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เล่าเรื่องจากปก
กับ นายก อบจ.ขอนแก่น

	 ประเพณีงานสงกรานต์	 นับว่าเป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่ง	 ที่พี่น้องชาวขอนแก่นทุกคนร่วมกันสืบทอดประเพณี	 อันดีงามนี ้

และในทุกๆ	ปี	จังหวัดขอนแก่นจะเป็นอีกสถานที่หนึ่ง	ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต่างให้ความสนใจและเดินทางมาร่วมเล่นน�้าสงกรานต์

กันเป็นจ�านวนมาก

	 งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน	 เทศกาลดอกคูนเสียงแคน	 และถนนข้าวเหนียว	 ประจ�าปี	 2562	 มีวัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี	 ศิลปวัฒนธรรม	 ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน	และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น	ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก

ความสามัคคี	 ผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน	 ซึ่งได้ก�าหนดการจัดงานระหว่างวันที่	 8	 –	 15	 เม.ย.	 2562	 การจัดกิจกรรม 

แบ่งออกเป็น	2	พื้นที่

	 1.	 พื้นที่บึงแก่นนคร	จัดขึ้นระหว่างวันที่	8	-15	เม.ย.	2562	เป็นพื้นที่ของการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	พบกับ	ฟรี!	

คอนเสิร์ตหมอล�าลูกทุ่งชื่อดัง	 ตั้งแต่วันท่ี	 8	 -12	 เม.ย.	 2562	 การออกร้านจ�าหน่ายสินค้า,	 เครื่องเล่นสวนสนุก,	 หนังจอยักษ์, 

พิธีท�าบุญตักบาตร,	 รดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ,	 ชมขบวนแห่สงกรานต์และพิธีเปิดงานยิ่งใหญ่ในวันที่	 8	 เม.ย.	 2562	ณ	 เวทีสาธารณะ 

200	ปี	บึงแก่นนคร	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

	 2.	 พื้นที่ถนนศรีจันทร์	 (ถนนข้าวเหนียว)	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 12	 -	 15	 เม.ย.	 2562	 เป็นพื้นที่ของวัฒนธรรมร่วมสมัย	

ประกอบด้วย	เวทกีารแสดงคอนเสร์ิต,	การจดัแสดงศิลปะท่ีเกาะวฒันธรรม-วฒันธรรมพ้ืนบ้าน	และการเล่นคล่ืนมนษุย์ไร้แอลกอฮอล์

ที่ยาวที่สุดในโลก	โดยแบ่งเป็น	3	ตอน	คือ	ในปี	2560 ตอนที่	1	คลื่นมนุษย์สุดรางคู่,	ปี	2561	ตอนที่	2	คลื่นมนุษย์สุดประตูเมือง	

งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน 
และถนนข้าวเหนียว ประจ�าปี 2562
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เล่าเรื่องจากปก
กับ นายก อบจ.ขอนแก่น

และในปี	 2562	 ตอนที่	 3	 คลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ	 (ถนนมิตรภาพ 

ตัดกับถนนศรีจันทร์) ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ	

จ�านวนกว่า	 120,000	 คน	 ร่วมกิจกรรมถนนข้าวเหนียว	 โดยผลสถิติ 

ของการบันทึกสถิติโลก	 (Guinness	 Book	 of	 World	 Records) 

“การเล่นคลื่นมนุษย์ไร ้แอลกอฮอล์ที่ยาวนานที่ สุดในโลกของ 

ถนนข้าวเหนยีว งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคนู

เสยีงแคน และถนนข้าวเหนยีว ประจ�าปี 2562”	ในครัง้นี	้(อย่างไม่เป็น

ทางการ)	มีระยะเวลา	17.41	นาที	(จ�านวน	5	รอบ	ครึ่ง)	กับความยาวบนถนนข้าวเหนียวประมาณ	1.5	กิโลเมตร	ซึ่งท�าลายสถิติ 

ที่ประเทศญี่ปุ่นท�าไว้ที่เวลา	17.14	นาที	ทั้งนี้จะต้องมีการรับรองผลอย่างเป็นทางการจาก	Guinness	Book	อีกครั้งหนึ่ง

	 ในโอกาสนี้	อบจ.ขอนแก่น	น�าโดย	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์	ร่วมกับ	ทน.ขอนแก่น	การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย	 ส�านักงานขอนแก่น,	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 และหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชนในจังหวัด

ขอนแก่น	จัดงาน	“ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน	เทศกาลดอกคูนเสียงแคน	และถนนข้าวเหนียว	ประจ�าปี	2562”	ซึ่ง	อบจ.

ขอนแก่น	ได้สนบัสนนุงบประมาณในการจัดงานให้กบั	เทศบาลนครขอนแก่น	เป็นประจ�าทุกปี	ท้ังยงัได้ด�าเนนิโครงการรณรงค์ป้องกนั

และลดอุบัติเหตุการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลวันงูจงอาง	 (บ้านโคกสง่า	 อ.น�้าพอง)	 ประเพณี

ไหว้เจ้าคุณปู่	รดน�้าเต่า	(บ้านกอก	อ.มัญจาคีรี)	เป็นต้น

ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์

นายก	อบจ.ขอนแก่น

3วารสารคูนแคน



บทบรรณาธิการ
ซ่ึงเป็นวันส�าคัญทางพุทธศาสนา	 จึงอยากเชิญชวนพี่น้อง 

ชาวไทย	ได้ร่วมกนัท�าบญุ	ตกับาตร	เพือ่เป็นสริมิงคลให้กับตวัเอง 

และครอบครัว	ตามขนบธรรมเนียมของชาวพุทธ

	 ก่อนจากกันฉบับน้ีขออาราธนา

คุณพระศรี รัตนตรัยองค ์พระธาตุ 

ขามแก่น	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก

จงบันดาลประทานพรให้แก่ทุกท่าน

ประสบกับความสุขความเจริญ 

มีพลานามัยที่สมบูรณ ์แข็งแรง 

แล้วพบกันฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ

	 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน	 วารสารคูนแคน	 ปีที่	 14 

ฉบบัที	่1	ประจ�าเดือนพฤษภาคม	2562	กลบัมาพบกับทุกท่าน

อีกครั้ง	 พร้อมกับข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ	 ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น

	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 ขึ้นเถลิงถวัลยราช

สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร	มหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	

พระมหากษัตริย์รัชกาลที่	 10	 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์

ตามโบราณราชประเพณีก็ผ่านพ้นไปแล้ว	 เป็นพระราชพิธี 

บรมราชาภเิษกทีง่ดงามยิง่ใหญ่สมพระเกียรต	ิพสกนกิรแซ่ซ้อง

ทรงพระเจริญดังกึกก้อง	เฝ้าชื่นชมพระบารมีแน่นสองฟากฝั่ง

ถนน	 ช่างเป็นภาพที่ปลื้มปิติและจะอยู่ในความทรงจ�าของ 

ปวงชนชาวไทยตลอดไปค่ะ

	 ในเ ดือนพฤษภาคมนี้ ก็มี วันส�าคัญของคนไทย 

หลากหลายอาชพี	ทัง้วนัแรงงาน	วนัพชืมงคล	และวนัวสิาขบชูา 

นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ
ปลัด อบจ.ขอนแก่น 

เจ้าของ	:	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้อ�านวยการ	:	
	 ดร.พงษ์ศักดิ์		ตั้งวานิชกพงษ์	
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	
	 นายสิทธิกุล		ภูค�าวงศ์	
	 นางวัชราภรณ์		ผ่องใส	
	 นายพิทักษ์ชน	ช่างเหลา	
	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	 นายปรัชญา		ผิวผาง	
	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ที่ปรึกษา	
	 นายสุชาติ		ไตรองค์ถาวร	
	 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	 นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์	
	 นายประสิทธิ์		อุดมธนะธีระ	
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	 นายวรเวทย์		ดิเรกศรี	
	 หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
	 นางวราพร	หาญชนะชัยกูล	
	 ผู้อำานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
	 นายเพ็ชร		มูลป้อม	
	 ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ	
	 นางสาวจุฑารัตน์		สุภโตษะ	
	 ผู้อำานวยการกองคลัง	
	 นายวิรัติ		นาคนชม	
	 ผู้อำานวยการสำานักการช่าง	
	 ดร.เกียรติคุณ		จันแก่น	
	 ผู้อำานวยการสำานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	
	 นายประชิต		อึ้งประเสริฐ	
	 ผู้อำานวยการกองกิจการขนส่ง	
	 นางจิตลัดดา		สถิรธนากร	
	 ผู้อำานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	
	 นายสุวนัย		ภูมาศ	
	 ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่	
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา	

