับ
ขาวคราวความเคลื่อนไหวของ อบจ.
ขอนแกน และ จ.ขอนแกน บบันีข้อ
ตอนรบัศักราชใหม เขาสูปพ.ศ. 2558 
ปมะแม แพะมงคล

 ผานไปอยางยิง่ใหญอลงัการสาํหรบังานสงทายปเกาตอนรบั
ปใหมกับงาน “ขอนแกนเคาทดาวน 2015 “ขอนแกนร็อคปารต้ี” 
(Khon Kaen Rock Party Countdown 2015) นายก อบจ.ขอนแกน
ดร.พงษศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ พรอมดวยผูบรหิาร หัวหนาสวนราชการ
ขาราชการ อบจ.ขอนแกน รวมในพิธีเปด โดยมีผูวาราชการจังหวัด
ขอนแกน นายกําธร ถาวรสถิตย ใหเกียรติเปนประธาน
 เสารที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกป เปนวันสําคัญสําหรับ
เด็ก  เยาวชนของชาติ นั้นก็คือ “วันเด็กแหงชาติ” ึ่งวันเด็กในปนี้
ตรงวันที่ 10 มกราคม 2558 มีการให คําขวัญวันเด็ก ทุกปโดย
นายกรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหนงในขณะนั้น พล.อ. ประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมอบ คําขวัญวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2558 “ความรู คูคุณธรรม นําสูอนาคต”  

 วันที่ 1  มกราคม ของทุกป เปนวันครู เปนวันที่ผองศิษย
ทัง้หลายไดรวมใจกนันอบนอมเคารพคณุคร ูตัง้แตโบราณกาล เราถอื
กันวาคุณครูเปนผูมีพระคุณอันยิ่งใหญตอศิษยทั้งหลาย ถัดมาจาก
คุณพอคุณแมเลยทีเดียว คําขวัญวันครูป 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ 
นอมใจบูชา เลิศลํ้าคุณคา ศรัทธาพระคุณ” ขอเปนตัวแทน 
ขอบพระคุณครูทุกทานที่เปนผู ชี้นําทางความคิด ใหรู ถูก รู ผิด
คิดอานเขียน รูพากเพียร ครูเปนนักสรางผูใหญยิ่ง สรางคนจริง
สรางคนกลาสรางคนเกง ครนูัน่คอืปชูนียบคุคลของศษิยอยางแทจรงิ
 กอนจากกัน บับนี้ ขอใหเด็ก  ทุกคน เปนเด็กดีของ
พอแม ต้ังใจศึกษาเลาเรียน เพ่ือจะไดเติบโตเปนกําลังสําคัญ
ทีดี่ในอนาคตของประเทศไทย  และขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยั
องคพระธาตุขามแกน และสิ่งศักดิสิทธิในสากลโลก จงดลบันดาล
ประทานพรใหทุกทานประสบกับความสุข ความเจริญ มีพลานมัย
ท่ีสมบูรณแข็งแรง ชวงนี้ยังเปนชวง ดูหนาวอยาลืมออกกําลังกาย
เพื่อรักษาสุขภาพกันดวยนะคะ พบกันใหม บับหนา สวัสดีปใหมคะ
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า กจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...ชาญสิทธิ์ คุมตะบุตร ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 

เป การ ง ก า
อ อง ง า าเ ป

 วันที่ 13 ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดการแขงขันกี าระดับตําบล 
“อบต.หนองแดง ตานยาเสพติด ประจําป 2557” โดยมี
ส.อบจ.ขอนแกน อ.สีชมพู เขต 2 นายจารุพรรณ ภูวสันติ
รวมในพิธีเปด ณ สนามกี าโรงเรียนบานหนองโก อ.สีชมพู 

า ก อ จ อ ก ป การ ง ก า
อาเ อกร

 วันที่ 13 ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานปดการแขงขันกี าอําเภอกระนวน 
โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.กระนวน เขต 2 นายตระกลู เจรญิเช้ือ
กลาวรายงานการจัดการแขงขนัเพ่ือเปนการสงเสรมิความสมัพันธ 
สรางความสมานสามัคคี รณรงคใหเด็กและเยาวชนหางไกล
ยาเสพติด ในโอกาสนี้ เลขานุการสภา อบจ.ขอนแกน ด.ต.พิชิต 
ศรีวิไล และ ส.อบจ.ขอนแกน อ.อุบลรัตน ด.ต.สุเมชิน
รัตนไตรพันธ รวมเปนเกียรติในพิธี ณ สนามกี าเทศบาล
เมืองกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแกน

เ าล า ล า เป ารา อ
รง ่ ป

 วันที่ 1  ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 
ตัง้วานชิกพงษ เปนประธานเปดการแขงขัน เดนิ วิง่มินมิาราธอน 
“เทศบาลตาํบลบานเปด มนิิมาราธอน ครัง้ที ่6 ประจาํป 2557” 
ณ บริเวณริมบึงหนองโคตร ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน 

เป งา เ กาล า ก า ล อง ลา
ปร จาป

 วนัที ่18 ธ.ค.255  นายก อบจ.ขอนแกน  ดร.พงษศกัดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปด “งานเทศกาลวาวบุญกุมขาว
และของดีโนนศลิา ประจาํป 2557” พรอมมอบเกียรตบิตัรใหกบั
ผูสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.โนนศิลา 
นายศรัญ กสิกิจวรกุล และ ส.อบจ.ขอนแกน อ.แวงใหญ
นายทองสุข ธนรูตัน รวมเปนเกยีรตใินพธิ ีณ สนามหนาท่ีวาการ
อําเภอโนนศิลา
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า กจ  อบจ.ขอนแกน

เป งา กรร า อเ ง
อ จา ร

 วนัที ่18 ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานในพิธีเปดงาน “มหกรรมคําแคน
ดินแดนพอเพียง” เพื่อสงเสริมวิถีความพอเพียงแกชาวบาน
ทีเ่หมาะสมและพอดกีบัการใชชวีติตามปรญัชาเศรษฐกิจพอเพยีง 
โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.มัญจาคีรี นายสุพร คอนดี รวมเปน
เกียรติในพิธี ณ ลานอเนกประสงค อบต.คําแคน อ.มัญจาคีรี 

ลง า การจ ง อล อ จ อ ก
 วนัที ่1  ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ต้ังวานชิกพงษ เปนประธานในงานแถลงขาว “จดัการจดัแขงขนั
ฟุตบอล อบจ.ขอนแกนคัพ ครั้งที่ 10 ประจําป 2557” โดยมี
ผู ร วมแถลงขาวประกอบดวย รอง นายก อบจ.ขอนแกน
นายสิทธกุิล ภคูาํวงศ ปลัด อบจ.ขอนแกน นางสมุาล ีฐานวเิศษ 
รองประธานสภา อบจ.ขอนแกน นายมนตชัย ศรีวิไลลักษณ 
ส.อบจ.ขอนแกน อ.บานไผ เขต 2 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน 
และมีคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงาน 
และทีมนักกี า รวมเปนเกียรติในพิธี ณ หองประชุมสภา
อบจ.ขอนแกน

เป รงการ ง ก าการ
ร ร า องเ

 วันที่ 1  ธ.ค 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดโครงการแขงขันทักษะวิชาการ
นัก เรียน โรง เรียนเครือข  ายการจัดการศึกษาท องถิ่ น
ขอนแกน  ชัยภูมิ ประจําปการศึกษา 255  โดยปนี้ โรงเรียน
บานหนองเสี้ยวเปนเจาภาพ พรอมใหเกียรติมอบเกียรติบัตร
ใหกับโรงเรียนเครือข ายและโรงเรียน วิทยาลัยที่ร วมจัด
นิทรรศการ ณ ลานกี าโรงเรียนบานหนองเสี้ยว

การ ง ก า า าเ อ ร
อ รง ่ ป

 วนัที ่20 ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดการแขงขันกี าตานยาเสพติด 
อบต.ศรีสุข “ศรีสุขเกมส” ครั้งที่ 1 255  โดยมี ส.อบจ.
ขอนแกน อ.สีชมพู เขต 1 นายอาทิตย ถนอมทุน และ ส.อบจ.
ขอนแกน อ.สชีมพ ูเขต 2 นายจารพุรรณ ภวูสนัต ิรวมเปนเกียรติ
ในพิธี  ณ สนามกี าโรงเรียนบานศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแกน
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า กจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

เป การ ง า า อ จ อ ก รง ่
 วนัที ่20 ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานพิธีเปด การแขงขันวายนํ้า “อบจ.
ขอนแกน คัพ” คร้ังท่ี 1 ประจําป 255  มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมใหยวุชน เยาวชน ไดเลนกี า พฒันาศกัยภาพของตนเอง 
โดยมี รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ
เปนผู กลาวรายงาน ในโอกาสนี้ รองนายก อบจ.ขอนแกน
นายสิทธิกุล ภูคําวงศ พรอมดวย ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
ขาราชการ อบจ.ขอนแกน รวมเปนเกียรติในพิธี ณ สระวายนํ้า 
สนามกี าองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เป า า ปร การ
ก า ล อง ง อ

