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เล่าเรื่องจากปก

กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น

	 เมื่อวันที่	 17	 พ.ย.	 2559	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 

ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วำนชิกพงษ์ มอบหมายให้	ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	

นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล	พร้อมด้วย	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	

นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร, น.ส.นงลักษณ์ รัตนจนัทร์ 

หวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมพธิจีดุเทยีน

แสดงความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	 พร้อมทั้ง 

ร่วมปล่อยขบวนรถประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นที่เดินทาง 

เข้าเฝ้าฯ	 กราบถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภู มิพลอดุลยเดช	 ณ	 พระที่นั่ งดุสิตมหาปราสาท	

กรุงเทพมหานคร	 โดยมี	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 

ชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมใจเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นำยพงษ์ศกัด์ิ ปรชีำวทิย์ เป็นประธาน	ในโอกาสนีมี้	เสนาธกิาร	

มทบ.23	พ.อ.คณธัช ชนะกำญจน์,	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอนแก่น	นำยสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์,	 ปลัดจังหวัดขอนแก่น	

นำยปิยนิ ตลับนำค,	นายก	ทต.	ท่าพระ	นำยพิสุทธิ ์อนตุรองักรู 

หวัหน้าส่วนราชการจงัหวดัขอนแก่น	ทหาร	ต�ารวจ	ร่วมเป็นเกยีรติ 

ณ	ศาลาประชาคมจังหวดัขอนแก่น	อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชพงษ์

นายก	อบจ.ขอนแก่น

วารสารคูนแคน 3วารสารคูนแคน2



เล่าเรื่องจากปก

กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น

วารสารคูนแคน 3วารสารคูนแคน2



	 สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ	 วารสารคูนแคน	 ฉบับปีที่	 12		

ฉบับท่ี	 2	 ประจ�าเดือนพฤศจิกายน	 2559	 ยังคงอยู่ในห้วง

แห่งความเศร้าโศกเสยีใจ	ในความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ของปวงชน

ชาวไทย	 กับการสวรรคต	 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช		มหิตลาธิเบศร	รามาธิบดี	จักรีนฤบดินทร		

สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร		

	 วนัที	่18	ต.ค.	2559	ชาวจงัหวดัขอนแก่นได้พร้อมใจกนั

ที่สนามหญ้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	 น�าโดย	 ผู้ว่าราชการ

จังหวดัขอนแก่น นำยพงษ์ศกัดิ ์ปรีชำวทิย์ หวัหน้าส่วนราชการ	

ข้าราชการ	นกัเรยีน	ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนกว่า	

เจ้ำของ	:	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อ�ำนวยกำร	:	ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์
	 	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร
	 	 นายสิทธิกุล	ภูค�าวงศ์
	 	 นางวัชราภรณ์	ผ่องใส
	 	 นายวัฒนา	ช่างเหลา
	 	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 	 นายปรัชญา	ผิวผาง
	 	 เลขานุการ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษำ :
	 นายสุชาติ	ไตรองค์ถาวร
 ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
	 นายธาดา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร
	 นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์
	 นายประสิทธิ์	อุดมธนะธีระ
 รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
	 นายวรเวทย์	ดิเรกศรี
 หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
	 นางวราพร	หาญชนะชัยกูล
 ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
	 นายเพ็ชร	มูลป้อม
 ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
	 นางสาวจุฑารัตน์	สุภโตษะ
 ผูอํานวยการกองคลัง
	 นายวิรัติ	นาคนชม
 ผูอํานวยการสํานักการชาง
	 นายประเวศ	เทศเรียน
 ผูอํานวยการสํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 นายประชิต	อึ้งประเสริฐ
 ผูอํานวยการกองกิจการขนสง
	 นางจิตรลัดดา	สถิรธนากร
 ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
	 นายสุวนัย	ภูมาศ
 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

บรรณำธิกำรผู้พิมพ์ผู้โฆษณำ
	 นางพัฒนาวดี	จันทร์นวล
	 ปลัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้จัดกำร :
	 นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์
	 รองปลัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดกำร :
	 นางศิริพร	ประดาพล
	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝำยประสำนงำนจัดส่งและนำยทะเบียน :
	 นางสาวพรทิพา	ราชสีหา
ฝำยประสำนงำนติดตำมข้อมูลประจ�ำกองต่ำงๆ :

	 นายรัฐกรณ์	ทองงาม
	 นายเทพมงคล	ประดาพล
	 นายบรรพต	ภูเงิน
	 นางกรรณิการ์	เจริญดี

	 นางสาวสุธิดา	อุ่นสนธิ์
	 นายพงศกร	ภูมิบุญ
	 นายรุ่งโรจน์	สิงห์มี
	 นายกิตติชัย	อุทธา

	 นางญัฐชยา	ดาหาร
	 นางนษ	ปรีทรัพย์
	 นางสุภาพร	ภูเงิน

คณะผู้จัดท�ำข่ำวประจ�ำกองบรรณำธิกำร
	 นางทัศรินทร์	เชิดโกทา
	 จ่าเอกวีระศักดิ์	อินทะวงษ์
	 นางจิระนันท์	ชนเวียน
	 นายชาญสิทธิ์	คุ้มตะบุตร
	 นายเกียรติศักดิ์	บัวพา

	 นางพัชร์ชวัล	สุวัตถิกุล
	 นางวราภรณ์	อุทธา
	 นางสาววิภารัตน์	ชมชัยภูมิ
	 นายศิริวัฒน์	นามคัณที
	 นางสาวรัชนีวรรณ	ทองชา

	 นางณัฐชยา	ดาหาร
	 นางนภัค	ปัญญาใส
	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา	กรมโคตร
	 นายพิพัฒน์	หล่อยดา
	 นางสาวยุวนิดา	แสนแก้ว

ออกแบบ :
	 นางสาววีรญา	ศรีรักษ์สัตย์
วัตถุประสงค์ :
	 เพือ่เป็นการเผยแพร่กจิกรรมตามกรอบภารกจิของ	อบจ.ขอนแก่น	ตลอดจนองค์กรภาครฐั	และเอกชน	เพือ่ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสาร	 ข้อเสนอแนะ	 ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก	 โดยประชาชนองค์กรภาคเอกชน	 เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด	อย่างเต็มรูปแบบ
ส�ำนักงำน	:	 	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ถ.หน้าเมือง	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000
	 	 	 โทร.	0	4324	4682	โทรสาร	:	0	4323	5144
ออกแบบ/พิมพ์ที่ :	 หจก.อภิชาติการพิมพ์	50	ถนนผังเมืองบัญชา	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000
	 	 	 โทรศัพท์	043-721403,	043-722397	โทรสาร	043-722397
Email	:		 	 b0866410218@gmail.com		facebook.com/apichartprintingmk

บรรณาธิการ

1,500	 คน	 	 แปรขบวนเป็นรูปริบบิ้นสีขาวด�า	 ล้อมรอบ

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ยืนสงบน่ิงและร้องเพลงสรรเสริญ

พระบารม	ีเพือ่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ

ถวายพระองค์ผูเ้ป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน		ทีท่รงห่วงใยพสกนกิร

ชาวไทยทุกหมู่เหล่า	อันหาที่เปรียบมิได้	 	 			

	 พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจปวงชนตราบนิจนิรันดร์		

และพร ้อมใจกันน ้อมน�าที่จะยึดมั่นในแนวพระราชด�าริ		

พระบรมราโชวาท	 	 ที่เน้นให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	 และขอเป็น

ข้ารองบาททุกชาติไป	ข้าพระพุทธเจ้า	ปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น	 	 ข้าราชการ	 	 พนักงาน	 	 ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น	

นางพัฒนาวดี	จันทร์นวล

ปลัด	อบจ.ขอนแก่น
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“ศูนย OTOP อบจ.ขอนแกน”

จําหนาย
ของฝาก	ของที่ระลึก	อาหาร	เครื่องดื่ม	ผ้าฝ้าย

ผ้าไหม	สมุนไพร	รับจัดกระเช้า

“ศูนย OTOP อบจ.ขอนแกน”

อาคาร	OTOP	อบจ.ขอนแก่น	(กองแผนและงบประมาณ)

ถ.หน้าเมือง	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

0	4323	6795

08	1769	0554,	08	3054	7997,	08	4400	9502

เปิดท�าการวันจันทร์-วันเสาร์	เวลา	08.30-17.30	น.

โฮมสขุ เคร่ืองดืม่ขาวฮาง
ผลิตโดย	 :	 กลุ่มผลิตและแปรรูป

ข้าวกล้องบ้านไชยสอ

246-247	ม.1	ต.ไชยสอ	อ.ชุมแพ	

จ.ขอนแก่น	40130
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ขาวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน 24

เกร็ดความรู 26

โครงการ เปดบานรับธรรม อบจ.ขอนแกน 27

สาระนารู กองการเจาหนาที่ 28

กองพัสดุและทรัพยสิน 29

ขาวกีฬา 30

ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ ขอน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อม

ร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยพงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น

สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้ำรำชกำร พนักงำน ข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
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การประกวดแขงขนังานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังที ่66 อ.ภเูวยีง

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ เป็น
ประธานเปิดการประกวด	 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	
ครั้งที่	 66	ปีการศึกษา	2559	ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา	ขอนแก่น	 เขต	5	 โดยมี	 เลขานุการสภา	อบจ.ขอนแก่น	
ด.ต.พิชิต ศรี วิไล ,	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.ชุมแพ	 เขต	 2	
นำยสมพงษ์ ปู  เพ็ง	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	 เขต	 1	
นำยอำทิตย์ ถนอมทนุ	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.ภเูวียง	นำยภำควตั 
ศรีสุรพล	 และ	 นายอ�าเภอภูเวียง นำยเฉลิมชัย ชละธำร 
ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	5	ต.ค.	2559	ณ	รร.บ้านนาก้านเหลือง	
อ.ภูเวียง	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

ปการศึกษา 2559 อ.เมือง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการประกวด	 และแข่งขันทักษะทางวิชาการ	
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	66	ปีการศึกษา	2559	ระดับ
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา	โดยม	ีผอ.สพป.ขอนแก่น	เขต	1	ดร.เชดิศกัดิ์ 
ศรสีง่ำชยั พร้อมคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุน่	เมือ่วนัที	่6	ต.ค.	
2559	ณ	รร.อนุบาลขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการเกษตรผสมผสานเพื่อการสรางรายได 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อการสร้างรายได้	

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดอนธาตุ	 ต.หนองตูม

โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เมือง	 เขต	 6	นำยสุดใจ ทุยบึงฉิม 

	เม่ือวันที	่10	ต.ค.	2559	ณ	รร.โคกสพีทิยาสรรพ์	ต.โคกสี	อ.เมอืง

ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการเกษตรผสมผสานและปลูกขาวพันธุดี

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดโครงการเกษตรผสมผสานและปลูกข้าวพันธุ์ดี	

กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผู ้จัดท�าแปลงขยายเมล็ดพันธุ ์ข ้ าว

บ้านหนองเต่า	ต.โคกสี		โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	6	

นำยสุดใจ ทุยบึงฉิม	ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	11	ต.ค.	2559		

ณ	รร.โคกสีพิทยาสรรค์	ต.โคกสี	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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โครงการพัฒนาฟนฟูดินเพื่อการปลูกพืชผสมผสาน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาฟนฟูดินเพื่อการปลูกพืชผสม

ผสาน	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไร่อ้อยหวาน	 ต.ห้วยเตย	 โดยมี	

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	6	นำยสุดใจ ทุยบึงฉิม,	ส.อบจ.