	 นางพัฒนาวดี		วิริยปิยะ
	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้จัดการ	
	 นางสาวนงลักษณ์		รัตนจันทร์	
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้ช่วยผู้จัดการ	:	
	 นางศิริพร		ประดาพล	
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
ฝ่ายประสานงานจัดส่งและนายทะเบียน	:	
	 นางทัศรินทร์		เชิดโกทา
ฝ่ายประสานงานติดตามข้อมูลประจ�ากองต่างๆ	:	
	 นายเทพมงคล		ประดาพล	 นางสาวสุธิดา	อุ่นสนธิ์	 นางนษ		ปรีทรัพย์
	 นางสาวผกาสวรรค์		ปรัชญคุปต์	 นายรุ่งโรจน์		สิงห์มี	 นางสุภาพร		ภูเงิน
	 นางกรรณิการ์		เจริญดี	 นายกิตติชัย		อุทธา	 นางกุลกาญจน์		แสงหมี
คณะผู้จัดท�าข่าวประจ�ากองบรรณาธิการ
	 นางสาวพรทิพา		ราชสีทา	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา		กรมโคตร	 นางจิระนันท์		ชนเวียน
	 นางพัชร์ชวัล		สุวัตถิกุล	 นายพิพัฒน์พล		หล่อยดา	 นายชาญสิทธิ์		คุ้มตะบุตร
	 นางณัฐชยา		ดาหาร	 นางสาววิภารัตน์		ชมชัยภูมิ	 นางนภัค		ปัญญาใส
	 จ่าเอกวีระศักดิ์		อินทะวงษ์	 นายเกียรติศักดิ์		บัวพา	 นางสาวอรษา	ดวงแก้ว	
	 นางสาวเกศนีย์		บุญอ่อน	 นางสาวรัชนีวรรณ		ทองชา	 นางสาวยุวนิดา		แสนแก้ว
	 นางวราภรณ์		อุทธา
วัตถุประสงค์	:	
	 เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมตามกรอบภารกิจของ	 อบจ.ขอนแก่น	 ตลอดจนองค์กรภาครัฐ	 และเอกชน	 เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	ข้อเสนอแนะ	ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก	โดยประชาชน	องค์กร
ภาคเอกชน	เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด	อย่างเต็มรูปแบบ

ส�านักงาน	:	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ถ.หน้าเมือง	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000
	 	 โทร.	0	4324	4682	โทรสาร	0	4323	5144	www.kkpao.go.th
ออกแบบ/พิมพ์ที่	:	 หจก.โรงพมิพค์ลงันานาวิทยา	232/199	ถ.ศรจีนัทร	์ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	จ.ขอนแกน่	40000
	 	 โทร.	0	4332	8589-91	โทรสาร	0	4332	8592	E-mail	:	klungpress@hotmail.com
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

พิธีท�ำน�้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
พร้อมด้วย	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี	 วิริยปิยะ	 คณะ 
ผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 และข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น 
ร่วมพิธีท�าน�้าอภิเษก	เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 โดยมี 
ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น	ดร.สมศกัดิ	์จงัตระกลุ	เป็นประธาน	
เมื่อวันที่	 8	 เม.ย.	 2562	ณ	 พระธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน 
วัดหนองแวงพระอารามหลวง	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีเวียนเทียนสมโภชน�้ำอภิเษก
ในกำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
พร้อมด้วย	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นางวัชราภรณ์	 ผ่องใส, 
รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางสาวนงลักษณ์	 รัตนจันทร์	 คณะ 
ผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 และข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น 
ร ่วมพิธี เวียนเทียนสมโภชน�้ าอภิ เษก	 ในการพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์	
จังตระกุล	เป็นประธาน	เมื่อวันที่	9	เม.ย.	2562	ณ	พระธาตุแก่น
นครอนุสรณ์สาธุชน	 วัดหนองแวงพระอารามหลวง	 อ.เมือง
ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

แข่งขันกีฬำประชำชน เยำวชน ต้ำนยำเสพติด ประจ�ำปี 2562
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดการแข่งขนักีฬาประชาชน	เยาวชน	ต้านยาเสพติด 

ประจ�าปี	2562	“ทุ่งชมพเูกมส์ ครัง้ที ่20” โดยม	ีนายก	อบต.ทุ่งชมพ ู

นายสุรินทร์	 หล้าแก้ว	 กล่าวรายงาน	 ผู้น�าท้องถิ่น	 ผู้น�าท้องท่ี 

และประชาชน	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	8	เม.ย.	2562	ณ	สนาม

กีฬาองค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งชมพู	อ.ภูเวียง	จ.ขอนแก่น

รดน�้ำขอพร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์

พร้อมด้วย	ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นางพฒันาวด	ีวริยิปิยะ	รองปลัด	

อบจ.ขอนแก่น	นางสาวนงลักษณ์	 รัตนจันทร์	 คณะผู้บริหาร	

หัวหน้าส่วนราชการ	และข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	รดน�้าขอพร	

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์	จังตระกุล	 เมื่อวันที่	9	

เม.ย.	2562	ณ	จวนผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

โครงกำรกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ ประจ�ำปี 2562
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	 ประจ�าปี	 2562	
พร้อมด้วย	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล	 ภูค�าวงศ์,	
ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.มญัจาครี	ีนายสุพร	ค้อนด	ีร่วมเป็นเกยีรติ	
โดยมี	 นายก	 อบต.กุดเค้า	นายสมสิน	 เชื้อวงษ์	 กล่าวรายงาน 
เมื่อวันที่	 11	 เม.ย.	 2562	ณ	 องค์การบริหารส่วนต�าบลกุดเค้า	
อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น

โครงกำรส่งเสริมท่องเที่ยว งำนประเพณีไหว้เจ้ำคุณปู่
รดน�้ำเต่ำ ประจ�ำปี 2562

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมท่องเท่ียว	 งานประเพณีไหว้ 
เจ้าคุณปู่	รดน�้าเต่า	ประจ�าปี	2562	พร้อมด้วย	รองนายก	อบจ.
ขอนแก่น	นายสิทธกิลุ	ภคู�าวงศ์,	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.มญัจาครีี	
นายสุพร	 ค้อนดี,	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางสาวนงลักษณ์ 
รัตนจันทร์,	หัวหน้าส�านักปลัด	อบจ.	นายวรเวทย์	ดิเรกศรี	และ
หัวหน้าส่วนราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	11	
เม.ย.	 2562	 ณ	 บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเต่า	 บ้านกอก 
ต.สวนหม่อน	อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น

งำน “ศิวะรำตรี ปูชนียำลัย” ปรำสำทเปือยน้อย ประจ�ำปี 2562
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	“ศิวะราตรี ปูชนียาลัย”	 ปราสาท
เปือยน้อย	ประจ�าปี	2562	โดยม	ีนายอ�าเภอเปือยน้อย	พ.อ.อ.ทว	ี
บญุช่วย	เป็นผูก้ล่าวรายงาน	ในโอกาสนีม้	ีเลขานกุาร	นายก	อบจ.
ขอนแก่น	นายปรัชญา	 ผิวผาง,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เปือยน้อย	
นายจิรายุ	 โชติศิลากุล,	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นางสาว
นงลกัษณ์	รตันจนัทร์	และ	นายประสิทธิ	์อุดมธนะธรีะ,	ผอ.ส�านกั
การศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	นายเกยีรตคิณุ	จนัแก่น,	หวัหน้า
ส�านัก	ปลัด	อบจ.	นายวรเวทย์	ดิเรกศรี	ผู้น�าท้องที่	ผู้น�าท้องถิ่น	
ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันท่ี	 18	 เม.ย	 2562	ณ	 บริเวณปราสาท
เปือยน้อย	อ.เปือยน้อย	จ.ขอนแก่น