 วนัที ่20 ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ต้ังวานิชกพงษ เปนประธานพิธีเปดโครงการคายเสริมสราง
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.สีชมพู เขต 2 นายจารุพรรณ ภูวสันติ รวมเปนเกียรติในพิธี
ณ วัดสามัคคี บาน งหนองขาม หมู  ต.หนองแดง อ.สีชมพู

ร อ ร ร ร าการกร ร ง า
ล

 วนัที ่21 ธ.ค. 255  นายก อบจ. ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ ไดรวมใหการตอนรับ พลอากาศเอกประจิน
จั่นตอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและคณะในโอกาส
เดินทางมาตรวจเยี่ยมรับทราบป ญหาระบบการจราจร
การคมนาคมขนสงขัน้พืน้ฐานของจงัหวัดขอนแกน ณ ศาลากลาง
จังหวัดขอนแกน

เป การ ง ก า ล า ล อง
อ เ ือง

 วนัที ่22 ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดการแขงขันกี ามวลชน
ตําบลหนองตูม ครั้งที่ 1  โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต  
นายสุดใจ ทุยบึงฉิม พรอมคณะใหการตอนรับ ณ สนามกี า
หนาสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแกน
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า กจ  อบจ.ขอนแกน

ก า า ร ร า ง า อ า ง
 วนัที ่23  ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปด กี าภายใน “แสด-เทาเกมส” 
ประจําป 255  โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ. ําสูง นายอุทัย วิสิลา 
รวมเปนเกียรติในพิธี ณ โรงเรียน ําสูงพิทยาคม อ. ําสูง 
จ.ขอนแกน

เป งา ปร จาปปร เ าลเจา อ ื่ ร
อ ง อ

 วนัที ่23 ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัด์ิ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานเปดโครงการจัดงานประจําป
ประเพณีศาลเจาพอหมื่นศรี ประจําป 255  พรอมมอบเงิน
สนับสนุน 300 000 บาท โดยมี นายก ทต.แวงนอย นายไพ ูรย 
กิตติป ญจมาศ เป นผู รับมอบ ณ บริเวณสวนสาธารณะ
หนองหวยหาด หนาที่วาการอําเภอแวงนอย จ.ขอนแกน

เป รงการ งเ ร การ  ร
องปร า อ า ง 

 วนัที ่23 ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ต้ังวานิชกพงษ เปนประธานเปดโครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจํา
ปงบประมาณ 2558 รุนที่ 2 ในเขตพื้นที่ อ. ําสูง โดยมี ส.อบจ.
ขอนแกน อ. าํสูง นายอุทยั วิสิลา คณะผูบริหาร อบจ.ขอนแกน 
รวมเปนเกียรติในพิธี

เป การ ง ก า อป อาเ อ
า าเ

 วันที่ 2  ธ.ค 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 
ต้ังวานชิกพงษ เปนประธานเปดการแขงขันกี าองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอําเภอสีชมพู ครั้งท่ี 3 “ทองถิ่นเกมส” โดยมี
ส.อบจ.ขอนแกน อ.สีชมพู เขต 1 นายอาทิตย ถนอมทุน
และ ส.อบจ.ขอนแกน อ.สีชมพู เขต 2 นายจารุพรรณ ภูวสันติ
รวมใหการตอนรบั ณ สนามกี าองคการบรหิารสวนตาํบลบานใหม
อ.สีชมพู จ.ขอนแกน
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า กจ  อบจ.ขอนแกน
โดย...วาที่รอยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ก า า าเ างา เก อ จา ร

 วนัท่ี 25 ธ.ค. 255  นายก อบจ. ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานในพิธีเปดการแขงขันกี า อบต.นา
งาม “นางามเกมส” ครั้งที่ 11 ประจําป 2558 โดยมี ส.อบจ.
ขอนแกน อ.มัญจาคีรี นายสุพร คอนดี รวมเปนเกียรติในพิธี
ณ สนามหนาที่ทําการองคการบริหารส วนตําบลนางาม 
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน

า ก อ จ อ ก ร เป เรือง ง

 วันที่ 25 ธ.ค 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ ไดร วมพิธีเปดสวนเรืองแสง ึ่งเปนหนึ่ง
ในกิจกรรมงานขอนแกนเคาทดาวน 2015 “ขอนแกนร็อคปารตี้ 
(KHON KAEN ROCK PARTY COUNTDOWN 2015)”
ระหวางวันที่ 25  31 ธ.ค. 255  โดยไดรับเกียรติจาก
ผวจ.ขอนแกน นายกําธร ถาวรสถิตย เปนประธานในพิธี 
ทามกลางแขกผูมีเกียรติมากมาย กวา 1 000 คน ณ บริเวณถนน
ศรีจันทร ชวงทางเขาประตูเมืองขอนแกน

อ อ อก ป 

 วันที่  ม.ค. 255  ส.อบจ.ขอนแกน อ.เมือง เขต 2
นายวุฒิพร ศรีมังกรแกว ไดรับมอบชอดอกไมเปนกําลังใจ
และอวยพรเนื่องในวันขึ้นปใหม จาก เจาหนาที่สถานีวิทยุ

 102  และชุมชนหนา รพ.ศูนยขอนแกน ณ สํานักงาน
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

อ ก เ า า อ ก รอ ปาร

 วนัที ่31 ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ รวมงานขอนแกนเคาทดาวน 2015 “ขอนแกน
รอ็คปารตี”้ (KHON KAEN ROCK PARTY COUNTDOWN 2015)
พรอมดวย รองนายก อบจ.ขอนแกน นายสิทธิกุล ภูคําวงศ
ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ อบจ.ขอนแกน ใน
โอกาสนี ้นายกเทศมนตรีนครขอนแกน นายธรีะศกัดิ ์ ี ายพุนัธุ 
เปนผูกลาวรายงาน โดย ผูวาราชการจงัหวดัขอนแกน นายกําธร 
ถาวรสถิตย ใหเกียรติเปนประธาน ณ บริเวณหนาศูนยการคา
เ ็นทรัล พลา า ชวงทางเขาประตูเมืองขอนแกนถนนศรีจันทร 
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน
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โดย... ด.ต.พิชิต ศรีวิไล เลขานุการสภา อบจ.ขอนแกน 

ขาเลา า

 1. ไมรีบดวนจนเกินไป ควรขอใหผูขายไดขอรังวัดสอบเขตโ นดลงหลักปกหมุดหลักแนวใหเห็นเขตไดชัดเจนเสียกอน
ผู ือ้ควรจะไปดกูารรงัวดั หากผู ือ้มคีวามรูเกีย่วกับทีด่นิจะไมตองใหผูขายขอรังวดัสอบเขตกไ็ด แตใหระวงัการยกทีดิ่นมาหลอกขาย 
หมายความวา จะมีการไปถอนหลกัเขตทีด่นิของโ นดแปลงทีอ่ยูหวัไรปลายทุง ถอนเอาหลักเขตทัง้ส่ีหลักหรอืหลอหมายเลขหวัหลกั
ใหหมายเลขตรงกับที่ปราก ในโ นด และนํามาปกไวเปนที่อยูริมถนนในที่เจริญโดยปกหลักใหไดระยะตามโ นด แลวผูขายหรือ
นายหนาจะช้ีใหผู ื้อดู ผู ื้อจะเห็นหมายเลขหลักเขตในที่ดินตรงกับหมายเลขหลักเขตในโ นด และมีระยะตลอดจนจํานวนเนื้อท่ี
เทากับโ นดแปลงที่จะหลอกขาย ผู ื้อก็เชื่อวาเปนที่ดินแปลงท่ีจะ ื้อจะขายจริง ความจริงถูกหลอก ที่ดินแทจริงไมไดอยูตรงนั้น
ครั้น ื้อแลวจะเขาไปปรับปรุงที่ดิน เจาของท่ีดินท่ีแทจริงมาพบก็จะถูกขับไลใหออกไป เทากับเสียรูเขาเสียแลว เกิดความโกรธ
เคียดแคนตองเปนคดีความ องรองกัน 
 2. เมื่อตัดสินใจเปนที่แนนอนที่จะ ื้อขายและไดดําเนินการตามลําดับขางตนแลว ตองพากันไปยังสํานักงานที่ดินจังหวัด
หรือสํานักงานท่ีดินสาขาทองที่ที่ดินน้ันต้ังอยู สําหรับที่ดินยังไมมีโ นด เพื่อขอทํานิติกรรมสัญญาและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาท่ีใหสมบูรณและบริบูรณตามก หมาย หากไมมีความจําเปนจริงแลวผู  ื้อผู ขายควรไปดําเนินการดวยตนเอง
ไมควรใชวิธีการมอบอํานาจใหผูอื่นไปทําการแทน
 3. ในบางราย ผูขายอาจจะขอใหผูจะ ือ้ทาํหนงัสอืสญัญาจะ ือ้จะขาย โดยขอรบัเงนิมดัจาํลวงหนาไวกอน เพือ่ความแนนอน 
เชนนี้ ก็อาจทําหนังสือสัญญาจะ ื้อจะขายไวกอนก็ได
 . ในการขอจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม ือ้ขายทีด่นิ ไมสมควรปดบงัหรืออาํพรางราคา ือ้ขายเพ่ือหลบเล่ียงคาธรรมเนยีม
และภาษีอากร ถือวาเปนการแจงเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ ขอใหแจงราคาตามความเปนจริง หากแจงราคาที่ไมจริงผลเสียหาย
จะเกิดกับผู ื้อเอง กลาวคือ หากที่ดินถูกเวนคืนหรือทางราชการบังคับ ื้อเพื่อประโยชนสาธารณะผู ื้อจะไดรับเงินคาตอบแทน
ในอัตราตํ่าตามหลักฐานที่ใหไวในวันที่ ื้อขาย
 5. หลักฐานตาง  ในการรับโอนท่ีดิน ผู ื้อตองนําไปใหพรอม มิ ะน้ันเจาหนาท่ีจะดําเนินการใหไมไดในวันน้ัน
หลักฐานไดแก 
 5.1 บัตรประจําตัวประชาชน
 5.2 สําเนาทะเบียนบาน
 5.3 คํายินยอมของคูสมรส
 ถาเปนบุคคลที่มีบิดา มารดา เปนคนตางดาวตองนําหลักฐานหนังสือสําคัญประจําตัวคนตางดาวของบิดา มารดา
ไปแสดงดวย หลกัฐานการข้ึนทะเบียน หากเคยสมรสกบัคนตางดาวและอยากนัแลว กใ็หนาํหลกัฐานการหยารางไปแสดงดวย เปนตน
 . การ ื้อที่ดินตองแสดงเจตนาวาจะ ื้อเพ่ือตนเองไมมีการแอบแ ง ื้อแทนผูอื่นท่ีไมมีสิทธิจะถือครองท่ีดินได เชน
แทนคนตางดาว แทนคนที่ไมมีสิทธิจะ ื้อที่ดินหรือแทนบุคคลอื่น  รวมทั้งถือแทนนิติบุคคลดวย
 ขอแนะนําดงักลาวขางตน เปนเพยีงการเสนอแนะขอควรป บิตักิอนจะ ือ้ทีด่นิวาควรจะทาํอยางไรบาง เพือ่มิใหเกิดปญหา
ในการ ื้อที่ดินแลวกลับตองไปเปนคดีความทะเลาะพิพาทกัน เปนตน