ขอนแก่น	 เขต	 อ.ซ�าสูง นำยอุทัย วิสิลำ ร่วมเป็นเกียรติ

เมื่อวันที่	11	ต.ค.	2559	ณ	วัดบ้านหลุบเลา	ต.ห้วยเตย	อ.ซ�าสูง	

จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ

มัธยมศึกษา จ.ขอนแกน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป ็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ครั้งที่ 	 66

ปีการศกึษา	2559	ระดบัมธัยมศกึษา	จงัหวดัขอนแก่น	(สพม.25	

จังหวัดขอนแก่น)	โดยม	ีคณะผูบ้รหิาร	หวัหน้าส่วนราชการ	อบจ.

ขอนแก่น	ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัท่ี	13	ต.ค.	2559		ณ	หอประชมุ

โรงเรียนนครขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพ

และสรางความรูทางการเงิน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพ

และสร้างความรู ้ทางการเงิน	 แก่ผู ้ประกอบอาชีพรายย่อย

ในชุมชนเมือง		เมื่อวันที่	18	ต.ค.	2559	ณ	หอประชุมที่ว่าการ

อ�าเภอเมืองขอนแก่น		

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคลาย

วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
พร้อมด้วย	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล, 
รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นำงสำวนงลักษณ์ รัตนจันทร์,
นำยประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	
พนกังาน	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมงานพธิวีางพวงมาลาถวายราชสักการะ 
เนือ่งใน	“วนัคล้ายวนัสวรรคตสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ” 
โดยม	ีผูท้รงคณุวฒุพิเิศษกองทพับก	พล.ท.ธรำกฤต ทบัทองสทิธิ์ 
เป็นประธาน		เมือ่วนัที	่20	ต.ค.	2559	ณ	บรเิวณพระราชานสุาวรย์ี
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	 หน้ากองบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่	 23	 ค่ายศรีพัชรินทร	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น
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งานประกวดแขงขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 66

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
เป ็นประธานเป ิดงานประกวดแข ่ ง ขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรยีน	ครัง้ที	่66	ประจ�าปีการศกึษา	2559	
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 2
โดยมี	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
ขอนแก่น	เขต	2	นำยสำยัณห์ ผำน้อย กล่าวรายงาน	เมื่อวันที่	
24	 ต.ค.	 2559	ณ	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา	
ขอนแก่น	เขต	2	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น

งานแถลงขาว “งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีป

บูชา พุทธกตัญู ประจําป 2559”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงษ์ 
ร่วมแถลงข่าว	 “งานประเพณีออกพรรษา	 ลอยประทีปบูชา	
พทุธกตญั	ูประจ�าปี	2559”	โดยม	ีผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น	
นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์,	นายก	ทน.ขอนแก่น	นำยธีระศักดิ์ 
ฑีฆำยุพันธุ ์ และ	 ผช.ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	
ส�านกังานขอนแก่น	นำยเฉลมิชยั รจุวิรำรตัน์ เป็นผูร่้วมแถลงข่าว
เมื่อวันที่	 5	 ต.ค.	 2559	 ณ	 ห้องศรีจันทร์บอลรูม	 ชั้น	 4
รร.เจริญธานี	ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานแถลงขาวและเปดตัวนักกีฬา

ทีมสโมสรขอนแกนสตาร วอลเลยบอลคลับ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 
ร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัวนักกีฬา	ทีมสโมสรขอนแก่นสตาร์	
วอลเลย ์บอลคลับ	 โดยมี	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นำยพงษ์ศักด์ิ ปรีชำวิทย์ เป็นประธาน	 มีประธานสโมสร
ขอนแก่นสตาร์	วีซี	นำยปำนชัย บวรรัตนปรำณ	กล่าวรายงาน	
และมี	 รองนายก	 ทน.ขอนแก่น นำยชัชวำล พรอมธรรม, 
อธกิารบดีมหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	ดร.เอกอนนัต์ 
สมบัติสกุลกิจ , 	 ผู ้ อ� านวยการส�านักงานการกีฬาแห ่ ง
ประเทศไทย	จงัหวดัขอนแก่น	นำยสำยณัห์ มคัรมย์ ผูแ้ทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง
ในจังหวัดขอนแก่น	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 8	 ต.ค.	 2559
ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

เปดการแขงขัน EGAT ยกนํ้าหนักเยาวชนชิงชนะเลิศ

นานาชาติ ประจําป 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน	 EGAT	 ยกน�้าหนักเยาวชน	 ชิงชนะเลิศ
นานาชาติ	ประจ�าปี	2559	“ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราชฯ	สยามกุฎราชกุมาร”	ครั้งที่	9	โดยมี	ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น	 นำยพงษ์ศักด์ิ ปรีชำวิทย์ เป็นประธาน
เมื่อวันที่	 10	 ต.ค.	 2559	ณ	หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่	 ขก.5	
อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟาสื่อสาร

งานเปดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพยขอนแกน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 
ร่วมงานเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น	 โดยม	ีรองผูว่้า
ราชการจงัหวดัขอนแก่น	นำยชยัธวชั เนยีมศริ	ิเป็นประธาน	นายก
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น	นำยชำญณรงค์ บุริสตระกูล 
เป็นผู้กล่าวรายงาน	 และมี	 นายกสมาคมอสงัหารมิทรพัย์ไทย	
นำยพรนรศิ ชวนไชยสทิธ,ิ	 นายก	 ทน.ขอนแก่น	นำยธีระศักดิ์ 
ฑีฆำยุพันธุ์ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชน	 ร่วมเป็น
เกียรติ	 เมื่อวันที่	11	ต.ค.	2559	ณ	ห้องประชาสโมสรบอลรูม	
รร.อวานี	ขอนแก่น

งานสานสัมพันธคนแซโควป 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
มอบหมายให้ นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าว
แสดงความยินดีในงานสานสัมพันธ์คนแซ่โค้ว	 ปี	 2559	 โดยมี	
นายกสมาคมตระกูลโค้วขอนแก่น	นำยไพรัช สิริเพำประดิษฐ์ 
เป ็นประธาน	 ในโอกาสนี้มี	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอแก่น	
นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์,	นายก	ทน.ขอนแก่น	นำยธีระศักดิ์ 
ฑีฆำยพุนัธุ ์ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั	และเอกชน	ร่วมเป็นเกยีรติ
เมือ่วนัที	่12	ต.ต.	2559	ณ		ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซาขอนแก่น

พธิวีนัตาํรวจและวนัอนสุรณแหงความเสยีสละ ประจาํป 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 
พร้อมด้วย	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล, 
รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นำยประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ	 หัวหน้า
ส่วนราชการ	 ข้าราชการ	พนักงาน	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมพิธีวาง	
พวงมาลาในวันต�ารวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ	
ประจ�าปี	2559	โดยม	ีรรท.ผบช.ภ.4	พล.ต.ต.จตพุล ปำนรกัษำ 
เป ็นประธาน	 และมี	 รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นำยชัยธวัช เนียมศิริ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	และเอกชน	
ร่วมวางพวงมาลา	เมื่อวันที่	13	ต.ค.	2559	ณ	บริเวณอนุสรณ์	
แห่งความเสียสละ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

วันปยมหาราช ประจําป 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 
พร้อมด้วย	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล
รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร 
หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมงานพิธี	
“วันปิยมหาราช”	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น	นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ เป็นประธาน	เมื่อวันที่	23	
ต.ค.	 2559	ณ	บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์	 รัชกาลที่	 5	
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ นมัสการ

องคพระใหญ ไหวรอยพระพุทธบาท ประจําป 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล 
พร้อมด้วย	ผอ.ส�านักการช่าง	นำยวริตั ินำคนชม,	ผอ.กองกจิการสภาฯ
นำงวรำพร หำญชนะชัยกูล	 และข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น
ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.อุบลรัตน์	ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ์ 
ร่วมงานประเพณีออกพรรษา	 ตักบาตร	 เทโวโรหณะ	 นมัสการ
องค์พระใหญ่	 ไหว้รอยพระพุทธบาท	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์
เป็นประธาน	 และมี	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	
นำงศศิธร ปรีชำวิทย์,	ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	และเอกชน		
เข ้ า ร ่ วมท� าบุญตักบาตร 	 เมื่ อวั นที่ 	 17 	 ต .ค . 	 2559	
ณ	วัดพระพุทธบาทภูพานค�า	อ.อุบลรัตน์	จ.ขอนแก่น

พิธีวางพานพุมดอกไมสด เนื่องในพิธีถวายราชสักการะ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นำยธำดำ พรหมสำขำ 
ณ สกลนคร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด	 เนื่องในพิธีถวายราชสักการะ
สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ีกจิกรรมวนัพยาบาลแห่งชาติ
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ	 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ	
และวันอาสาสมัครไทย	โดยมี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	
นำยสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ เป็นประธาน	 เมื่อวันท่ี	 21	 ต.ค.	
2559	ณ	 ลานพระบรมราชานุสาวรีย์	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีบําเพ็ญกุศลปณรสมวาร (15 วัน)