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร”สร้ำงจิตส�ำนึกปกป้องสถำบัน
และสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ”

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ	์ตัง้วานชิกพงษ์	เป็น
ประธานเปิดโครงการอบรมเชงิปฏิบตักิาร	“สร้างจติส�านกึปกป้อง
สถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ” 
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2562	 (อ�าเภอโคกโพธิ์ไชย)	 โดยมี	
หัวหน้าส�านักปลัด	 อบจ.	นายวรเวทย์	 ดิเรกศรี	 กล่าวรายงาน 
รองประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	นายมสีวสัด์ิ	ชมชยัภมู	ิร่วมเป็น
เกียรติ	เมื่อวันที่	22	เม.ย.	2562	ณ	หอประชุมอ�าเภอโคกโพธิ์ไชย	
จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

โครงกำรอบรมเยำวชนมุสลิมและประชำชนทั่วไปภำคฤดูร้อน 
ครั้งที่ 18 ประจ�ำปี 2562 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล	 ภูค�าวงศ ์
เป็นประธานเปิดค่ายโครงการอบรมเยาวชนมุสลิมและประชาชน
ทั่วไปภาคฤดูร้อน	 ครั้งท่ี	 18	 ประจ�าปี	 2562	 โดยมี	 ประธาน 
คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดขอนแก่น	พ.ต.อ.สมหวัง	
เนตรทิพยานนท์,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 2	นายวุฒิพร 
ศรีมังกรแก้ว,	 คณะข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติ 
เมื่อวันที่	9	เม.ย.	2562	เวลา	ณ	รร.เทศบาลคุ้มหนองคู	ต.ในเมือง	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงกำรก่อสร้ำงฝำยเสริมสร้ำงระบบนิเวศน์ต้นน�้ำและฝำย
หินทิ้งแบบประชำอำสำ (Check Dam)

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศน์
ต้นน�้าและฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา	 (Check	 Dam)	 อ�าเภอ
กระนวน	จังหวัดขอนแก่น	ประจ�าปี	2562	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.กระนวน	 เขต	 2	 นายตระกูล	 เจริญเชื้อ	 ร่วมเป็นเกียรต ิ
เม่ือวันที่	 23	 เม.ย	 2562	ณ	 วัดสว่างชัยศรี	 บ้านหนองแวงเป่ง 
หมู่	4	ต.บ้านฝาง	อ.กระนวน	จ.ขอนแก่น

งำนประเพณีสุดยอดสงกรำนต์อีสำน
เทศกำลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้ำวเหนียว ประจ�ำปี 2562
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล	 ภูค�าวงศ ์
กล่าวต้อนรับ	งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน	เทศกาลดอก
คูนเสียงแคน	และถนนข้าวเหนียว	ประจ�าปี	2562	โดยมี	รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น	นายปานทอง	สระคูพันธ์	เป็นประธาน
ในพิธีเปิด	 ในโอกาสน้ีมี	 นายก	 ทน.ขอนแก่น	 นายธีระศักด์ิ 
ฑีฆายุพันธุ์	 หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดขอนแก่น	
ประชาชนจังหวดัขอนแก่น	ร่วมเป็นเกยีรติ	เมือ่วนัที	่9	เม.ย.	2562	
ณ	 เวทีสวนสาธารณะ	 200	 ปี	 บึงแก่นนคร	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

งำนประเพณีตรุษไท ประจ�ำปี 2562
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล	 ภูค�าวงศ ์
เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดขบวนแห่ประเพณีตรุษไท 
ในงานประเพณตีรษุไท	ประจ�าปี	2562	โดยม	ีนายอ�าเภอภผูาม่าน	
นายชินกร	 แก่นคง	 กล่าวรายงาน	 ในโอกาสนี้มี	 รองนายก 
อบจ.ขอนแก่น	นางวชัราภรณ์	ผ่องใส	ผูน้�าท้องที ่ผูน้�าท้องถิน่	และ 
ประชาชนอ�าเภอภผูาม่าน	ร่วมเป็นเกยีรติ	เมือ่วนัที	่5	เม.ย.	2562	
ณ	สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอภูผาม่าน	อ.ภูผาม่าน	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

โครงการ อบต.นางาม ห่วงใยใส่ใจ ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ ์
เป็นประธานเปิดโครงการ	อบต.นางาม	ห่วงใยใส่ใจ	ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ	พร้อมด้วย	ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	อ.มัญจาคีรี	นายสุพร 
ค้อนดี	 ร่วมเป็นเกียรติ	 โดยมี	 นายกอบต.นางาม	นายบุญธรรม 
โพธิ์สอน	 กล่าวรายงาน	 เมื่อวันที่	 10	 เม.ย.	 2562	ณ	 องค์การ
บริหารส่วนต�าบลนางาม	อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น

โครงการบูรณาการด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง
ภาคีเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เวทีที่ 2
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ ์
เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการด้านการวางแผนพัฒนาท้อง
ถิน่ระหว่างภาคเีครอืข่ายขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	
เวทีที่	 2	 โดยมี	 ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อ.ชุมแพ,	
อ.ภูผาม่าน,	 อ.สีชมพู,	 อ.หนองเรือ,	 อ.ภูเวียง,	 อ.เวียงเก่า, 
อ.หนองนาค�า	และ	อ.โคกโพธิ์ไชย	เข้าร่วมโครงการ	เมื่อวันที่	26	
เม.ย.	2562	ณ	รร.เมเจอร์แกรนด์	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น

ร่วมลงนามส่งมอบภารกิจการโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ ์
ร่วมลงนามส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กรณี
โรงเรียนบ้านบะแค	 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น	โดยมี	รอง.ผอ.สพป.ขก	เขต	3	นายธนกฤต ศิริภิรมย์,	
ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.แวงใหญ่	นายทองสุข ธนูรัตน์,	รองปลัด	
อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ,	ผอ.ส่วนบริหารการ
ศึกษา	นายสุวิไชย ศรีเสน,	 ผอ.รร.บ้านบะแค	 นายธานินทร์ 
เลศิพนัธ์	คณะผูบ้รหิาร	สพป.ขก	เขต	3,	คณะผูบ้รหิารสถานศึกษา
สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ตลอดจนชาวบ้านบ้านบะแค	 ร่วมเป็น 
สักขีพยาน	เมื่อวันที่	25	เม.ย.	2562	ณ	ห้องเบญจพร	สพป.ขก	
เขต	3	อ.พล	จ.ขอนแก่น

โครงการบูรณาการด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง
ภาคีเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เวทีที่ 3
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ ์
เป็นประธานเปิดโครงการบรูณาการด้านการวางแผนพฒันาท้องถิน่ 
ระหว่างภาคีเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
เวทีที่	3	โดยมี	ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อ.บ้านไผ่,	
อ.บ้านแฮด,	อ.หนองสองห้อง,	อ.ชนบท,	อ.มัญจาคีรี,	อ.แวงน้อย,	
อ.แวงใหญ่,	อ.โนนศลิา,	อ.พล,	และ	อ.เปือยน้อย	เข้าร่วมโครงการ	
เมื่อวันที่	29	เม.ย.	2562	ณ	รร.ไฮเวย์	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรติดตั้ง กำรบ�ำรุงและ
ซ่อมแซม เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้พลังงำนทดแทน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายพิทักษ์ชน	ช่างเหลา 
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 ตามโครงการ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 การติดตั้ง	 การบ�ารุงและซ่อมแซม 
เครือ่งใช้และอปุกรณ์ท่ีใช้พลงังานทดแทน	โดยม	ีผอ.ส�านกัการช่าง	
นายวิรัติ	 นาคนชม	 กล่าวรายงาน	 โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ด้านช่าง	 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เข้าร่วมอบรม	 เมื่อวันท่ี	 9	 เม.ย.	 2562	ณ	 หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระรำชทำน 
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นางพัฒนาวดี	 วิริยปิยะ 
พร้อมด้วย	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นางสาวนงลกัษณ์	รตันจนัทร์ 
หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมพิธีปลูก 
ต้นรวงผึ้ง	 ต้นไม้ประจ�ารัชกาลที่	 10	 ในโครงการ	 “1	 จังหวัด 
1	 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภเิษก	พทุธศักราช	2562	โดยม	ีผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น	
ดร.สมศกัด์ิ	จงัตระกลุ	เป็นประธานในพธีิ	เมือ่วนัที	่29	เม.ย.	2562	
ณ	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ท�ำบุญตักบำตรเนื่องในวันสงกรำนต์ 
	 นายก.	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ	์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบ
หมายให้	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี	 วิริยปิยะ	 ร่วมพิธี
ท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์	จังตระกุล	เป็นประธานในพิธี	เมื่อวันที่	13	
เม.ย.	 2562	ณ	บริเวณลานน�้าพุ	 บึงแก่นนคร	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