เรื่องที่ดิน ที่ควรรู

(ตอจากฉบับที่แลว)
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อ กฎหมาย
โดย...รัฐกรณ ทองงาม นิติกร 8 ว.

 ด  วยมี คํ าสั่ ง หั วหน  าคณะรั กษาความสงบแห  งชาติ
ที่ 1 255  เรื่อง การไดมา ึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู บริหาร
ทองถิ่นเปนการชั่วคราว ึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
 1. มใิหคาํสัง่น้ีมีผลบงัคบักบักรงุเทพมหานครและเมอืงพทัยา
 2. กรณีสมาชิกสภาทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ึ่ง
  2.1 กรณสีมาชกิสภาทองถิน่ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อื่น  ที่จะพนจากตําแหนง ใหสมาชิกสภาทองถิ่นในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกแหงที่ต องพนจากตําแหนงเน่ืองจากครบวาระ
ตามก หมายวาดวยการจดัตัง้องคกรปกครองสวนทองถิน่ตัง้แตวนัที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2558 เปนตนไปยังคงอยู ในตําแหนงเพื่อ
ป ิบัติหนาที่ตอไป โดยใหมีจํานวนตามก หมายวาดวยการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
  2.2 กรณีสมาชิกทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่น  พนจากตําแหนงไปกอนแลว ใหสมาชิกสภาทองถิ่นในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงชุดสุดทายที่พนจากตําแหนงเนื่องจาก
ครบวาระกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และประสงคจะกลับเขา
ดาํรงตาํแหนงสมาชกิสภาทองถิน่ มารายงานตัวตอประธานกรรมการ
สรรหาตามขอ 5 ของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ 85 255  ภายในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558 และใหกลับเขา
ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นไดนับแตวันที่ประธานกรรมการ
สรรหาประกาศแตงตั้งใหเปนสมาชิกสภาทองถิ่น และใหสมาชิก
สภาทองถิ่นที่เคยไดรับการประกาศแตงตั้งตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแหงชาติดังกลาวพนจากตําแหนงตั้งแตวันที่ประธาน
กรรมการสรรหาประกาศแตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นขึ้นใหม
  2.3 เวนแตในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถิ่นเหลืออยู ไมถึง
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทองถิ่นตามก หมายวาดวยการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือมีการยุบสภาทองถ่ิน ใหดําเนินการ
เพื่อใหไดมา ึ่งสมาชิกทองถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 85 255
 3. กรณีผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง
  3.1 กรณผูีบรหิารทองถิน่ทีจ่ะพนจากตาํแหนง ใหผูบรหิาร
ทองถิ่นที่ต องพนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระกอนวันท่ี 1
มกราคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป ยงัคงอยูในตาํแหนงเพ่ือป บิตัหินาที่
ตอไปจนกวาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดมีประกาศใหมีการ
เลือกตั้งตามก หมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
  3.2 กรณีผู บริหารทองถิ่นพนจากตําแหนงไปกอนแลว
ใหผูบริหารทองถิ่นชุดสุดทายที่พนจากการดํารงตําแหนงเนื่องจาก
ครบวาระกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และประสงคจะกลับ
เขาดํารงตาํแหนงผูบริหารทองถิน่มารายงานตวัตอประธานกรรมการ

สรรหาตามขอ 5 ของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ท่ี 85 255  ภายในวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2558 และใหกลับ
เขาดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ินไดนับแตวันท่ีประธานกรรมการ
สรรหาประกาศแตงตั้งใหเปนผูบริหารทองถิ่น และใหปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ยตุกิารป บิตัหินาทีต่ัง้แตวนัทีป่ระธานกรรมการ
สรรหาประกาศแตงตั้งผูบริหารดังกลาว
 . วาระของสมาชิกสภาท องถ่ินและผู บริหารท องถิ่น
ใหสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น ดํารงตําแหนงจนกวา
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศใหมีการเลือกตั้ง ในกรณีที่
คณะรักษาความสงบยังอยูในตําแหนง การประกาศใหมีการเลือกตั้ง
ใหกระทําโดยความเห็นชอบรวมกันระหวางคณะรักษาความสงบ
แหงชาติและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 5. การพนจากตําแหนงของสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหาร
ทองถิ่นดวยเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ใหสมาชิกสภาทองถิ่นและ
ผูบรหิารทองถ่ิน ึง่เขาป บัิตหินาท่ีตามประกาศคณะรกัษาความสงบ
แหงชาติ ท่ี 85 255  ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ 8 255  และคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ บับนี้
ป ิ บัติหน า ท่ีให  เป นไปตามก หมายและหลักธรรมาภิบาล
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ในกรณีตรวจสอบพบวา 
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดทุจริตตอหนาที่หรือ
ไดป ิบัติหนาท่ีตอไปจะเกิดความเสียหายตอทางราชการหรือ
ทองถิ่นนั้นอยางรายแรง หัวหนารักษาความสงบแหงชาติมีอํานาจ
สัง่ใหสมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ผูนัน้พนจากตาํแหนงได 
และในกรณีท่ีสั่งใหผู บริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง หัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติจะแตงตั้งผูท่ีเหมาะสมเปนผูบริหาร
ทองถ่ินแทน หรือจะสั่งใหดําเนินการตามขอ 11 ของประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 85 255  ก็ได
 ดวยผลของคําสั่งนี้จึงเปนการกําหนดใหผู บริหารทองถ่ิน
และสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีตองพนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระ
ตามก หมายจดัตัง้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2558 เปนตนไป ใหยังอยูในตําแหนงเพื่อป ิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้ง 
สาํหรบัผูบรหิารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีตองพนจากตาํแหนง
เนื่องจากครบวาระตามก หมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กอนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 หากประสงคจะกลับเขาดํารง
ตําแหนงใหมารายงานตัวตอประธานกรรมการสรรหาตามขอ 5
ของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ บับที่ 8 255
เรื่อง การไดมา ึ่งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการ
ชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรก าคม พ.ศ. 255  ผูวาราชการจังหวัด  
ภายในวันที่ 11 มกราคม 2558

การ า ่ง า ก า อง ่ รือ ร าร อง ่ เป การ ่ รา
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โดย...วิภารัตน  ชมชัยภูมิ ผูชวยนักสังคมสงเคราะห

า กจสํานักปลัด อบจ.

