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เล่าเรื่องจากปก
กับนายก อบจ.ขอนแก่น

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์
น�ยก อบจ.ขอนแก่น

รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร”
ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์

ประจ�าปีพุทธศักราช 2559

	 เมื่อวันที่	14	พ.ค.	2559	กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม	ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	เนื่องใน
เทศกาลวิสาขบูชา	 พุทธศักราช	 2559	 และพิธีมอบรางวัลพระราชทาน	“เสาเสมาธรรมจักร”	 แก่ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา
	 ในโอกาสนี้	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	ซึ่งเป็นผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและ
สาธารณประโยชน์	 นานัปการ	 เช่น	 สนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	 ส่งเสริมเยาวชนต้นแบบผู้น�าพัฒนาวัด
และศาสนพิธี	ส่งเสริมการบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม	การอบรมธรรมะและจัดกิจกรรมเวียนเทียน	เพื่อส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาสู่เยาวชน	เนื่องในวันมาฆบูชา	จัดงานฉลองพุทธยันตี	2600	ปี	แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า	จัดประกวดสรภัญญะ
ตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา	 จัดสาธิตเทศน์แหล่เผยแพร่หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนาในงานประเพณี
เทศกาลไหมนานาชาติ	 ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นเป็นประจ�าทุกปี	 จากผลงานที่ได้กระท�ามา	 
จึงท�าให้ได้รับรางวัลพระราชทาน	“เสาเสมาธรรมจักร”	พร้อมกับ	เกียรติบัตร	“ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” 
ประเภทการส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์



	 สวัสดีค ่ะผู ้อ ่านทุกท่าน	
วารสารคนูแคน	ปีที	่11	ฉบบัที	่9	 
ประจ�าเดือนมิถุนายน	 2559	 
พร ้ อมกั บข ่ า วค ร า วคว าม
เคลื่อนไหวต่างๆ	 ของ	 อบจ.
ขอนแก่น	และจ.ขอนแก่น

เจ้�ของ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำ�นวยก�ร : 
	 ดร.พงษ์ศักดิ	์ตั้งวานิชกพงษ์
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร
	 นายสิทธิกุล	ภูค�าวงศ์
	 นางวัชราภรณ	์ผ่องใส
	 นายวัฒนา	ช่างเหลา
	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายปรัชญา	ผิวผาง
	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษ�
	 นายสุชาต	ิไตรองค์ถาวร
	 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายธาดา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร
	 นางสาวนงลักษณ	์รัตนจันทร์
	 นายประสิทธิ	์อุดมธนะธีระ
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายวรเวทย	์ดิเรกศรี
	 หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 นางวราพร	หาญชนะชัยกูล
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 นายเพ็ชร	มูลป้อม
	 ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ
	 นางสาวจุฑารัตน	์สุภโตษะ
	 ผู้อ�านวยการกองคลัง
	 นายวิรัต	ินาคนชม
	 ผู้อ�านวยการส�านักการช่าง
	 นายปิยะชัย	ตุ่ยสิมา
	 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 นายประชิต	อึ้งประเสริฐ
	 ผู้อ�านวยการกองกิจการขนส่ง
	 นายสุวนัย	ภูมาศ
	 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

บรรณ�ธิก�รผู้พิมพ์ผู้โฆษณ�
	 นางพัฒนาวด	ีจันทร์นวล
	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้จัดก�ร
	 นางสาวนงลักษณ	์รัตนจันทร์
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดก�ร :
	 นางศิริพร	ประดาพล
	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝ่�ยประส�นง�นจัดส่งและน�ยทะเบียน :
	 นางสาวพรทิพา	ราชสีทา
ฝ่�ยประส�นง�นติดต�มข้อมูลประจำ�กองต่�งๆ :
	 นายรัฐกรณ	์ทองงาม	 นางอุบลศิร	ิไชยแสง	 นางกุลกาญจน์	แสงหมี
	 นายเทพมงคล	ประดาพล	 นายพงศกร	ภูมิบุญ	 นางนษ	ปรีทรัพย์
	 นายบรรพต	ภูเงิน	 นายรุ่งโรจน์	สิงห์มี	 นางสุภาพร	ภูเงิน
	 นางกรรณิการ	์เจริญดี	 นายกิตติชัย	อุทธา
คณะผู้จัดทำ�ข่�วประจำ�กองบรรณ�ธิก�ร
	 นางทัศรินทร	์เชิดโกทา	 นางพัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล	 นางณัฐชยา	ดาหาร
	 จ่าเอกวีระศักดิ	์อินทะวงษ์	 นางวราภรณ	์อุทธา	 นางนภัค	ปัญญาใส
	 นางจิระนันท	์ชนเวียน	 นางสาววิภารัตน	์ชมชัยภูมิ	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา	กรมโคตร
	 นายชาญสิทธิ	์คุ้มตะบุตร	 นายศิริวัฒน์	นามคัณที	 นายพิพัฒน์พล	หล่อยดา
	 นายเกียรติศักดิ	์บัวพา	 นางสาวรัชนีวรรณ	ทองชา	 นางสาวยุวนิดา	แสนแก้ว
ออกแบบ :
	 นางสาววีรญา	ศรีรักษ์สัตย์,	นายกานตพงษ์	สุวรรณทา
วัตถุประสงค์ :
	 เพือ่เป็นการเผยแพร่กจิกรรมตามกรอบภารกจิของ	อบจ.ขอนแก่น	ตลอดจนองค์กรภาครฐั	และเอกชน 
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	 ข้อเสนอแนะ	 ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินเชิงรุก	 
โดยประชาชนองค์กรภาคเอกชน	เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด	อย่างเต็มรูปแบบ

	 ขอแสดงความยินดี 	 กับ 	 นายก	 อบจ.ขอนแก ่น	 
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังว�นิชกพงษ์	 ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน	 
“เสาเสมาธรรมจักร”	 ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์	 
ประจ�าปีพุทธศักราช	 2559	 ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาว	 
อบจ.ขอนแก่น	 ที่มีผู้บริหารที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรและ
จังหวัดของแก่น
	 ก่อนจากกันฉบับนี้	 ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
องค์พระธาตุขามแก่น	 อ�านาจบารมีของ	 พระนิรันตราย	 
พระประธาน	ของ	อบจ.ขอนแก่น	และส่ิงศกัดิส์ทิธิใ์นสากลโลก	 
จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบกับความสุข	 
ความเจริญ	 มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	 และรักษาสุขภาพ
พร้อมรบักบัฤดฝูนกนัด้วยนะคะ	พบกนัใหม่ฉบบัหน้า	สวสัดค่ีะ
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น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล
ปลัด อบจ.ขอนแก่น

สำ�นกัง�น : องค์ก�รบรหิ�รส่วนจงัหวดัขอนแก่น ถ.หน้�เมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0 4324 4682 โทรส�ร 0 4323 5144 www.kkpao.go.th
ออกแบบ/พิมพ์ที่ : บริษัท โคร�ชอิงค์เจ็ท 2010 จำ�กัด
1426 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000
โทร. 0 4425 1595-6 ต่อ 11, 12, 19, 20 โทรส�ร 0 4425 1458 ต่อ 18

บทบรรณาธิการ

 “ย่างเข้าเดือนหก	 ฝนก็ตกพร�าๆ”	 บทเพลงอมตะ 
ที่ใครๆ	หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี	ใช่แล้วค่ะมิถุนายนมาถึงเป็น
สัญญาณว่า	 เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะคะ	 เริ่มต้นสู่ความสดชื่น
แจ่มใสไปกับสายฝน	 ท่ีโปรยปรายสู่ความชุ่มช�่าของผืนดิน	
ประเทศไทยเราก็ถึงเวลาก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว	 ชาวไร่
ชาวนาเกษตรกรพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศรอเวลากับหน้า
ฝนได้มาถึงแล้วหลังจากท่ีได้ต้องเจอกับภัยแล้งกันมานาน	 
เม็ดฝนอนัเยน็ช�่าความสมบูรณ์กลบัมา	คนยิม้ได้ต้นไม้กย็ิม้ออก
ต้อนรับความสดชื่น	ในน�้ามีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้น
แสนอุดมสมบูรณ์…
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“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น”
อ�ค�ร OTOP อบจ.ขอนแก่น (กองแผนและงบประม�ณ)

ถ.หน้�เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0 4323 6795 

08 1769 0554, 08 3054 7997, 08 4400 9502

เปิดทำ�ก�รวันจันทร์-วันเส�ร์ เวล� 08.30-17.30 น.

“ศูนย์ OTOP อบจ.ขอนแก่น”
จ�าหน่าย

ของฝ�ก ของที่ระลึก อ�ห�ร เครื่องดื่ม ผ้�ฝ้�ย 
ผ้�ไหม สมุนไพร รับจัดกระเช�้

ผลิตโดย : กลุ่มอาชีพสมุนไพรขามป้อม

40	ม.1	ต.ขามป้อม	อ.พระยืน	

จ.ขอนแก่น	40320

โทร.	08-1729-4910	,08-0407-5324
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ภ�รกิจ อบจ.ขอนแก่น 6
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ข่�วเด่น อบจ.ขอนแก่น 16
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ภ�รกิจกองกิจก�รขนส่ง 22

บทคว�มหน่วยตรวจสอบภ�ยใน 23

ข่�วแวดวงก�รศึกษ� และโรงเรียนในสังกัด
อบจ.ขอนแก่น

24

เกร็ดคว�มรู้ 26

วัฒนธรรมประเพณีอีส�น 27

ส�ระน�่รู้กองก�รเจ�้หน�้ที่ 28

ภ�รกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 29

ข่�วกีฬ� 30

สบู่สมุนไพรมะขามป้อม
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ช�ญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิช�ก�รประช�สัมพันธ์

งานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	 อบต.แคนเหนือ	 
ประจ�าปี	2559	โดยม	ีนายก	อบต.แคนเหนือ	จ.ส.ต.ธนชั ศรภีมู ิ 
กล่าวรายงาน	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	2	น�ยองอ�จ 
ฉัตรชัยพลรัตน์	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 6	 พ.ค.	 2559	 
ณ	ลานเอนกประสงค์	อบต.แคนเหนือ	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น	

เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 อบต.หนองปลาหมอ	 
โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.โนนศลิา	น�ยศรญั กสกิิจวรกุล 
ผูบ้รหิาร	ส.อบต.ก�านนั-ผูใ้หญ่บ้าน	ครผููด้แูลเดก็	ผูป้กครองเด็ก	
และน้องๆ	จากศนูย์เดก็เลก็	ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที	่6	พ.ค.	2559	 
ณ	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 อบต.หนองปลาหมอ	 อ.โนนศิลา	
จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมแกนน�าเครือข่ายในการป้องกัน
อาชญากรรมและยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมแกนน�าเครือข่าย
ในการป้องกันอาชญากรรม	 และยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน	 
รุ่นที่	1	ประจ�าปี	2559	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.พล	เขต	2	
น�ยคงฤทธิ์ อัศวพัฒน�กูล	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	6	พ.ค.	
2559	ณ	สถานีต�ารวจภูธรพล	อ.พล	จ.ขอนแก่น

งานประเพณีบุญยอดน�า้ประจ�าปี 2559
ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
ลงพ้ืนท่ีอ�าเภอบ้านฝาง	 พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหา 
ความต้องการ	 และเป็นก�าลังใจการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี	 พร้อมร่วมท�าบุญประเพณีบุญยอดน�้า 
ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.บ้านฝาง	 
น�ยธณัช เครือม�	นายอ�าเภอบ้านฝาง	น�ยณัฐวุฒิ ถุนนอก 
ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	11	พ.ค.2559	ณ	ส�านักสงฆ์วังจระเข้	
บ้านค�าหญ้าแดง	ต.โคกงาม	อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

พิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ
วัดป่าสันติวนาราม อ.โนนศิลา

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	
เขต	อ.โนนศลิา	น�ยศรญั กสกิิจวรกุล	ผูบ้รหิาร	ส.อบต.	ก�านนั	
ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้น�าชุมชน	และชาวบ้านหนองไฮ	 ร่วมเป็นเกียรติ	
เมื่อวันที่	14	พ.ค.	2559	ณ	วัดป่าสันติวนาราม	บ้านหนองไฮ	
หมู่ที่	3	ต.บ้านหัน	อ.โนนศิลา	จ.ขอนแก่น

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป ็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบ้ังไฟต�าบลบ้านเม็ง	 
ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 นายก	 อบต.บ้านเม็ง	 น�ยสง่�  
คำ�เตือนใจ กล่าวรายงาน	ผู้บริหาร	ส.อบต.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	
และประชาชนชาว	ต.บ้านเมง็	ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที	่14	พ.ค.	
2559	ณ	ลานอเนกประสงค์	หมู่ที่	14	ต.บ้านเม็ง	อ.หนองเรือ	
จ.ขอนแก่น

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ในการจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย	แบบครบวงจร	 เมื่อวันที่	 17	พ.ค.	 2559	 
โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 เขต	 1	 น�ยเดชคำ�รณ  
สิงคลีบุตร ร่วมเป็นเกียรติ	 ณ	 อบต.เมืองเพีย	 อ.บ้านไผ่	
จ.ขอนแก่น

 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน รุ่นที่3

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในอ�านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ประจ�าปี	 2559	 รุ่นที่	 4	 โดยมี	 คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 
อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 18	 พ.ค.	 2559	 
ณ	โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
รุ่นที่ 1 อ.บ้านแฮด

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	 
รุ่นที่	1	โดยม	ีนายก	ทต.บ้านแฮด	น�ยศิริพงษ์ อรุณเดช�ชัย  
กล่าวรายงาน	 และมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.บ้านแฮด	 
น�งนริศร� อรุณเดช�ชัย	ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	18	พ.ค.	
2559	 ณ	 หอประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแฮด	 อ.บ้านแฮด	
จ.ขอนแก่น

โครงการป้องกันยาเสพติดในชุมชน อ.บ้านแฮด

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันยาเสพติดในชุมชน	 รุ่นที่	 1	 
โดยมี	 นายก	 ทต.บ้านแฮด	 น�ยศิริพงษ์ อรุณเดช�ชัย  
กล่าวรายงาน	 และมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.บ้านแฮด	 
น�งนริศร� อรุณเดช�ชัย,	 รอง	 ผกก.สืบสวน	 สภ.บ้านแฮด	
พ.ต.ท.ภ�สกร มห�วงค์นันท์	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที	่ 
23	พ.ค.	2559	ณ	หอประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแฮด	อ.บ้านแฮด	 
จ.ขอนแก่น

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.ศรีสุข ประจ�าปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป ็นประธานเป ิดงานประเพณีบุญบั้ ง ไฟต� าบลศรีสุข	 
ประจ�าปี	2559	โดยม	ีนายก	อบต.ศรสุีข	น�ยวชัิย นนท์ธน�กร  
กล่าวรายงาน	 และมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 1	 
น�ยอ�ทิตย์ ถนอมทุน	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 2	 
น�ยจ�รพุรรณ ภวูสนัต ิและนายอ�าเภอสชีมพ	ูน�ยอรรถพนัธุ์  
สงวนเสริมศรี ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 24	 พ.ค.	 2559	 
ณ	หอประชมุองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ	ต.ศรีสขุ	อ.สชีมพ	ู
จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมทบทวน (อปพร.) อ.เปือยน้อย

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 (อปพร.)	 สถานีต�ารวจภูธรเปือยน้อย	
จังหวัดขอนแก่น	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.เปือยน้อย	 
น�ยจิรยุทธ โชติศิล�กุล ผกก.สภ.เปือยน้อย	พ.ต.อ.กฤติเดช  
วิรัชกิจ พร้อมคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ ่น	 เมื่อวันที่	 
25	พ.ค.	 2559	ณ	หอประชุมอ�าเภอเปือยน้อย	 อ.เปือยน้อย		
จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพ� ผู้ช่วยเจ�้หน้�ที่ธุรก�ร
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งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ�าปี 2559 
ทต.โนนทอง อ.หนองเรือ 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ	ประจ�าปี	2559	เทศบาล
ต�าบลโนนทอง	 อ�าเภอหนองเรือ	 โดยมี	 นายก	 ทต.โนนทอง	 
น�งสงกร�นต์ โสภ�ศร	ีคณะผูบ้รหิาร	ผูใ้หญ่บ้าน	และประชาชน
ชาวต�าบลโนนทอง	 ให้การต้อนรับอย่างอบอุ ่น	 เมื่อวันท่ี	 
26	 พ.ค.	 2559	 ณ	 เทศบาลต�าบลโนนทอง	 อ.หนองเรือ	
จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...วร�ภรณ์ อุทธ� ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้�สื่อส�ร

โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน�้า
และฝายหินทิ้ง แบบประชาอาสา (Check Dam)

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ	“ก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบ
นิเวศต้นน�้าและฝายหินทิ้ง	แบบประชาอาสา	(Check	Dam)” 
อ�าเภอกระนวน	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.กระนวน	 เขต	 2	น�ยตระกูล เจริญเชื้อ	 ร่วมเป็นเกียรติ	 
เมือ่วนัที	่30	พ.ค.	2559	ณ	วดัพฒันสลีา	ต.บ้านฝาง	อ.กระนวน	
จ.ขอนแก่น

พิธีถวายราชสดุดี และถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกิลุ ภคูำ�วงศ์ 
พร้อมด้วย	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�งพัฒน�วดี จันทร์นวล
รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร 
หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 อบจ.ขอนแก่น	 
ร ่วมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	 และถวาย 
ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 	 เนื่องใน	 
“วันฉัตรมงคล”	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	น�ยกำ�ธร 
ถ�วรสถติย์	เป็นประธาน	เม่ือวนัที	่5	พ.ค.2559	ณ	ศาลาประชาคม 
จังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

งานประเพณีสืบสานบุญบั้งไฟ ต.นาจาน
ประจ�าปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดงานประเพณีสืบสานบุญบั้งไฟต�าบลนาจาน	 
ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 ก�านันต�าบลนาจาน	 น�ยบุญโฮม  
บุญแดนไพร	 กล ่าวรายงาน	 และมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.สีชมพู	 เขต	 2	น�ยจ�รุพรรณ ภูวสันติ	 นายอ�าเภอสีชมพู	 
น�ยอรรถพันธุ ์ สงวนเสริมศรี	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 
28	พ.ค.	2559	ณ	อ่างเก็บน�้าฝายโคกบ้านนาเจริญ	ต.นาจาน	
อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น
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กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่คุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ

และผลประโยชน์ทับซ้อน “จ�าขึ้นใจ” ประจ�าปี 2559
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์  
ร ่วมพิธีเป ิดกิจกรรมรณรงค์	 เผยแพร่คุณธรรม	 จริยธรรม	 
การป้องกันการทุจริต	 ประพฤติมิชอบ	 และผลประโยชน์ทับซ้อน	
“จ�าข้ึนใจ”	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	 
น�ยอภินันท์ จันทรังษี เป็นประธาน	 ผู ้อ�านวยการส�านัก
ประชาสัมพันธ์เขต	1	น�ยสมพงษ์ ปัตต�น	ีกล่าวต้อนรับ	และม	ี
รองเสนาธิการ	มทบ.23	พ.อ.ไมตรี บุตรช�,	พงส.ผทค.สภ.เมือง
ขอนแก่น	พ.ต.อ.วเิศษ ภกัดวีฒุ	ิร่วมเป็นเกยีรต	ิเม่ือวนัที	่18	พ.ค.	
2559	ณ	ห้องแสดง	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่�ที่ร้อยตรีหญิงปนัดด� กรมโคตร ผู้ช่วยเจ�้หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป

การอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

รุ่น 8 (รุ่นเพิ่มเติม) ประจ�าปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกิลุ ภคูำ�วงศ์ 
ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร	 “การเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้”	รุ่น	8	
(รุน่เพิม่เตมิ)	ประจ�าปี	โดยม	ีอธกิารบด	ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น	
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	 เป็นประธาน	 ผู้อ�านวยการ 
ส�านกับรกิารวชิาการ	ผศ.รกัพงษ์ เพชรคำ�	กล่าวรายงานและ
มี	 ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ	น.ส.ปร�งค์ม�ศ  
บญุสทิธิ	์ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที	่24	พ.ค.2559	ณ	ห้องแก่นนครา	 
ชั้น	2	โรงแรมวีวิช	ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
(Start Up) ปี 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	น�ยสทิธกิลุ ภคูำ�วงศ์  
ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่	 (Start	 Up)	
โดยมี	 ปลัดจังหวัดขอนแก่น	 น�ยสุรชัย วัฒน�อุดมชัย 
เป็นประธาน	 ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตขอนแก่น	
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	น�ยประพันธ์ ย�วระ  
กล่าวรายงาน	เมือ่วนัท่ี	16	พ.ค.2559	ณ	โรงแรมเซน็ทาราและ 
คอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด�าเนิน
โครงการขอนแก่นเมืองใจดี ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 

(Khonkaen Universal Design Project)
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์  
มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง	 (MOU)	ความร่วมมือด�าเนินโครงการ
ขอนแก่นเมอืงใจด	ีออกแบบเพ่ือคนทัง้มวล	(Khonkaen	Universal	 
Design	Project)	โดยม	ีนายก	ทน.ขอนแก่น	น�ยธรีะศกัดิ ์ฑฆี�ยพุนัธุ,์	 
ผูช่้วยผูอ้�านวยการ	ททท.สนง.ขอนแก่น	น�ยเฉลมิชยั รจุวิร�รตัน์,	 
นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัขอนแก่น	น�ยสมพงษ์ จรงุจติต�นสุนธิ,์  
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์	 รศ.อภิช�ติ จิระวุฒิพงศ์,	 
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลศนูย์ขอนแก่น	นพ.ช�ญชยั จนัทร์วรชยักลุ  
ตลอดจนผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	ร่วมเป็นผูล้งนาม
บันทึกข้อตกลง	(MOU)	เมื่อวันที่	27	พ.ค.	2559	ณ	ห้องประชุม 
เป็งจาล	เทศบาลนครขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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โดย...รัฐกรณ์ ทองง�ม นิติกรชำ�น�ญก�รพิเศษ

รู้เรื่องกฎหมาย

	 การจ�าเป็นต้องก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ 

ส่วนราชการต่างๆ	ให้ชดัเจนเพือ่มใิห้มกีารปฏบิตังิานซ�า้ซ้อนกนั 

ระหว่าง	ส่วนราชการต่างๆ	และเพือ่ให้การบรหิารงานในระดบั

กระทรวงมเีอกภาพสามารถด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย

ที่รัฐมนตรีก�าหนดได้และสมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับ 

การมอบอ�านาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ครบถ้วนชัดเจน 

เพือ่ไม่ให้เป็นอปุสรรคในการปฏบิตัริาชการ	และก�าหนดอ�านาจ 

และหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัด

ให้เหมาะสมขึ้น	 จึงต้องตราพระราชบัญญัตติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน	พ.ศ.2534

	 การบริหารราชการต ้องเป ็นไปเพื่อประโยชน์ สุข

ของประชาชน	 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	 ความมี

ประสทิธภิาพ	ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิแห่งรฐั	การลดขัน้ตอน 

การปฏบิตังิาน	การลดภารกจิและยบุเลกิหน่วยงานทีไ่ม่จ�าเป็น	 

การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น	 การกระจาย 

อ�านาจตัดสินใจ	 การอ�านวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน	 ท้ังนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผล

ของงานและในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธี

การบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่	ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ให้ค�านงึถงึ

ความรบัผดิชอบของผูป้ฏบิตังิาน	การมส่ีวนร่วมของประชาชน	

การเปิดเผยข้อมูล	 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน	ทั้งนี้	ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

	 ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 ดังน้ี	 1.ระเบียบ

บริหารราชการส่วนกลาง	 2.ระเบียบบริหารราชการส่วน

ภูมิภาค	3.ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

 1.ก�รจัดระเบียบบริห�รร�ชก�รส่วนกล�ง ดังนี้

	 (1)	 ส�านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง	 มีนายก

รัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ	 ในการ

ก�าหนดนโยบาย	 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน	 โดยมีรอง

นายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรีส่ังการ

และปฏิบัติราชการตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
	 (2)	 กระทรวง	 หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง	

มีการจัดระเบียบราชการเป ็น	 1)	 ส�านักงานรัฐมนตรี	 

2)	ส�านกังานปลัดกระทรวง	3)	กรม	กระทรวงหนึง่ให้มีรฐัมนตรี

คนหนึ่งเป็นผู ้บังคับบัญชาข้าราชการรับผิดชอบก�าหนด

นโยบาย	 เป้าหมาย	 ผลสัมฤทธิ์ของงานและมีปลัดกระทรวง

คนหนึ่ง รับผิดชอบควบคุมราชการประจ�าในกระทรวง	 

เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

	 (3)	 ทบวง	 ซึ่งสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง	

มีการจัดระเบียบราชการเป ็น	 1)	 ส�านักงานรัฐมนตรี	 

2)	ส�านกังานปลดักระทรวง	3)	กรม	หรอืส่วนราชการทีเ่รยีกชือ่

อย่างอื่น	 ทบวงหนึ่งมีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการ	 ก�าหนดนโยบายรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

ของทบวงและมีปลัดทบวงคนหนึ่งรับผิดชอบควบคุมราชการ

ประจ�าในทบวง

	 (4)	กรม	หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ

เป็นกรม	 ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีกระทรวง	

หรอืทบวง	อาจแบ่งส่วนราชการเป็น	1)	ส�านกังานเลขาอนกุาร

กรม	 2)	 กองหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกอง	 3)	 กรมใด 

มีเหตุพิเศษจะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต 

ก็ได้	 กรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

และรับผิดชอบในการปฏบิติัราชการของกรมให้เกดิผลสมัฤทธิ์

	 โดยส่วนราชการดังกล่าวข้างต้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล	

ทั้งนี	้ การจัดตั้ง	 การรวมหรือการโอนส่วนราชการ	 กระทรวง	

ทบวง	 กรม	 ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ	 แต่การเปลี่ยนชื่อ

หรือการยุบส่วนราชการดังกล่าวข้างต้นนี้ให้ตราเป็นพระราช

กฤษฎีกา

 2.ก�รจัดระเบียบบริห�รร�ชก�รส่วนภูมิภ�ค ดังนี้

	 (1)	จงัหวดั	ให้รวมท้องท่ีหลายๆ	อ�าเภอต้ังขึน้เป็นจงัหวดั

มีฐานะเป็นนิติบุคคล	การตั้ง	ยุบ	และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด	

ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน

แบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ ่มจังหวัด	 ให้จังหวัดหรือ 

(อ่านต่อหน้า 12)
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กลุ่มจังหวัดยื่นค�าขอจัดตั้งงบประมาณได้	 จังหวัดมีอ�านาจ

ภายในเขตจังหวัด	 อาทิ	 น�าภารกิจของรัฐและนโยบาย

ของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ	 ดูแลให้มีการปฏิบัติ

และบังคับการให้เป ็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความ

สงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม	 จัดให้มีการส่งเสริม

อุดหนุนและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให ้

สามารถด�าเนินการตามอ�านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 ในจังหวัดหนึ่งให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่ง

เป็นผูร้บันโยบายและค�าสัง่จากนายกรฐัมนตรใีนฐานะหวัหน้า

รัฐบาล	 คณะรัฐมนตรีกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 มาปฏิบัติการ 

ให้เหมาะสมกับท้องท่ีและประชาชนและเป็นหัวหน้าบังคับ

บญัชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบรหิาร	ซึง่ปฏิบัตหิน้าท่ีในราชการ

ส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดโดยมีคณะกรมการจังหวัดท�าหน้าท่ี

เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการ 

แผ่นดินในจังหวัดนั้น	 นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น

หัวหน้าปกครอง	 บังคับบัญชาข้าราชการ	 และรับผิดชอบงาน

บริหารราชการของจังหวัดให้มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วน 

ราชการประจ�าจังหวดัซึง่กระทรวง	ทบวง	กรมต่างๆ	ส่งมาประจ�า 

ท�าหน้าที่เป็นผู ้ช่วยเหลือผู ้ว่าราชการจังหวัดและมีอ�านาจ 

บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่ง	 สังกัด

กระทรวง	 ทบวง	 กรมน้ัน	 ในจังหวัดนั้น	 ตลอดจนให้มีคณะ

กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง	 เรียกโดยย่อว่า	

“ก.ธ.จ.”	ท�าหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะ	การปฏิบัติภารกิจ

ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี	

	 การแบ่งส่วนราชการของจังหวัด	 1)	 ส�านักงานจังหวัด	

มีหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด	

ของจังหวัดนั้น	 มีหัวหน้าส�านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการ	และรบัผดิชอบในการปฏบิตั	ิราชการของส�านกังาน

จงัหวดั	2)	ส่วนต่างๆ	ซึง่กระทรวง	ทบวง	กรม	ได้ตัง้ขึน้	มหีน้าที่ 

เกี่ยวกับราชการของ	 กระทรวง	 ทบวง	 กรมน้ันๆ	 มีหัวหน้า

ส่วนราชการประจ�าจังหวัดนั้นๆ	 เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา

รับผิดชอบ

	 (2)	 อ�าเภอ	 ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหาร 

รองจากจังหวัดเรียกว่าอ�าเภอ	 การตั้ง	 ยุบ	 และเปลี่ยนเขต 

อ�าเภอให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	 ให้อ�าเภอมีอ�านาจหน้าที่