พิธีถวำยรำชสักกำระ
เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช

และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
ได้มอบหมายให้	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางสาวนงลักษณ์ 
รัตนจันทร์	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และพนักงาน	
อบจ.ขอนแก่น	ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์	 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี	 และ 
น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	เมือ่วันที	่6	เม.ย.	2562	ณ	ห้องแก่นเมอืง	
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	 (หลังใหม่)	 ชั้น	 1	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น
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“รู้เรื่องกฎหมาย”
โดย นายพีระพงษ์  สงกลาง  นิติกรช�านาญการพิเศษ

“การอายัดสิทธิเรียกร้องประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง”

	 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน	 ฉบับนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการอายัด

สิทธิเรียกร้องเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 ซึ่งตามพระราชบัญญัติแก้ไข 

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 (ฉบับที่	 30) 

พ.ศ.	 2560	 ได้มีการแก้ไขจ�านวนเงินที่ไม่อยู ่ในความรับผิด 

แห่งการบังคับคดี	 ส�าหรับสิทธิเรียกร้องประเภทเงินเดือน 

ค่าจ้างของพนักงาน	 ลูกจ้าง	 หรือคนงาน	 ท่ีมิใช่ข้าราชการ 

เจ้าหน้าทีห่รอืลกูจ้างในหน่วยราชการ	ก�าหนดให้จ�านวนเงินไม่เกิน

เดือนละสองหม่ืนบาทไม่อยู ่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

ทั้งน้ี	 ตามมาตรา	 302	 (3)	 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความแพ่ง

	 ดังนั้น	 เพื่อให้การด�าเนินการบังคับคดีมีความสอดคล้อง

กับกฎหมายที่มีการแก้ไขดังกล่าว	กรมบังคับคดีจึงได้ก�าหนดแนว

ปฏบิตัเิก่ียวกับการอายดัทรัพย์สนิ	ฉบับลงวนัที	่1	กนัยายน	2560	

ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาขอให้อายัดสิทธิเรียกร้องของลูก

หนี้ตามค�าพิพากษาประเภทเงินเดือน	ค่าจ้างต่าง	ๆ	 โดยก�าหนด

ให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดพีจิารณามคี�าสัง่อายดัให้ตามทีเ่จ้าหนีต้าม

ค�าพิพากษาขอ	 แต่ทั้งนี้เงินส่วนที่ไม่ได้อายัดในขณะนั้นต้องคง

เหลอืไม่น้อยกว่าสองหมืน่บาท	กล่าวคอื	หากลกูหนีม้เีงนิเดอืนไม่

เกนิสองหมืน่บาทจะไม่ด�าเนนิการอายดัให้	เนือ่งจากเป็นจ�านวน

เงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามที่กฎหมาย

ก�าหนด	แต่หากลกูหนีม้เีงนิเดอืนเกนิกว่าสองหมืน่บาท	เมือ่เจ้า

หน้ีตามค�าพพิากษาขอให้อายดัเงนิเดอืน	เจ้าพนกังานบงัคบัคดี

จะอายดัให้ตามจ�านวนทีเ่จ้าหนีต้ามค�าพิพากษาร้องขอ	แต่ต้อง

คงเหลือเงินเดือนให้ลูกหนี้ไว้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท 

ตัวอย่างเช่น	ถ้าลูกหนี้ได้รับเงินเดือน	ๆ	ละ	35,000	บาท

	 ก.	 เจ้าหน้ีตามค�าพิพากษาขอให้อายัดเงินเดือนของ 

ลูกหนี้ทั้งหมด	 เจ้าพนักงานบังคับคดีจะด�าเนินการอายัดให้	

25,000	บาท

	 ข.	เจ้าหนีต้ามค�าพพิากษาขอให้อายดัเงินเดอืนของลกูหนี้

เดือนละ	20,000	บาท	เจ้าพนักงานบังคับคดีจะด�าเนินการอายัด

ให้	15,000	บาท	คงเหลือให้ลูกหนี้ไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท

	 ค.	เจ้าหนีต้ามค�าพิพากษาขอให้อายดัเงนิเดอืนของลกูหนี้

เดือนละ	10,000	บาท	เจ้าพนักงานบังคับคดีจะด�าเนินการอายัด

ให้	10,000	บาท	ตามที่เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาร้องขอ

	 โดยการก�าหนดแนวปฏบิตัดิงักล่าว	นอกจากจะเป็นไป

เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายแล้ว	 ยังเป็นประโยชน์ต่อคู่ความ 

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนีต้ามค�าพพิากษาหรอืลูกหนีต้ามค�าพพิากษา 

ในอันที่ลูกหนี้จะได้รับการปลดเปลื้องจากหนี้สินรวดเร็วข้ึน	

ท�าให้การรับภาระในเร่ืองดอกเบีย้ลดลงจากการท่ีได้ช�าระหนีส้นิ

เร็วขึ้น	และเจ้าหนี้ก็จะได้รับช�าระหนี้รวดเร็วขึ้นด้วย

	 อย่างไรก็ดี	 หากลูกหนี้ตามค�าพิพากษาที่ถูกอายัดเงิน

เดือน	 ค่าจ้างต่าง	 ๆ	 มีเงินที่เหลือไว้ใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการ 

ด�ารงชีพที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน	สามารถยื่นค�าร้องขอลดอายัด	

พร้อมแสดงเหตุผลความจ�าเป็นและหลักฐาน	 (หากมี)	 ต่อเจ้า

พนักงานบังคับคดีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา	 โดยเจ้าพนักงาน

บงัคบัคดีจะพิจารณาลดอายดัให้ตามความเหมาะสม	แต่ต้องเหลอื

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของจ�านวนเงินที่อายัดไว้เดิม	เช่น	ลูกหนี้

ตามค�าพิพากษามีเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 เดือนละ	 35,000	 บาท 

เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดไว้เป็นเงินจ�านวน	 15,000	 บาท 

เมื่อลูกหนี้ตามค�าพิพากษาขอลดอายัด	 เจ้าพนักงานสามารถสั่ง 

ลดอายัดได้เป็นเงินจ�านวน	 7,500	 บาท	 เหลือจ�านวนเงิน 

ทีถ่กูอายดั	7,500	บาท	แต่หากลกูหนีต้ามค�าพพิากษาไม่เหน็ชอบ

ด้วยกับค�าสัง่อายดัของเจ้าพนกังานบังคบัคดีกส็ามารถใช้สทิธิทาง

ศาลยืน่ค�าร้องคดัค้านค�าสัง่เจ้าพนกังานบงัคบัคดไีด้ภายใน	15	วนั	

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

	 เมื่อวันที่ 	 6	 เม.ย.	 2562	 นายก	 อบจ.ขอนแก ่น 

ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ต้ังวานิชกพงษ์	 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนา

คุณภาพชวีติผูส้งูอายใุนเขตพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น	ประจ�าปี	2562	

โดยมปีระธานสมาคมสภาผูส้งูอายแุห่งประเทศไทย	ประจ�าจงัหวดั

ขอนแก่น	พ.ต.ธงชัย	 ศรีสุรักษ์	 กล่าวรายงาน	 ในโอกาสนี้มี 

รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธกิลุ	ภูค�าวงศ์,	ส.อบจ.ขอนแก่น	