 วนัท่ี 1  ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศกัดิ ์ต้ังวานิชกพงษ เปนประธานในพธีิเปดโครงการ “เสริมสรางภูมคิุมกนั
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558” รุนที่ 1 ในโอกาสนี้ ปลัด อบจ.ขอนแกน นางสุมาลี ฐานวิเศษ
พรอมดวย ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และขาราชการ อบจ.ขอนแกน รวมเปนเกียรติในพิธี โดยมี หัวหนาสํานักปลัด อบจ.
นายวรเวทย ดิเรกศรี เปนผูกลาวรายงาน จัดอบรมขึ้น ระหวางวันที่ 1   1  ธ.ค. 255  ณ ศูนยพัฒนาศีลธรรมมหาวิทยาลัย
มหามกุ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วัดปาสามัคคีสันติธรรม บานคอ  หนองสวรรค ต.บานเหลา อ.บาน าง จ.ขอนแกน
 โครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ กอบรมใหความรู และเสริมทักษะตาง  ในการดํารงชีวิต ใหแกเด็กและเยาวชน นําไปใช
ในการพัฒนาทักษะชีวิตใหมีศักยภาพ และสามารถสรางสรรคและดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนเพ่ือเสริมสราง
คณุธรรม จรยิธรรม ใหเปนผูมจีติใจทีเ่ขมแขง็ มรีะเบยีบวินยั และสรางภูมคิุมกนัทางสังคมใหหางไกลจากยาเสพติด ผูเขารบัการอบรม
ในครั้งนี้ ประกอบดวย
 1. นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน 100 คน
 2. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 จํานวน 100 คน

กา  า กัน อ กันยา น าน ก า จา บ า   น  
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า กจกองกิจการสภา
โดย...จาสิบเอกสุทัศน  ผลบุญ เจาพนักงานธุรการ 4

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณ 2558 รุนที่ 3 และรุนที่ 4

 วันที่ 2  ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักด์ิ
ตัง้วานชิกพงษ เปนประธานในพธีิเปดโครงการ สงเสรมิการมสีวนรวม
ของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 
2558 รุนที่  อ.ชนบท โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.ชนบท นายอดุลย  
คามดษิฐ รองปลัด อบจ.ขอนแกน นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร 
นส.นงลักษณ รัตนจันทร หัวหนาสํานักปลัด อบจ. นายวรเวทย
ดิ เรกศรี  ผอ.กองพัสดุและทรัพย  สิน นางนงเยาว   สรรศรี
ผอ.กองกิจการสภา อบจ. นางวราพร หาญชนะชัยกูล ผอ.โรงเรียน
แทนศิลาทิพยศึกษา นายอนุชิต อุปแกว และอดีต ส.อบจ.ขอนแกน 
อ.เมืองขอนแกน เขต 1 ดร.ภพธร แกวขัน รวมเปนเกียรติ
ณ หอประชุมอําเภอชนบท จ.ขอนแกน

 วันที่ 2  ธ.ค. 255  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์
ตั้งวานิชกพงษ เปนประธานในพิธีเปดโครงการ สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2558 
รุ นที่ 3 อําเภอโคกโพธิไชย โดยมี ส.อบจ.ขอนแกน อ.โคกโพธิไชย
นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ส.อบจ.ขอนแกน อ.พระยืน นายสมาส นามพิกุล 
ปลัดอําเภอ เจาพนักงานปกครอง ชํานาญการ  รักษาราชการแทน
นายอําเภอโคกโพธิไชย นายวีระกุล ปกเคเต ผอ.กองกิจการขนสง
นายประชิต อึ้งประเสริฐ ผอ.กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
นางวราพร หาญชนะชัยกูล ผอ.โรงเรียน ับสมบูรณพิทยาลัย
นายประสาน กองทอง และกํานัน ผูใหญบาน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
โคกโพธิไชย รวมเปนเกียรติ ณ หอประชุมอําเภอโคกโพธิไชย จ.ขอนแกน

วารสารคูนแคน14



 ในชวงปลายเดอืนธนัวาคม 2557 และตนเดอืนมกราคม 

2558 หนวยงานและบคุคลตาง ๆ  ไดทยอยเขาอวยพรและรับพร 

เพื่อความเปนสิริมงคลจาก นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 

ตั้งวานิชกพงษ และคณะผูบริหาร อบจ.ขอนแกน เนื่องใน

เทศกาลวันขึ้นปใหม ในป พ.ศ. 2558

น ย าน า  อ ย  
นายก อบจ.ขอนแกน แ บ า

 นอกจากนี้  นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักดิ์ 

ต้ังวานิชกพงษ นําคณะผูบริหารสมาชิกสภาฯ และขาราชการ 

อบจ.ขอนแกน อวยพรและขอพรปใหม จากผูวาราชการจังหวัด

ขอนแกน นายกําธร ถาวรสถิตย และรองผูวาราชการจังหวัด

ขอนแกน ในชวงเทศกาลปใหมที่ผานมา

วารสารคูนแคน

ข า    น
โดย... ศิริวั น นามคัณที

อบจ.ขอนแกน
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 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําโครงการ “คลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข” มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสภาพ

แหลงน้ําสาธารณะ ใหสามารถใชงานไดในทุกฤดูกาล ไมมีอุปสรรคจากการตื้นเขิน หรือมีสิ่งกีดขวางทางนํ้าจากผักตบชวา

และวัชพืชตางๆ รวมท้ังสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากแหลงนํ้า

อยางยั่งยืนและมีความสุข

 อบจ.ขอนแกน จึงไดรวมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดขอนแกน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในจังหวัดขอนแกน นําเครื่องจักรกลของ อบจ.ขอนแกน ไดแก รถขุดไฮดรอลิค พรอมพนักงานขับ ไปทําการขุดตักกําจัดวัชพืช

ในแหลงนํ้าสาธารณะใน จ.ขอนแกน กําหนดระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือน ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 

 ระหวางเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2557 ไดดําเนินการขุดลอกและกําจัดวัชพืชในแหลงนํ้าสาธารณะตางๆ ไปแลวจํานวน 6 แหง 

รวมพื้นที่ 159 ไร ไดแก   

 1. บึงกี่ บานเปด ต.บานเปด อ.เมือง  4. ลําหวยสาธารณะ บานเขื่อน ต.บานเหลา อ.บานฝาง

 2. ลําหวยศิลา บานหนองกุง ต.บานเปด อ.เมือง 5. อางเก็บนํ้าสาธารณะ บานวังผือ ต.ขามปอม อ.เปอยนอย

 3. บึงสวาง ต.บานฝาง อ.บานฝาง   6. หนองนํ้าสาธารณะ บานขามปอม ต.นาขา อ.มัญจาคีรี

“¤ÅÍ§ÊÇÂ ¹ํ้ÒãÊ ¤¹ä·ÂÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢”

วารสารคูนแคน

า ก จ
โดย... อนิรุทธ ประจันตะเสน นายชางเครื่องกล 7ว

กอ า
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ระบบงบประมาณ เปนระบบยอย

สํ า ห รั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

งบประมาณ รางเทศบัญญัติ/

ขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย

ประจํ าป   ร  า ง เทศบัญญั ติ /

ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายงบเฉพาะการ รวมทั้งการ 

รางเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับเพิ่มเติม 

และการโอนงบประมาณในระหวางปงบประมาณ เปนระบบ

ตั้งตนสําหรับการบริหารทางดานการเงิน โดยการรับ – จายเงิน 

ในระบบจะเช่ือมโยงกันกับงบประมาณและทําการลงบัญชีให

โดยอัตโนมัติ

ระบบรายจาย เปนระบบยอย

สําหรับการบริหารจัดการเรื่อง

การจายเงินของ อปท. ตั้งแต

การจัดทํารายงาน ขอซื้อ/ขอจาง 

การทําสัญญา ฎีกา การเบิกจาย 

จนถึงการพิมพเช็ค ใบถอน ใบโอนเงินธนาคาร นอกจากนี้

ยังครอบคลุมถึงในสวนของการยืม/คืน เงินงบประมาณ การใช

จายเงนิสะสม การรบั/คนื เงนิประกันสญัญา ประกนัซอง ประกนั

ผลงาน ประกนัสญัญาเชาและอืน่ ๆ  การลงบญัชเีปนการลงบัญชี

ใหโดยอัตโนมัติ สําหรับระบบรายจายผูบริหารทองถิ่นสามารถ

ติดตาม บริหารการใชจายงบประมาณไดจากในระบบงาน

ระบบบัญชี  เป นระบบย อย

สาํหรบัการบรหิารจดัการทางดาน

บัญ ชี  ร าย ง านทา งการ เ งิ น 

ซ่ึงสามารถออก รายงานเพ่ือแสดง

สถานะการเงิน ของ อปท. ไดเปน

รายวัน รายเดือน รายไตรมาส และประจําป

ระบบรายรับ เปนระบบยอย

สําหรับการบริหารจัดการเร่ือง

รายรับ ของ อปท. สําหรับ

กระบวนการรับเงินภาษี จัดสรร

และเงินอุดหนุน จากสวนกลาง 

รวมท้ังกระบวนการจัดเก็บเงินรายได ท่ีเปนของ อปท. เอง 

สามารถเชื่อมโยงกับระบบแผนท่ีภาษีในสวนท่ีเปนภาษีบํารุง

ทองที่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย รวมทั้งอากรและ

คาธรรมเนียมอื่น ๆ โดยเมื่อมีการรับเงินในระบบแลว ระบบ

จะลงบัญชีใหโดยอัตโนมัติ

ระบบรายงานผู บริหาร เป น

ระบบย อยสําหรับการแสดง

รายงานตาง ๆ ทางดานการเงิน

การคลัง ให กับผู บริหารของ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ในการเรียกดูขอมูลการปฏิบัติงานตาง ๆ การรับเงิน – จายเงิน 

