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รวมพลังแห่งความภักดี



เล่าเรื่องจากปก

กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น

	 เมื่อวันที่	22	พ.ย.	2559	จังหวัดขอนแก่น	จัดงาน	“รวมพลังแห่งความภักดี”	โดยมีลักษณะกิจกรรม	ดังต่อไปนี้

	 1.	 กจิกรรมปฏญิานตน	เพือ่ชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	และร่วมร้องเพลงสรรเสรญิพระบารม	ีและเพลงพ่อของแผ่นดนิ	

เวลา	7.30	น.	ณ	บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	(ท�าดีด้วยวาจา)

	 2.	 กิจกรรมท�าความดีเพื่อพ่อสานต่อตามรอยพ่ออยู ่อย ่างพอเพียง	 “เกี่ยวข ้าวนาแปลงใหญ่ช ่วยชาวนา”	 

เวลา	10.00	น.	ณ	บ้านโสกจาน	หมู่	3	ต.ในเมือง	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น	(ท�าดีด้วยกาย)

	 3.	 กิจกรรมอธิษฐานท�าสมาธิส�ารวมจิตภาวนาแผ่เมตตาตั้งมั่นท�าความดีตามหลักค�าสอนของศาสนา	 เวลา	 17.30	 น.	 

ณ	บริเวณสวนสาธารณะขอนแก่น	200	ปี	บึงแก่นนคร	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	(ท�าดีด้วยใจ)

รวมพลังแห่งความภักดี จังหวัดขอนแก่น
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เล่าเรื่องจากปก

กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น

 ในโอกาสนี	้อบจ.ขอนแก่น	น�าโดย	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์,	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสทิธกิลุ 

ภคู�าวงศ์ สมาชิกสภา	อบจ.ขอนแก่น	คณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	พนักงาน	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมกิจกรรมงาน	

“รวมพลังแห่งความภกัดี”	โดยมี	ผู้ว่าราชการจงัหวัดขอนแก่น	นายพงษศ์ักดิ์ ปรีชาวิทย์	เป็นประธาน	ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 และเอกชน	 ตลอดจนประชาชนในจังหวัดขอนแก่น	 เข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อประกาศความจงรักภักด	ี 

และน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ในโอกาสวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพปีที	่89

	 ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น
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เจ้าของ	:	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อ�านวยการ	:	ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์
	 	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
	 	 นายสิทธิกุล	ภูค�าวงศ์
	 	 นางวัชราภรณ์	ผ่องใส
	 	 นายวัฒนา	ช่างเหลา
	 	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 	 นายปรัชญา	ผิวผาง
	 	 เลขานุการ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษา :
	 นายสุชาติ	ไตรองค์ถาวร
 ประธานสภาองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายธาดา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร
	 นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์
	 นายประสิทธิ์	อุดมธนะธีระ
 รองปลัดองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	 นายวรเวทย์	ดิเรกศรี
 หัวหน้าส�านักงานปลัดองคการบริหารส่วนจังหวัด
	 นางวราพร	หาญชนะชัยกูล
 ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองคการบริหารส่วนจังหวัด
	 นายเพ็ชร	มูลป้อม
 ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ
	 นางสาวจุฑารัตน์	สุภโตษะ
 ผู้อ�านวยการกองคลัง
	 นายวิรัติ	นาคนชม
 ผู้อ�านวยการส�านักการช่าง
	 นายประเวศ	เทศเรียน
 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	 นายประชิต	อึ้งประเสริฐ
 ผู้อ�านวยการกองกิจการขนส่ง
	 นางจิตรลัดดา	สถิรธนากร
 ผู้อ�านวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
	 นายสุวนัย	ภูมาศ
 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
	 นางพัฒนาวดี	จันทร์นวล
	 ปลัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้จัดการ :
	 นางสาวนงลักษณ์	รัตนจันทร์
	 รองปลัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดการ :
	 นางศิริพร	ประดาพล
	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝายประสานงานจัดส่งและนายทะเบียน :
	 นางสาวพรทิพา	ราชสีทา
ฝายประสานงานติดตามข้อมูลประจ�ากองต่างๆ :

	 นายรัฐกรณ์	ทองงาม
	 นายเทพมงคล	ประดาพล
	 นายบรรพต	ภูเงิน
	 นางกรรณิการ์	เจริญดี

	 นางสาวสุธิดา	อุ่นสนธิ์
	 นายพงศกร	ภูมิบุญ
	 นายรุ่งโรจน์	สิงห์มี
	 นายกิตติชัย	อุทธา

	 นางญัฐชยา	ดาหาร
	 นางนษ	ปรีทรัพย์
	 นางสุภาพร	ภูเงิน

คณะผู้จัดท�าข่าวประจ�ากองบรรณาธิการ
	 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
	 นายพิพัฒน์พล	หล่อยดา
	 นางสาวยุวนิดา	แสนแก้ว

บรรณาธิการ

	 สวสัดผีูอ่้านทกุท่านค่ะ	วารสารคนูแคน	ปีที	่12	ฉบบัที	่3	ประจ�าเดอืน
ธันวาคม	 2559	 กลับมาพบกับผู้อ่านทุกท่านเช่นเคยค่ะ	 เดือนธันวาคม		
ยังคงเป็นเดือนที่มีความส�าคัญ	 และมีวันส�าคัญมากมายเหมือนเดิม	
พร้อมกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่าง	 ๆ	 ของ	 อบจ.ขอนแก่น	
และจังหวัดขอนแก่น		
	 เดือนธันวาคมของทุกปี	 ถือเป็นเดือนมหามงคลของคนไทยทั้ง
แผ่นดนิ	แต่ในปีนีถ้อืว่าเป็นปีความสญูเสยี	ครัง้ยิง่ใหญ่ของปวงชนชาวไทย	
แต่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพสกนิกรชาวไทยหรือชาวต่างชาติ	 ต่างยังคงถวาย
ความอาลยั	น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลกึด้วยความจงรกัภกัดแีละอาลยั
อย่างสดุซึง้	โดยมแีถลงการณ์ประชมุคณะรฐัมนตรว่ีาทีป่ระชมุก�าหนดให้
วนัที	่5	ธนัวาคม	ของทกุปี	เป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

	 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 มีมติให้
วันที่	 5	 ธันวาคม	 ของทุกปีเป็น	 “วันดินโลก	 (World	 Soil	 Day)”	
โดยเรยีกร้องให้ประเทศไทยใช้วนัที	่5	ธนัวาคม	เป็น	“วนัดนิแห่งชาต”ิ	ด้วย	
	 พสกนิกรชาวไทยต่างมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง	 เมื่อสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช	 เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ	 สยามมกุฎราชกุมาร	
ทรงรับการกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชย์	 เป็นพระมหากษัตริย์	
รัชกาลที่	 10	 แห่งราชวงศ์จักรี	 ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สบืราชสนัตตวิงศ์พระพทุธศกัราช	2467	และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่1	ธนัวาคม	2559	และระหว่างทีป่ระชาชนยงัมไิด้ถวาย
พระปรมาภิไธย	 เน่ืองในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราช
ประเพณี 	 สมเด็จพระเจ ้ าอยู ่หั ว 	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ	
ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดนิทรเทพยวรางกรู”	 ขอถวายพระพรชยัมงคลขอพระองค์ทรงพระเจรญิ	
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นางพัฒนาวดี	จันทร์นวล
ปลัด	อบจ.ขอนแก่น

ออกแบบ :
	 นายศุภดิตถ์	จ�าปาเฟอง
วัตถุประสงค์ :
	 เพือ่เป็นการเผยแพร่กจิกรรมตามกรอบภารกจิของ	อบจ.ขอนแก่น	ตลอดจนองค์กรภาครฐั	และเอกชน	เพือ่ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสาร	 ข้อเสนอแนะ	 ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก	 โดยประชาชนองค์กรภาคเอกชน	 เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด	อย่างเต็มรูปแบบ
ส�านักงาน	:	 	 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



ÊÒÃºÑÞ

“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.