อ.เมืองขอนแก่น	เขต	2,	4	นายวุฒิพร	ศรีมังกรแก้ว,	นางอัญชลี	

เฟื่องทอง,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.พระยืน	นายสมาส	 นามพิกุล,	

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านฝาง	นายธนัช	เครือมา,	ส.อบจ.ขอนแก่น	

อ.แวงใหญ่	นายทองสุข	 ธนูรัตน์,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านแฮด	

นางนริศรา	 อรุณเดชาชัย,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.ซ�าสูง	นายอุทัย 

วิสิลา,	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางสาวนงลักษณ์	 รัตนจันทร์ 

หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 และวิทยากร 

จากคณะเทคนิคการแพทย์	 มข.	 รศ.ดร.อรวรรณ	 บุราณรักษ์ 

เข้าร่วมเป็นเกียรติ	ณ	รร.โฆษะ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปี 2562

12 วารสารคูนแคน



ภารกิจส�านักปลัด อบจ.
โดย...เกศนีย์  บุญอ่อน เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
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ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.
โดย...สุธิตา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สมัยประชุมวิสามัญ ประจ�าปี 2562 ครั้งที่ 1

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ	 ตั้งวานิชกพงษ ์
พร้อมด้วย	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 คณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	
และข้าราชการสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 เข้าประชุมสภา	 อบจ.
ขอนแก่น	 สมัยประชุมวิสามัญ	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	 ครั้งที่	 1 
โดยมีประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	ดร.สุชาติ	ไตรองค์ถาวร	เป็น
ประธานเปิดการประชุม	เมื่อวันที่	24	เม.ย.	2562	เวลา	10.00	น.	
ณ	ห้องประชุมสภา	อบจ.ขอนแก่น	ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา
ญัตติที่ส�าคัญ	ดังนี้	
	 1.	 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น	แทนต�าแหน่งที่ว่าง
	 2.	 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
แทนต�าแหน่งที่ว่าง	จ�านวน	5	ต�าแหน่ง
	 3.	 ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 4.	 ญตัตเิร่ืองขออนมุติัจ่ายขาดเงนิสะสมโครงการพฒันา
ระบบบริหารจัดการศึกษา	อิเล็กทรอนิกส์ของ

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย	 4.0	
(ส�านักการศึกษาฯ)
	 5.	 ญัตติเร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค�าช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.	2561	มี	2	ญัตติ
	 6.	 ญัตติเร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค�าชี้แจงงบ
ประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	มี	2	ญัตติ
	 7.	 ญัตติเร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มี	2	ญัตติ
	 8.	 ญตัตเิรือ่งขออนมุติัโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	
พ.ศ.	2562	มี	4	ญัตติ
	 9.	 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบในการรับริจาค/การรับ
มอบทรัพย์สิน	มี	3	ญัตติ
	 10.	การก�าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม	 สมัย
ประชมุสามญั	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	สมยัทีส่อง	ตัง้แต่วนัพฤหสับดี
ที่	1	สิงหาคม	2562	ถึง	วันเสาร์ที่	14	กันยายน	2562	รวม	45	วัน
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ประเพณสีงกรานต์ นบัว่าเป็นประเพณไีทยทีส่�าคญัทีพ่ีน้่อง

ชาวไทยทุกคนร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ และ 

ในทุกๆ ปี อบจ.ขอนแก่น ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม 

ของไทยด้วยการ สรงน�้าพระ รดน�้าด�าหัว ขอพรผู้ใหญ่ โดยมี 

สภา อบจ.ขอนแก่น คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ดังกล่าว

ม่วนซื่นสงกรานต์ อบจ.ขอนแก่น
ประจ�าปี 2562

I โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
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I โดย...ฝ่ายบัญชี

ภารกิจ กองคลัง

1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	2540

	 	 จ�านวน	 207,623,614.49	 บาท

2.	 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม	พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ	พ.ศ.	2542	

	 	 จ�านวน	 59,131,288.47		 บาท

3.	 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	 จ�านวน	 156,226,988.14		 บาท

4.	 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	 จ�านวน	 15,048,414.19		 บาท	

5.	 ค่าภาคหลวงแร่	 จ�านวน	 3,889,423.40		 บาท

6.	 ภาษีน�้ามัน	 จัดเก็บได้	 3,592,244.47		 บาท

7.	 ภาษียาสูบ	 จัดเก็บได้	 17,586,690.60		 บาท

8.	 ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม	 จัดเก็บได้	 599,920.15		 บาท

9.	 เงินรายได้สถานีขนส่ง	(งบเฉพาะการ)	 จัดเก็บได้	 7,957,872.10		 บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 471,656,456.01 บาท

การรับช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ไตรมาสสอง ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562

ยอดรายรับจริงและรายจ่ายจริง ไตรมาสสอง ปีงบประมาณ 2562
 วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562

รายรับจริง รายจ่ายจริง

รายการ จ�านวนเงิน รายการ จ�านวนเงิน

รายรับทั้งสิ้น 722,395,070.23 รายจ่ายตามงบประมาณ 324,508,045.83

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 60,672,771.92 รายจ่ายค้างจ่าย 48,121,350.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - จ่ายจากงบเฉ	พาะกิจการสถานีขนส่ง 6,083,854.16

รวมทั้งสิ้น 783,067,842.15 รวมทั้งสิ้น 378,713,249.99
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I โดย...ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

ภารกิจ กองแผนและงบประมาณ

	 กองแผนและงบประมาณ	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ด�าเนิน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประจ�าปี	2562	หลักสูตร	“การท�าไข่

เค็มสมุนไพร”	อ�าเภอซ�าสูง	จังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	2	รุ่น	ๆ	ละ	

250	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 500	 คน	 จัดการอบรมรุ่นละ	 1	 วัน	 ให้แก่

เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อ�าเภอซ�าสูง	 จังหวัด

ขอนแก่น	รุ่นที่	1	และรุ่นที่	2	ในวันที่	23	และ	25	เม.ย.	2562	 

ณ	หอประชุมโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม	อ.ซ�าสูง	จ.ขอนแก่น	

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์ 

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	 พร้อมด้วย	 ส.อบจ.

ขอนแก่น	อ.ซ�าสูง	นายอุทัย วิสิลา	นายอ�าเภอซ�าสูง	นายสุรพันธ์ 

ศิลปะสุวรรณ	พัฒนาการอ�าเภอซ�าสูง	นางวิรงรอง ค�าสอนพันธ์ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม	นายบุญจันทร์ มูลกัน 

ผูน้�าท้องที	่ผูน้�าท้องถิ่นในเขตอ�าเภอซ�าสงู	โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อ

ให้ประชาชนมีความรู ้

ค ว าม เข ้ า ใ จ ในหลั ก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง	 สามารถด�าเนิน

ชีวิตโดยยึดหลัก	 “การ

พึ่งตนเอง”	 สามารถน�า	

“ไข ่”	 ซึ่งเป ็นผลผลิต

ทางการเกษตรทีม่คีณุค่าทางโภชนาการสงูมรีาคาถกูและสามารถ

หาได้ง่ายในท้องถิ่น	 แปรรูปเป็นอาหารที่สะอาดและปลอดภัยไว้

บริโภคในครัวเรือน	เป็นการลดรายจ่าย	หรือผลิตเพือ่จ�าหน่ายเป็น

อาชีพเสริมเพิ่มรายได	้ครวัเรอืนและชมุชนเกิดการสรา้งเครือข่าย

ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสินค้า	

OTOP

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี 2562 

หลักสูตร “การท�าไข่เค็มสมุนไพร” อ�าเภอซ�าสูง จังหวัดขอนแก่น
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เนือ่งในเทศกาลสงกรานต์ ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น 

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล พร้อมด้วย ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น 

พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามค�าไฮ, นายอ�าเภอเมืองขอนแก่น 

นายฉัตรชยั อุน่เจรญิ และหวัหน้าส่วนราชการ เดนิทางมาตรวจ

ความพร้อมของพนกังานขบัรถโดยสาร ด้วยการตรวจวดัปริมาณ

แอลกอฮอล์ ตรวจเยีย่มเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบัิติงาน พบปะและอ�านวย

ความสะดวกให้กบัประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยม ีผอ.กองกิจการ

ขนส่ง นายประชิต อึ้งประเสริฐ หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.