และงบการเงินตาง ๆ ของ อปท. ในภาพรวมทั้งประเทศ

า จัก บบบั อ อ ขอ ก  กา ก อ อ น

e - LAAS ยอมาจาก Electronic Local Administration Accounting System 

ระบบ e - LAAS คือ ระบบปฏิบัติงาน ดานการคลังใหเปนปจจุบัน เปนระบบที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย วางฎีกาเบิกจาย เมื่อมีรายการที่ตองจาย รับเงินทุกครั้ง

ที่มีการรับจริงทุกประเภท จัดซื้อ/จัดจาง ท่ีตองจัดซ้ือ/จัดจาง ขอมูลบุคลากร ขอมูลผูเสียภาษี จัดทําเช็ค เพ่ือใหระบบลงบัญชี 

และออกรายงานการเงิน และตรวจสอบทุกวัน

อ บา น บบบั อ อ ขอ ก  กา ก อ อ น

ที่มา : www.e-lass//km.lass.go.th

วารสารคูนแคน

า ก จ
โดย... ายบัญชี กองคลัง

กอ ั



 วันที่ 4 ธ.ค. 2557 อบจ.ขอนแกน ดําเนินการจัดทํา

โครงการ 1 วัน 500 ฝาย ถวายพอหลวง เพื่อเปนการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เนื่องโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 

ณ ลําหวยบา บานดูใหญ ต.เมืองเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกน 

อบจ.ขอนแกน โดยมี ส.อบจ.ขก. อ.บานไผ นายเดชคํารณ 

สิงคลีบุตร พรอมดวย นายก อบต.เมืองเพีย นายวีระพงษ 

เทศนอย ขาราชการจากทั้ง 2 หนวยงาน กํานัน ผูใหญบาน 

และประชาชนในพืน้ที่บานดูใหญ จาํนวน 200 คน รวมโครงการ

กา   ัน  าย าย อ

 การดําเนินโครงการดังกล าว เป นการตามแนว

พระราชดําริในการกอสรางฝาย เพ่ือสรางความชุ มชื้นและ

ดักตะกอนดินเก็บกักนํ้าเพื่อชะลอการไหลและลดความรุนแรง

ของกระแสน้ําในลําหวย ไมใหไหลหลากอยางรวดเร็วและ

ทําใหนํ้าซึมลงสูดินไดมากขึ้น สงผลใหเกิดความหลากหลาย

ทางชวีภาพของระบบนเิวศ ท้ังนี ้ผูเขารวมโครงการทกุคนมคีวาม

รู  สึ กภาคภูมิ ใจที่ ไ ด  ร  วมสนองแนวพระราชดํ ารั สของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ในการชวยกันอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีใหคงอยูเพื่อเปนมรดก

แกลูกหลานตอไป

วารสารคูนแคน

า ก จ
โดย... สุวลี ศิริธรรมจักร นักพั นาชุมชน  ว

กอ แ นแ บ า



 วนัที ่10 ธ.ค. 2557 เวลา 11.00 น. สถานขีนสงผูโดยสาร

จังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 สังกัด อบจ.ขอนแกน ไดมีโอกาส

ตอนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพรัฐ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงคมนาคม พรอมคณะที่ไดใหเกียรติเดินทางมาตรวจ

เยี่ยมการดําเนินงานของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน 

แหงที่ 3 โดยมี นายประชิต อึ้งประเสริฐ ผอ.กองกิจการขนสง 

และนายรุ งโรจน สิงหมี รักษาราชการหัวหนาสถานีขนสง

ผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 ใหการตอนรับ นายอาคม 

เติมพิทยาไพรัฐ พรอมคณะเยี่ยมชม สถานที่พรอมสอบถาม

การทํางาน และแนะนําการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน 

การเก็บขยะ การดูแลห องนํ้า การให บริการประชาชน 

การกอสรางอาคารหลังใหม การรักษาความปลอดภัย และ

การเตรียมความพรอมการยายรถโดยสาร จากสถานีขนสง

ผูโดยสาร แหงที่ 1 และแหงท่ี 2 มาใชสถานีขนสงผูโดยสาร

จังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 เพียงแหงเดียว ซึ่ง นายอาคม 

เตมิพทิยาไพรัฐ ไดกลาวชมเชยการดาํเงนิงานของ อบจ.ขอนแกน 

ที่เนนการใหบริการประชาชนเปนหลัก 

ั น  ย ากา ก นา
จ ยย านขน  ย า
จั ั ขอนแกน แ   

วารสารคูนแคน

า น า
โดย... รุงโรจน สิงหมี หัวหนา ายป ิบัติงานขนสง

กอ กจกา ขน 



 * การเก็บรักษาเงิน ไดแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตามคําสั่งที่ 2024/2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 

เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 22 และขอ 24 และการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการไดปฏิบัติอยางถูกตองตามระเบียบ ฯ ขอ 26 ขอ 28

 * การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือยกไป คณะกรรมการไดเก็บรักษาไวในตูนิรภัยประจําสํานักงานอยางมั่นคงปลอดภัย 

วันทําการถัดไปไดนําเงินสดคงเหลือฝากธนาคารตามระเบียบ ฯ ขอ 34 โดยคณะกรรมการนําสงเงินยืม

รว ส าร า นน าน าน ารคว ค วส คร าน า น าร นส
 * สุ มตรวจวัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุสํานักงาน และวัสดุงานบานงานครัว พบวา มีใบเบิกวัสดุครบถวนทุกรายการ 

และลงทะเบียนคุมวัสดุตามใบเบิกวัสดุ ถูกตองตรงกัน ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ขอ 46 

และ ขอ 149

 * สุมตรวจครุภัณฑ โตะทํางาน ตูเก็บเอกสาร เกาอี้ทํางาน พบวา ไดลงทะเบียนคุมงบหนา ตามแบบ พ.ด.3 และทะเบียน

คุมครุภัณฑตามแบบ พ.ด. 2 ไวถูกตองตรงกัน

 * สุ มตรวจยานพาหนะ รถยนตสวนกลาง พบวา การขออนุญาตการใชรถ ตามแบบ 3 และบันทึกการใชรถยนต

ตามแบบ 4 เปนปจจุบันปฏิบัติถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 12

รว ส าร ร า น ค แ รว ส าร า นน าร
คว ค วส คร าน า น าร นส

ค าร ร ารสวน ว นแ น

รว ส าร ร า น ค

วารสารคูนแคน

า ก จ
โดย... วีวรรณ จันทรดา หัวหนาหนวยตรวจสอบภาย น

น ย จ อบ าย น



 โรงเรียนบานหนองเส้ียว อ.หนองสองหอง สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนเจาภาพในการดําเนินโครงการ

แขงขันทักษะวิชาการนักเรียนของโรงเรียนเครือขายสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น ชัยภูมิ - ขอนแกน ในวันที่ 19 ธ.ค. 2557 

โดยมีโรงเรียนเครือขายสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น ชัยภูมิ - ขอนแกน เขารวมการแขงขันทักษะ จํานวน 11 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)  2. โรงเรียนบานหนองเสี้ยว

 3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาหนองทุม  4. โรงเรียนเทศบาลหนองแก

 5. โรงเรียนบานหวยสายหนัง   6. โรงเรียนบานทุงเชือก

 7. โรงเรียนบานหนองมะเขือหนองตานา  8. โรงเรียนเทศบาลแกงครอ

 9. โรงเรียนเทศบาลฝายดินสอ   10. โรงเรียนเทศบาลคําใหญปนนํ้าใจ

 11.โรงเรียนเทศบาลเมืองชุมแพ

 ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา ศิลปะ

การแสดง รวมถึงการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหมๆ การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค (เกง ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม) และคัดเลือก

ตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับภาค และระดับประเทศตอไป โดยมีนายก อบจ.ขอนแกน ดร. พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ใหเกียรติ

เปนประธานในพธิเีปดโครงการ พรอมดวย ผอ.สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม นายปยะชยั ตุยสมิา โดยมคีณะศึกษานเิทศก 

หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ อบจ. ขอนแกน รวมเปนเกียรติ และมีนักเรียนโรงเรียนเครือขายสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ชัยภูมิ - ขอนแกน, คณะผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3, ผูบริหารทองถิ่น 