กระเปาลายผาขาวมา
ผลิตโดย	:	กลุ่มอาชีพอ�าเภอเมือง

ต.ในเมือง	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	

40000

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เลาเรื่องจากปก กับ นายก อบจ.ขอนแกน 2

ภารกิจ อบจ.ขอนแกน 6

รูเรื่องกฎหมาย 11

ภารกิจ สํานักปลัด อบจ. 12

รางกฎหมายการจัดซื้อจัดจาง (2) 14

ภารกิจกองกิจการสภา อบจ. 15

ขาวเดน อบจ.ขอนแกน 16

ภารกิจสํานักการชาง 18

รวมกันเราทําไดแกไขปญหาจราจร 19

ภารกิจกองคลัง 20

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ 21

ภารกิจกองกิจการขนสง 22

บทความหนวยตรวจสอบภายใน 23

ขาวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน 24

เกร็ดความรู 26

โครงการ เปดบานรับธรรม อบจ.ขอนแกน 27

สาระนารู กองการเจาหนาที่ 28

กองพัสดุและทรัพยสิน 29

ขาวกีฬา 30
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เปดการอบรมการใชสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้สื่อ	 การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	 ส�าหรับชั้นประถมศึกษา	 โดยมี	
รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร, 
น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ คณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	
ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที	่11	พ.ย.	2559
ณ	 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมือง
ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

เปดโครงการ “เมืองไทยประกันภัย – ทีเร็กซ อะคาเดมี่”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการ	“เมอืงไทยประกนัภยั	–	ทเีรก็ซ์	อะคาเดม่ี”
Football	 Coaching	 Course	 &	 Academy	 2016	
“โดยมี	 ประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่น	 เอฟซี	ผศ.ดร.กษม 
ชนะวงศ์ ส.อบจ.อ.บ้านไผ่	เขต	2	นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที	่12	พ.ย.	2559	ณ	รร.สาธติมหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	 ฝ่ายมัธยมศึกษา	 (ศึกษาศาสตร์)	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

กิจกรรม ทานขาวเลาเรื่อง

(การปองกันอุบัติเหตุทางถนน) จ.ขอนแกน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 

ร่วมประชมุทานข้าวเล่าเรือ่ง	(การป้องกนัและลดอบัุตเิหตทุางถนน)

จังหวัดขอนแก ่น	 โดยมี 	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก ่น	

นายพงษ์ศกัดิ ์ปรชีาวทิย์ ให้เกยีรตร่ิวมพบปะและมอบนโยบาย

แนวทางการด�าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	 จ.ขอนแก่น	

เมือ่วนัที	่15	พ.ย.	2559	ณ	รร.โฆษะ	อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

คณะกรรมการขาราชการ องคการบรหิารสวนจงัหวดั

จังหวัดขอนแกน (ก.จ.จ.ขอนแกน) ครัง้ท่ี 11/2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ 
ร่วมประชมุคณะกรรมการ	ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวดั	
จังหวัดขอนแก่น	 (ก.จ.จ.ขอนแก่น)	 ครั้งที่	 11	 /2559	 โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ 
เป็นประธาน	และมผีูแ้ทนจาก	ส่วนราชการภายในจงัหวดั	ผูแ้ทน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ผู ้ทรงคุณวุฒิใน	 ก.จ.จ.	
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง	เมื่อวันที่	
15	พ.ย.	2559	ณ	ห้องประชมุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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เปดโครงการประชุมประสานแผนทองถิ่นระดับอําเภอ

อําเภอเมืองขอนแกน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 

เป ็นประธานเป ิดโครงการประชุมประสานแผนท้องถิ่น

ระดับอ�าเภอ	 อ�าเภอเมืองขอนแก่น	 เมื่อวันที่	 15	 พ.ย.	 2559	

ณ	เทศบาลต�าบลบ้านค้อ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

เปดการแขงขันกีฬาตําบลบานใหมตานยาเสพติด

“ บานใหมเกมส ” ครั้งที่ 12

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบ้านใหม่ต้านยาเสพติด	

“บ้านใหม่เกมส์	 ครั้งท่ี	 12”	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.สีชมพู	

เขต	2	นายจารพุรรณ ภวูสนัต ิร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที	่17	พ.ย.	2559

ณ	รร.บ้านใหม่โสกส้มกบ	ต.บ้านใหม่	อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น

เปดการแขงขันกีฬาภายใน 68 ป มวง-ขาว เกมส 

รร.บานไผ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดการแข่งขนักฬีาภายใน	 68	 ปี	 ม่วง-ขาว	 เกมส์	

โดยม	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	2	นายองอาจ ฉัตรชยัพลรตัน์            

ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่	 นายวทัญู ภูชาดา	 ร่วมเป็นเกียรติ	

เมือ่วนัที	่ 18	พ.ย.	 2559	ณ	สนามกฬีาโรงเรยีนบ้านไผ่	อ.บ้านไผ่	

จ.ขอนแก่น

เปดโครงการปนปนรัก จิตแจมใส พลานามัยแข็งแรง 

อ.บานฝาง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการปันปันรัก	 จิตแจ่มใส	 พลานามัย
แขง็แรง“ปันข้ามภ	ูดูถิน่ข้าวโพดแซ่บ”	โดยม	ีนายก	ทต.หนองบัว	
นายอบุล ธงศลิา	กล่าวรายงาน	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.บ้านฝาง	
นายธณัช เครือมา	พร้อมด้วยคณะ	และ	ประชาชนชาวต�าบล
หนองบัว	 จ�านวนมากให้การต้อนรับอย่างอบอุ ่น	 เมื่อวันที่
18	พ.ย.	2559	ณ	ส�านักงานเทศบาลต�าบลหนองบัว	อ.บ้านฝาง	
จ.ขอนแก่น
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นายก อบจ.ขอนแกน เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	 ในหัวข้อ	 “การบริหาร
สู่ความเป็นมืออาชีพ”	 ให้กับนักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา	 ในภาคต ้น	 ป ีการศึกษา	 2559	
คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เมื่อวันที่	 19	 พ.ย.	
2559	ณ	ห้อง	1408	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

เปดกิจกรรม เดินวิ่ง การกุศล“สภ.ทาพระมินิมาราธอน”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดกิจกรรม	 เดินวิ่ง	 การกุศล	 “สภ.ท่าพระมินิ
มาราธอน	“	 โดยม	ีผกก.สภ.ท่าพระ	พ.ต.อ.วริทิธิพ์ล มสีายมงคล
กล่าวรายงาน	 	 นายก	 ทต.ท่าพระ	นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาเทศบาล	 ร่วมเป็นเกียรติ	
เมื่อวันที่	 20	 พ.ย.	 2559	 	ณ	 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	
72	 พรรษา	 บ้านหนองบัวดีหมี	 ต.ท่าพระ	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น	

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พิธีมอบสระนํ้าเพื่อการเกษตร เทศบาลตําบลแวงนอย 

อ.แวงนอย

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานในพิธีมอบสระน�้า	เพื่อการเกษตร	ให้กับประชาชน
ในเขตพื้นที่อ�าเภอแวงน้อย	 เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ท�าการเกษตร
ในช่วงหน้าแล้ง	 และอุปโภคบริโภค	 โดยมี	 นายกเทศมนตรี
ต�าบลแวงน้อย	 นายไพฑูรณ์ กิตติปญจมาศ	 พร้อมคณะ	
ให ้การต ้อนรับอย ่างอบอุ ่น	 เมื่อวันที่ 	 21	 พ.ย.	 2559	
ณ	สระน�้าสาธารณะบ้านแวงน้อย	อ.แวงน้อย	จ.ขอนแก่น

พธิเีชดิชเูกยีรต ิสมาชกิ อกท.ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ 
เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติ	 สมาชิกองค์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่งประเทศไทย	(อกท.)	ในการประชมุวชิาการ	อกท.																												
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครั้งที่	 38	 เมื่อวันที่	 24	พ.ย.	 2559	
ณ	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	 อ.มัญจาคีรี		
จ.ขอนแก่น.
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟาสื่อสาร

เปดโครงการโรงเรียนผูเชี่ยวชาญชีวิต

เทศบาลตําบลเปอยนอย

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรยีนผูเ้ช่ียวชาญชีวิตเทศบาลต�าบล
เปอยน้อย	โดยม	ีนายอ�าเภอเปอยน้อย	นายณฐัภทัร พลอยสุภา 
กล่าวต้อนรบั	ม	ีนายก		ทต.เปอยน้อย นายไพฑรูย์ ผวิผาง	กล่าว
รายงาน	และมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	อ.เปอยน้อย นายจิรายุ 
โชติศิลากุล	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	10	พ.ย.	2559	ณ	วัดธาตุ
กู่ทอง	อ.เปอยน้อย	จ.ขอนแก่น	 	 	 	 	

รวมงาน “อาลัย...ใสใจกัน”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ 
ร่วมงาน	 “อาลัย...ใส่ใจกัน”	 เพื่อเป็นการถวายอาลัยแด่	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช	 โดยมี	
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ 
เป็นประธาน	เมื่อวันที่	11	พ.ย.	2559	ณ	บริเวณศาลหลักเมือง
จังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

รวมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา” ประจําป 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ 
ร่วมงาน	 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”	 ประจ�าปี	 2559	
เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 แด่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระผู้ก�าเนิดลูกเสือไทย	 เนื่องใน
วนัสวรรคต	โดยม	ีรองผู้ว่าราชการจังหวดัขอนแก่น	นายสวุพงศ์ 
กิติภัทย์พิบูลย์ เป็นประธาน	 และมี	 รอง	 ผอ.สพป.ขอนแก่น	
เขต	1	นายวบิลูย์ โพธลิขุา กล่าวรายงาน	เมือ่วนัที	่25	พ.ย.	2559
ณ	 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมือง
ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ 
ร่วมการประชมุคณะกรรมการสภาอตุสาหกรรมจังหวดัขอนแก่น	
โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ 
เป็นประธาน	 มี	 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น	
นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์,	 เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแก ่น	 นายทรงศัก ด์ิ  ทองไทย 	 ที่ปรึกษา	
หัวหน้าส่วนราชการ	 และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแก่น	 เข้าร่วมประชุม	 เมื่อวันที่	 17	 พ.ย.	 2559	
ณ	 ห ้ อ งประชุ มศิ ริ ธนชั ย 	 ชั้ น 	 2 	 สภาอุ ตสาหกรรม
จังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เปดการแขงขันกิจกรรมเดิน – วิ่ง

หินชางสีมินิมาราธอน ประจําป 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ 
เป ็นประธานเป ิดการแข ่งขันกิจกรรมเดิน-วิ่ง	 หินช ้างสี
มินิมาราธอน	 ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 นายอ�าเภอบ้านฝาง	
นายณัฐวุฒิ ถุนนอก	 กล่าวรายงาน	 และมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	
เขต	อ.บ้านฝาง	นายธณัช เครือมา	คณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	
เทศบาล	 อบต.	 ในเขตพื้นที่อ�าเภอบ้านฝาง	 ร่วมเป็นเกียรติ	
เม่ือวนัที	่27	พ.ย.	2559	ณ	บรเิวณสีแ่ยกบ้านโคกงาม	ต.โคกงาม	
อ.บ้านฝาง	จ.ขอนแก่น

กิจกรรม เรารักขอนแกน ครั้งที่ 19

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี จันทร์นวล 
พร้อมด้วย	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นายประสทิธิ ์อดุมธนะธีระ,
ผอ.กองกจิการขนส่ง	นายประชิต อึง้ประเสรฐิ และ	ผอ.กองพสัดุ
และทรัพย์สิน	 นางจิตลัดดา สถิรธนากร	 ร ่วมกิจกรรม
เรารักขอนแก่น	 ครั้งที่	 19	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	
นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ เป็นประธาน	ทั้งนี้มี	รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น	นายชัยธวัช  เนียมศิริ,	ปลัดจังหวัดขอนแก่น	
นายปยิน ตลับนาค	 ร่วมกิจกรรม	 เมื่อวันที่	 9	 พ.ย.	 2559	
ณ	 ส�านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

งานวันครบรอบกอตั้ง สวท.ขอนแกน ปที่ 56

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นายธาดา พรหมสาขา 
ณ สกลนคร ร่วมงานวันครบรอบก่อตั้ง	สวท.ขอนแก่น	ปีที่	56	
โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ 
เป็นประธาน	เมือ่วนัที	่10	พ.ย.	2559	ณ	สถานวีทิยกุระจายเสยีง
แห่งประเทศไทย	จังหวัดขอนแก่น	ต.ในเมือง	อ.เมืองขอนแก่น	
จ.ขอนแก่น

วันพระบิดาแหงฝนหลวง ประจําป 2559

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ 
มอบหมายให้	รองปลัดอบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลกัษณ์ รตันจนัทร์ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 อบจ.ขอนแก่น	
ร่วมงานพิธี	 “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”	 ประจ�าปี	 2559
โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ 
เป็นประธาน	เมือ่วนัที	่14	พ.ย.	2559	ณ	ศาลาประชาคมจังหวดั
ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	 	 	 	
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รู้เรื่องกฎหมาย

โดย...รัฐกรณ์ ทองงาม นิติกรช�านาญการพิเศษ

	 โดยทีส่มควรก�าหนดแนวทางและปรบัปรงุวธิกีารในการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพสังคมในปัจจุบันโดยก�าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เด็ก
และเยาวชนอ�าเภอและสภาเดก็และเยาวชน	เพือ่ให้การส่งเสรมิ
และพัฒนาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 รวมทั้ง
ให้องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน	 จึงจ�าเป็นต้อง
ตราพระราชบญัญตันิีส่้งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งขาติ
พ.ศ.2550

“เด็ก”	บุคคลซึ่งมีอายุต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
“เยาวชน”	 บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์

ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์	 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน	 รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาที่อาจ	 มีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชน
โดยมีหลักการ	 อาทิ	 การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพสูงสุด	 รัฐจัดการศึกษา
ให้เป็นพเิศษทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะเดก็ทีพ่กิาร	เดก็ทีม่ข้ีอจ�ากดั
ทางการเรียนรู ้	 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ	 มีสิทธิในการ
รบับรกิารทางการสาธารณสขุทีไ่ด้มาตรฐาน	มสีทิธเิล่น	พักผ่อน	
ร่วมกจิกรรมนนัทนาการ	มส่ีวนร่วมในทางวฒันธรรมและศลิปะ	
มีความผูกพันกับครอบครัว	 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	มีความปลอดภัย		เคารพสิทธิผู้อื่น	
มสีขุภาพพลานามยัแขง็แรง	ป้องกนัตนเองจากโรคและสิง่เสพตดิ	
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สมควรแก่วัย	 จริยธรรม	 คุณธรรม		
มทีกัษะและเจตคติท่ีดีต่อการท�างาน	มศีกัดิศ์รแีละความภาคภมูใิจ
ในการท�างานสุจริต	 มี เหตุผลและมุ ่ งมั่นพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง	 รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น	 มีจิตอาสาสมัครร่วมพัฒนา
ชุมชนและประเทศชาต	ิมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง	ต่อผูอ้ืน่และ
ต่อส่วนรวม
	 เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิได้รับการจดทะเบียน
รับรองการเกิด	การพัฒนาการยอมรับ	การคุ้มครองและโอกาส
ในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม	 โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด		
เชือ้ชาต	ิภาษา	เพศ	อาย	ุความพกิาร	สภาพทางกายหรอืสุขภาพ		
สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	 ความเชื่อ
ทางศาสนาและวัฒนธรรม	 การศึกษาอบรม	 ความคิดเห็น
ทางการเมือง	 การเกิดหรือสถานะอื่นของเด็กและเยาวชน
บิดามารดา	 หรือผู้ปกครอง	 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เดก็และเยาวชนแห่งชาตมินีายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรี
ซึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธานกรรมการ	โดยผูอ้�านวยการ

ส�านักงานส ่ง เสริมสวัสดิภาพและพิทักษ ์ เ ด็ก	 เยาวชน	
ผูด้้อยโอกาส	คนพกิารและผูส้งูอาย	ุเป็นกรรมการและเลขานกุาร		
คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่	 อาทิ	 เสนอนโยบายและแผน
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติปรับปรุง	กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ก�าหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือ	 ส่งเสริม	 สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	
เพ่ือให้การช่วยเหลือทางวชิาการการวจัิยและพัฒนา	เงนิอดุหนนุ		
สิ่ งอ� านวยความสะดวกหรือบริการต ่างๆ	 อย ่างทั่ วถึ ง
และเป็นธรรม	 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติอย่างน้อยปีละครั้ง
	 มาตรการส่งเสริมการด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน	 (1)	 สภาเด็กและเยาวชน	ก.	 จัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนขึน้โดยมสีมาชกิประกอบด้วยเดก็และเยาวชนทีอ่ยูใ่นเขต
อ�าเภอนั้น	 ข.	 ให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	
ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยผู ้แทนนักเรียนหรือนักศึกษาจาก
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร		และผู้แทนเด็กและเยาวชนซ่ึงไม่ได้อยูใ่นสงักัด
สถานศึกษา	 ซึ่งส�านักงานคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร	 จ�านวนไม่เกินสี่สิบคน	 ค.	 ให้มีสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย	 ซ่ึงสมาชิกประกอบด้วย	
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัด	 	 ประธานสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครผู ้แทนเด็กและเยาวชน		
จ�านวนสามสิบแปดคน	 โดยที่สภาเด็กและเยาวชนมีบทบาท
หน้าที่ส�าคัญ	 อาทิ	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา	 กีฬา		
และวฒันธรรมในท้องถ่ินของเด็กและเยาวชน		จัดกจิกรรมต่างๆ		
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถและจรยิธรรม	(2)	การส่งเสรมิบทบาทขององค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชน	 ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน	
ให้มีการจดทะเบียน	 เพ่ือด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีอาสา
สมคัรเพ่ือช่วยเหลือ	การปฏบิติังานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน	
การประชาสมัพนัธ์	เผยแพร่ข้อมลูหรอืข่าวสารเพือ่สร้างจิตส�านกึ
ของสาธารณชนท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน	
การจัดตั้ง	หรือด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน	 	 การศกึษาวิจยัเกีย่วกบัการพฒันาเดก็และเยาวชน	
การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านอื่น	 ๆ	 แก่เด็ก
และเยาวชนที่ถูกละเมิดสิทธิ	 เช่น	 การให้ความช่วยเหลือ
ด้านกฎหมาย	 การแพทย์	 การบ�าบัดฟนฟู	 การสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชน

ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ.

โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

	 เมื่อวันที่	 18	 พ.ย.	 2559	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกับ	 สาขาสมาคมสภาผู ้สูงอายุแห่งประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ์

สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ีประจ�าจงัหวดัขอนแก่น	จดัโครงการพฒันา	เพิม่ศกัยภาพแกนน�าและสมาชกิชมรมผูส้งูอายุ

จังหวัดขอนแก่น	 โดยมี	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด	 การจัดโครงการในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการท�างานแบบจิตอาสา	 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

และการเฝ้าระวังโรคของผู้สูงอายุ	 น�าความรู้	 ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นโดยทั่วถึงและต่อเนื่อง	

ในโอกาสนี้มี	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมเป็นเกียรติ	

ณ	ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงกำรพั²นำเพิ่มÈักยÀำพแกนน�ำ
และสมำชิกชมรมผู้สูงอำยุจังหวัดขอนแก่น
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ภารกิจ ส�านักปลัด อบจ.
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ร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง (2)

โดย...ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

	 วารสารคนูแคน	ฉบบันีจ้ะเป็นตอนที	่2	ของร่างพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.	...	ทีจ่ะออกมา

บงัคบัใช้ในเรว็ๆ	นี	้และขณะนีร่้างกฎหมายฉบบันีไ้ด้ผ่านความเหน็ชอบของสภานติบิญัญตัแิห่งชาตแิล้วครบั	มาดสูาระส�าคัญต่อครบั

	 ข้อยกเว้นทีม่ต้ิองปฏบิตัติาม	พ.ร.บ.นี	้ปรากฏตามมาตรา	7	ได้แก่	

	 (1)	 การด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างของรฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วกบัการพาณชิย์โดยตรง 

	 (2)	 การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้าง

จากต่างประเทศทีก่ฎหมายของต่างประเทศนัน้ก�าหนดไว้	เป็นอย่างอืน่	

	 (3)	 การด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างเพือ่การวจิยัและพฒันาหรอืการจ้างทีป่รกึษา ทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการตามพระราชบญัญตันิีไ้ด้ 

	 (4)	 การด�าเนนิการโดยใช้เงนิกูห้รอืเงนิช่วยเหลอื ทีส่ญัญาหรอืข้อก�าหนด ในการให้เงนิกูห้รอืเงนิช่วยเหลอืก�าหนดไว้เปนอย่างอืน่ 

	 (5)	 การด�าเนนิการโดยใช้เงนิกูห้รอืเงนิช่วยเหลอื	ท่ีสญัญาหรอืข้อก�าหนด	ในการให้เงนิกูห้รอืเงนิช่วยเหลอืก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่	

โดยใช้เงนิกูห้รอืเงนิช่วยเหลอืนัน้ร่วมกบัเงนิงบประมาณซึง่จ�านวนเงนิกูห้รอืเงนิช่วยเหลอืทีใ่ช้นัน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ

นโยบายประกาศก�าหนดในราชกจิจานเุบกษา	

การด�าเนนิการจดัซือ้จัดจ้างตาม (1) (2) และ (3) ทีจ่ะได้รบัยกเว้นมใิห้น�าพระราชบญัญติันีม้าใช้บงัคบัต้องเปนไปตาม

หลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนด ในราชกจิจานเุบกษา 

	 การยกเว้นมิให้น�าบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิีม้าใช้บงัคบัแก่การด�าเนนิการใดทัง้หมด	หรอืแต่บางส่วนนอกเหนอืจากการ

ยกเว้นตามวรรคหนึง่	ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎกีา	ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย

 ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ	 ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ	

และต้องสอดคล้องกบัหลกัการ	ตามความในมาตรา	8	ดงัต่อไปนี้	

	 (1)	 คุม้ค่า	 โดยพสัดทุีจ่ดัซือ้จดัจ้างต้องมคีณุภาพหรอืคณุลกัษณะทีต่อบสนองวตัถปุระสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรฐั	

มรีาคาทีเ่หมาะสม	และมแีผนการบรหิารพสัดทุีเ่หมาะสมและชดัเจน	

	 (2)	 โปร่งใส	 โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท�าโดยเปิดเผย	 เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	

มกีารปฏบิตัต่ิอผูป้ระกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกนั	 มหีลกัฐานการด�าเนนิงานชดัเจน	 และมกีารเปดเผยข้อมลูการจดัซือ้จดัจ้าง

และการบรหิารพสัด ุในทกุขัน้ตอน 

	 (3)	 มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยต้องมกีารวางแผนการจดัซือ้จดัจ้าง	 และการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพ่ือให้การจดัซือ้

จดัจ้างและการบรหิารพสัดเุป็นไปอย่างต่อเนือ่ง	และมกีารประเมนิและเปิดเผยผลสมัฤทธิข์องการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดุ	

	 (4)	 ตรวจสอบได้	โดยมกีารเกบ็ข้อมลูการด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดอุย่างเป็นระบบ

	 เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบ	 ให้หน่วยงานของรฐัใช้หลกัการตามวรรคหนึง่เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตั	ิ เกีย่วกบัการจดัซือ้

จดัจ้างและการบรหิารพสัด	ุหากการจดัซือ้จดัจ้างไม่เปนไปตามหลกัการดงักล่าว แต่ไม่มผีลต่อการจดัซือ้จดัจ้างอย่างมนียัส�าคญั 

หรอืเกดิจากกรณเีร่งด่วน หรอืมเีหตผุล หรอืความจ�าเปนอืน่ การจดัซือ้จดัจ้างนัน้ย่อมไม่เสยีไป

	 นอกจากนั้นการก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	 ตามความในมาตรา	 9	 ยังให้หน่วยงานของรัฐ

ค�านึงถึงคุณภาพ	 เทคนิค	 และวัตถุประสงค์ของการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุนั้น	 และห้ามมิให้ก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้น

มยีีห้่อเดยีวหรอืจะต้องใช้อะไหล่ของยีห้่อใด กใ็ห้ระบยุีห้่อนัน้ได้ 

	 ผูอ่้านจะเหน็ถงึความอ่อนตวัของกฎหมาย	 ใน	 3	มาตราข้างต้นนะครับ	 แต่ต้องอยูใ่นกฎเกณฑ์ทีก่�าหนด	ทีแ่น่ๆ	หน่วยราชการ

กจ็ะมแีนวทางทีช่ดัเจนขึน้	ได้พสัดทุีม่คีณุภาพ	อย่างมเีหตมุผีลด้วย.

ตามตอฉบบัหนาครบั.
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ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.

โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

  กำร»ระชุมค³ะกรรมกำรบริหำรสมำคมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
แห่ง»ระเทÈไทย

	 ประธานสภา	 อบจ.ขอนแก่น	นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	 ครั้งท่ี	 2/2559	 โดยมี	 นายกสมาคม	 อบจ.แห่งประเทศไทย	นายอนุวัธ วงศ์วรรณ	 เป็นประธาน	

เม่ือวันที่	 18	 พ.ย.	 2559	 เวลา	 13.00	 น.	 ณ	 ห้องประชุมคลองข่อย	 ชั้น	 3	 ส�านักงานสมาคม	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

แห่งประเทศไทย		ต.คลองข่อย		อ.ปากเกร็ด		จ.นนทบุรี	โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระที่ส�าคัญดังนี้	

	 1)	 การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	2560	

	 2)	 โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ได้แก่	 โครงการฝึกอบรม

การเขยีนแผนทีแ่ม่น�า้	ร่วมกบัมลูนธิอิทุกพฒัน์	โครงการบรหิารจดัการน�า้	(จดัท�าฝายเพือ่ชะลอน�า้	แก้มลงิกกัเกบ็น�า้)		โครงการสารคดี	

“ในหลวงในความทรงจ�า”	ทางช่องไทยรฐัทวี	ีและการจดัตัง้คณะท�างานตามภารกิจหน้าที่ด้านต่างๆ	ของสมาคม



	 เมื่อวันที่	13	พ.ย.	2559	นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	

นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ ร่วมงาน	“เสด็จฟ้า	สถิตไทย”	 เพื่อแสดงความไว้อาลัย	ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ และ	 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ดร.ณรงค์ชัย  

อคัรเศรณี น�ากล่าวแสดงความอาลยั	ทัง้นีม้ผีูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั	และเอกชน	คณะผูบ้รหิาร	อาจารย์	นกัศกึษามหาวทิยาลัย

ขอนแก่น	 ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง	 เข้าร่วมพิธี	 ณ	 บริเวณบึงสีฐาน	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น

โดย...ศิริวัฒน์ นามคัณที

งาน “เสด็จฟ้า สถิตไทย”
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ภารกิจกองคลัง

โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ขอแนะน�ำโรงแรมที่ได้จดทะเบียนและช�ำระค่ำธรรมเนียม
บ�ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

จำกผู้พักในโรงแรมให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงแรมไบรท์โฮเตล็

ตัง้อยู ่เลขที ่177/88 หมู ่17 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทร 043-306776-80

โรงแรมแกลเลอรีเ่ลควิว

ตัง้อยู ่เลขที ่135/101 หมู ่2 ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทร 043-2702272
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ภารกิจกองแผนและงบประมาณ

โดย...ธัชชพันธ์  ศิริสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด	การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดท�า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	(พ.ศ.2561-2564)	ในวันที่	14	พ.ย.	2559		ณ	โรงแรมโฆษะ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมประชุม

ประมาณ	 500	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนจากทุกภาคส่วนในเขตจังหวัดขอนแก่น	 เพื่อเป็นการระดมความคิดและรวบรวมข้อมูล

ปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น	และเพือ่ให้ประชาชนได้ใช้สทิธติามบทบาทหน้าที	่ในการมส่ีวนร่วม

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 เพ่ือการบริหารงานอย่างโปร่งใสและใช้จ่ายงบประมาณ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้	 ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส�านักงานจังหวัด	 น.ส.เบญจวรรณ สุดจริง,	 ผู ้แทนผู้อ�านวยการ

ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี จันทร์นวล	 และผอ.กองแผน	

และงบประมาณ	นายเพ็ชร มูลปอม	เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โครงกำร»ระชุม»ระชำคมท้อง¶ิ่นเพ×่อกำรจัดท�ำแผนพั²นำท้อง¶ิ่นสี่»‚ 
(พ.È.2561-2564)
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ส¶ำนีขนส่งผู้โดยสำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
จัดกิจกรรมร่วม¶วำยควำมอำลัยพระบำทสมเดçจพระ»รมินทรมหำมหำÀูมิพลอดุลยเดช

ส¶ำนีขนส่งผู้โดยสำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
จัดกิจกรรมร่วม¶วำยควำมอำลัยพระบำทสมเดçจพระ»รมินทรมหำมหำÀูมิพลอดุลยเดช

ภารกิจกองกิจการขนส่ง

โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

	 สวัสดีครับแฟน	ๆ	วารสารคูนแคนทุก	ๆ	ท่าน	ส�าหรับ

เดอืนนีก้องกจิการขนส่ง	ขอน�าเสนอสาระน่ารูเ้กีย่วกบัการขบัรถ

ให้ปลอดภัยสิง่ส�าคัญทีผู่ข้บัขีจ่ะต้องค�านงึถงึ	คอื	ระยะการเบรก

ที่ปลอดภัยเพราะหากขับรถเร็วมาก	 ก็ต ้องหยุดรถให้เร็ว

และใช ้ระยะทางในการเบรกที่สั้นด ้วย	 ซึ่ งสภาพถนน

ประสทิธิภาพของยางและระบบเบรกน�า้หนกัทีบ่รรทกุตลอดจน

ทักษะของผูข้บัขีล้่วนมผีลต่อประสทิธภิาพในการเบรก	ซ่ึงท�าให้

ระยะการเบรกที่สั้นท�าให้แตกต่างกัน	 ดังนั้น	 เพื่อป้องกัน

การเกิดอุบัติเหตุจากการที่รถเบรกไม่อยู่	 ผู้ขับขี่ต้องค�านึงถึง

ระยะทางทีใ่ช้ในการเบรก	และควรทดสอบระยะเบรกโดยเลอืกสนาม

หรือถนนโล่ง	 ๆ	 ที่ไม่มีคนเดินพลุกพล่านเพื่อกะระยะการเบรก	

โดยเริ่มเบรกที่ความเร็วต�่าก่อน	 แล้วจึงเพิ่มความเร็วไปเรื่อย	 ๆ	

และขณะเบรกต้องรักษาทิศทางให้ตัวรถเคลื่อนท่ีเป็นแนวตรง

ไปจนกระทั่งรถหยุด	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

ระยะเบรกที่»ลอดÀัย

ที่มา	:	จาก	หนังสือขับขี่ปลอดภัยกับ	กปถ.	กรมการขนส่งทางบก
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บทความหน่วยตรวจสอบภายใน

โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 
			 หน่วยตรวจสอบภายใน	 อบจ.ขอนแก่น	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบการด�าเนินงานโรงเรียนในสังกัด	

จ�านวน	19	โรงเรียน	ในฉบับนี้	จึงขอน�าตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการเบี้ยสงเคราะห์เด็กเรียนดี	แต่ยากจน	

เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัดฯ	 ได้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ	 กฎหมายและหนังสือส่ังการ	 ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยตรวจสอบภายใน	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างข้อทักท้วงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ด้านการเงิน	 การคลังตามสมควร	 	 และจะได้น�าเสนอตัวอย่างข้อทักท้วงของ	 สตง.ในเร่ืองอื่น	 ๆ	 	 มาให้ผู้ท่ีสนใจได้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานในฉบับต่อไป									

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

โครงการเบี้ยสงเคราะห์เด็กเรียนดีแต่ยากจน          

	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ส�าหรบัโครงการเบีย้สงเคราะห์เดก็เรยีนดแีต่ยากจน	ตัง้แต่ระดบั

ประถมศึกษาจนถงึระดบัปรญิญาตร	ีโดยก�าหนดคณุสมบตัแิละ

หลักเกณฑ์ผู้รับทุน	จ�านวน	7	ข้อ	 ในจ�านวนนั้น	มีหลักเกณฑ์

ต้องเรียนดีแต่ฐานะยากจน	และเกรดเฉลี่ยสะสมตอนรับสมัคร	

ไม่ต�า่กว่า	3.50	แต่จากการตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วข้อง	พบว่า

ไม่มีหลักฐานเกณฑ์การก�าหนดความยากจนและการคัดเลือก

ผู้รับทุนให้ตรวจสอบแต่อย่างใด	 และอีกประการหนึ่งเกณฑ์

การก�าหนดเกรดเฉลี่ยสะสมก�าหนดเฉพาะตอนรับสมัคร

แต่ไม่ได้ก�าหนดในปีต่อไป	เนือ่งจากเป็นการรบัทนุต่อเนือ่งจาก

การตรวจสอบ	 พบว่าในปีต่อไปเกรดเฉลี่ยสะสมของผู้รับทุน

บางรายได้เกรดน้อย	 บางรายติดเกรดศูนย์	 และบางรายไม่มี

ผลการเรียนให้ตรวจสอบ	 เป็นต้น	 จึงท�าให้เห็นว่าหลักเกณฑ์

ที่ก�าหนดในโครงการดังกล ่าวไม ่มีความรัดกุมเสี่ยงต ่อ

การสูญเปล่าและท�าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ

โครงการเบี้ยสงเคราะห์เด็กเรียนดีแต่ยากจน          

  ขอให ้ผู ้ รับผิดชอบตรวจสอบว ่าการให ้ เบี้ย

สงเคราะห์เด็กเรียนดีแต่ยากจนต่อเนื่องดังกล่าวนั้น	 กระทรวง

มหาดไทยออกระเบียบ	 ก�าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธี

การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติหรือไม่	 หากไม่มี

ให้น�าเงินส่งคืนคลัง	 และสั่งการให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่