ขอนแก่น ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 และ 16 เม.ย. 2562  

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 อ.เมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

I โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

ภารกิจ กองกิจการขนส่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชน
ที่มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

-	 การใช้อาคารห้องประชุมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	อัตราค่าธรรมเนียมส�าหรับเอกชนราคา	8,000	

บาทต่อวัน	โดย	6,000	บาท	เป็นรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่และ	2,000	บาท	จ่ายเป็นค่าท�าความสะอาดห้อง

ประชุม	ส�าหรับหน่วยงานราชการ	ราคา	4,000	บาทต่อวัน	

โดย	 2,000	 บาท	 เป็นค่าท�าความสะอาดห้องประชุม	 และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ได้ชีแ้จงว่าในการบนัทึกบญัชไีด้

มีการบันทึกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น	 6,000	

บาท	 (เอกชน)	 และ	 2,000	 บาท	 (ส่วนราชการ)	 ส�าหรับ 

ค่าท�าความสะอาดสถานท่ี	ไม่ได้มกีารบันทึกบัญช	ีซ่ึงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินได้จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างโดยท�าบันทึก

การรับจ่ายไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง	 เป็นการไม่ปฏิบัติตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการรบัเงนิ	การเบกิจ่าย

เงิน	 การฝากเงิน	 การเก็บรักษาเงิน	 และการตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.	2547	ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	

ข้อ	9	และ	ข้อ	10	และระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วย

การพสัดุของหน่วยงานการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่	พ.ศ.	

2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-	 ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู ้เกี่ยวข้องน�าเงินที่รับไว้เป็น

กรรมสิทธิ์น�าส่งเป็นรายได้ทั้งจ�านวนและด�าเนินการจัดจ้าง

ท�าความสะอาดให้ถกูต้องเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ดังกล่าวโดยเคร่งครัด

I โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่มา : หนังสือรวมข้อทักท้วงด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 
ในฉบับนี้หน่วยตรวจสอบภายใน ได้น�าเสนอตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. มาให้ผู้ที่สนใจได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

และจะได้น�าตัวอย่างข้อทักท้วงมาน�าเสนอแก่ผู้สนใจได้ติดตามต่อไป

ข้อบกพร่อง ค่าเช่าอาคารห้องประชุม
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อบจ.ขอนแก่น ตระหนักและเห็นความส�าคัญในการ

พัฒนาการสอนคิดในสถานศึกษา จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ “การสอนคิด” ตามแนวทาง Thinking School โรงเรียน 

ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ในวันที่ 

1 - 3 พ.ค. 2562 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสร้างความตระหนัก

และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาไทยของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ให้ผู้เข้ารับการอบรม มีองค์ความรู้ ความเข้าใจทั้งทฤษฎี

และปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Thinking 

School เพื่อมุ่งสู่ Active Learning และ ฝึกทักษะการใช้เคร่ือง

มือสอนคิด (Thinking Tools) การจัดชั้นเรียนตามรูปแบบแผน

การสอน 4 Thinking Steps มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 186 

คน ผู้สังเกตการณ์จากโรงเรียนบ้านบะแค และโรงเรียนสังกัด

อบจ.หนองบัวล�าภู จ�านวน 40 คน ใช้เวลา ในการอบรม จ�านวน 

3 วัน

ในโอกาสนี้  นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ  

ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้รองปลัด อบจ.ขอนแก่น นางสาว

นงลักษณ์ รัตนจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผอ.ส�านักการศึกษา ฯ  

ดร.เกียรติคุณ จันแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วน

ราชการร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 ณ รร.ขอนแก่น

โฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

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

ข่าว แวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนคิด”
ตามแนวทาง Thinking School 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจ�าปีงบประมาณ 2562
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สวัสดีค่ะ	เกร็ดความรู้ฉบับนี้	มีเรื่องราวดีๆ	จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การสอนคิด”	ตามแนวทาง	Thinking	School	ให้

กับผูบ้ริหารสถานศึกษา	ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	โรงเรียนในสังกัด	เมื่อวันที	่1	–	3	พ.ค.	2562	ทีผ่่านมา	โดยผู้อ�านวย

การ	โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	ดร.ศราวุธ สุตะวงค์	เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์	

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	เป็นแม่แบบจัดการเรียนรู้แบบ	Thinking School	ตามแนวทาง	King	School	

ประเทศนวิซแีลนด์	หวัใจของโรงเรยีนสอนคดิ Thinking School	คอืการสอนให้เด็ก	ได้รู้ว่า	เรียนอยางไร (How to learn)	มากกว่า

การสอนให้เดก็มพีียงความรู	้โดยไม่ได้มขีดีความสามารถในการคิดหรอื

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองว่าต้องด�าเนินการไปอย่างไร	 เป็นกระบวนการ

จัดการเรียนรู ้อย่างเป็นระบบ	 ที่ให้ความส�าคัญกับวิธีการ	 หรือ

กระบวนการ	มากกว่าข้อมูลหรือเนื้อหา	มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักรู้	

มีเหตุผลมากขึ้น	 Thinking	 School	 อาศัยความสงสัยต่อความเช่ือที่

ตนเองยึดถือในเบื้องต้นและการต้ังค�าถามอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เข้าถึง

ความรู้ท่ีลึกซ้ึง	 สอนให้เด็กคิดได้และคิดเป็น	 การสอนแบบ	 Thinking	

School	ครูไม่จ�าเป็นต้องเก่ง	แต่ครูต้องเป็นผู้อ�านวยการ	เป็นคนจดัการ

เรียนรู้หรือวางแผนการเรียนให้เด็กมากว่า	 เร่ิมจากครูต้องได้รับการ

ฝึกอบรม	 เพียงครูเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีสอนทุกคาบ	 ครูเปิดใจและเปลี่ยนวิถีไปตามครรลอง	 ก็จะเห็นว่าห้องเรียนมีการเปลี่ยนแปลง	

เดก็มรีะเบยีบวนัิย	มคีวามรบัผดิชอบ	มคีวามกระตอืรอืร้นอยากมาโรงเรยีน	อยากร่วมแสดงความคดิเหน็	สนทนาและรบัฟังเหตผุลจาก

ค�าตอบ	ทั้งนี้	สิ่งที่ครูต้องมีคือ	การสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง	การใช้ภาษากาย	ภาษาพูด	ภาษาเดียวกันกับนักเรียน	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งต้องรู้จัก	“การตั้งค�าถาม”	ที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดไม่ใช่เพื่อการจ�า	 เป็นการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน	19	คิด	ได้แก่	

การคิดวิเคราะห์	 การคิดเปรียบเทียบ	 การคิดสังเคราะห์	 การคิดวิพากษ์	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 การคิดประยุกต์	 การคิดเชิง

มโนทัศน์	การคิดเชิงกลยุทธ์	การคิดแก้ปัญหา	การคิดบูรณาการ	การคิดสร้างสรรค์	และการคิดอนาคตผ่านเครื่องมือการคิด	Thinking	

Tool	10	เครื่องมือ	

ฉบับหน้าเรามาดูกันต่อว่า	การคิด12 คิดและเครื่องมือการสอนคิด 10 เครื่องมือ	เป็นอย่างไร	...	สวัสดีค่ะ

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

เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Thinking
 School

26 วารสารคูนแคน



	 อันดับแรกต้องพิจารณาสถานที่	ๆ	จะสร้างเรือนก่อน	โดยต้องเลือกเอาสถานที่ปลอดโปร่ง	ไม่มีหลุมบ่อ	ไม่มีจอมปลวก	ไม่มี

หลุมผี	ไม่มีตอไม้ใหญ่	และต้องดูความสูงต�่า	ลาดเอียงของพื้นดินว่าลาดเอียงไปทางทิศใดและจะเป็นมงคลหรือไม่	ดังนี้

1. พื้นดินใด	สูงหนใต้	ต�่าทางเหนือ	เรียกว่า	“ไชยะเต ดีหลี”