และผูปกครองนักเรียนเขารวมโครงการ จํานวน 1,000 คน

ร ร น าน น ส ว น ส ส ค าร ร ารสวน ว นแ น
น า า น าร า นน คร าร

แ น ว า ารน ร น ร ร น คร า ส ค ร คร น ู นแ น

วารสารคูนแคน

โดย...กิตติชัย อุทธา นักวิชาการศก า  ว

ขา แ กา ก า แ ยน น ั กั  อบจ.ขอนแกน



 ดวยคุรุสภา กําหนดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพครู เพื่อสงเสริมสมรรถนะ และประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอนของครูท่ีปฏิบัติหนาท่ี ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเดน ใหมีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสรางศรัทธาและเปนแบบอยางท่ีดี

ในวิชาชีพครู สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ ใหเปนที่ประจักษแกสังคม และไดประกาศรายชื่อผูประกอบวิชาชีพครูใหไดรับ

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “ครูผูสอนดีเดน” ประจําป พ.ศ. 2557 จํานวน 2,882 คน ซึ่งมีครูในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน จํานวน 3 คน ที่ไดรับรางวัลนี้ คือ

 •  นายธาตรี พิมพบึง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

  ประเภทครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

 • นายวรวุธ อัครกตัญู โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

  ประเภทครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

 • นางสาวเสาวลักษณ พิศนุย โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

  ประเภทครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

  (ภาษาอังกฤษ)

 ซึ่งไดเขารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร จาก นายก อบจ.ขอนแกน ดร.พงษศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ 

ในวนัองัคารที ่6 ม.ค. 2558 ณ หอประชมุองคการบรหิารสวนจังหวดัขอนแกน ในการประชมุขาราชการ ลกูจางประจาํ และพนกังาน

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ร า ร อน น จา  

วารสารคูนแคน

โดย...กิตติชัย อุทธา นักวิชาการศก า  ว

ขา แ กา ก า แ ยน น ั กั  อบจ.ขอนแกน



 การเรียนรู คือกระบวนการท่ีทําใหคนเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนไดจากการไดยินการสัมผัส 

การอาน การใช "เทคโนโลยี" เทคโนโลยี การเรียนรูของเด็ก

และผู ใหญจะตางกัน เด็กจะเรียนรู ด วยการเรียนในหอง 

การซักถาม ผูใหญมักเรียนรูดวยประสบการณท่ีมีอยู แตการ

เรียนรูจะเกิดขึ้นจากประสบการณที่ผู สอนนําเสนอ โดยการ

ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ผูสอนจะเปนผูที่สราง

บรรยากาศทาง "จิตวิทยา" จิตวิทยาท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนรู 

ที่จะให เกิดขึ้นเป นรูปแบบใดก็ได  เช น ความเป นกันเอง 

ความเขมงวดกวดขัน หรือความไมมีระเบียบวินัย ส่ิงเหลานี้

ผูสอนจะเปนผูสรางเงื่อนไข และสถานการณเรียนรูใหกับผูเรียน 

ดังนั้น ผู สอนจะตองพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้ง

การสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน
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ไดแบงการเรียนรูเกี่ยวกับสติปญญา ความรู ความคิด 

ออกเปน 6 ระดับตามลําดับ ดังนี้

1. ความรู ความจํา สามารถในการจําความรู ตาง ๆ ที่ได

เรียนรูมา

2. ความเขาใจ สามารถในการแปลความ ขยายความในสิ่ง

ที่ไดเรียนรู 

3. การนําความรู ไปใช สามารถในการใชสิ่งที่ไดเรียนรู มา

กอใหเกิดสิ่งใหม

4. การวิเคราะห สามารถในการแยกความรูออกเปนสวน

ทําความเขาใจในแตละสวนวาสัมพันธ หรือแตกตางกัน

อยางไร

5. การสังเคราะห สามารถในการรวมความรูตาง ๆ หรือ

ประสบการณตาง ๆใหเกิดเปนสิ่งแปลกใหม

6. การประเมนิคา สามารถในการตดัสนิคณุคาอยางมเีหตมุผีล

กา ยน า ขอ  
(บลูมเปนนักการศึกษาชาวอเมริกัน)

http://th.wikipedia.org/wiki/ทฤษฎีการเรียนรู

http://sukanyaru.wordpress.com/revised-blooms-taxonomy/

วารสารคูนแคน

ก า
โดย... เทวา ตังวานิชกพง  ศก านิเทศก คศ.  ชานาญการพิเศ

จาก านักกา ก า า นาแ ั น



 ทานไดบรรยายธรรมเร่ืองของจิต การมีสติ ในการ
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่

จิต หมายถึงสิ่งที่เรียกวาการอยูนอกเหนือความคิด 
เหตุผล ตรรกะ จิตสามารถเปนสะพานเชื่อมระหวางความคิด 
กับปญญาญาณ
 พระพุทธศาสนาจํากัดความคําวา จิต ไปในทางธาตุรู
หรือธาตุคิด ที่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปตามองคประกอบ
หรือคุณภาพตาง ๆ ที่เรียกวา เจตสิก กระบวนการนี้เกิดดับไป
ตามแตที่จิตจะเหนี่ยวสิ่งใดขึ้นมาจับไว จิตจึงเปนความคิดท่ี
เกิด ๆ ดับ ๆ ในอภิธรรมกลาววามี 89 หรือ 121 คุณลักษณะ 
มีลักษณะเปลี่ยนไปเปล่ียนมา ตามการปรุงแตงของเจตสิก 
สวนใหญใชคูกับคําวา ใจ แตคําวาใจเมื่อประสมกับคําอื่นมักจะ
บงถึงสภาพความรูสึกอยางใดอยางหนึ่งมากกวาจะเปนกระบวน
การทางความคิดที่เกิดดับ ตัวอยางเชน เสียใจ บงสภาพความ
เศราโศก ดใีจบงสภาพความดยีนิด ีในท่ีน้ีคาํวาใจจงึบอกถงึสภาพ
ของสิ่งหนึ่ง ที่เปนศูนยกลางของความรู สึกมากกวาจะเปน
กระบวนการของความคิด เหมือนอยางคําวา จิต
 ในทางพระพุทธศาสนาไมถือวาจิตเปนตัวตนที่แทจริง
แตถือวาเปนสิ่งที่อาศัยเหตุปจจัยหลายอยางทําใหเกิดข้ึน 
ตามกฎแหงอนัตตา (ทุกสิ่งไมมีตัวตนที่จริงแท) คือไมมีตัวตน
อนัเปนแกน เหมือนตนไมยอมอาศยัดนิ ราก ใบ แสงแดด อากาศ 
กิ่ง ทําใหมีตัวตนที่เรียกวาตนไมขึ้น สรรพสิ่งดูเหมือนมีตัวตน
เพราะอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้น เมื่อแยกออกก็วางเปลาไมมี
อะไรเลย เชนเดียวกับจิตอยางไมมีขอยกเวน จิตดํารงอยูไดดวย
การอิงอาศัยกันของสิ่งที่เรียกวา เจตสิก อันเปนองคประกอบ
ของจิต ประกอบกันเปนกระบวนการทํางานทั้ง 7 อยางเรียกวา 
ธรรมธาตุ 7 ที่กําเนิดขึ้นตามกลไกมหาปฏฐาน (ปจจัย 24) 
ที่ เป นไปตามกฎแหงปฏิจจสมุปบาทโดยจะหมดเหตุแหง
กระบวนการทางจิตเมื่อกําจัดอวิชชาสังโยชน จิตเหมือนรถยนต
การที่จะเปนรถขี่ได 1 คัน
 กลไกตางๆ ยอมตองอยูในที่ๆ เหมาะสม หรือเหมือน
คอมพิวเตอรยอมอาศัยโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมประกอบ

กนัขึน้ มหาปฏฐานเหมอืนโปรแกรม (ยกขึน้เปนตวัอยางเทานัน้) 
เพียงแตกระบวนการทางธรรมชาติยอมใชเวลาใหกฎแหงเหตผุล
ทางธรรมชาติ (กฎนิยาม) เกี่ยวเนื่องกัน สมบูรณตามรูปแบบจิต
เหมือนในคัมภีรมหาปฏฐานจนเหมาะสมท่ีจะเปนกระบวนการ
ทางจิตที่ซับซอนอันเปนตนกําเนิดของจิตอันเปนบอเกิดใหมีการ
เวียนวายตาย เกิด
 สมาธิ ในความหมายของพจนานุกรม แปลวา ที่ตั้งมั่น
แหงจิต แตสมาธิในความหมายของการฝกปฏิบัติ คือการทําใจ
ใหนิ่ง ซึ่งตางจากรางกายที่ยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งแข็งแรง แตจิตใจนั้น
ตรงกันขาม คือจิตใจหวั่นไหวยอมออนแอ แตหากหยุดนิ่งเฉย
ไดแลวจะยิ่งมีพลัง เหมือนการรวมโฟกัสของแสงใหเป น
จุดเดียวกัน ยอมมีพลังที่จะจุดไฟใหติดได