ให ้ เป ็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ งการที่ เกี่ ยวข ้อง

โดยเคร่งครัดต่อไป

ที่มา	:	หนังสือ	รวมข้อทักท้วง	ด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงิน	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

											รวบรวมเรียบเรียง	โดย	วิภา	ธูสรานนท์	
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กำร»ระเมินส¶ำนÈÖกÉำเพ×่อรับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำนระดับกำรÈÖกÉำขัéนพ×éน°ำน
»ระจ�ำ»‚กำรÈÖกÉำ 2559 ระดับจังหวัด

กำร»ระเมินส¶ำนÈÖกÉำเพ×่อรับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำนระดับกำรÈÖกÉำขัéนพ×éน°ำน
»ระจ�ำ»‚กำรÈÖกÉำ 2559 ระดับจังหวัด

ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

โดย...พงศกร  ภูมิบุญ  ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

	 อบจ.ขอนแก่น	ได้ส่งนกักฬีาโรงเรยีนในสงักดัเข้าร่วมการแข่งขนักฬีานกัเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งประเทศไทย		

ครั้งที่	34	ประจ�าปี	2559	รอบคัดเลือก	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	“ผีตาโขนเกมส์”	ณ	สนามกีฬาภายในเขตเทศบาลต�าบล

เชียงคาน	 อ.เชียงคาน	 จ.เลย	 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายให้เทศบาลต�าบลเชียงคานเป็นเจ้าภาพในการจัดการ

แข่งขัน	 ในพิธีเปิดการแข่งขันในวันท่ี	 29	 พ.ย.	 2559	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบหมายให้	

รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร	 พร้อมด้วยผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	

ดร.ประเวศ เทศเรียน	 และผู้บริหารสถานศึกษา	 หัวหน้าส่วนราชการ	 เข้าร่วมพิธีเปิด	 โดยมีนักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน

ในครั้งนี้	 จ�านวน	 306	 คน	 ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน	 จ�านวน	 86	 คน	 น�าคณะนักกีฬา	 โดย	 รองผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา	

ศาสนาและวฒันธรรม	นายสมพงษ์ สขุประเสรฐิ	ซึง่การแข่งขนัระหว่างวนัที	่25	พ.ย.–4	ธ.ค.	2559	โดยม	ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	73	แห่ง	เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้	สรุปผลการแข่งขันองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

ได้	14	เหรียญทอง	13	เหรียญเงิน	และ	13	เหรียญทองแดง	ได้ล�าดับที่	7	จาก	อปท.ที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้	จ�านวน	73	แห่ง	

ซึง่ได้เป็นตวัแทนเข้าร่วมการแข่งขนัในรอบชงิชนะเลศิ	ระดบัประเทศ	ซึง่มเีทศบาลเมอืงร้อยเอด็	เป็นเจ้าภาพใช้ชือ่ว่า	“101	เกมส์”	

ระหว่างวันที่	10	–	20	ธ.ค.	2559	ณ	สนามกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ต่อไป

กำรแข่งขันกีÌำนักเรียนองค์กร»กครองส่วนท้อง¶ิ่นแห่ง»ระเทÈไทย ครัéงที่ 34 
»ระจ�ำ»‚ 2559 รอบคัดเล×อก ระดับÀำคตะวันออกเ©ียงเหน×อ “ผีตำโขนเกมส์”
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โครงกำรอบรมกำรใช้งำนห้อง ASEAN e-Classroom และ E-Classroomโครงกำรอบรมกำรใช้งำนห้อง ASEAN e-Classroom และ E-Classroom

ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

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

	 สวัสดีค่ะ	 ผู ้อ่านทุกท่าน	 ฉบับนี้ผู ้เขียนขอน�าบทความ 
ในหัวข้อครูไทย	 4.0	 เขียนโดย	 คุณดิเรก	 พรสีมา	 อดีตประธาน
กรรมการครุุสภา	มาน�าเสนอแบบสรปุ	ซึง่หลายคนอาจผ่านหผู่านตา
ค�าว่า	ไทยแลนด์	4.0	มาบ้าง	และเพื่อเป็นการเตรียมการศึกษาไทย
เพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์	4.0	ครูไทย	4.0	ควรมีบทบาทอย่างไร	
	 การเรียนการสอนในประเทศไทยต้ังแต่เริ่มแรกมาจนถึง 
ยุค	 พ.ศ.	 2500	 ต้นๆ	 เป็นการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นส�าคัญ	 
ครูรู ้ เนื้อหาวิชาดีที่ สุด	 สั่งสอนศิษย์ในทุกๆ เรื่องโดยไม่เห็น 
แก่ความเหน็ดเหนื่อย	 ที่สอนโดยครู	 1.0	 และนักเรียนท่ีส�าเร็จ 
การศึกษาออกมาก็จะกลายเป็นนักเรียน	 1.0	 คือรู้	 เข้าใจเนื้อหา	
ทฤษฎี	 หลักการและแนวปฏิบัติ	 สามารถอธิบาย	 ปฏิบัติตาม 
และใช้เครื่องมือที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี	
	 เมื่อวันที่	 20	 ตุลาคม	 พ.ศ.2503	 รัฐบาลไทยในสมัยนั้น 
ได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2503	
	 บังคับให้เยาวชนไทยต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ	 7	 ปี	
เยาวชนที่ เข ้าอยู ่ในระบบโรงเรียนจึงเพิ่มมากขึ้น	 ผู ้ปกครอง 
ก็เห็นความส�าคัญของการศึกษามากขึ้น	 ประกอบกับความจริงที่ว่า
มนุษย์มีความสนใจ	ความถนัด	สติปัญญาที่แตกต่างกัน	จึงมีรูปแบบ
การเรียนรู ้ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสติปัญญา	 ความสนใจ	 
ความถนัด	 และสไตล์การเรียนรู ้ของผู ้เรียนแต่ละคน	 การเรียน 
การสอนจงึต้องเปลีย่นแปลงไปจากเดิม	เป็นการจัดการเรยีนการสอน
ที่ เน ้นผู ้ เรียนเป ็นส�าคัญ	 เราเรียกว ่า	 “ครู 	 2.0”	 มีการจัด 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ตอบสนองความสนใจ	 แหล่งเรียนรู้
ต้องพร้อม	 ขนาดของห้องเรียนต้องเล็ก	 จ�านวนนักเรียนต่อห้อง 
ต้องน้อย	 ส่วนใหญ่จะไม่เกิน	 15	 คนต่อห้อง	 การจัดโต๊ะและเก้าอี้
นักเรียนก็จะจัดให้นักเรียนน่ังเรียนเป็นวงกลม	 มีครูที่ผ่านการฝึก 
มาเป็นอย่างดใีนหลากหลายวชิาเอก	นกัเรยีนทีเ่รยีนช้า	หรอืมปัีญหา
ในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ปรับฐาน 
สติปัญญาให้ทดัเทยีมเพือ่นๆ	เป็นระยะ	โดยใช้ครผููม้คีวามเชีย่วชาญ 
เป็นพิเศษจนนักเรียนสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนได้	 นักเรียน 
จะได้เรียนในส่ิงที่ตนเองชอบและถนัด	 กับครูที่มีความสนใจ	 
ความถนัด	 และสติปัญญาในวิชาน้ันๆ	 อย่างแท้จริง	 ครู	 2.0	 
จึงต้องเก่งในวิชาที่ตนสอนเช่นเดียวกับครู	 1.0	 แต่ที่ต ้องเก่ง 
มากกว่าคร	ู1.0		กค็อืคร	ู2.0	ต้องรูค้วามถนดั	ความสนใจ	สตปัิญญา
และวถิกีารเรียนรู้ของผูเ้รยีนแต่ละคน	และต้องท�าให้ผูเ้รยีนแต่ละคน
ประสบความส�าเรจ็ตามศกัยภาพของตน	ครทูีม่คีณุลกัษณะของคร	ู1.0 
และครู	 2.0	 ที่สามารถใช้สื่อดิจิทัล	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ในการ 
จดัการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสทิธผิล	กจ็ะได้รบัการเรยีกชือ่ว่า 
ครู	3.0	
	 ครู	3.0	จึงมีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดี	