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	 หัวหน้าส�านักปลัด	 อบจ.	นำยวรเวทย์ ดิเรกศรี 
พร้อมด้วย	 หัวหน้าส ่วนราชการ	 ข ้าราชการ	 พนักงาน
อบจ . ข อนแก ่ น 	 ร ่ ว มพิ ธี บ� า เ พ็ ญ กุ ศ ลป ั ณ ร สม ว า ร
(15	 วัน)	 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล	 แด่พระบาทสมเด็จ	
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	
จักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	 บรมนาถบพิตร	 โดยมี	
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ 
เป็นประธาน	เมือ่วนัที	่27	ต.ค.	2559	ณ	วดัธาตพุระอารามหลวง	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล 
พร้อมด้วย	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นำยธำดำ พรหมสำขำ 
ณ สกลนคร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	
ร่วมงานพธิ	ี“วนัทีร่ะลกึพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั”	
โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ 
เป็นประธาน	เมื่อวันที่	1	ต.ค.	2559	ณ	ศาลาประชาคมจังหวัด
ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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รู้เรื่องกฎหมาย

โดย...รัฐกรณ์ ทองงาม นิติกรช�านาญการพิเศษ

หมวด 10 ศำล	 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

เป็นอ�านาจของศาล	 ซึ่งต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

และในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์	 ผู้พิพากษาและ

ตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็ว	 เป็นธรรมและ

ปราศจากอคติทั้งปวง

ศำลยุติธรรม	 มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง

เว้นแต่คดทีีร่ฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายบัญญตัใิห้อยูใ่นอ�านาจของ

ศาลอื่น

 ศำลปกครอง	 มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง

อันเนื่องจากการใช้อ�านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือ

เนือ่งมาจากการด�าเนนิกจิการทางปกครอง	ท้ังน้ี	ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ

 ศำลทหำร	 มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา

ที่ผู ้กระท�าความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอ�านาจศาลทหารหรือ

คดีอื่น		ทั้งนี้		ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 ศำลรัฐธรรมนูญ	 มีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบ

ด้วยด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย	 และ

พจิารณาวนิจิฉยัปัญหาเกีย่วกบัหน้าทีแ่ละอ�านาจของสภาผูแ้ทน

ราษฎร	วุฒิสภา	รัฐสภา	คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระ

 หมวด 12 องค์กรอิสระ	 	 เป็นองค์กรที่จัดต้ังข้ึน

ให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

และกฎหมาย	โดยสจุรติ	เท่ียงธรรม	กล้าหาญและปราศจากอคติ

ทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจประกอบด้วย	 คณะกรรมการเลือกต้ัง	

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติแห่งชาต	ิ	คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ		คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 หมวด 13 องค์กรอัยกำร	 มีหน้าที่และอ�านาจตามที่

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	 พนักงานอัยการมีอิสระ

ในการพิจารณาส่ังคดแีละการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปโดยรวดเรว็		

เที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวงและไม่ถือว่าเป็นค�าส่ัง

ทางปกครอง

 หมวด 14 กำรปกครองท้องถ่ิน	 ให้มีการจัดการ

ปกครองส ่วนท ้องถ่ินตามหลักแห ่งการปกครองตนเอง

ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น	 มีหน้าที่และอ�านาจ

ดูแลและจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	ให้มีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือจัดสรร

ภาษทีีเ่หมาะสม	มอีสิระในการบริหาร	การส่งเสริมและสนบัสนนุ

การศึกษา	 การเงินและการคลังและการก�ากับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท�าเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อคุ้มครอง

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ

เป็นส ่วนรวม	 การป้องกันการทุจริตและการใช ้จ ่ายเงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์และ

การป้องกนัการก้าวก่ายการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการท้องถิน่	

การบริหารงานบุคคลใช้ระบบคุณธรรม	 	 สมาชิกสภาท้องถิ่น	

ต้องมาจากการเลือกต้ัง	 ผู้บริหารท้องถ่ินให้มาจากการเลือกตั้ง

หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น	 การด�าเนินงาน

เปิดเผยข้อมลูและรายงานผลการด�าเนนิงานให้ประชาชนทราบ

โดยให้ประชาชนมส่ีวนร่วม	ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือ

เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ

ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ฉบับผ่ำนประชำมติ
(ตอจากฉบับที่แลว)
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ภารกิจ ส�านักปลัด อบจ.

โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 

	 เมื่อวันที่	 8	 พ.ย.	 2559	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น	 ร่วมกับ	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์จั งหวัดขอนแก ่น , 	 มณฑลทหารบกที่ 	 23 ,	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น,	 วิทยาลัย
เทคนคิขอนแก่น,	ส�านกังานท้องถิน่จงัหวดัขอนแก่น	และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น	 มอบบ้าน	 “โครงการ
ขอนแก่นอาสาสร้าง	 -	 ซ่อมบ้าน	 ให้กับผู้ด้อยโอกาสเทิดไท้
องค์ราชินี	 84	 พรรษา”	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 นายก	 อบจ.
ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ เป็นประธานมอบบ้าน	
มี	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ 

โครงการขอนแก่นอาสาสร้าง-«่อมบ้าน ใË้กับ¼Ù้ด้อยโอกาส 
เทิดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา ประจ�าปี 2559

เป็นผู้กล่าวรายงาน	ในโอกาสนี	้ม	ี เสนาธกิาร	มทบ.23	พ.อ.คณธชั 
ชนะกำญจน์,	 ผกก.สภ.ชุมแพ	พ.ต.อ.ศรำยุทธ ฉ�่ำผิว,	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.ชมุแพ	เขต	2	นำยสมพงษ์ ปูเพง็,	นายอ�าเภอชุมแพ
นำยพันธ์เทพ เสำโกศล,	 คณบดี	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัย	ขอนแก่น รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองค�ำสมุทร,	ผอ.ศูนย์
บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น	นำงสมสง่ำ ทะสำ,	รองนายก
เทศมนตรีต�าบลนาเพียง	นำยประกิต บญุมำ	และหัวหน้าส�านกัปลดั	
อบจ.	 นำยวรเวทย์ ดิเรกศรี ร ่วมเป ็นเกียรติ	 ณ	 บ้าน	
นำยชรนิทร์ เหง่ำทำ	เลขที	่58	หมูท่ี	่15	บ้านโนนงาม	ต.นาเพยีง	
อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ ส�านักปลัด อบจ.

	 ส�าหรับการด�าเนินงานในส่วนงบประมาณของ	 อบจ.
ขอนแก่น	 ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จและได้ท�าพิธีมอบพร้อมกัน	
จ�านวน	9	หลัง	ประกอบด้วย
	 1.	 นำยชรนิทร์ เหง่ำทำ ราษฎรบ้านโนนงาม	หมูท่ี	่15
ต�าบลนาเพยีง	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น	งบประมาณ	400,000	บาท	
ไ ด ้ รั บ ค ว า ม อนุ เ ค ร า ะ ห ์ ใ น ก า ร อ อ ก แบบบ ้ า น จ า ก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 2.	 นำงสงัข์ทอง ชำญปำไพร	ราษฎรบ้านหนองมะเขือ	
ต�าบลโคกส�าราญ	 อ.บ้านแฮด	 จ.ขอนแก่น	 งบประมาณ
อบจ.ขอนแก่น	50,000	บาท	และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา	
10,000	 บาท	 รวม	 60,000	 บาท	 โดยได้รับความอนุเคราะห์
แรงงานในการซ่อม-สร้างบ้าน	 จาก	 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	
และ	มทบ.23
	 3. นำงคูณ มนต์ปรำณีต	 ราษฎรบ้านป่าชาด	
ต�าบลขามป ้อม	 อ.พระยืน	 จ.ขอนแก ่น	 งบประมาณ	
อบจ.ขอนแก่น	 30,000	 บาท	 โดยได้รับการบริจาคแผ่นฝ้า
พร้อมอุปกรณ์	 จาก	 หจก.อรยะยิปซั่มบอร์ด	 และได้รับความ
อนุเคราะห์แรงงานในการซ่อม-สร้างบ้าน	จาก	วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น
	 4.	 นำงจัณลี ณะขุขันธ ์	 ราษฎรบ้านโนนเขวา	

ต�าบลสวนหม่อน	อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น	งบประมาณ	อบจ.ขอนแก่น
20,000	 บาท	 และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา	 10,000	 บาท

รวม	 30,000	 บาท	 โดยได้รับความอนุเคราะห์แรงงานในการ
ซ่อม-สร้างบ้าน	จาก	มทบ.23	และ	อบต.สวนหม่อน
	 5.	 นำงบัวโฮม ไฮด�ำ	 ราษฎรบ้านหนองเซียงซุย	
ต�าบลป่าหวายนั่ง	 อ.บ้านฝาง	 จ.ขอนแก่น	 งบประมาณ	
อบจ.ขอนแก่น	20,000	บาท	และได้รบัความอนเุคราะห์แรงงาน
ในการซ่อม-สร้างบ้าน	จาก	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
	 6.	 นำงสุนทร ศรีบุญเรือง ราษฎรบ้านโคกสูง	
หมู่ที่	 13	 ต�าบลนางาม	 อ.มัญจาคีรี	 จ.ขอนแก่น	 งบประมาณ	
อบจ.ขอนแก่น	20,000	บาท	และได้รบัความอนเุคราะห์แรงงาน
ในการซ่อม-สร้างบ้าน	จาก	อบต.นางาม
	 7.	 นำยทิวำกร แสงหำชัย	ราษฎรบ้านนาค้อ	หมู่ที่	6	
ต�าบลเขาสวนกวาง	 อ.เขาสวนกวาง	 จ.ขอนแก่น	 งบประมาณ	
อบจ.ขอนแก่น	20,000	บาท	และได้รบัความอนเุคราะห์แรงงาน
ในการซ่อม-สร้างบ้าน	จาก	อบต.เขาสวนกวาง
	 8.	 นำยประชุน รั งแก ้ว 	 ราษฎรบ ้านนาหว ้า	
ต�าบลนาหว้า	อ.ภูเวียง	จ.ขอนแก่น	งบประมาณ	อบจ.ขอนแก่น	
20,000	 บาท	 และได้รับความอนุเคราะห์แรงงานในการ
ซ่อม-สร้างบ้าน	จาก	อบต.นาหว้า
	 9.	 นำงบุญเลิศ กองภำ ราษฎรบ ้านอ ่างศิลา	
ต.สงเปอย	 อ.ภูเวียง	 จ.ขอนแก่น	 งบประมาณ	 อบจ.ขอนแก่น	
20,000	 บาท	 และได้รับความอนุเคราะห์แรงงานในการ
ซ่อม-สร้างบ้าน	จาก	อบต.สงเปอย
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ร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย...ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

วารสารคนูแคน	ฉบบันีจ้ะน�าผูอ่้านไปรูจ้กักบัร่างพระราชบญัญติั

การจัดซื้อจัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.	 . . .