า ายขอ า  
 สมาธิ แปลวา ความตั้งมั่นแหงจิต หมายถึง ภาวะที่จิต
มีอารมณเปนหน่ึง หรือการท่ีจิตแนบแนนอยูกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
นานๆ การฝกสมาธิก็คือกรรมวิธีในการฝกฝนจิตใหแนวแน 
ฝกรวมพลังจิต และฝกจัดระเบียบความคิดของตน เพื่อนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน เชน การศึกษาเลาเรียน การทํางานใหมี
ประสทิธภิาพ การพัฒนาบคุลกิภาพ และอยางสงูก็เพือ่ใชเปนฐาน
ของปญญาการรูสิง่ทัง้หลายตามความเปนจรงิ จนสามารถลดละ
หรือเลิกกเิลสไดตามลําดับ อนัเปนเปาหมายทางพระพทุธศาสนา
สมาธิ เปนภาวะกลางๆ ไมดีไมชั่วในตัวเอง สุดแตจะนําไปใช
ในทางใด ถาใชในทางผิด เชน เพ่ือเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน
กเ็ปน มจิฉาสมาธิ ถาใชในทางถูก กเ็ปน สัมมาสมาธ ิซึง่เปนสมาธิ
ที่พึงประสงคในที่นี้
 สมาธิอยางไหนเปนมิจฉาสมาธิ อยางไหนเปนสัมมา
สมาธิ วินิจฉัยไดจากหลักเกณฑดังนี้ (ตอฉบับหนา)

ติดตามโครงการเปดบานรับธรรม อบจ.ขอนแกน ในฉบับหนา 
สวัสดีครับ

 ในการประชุมประจําเดือนของขาราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแกน ไดนิมนตพระสงฆมาเทศน คร้ังที่ 32 โดย 
พระอธกิารอเนก เตชวโร ประธานสงฆ วดัโมกขวนาราม ตาํบลบานเปด อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน ขอสรปุธรรมะประเดน็ท่ีสําคญั 
ที่ทานไดเทศน พอสังเขป ดังนี้

วารสารคูนแคน

ก า
โดย... นายวรเวทย ดิเรกศรี หัวหนาสานักปลัด

บาน ับ  อบจ.ขอนแกน



ประเภทบริหารจัดการทองถิ่น อัตรา (บาท/เดือน)

ระดับสูง (ระดับ 9-10 เดิม)

ระดับกลาง(ระดับ 8 เดิม)

ระดับตน (ระดับ 3-7 เดิม)

14,500

10,000

5,600

ประเภทอํานวยการทองถิ่น อัตรา (บาท/เดือน)

ระดับสูง (ระดับ 9 เดิม)

ระดับกลาง(ระดับ 8 เดิม)

ระดับตน (ระดับ 6-7 เดิม)

10,000

5,600

3,500

ประเภทวิชาการ อัตรา (บาท/เดือน)

ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9 เดิม)

ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8 เดิม)

ระดับชํานาญการ (ระดับ 6-7 เดิม)*

9,900

5,600

3,500

คร สรา น น ขัน า  ขัน  อ ขา  บบแ 
ประเภทบริหารทองถิ่น ขั้นสูง ขั้นตํ่า ขั้นตํ่าชั่วคราว

ระดับสูง (ระดับ 9-10 เดิม) 73,140 56,330 24,400
ระดับกลาง (ระดับ 8 เดิม) 60,450 46,560 19,860
ระดับตน (ระดับ 3-7 เดิม) 44,990 34,680 16,190

ประเภทอํานวยการทองถิ่น ขั้นสูง ขั้นตํ่า ขั้นตํ่าชั่วคราว
ระดับสูง (ระดับ 9 เดิม) 70,350 50,640 24,400
ระดับกลาง (ระดับ 8 เดิม) 60,450 43,300 19,860
ระดับตน (ระดับ 6-7 เดิม) 44,990 32,270 16,190

 ประเภทวิชาการ ขั้นสูง ขั้นตํ่า ขั้นตํ่าชั่วคราว
ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9 เดิม) 70,350 36,410 24,400
ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8 เดิม) 60,450 30,100 19,860
ระดับชํานาญการ (ระดับ 6-7 เดิม) 44,990 22,490 13,160
ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3-5 เดิม) 27,350 15,060 9,740

ประเภททั่วไป ขั้นสูง ขั้นตํ่า ขั้นตํ่าชั่วคราว
ระดับสูง (ระดับ 9 เดิม) 60,450 28,030 17,560
ระดับกลาง (ระดับ 8 เดิม) 33,310 15,920 12,530
ระดับตน (ระดับ 6-7 เดิม) 22,760 10,770 8,260

* สําหรับตําแหนงงานในสายวิชาชีพเทานั้นเงินประจําตําแหนง / เงินเพิ่มตามประเภทตําแหนง

จะไดรับในอัตราคูณสองของเงินประจําตําแหนง

ขอบคุณขอมูลจาก ที่มา :  http://www.bangklam.go.th

น จา าแ น   น า าแ น

วารสารคูนแคน

า น า
โดย... สุวนัย ภูมาศ ผูอานวยการกองการเจาหนาที่

กอ กา จา นา



 ฉบับนี้ขอนําทานไปรูจักขั้นตอนในการดําเนินการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน จากอสังหาริมทรัพย ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 

ไดกําหนดแนวทางของการจัดหาไววา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเสนอผู วาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดหาประโยชนจากทรัพยสินขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยผูบริหารทองถ่ิน เปนประธานกรรมการ ผูแทนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ผูแทนสวนราชการท่ีเกี่ยวของ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาเชา 

ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวนี้ จะมีหนาที่

 กําหนดประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของการจะใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินลวงหนาไวโดยใหคํานึง

สภาพและทําเลของอสังหาริมทรัพยนั้น

 กําหนดหลักเกณฑการเชาและการตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย ระยะเวลาการใหเชาและตออายุสัญญาเชาและ

อัตราคาเชา 

 กําหนดคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชา และการเปลี่ยนตัวผูเชาเมื่อไดรับการแตงตั้ง

จากผูวาราชการจงัหวดัแลว คณะกรรมการจะตองรวมกนัพิจารณากาํหนดหลักเกณฑอสังหาริมทรัพย นัน้ ๆ  สําหรับองคการบรหิาร

สวนจังหวัดขอนแกน คณะกรรมการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคากลางในการ

เชาอสังหาริมทรัพยเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน เชน

 กําหนดราคากลางคาเชาบริการหองสุขาภายในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร

 กําหนดราคากลางคาเชาติดตั้งปายโฆษณาภายในสถานีขนสงผูโดยสาร

 กําหนดราคากลางคาเชาติดตั้งอุปกรณเครือขายสถานีฐาน ภายในสถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 3

 กําหนดราคากลางคาเชาติดตั้งตูฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ตู ATM)

 กําหนดราคากลางคาเชาพื้นที่ในการจัดจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม

 กําหนดราคากลางคาเชาพื้นที่ราชพัสดุฯ

ทั้งนี้ ไดดําเนินการจัดทําเปนประกาศคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินประกาศใหทราบทั่วกัน

 

มีตอฉบับหนา

การจัดหา ย น น ั ย น
านกาแ   นา ก าก า อ กา บ า  นจั ั ขอนแกน

วารสารคูนแคน

า ก จ
โดย... นิมิตร ลีเอาะ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ว

กอ ั แ ั ย น



 สวั สดี ครั บแฟนข  าวกีฬารอบ ร้ั ว  อบจ .ขอนแก น 
พบกันเชนเคยครับกับขาวสารทางดานกีฬา ฉบับน้ีมีข าว
การแขงขันว ายน้ํามาฝากกันครับ อบจ.ขอนแกน ได จัด
การแขงขันวายนํ้า อบจ.ขอนแกน คัพ ครั้งที่ 1 ประจําป 2557 
ระหวางวันที่ 20-21 ธ.ค. 2557 โครงการนี้เปนดําริของ 
ดร.พงษศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ใหจัดการแขงขันวายนํ้าขึ้น เพื่อสงเสริมใหยุวชน 
เยาวชน และประชาชนไดออกกําลังกาย หางไกลยาเสพติด 
ซ่ึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกของการเลนกีฬา ออกกําลังกาย และ
นําไปสูการแขงขันเพื่อความเปนเลิศตอไป ทานนายก อบจ.
ขอนแกน ไดอนุมัติเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวายนํ้าในครั้งนี้
เปนเงิน 433,200 บาท มีชมรมวายนํ้าสมัครเขารวมการแขงขัน 
35 สโมสร นกักฬีารวมทัง้หมด 282 คน โดยมผีลการแขงขนัดังนี้ 
 • สโมสรคะแนนรวม ชนะเลิศ ไดแก
  ชมรมวายนํ้าจังหวัดอุบลราชธานี
 • สโมสรคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก
  สโมสรชมรมวายนํ้าสนามกีฬา อบจ.ขอนแกน
 • สโมสรคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก
  KKG SWIMMING MAHASARAKHAM
 • สโมสรคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 3 ไดแก
  KHONKAEN SWIMMING CLUB (KSC) 
 • สโมสรคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 4 ไดแก
  สระวายนํ้ามหาวิทยาลัยขอนแกน