ภายในเขตอ�าเภอ	อาท	ิจดัให้มศีนูย์บรกิารร่วมของหน่วยงานรฐั	 

จัดท�าแผนชุมชน	 ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 

ทุนทรัพย ์ไม ่ เกินสองแสนบาท	 ทางอาญาความผิดอัน 

ยอมความได้	 ในอ�าเภอหนึ่ง	 มีนายอ�าเภอคนหนึ่งเป ็น

หัวหน้าปกครองบังคับบัญชา	 บรรดาข้าราชการในอ�าเภอ	 

และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ�าเภอ	 โดยให้ม ี

ปลดัอ�าเภอและหวัหน้าส่วนราชการประจ�าอ�าเภอซึง่กระทรวง	

ทบวง	กรมต่างๆ	ส่งมาประจ�าให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ

นายอ�าเภอ	 และมีอ�านาจบังคับบัญชา	 ข้าราชการฝ่ายบริหาร

ส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง	ทบวง	กรมนั้น	ในอ�าเภอนั้น

	 การแบ่งส่วนราชการของอ�าเภอ	 1)	 ส�านักงานอ�าเภอ	

มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอ�าเภอนั้นๆ	 มีนายอ�าเภอ	

เป ็นผู ้ปกครองบังคับบัญชาข ้าราชการและรับผิดชอบ	 

2)	ส่วนต่างๆ	ซึ่งกระทรวง	ทบวง	กรม	ได้ตั้งขึ้นในอ�าเภอนั้น	 

มีหน้าที่เกี่ยวกับ	 ราชการของกระทรวง	 ทบวง	 กรมนั้นๆ	 

มีหัวหน้าส่วนราชการประจ�าอ�าเภอนั้นๆ	เป็นผู้ปกครองบังคับ

บัญชารับผิดชอบ

 3. ก�รจัดระเบียบบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่น ดังนี้

	 (1 ) 	 องค ์การบริหารส ่ วนจั งหวัด 	 (2 ) 	 เทศบาล	 

(3)	 สุขาภิบาล	 (4)	 ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมาย 

ก�าหนด	 อาทิ	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 กรุงเทพมหานคร	

เมืองพัทยา

	 ท้องถิน่ใดทีเ่หน็สมควรจดัให้ราษฎรมส่ีวนในการปกครอง

ท้องถิ่นให้จัดระเบียบการปกครองเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น	 โดยมีหลักส�าคัญ	 อาทิ	 

มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 มีอิสระในการบริหารงานภายใต้ 

การก�ากับดูแลของรัฐบาล	 ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

มาจากการเลือกตั้ง	 มีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบราชการประจ�า

โดย...รัฐกรณ์ ทองง�ม นิติกรชำ�น�ญก�รพิเศษ

รู้เรื่องกฎหมาย

(ต่อจากหน้า 11)
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พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส (5)
โดย...ธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

	 ขออัญ เชิญพระบรมรา โชว าทและพระราชด� า รั ส	 
ที่ทรงพระราชทานไว้ในหลายโอกาส	 ซึ่งสมควรอย่างยิ่งท่ีจะ
ได้น�ามาแสดงให้ทุกท่านได้ยึดถือปฏิบัติ	 ให้เป็นมงคลแก่ชีวิต	 
เป็นตอนที่	5	ดังนี้ครับ

	 “งานด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น	 คืองาน
สร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ	 ซึ่งเป็นท้ังต้นเหตุ
ทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมด	 และ
เป็นปัจจยัทีจ่ะช่วยให้เรารกัษาและด�ารงความเป็นไทยไว้ได้สบืไป”

	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร	 
12	ตุลาคม	2513

	 “ภาษาไทยน้ันเป็นเครือ่งมอือย่างหนึง่ของชาต	ิภาษาทัง้หลาย 
เป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหน่ึง	 คือเป็นทางส�าหรับแสดง 
ความคิดเห็นอย่างหนึ่ง	 เป็นสิ่งสวยงามอย่างหน่ึง	 เช่น	 ในทาง
วรรณคดีเป็นต้น	ฉะนั้นจึงจ�าเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี”

	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวในการ
ประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย	 คณะอักษรศาสตร	์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	29	กรกฎาคม	2505

	 “การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจ 
เป็นจรงิ	แล้วคนสมยัใหม่ดถูกูหรอืเหยยีดหยามคนสมยัเก่ากม็สีทิธิ์	
แต่ถ้าพูดตามความจรงิแล้ว	สทิธิท์ีจ่ะเหยยีดหยามคนรุน่เก่าไม่ควร
จะมี	ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองท�าให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้”

	 พระราชด�ารัสของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่หั ว	
พระราชทานแก่	คณะบคุคลต่างๆทีเ่ข้าเฝ้าฯเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา	4	ธันวาคม	2531

	 “การท�างานใหญ่ๆ	 ทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะท�า 
ส�าเร็จ	ผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันท�าให้ส�าเร็จโดยตลอดด้วยตนเอง
ก็ได้	 ต้องมีผู ้อื่นรับท�าต่อไป	 ดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็น 
ผู้ริเริ่มงาน	 ใครเป็นผู้รับช่วงงาน	 ขึ้นเป็นข้อส�าคัญนัก	 จะต้องถือ 
ผลส�าเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่”

	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร	 
14	ตุลาคม	2514

	 “การจะท�างานให ้มีประสิทธิผลและให ้ด�าเนินไปได  ้
โดยราบร่ืน	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�าด้วยความรับผิดชอบ 
อย่างสูง	 ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	 ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ท่ีแท้จริง
ของงานส�าคญัทีส่ดุต้องเข้าใจความหมายของค�าว่า	ความรบัผดิชอบ	 
ให้ถูกต้อง”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 news.ch7.com/speech/22/พระบรมราโชวาท.html

	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 
16	กรกฎาคม	2519

	 “ถ ้าท�างานด ้วยความตั้งใจที่จะให ้ เกิดผลอันยิ่ งใหญ	่ 
คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ	 ด้วยความสุจริตและด้วย
ความรู ้ความสามารถด้วยจริงใจ	 ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึง 
ผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการท�าหน้าที่โดยตรงและได้ท�าหน้าท่ี 
โดยเต็มที่”

	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	
พระราชทานแก่	ศกึษาธกิารจงัหวดัทัว่ประเทศ	13	ธนัวาคม	2511

	 “การที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักส�าคัญอยู่ว่า	 ทุกฝ่าย 
จะต้องไม่แบ่งแยกกัน	 ไม่แย่งประโยชน์	 ไม่แย่งความชอบกัน	 
แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องท�างานด้วยความบรสิทุธิใ์จ	มุง่หวังผลส�าเร็จ
ในการท�างานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น”

	 พระบรมราโชวาทของ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ	้
10	กุมภาพันธ์	2522

	 “เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ท�า	 ควรเต็มใจท�าโดยไม่จ�าเป็น 
ต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง	 คนที่
ท�างานได้จริงๆ	 นั้น	 ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมท�าได้เสมอ	 ถ้ายิ่งมี 
ความเอาใจใส ่ 	 มีความขยันซื่อสัตย ์สุจริต	 ก็ยิ่ งจะช ่วยให ้ 
ประสบผลส�าเร็จในงานที่ท�าสูงขึ้น”

	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา	8	กรกฎาคม	2530

	 “ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได	้ 
ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคน	หลายๆ	ทาง 
ด ้วยความร ่วมมือปรองดองกัน	 ป ัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นจักได  ้
ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง	และบั่นทอนท�าลายความเจริญและ 
ความส�าเร็จของการงาน”

	 พระบรมราโชวาทของ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
13	กรกฎาคม	2533

	 “ธรรมชาตแิวดล้อมของเรา	ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดนิ	ป่าไม้	แม่น�า้	
ทะเล	และอากาศ	มไิด้เป็นเพยีงสิง่สวยๆ	งามๆ	เท่านัน้	หากแต่เป็น
สิง่จ�าเป็นส�าหรบัการด�ารงชวีติของเรา	และการคุม้ครองส่ิงแวดล้อม
ของเราไว้ให้ดนีี้	กเ็ท่ากบัเป็นการปกปักรกัษาอนาคตไว้ให้ลูกหลาน
ของเราด้วย”

	 พระราชด�ารัสของ	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ
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โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

	 อบจ.ขอนแก่น	เสริมสร้างระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2559	 
โดยจัด	 โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ	ระหว่างวันที	่13	–	15	พ.ค.	2559	ณ	โรงแรมสวนสน	รีสอร์ท	ต.ค�าม่วง	อ.เขาสวนกวาง	
จ.ขอนแก่น	 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวน	 125	 คน	 ซึ่งการฝึกอบรมตามโครงการนี้	 ได้รับเกียรติจาก	 นายก	
อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.กระนวน	
เขต	2	น�ยตระกูล เจริญเชื้อ	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	รองปลัดอบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร,	
น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร	์และ	ผอ.กองกิจการขนส่ง	น�ยประชิต อึ้งประเสริฐ	ร่วมเป็นเกียรติ
	 ในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.กระนวน	เขต	2	น�ยตระกูล เจริญเชื้อ	เป็นประธานพร้อมมอบ
วุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม	 โดยมีผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกอบรมโครงการ	 ร.ต.ต.สุทธิกุล สุธรรมรักษ์	 เป็นผู้กล่าว
รายงาน

ภารกิจ ส�านักปลัด อบจ. 
โดย...วิภ�รัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคร�ะห์
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.
โดย...สุธิด� อุ่นสนธ์ นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร

	 ส�านกังานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจงัหวัดขอนแก่น	ร่วมกบัส�านกับรกิารวชิาการ	มหาวทิยาลยัมหาสารคามได้จดัโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	“พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	 
รุ่นที่	2/2559ระหว่างวันที่	11-13	พ.ค.	2559	ณ	โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	และเดินทางศึกษาดูงาน
ชุมชนต้นแบบ	ณ	ไร่อธิศพัฒน์	บ้านบาง	ต.ท่าลี่	อ.ท่าลี่	จ.เลย	ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี	้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม	 
ได้เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงและสามารถน�าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากการศกึษา
ดงูานมาประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั	รวมทัง้ในการพฒันาท้องถิน่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.หนองนาค�า	 
ด.ต.พชิติ ศรวีไิล,	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.กระนวนเขต	1	น�งกรรณิก�ร์ สืบส�รค�ม,	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.แวงใหญ่	น�ยทองสขุ  
ธนูรัตน	์และ	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บ้านฝาง น�ยธณัช เครือม� ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย
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ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยด�
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	 เมื่อวันที่	 20	พ.ค.	 2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ์	 มอบหมายให้	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
อ.เมือง	 เขต	 7	น�งวิไลต� จันทนพิมพ์ พร้อมด้วย	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ สกลนคร 
หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา	เนื่องในวันวิสาขบูชา	วันส�าคัญสากล
ของโลก	ประจ�าปี	2559	เพื่อน้อมถวายพุทธบูชา	และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 โดยมี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	น�ยศิว�โรจน์ มุ่งหม�ยผล	 เป็นประธาน	 
ในโอกาสนี้ม	ี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติ	
ณ	พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันส�าคัญสากลของโลก ประจ�าปี 2559
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ภารกิจ กองคลัง
โดย...ฝ่�ยเร่งรัดและจัดเก็บร�ยได้