ท่ีจะออกมาบังคับใช้ในเร็วๆ	 จึงขอน�าสาระส�าคัญของร่าง

กฎหมายฉบับนี้มาให้ท่านผู ้อ ่านได้ทราบเป็นการเบื้องต้น

ดังนี้ครับ

	 เหตุผลของการให้มีกฎหมายนี้	 ก็เพื่อให้การด�าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ของหน่วยงาน	ของรัฐ

ทุกแห่ง	ได้มี

	 1.	 มีกรอบการปฏิบัติงาน	ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	

	 2.	 มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด	

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

	 3.	 เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	

	 4.	 จดัซือ้จดัจ้างท่ีค�านึงถึงวัตถุประสงค์	ของการใช้งานเป็น

ส�าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน	

	 5.	 มีการวางแผนการด�าเนินงาน	

	 6.	 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 7.	 รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล		และ

	 8.	 มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจ

สอบการจัดซื้อจัดจ้าง	

	 ร่างกฎหมายฉบบันี	้เมือ่ได้ตราเป็นกฎหมายและมผีลบงัคบั

ใช้แล้ว	 จะครอบคลุมทุกหน่วยงาน	 โดยมีการให้ค�าจ�ากัดความ

ของค�าว่า	“หน่วยงานของรฐั”	หมายความว่า	ราชการส่วนกลาง	

ราชการส ่วนภูมิภาค	 ราชการส ่วนท้องถิ่น	 รัฐวิสาหกิจ

ตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ	องค์การมหาชน	องค์กร

ตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐั	องค์กรตามรฐัธรรมนญู	หน่วยธรุการ

ของศาล	 มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 หน่วยงานสังกัดรัฐสภา

หรือในก�ากับของรัฐสภา	หน่วยงานอิสระของรัฐ	และหน่วยงาน

อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	

	 จะมคีณะกรรมการท่ีเกีย่วข้องกบักระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง

เข้ามาท�าหน้าในแต่ละด้านเป็นการเฉพาะ	 โดยมีตัวแทนจาก

หน่วยงานต่างๆ	เข้ามาเป็นกรรมการ	รวม	5	ชุดด้วยกัน	ได้แก่

“คณะกรรมกำรนโยบำย”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการ

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	

“คณะกรรมกำรวินิจฉัย”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการ

วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ	จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	

 “คณะกรรมกำรรำคำกลำง”	หมายความว่า	คณะกรรมการ

ราคากลางและ	ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ	

 “คณะกรรมกำร ค.ป.ท.”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการ

ความร่วมมือป้องกัน	การทุจริต	

 “คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์”	 หมายความว่า

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน	

	 ในร่างกฎหมายฉบับนี้	ได้ให้ความหมายของ	“รำคำกลำง” 

หมายความว่า	 ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส�าหรับเปรียบเทียบราคา	

ที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้	 ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง

ตามล�าดับ	ดังต่อไปนี้	

	 (1 ) 	 ราคา ท่ี ได ้มาจากการค� านวณตามหลัก เกณฑ ์

ที่คณะกรรมการราคากลาง	ก�าหนด	

	 (2)	 ราคาท่ีได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่

กรมบัญชีกลาง	จัดท�า	

	 (3)	ราคามาตรฐานที	่	ส�านกังบประมาณหรอืหน่วยงานกลาง

อื่นก�าหนด	

	 (4)	ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด	

	 (5)	 ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา

สองปีงบประมาณ	

	 (6)	 วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 หรือแนวทางปฏิบัติ

ของหน่วยงานของรัฐนั้น	ๆ	

	 ในกรณีที่มีราคาตาม	(1)	ให้ใช้ราคาตาม	(1)	ก่อน	ในกรณีที่

ไม่มรีาคาตาม	(1)	แต่มรีาคาตาม	(2)	หรอื	(3)	ให้ใช้ราคาตาม	(2)	

หรือ	 (3)	ก่อน	 โดยจะใช้ราคาใดตาม	 (2)	หรือ	 (3)	 ให้ค�านึงถึง

ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญ	 ในกรณีที่ไม่มีราคา

ตาม	(1)	(2)	และ	(3)	ให้ใช้ราคาตาม	(4)	(5)	หรือ	(6)	โดยจะใช้

ราคาใดตาม	(4)	(5)	หรือ	(6)	ให้ค�านึงถึงประโยชน์	ของหน่วย

งานของรัฐเป็นส�าคัญ	

	 นั่นหมายถึงว่ามีการเรียงล�าดับก่อนหลังในการพิจารณา

น�าราคากลางมาใช้	นะครับ

	 ในร่างกฎหมายก�าหนดให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้มีอ�านาจออกกฎ

กระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	

ตามตอฉบับหนาครับ.
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ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.

โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

	 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ได้เก็บรักษา
ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง	 รวมท้ังเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ได้จัดการเลอืกตัง้เมือ่วนัที	่26	ส.ค.	2555	ซึง่ตามกฎหมายเลอืกตัง้	
ได ้ก� าหนดให ้ เก็บรักษาไว ้ เป ็น เวลา	 4	 ป ี 	 นับ ต้ั งแต ่
วันประกาศผลการเลือกตั้ง	 ซึ่งครบก�าหนด	 4	 ปี	 เมื่อวันที่	
18	ก.ย.	2559	
	 กองกจิการสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	จงึได้ตรวจสอบ
ต้นขัว้บตัรเลอืกตัง้และเอกสารเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ทีเ่กบ็รกัษาไว้
จากน้ันได้รายงานและขออนุมัติท�าลายเอกสารการเลือกตั้ง		
ต่อส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัขอนแก่น	
และได้รับอนุมัติให้ลายต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งได้	โดยมีรายละเอียดดังนี้	
	 -	 ต้นขัว้บตัรเลอืกตัง้ทีใ่ช้ลงคะแนนแล้ว	จ�านวน	692,398	บตัร
	 -	 บัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ชุดหมายเหตุลงคะแนน	
(สถ.9)	จ�านวน	30	ชุด
	 -	 บัญชีรายช่ือผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง	 ชุดหมายเหตุลงคะแนน	
(สถ.32)	จ�านวน	30	ชุด			
	 	 ซึ่งกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ได้ท�าการ
เผาท�าลายต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกต้ัง	
จนสิน้สภาพไม่สามารถน�ามาใช้งานได้อกี	 เมือ่วนัท่ี	 18	ต.ค.	2559
และได้รายงานผลการท�าลายต้นข้ัวบัตรเลือกตั้งและเอกสาร
เกี่ยวกับเลือกตั้งให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัดขอนแก่นทราบแล้ว

การท�าลายบัตรเลือกตัéงและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตัéง
สมาชิกสภาองค์การบริËารส่วนจังËวัดขอนแก่น
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	 การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช	นับเป็นความสูญเสียคร้ังยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง

ของคนไทยทั้งประเทศ	เป็นความเศร้าโศกเสียใจอย่างหาที่สุดมิได้	

	 ปวงข้าพระพุทธเจ้า	 ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้	 และเพ่ือเป็นการถวาย 

ความอาลยัและร�าลกึถงึพระองค์ท่านทีท่รงมพีระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อพสกนกิรชาวขอนแก่น	วารสารคนูแคน	ฉบับ

ประจ�าเดือนพฤศจิกายน	 2559	 ขอย้อนรอยพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในการเสด็จ	

พระราชด�าเนินมาจังหวัดขอนแก่น

ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น

โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา

ย้อนรอยพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการเสด็จพระราชด�าเนินมาจังหวัดขอนแก่น

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ได้ทรงเสด็จพระราชด�าเนินมาจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรก	

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ์	 พระบรมราชินีนาถ 

เมื่อวันที่	 5	 –	 6	 พ.ย.	 2498	 เป็นการเสด็จโดยขบวนรถไฟ

พระที่นั่ง

	 จากนั้นเมื่อวันที่	 14	 มี.ค.	 2509	 พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เสด็จพระราชด�าเนิน 

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 และ

สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าอบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวด	ี

(ฐานันดรศักดิ์ ในขณะนั้น)	 ไปทรงประกอบพิธีเป ิดเขื่อน 

และทรงพระราชทานชื่อเขื่อนนี้ว่า	“เขื่อนอุบลรัตน์”
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	 เมื่อวันที่	1	พ.ค.	2520	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้เสดจ็ไปทอดพระเนตรบรเิวณทีจ่ะสร้างเขือ่นทดน�า้ล�าน�า้เชญิ	 

และมพีระราชด�ารสัให้กรมชลประทานก่อสร้างให้แล้วเสรจ็โดยด่วน 

กรมชลประทานได้เริ่มก ่อสร ้างเมื่อวันที่ 	 1	 มิ .ย.	 2520	 

และแล้วเสร็จเมื่อวันที่	6	เม.ย.	2522	

	 วันที่ 	20	 ธันวาคม	 พ.ศ.2510	พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชด�าเนินมา

เปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 วนัที1่6	ธนัวาคม	พ.ศ.2511	ได้ทรงเสดจ็พระราชด�าเนนิ

มาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เป็นปีแรก	

ทีม่า	:	http://www.vcharkarn.com/vcafe/217248	,http://ridceo.
rid.go.th/khonkaen/datamid/pm_chen.html	,	
https://www.facebook.com/kku.archives/?fref=ts	,http://www.
isaanbizweek.com/3633