 พิธีเป ดการแขงขัน ได รับเกียรติจาก ดร.พงษศักดิ์ 
ตั้งวานิชกพงษ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนกน 
เปนประธานในพิธี นายสิทธิกุล ภูคําวงศ รองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนกน เปนรองประธาน และมีผูบริหารอีก
หลายทานที่มาร วมเป นเกียรติให  กําลังแก นักกีฬา ดัง น้ี 
น.ส.นงลักษณ รัตนจันทร   รองปลัด อบจ.ขอนแก น,
 นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ รองปลัด อบจ.ขอนแกน, นายวิรัติ
นาคนชม ผอ.กองชาง, นายประชติ อ้ึงประเสรฐิ ผอ.กองกิจการ
ขนสง, นายวรเวทย ดิเรกศรี หัวหนาสํานักปลัด และ
นายสมชาย อิฐรัตน หัวหนาฝายการทองเที่ยวและกีฬา 
 กีฬาวายนํา้กน็บัวาเปนกฬีาอกีหนึง่ประเภท ทีเ่ปนทางเลอืก
ใหนองๆ เยาวชน ไดเลือกเลนเพื่อใหสุขภาพแข็งแรง และพัฒนา
สู ความเปนเลิศในระดับที่สูงขึ้น ท้ังนี้ก็ตองขอขอบพระคุณ
ผูหลักผูใหญในบานเมืองที่เล็งเห็นความสําคัญของการเลนกีฬา 
และอนมุติังบประมาณเพ่ือจัดการแขงขนักฬีาวายนํา้ขึน้ อนาคต
ขางหนาเราคงไดเห็นนักกีฬาวายนํ้าทีมชาติไทย ที่เคยผาน
การแขงขัน “วายนํ้า อบจ.ขอนแกน คัพ”อยางแนนอนครับ 
ฉบับนี้ตองลากันไปกอนครับ พบกันใหมฉบับหนากับจาออง
ครับผม และขอใหทุกทานมีสุขภาพแข็งแรงจากการเลนกีฬา 
ออกกําลังกายสมํ่าเสมอนะครับ สวัสดีครับ

วารสารคูนแคน

โดย... จาออง...วีระศักดิ์ อินทวง 
ข า  ก  า



พ.ศ. 2557 
เกียรติบัตร “หนวยงานที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แหงชาติ และการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2558
จาก...ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดขอนแกน

พ.ศ. 2557 
เกียรติบัตร “หนวยงานที่สงเสริม สนับสนุน
การแตงกายผาไทย จังหวัดขอนแกน”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2556
โลประกาศเกียรติคุณ “หนวยงานที่ใหการสนับสนุน
ชวยเหลือกิจกรรมของตํารวจภูธรภาค 4”
จาก...ตํารวจภูธรภาค 4

พ.ศ. 2556
โลประกาศเกียรติคุณ
“ผูมีอุปการะคุณแกสมาคมยุวประชาธิปไตย”
จาก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ. 2556
โลประกาศเกียรติคุณ “เปนองคกรที่สงเสริม
สนับสนุน ดานการจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม” ตามโครงการ
จังหวัดขอนแกน ไมยุงเกี่ยวยาเสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2556
โลเกียรติคุณ ผูใหการสนับสนุน
“โครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ อบรมสัมมนาแกนนํา
สมัชชาสรางเครือขายพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด” 
จาก...สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแกน

พ.ศ. 2555
ประกาศเกียรติคุณที่ นายก อบจ.ขอนแกน
“ไดแสดงเจตนารมณรวมรณรงคเพื่อตอตาน
คอรรัปชั่น” จาก...หอการคาจังหวัดขอนแกน

พ.ศ. 2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะหดีเดนระดับเขต
ดานการพัฒนาหรือการสงเคราะหเด็กและเยาชน 
ประจําป 2554”
จาก...กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล “มีผลการปฏิบัติงานของ อปท. ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจําป 2553”
จาก...ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 
ขอนแกน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2556
โลเกียรติคุณ “สนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จ.ขอนแกน”
จาก...สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 (สพม.25)

พ.ศ. 2556
เกียรติบัตรผูสนับสนุนโครงการ
“จังหวัดขอนแกน ไมยุงเกี่ยวยาเสพติด” ภายใต
การดําเนินงานของ หนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
จาก...จังหวัดขอนแกน

พ.ศ. 2556
ประกาศเกียรติคุณผูใหการสนับสนุนชวยเหลือ
ในการเปดศูนยประสานงาน “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ” 
ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ประจํา จ.ขอนแกน
จาก...มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟฯ

พ.ศ. 2556
โลเกียรติคุณผูสนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการ
เจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(ภาคอีสาน)” จาก...กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

พ.ศ. 2555
รางวัล “ผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
กรมประชาสัมพันธเปนอยางดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2554
รางวัล “เสริมสรางคุณคาการทํางาน
ของเครือขาย ทสม.”
จาก...กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2555
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ที่มีการดําเนินงานดานคนพิการ”
จาก...กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

พ.ศ. 2555
โลเกียรติคุณที่ใหการสนับสนุน
“งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...สํานักงานลูกเสือแหงชาติ

พ.ศ. 2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะหดีเดน จังหวัดขอนแกน 
ดานการพัฒนาหรือการสงเคราะหเด็กและเยาชน 
ประจําป 2554”
จาก...กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล “คุณภาพการใหบริการประชาชน ประเภท
รางวัลผูใหการสนับสนุนการใหบริการ ของเคานเตอร
บริการประชาชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

พ.ศ. 2553
รางวัลผูใหการสนับสนุนการจัดงาน
“การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 31”
จาก...องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2556
โลเกียรติคุณ 
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จ.ขอนแกน”
จาก...
เขต 25 (สพม.25)

พ.ศ. 2556
โลประกาศเกียรติคุณ
ชวยเหลือกิจกรรมของตํารวจภูธรภาค 4”
จาก...

พ.ศ. 2556
โลประกาศเกียรติคุณ
“ผูมีอุปการะคุณแกสมาคมยุวประชาธิปไตย”
จาก...

พ.ศ. 2556
โลประกาศเกียรติคุณ 
สนับสนุน ดานการจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม”
จังหวัดขอนแกน ไมยุงเกี่ยวยาเสพติดฯ

พ.ศ. 2556
โลเกียรติคุณ ผูใหการสนับสนุน
“โครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ อบรมสัมมนาแกนนํา
สมัชชาสรางเครือขายพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด”
จาก...

พ.ศ. 2555
ประกาศเกียรติคุณที่ นายก อบจ.ขอนแกน

คอรรัปชั่น” 

พ.ศ. 2554
รางวัล
ดานการพัฒนาหรือการสงเคราะหเด็กและเยาชน 
ประจําป 2554”
จาก...



พ.ศ. 2556
รางวัล “พอตัวอยางแหงชาติ ประจําป 2556”
จาก...สมาคมผูอาสาสมัครและชวยการศึกษา
(ผูจัดงานวันพอแหงชาติ)

พ.ศ. 2556
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน 
ดานการศึกษา ประจําป 2556”
จาก...มูลนิธิชวยการศึกษาทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2556
รางวัล “เสมาคุณูปการ” เปนผูทําคุณประโยชน
ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ 
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2555
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ที่สงเสริมการดําเนินงานวัฒนธรรม 
ดานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม”
จาก...กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2555
รางวัลธรรมาภิบาล “สิงหทอง”
นักปกครองทองถิ่นแหงป 2555
จาก...สมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศน
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2555
รางวัลผูบริหารแหงป 2555
(CEO Thailand Awards 2012)
จาก...สมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศน
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2555
รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีสาน”
ปที่ 31 ประจําป 2555
จาก...นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร

พ.ศ. 2554
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ดานการสงเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
ประจําป 2554”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2554
รางวัล “ผูใหการสนับสนุนโครงการประชุมอบรม
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง”
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2553
รางวัล “สุดยอดสวมแหงป”
ประจําป 2552 ประเภท สถานีขนสงทางบก
จาก...กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2552
รางวัล “ผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมแหงชาติ ประจําป 2551”

พ.ศ. 2552
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ดานการศึกษา ประจําป 2551”
จาก...มูลนิธิชวยการศึกษาทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2552
รางวัล “นักบริหารทองถิ่นดีเดน ดานเปนแบบอยาง
ของนักบริหารทองถิ่นดีเดน ประจําป 2552”
จาก...มูลนิธิสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2550
รางวัล “เสมาคุณูปการ”
เปนผูทําคุณประโยชน ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2550
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาดีเดน ประจําป 2550”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2549
รางวัล “เปนผูมีอุปการคุณตอวงการหองสมุด”
จาก...สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2548
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2548
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2547
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น