ขอแนะน�าโรงแรมที่ได้จดทะเบียนและช�าระค่าธรรมเนียม
บ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 อินทัชรีสอร์ท ตั้งอยู ่	 เลขที่	 292/1	 บ้านหนองผือหัวช้าง	 ถ.มิตรภาพ	 ต.บ้านไผ่	 อ.บ้านไผ่	 จ.ขอนแก่น	 
โทร	.043-374950

 กู๊ดวิว บูทิค รีสอร์ท ตั้งอยู่ เลขที่	333	ถ.มิตรภาพ	ต.บ้านไผ	่อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น	โทร.	087-4291245
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ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย...สุวลี ศิริธรรมจักร นักพัฒน�ชุมชนชำ�น�ญก�ร

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร รุ่นที่ 3 ประจ�าปี 2559
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	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้จัดท�าโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	 รุ ่นที่	 3	 
ประจ�าปี	2559	มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น	120	คน	ระหว่างวันที่		17–19	พ.ค.	2559	ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองเพีย	
อ.บ้านไผ	่จ.ขอนแก่น	
	 ในการนีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้ว�นชิกพงษ์	เป็นประธานในพิธโีดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	
เขต	อ.บ้านไผ	่น�ยเดชคำ�รณ สิงคลีบุตร,	นายก	อบต.เมืองเพีย	น�ยวีรพงษ์ เทศน้อย	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	พนักงาน
ส่วนต�าบล,	ก�านัน,	ผู้ใหญ่บ้าน	และ	ผู้น�าชุมชน	ให้การต้อนรับ	
	 ในการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์	 เพื่อสร้างจิตส�านึกและสุขนิสัยที่ดีให้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย	ณ	แหล่งก�าเนิด	และให้ประชาชนได้รับรู้ถึงวิธีการน�าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์	เพื่อลดปัญหา 
ของขยะที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนโดยการน�า 
เศษวัสดุกลับมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ภารกิจกองกิจการขนส่ง
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้�ฝ่�ยปฏิบัติง�นขนส่ง
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	 สวัสดีครับ	ทุกๆ	ท่าน	ที่ติดตามวารสารคูนแคน	ส�าหรับเดือนนี้	 กองกิจการขนส่ง	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
มีเรื่องราวดีๆ	มาบอกให้ทราบกันอีกนะครับ	ด้วยในเดือนพฤษภาคม	2559	ที่ผ่านมากองกิจการขนส่ง	ได้ด�าเนินการปรับปรุง
อาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารทีใ่ช้งานมานานจนมสีภาพทรุดโทรมและไม่ค่อยสวยงามเรียบร้อย	โดยได้ด�าเนนิการ
ดังนี้
 สถ�นีขนส่งผู้โดยส�รอำ�เภอบ้�นไผ่ ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร	 ประกอบด้วย	 งานขูดสีเดิม	 
ท�าความสะอาดทาสีรองพื้นปูนเก่า	และทาสีอะคลิลิก	รื้อถอนและเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด		ทั้งภายนอกและภายใน

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่พักผู้โดยสาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร

อ�าเภอบ้านไผ่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอภูเวียง

 สถ�นีขนส่งผู้โดยส�รอำ�เภอภูเวียง	 ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร	 ประกอบด้วย	 งานทาสีอาคาร	 
งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน	งานติดตั้งโคมไฟใหม่	งานท�าเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์

ก่อนซ่อม

ก่อนซ่อม

หลังซ่อม

หลังซ่อม

	 ซึง่ได้ใช้งบประมาณในการด�าเนนิการสปรบัปรงุและซ่อมแซมครัง้นีร้วม	500,000	บาท	โดยคาดว่าจะสร้างความประทบัใจ 
ให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	ทั้ง	2	แห่ง	และเป็นไปตามนโยบาย	สะดวก	สะอาด	ปลอดภัย	ของท่าน
นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งว�นิชกพงษ	์พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน
โดย...กรรณิก�ร์ เจริญดี นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�ร

ที่มา : หนังสือ รวมข้อทักท้วง ด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 รวบรวมเรียบเรียง โดย วิภา ธูสรานนท์

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

 เบิกจ่�ยค่�เช่�บ้�นโดยไม่มีสิทธิ
 นาย	ก.	เริม่รบัราชการและปฏบิตังิานครัง้แรก 
จังหวัดแห่งที่หน่ึง	 ต่อมาได้โอนมารับราชการ	 
ที่ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดแห่งที่สอง	 
ซึง่หน่วยงานได้จดัทีพ่กัของทางราชการให้พกัอาศยั	
และย้ายตามค�าร้องขอ	(จงึไม่มสีทิธเิบิกค่าเช่าบ้าน)
	 ภายหลังได้ขอโอน	 (ย้าย)	 มารับราชการเป็น
พนักงานส่วนต�าบล	 ซึ่งอยู่ในท้องท่ีอ�าเภอเดียวกัน
ของจงัหวดัแห่งทีส่อง	ซึง่	อบต.ไม่ได้จดัทีพ่กัอาศยัให้ 
และไม่มีเคหะสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
ในท้องที่	จึงขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านดังกล่าว

 เบิกจ่�ยค่�เช่�บ้�นโดยไม่มีสิทธิ
 กรณีดังกล่าวถือว่า	 เมื่อครั้งได้โอนย้ายมารับราชการที่จังหวัด 
แห่งท่ีสองโดยได้ย้ายมาตามค�าร้องขอ	และหน่วยงานได้จัดท่ีพกัอาศยัให้	 
จึงเป็นผู ้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่รับราชการ	 (จังหวัด 
แห่งทีส่อง)	ตามมาตรา	7	แห่งพระราชกฤษฎกีาข้าราชการ	พ.ศ.	2547	
มาตั้งแต่แรก
 ดังนั้นเมื่อโอนย้ายมาสังกัด	 อบต.	 ซ่ึงอยู่ในอ�าเภอเดียวกันกับ
ที่ปฏิบัติราชการอยู่	 (จังหวัดแห่งที่สอง)	 จึงถือได้ว่ามิได้โอนย้ายไป 
ต่างท้องทีย่งัคงอยูใ่นท้องทีท่ีต่นไม่มสิีทธไิด้รับค่าเช้าบ้านมาตัง้แต่แรก
 จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2548	และที่แก้ไข
เพิ่มเติม	(ฉบับที	่2)	ข้อ	6
 ขอให้เรียกเงินส่งคืนคลังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว 
พร้อมทั้งด�าเนินการตามควรแก่กรณีกับผู้ที่รับผิดชอบ
 ก�าชับเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไป

ต่อจากฉบับที่แล้ว

อ่านต่อฉบับหน้าค่ะ
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย....พงศกร   ภูมิบุญ   ผู้ช่วยนักวิช�ก�รวัฒนธรรม

	 อบจ.ขอนแก่น	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการท�าวิจัยในชั้นเรียน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ประจ�าป	ี2559	ระหว่าง
วันที่	 9-12	 มิ.ย.	 2559	 ณ	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 
และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
รู้และการท�าวิจัยในชั้นเรียน	 สาระทัศนศิลป์	 ดนตรี	 
และนาฏศลิป์	ครกูลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ	โรงเรียนใน
สังกัด	อบจ.ขอนแก่น	จ�านวน	54	คน	โดย	นายก	อบจ.
ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ	์มอบหมายให้	 
รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	น�ยธ�ด� พรหมส�ข� ณ 
สกลนคร เป็นประธานในพธิเีปิด	เมือ่วนัที	่9	ม.ิย.	2559	
โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์	คณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
และ	 ผศ.ปร�โมทย์ ด่�นประดิษฐ์	 คณบดีวิทยาลัย
ดรุยิางคศลิป์	สาขาวิชาดรุยิางคศลิป์ไทย	ร่วมเป็นเกยีรติ
	 และเมือ่วนัท่ี	12	ม.ิย.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	
ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งว�นิชกพงษ	์ได้เดินทางมาให้ก�าลังใจ 
คณะผู้ด�าเนินงานและผู้เข้าอบรม	 และมอบหมายให	้ 
ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาฯ	น�ยปิยะชัย ตุ่ยสิม� 
เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้าอบรม
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ข่าวแวดวงการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย...กิตติชัย อุทธ� นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�ร

 น�ยภ�ณุพงค์ ถ�นัน นักเรียนชั้น	 ม.5	 โรงเรียน 
เมืองพลพิทยาคม	 สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ได ้เป ็น
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ	 “เอสเอ็มเอ็ม”	
วอลเลย์บอลชายหาดอายุไม่เกิน	 17	 ปี	 เอส	 โคล่า	 
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย	ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	6-8	พ.ค.2559	
ณ	 สนามวอลเลย์บอลชายหาดเทศบาลเมืองราชบุรี	 
โดยคู ่ กับนายพิชากร	 นะราธร	 นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหนองหญ้าม้า	 สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ในนาม
ทีมไทย	 1	 ซึ่งในรายการนี้	 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจาก 
ทั่วเอเชียรวมทั้งสิ้น	 9	 ประเทศ	 ประกอบไปด้วย	
ออสเตรเลีย,	 ฮ่องกง,	 ญี่ปุ่น,	 คาซัคสถาน,	 นิวซีแลนด์,	
เวียดนาม,	 อิหร่าน,	 โอมาน	 และ	 ไทย	 แบ่งเป็นทีม
ชาย	 17	 ทีม	 และทีมหญิง	 15	 ทีม	 รวมทั้งสิ้น	 32	 ทีม	 
และเป็นรายการของเยาวชน	 ท่ีจะเป็นคลื่นลูกใหม่ของ
วอลเลย์บอลชายหาดของทวีปเอเชีย	 ในการเข้าร่วม 
รายการส�าคญัๆ	ในอนาคต	และผลการแข่งขนัปรากฏว่า 
ทีมไทย	 1	 คือ	น�ยภ�ณุพงค์ ถ�นัน	 และน�ยพิช�กร  
นะร�ธร ชนะเลิศที่	1	เป็นแชมป์ทวีปเอเชีย	ซึ่งจะได้เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก	 ต่อไป	 โดยทาง 
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่า 
นอกจากรายการชิงแชมป์เอเชียแล้ว	 ในปีนี้ไทยอาจจะ 

รบัเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัวอลเลย์บอลชายหาด	อายุ
ไม่เกิน	 17	ปี	 ชิงแชมป์โลก	แทนเจ้าภาพเก่าคือบราซิล	
ที่อาจจะยกเลิกจัดการแข่งขัน	 เนื่องจากก�าลังวุ่นวาย
กับการเป็นเจ้าภาพในรายการส�าคัญ	 คือ	 มหกรรมกีฬา
โอลิมปิก	2016	(ครั้งที	่31)	Olympic Games 2016 
ที่มีก�าหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนสิงหาคม	2559	ที่จะถึงนี้	
	 และเมื่อวันที่	14	พ.ค.	2559	กรมพลศึกษาได้มอบ
หมายให้สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย	 จัดการแข่งขัน
กรีฑาเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน	 “อาเชียนสคูลเกมส์”  
ณ	 สนามกีฬาศุภชลาศัย	 ซึ่งโรงเรียนพระธาตุขามแก่น
พิทยาลัย	 สังกัด	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้ส่งนักกรีฑาเข้าร่วม
การคัดเลือก	2	คน	ผลปรากฏว่าได้ผ่านการคัดเลือกได้
เป็นตัวแทนทั้งสองคน	คือ	น�ยอ�ทิตย์ ม�ล�ศรี ได้ที่	1	
ประเภทขว้างจกัร	สถติ	ิ49.93	เมตร	และน�ยจกัรพรรดิ์  
น้อยศรี ได้ที่	1	ประเภททุ่มน�้าหนัก	สถิต	ิ16.86	เมตร	
ซ่ึงการแข่งขันกฬีานกัเรียนอาเซียน	“อาเชยีนสคลูเกมส์”	
ครั้งที่	 8	 นี้	 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน	 
โดยมีก�าหนดระหว่างวันที่ 	 21	 -	 29	 ก.ค.	 2559	 
ณ	จังหวัดเชียงใหม	่
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย...เทว� ตั้งว�นิชกพงษ์ หัวหน้�กลุ่มง�นนิเทศติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�

คุณลักษณะของครูและนักเรียนในศตวรรษที่ 21

ที่มา : วิจารณ์ พานิช. (2556). การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสยามกัมมาจล.
http://slideplayer.in.th/slide/2120333/ดร.อ่องจิต  เมธยประภาส

	 สวัสดีค่ะ	 ผู้อ่านทุกท่านฉบับนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อครูและผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา	ที่จะต้อง
ปรบัตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงในยคุศตวรรษท่ี	21	ซึง่ส่งผล
ต่อการด�ารงชวีติของคนในสงัคม	ระบบการศึกษาจงึจ�าเป็นต้อง
พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย	ครูจึง
ต้องมีความตื่นตัวและปรับเปลี่ยนบทบาทในการจัดการเรียน
รูเ้พือ่เตรยีมความพร้อมให้ผูเ้รยีนมทีกัษะส�าหรบัการด�ารงชวีติ
ในโลกในศตวรรษที	่21
	 การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี21	 “ครู”	 ต้องเปลี่ยน
บทบาทเป็น	 “โค้ช”	 เนื่องจากในปัจจุบัน	 ความรู้	 มีมาก	 
ครูต้องเปลี่ยนวิธีการของการศึกษา	 คือเปลี่ยนเป้าหมายจาก	

“ให้ความรู”้	ไปสู่	“ให้ทกัษะ”	เปลีย่นจาก	“ครเูป็นหลกั”	เป็น	“ผูเ้รยีนเป็นหลกั”	ครจูงึต้องปรบักระบวนการเรยีนการสอนเป็น	
“สอนน้อย	เรียนมาก”	เรียนรู้จากการปฏิบัติ	เรียนรู้จากชีวิตจริง	ครูแห่งศตวรรษที	่21	ไม่ได้เป็นผู้ให้ความรู้แต่เป็นผู้ช่วยชี้แนะ
ร่วมเรยีนรูร่้วมแสวงหาความรูไ้ปพร้อมกบัผูเ้รยีน	เน่ืองจากสงัคมเปลีย่นท�าให้ผูเ้รยีนเปลีย่นบทบาทผูเ้รยีนในยคุนีไ้ม่ได้เรยีนความ
รูแ้ละข้อมลูส�าคญัเฉพาะจากโรงเรยีนอกีตอ่ไปมกีารรับความรู้จากแหล่งต่างๆ	สังคมโดยรอบ	โดยเฉพาะจากสือ่อนิเทอร์เนต็ครู
จึงต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลย	ีรวมไปถึงสร้างความรู้ขึ้นใช้เอง	และส่งเสริมให้ผ้เูรียนสร้างความรู้ขึ้นใช้เองเช่นกัน
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วัฒนธรรมประเพณีอีสาน
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน�้สำ�นักปลัด อบจ.

ที่มา : บทคัดย่อมาจากหนังสือวัฒนธรรมประเพณีของดีอีสาน ฮีตสิบสองคลองสิบสี ผู้เรียบเรียง นายส�าลี รักสุทธิ

วัฒนธรรมประเพณีอีสาน (ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีของดีอีสาน) (3)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

 5.ฮีต บุญสงกร�นต์ (บุญเดือนห้�)
	 บุญมหาสงกรานต์หรือตรุษสงกรานต	์ของภาคอีสานก�าหนดขึ้นในเดือนห้า	ม	ี3	วัน	
ตั้งแต่	13	วันมหาสงกรานต์	14	วันเนา	และ	15	วันสุดท้ายเป็นวันเถลิงศก	ชาวอีสานถือ
เป็นวันขึ้นปีใหม่	 พิธีในแต่ละท้องถ่ินอาจต่างกัน	 เหมือนกันก็คือการสรงน�้าพระพุทธรูป	
ซึ่งมีเรื่องเล่ากันมาว่า	 เศรษฐีผู้หนึ่ง	 กับภรรยามานานไม่มีบุตร	บ้านอยู่ใกล้นักเลงสุราที่มี
บุตร	 2	 คน	 วันหนึ่งนักเลงได้กล่าวค�าหยาบว่าเศรษฐีมีสมบัติมากไม่มีบุตรตายแล้วสมบัติ
ก็สูญเปล่าและว่าตนนั้นประเสริฐกว่า	 เมื่อได้ยินเช่นน้ันเศรษฐีจึงท�าการบวงสรวงขอบุตร
ต่อพระอาทิตย์และพระจันทร์สามปีไม่ได้ผล	 จึงขอแก่ต้นไทรจึงได้บุตรช่ือว่า	 ธรรมบาล	 
ผูม้คีวามฉลาดทกุเรือ่งเกนิความสามารถเดก็	7	ขวบ	ต่อมามกีบลิพรหมจากพรหมโลกได้ถาม
ปัญหาโดยต่างให้ศรีษะเป็นประกันให้เวลาเจ็ดวันในการตอบปัญหา	ว่า	คนเราในวันหนึ่งๆ	
เวลาเช้าศรษีะอยูท่ีไ่หน	เวลาเทีย่งศรษีะอยูท่ีไ่หน	เวลาเยน็ศรษีะอยูท่ีไ่หนจนกระทัง่วนัที	่6	 
ธรรมบาลยังตอบไม่ได้คิดกังวลใจเดินเข้าป่าและได้ยินนกอินทรีคุยกันจึงได้รู้ค�าตอบว่า	 
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ยามเช้าศรีษะอยู่ที่หน้าคนจึงล้างหน้าในตอนเช้า	 กลางคืนอยู่ที่อกคนจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่หน้าอก	 เวลาเย็นศรีษะอยู่ที่เท้าคนจึงล้างเท้า	 
เมือ่ธรรมบาลตอบปัญหานีไ้ด้กบลิพรหมจงึตดัศรษีะตนโดยศรษีะนีถ้้าตกพืน้เกดิไฟไหม้	ทิง้ในอากาศจะท�าให้เกดิฝนแล้ง	ทิง้ลงมหาสมทุรน�า้กจ็ะแห้ง	 
ดังนั้นธิดาจึงได้น�าพานมารองและแห่รอบเขาพระสุเมร	ุ1ชั่วโมง
	 การแห่ศรีษะนี้จึงท�าให้เกิดพิธีตรุษสงกรานต์ขึ้นทุกปีและถือเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวไทยโบราณจะมีพิธีการท�าบุญตักบาตร	 
ตอนบ่ายก็จะท�าน�้าอบ	หอมดอกไม้ธูปเทียนไปรวมกันที่วัด	แล้วท�าพิธีสรงน�้าพระแล้วน�าน�้าที่ได้จากการสรงพระนั้นไปพรมหัวลูกหลานสัตว์เลี้ยง 
เพื่อความอยู่ดีมีสุขตามความเชื่อนอกจากนี้แล้วก็มีพิธีการสรงน�้าภิกษุสามเณร	 รดน�้าด�าหัวคนเฒ่าคนแก่	 เพื่อแสดงความเคารพและขอพร	 
วันที่	 14	 ก็จะเป็นวันหยุดท่ีทุกคนต้องมาร่วมกันเล่นน�้า	 การน�าธงไปแห่และแขวนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเป็นเครื่องหมายของชัยชนะ	 วันที่	 15	 
มกีารขนทรายเข้าวดัเพือ่ต่ออายชุวีติในการท�าลกูเจดย์ีรอบๆ	ฐานเจดย์ีและนกึถงึพระธรรมค�าสอนของพระพทุธองค์	แปดหมืน่ส่ีพนัธรรมขนัธ์และ