	 นบัจากนัน้พระองค์ท่านได้ทรงเสด็จพระราชด�าเนนิมา

พระราชทานปริญญาบัตรให้แก ่ผู ้ที่ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก ่น	 ต ่อเนื่องเป ็นระยะเวลา	30	 ป ี	 

เมื่อ	 17	 ธ.ค.	 2541	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช	ทรงเสดจ็พระราชด�าเนนิ	มาพระราชทานปรญิญาบัตร

ให้แก่ผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น	เป็นปีสดุท้าย
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ภารกิจกองคลัง

โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

การรับช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ไตรมาสสี่ ปีงบประมาณ 2559

  วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559

	 1.	 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม	พรบ.	อบจ.	 จ�านวน	 24,794,807.21	 บาท		

	 2.	 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม	พรบ.แผน	และ	 จ�านวน	 46,360,739.44	 บาท

	 	 ขั้นตอนการกระจายอ�านาจ

	 3.	 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	 จ�านวน	 126,279,620.41	 บาท

	 4.	 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	 จ�านวน	 19,531,388.24	 บาท								

	 5.	 ค่าภาคหลวงแร่	 จ�านวน	 0.00	 บาท

	 6.	 ภาษีน�้ามัน	 จัดเก็บได้	 3,150,221.53	 บาท

	 7.	 ภาษียาสูบ	 จัดเก็บได้	 15,905,171.86	 บาท

	 8.	 ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม	 จัดเก็บได้	 589,937.50	 บาท

	 9.	 เงินรายได้สถานีขนส่ง	(งบเฉพาะการ)	 จัดเก็บได้	 7,201,463.98	 บาท

ยอดรำยรับจริงและรำยจ่ำยจริง

ไตรมำสสี่ ปีงบประมำณ 2559

  วันที่  1  กรกฎำคม - 30  กันยำยน  2559

รำยรับจริง รำยจ่ำยจริง

รำยกำร จ�ำนวนเงิน รำยกำร จ�ำนวนเงิน

รายรับทั้งสิ้น 340,944,479.91 รายจ่ายตามงบประมาณ 354,216,648.02

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 73,401,060.44 รายจ่ายค้างจ่าย 12,949,798.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 41,400,959.36 จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง 5,725,363.83

รวมทั้งสิ้น 455,746,499.71 รวมทั้งสิ้น 372,891,809.85
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	 กองแผนและงบประมาณ	 อบจ.
ขอนแก่น	ได้จดัท�า	“ร่าง”	แผนการด�าเนนิงาน
ป ร ะ จ� า ป ี ง บ ป ร ะ ม าณ 	 พ . ศ . 2 5 6 0
ของ	 อบจ.ขอนแก ่น	 ตามข ้อ บัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	
2560	 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการและกิจกรรมพัฒนาที่ก�าหนด
จะด�าเนินการในพื้นที่ของ	 อบจ.ขอนแก่น	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	และให้เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย	
การจัดท�าแผนพัฒนา	 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.2559	 ข้อ	 12	
จากน้ันจึงเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดขอนแก ่น	
ได้พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนการด�าเนนิ
งานประจ�าป ี งบประมาณ	 พ.ศ.2560	
ของ	 อบจ.ขอนแก่น	 ในคราวการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค ์การบริหาร
ส ่วนจังหวัดขอนแก ่น	 ครั้ ง ท่ี 	 4/2559	
เมื่อวนัที	่13		ต.ค.	2559		โดยม	ีปลดั	อบจ.
ขอนแก่น	 นำงพัฒนำวดี  จันทร ์นวล
เป็นประธานในการประชุม	ก่อนน�าเสนอต่อ
นายก	 อบจ.ขอนแก ่น	 ดร.พงษ ์ศักดิ์ 
ตัง้วำนชิกพงษ์ ลงนามประกาศใช้แผนการ
ด�าเนินงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	
ของ	 อบจ.ขอนแก่น	 เมื่อวันที่	 14	 ต.ค.
พ.ศ.2559	ที่ผ่านมา

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ

โดย...ธัชชพันธ์  ศิริสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

แ¼นการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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	 ตามที่ส�านักพระราชวังได้มีประกาศ	เมื่อวันที่	13	ต.ค.	

2559	 เวลา	 19.30	 น.	 ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช	ในหลวงรัชการที่	9	เสด็จสวรรคต	ซึ่งน�ามาถึง

ความโศกเศร้า	 เสียใจของประชาชนชาวไทยเป็นจ�านวนมาก	

ข้าราชการ	พนกังาน	กองกจิการขนส่ง	และสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร

ในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	ทัง้	4	สถาน	ีได้แก่	

สถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอบ้านไผ่	อ�าเภอชุมแพ	อ�าเภอภูเวียง	

และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	แห่งที่	 3	 ได้ร่วมกัน

ประดับตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์	 เพื่อเป็นการแสดงความ

สถานีขนส่ง¼Ù้โดยสารองค์การบริËารส่วนจังËวัดขอนแก่น 
จัดกิจกรรมร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเดçจพระปรมินทรมËามËาภÙมิพลอดØลยเดช

ภารกิจกองกิจการขนส่ง

โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

อาลยั	ณ	สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร	ทัง้	4	แห่ง	พร้อมกบัเปิดให้พีน้่อง

ประชาชนผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	 ได้ร่วมลงนามใน

สมุดลงนามที่เตรียมไว้	 เพื่อถวายความอาลัยและร�าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
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บทความหน่วยตรวจสอบภายใน

โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

ในฉบบันีห้นว่ยตรวจสอบภายใน	ขอน�าตวัอยา่งขอ้ทกัทว้งของส�านกัตรวจเงนิแผน่ดินจงัหวดัขอนแกน่	ในเรือ่งการเบกิจา่ย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน	 การคลัง	 ให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามระเบียบ	 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	 หน่วยตรวจสอบภายในหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างข้อทักท้วง

ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามสมควร	 และจะได้น�าเสนอตัวอย่างข้อทักท้วง

ของ	สตง.ในเรื่องอื่น	ๆ		มาให้ผู้ที่สนใจได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ในฉบับต่อไป	

ตัวอย่ำงข้อทักท้วงของ สตง. 
         

¢ŒÍº¡¾Ã‹Í§·ÕèµÃÇ¨¾º ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
     เจ้ำหน้ำที่อยู่เวรในช่วงเทศกำล          

	 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ	ในช่วงเทศกาลปีใหม่	และในช่วงเทศกาลสงกรานต์	

ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรบริการประชาชนประจ�าด่านตรวจ

หรือจุดตรวจในเขตพื้นที่ส�าหรับให้บริการประชาชน

และนักท่องเที่ยวตามสถานท่ีต่างๆ	 นอกท่ีตั้งส�านักงาน

ในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวได้มีการจ่ายเงิน

ให้แก่พนักงานเทศบาล	 และพนักงานจ้าง	 ท่ีปฏิบัติหน้าที่

ในส่วนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 งานกองช่าง	

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	และงานกองการประปา	

ซึง่ตามปกตมิไิด้มหีน้าทีใ่นการปฏิบัตงิานในลกัษณะดงักล่าว

นอกที่ตั้งส�านักงานแต่อย่างใด

    เจ้ำหน้ำที่อยู่เวรในช่วงเทศกำล          

 เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	 ด่วนมาก	

ที่ 	 มท	 0808.4/ว	 1562	 ลงวันที่ 	 	 15	 พฤษภาคม	 2550	

เรื่อง	 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซ่ึงก�าหนดให้ค่าตอบแทน

ที่สามารถเบิกจ่ายให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นได้ต้องเป็นการ

ปฏบิติังานตามหน้าทีป่กติโดยลกัษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏบิตังิาน

ในราชการในทีต่ัง้ส�านกังานหรอืโดยลกัษณะงานส่วนปฏบิตังิานนัน้

นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส�านักงานหรือโดยลักษณะงานปกติ

ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ	 และได้ปฏิบัติงานนั้น

นอกผลัดหรือกะของตน	เท่านั้น

 ขอให้เรียกคืนเงินจากผู ้ต้องรับผิดชอบส่งคืนคลังเทศบาล	

และในโอกาสต่อไปให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการฯ	 ดังกล่าว

โดยเคร่งครัด

ที่มำ	:	 หนังสือ	รวมข้อทักท้วง	ด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงิน	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 รวบรวมเรียบเรียง	โดย	วิภา	ธูสรานนท์



การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับการศึกษาขัéนพืéน°าน
ประจ�าปีการศึกษา 2559 ระดับจังËวัด

ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

โดย...พงศกร  ภูมิบุญ  ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

	 วันที่	10	พ.ย.	2559		นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์

ตั้งวำนิชพงษ์ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษา

เพือ่รบัรางวลัโรงเรยีนพระราชทาน		ระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	

ประจ�าปีการศกึษา	2559	ระดบัจงัหวดั	ของโรงเรยีนสชีมพูศกึษา		

ซ่ึงมคีณะกรรมการประเมนิในครัง้นีป้ระกอบด้วย	รอง	ผอ.สพป.