2.	 พื้นดินใด	สูงหนตะวันตก	ต�่าทางตะวันออก	เรียกว่า	“ยสะศรี-ดีหลี”

3.	 พื้นดินใด	สูงทางอีสาน	ต�่าทางหรดี	เรียกว่า	“ไมดี”

4.	 พื้นดินใด	สูงทางอาคเนย์	ต�่าทางพายัพ	เรียกว่า	“เตโซ”	เฮือนนั้นมิดี	เป็น	ไข้	พยาธิฮ้อนใจ

	 เมื่อเลือกได้พ้ืนที่ปลูกเรือนแล้ว	 จะมีการเสี่ยงทายพ้ืนที่นั้นอีกครั้งหนึ่ง	 โดยจัดข้าว	 3	 กระทง	 คือ	 ข้าวเหนียว	 1	 กระทง,

ข้าวเหนียวด�า	1	กระทง	และข้าวเหนียวแดง	1	กระทง	น�าไป	วางไว้ตรงหลักกลางที่ดินเพื่อให้กากิน	ถ้ากากินข้าวด�า	ท่านว่าอย่าอยู่

เพราะทีน่ัน้ไม่ด	ีถากากนิขาวแดง ทานวาไมดยีิง่เปนอปัมงคลมาก ถากากินขาวขาว ทานวาดหีล ีจะอยูเยน็เปนสขุ ใหรบีเฮด็เฮอืน

(สรางเรือน) สมสรางให เสร็จเร็วไว การเลือกพื้นที่ที่จะปลูกเรือนอีกวิธีหนึ่ง	คือ	การชิมรสของดินโดยขุดหลุมลึกราวศอกเศษ	ๆ	เอา

ใบตองปูไว้ก้นหลุม	 แล้วหาหญ้าคาสดมาวางไว้บนใบตอง	ทิ้งไว้ค้างคืนจะได้ไอดินเป็นเหงื่อจับอยู่หน้าใบตอง	 จากนั้นให้ชิมเหงื่อที่จับ

บนใบตอง	หากมีรสหวาน	เป็นดินที่พออยู่ได้	มีรสจืด	เป็นดินที่เป็นมงคล	จะอยู่เย็นเป็นสุข	หากมีรสเค็ม	เป็นอัปมงคล	ใครอยู่มักไม่

ยั่งยืน	หากมีรสเปรี้ยว	พออยู่ได้แต่ไม่ใคร่ดีนัก	จะมีทุกข์เพราะเจ็บไข้อยู่เสมอ

	 นอกจากนี้	ยังมีความเชื่อเรื่องกลิ่นของดินอีกด้วย	โดยการขุดดินลึกราว	1	ศอก	เอาดินขึ้นมาดมกลิ่นว่าเป็นอย่างไร	ซึ่งเชื่อกัน

ว่า	ถาดินมีกลิ่นหอม ถือวาดินนั้นอุดมดี เปนมงคลอยูเย็นเปนสุข แตถาดินมีกลิ่นเย็น กลิ่นเหม็น กลิ่นคาว ถือวาดินนั้นไมดี ใคร

ปลูกสรางบานอยูเปนอปัมงคล การดพูืน้ท่ีก่อนการสร้างเรอืน	ชาวอสีานแต่โบราณถอืกนัมากแต่ในปัจจบุนัได้ปรบัเปลีย่นให้สอดคล้อง

กบัวถิชีวีติ	โดยยงัใช้คตเิดมิแต่มกีารเลีย่งหรอืแก้เคลด็	เช่น	การชมิดิน	หากเป็นรสเคม็หรือเปร้ียวกแ็ก้เคล็ดโดยการบอกว่าจดื	ส่วนการ

ดมกลิ่นดิน	หากมีกลิ่นเหม็นคาวก็จะบอกเอาเคล็ดว่าหอม	เป็นต้น

ติดตามวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนอีสาน	(ต่อฉบับหน้า	5)
แหลงที่มาของขอมูล

http://bb.kunthaluk.com/viewtopic.php?f=3&t=764

http://www.mv.ac.th/~thaiwisdom/activities6_3.htm

http://www.oknation.net/blog/namsean/2007/10/27/entry-1

โดย nanavagi

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

วิถีชีวิตคนอีสาน

ความเชื่อในการสร้างเรือนอีสาน
(ต่อจากฉบับที่แล้ว 4) 

วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนอีสาน
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 สวัสดีครับ....สาระน่ารู้ฉบับเดือนเมษายน 2562 ขอน�าเสนอมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ซ่ึงในข้อ 9 ของประกาศ

มาตรฐานทั่วไปดังกล่าว ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ข้อ	9	การด�าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน	

	 9.1	ผลการพฒันาตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

ก่อนแต่งตัง้ให้มหีรอืเลือ่นวทิยฐานะระดบัช�านาญการพิเศษและวทิยฐานะระดับเชีย่วชาญตามหลักเกณฑ์เดิมทีม่รีะยะเวลายงัอยู่

ภายในเวลา	3	ปี	นับแต่วนัท่ีส�าเรจ็หลกัสตูรการพฒันาให้สามารถน�ามาใช้เป็นคณุสมบัติในการขอให้มวีทิยฐานะและเลือ่นวทิยฐานะ

ต�าแหน่งครูได้	จ�านวน	1	ครั้ง

	 9.2	ผูใ้ดด�ารงต�าแหน่งครหูรอืด�ารงวทิยฐานะก่อนวนัทีม่าตรฐานทัว่ไปนีป้ระกาศใช้บงัคบั	ทีม่ผีลการพัฒนาตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับ

ช�านาญการพเิศษและวทิยฐานะระดบัเช่ียวชาญ	ตามหลักเกณฑ์เดิม	แต่พ้นก�าหนดเวลา	3	ปี	นบัแต่วนัท่ีส�าเร็จหลักสูตรการพัฒนา

แล้ว	หรือไม่เคยมีผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว	ให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานทั่วไปนี้	โดยให้เข้ารับ

การพฒันาตามหลกัสตูรที	่ก.จ.รบัรอง	ภายในระยะเวลาทีเ่หลือ	ปีละ	20	ชัว่โมง	หากภายในระยะเวลาทีเ่หลือมจี�านวนชัว่โมงการ

พัฒนาไม่ครบตามที่ก�าหนด	ให้น�าจ�านวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 (Professional	Learning	Com-

munity	:	PLC)	ส่วนที่เกิน	50	ชั่วโมง	ในแต่ละปี	มานับรวมเป็นจ�านวนชั่วโมงการพัฒนาให้ครบได้

	 9.3	 ผู้ใดด�ารงต�าแหน่งครูหรือด�ารงวิทยฐานะก่อนวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ประกาศใช้บังคับแต่ไม่ได้เข้ารับการพัฒนาตาม

หลักสูตรที่	ก.จ.	รับรอง	ในปี	พ.ศ.	2561	-	2562	(ระหว่างวันที่	10	พฤษภาคม	2561	-	31	ธันวาคม	2562)	ให้ผู้นั้นน�าจ�านวน

ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 (Professional	 Learning	Community	 :	 PLC)	ส่วนที่เกิน	50	ชั่วโมงใน

แต่ละปีมานับเป็นจ�านวนชั่วโมงการพัฒนาได้	และให้ถือว่าเป็นผู้ที่มีระยะเวลาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา: หนังสือส�ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.4/ว13 ลงวันที่ 26 มีนำคม 2562

I โดย..สุวนัย ภูมาศ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

28 วารสารคูนแคน



I โดย....ณัฐรินทร์ ทวีชัยจุฑานนท์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

บทความ กองพัสดุและทรัพย์สิน 

การก�าหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความช�ารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

	 สวสัดค่ีะ	ฉบบันีจ้ะขอน�าเสนอเกีย่วกบัการตรวจสอบความช�ารดุบกพร่องก่อนการคืนหลกัประกันสญัญา	ซ่ีงระเบยีบกระทรวง

การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.2560	 ข้อ	 170	 (2)	 ก�าหนดว่า	 “หน่วยงานของรัฐ	 คืนหลักประกัน