ก็จะท�าพิธีบวชพระสงฆ์	5	รูป	มาสวดพุทธมนต์และบวชองค์พระเจดีย์
ทราย	 ซึ่งการก่อเจดีย์จะได้บุญตามความเช่ือแล้วยังท�าให้พื้นที่ตรงนั้น
ของวัดสูงขึ้นอีกด้วย

 6.ฮีต บุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก)
	 บุญบั้งไฟมีความส�าคัญต่อชาวอีสานมาก	 เพราะเชื่อว่าบุญ
ประเพณีนี้จะท�าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของฟ้าฝนข้าวปลาอาหาร 
พชืพรรณเจรญิเตบิโตงอกงามดแีละน�ามาซึง่ความสนกุสนาน	เกดิความ
หวังในชีวิต	เหมือนมีที่พึ่ง	อยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ	์เพราะมีความเชื่อมาจาก

เรือ่งพญาแถน	(เทวดาชาวอสีาน)	ทีด่ลบนัดาลให้ความอดุมสมบรูณ์จงึมกีารท�าบญุบชูาพระญาแถน	และบชูามเหศักดิห์ลักเมอืงทกุปี	เพราะเชือ่ว่า 
หากไม่ท�าจะท�าให้ฝนตกไม่ตามฤดกูาร	เกดิโรคระบาดต่างๆ	ได้โดยชาวอสีานมคีวามเชือ่ว่าบนฟ้ามส่ิีงศักดิสิ์ทธิ์	พญาแถน	คือเทวดาทีค่อยประธาน
ฟ้าฝน	 ความอุดมสมบูรณ์แห่งฤดูกาล	 บ้ังไฟคือเครื่องบูชาที่จะบอกกล่าวให้พญาแถนทราบว่าชาวโลกยังให้ความเคารพ	 นับถือบูชาไม่เคยขาด
ขอจงดลบันดาลหรือประทานฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล	ซึ่งมีนิทานเล่าต่อกันมาว่า	นานมาแล้วบ้านเมืองเกิดความเดือดร้อน	ฟ้าฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาลเกิดความล�าบากถ้วนหน้า	ผืนดินแตกระแหงแห้งแล้ง	มีพญาคันคาก	(คางคก)	สัตว์วิเศษปกครองอยู่พื้นดิน	ออกตรวจหาสาเหตุว่าท�าไม
ฝนฟ้าจึงไม่ตกจึงรู้ว่าเป็นพญาแถน	 จึงมีการต่อสู้กันกับพญาแถนโดยเอาฝนฟ้าเป็นเดิมพันและพญาแถนสู้พญาคันคากไม่ได้	 จึงต้องท�าให้ฝนตก
โดยต้องจุกบั้งไฟบอกว่าให้ตกเมื่อใด
	 ดังนั้นเมื่อถึงช่วงท�านาก็จะท�าบุญบั้งไฟ	จุดบั้งไฟบอกกล่าวให้ท�าฝนตก	ชาวอีสานจึงมีการท�าประเพณีนี้สืบต่อกันมาจนปัจจุบันเมื่อถึงช่วง
เดอืนหกกจ็ะมกีารท�าบญุนีเ้ป็นประจ�าโดยท�าร่วมกบัหมูบ้่านใกล้เคยีงให้ท�าบัง้ไฟมาจดุร่วมกนัโดยเมือ่มกีารท�าบญุจะแบ่งเป็นสองวนัคือวนัโฮมท่ี
มกีารแห่บัง้ไฟประดบัประดาสวยงามเป็นรปูต่างๆ	และมกีารละเล่นทีเ่ชือ่ว่ายิง่เล่นสกปรกลามกยิง่จะท�าให้ฝนฟ้าอดุมสมบรูณ์เท่านัน้	วนัที	่2	เป็น
วันจุด	ซึ่งก่อนจุดจะมีการท�าการจุดบั้งไฟเพื่อเสี่ยงทายหรือบูชาพญาแถน	เทพารักษ์ก่อนเสร็จแล้วจึงจุดบั้งไฟใหญ่

	 ติดตามวัฒนธรรมประเพณีอีสาน	อบจ.ขอนแก่น	ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่
โดย...สุวนัย ภูม�ศ ผอ.กองก�รเจ�้หน้�ที่

	 สวสัดคีรบั...ฉบบันีก้องการเจ้าหน้าทีข่อน�าเสนอสาระน่ารู้เกีย่วกบับทลงโทษและอตัราโทษของพนกังานจ้างซึง่	ก.จ.	ก.ท.	
และ	ก.อบต.	ในการประชุมครั้งที่	3/2559	เมื่อวันที	่24	มี.ค.2559	ได้มีมติให้ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง	
(ฉบบัที	่5)	และ	(ฉบบัท่ี	6)	โดยปรับบทลงโทษและอัตราโทษ	พนกังานจ้างให้สอดคล้องกบัการบรหิารงานบคุคลของพนกังานจ้าง 
และให้ยกเลิกความในข้อ	48	วรรคสอง	และข้อ	51	วรรคสอง	และใช้ข้อความใหม่ต่อไปนี้แทน	ในส่วนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด	ดังนี้	

 ที่มา: หนังสือส�านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2559

ข้อคว�มเดิม(ยกเลิก) ข้อคว�มใหม่

ข้อ 48 วรรคสอง	พนกังานจ้างผูใ้ดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏบิติั
ตามข้อปฏบิตัติามวรรคหนึง่	พนกังานจ้างผูน้ัน้เป็นผูก้ระท�าผดิ
วินัย	จะต้องได้รับโทษทางวินัย	ซึ่งมี	4	สถาน	คือ
	 (1)	ภาคทัณฑ์
	 (2)	ตัดค่าตอบแทน
	 (3)	ลดขั้นเงินค่�ตอบแทน
	 (4)	ไล่ออก

ข้อ 51 วรรคสอง	 กรณีที่ผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง	
ปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู ้บังคับบัญชาของ
พนกังานจ้างทีไ่ด้รบัมอบหมายพจิารณาสัง่ลงโทษพนกังานจ้าง
ผู้นั้น	ในสถานโทษและอัตราโทษ	ดังนี้

	 (1)	นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสัง่ลงโทษภาคทัณฑ์	
หรือตัดเงินค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน	 5%	 และเป็นเวลา 
ไม่เกินสามเดือน	หรือลดขั้นเงินค่�ตอบแทนครั้งหน่ึงไม่เกิน
หนึ่งขั้น

	 (2)	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	
หรือตัดเงินค่าตอบแทนครั้งหน่ึงไม่เกิน	 5%	 และเป็นเวลาไม่
เกินสองเดือน

	 (3)	 ผู้อ�านวยการส�านัก	 ผู้อ�านวยการกอง	 ผู้อ�านวยการ
ส่วนหรือหัวหน้ากอง	 สั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินค่า
ตอบแทนครั้งหนึ่ง	ไม่เกิน	5%	และเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน

	 (4)	หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

ข้อ 48 วรรคสอง	พนกังานจ้างผูใ้ดฝ่าฝืนข้อห้ามหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามข้อปฏบิตัติามวรรคหนึง่	พนกังานจ้างผูน้ัน้เป็นผูก้ระท�าผดิ
วินัย	จะต้องได้รับโทษทางวินัย	ซึ่งม	ี4	สถาน	คือ
	 (1)	ภาคทัณฑ์
	 (2)	ตัดค่าตอบแทน
	 (3)	ลดค่�ตอบแทน
	 (4)	ไล่ออก

ข้อ 51 วรรคสอง	 กรณีที่ผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง	
ปรากฏว่าพนักงานจ้างผู ้นั้นกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บังคับบัญชาของ
พนกังานจ้างทีไ่ด้รบัมอบหมายพจิารณาสัง่ลงโทษพนกังานจ้าง 
ผู้นั้น	ในสถานโทษและอัตราโทษ	ดังนี้

	 (1)	นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั	สัง่ลงโทษภาคทณัฑ์	
หรือตัดค่�ตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน	5%	และเป็นเวลาไม่เกิน
สามเดือน	หรือลดค่�ตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน 4%

	 (2)	ปลัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	ส่ังลงโทษภาคทณัฑ์
หรือตัดค่�ตอบแทนคร้ังหนึง่	ไม่เกนิ	5%	และเป็นเวลาไม่เกิน
สองเดือน

	 (3)	ผูอ้ำ�นวยก�รกองหรอืหวัหน้�ส่วนร�ชก�รสัง่ลงโทษ
ภาคทณัฑ์	หรอืตัดค่�ตอบแทนครัง้หนึง่ไม่เกนิ	5%	และเป็นเวลา 
ไม่เกินหนึ่งเดือน

	 (4)	หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

บทลงโทษและอัตราโทษของพนักงานจ้าง
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ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน 
โดย...นิมิตร ลีเอ�ะ นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร

 ก�รอุทิศหรือก�รรับบริจ�คพัสดุ/ครุภัณฑ์ คือ	การที่บริษัท	ห้าง	/	ร้าน	/	หรือบุคคล	องค์กร	ที่ต้องการบริจาค
พัสดุ	(ทั้งวัสดุ	/	ครุภัณฑ์)	หรือทรัพย์สินที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	ให้กับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็น
ประโยชน์ของทางราชการ	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	 
พ.ศ.	 2535	 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	 สามารถด�าเนินการได้	 ในกรณีที่มีผู้ประสงค์อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ 
หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่	หรอืให้สทิธอินัเกีย่วกบัพสัด	ุหรอืมอบให้เป็นผูด้แูลพสัดนุัน้	ถ้าการกระท�าดงักล่าว 
มีเงื่อนไข	 หรือมีภาระติดพัน	 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	 จะรับเอ�พัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ 
คว�มเห็นชอบจ�กสภ�หน่วยก�รบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่นนั้น	ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน	ควรปฏิบัติดังนี้
	 	 	 1.	 เมื่อได้รับหนังสือ	การอุทิศ	หรือ	การบริจาคพัสด	ุ /	ครุภัณฑ์	 จากทางห้าง	 /	 ร้าน	 /หรือบุคคล	 /	องค์กร	 
ซึ่งในหนังสือต้องระบุรายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ	รุ่น	หมายเลขเครื่อง	ราคา	จากใคร	มอบให้ใคร	ให้ครบถ้วน
	 	 	2.	 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานท�าหนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	 ว่ามีพัสดุ	 /	
ครุภัณฑ์บริจาค	 เพื่อเสนอญัตติให้สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	 พิจารณาให้ความเห็นชอบ	 และเมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบแล้วจะต้องด�าเนินการรับเข้าเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	
	 	 	3.	ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการออกรหัสพัสดุ	พร้อมจัดท�า	พ.ด.
	 	 	4.	แจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบของทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค	ต่อไป

การรับบริจาคพัสดุ/ครุภัณฑ์
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ข่าว กีฬา
โดย...จ่�อ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

	 สวัสดีครับแฟนข่าวกีฬารอบรั้ว	อบจ.ขอนแก่น	ได้จัดโครงการแข่งขันฟุตบอล	“อบจ.ขอนแก่น-คูณ	แคน	คัพ”	ครั้งที่	4	 
ประจ�าปี	 2559	 ระหว่างวันที่	 19-28	 พ.ค.	 2559	ณ	 สนามกีฬา	 อบจ.ขอนแก่น	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์การแข่งขันเพื่อส่งเสริม 
ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้สูงอายุได้ออกก�าลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ห่างไกลยาเสพติด	 รู้รัก	 สามัคคีในหมู่คณะ	 
แบ่งการแข่งขันออกเป็น	2	รุ่น	ได้แก่	รุ่นอาวุโสและรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน	12	ปี	สรุปผลการแข่งขันรายละเอียด	ดังนี้

 • รุ่นอ�วุโส
	 	 	 -	รางวัลชนะเลิศ	 	 	 	 ได้แก่	 ทีมอบจ.หนองคาย
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	 	 ได้แก่	 ทีมร�าไพพรรณ-ราชาเทวะ
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	 	 ได้แก่	 ทีมอบจ.ขอนแก่น
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	 	 ได้แก่	 ทีมฅนฮักถิ่น
	 	 	 -	รางวัลนักฟุตบอลทรงคุณค่า	 	 ได้แก่	 นายชัยสิทธิ์	ธนศรีลังกูล	(ทีม	อบจ.หนองคาย)

 • รุ่นเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 12 ปี
	 	 	 -	รางวัลชนะเลิศ	 	 	 	 ได้แก่	 ทีมกระนวนอะคาเดมี่
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	 	 ได้แก่	 ทีมบูมป๊อปคอร์น
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	 	 ได้แก่	 ทีมคิกออฟอะคาเดมี่
	 	 	 -	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3	 	 ได้แก่	 ทีมNP	PLAYERS
	 	 	 -	รางวัลนักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยม	 ได้แก่	 ด.ช.ปฏิภาณ	วอแพง	(ทีมกระนวนอะคาเดมี่)

	 เมือ่วนัที	่28	พ.ค.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังว�นชิกพงษ์ มอบหมายให้	เลขานกุารสภา	อบจ.ขอนแก่น	
ด.ต.พิชิต ศรีวิไล เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน	 พร้อมกับมอบถ้วยรางวัลในครั้งนี้ครับ	 พบกันใหม่ฉบับหน้ากับข่าวสาร 
ด้านกีฬา	รอบรั้วอบจ.ขอนแก่นครับ		สวัสดีครับ



พ.ศ.2556
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงก�ร “จังหวัดขอนแก่น
ไม่ยุ่งเกี่ยวย�เสพติด” ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�น
ของหน่วยง�นสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยง�นที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แห่งช�ติ และก�รรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ท�งถนนช่วงเทศก�ลปีใหม่ 2558”
จาก...ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยง�นที่ส่งเสริม สนับสนุน
ก�รแต่งก�ยผ�้ไทย จังหวัดขอนแก่น”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โลป่ระก�ศเกยีรตคิณุ “หนว่ยง�นทีใ่หก้�รสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของตำ�รวจภูธรภ�ค 4”
จาก...ต�ารวจภูธรภาค	4

พ.ศ.2556
โล่ประก�ศเกียรติคุณ “ผู้มีอุปก�ระคุณ
แก่สม�คมยุวประช�ธิปไตย” 
จาก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ.2556
โล่ประก�ศเกียรติคุณ “เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้�นก�รจัดกิจกรรมป้องกันย�เสพติด
ในมิติศ�สน�และวัฒนธรรม” ต�มโครงก�ร
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวย�เสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้ก�รสนับสนุน 
“โครงก�รตำ�รวจชมุชนสมัพนัธ์ อบรมสมัมน�แกนนำ�
สมชัช�สร�้งเครอืข�่ยพลงัแผน่ดินเอ�ชนะย�เสพตดิ” 
จาก...สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น

พ.ศ.2555
ประก�ศเกียรติคุณที่ น�ยก อบจ.ขอนแก่น
“ไดแ้สดงเจตน�รมณร์ว่มรณรงคเ์พือ่ตอ่ต�้นคอรร์ปัช่ัน”
จาก...หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2554
ร�งวัล “กรรมก�รสงเคร�ะห์ดีเด่นระดับเขต 
ด�้นก�รพัฒน�หรือก�รสงเคร�ะห์เด็กและเย�วชน 
ประจำ�ปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2554
ร�งวลั “มผีลก�รปฏบิตังิ�นของ อปท. ด�้นก�รป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจำ�ปี 2553”
จาก...ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เขต	6	
ขอนแก่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ “สนับสนุนก�รจัดง�นศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษ� จ.ขอนแก่น”
จาก...ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต	25	(สพม.25)

พ.ศ.2556
ประก�ศเกียรติคุณผู้ให้ก�รสนับสนุนช่วยเหลือ 
ในก�รเปิดศูนย์ประส�นง�น “มูลนิธิมิร�เคิลออฟ
ไลฟ์” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร�ชกัญญ� 
สิริวัฒน�พรรณวดี ประจำ� จ.ขอนแก่น
จาก...มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ

พ.ศ.2556
โลเ่กียรตคิณุผูส้นบัสนนุก�รจัดตัง้ “กองทนุสวสัดกิ�ร
เจ้�หน�้ทีก่รมอทุย�นแหง่ช�ติ สตัวป์�่ และพนัธุพ์ชื
(ภ�คอีส�น)”
จาก...กรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พืช

พ.ศ.2555
ร�งวัล “ผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
กรมประช�สัมพันธ์เป็นอย่�งดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ	์ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.2554
ร�งวัล “เสริมสร้�งคุณค่�ก�รทำ�ง�น
ของเครือข่�ย ทสม.”
จาก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2555
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ที่มีก�รดำ�เนินง�นด�้นคนพิก�ร”
จาก...กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

พ.ศ.2554
ร�งวัล “กรรมก�รสงเคร�ะหดี์เด่น จงัหวดัขอนแกน่ 
ด�้นก�รพัฒน�หรือก�รสงเคร�ะห์เด็กและเย�ชน 
ประจำ�ปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2555
โล่เกียรติคุณที่ให้ก�รสนับสนุน
“ง�นชุมนุมลูกเสือ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ.2554
ร�งวัล “คุณภ�พก�รให้บริก�รประช�ชน
ประเภทร�งวัลผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รให้บริก�ร
ของเค�น์เตอร์บริก�รประช�ชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)

พ.ศ.2553
ร�งวัลผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รจัดง�น
“ก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ ครั้งที่ 31”
จาก...องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี



พ.ศ.2556
ร�งวัล “พ่อตัวอย�่งแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2556”
จาก...สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา
(ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ)

พ.ศ.2559
ร�งวัลพระร�ชท�น “เส�เสม�ธรรมจักร”
ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ	์
ประจ�าป	ีพุทธศักราช		2559
จาก...กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
ร�งวัล “ผู้บริห�รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้�นก�รศึกษ� ประจำ�ปี 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2556
ร�งวัล “เสม�คุณูปก�ร” เป็นผู้ทำ�คุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2555
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่ส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นวัฒนธรรม 
ด้�นมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรม”
จาก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2555
ร�งวัลธรรม�ภิบ�ล “สิงห์ทอง”
นักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2555
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.2555
ร�งวัลผู้บริห�รแห่งปี 2555
(CEO Thailand Awards 2012)
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.2555
ร�งวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีส�น” ปีที่ 31
ประจำ�ปี 2555
จาก...นายกรัฐมนตร	ีน.ส.ยิ่งลักษณ	์ชินวัตร

พ.ศ.2554
ร�งวัล “ผู้บริห�รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้�นก�รส่งเสริมพัฒน�กิจกรรมเด็กและเย�วชน
ประจำ�ปี 2554”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2553
ร�งวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ประจำ�ปี 2552
ประเภท สถ�นีขนส่งท�งบก
จาก...กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2552
ร�งวัล “ผู้ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาต	ิประจ�าปี	2551”
จาก	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

พ.ศ.2552
ร�งวัล “ผู้บริห�รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด�้นก�รศึกษ� ประจำ�ปี 2551”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2552
ร�งวัล “นักบริห�รท้องถิ่นดีเด่น ด�้นเป็นแบบอย่�ง
ของนักบริห�รท้องถิ่นดีเด่น ประจำ�ปี 2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2550
ร�งวัล “เสม�คุณูปก�ร” เป็นผู้ทำ�คุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2550
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รศึกษ�
ในสถ�นศึกษ�ดีเด่น ประจำ�ปี 2550”
จาก...	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2549
ร�งวัล “เป็นผู้มีอุปก�รคุณต่อวงก�รห้องสมุด”
จาก...สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ	์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.2548
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2548
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีคว�มพย�ย�มในก�รจัดเก็บภ�ษี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2547
ร�งวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