ขอนแก่นเขต	 3	 นำยทินกร พันธุระ	 ประธานกรรมการ	

พร้อมคณะ	ณ	รร.สีชมพูศึกษา	อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น
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โครงการอบรมการใช้งานË้อง ASEAN e-Classroom และ E-Classroom

ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

โดย...ราชัย โพธิ์ศรี  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

	 เมื่อวันที่	 28	 ต.ค.	 2559	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ มอบหมายให้	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	

นำงสำวนงลักษณ์ รัตนจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้งานห้อง	ASEAN	e	–Classroom	และ	E	–	Classroom

ให้กบัโรงเรยีนในสงักดั	อบจ.ขอนแก่น	ศนูย์พฒันาเดก็เล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัขอนแก่น	ศนูย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดขอนแก่น	ณ		ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย...เทวา   ตั้งวานิชกพงษ์   ศึกษานิเทศก์ คศ.3  ช�านาญการพิเศษ

แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา

	 สวัสดีค่ะ	 ผู ้อ่านทุกท่าน	 ฉบับนี้ผู ้เขียนขอน�าเสนอ
แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา	 	 เพราะการนิเทศภายใน		
เป็นสิง่ส�าคัญประการหนึง่ทีจ่ะช่วยให้คร	ู	บุคลากรทางการศกึษา
ในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามความ
คาดหวังของหลักสูตร		
 กำรนิเทศกำรศึกษำ	 เป็นกระบวนการท�างานร่วมกัน
ของผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูและบุคลากรทาง	 การศึกษา 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนรู ้ของนักเรียน	 
มีจุดมุ่งหมายคือ	 1.	 เพื่อพัฒนาคนและบุคลากรทางการศึกษา	 
2.	เพือ่พฒันาการจัดกระบวนการเรยีนรู้			3.	เพือ่การสร้างความ
สัมพันธ์			4.	เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจ	หลักการส�าคัญของการ
นเิทศการศึกษาคือ	1.	การนเิทศการศกึษาเป็นกระบวนการ	(การ
ท�างานเป็นขั้นตอน/มีความต่อเนื่อง/เป็นระบบ/ไม่หยุดนิ่ง/ 
มีปฏิสัมพันธ์)	 ท�างานร่วมกันระหว่างผู ้บริหารสถานศึกษา	 
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ	 2.	 เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่คุณภาพ 
และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียน	 3.	 เน้นบรรยากาศ 
ที่เป็นประชาธิปไตย
องค์ประกอบของกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ
	 1.	 บุคลากรนิเทศ	 ประกอบด้วย	 ผู้อ�านวยการสถาน
ศึกษา	 รองผู้อ�านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ	 หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้		 คณะนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้และคร ู
ผู ้สอน	 ซึ่ งจะเป ็นตัวจักรส�าคัญในการนิ เทศการศึกษา 
และท�าหน้าที่เป็นผู้นิเทศการศึกษาด้วย
	 2.	 วิธีการนิเทศ
	 	 2.1	ก�าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ		 ที่ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและความร่วมมือในการท�างานของครูและคณะ	 
ส่งเสรมิให้ครูรกังานวชิาการ	ท�างานวชิาการอย่างสม�า่เสมอและ
ต่อเนื่อง	 	 เคารพในหลักการและเหตุผล	 	 พยายามปรับปรุง
คุณภาพของงาน	 	 และช่วยเหลือให้ครูปฏิบัติงานได้สะดวก		 
มโีอกาสเพิม่พนูความรู	้	ความเข้าใจ		มเีวลาปฏบัิตงิานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 2.2	ก�าหนดวธิกีารหาข้อมลู		ศกึษาปัญหาอปุสรรค	
และประเดน็ทีต้่องพฒันา	ได้แก่	การเข้าเยีย่มชัน้เรยีน	การสังเกต	
ปรึกษาหารือ	ประเมินผลงานทางวิชาการของโรงเรียน
	 	 2.3	ก�าหนดวธิหีรอืกจิกรรมการนเิทศ	โดยพจิารณา
เลือกวิธีการหรือกิจกรรมต่อไปนี้ตามความเหมาะสม	 ได้แก่	 

การปฐมนเิทศ	การสาธติการจัดกระบวนการเรียนรู้	การประชมุ	
การอบรม
	 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ	 ได้แก่	 แบบทดสอบ		
แบบส�ารวจ	แบบสังเกต	แบบบนัทกึพฤติกรรม	การจดัการเรยีน
รู้	แบบบันทึกบรรยากาศในชั้นเรียน	และเอกสารอ้างอิง
กระบวนกำรนิเทศ   
	 	 1)	 ศกึษาสภาพปัจจุบนั	ปัญหาและความต้องการ
	 	 2)	 การวางแผนและก�าหนดทางเลือก
	 	 3)	 การสร้างสื่อ	นวัตกรรมและเครื่องมือ
	 	 4)	 การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา
	 	 5)	 การประเมินผลและรายงานผล
 สรุป	 	 หากโรงเรียนได้น�าเอาแนวคิดการนิเทศภายใน 
มาใช้ในโรงเรยีน	กจ็ะท�าให้โรงเรยีนมกีารพฒันางานวชิาการมากข้ึน 
การที่จะพัฒนางานวิชาการนั้นผู ้บริหารจ�าเป็นต้องพัฒนา 
ทั้งกระบวนการเรียนการสอน	 กิจกรรมทางด้านวิชาการต่างๆ	
และกระบวนการนิเทศการศึกษาควบคู่กันไปด้วย	นอกจากนั้น
ภายในโรงเรยีนยงัมคีรทูีม่ปีระสบการณ์	ความรู	้ และความสามารถ 
ทีแ่ตกต่างกนั	การนเิทศภายในจะเป็นวธิกีารอย่างหนึง่ในการลด
ช ่องว ่างดังกล ่าว	 ซ่ึงมีผลท�าให ้การปฏิบั ติงานของครู 
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น

ที่มา			:				http://www.suphet.com/		
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การสวดมนต์ข้ามปี

	 นับถอยหลังอีกแค่ไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ศักราชใหม่	ในเทศกาล

ปีใหม่อย่างนี้	ถ้าใครยังไม่รู้ว่าอยากท�าอะไร	“กำรสวดมนต์ข้ำมปี” 

ถือเป ็นอีกทางเลือกหนึ่ง	 ยิ่งในระยะเวลา	 2-3	 ป ีที่ผ ่านมา	 

เป ็นกิจกรรมที่นิยมกันมากอีกกิจกรรมหนึ่ง	 ซึ่งหลายๆ	 คน 

อาจอยากรู้ว่า	เราจะสวดมนต์ข้ามปีกันท�าไม	สวดแล้วดีอย่างไร		

ท�ำไมต้องสวดมนต์...?

	 เพราะเวลาเราสวดมนต์ท�าให้ตามอง	 ปากอ่าน	 หูฟัง 

ท�าให้เกิดสมาธิ	 สมาธิก่อให้เกิดซึ่งปัญญา	 ปัญญาก็จะน�าพาชีวิต 

ของเราให้ไปได้อย่างราบรืน่	ในทางวทิยาศาสตร์	เวลาทีเ่ราเปล่งเสยีง

สวดมนต์	เสยีงซ่ึงเป็นสัมมาวาจาและเป็นกศุลนี	้จะท�าให้น�า้ในตวัเรา

เรียงโมเลกุล	 เป็นน�้าที่มีผลึกใส	 ผิวเราจะใส	 ใจสว่าง	 เรียกได้ว่า	 

ผวิเปล่งปล่ัง	เพราะเป็นความงามทีอ่อกมาจากใจ	ยิง่ถ้ามคีวามเข้าใจ

ในบทสวดมนต์น้ันๆ	ด้วย	กจ็ะยิง่เป็นการสร้างปัญญาให้แก่ตวัผูส้วดด้วย

ท�ำไมต้องสวดมนต์ข้ำมปี...?

	 เพราะช่วงเวลาดี	 ก็คือ	 ช่วงเวลาของศักราชใหม่	 ดังนั้น 

การสวดมนต์ข้ามปี	 จึงถือได้ว่าเป็นสิริมงคลต่อการเริ่มศักราชใหม่	

และถือว่าเป็นสิริมงคลไปตลอดทั้งปีอีกด้วย	 การสวดมนต์ข้ามปี	

ถอืว่าเป็นสิง่ทีด่งีาม	และเป็นสิง่ทีค่วรปลกูฝังให้กบัลกูหลานให้ปฏบัิติ

อย่างสม�่าเสมอ	 เพราะการสวดมนต์จะท�าให้เจริญสติ	 ท�าให้จิต 

เกิดสมาธิ	 จิตใจสงบเป็นสุข	 ด้วยเหตุนี้เอง	 การสวดมนต์ข้ามป ี

จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีน่าสนใจในวันขึ้นปีใหม่	 เพราะนอกจาก 

จะช่วยประหยัดเงิน	 ช่วยลดอุบัติเหตุ	 และอันตรายต่างๆ	 ยังถือ

เป็นการท�าความดีส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่อีกด้วย

ท�ำไมต้องหำที่สวดมนต์ข้ำมปี สวดที่บ้ำนได้ไหม...?

	 จริงๆ	 ถ้าจะให้สวดมนต์ที่บ้านก็ท�าได้	 แต่การสวดมนต ์

ในสถานที่ที่มีความสุข	 สงบ	 รวมไปถึงมีคนสวดร่วมกันหลายๆ	 คน	 

ก็จะมีเหล่าทวยเทพเทวดามาชุมนุมกัน	 แล้วก็อวยพรเรา	 รวมไปถึง

พลงัเสยีงของการสวดมนต์ของคนหมูม่าก	และโดยอรยิสงฆ์	การสวด

ด้วยความตั้งใจโดยคนหมู่มาก	 รวมไปถึงสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์	

อย่างเช่น	โบสถ์กลางน�า้ทีม่หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	

มีอานิสงส์ที่มาก	 และสามารถโน้มใจของเราให้สงบ	 และท่ีส�าคัญ 

จะได้มองเห็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า	 ได้ระลึกพระธรรมค�าสั่งสอน 

ได้เจอ	 ได้สืบทอดพระศาสนา	 ตรงนี้จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก	

โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น

โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี  หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

อยากจะให้ทุกท่านได้สวดมนต์	 จริงๆ	 จะสวดมนต์ที่บ้านก็ได ้

ไปวดัใกล้บ้านกด็	ีและทีส่�าคญักว่านัน้	คอื	เรือ่งของการสวดมนต์นัน้	

จะท�าให้ชีวิตของเรานั้นเป็นคนไม่เคร่งเครียด	 จิตของเราสงบนิ่ง	 

เยือกเย็น	 ท�าให้หลับสบาย	 ตื่นมาก็เป็นสุข	 ท�าให้การผิดปกต ิ

ของระบบทางเดนิหายใจและทางเดนิอาหารหมดไป	เพราะปอดของ

เราต้องมีก�าลัง	 และที่ส�าคัญที่สุด	 คือ	 การปรับสมดุลของร่างกาย	

ท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์	ครอบครัวมีความสุข	รวมไปถึงเทวดา

ก็รัก	 และเมตตาคุ้มครองรักษา	 นี่คือ	 พลานุภาพของการสวดมนต์	

และก็เจริญสมาธิภาวนา	

อำนิสงส์ของกำรสวดมนต์ข้ำมปี...!