สญัญาให้คนืให้แก่คูส่ญัญา	หรอืผูค้�า้ประกนัโดยเรว็และอย่างช้าต้องไม่เกนิ	15	วนั	นบัถดัจากวนัทีคู่ส่ญัญาพ้น	จากข้อผกูพนัตามสญัญา

แล้ว”	 ข้อ	 184	 ก�าหนดว่า	 “ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกัน	 ความช�ารุดบกพร่อง	 ให้หัวหน้า

หน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ�ารุงรักษา	และตรวจสอบความช�ารุดบกพร่องของพัสดุ	

เว้นแต่กรณท่ีีไม่มีผูค้รอบครองพสัดหุรอืมหีลายหน่วยงานครอบครอง	ให้หวัหน้าเจ้าหน้าทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบดแูลบ�ารงุรักษาและตรวจ

สอบความช�ารุดบกพร่องของพัสดุนั้น”	และข้อ	185	ก�าหนดว่า	“ในกรณีที่ปรากฎความช�ารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของ

การประกันความช�ารุดบกพร่องตามสัญญา	ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ	ตามข้อ	184	รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขาย

หรือผู้รับจ้าง	ด�าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที	พร้อมทั้ง	แจ้งให้ผู้ค�้าประกัน	(ถ้ามี)	ทราบด้วย”	ซึ่งระเบียบฯมิได้ก�าหนดวิธีปฏิบัติ

ก่อนคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	ท�าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

	 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	 (คณะกรรมการวินิจฉัย)	 โดยได้รับมอบหมายจาก	 คณะ

กรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	จึงอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	24	วรรคหนึ่ง	(6)	ประกอบมาตรา	

29	วรรคหนึ่ง	(7)	ก�าหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรวจสอบความช�ารุดบกพร่องของพัสดุที่อยู่ในระหว่างการรับประกันก่อนการคืน

หลกัประกันสญัญา	ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.2560	ข้อ	184	และข้อ	185	

ดังนี้

1. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ	 หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลบ�ารุงรักษาและตรวจสอบ 

ความช�ารดุบกพร่องของพสัด	ุเว้นแต่กรณทีีไ่ม่มผีูค้รอบครองพัสดุ	หรือมหีลายหน่วยงานครอบครอง	ให้หวัหน้าเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ�ารุงรักษา	และตรวจสอบความช�ารุดบกพร่องของพัสดุนั้น

2.	 ในกรณีที่ปรากฎความช�ารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกันความช�ารุดบกพร่องตามสัญญา	 ให้ผู้มี 

หน้าทีร่บัผดิชอบตามข้อ	1	รบีรายงานหวัหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	ด�าเนนิการแก้ไขหรอืซ่อมแซม

ทันที	พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค�้าประกัน	(ถ้ามี)	ทราบด้วย

3.	 ก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการประกนัความช�ารดุบกพร่องภายใน	15	วนั	ส�าหรบัหลกัประกนัสญัญาท่ีมรีะยะเวลาของการ

ประกันไม่เกิน	6	เดือน	หรือภายใน	30	วัน	ส�าหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันตั้งแต่	6	เดือนขึ้นไป	

ให้ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบ	ตรวจสอบความช�ารดุบกพร่องของพสัด	ุและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรฐัทราบอีกครัง้หนึง่	

หากปรากฏว่ามคีวามช�ารดุ	ให้หวัหน้าหน่วยงานของรัฐรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาด�าเนนิการแก้ไข	หรอืซ่อมแซมก่อน

สิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความช�ารุดบกพร่อง	ตามหลักประกันสัญญา	พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค�้าประกัน	(ถ้ามี)	ทราบ

ด้วย

	 ทั้งนี้	 ให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งก�าหนดระยะเวลาการประกันความช�ารุดบกพร่องตามหลักประกันสัญญา	 ให้หัวหน้าหน่วยงาน 

ผู้ครอบครองพัสดุ	หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทราบ	พร้อมกับส่งมอบพัสดุทุกครั้ง	

ที่มา	:	กรมบัญชีกลาง

29วารสารคูนแคน



I โดย..จ่าอ๋อง วีระศักดิ์ อินทะวงษ์

ข่าวกีฬา

สวัสดีครับ แฟนข่าวกีฬา รอบรั้ว อบจ.ขอนแก่น ทุกท่านครับ การแข่งขัน

จักรยานเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ อบจ.

ขอนแก่น ได้เล็งเห็นประโยชน์ของกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนและเยาวชนได้ออกก�าลังกาย เพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นกิจกรรม

ท่ีดีต่อสุขภาพกายและจิตใจ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในจังหวัดขอนแก่น จึงได้ด�าเนินการจัดโครงการ

จัดการแข่งขันกีฬาจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น 

“จักรยาน อบจ.ขอนแก่น GEOPARK” ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2562 

เม่ือวันที่ 12 พ.ค. 2562 นายก 

อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์ 

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น  

นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ เป็นประธานในพิธี

เปิดการแข่งขนักฬีาจกัรยานเพือ่ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น 

“จักรยาน อบจ.ขอนแก่น GEOPARK”  

ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2562 โดยมี นายอ�าเภอเวียงเก่า นายธีรธันย์ ไชยพรศิร ิกล่าว

ต้อนรับ, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ นายส�าเร็จ ภูแสนศร ีกล่าวรายงาน ในโอกาสนี้มี 

หัวหน้าส�านักปลัด อบจ. นายวรเวทย์ ดิเรกศร,ี ผอ.กองกิจการขนส่ง นายประชิต 

อึ้งประเสริฐ, หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา นายสมชาย อิฐรัตน์, หัวหน้าฝ่าย

ส่งเสริมกีฬาและนนทนาการ นายกิตติชัย อุทธา ผู้น�าท้องที่ ผู้น�าท้องถิ่น เข้าร่วม

เป็นเกียรติ ณ อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

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.	2557	
เกียรติบัตร	“หน่วยงานที่ส่งเสริม	สนับสนุน
การแต่งกายผ้าไทย	จังหวัดขอนแก่น”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

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�ารวจชุมชนสัมพันธ์	อบรมสัมมนา
แกนน�าสมัชชาสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดิน
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.	ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	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.	2556
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงการ	“จังหวัดขอนแก่น	
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”	ภายใต้การด�าเนินงานของ	
หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จาก...จังหวัดขอนแก่น



พ.ศ. 2559
ประกาศเกียรติคุณ อบจ.ขอนแกน เปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลคะแนนผานเกณฑ
การประเมิน "รางวัลการบริหารจัดการที่ดี 
ประจำป 2559"
จาก...สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.2561
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ดานการศึกษา ประจำป 2560”
จาก...มูลนิธิชวยการศึกษาทองถิ่น กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2559
รางวัล "วัฒนคุณาธร" เปนผูทำคุณประโยชนตอ
กระทรวงวัฒนธรรม
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2559
รางวัล "องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน ดานการ
ปองกันการทุจริต ประจำป 2559"
จาก...สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

พ.ศ. 2559
รางวัลพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร"
ประเภทสงเสริมกิจการคณะสงฆ ประจำป 
พุทธศักราช  2559
จาก...กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

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

พ.ศ. 2556
รางวัล “เสมาคุณูปการ” เปนผูทำคุณประโยชนให
แกกระทรวงศึกษาธิการ จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2555
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน ที่สงเสริม
การดำเนินงานวัฒนธรรม ดานมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม”
จาก...กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2555
รางวัล “ผูบริหารแหงป 2555 
( CEO THAILAND AWARDS 2012 )” จาก
...สมัชชา นักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศน 
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.)

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

พ.ศ. 2552
รางวัล “ผูใหการสนับสนุนกำรดำเนินงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมแหงชาติ ประจำป 2551”
จาก...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

พ.ศ. 2552
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดีเดนดานการศึกษา 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 “องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาดีเดน 
ประจำป 2550”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2549
รางวัล “เปนผูมีอุปการคุณตอวงการหองสมุด”
จาก...สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

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

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

พ.ศ. 2554
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดีเดน ดานการสงเสริมพัฒนากิจกรรมเด็ก
และเยาวชนประจำป 2554”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น