	 ท่านพระมหาวฒุชิยั	(ว.วชริเมธ)ี	ได้ให้ข้อคดิ	หลักธรรมเกีย่ว

กับอานิสงส์หรือผลที่จะได้รับจากการสวดมนต์ข้ามปี	ไว้ดังนี้

	 1.	 ลดความเสีย่งจากอบายมขุ	อบัุตเิหต	ุและความชัว่ร้าย

	 2.	 เป็นการท�าบุญใหญ่ให้กับชีวิต	 ท้ังทางกาย	 ทางจิต	 

และทางปัญญา

	 3.	 เป็นการส่งท้ายด้วยธรรมะ	และต้อนรับด้วยศีล

	 4.	 เป็นการสร้างบรรยากาศรู้เช่นเห็นจริงในสัจธรรม

	 5.	 เริม่ต้นชวีติด้วยสิง่ทีเ่ป็นสริมิงคล	อนัจะส่งผลให้ได้พบ

สิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี

	 สุดท้ายผมก็อยากจะฝาก	 และเรียนเชิญทุกท่านให้มา 

สวดมนต์ข้ามปีกัน	 ไม่ใช่เฉพาะแต่การสวดมนต์ข้ามปี	 ถ้ามีโอกาส	 

มีเวลา	ก็ขอให้สวดมนต์กันอย่างสม�่าเสมอ	เวลามีความสุขสวดมนต์	

มีความทุกข์สวดมนต์	 สวดบ่อยๆ	 เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเวลา 

ที่มีความทุกข์เลย	อันนี้เป็นความส�าคัญสุดๆ	สุดท้าย	การสวดมนต์

เป็นพลังที่มหัศจรรย์	ท�าให้ชีวิตของทุกท่านมีความสุข

	 ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม	 	 อบจ.ขอนแก่น 

ในฉบับหน้า		สวัสดีครับ

ที่มา	:	บทคัดย่อ		จากอาจารย์คฑา	ชินบัญชร(http://www.thairath.co.th/content/life/392126)
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่

โดย...สุวนัย ภูมาศ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

ที่มา	:	หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนที่สุด	ที่	มท	0809.3/ว380	ลงวันที่	26	ก.พ.	2558

	 สวัสดีครับ	วารสารฉบับนี้	 ขอทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	 (โบนัส)	นะครับ	

เพราะท้องถิ่นหลาย	 ๆ	 แห่ง	 ก�าลังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการประเมินฯ	 ซ่ึงกองการเจ้าหน้าที่ขอน�าเสนอสาระน่ารู้ในส่วนของ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	และการพิจารณาจัดสรรวงเงิน	ดังต่อไปนี้

	 1.	 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

	 	 1.1	 ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ

งบบคุลากร	หมวดเงนิเดือน	ค่าจ้างประจ�า	หรอืจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิอดุหนนุทีร่ฐับาลจดัสรรให้เพือ่น�ามาจ่ายเป็นเงนิเดอืน

ข้าราชการ	ลูกจ้าง	และพนักงานจ้าง

	 	 1.2	 ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน	ณ	หน่วยงานท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินแห่งนั้น	ไม่น้อยกว่า	8	เดือน

	 	 1.3	 ในปีงบประมาณที่ขอรับการประเมินจะต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง

ทั้งปีไม่น้อยกว่า	1	ขั้น	ส�าหรับพนักงานจ้างจะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี	อยู่ในระดับดีขึ้นไป

	 2.	 การพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

	 	 ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายลดหลั่นตามผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน		ทั้งนี้จะต้องจ่ายไม่

เกินกว่าอัตราที่ก�าหนดตามผลคะแนนประเมิน	โดยแบ่งกลุ่ม	ดังนี้

	 	 2.1	 กลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง		แบ่งเป็น	3	ระดับ	ได้แก่

	 	 	 -	 กลุ่มที่	1	ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง				2	ขั้น

	 	 	 -	 กลุ่มที่	2	ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง				1.5	ขั้น

	 	 	 -	 กลุ่มที่	3	ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง				1	ขั้น

	 	 2.2	 กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ		

แบ่งเป็น			3	ระดับ	ได้แก่

	 	 	 -	 กลุ่มที่	1	ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีเด่น

	 	 	 -	 กลุ่มที่	2	ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีมาก

	 	 	 -	 กลุ่มที่	3	ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดี

	 	 2.3	 กลุ่มพนักงานจ้างทั่วไป				แบ่งเป็น	3	ระดับ		ได้แก่

	 	 	 -	 กลุ่มที่	1	ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีเด่น

	 	 	 -	 กลุ่มที่	2	ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีมาก

	 	 	 -	 กลุ่มที่	3	ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดี

	 	 	 อตัราการจ่าย		ตัง้แต่	75	คะแนน	แต่ไม่ถงึ	85	คะแนน		ไม่เกนิ	0.5	เท่า		ต้ังแต่	85คะแนน	แต่ไม่ถงึ	95	คะแนน		

ไม่เกิน	1	เท่า		ตั้งแต่	95	คะแนน	ขึ้นไป	ไม่เกิน	1.5	เท่า

วารสารคูนแคน 29วารสารคูนแคน28 วารสารคูนแคน



ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน

โดย...นิมิตร ลิเอาะ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

	 วารสารฉบับนี้	ขอน�าเสนอ	เกี่ยวกับสัญญา	การเกิดสัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชนและสาระส�าคัญของใบเสนอราคา

สัญญำ		คืออะไร

	 สัญญา	เป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง	ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์		มาตรา	149	ให้ความหมายว่า	“การใด	ๆ	อัน

ท�าลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมคัรมุง่โดยตรงต่อการ	ผกูนติสิมัพนัธ์ขึน้ระหว่างบคุคล	เพือ่จะก่อ	เปลีย่นแปลง	โอน	สงวน	

หรือระงับซึ่งสิทธิ”

กำรเกิดสัญญำระหว่ำงภำครัฐกับเอกชน

ค�ำเชิญชวน

สำระส�ำคัญของใบเสนอรำคำ

	 เมื่อ	“ใบเสนอราคา”	เป็น	ค�าเสนอ		จึงมีผลทางกฎหมาย	ดังนี้

	 1.	ใบเสนอราคาต้องมีความชัดแจ้ง			

	 	 **	กล่าวคือ	ต้องเสนอเพียงราคาเดียว	จะเสนอราคาเผื่อเลือก	หรือเสนอราคา	2	ราคา	ไม่ได้

	 	 **	หากเสนอราคาในลักษณะดังกล่าว	ถือเป็นการผิดเงื่อนไขในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ	ส่วนราชการไม่มีสิทธิพิจารณา

รับราคา

	 	 -	 กรณีมีการลดราคา	มีแนวทางในการพิจารณาตามหนังสือด่วนที่สุด	ที่	กค	(กวพ)	0408.4/ว	307	ลว.30	ก.ย.	46	

	 	 -	 ต้องมีข้อความว่า	“ยินดีลดราคา”	หรือข้อความท�านองเดียวกัน		และ

	 	 -	 ต้องมีตัวเลขและตัวอักษรตรงกัน	หรือต้องมีข้อความว่า	ยินดีลดราคาลงกี่เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเท่าไร	และ

	 	 -	 ผู้เสนอราคาต้องลงชื่อพร้อมประทับตรา	(ถ้ามี)	ตรงข้อความยินดีลดราคา

	 	 **		ต้องยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา	ไม่ว่าข้อความจะอยู่ในใบเสนอราคาหรือจัดท�าขึ้นมาอีกใบหนึ่งก็ตาม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 พบกันใหม่ฉบับหน้า/...

ãºàÊ¹Í

ราคา

àÍ¡ÊÒÃ
Ê‹Ç¹·Õè

1

¡ÒÃ
¾Ô¨ÒÃ³Ò
รับราคา

»ÃÐ¡ÒÈ

«×éÍ¨ŒÒ§

ÊÑÞÞÒค�ำเสนอ ค�ำเสนอ

ที่มา : ส�านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารคูนแคน 29วารสารคูนแคน 29วารสารคูนแคน28 วารสารคูนแคน



วารสารคูนแคน30

ข่าวกีฬา

โดย...จ่าออง วีระศักดิ์  อินทวงษ์

	 สวัสดีครับแฟนข่าวกีฬารอบรั้ว	 อบจ.
ขอนแก ่น	 	 ขอน�าทุกท ่านน ้อมร�าลึก ถึง		
“ในหลวง”เกีย่วกบัเร่ืองการเล่นกฬีาซึง่น�ามาจาก
ส่วนหนึง่ในบทความของ	MGR	Online	

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช	ได้รับการกล่าวขานจากประชาคมโลก	
ว่า	เป็น	“พระมหากษตัรย์ินกัพฒันา”	ผูท้รงรเิริม่
โครงการต่าง	ๆ	ทรงงานอย่างหนกัเพือ่ช่วยเหลอื
ประชาชนชาวไทยให้อยูเ่ยน็เป็นสขุ	 นอกจากนี้	
ท่านยงัมพีระปรีชาสามารถในด้านกิจกรรมต่าง	ๆ 	
โดยเฉพาะการกีฬา	 ซึ่งในอดีต	 “ในหลวง”
ของปวงชนชาวไทย	 ได้แสดงพระปรชีาสามารถ
เรือ่งของกฬีา	และได้รับรางวลัความส�าเรจ็มาแล้ว
	 พระมหากษัตริย ์รัชกาลที่	 9	 ของไทย
ทรงโปรดกฬีา	“เรอืใบ”	เป็นอย่างมาก	และได้แสดง
พระอัจฉริยภาพด้วยการต่อเรือจากฝีพระหัตถ์	
ชือ่ว่า	“นวฤกษ์”	ซึง่เรือนวฤกษ์นีเ้องทรงน�ามาใช้
แข่งขันกีฬาแหลมทอง	 คร้ังท่ี	 4	 (หรือ	 ซีเกมส์	
ในปัจจบุนั)	โดยพระองค์ท่านทรงครองเหรยีญทอง
ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าอุบลรัตน
ราชกญัญาฯ		เมือ่วนัที	่16	ธนัวาคม	พ.ศ.	2510	
การแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง	 ครั้งท่ี	 4	
ณ	ประเทศไทย

“ในËลวง” กับเËรียÞทอง และพระราชปณิธานกีÌาที่ยิ่งใËÞ่
เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเปิดงาน	พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้นกักฬีาเข้าเฝ้าทลูละออง
ธลุพีระบาท	เป็นต้น	ทัง้นี	้เพือ่สร้างขวญัก�าลงัใจ
ให้แก่นกักฬีาและประชาชนตลอดมา
	 เหนอือืน่ใด	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภมูพิลอดลุยเดช	ท่านยงัทรงเคารพกฎกตกิา
ของการกีฬาที่ทรงเล่น	 และมักจะเน้นย�้าให้
นกักฬีาทัง้หลายมวีนิยัตลอดเวลา	 ทรงให้ความ
ส�าคญัต่อการฝกซ้อมเป็นอนัมาก	ทรงสนพระทยั
กฬีาทีม่โีอกาสได้ฝกซ้อม	ด้วยทรงเหน็ว่าการจะเป็น
นักกีฬาที่ดีน้ันต้องให้ความสนใจในการฝกซ้อม	
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้มี
ประสบการณ์เพิม่ขึน้	“ถ้านกักฬีาคนใดไม่ฝกซ้อม
กจ็ะเป็นนกักฬีาทีด่ไีม่ได้”	
	 สุดท้าย	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูพิลอดลุยเดช	หากไม่ได้ทรงกฬีา	กย็งัสน
พระทยัในการออกก�าลังพระวรกายเพือ่สขุภาพ	
เช่น	 วิ่งเหยาะและเดินเร็ว	 การออกก�าลังพระ
วรกายสม�า่เสมออย่างถกูหลักวชิาการ	รวมทัง้ทรง
กระตุน้ให้เกดิความอบอุน่แก่พระวรกายก่อนเริม่	
และผ่อนคลายความตงึเครยีดของกล้ามเนือ้หลงั
จากการออกก�าลงัพระวรกาย	โดยทรงปฏบิตัเิช่น
นี้เป็นกิจวัตรเป็นแบบฉบับของนักกีฬาท่ีดีและ
ท�าให้พระวรกายของพระองค์แขง็แรง	พร้อมท่ีจะ
เสด็จพระราชด�าเนินไปในที่ต่างๆ	 เพื่อทรง
เยีย่มเยยีนราษฎรของพระองค์ได้เสมอ

สดดุแีด่	“พระมหากษตัรย์ินกักฬีา”

ขอบคุณบทความจาก	MGR	Online	 http://
www.manager.co.th/sport/ViewNews.as-
px?NewsID=9590000103254

ครั้ งหนึ่ ง 	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูพิลอดลุยเดช	ได้พระราชทานพระราชด�ารสั
เกีย่วกบัการกฬีาไว้	 ว่า	 “การกฬีามคีวามส�าคญั
เป็นอย่างยิ่งส�าหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิต
บ้านเมอืง”	นัน่แสดงให้เหน็ถงึพระราชปณธิานใน
เรือ่งการส่งเสรมิการกฬีาว่าเป็นสิง่จ�าเป็น	 และ
เป็นส่วนส�าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาบคุคลและ
ประเทศชาติ	 จึงทรงส่งเสริมกีฬาทุกประเภท	
ซึง่หลงัจากนัน้พระองค์กย็งัทรงฝกซ้อมและเข้า
ร่วมการแข่งขนั	เอเชยีนเกมส์	ครัง้ที	่5,	6	และ	8	
รวมทัง้กฬีาแหลมทอง	ครัง้ที	่4,	ครัง้ที	่8	และครัง้ที1่3
เรือ่ยมา	รวมถงึทรงเล่นกฬีาหลากหลายชนดิ	เช่น	
สกนี�า้	ว่ายน�า้	เรอืกรรเชยีง	เรอืพาย	แบดมนิตนั	
ยงิปน	กอล์ฟเลก็	การแข่งขนัรถเลก็	 เครือ่งร่อน	
ฯลฯ	 ซึง่แต่ละชนดิพระองค์จะศกึษาข้อมลูกฬีา
แต่ละชนดิอย่างละเอยีด	และฝกฝนจนปฏบิตัไิด้ดี

นอกจากจะทรงกฬีาหลายชนดิด้วยพระองค์เอง
จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว	 ยังทรงเอา
พระทัยใส่ติดตามข่าวกีฬาทุกประเภทอยู่เสมอ
ในการเปิดกฬีาส�าคญัในระดบัประเทศและระดบั
นานาชาติ 	 มักจะมีพระมหากรุณาธิ คุณ
เป ็นอเนกประการ	 เช ่น 	 พระราชทาน
ไฟพระฤกษ์	 พระราชทานพระบรมราโชวาท
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พ.ศ.2556
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงกำร “จังหวัดขอนแก่น
ไม่ยุ่งเกี่ยวยำเสพติด” ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน
ของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยงำนที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แห่งชำติ และกำรรณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2558”
จาก...ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยงำนที่ส่งเสริม สนับสนุน
กำรแต่งกำยผ้ำไทย จังหวัดขอนแก่น”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โลป่ระกำศเกยีรตคิณุ “หนว่ยงำนทีใ่หก้ำรสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของต�ำรวจภูธรภำค 4”
จาก...ต�ารวจภูธรภาค	4

พ.ศ.2556
โล่ประกำศเกียรติคุณ “ผู้มีอุปกำระคุณ
แก่สมำคมยุวประชำธิปไตย” 
จาก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ.2556
โล่ประกำศเกียรติคุณ “เปนองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้ำนกำรจัดกิจกรรมปองกันยำเสพติด
ในมิติศำสนำและวัฒนธรรม” ตำมโครงกำร
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยำเสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้กำรสนับสนุน 
“โครงกำรต�ำรวจชมุชนสมัพนัธ์ อบรมสมัมนำแกนน�ำ
สมชัชำสรำ้งเครอืขำ่ยพลงัแผน่ดินเอำชนะยำเสพตดิ” 
จาก...สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น

พ.ศ.2555
ประกำศเกียรติคุณที่ นำยก อบจ.ขอนแก่น
“ไดแ้สดงเจตนำรมณร์ว่มรณรงคเ์พือ่ตอ่ตำ้นคอรร์ปัชัน่”
จาก...หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2554
รำงวัล “กรรมกำรสงเครำะห์ดีเด่นระดับเขต 
ด้ำนกำรพัฒนำหรือกำรสงเครำะห์เด็กและเยำวชน 
ประจ�ำปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2554
รำงวลั “มผีลกำรปฏบิตังิำนของ อปท. ดำ้นกำรปองกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจ�ำปี 2553”
จาก...ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เขต	6	
ขอนแก่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ “สนับสนุนกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษำ จ.ขอนแก่น”
จาก...ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต	25	(สพม.25)

พ.ศ.2556
ประกำศเกียรติคุณผู้ให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือ 
ในกำรเปิดศูนย์ประสำนงำน “มูลนิธิมิรำเคิลออฟ
ไลฟ” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ 
สิริวัฒนำพรรณวดี ประจ�ำ จ.ขอนแก่น
จาก...มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟฯ

พ.ศ.2556
โลเ่กียรตคิณุผูส้นบัสนนุกำรจัดตัง้ “กองทนุสวสัดกิำร
เจ้ำหนำ้ทีก่รมอทุยำนแหง่ชำติ สตัวป์ำ และพนัธุพ์ชื
(ภำคอีสำน)”
จาก...กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช

พ.ศ.2555
รำงวัล “ผู้ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
กรมประชำสัมพันธ์เปนอย่ำงดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ์	ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.2554
รำงวัล “เสริมสร้ำงคุณค่ำกำรท�ำงำน
ของเครือข่ำย ทสม.”
จาก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2555
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ที่มีกำรด�ำเนินงำนด้ำนคนพิกำร”
จาก...กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

พ.ศ.2554
รำงวัล “กรรมกำรสงเครำะหดี์เด่น จงัหวดัขอนแกน่ 
ด้ำนกำรพัฒนำหรือกำรสงเครำะห์เด็กและเยำชน 
ประจ�ำปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2555
โล่เกียรติคุณที่ให้กำรสนับสนุน
“งำนชุมนุมลูกเสือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ.2554
รำงวัล “คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน
ประเภทรำงวัลผู้ให้กำรสนับสนุนกำรให้บริกำร
ของเคำน์เตอร์บริกำรประชำชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)

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



พ.ศ.2556
รำงวัล “ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้ำนกำรศึกษำ ประจ�ำปี 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2556
รำงวัล “เสมำคุณูปกำร” เปนผู้ท�ำคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษำธิกำร
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2555
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่ส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนวัฒนธรรม 
ด้ำนมรดกภูมิปญญำทำงวัฒนธรรม”
จาก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2555
รำงวัลผู้บริหำรแห่งปี 2555
(CEO Thailand Awards 2012)
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.2555
รำงวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีสำน” ปีที่ 31
ประจ�ำปี 2555
จาก...นายกรัฐมนตรี	น.ส.ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร

พ.ศ.2554
รำงวัล “ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำกิจกรรมเด็กและเยำวชน
ประจ�ำปี 2554”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

พ.ศ.2552
รำงวัล “ผู้ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ	ประจ�าปี	2551”
จาก	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

พ.ศ.2552
รำงวัล “ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้ำนกำรศึกษำ ประจ�ำปี 2551”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2552
รำงวัล “นักบริหำรท้องถิ่นดีเด่น ด้ำนเปนแบบอย่ำง
ของนักบริหำรท้องถิ่นดีเด่น ประจ�ำปี 2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2550
รำงวัล “เสมำคุณูปกำร” เปนผู้ท�ำคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษำธิกำร
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2550
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำดีเด่น ประจ�ำปี 2550”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2549
รำงวัล “เปนผู้มีอุปกำรคุณต่อวงกำรห้องสมุด”
จาก...สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.2548
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2548
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีควำมพยำยำมในกำรจัดเก็บภำษี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2547
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2559
รำงวัลพระรำชทำน “เสำเสมำธรรมจักร”
ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์	
ประจ�าปี	พุทธศักราช	2559
จาก...กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2559

รางวลั	“วฒันคณุำธร”	เปน็ผูท้�าคณุประโยชนต์อ่

กระทรวงวฒันธรรม	จาก...กระทรวงวฒันธรรม

พ.ศ.2559
รางวลั “องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดเีดน่ ดำ้นกำร
ปองกันกำรทุจริต ประจ�ำปี 2559”
จาก...ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