ครูไทย  4.0

กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	 รวมทั้งจาก
พ่อ	แม่	พี	่น้อง	ญาติๆ 	เพือ่นในสาขาวชิาต่างๆ	แล้วน�าความรูท้ีไ่ด้มา
แลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน	 ให้นักเรียนรักการเรียนรู้	 รักการศึกษา
ค้นคว้า	 ใฝ่เรียนใฝ่รู้	 และเรียนรู้ด้วยตนเอง	 การเรียนการสอนแบบ	
3.0	จึงเน้นที่			การเรียนมากกว่าการสอน
	 พอก้าวย่างเข้าสู ่ศตวรรษท่ี	 21	 การสอนให้นักเรียน 
เป็นนักเรียน	 3.0	 จึงไม่เพียงพอ	 ครูในศตวรรษที่	 21	 นอกจาก 
เป็น	 ครู	 1.0	 ครู	 2.0	 และครู	 3.0	 แล้ว	 ยังต้องปรับเปลี่ยนตนเอง 
ให้เป็นคร	ู4.0	ด้วยจงึจะสามารถท�าให้นกัเรยีนกลายเป็นนกัเรียน	4.0	
และสามารถด�ารงตนให้ประสบความส�าเร็จได้ในศตวรรษที่	 21	 
ด้วยการเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู ้ที่จะท�าให้นักเรียนได้รับทักษะ 
ที่จ�าเป็นส�าหรับศตวรรษท่ี	 21		และนอกจากนั้น	 ต้องจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้ที่บูรณาการการพัฒนาทักษะทางสังคม	 คุณธรรม	
จริยธรรม	คารวธรรม	การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก
เข้าไปในทุกวิชาที่สอนด้วย
	 คร	ู4.0	เน้นทีก่ารสร้างชมุชนแห่งความสงสยั	กระตอืรือร้น	
อยากเรียนอยากรู ้ 	 และอยากได ้ค� าตอบขึ้น 	 ใน ช้ันเรียน 
ท�าให้บรรยากาศในห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย	
อยากเรียนอยากรู ้ 	 อยากหาค�าตอบ	 และนักเรียนก็จะลงมือ 
ค้นหาค�าตอบที่ตนสงสัยและอยากรู ้ เป ็นกลุ ่ม	 ค้นหาค�าตอบ 
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เรียกว่าการเรียนรู้โดยยึดปัญหา 
เป็นฐาน	 (Problem-based	 Learning	 =	 PBL)	 คือเร่ิมต้น 
จากความสงสัย	 อยากเรียนอยากรู้แล้วก็จะพัฒนาเป็นปัญหาที่
ต้องการค�าตอบ	 (Problem)	 และจากปัญหาที่ต้องการค�าตอบ 
ก็ จะพัฒนาไปสู ่ ก ารค ้นหาค� าตอบ	 ลงมื อค ้นหาค� าตอบ 
โดยใช้สมรรถนะความเป็นนักเรียน	 3.0	 นักเรียน	 2.0	 นักเรียน	
1.0		การเรียนการสอนของครู	4.0	เน้นการคิดสร้างสรรค์	Creative	
Learning	ที่จะน�าไปสู่การผลิตนวัตกรรม	Innovation	
											การเปลี่ยนครูและห้องเรียนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงช่ัวข้ามคืน	 
ได้เวลาหรอืยงัคะทีพ่วกเราจะรวมพลงักนัผลกัดนัให้ประเทศของเรา
ได้มีครูไทย	 4.0	 และมีประชาชนประชาชน	 4.0	 เพื่อที่จะผลักดัน 
ให้ประเทศของเรากลายเป็นประเทศ	 4.0	 และผลักดันหลายๆ	 
เรื่องในประเทศให้เป็น	4.0	ตามมา
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	 เมื่อจิตใจของเราปราศจากความขุ ่นมัวอย่าง	 อคติ	 4 
เราก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบและความสุขภายในจิตใจอย่างแท้จริง		
“รัก	 	 โลภ	 	 โกรธ	 	หลง”	อคติทั้ง	 4	นี้เป็นความล�าเอียงที่เกิดขึ้น 
ในใจของมนุษย์และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมน�าความทุกข์มาสู่ใจเรา	
หลายคนหาทางแก้ไข	 เพื่อละหรือดับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหล่านี	้ 
ซึ่งเว็บไชต์	 สสส.	 มีหนทางในการดับความรัก	 โลภ	 โกรธ	 หลง	 
จากพระอาจารย์ภาณุ	 จิตตฑฺนต	 วัดพระราม	 9	 กาญจนาภิเษก	 
มาเชิญชวนให้ทุกคนบริหารจิตใจกัน	 โดยท่านอธิบายให้เข้าใจด้วย
ถ้อยค�าง่ายๆ	 ว่าสิ่งที่เข้ามากระทบใจนี้	 มนุษย์ได้เลือกตอบสนอง 
ด้วยความรู ้สึกทั้ง	 4	 อย่าง	 คือ	 1.ฉันทาคติ	 หมายความว่า 
เราเลือกปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆ	ด้วยความล�าเอียง	เช่น	ล�าเอียงเพราะรัก
หรือชอบสิ่งนั้น	 2.โทสาคติ	 หมายความว่า	 เราเกิดความล�าเอียง
เนื่องจากความหงุดหงิด	 ไม่ชอบใจ	 	 3.โมหาคติ	 	 หมายความว่า	 
เราเกิดความล�าเอียง	 เพราะเราไม่รู้ว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งน้ันอย่างไร	
4.ภยาคติ	หมายความว่า	เราล�าเอียงต่อสิ่งนั้นเพราะความกลัว	หรือ
เกรงใจ	ทั้งหมดนี้ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า	“อคติ4”
การที่เราจะรู้ได้ต้องดูว่าแต่ละสิ่งมีที่มาที่ไปอย่างไร  
 อคติ 1	 	 ความรัก	 ความรักของคนมี	 1.ความรักตัวเอง	 
ส่วนใหญ่แล้วเป็นไปในทางของตัณหา	นัน่คือ	ต้องการดึงความสขุนัน้
มาเป็นของตัวเองทั้งหมด		คนที่ต้องการความสุขทั้งหมด	อาจท�าผิด
ศีลธรรม	 ท�าร้ายผู้อื่น	 และเบียดเบียนผู้อื่น	 2.ความรักครอบครัว		 
เป็นหน่วยย่อยๆ	 ที่ขยายออกไปจากความรักตัวเอง	 ค�าภาษาบาลี	 
คือ	 “เปม”(เป-มะ)	 	 เมื่อมีความรักครอบครัวจะมีการปรับตัว	 
ลดตวัตนของตวัเองลง	เพือ่ปรบัเข้าหาคนในครอบครวัและอยูร่วมกนั 
อย่างมีความสุข	 3.รักในคนรอบข้าง	 เน่ืองจากเราอยู ่รวมกัน 
หลายคนเป็นชมุชน	จงึต้องเรยีนรูก้ารประนปีระนอม	ลดตวัตนลงไป	
เพื่อปรับเข้ากับคนอื่นให้ได้	 ความรักประเภทนี้เป็นความดีงาม 
ที่บริสุทธิ์ใจ	 ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน	 4.ความรักไม่มีประมาณ	 
คือไม่เจาะจงความรักต่อผู้ใดสิ่งใด	 ขยายความรักนั้นไปสู่ต่างชาติ	 
ต่างภาษา	 ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	 ถือเป็นความรักขั้นสูงสุด 
ในพระพุทธศาสนา
	 “วัดเป ็นที่ดับทุกข ์ทางใจ	 การมาเจอพระผู ้ทรงศีล	 
ให้ทางออกจะท�าให้มสีต	ิ	ถ้าได้ฟังธรรมะแล้วใจเราน้อมจะฟังกด็ขีึน้
ไปอีก	 มีการสวดมนต์	 ปฏิบัติธรรม	 ใจก็จะสงบ	 จะเห็นปัญหา 
อย่างชัดเจน	ปัญหาของมนุษย์อยู่กับอคติที่ว่า	 ไม่สามารถมองสิ่งใด
ได้อย่างลึกซ้ึง	 ถูกต้อง	 มองไม่เห็นต้นตอของปัญหา	 การที่ใช้ 
ความรู้สึกมาตัดสินท�าให้ทางเลือกที่มีอยู่มันน้อยลงไป	 เมื่อเรามีสติ
และสงบมากขึ้น	ก็จะมองเห็นปัญหาและยอมรับความจริงได้ง่าย”
 อคติ 2  ความโลภ	 	 ถือเป ็นรากเหง ้าของปัญหา 
มาจากความต้องการที่เป็นส่วนเกิน	ถ้าเรามีสติพิจารณาถึงปัจจัย	4	
ที่เรามีว่า	 เพียงพอแล้วต่อการมีชีวิตอยู่	 เราก็จะไม่ขวนขวายมัน	 
เช่น	 เสื้อผ้า	 อาภรณ์	 ถ้าเราเพียงพอแล้ว	 สามารถกันร้อนกันหนาว	
กันแมลงและให้เป็นไปโดยมารยาททางสังคมที่ดี	 เราก็ควรพอใจกับ

โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น

โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี  หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

สิง่นัน้	ข้าวปลาอาหารไม่ได้กนิเกนิก�าลงั	กนิแล้วให้ดกีบัสุขภาพกพ็อ	
ที่อยู ่อาศัยกันแดดกันฝน	 ให้ความมั่นคงทางชีวิตเราก็อยู ่ได ้	 
ให ้ความมั่นคงทางชีวิตเราก็อยู ่ ได ้	 ยารักษาโรคประทังชีวิต 
เมื่อมีส�าหรับเรา	เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เพียงพอแล้ว
	 “ปัจจยัสีพ่ืน้ฐาน		ถ้าเรามปัีญญาเหน็ว่าชวีติเราไม่ได้ล�าบาก
แล้วเราก็จะดิ้นรนน้อยลง	 แต่หากเราเกิดการเปรียบเทียบกับผู้อื่น 
กจ็ะท�าให้เราดิน้รนอยากได้ในสิง่นัน้ๆ	ถ้าศกัยภาพเราไม่พอท่ีจะตอบ
สนองความต้องการของตัวเอง	 ก็เกิดปัญหาตามมา	 เมื่อขาดสติ 
ก็จะท�าให้เราผิดศีล	 มนุษย์ต้องมีตัวช่วยหลายอย่าง	 และอาจจะ
ต้องหาตัวอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรา”	
 อคติ 3		ความโกรธ	ที่เสมือนไฟร้อน	นั้น	ท่านเล่าว่าถ้าเรา
ไม่สามารถดบัไฟในใจเรา	ไฟนัน้กจ็ะออกมาสูภ่ายนอก	เผาผูอ้ืน่ด้วย											
ทัง้ทรพัย์สนิ		ร่างกาย	จติใจ	เมือ่ใจเป็นไฟเราต้องเอาความเยน็มาดบั	
“การดับไฟนั้นต้องเอาศีลมาสกัดไว้	 น้อมใจคิดว่าถ้าเราโต้ตอบ	
ท�าร้ายคนอืน่ดว้ยกายหรอืวาจา	กจ็ะเกดิการท�าร้ายกนั	ยบัยั้งตวัเรา
เองด้วยการมีศีล		ใช้ความเมตตา	กรุณา	และไม่เบียดเบียนด้วยศีล	
ข้อท่ี	 1	 ไม่ฆ่า	 ไม่คิดร้าย	 ต้องให้อภัยผู้อื่น	 ถ้าหากศีลยับยั้งไม่พอ	 
ลองฝึกสมาธิหลับตา	 สูดลมหายใจให้ใจเยือกเย็น	 ท้ายสุดต้องใช้
ป ัญญา	 พิจารณาว่าทุกสิ่งไม ่แน่นอน	 ความโกรธก็จะตั้งอยู ่ 
และท�าให ้ เราเบียดเบียนผู ้ อื่ นไม ่ว ่ าจะวิธีการใดๆ	 ก็ตาม	 
ด้านความโลภท่ีเกิดจากโมหะ	 จะเกิดข้ึนถ้าหากเราไม่เกิดปัญญา	
ความอยากได้มันเป็นส่วนเกิน	 เราจะขวนขวายเกินพอดี	 แสวงหา 
เกินพอดี	 และสุดท้ายคือความโกรธ	 เมื่อมีโมหะเข้าครอบง�า 
เรากจ็ะโกรธและเกลยีดคนทีเ่ราเหน็ว่าไม่ดอีย่างเตม็ที	่ถ้าเราพอเห็น
ส่วนดีบ้างท่ามกลางความไม่ดีนั้น	 เราก็จะให้อภัยผู้อื่น	 ความโกรธ
เกลียดก็จะเบาบางลงไป	 เราจะแก้โมหะได้ต่อเมื่อเรายอมรับว่า 
สิ่งต่างๆ	 มีหลายแง่มุมมองให้รอบด้าน	 ใช้สติกับสมาธิเข้าช่วย	 
ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เราฝึกกันได้ไม่ยากจนเกินไป
 อคติ 4	 ความหลง	หรือโมหะ	ซ่ึงเป็นรากเหง้าของกิเลส 
ทั้ง	 3	 ตัวที่กล่าวมา	 สิ่งนี้ท�าให้เห็นผิดไปจากความจริง	 เช่น	 
ความรกัทีม่ากเกนิไป	ไม่ได้รกัด้วยเหตแุละผล	เมือ่โมหะเข้าครอบง�า	
จะท�าให้เราเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะวิธีการใดๆ	ก็ตาม
	 ใจท่ีอคติจากความรัก	 ความโลภ	 ความโกรธ	 ความหลง		
คลายทกุข์	ในใจได้ด้วยการยอมรบั		ใช้ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ทีจ่ะน้อมน�า
มาให้เกิดความตื่นรู้และความสงบในจิตใจ..

	 ติดตาม	 โครงการเปิดบ้านรับธรรม	 อบจ.ขอนแก่น 
ในฉบับหน้า	สวัสดีครับ

ที่มา	:	คัดย่อมาจากหนังสือ	“ปรัชญาจับฉ่าย”	ของ	ดร.สารสิน	วีระผล		www.thaihealth.or.th

ฝึกบริหำรจิตใจ ให้ห่ำงไกล อคติ 4
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่

โดย...สุวนัย ภูมาศ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

คุณสมบัติผูมีสิทธิคัดเลือก

เลื่อนระดับสูงขึ้นเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป

ระดับอาวุโส (เพิ่มเติม)

	 สวสัดคีรบั...	สาระน่ารูฉ้บบันี	้ขอน�าเสนอคณุสมบติัผู้มสิีทธคิดัเลือกเล่ือนระดับสูงขึน้เพ่ือแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งประเภท

ทั่วไป	ระดับอาวุโส	(เพิ่มเติม)	โดย	ก.จ.	ก.ท.	และ	ก.อบต.	ในการประชุมครั้งที่	9/2559	เมื่อวันที่	26	กันยายน	2559	มีมติให้

ก�าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกเลื่อนระดับสูงขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภททั่วไป	ระดับอาวุโส	(เพิ่มเติม)	ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง และระดับ

ที่จะแต่งตั้ง (โดยการประเมิน)

(เดิม)

คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง และระดับ

ที่จะแต่งตั้ง (โดยการประเมิน)

(เพิ่มเติม)

ระดับอาวุโส

ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งสายงานเริ่มต้น

จากระดับ 1/2 ไม่ต�่ากว่าระดับ 5 และประเภททั่วไป

ระดบัช�านาญงาน	โดยต้องมรีะยะเวลารวมกนัในการปฏบิติังาน

ในลักษณะของต�าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม

ที่	 ก.จ.,	 ก.ท.,	 ก.อบต.ก�าหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ป	 โดยมี

คณุวฒิุการศึกษาตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส�าหรบัต�าแหน่งทีจ่ะ

แต่งตั้ง	ตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง

ระดับอาวุโส

ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งสายงานเริ่มต้น

จากระดับ 2 ไม่ต�่ากว่าระดับ 6 และประเภททั่วไป

ระดบัช�านาญงาน	โดยต้องมรีะยะเวลารวมกนัในการปฏบัิตงิาน

ในลักษณะของต�าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม

ที่	 ก.จ.,	 ก.ท.,	 ก.อบต.ก�าหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 โดยมี

คณุวฒุกิารศกึษาตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส�าหรบัต�าแหน่งท่ีจะ

แต่งตั้ง	ตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง

 ที่มา:	หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0809.2/	ว122	ลงวันที่	27	ตุลาคม	2559
วารสารคูนแคน
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ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน

โดย...นิมิตร ลิเอาะ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

	 สบืเนือ่งจากฉบบัทีแ่ล้ว	กองพสัดแุละทรพัย์สนิได้น�าเสนอเกีย่วกบัความหมายของสญัญา การเกดิสญัญา ระหว่างภาครฐั 

กับเอกชน และสาระส�าคัญของใบเสนอราคา	ส�าหรับฉบับนี้จะต่อเนื่องจากฉบับที่แล้วดังนี้

	 2.	 ต้องกรอกรายละเอียดที่ส�าคัญให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขในประกาศ	เช่น	

	 	 2.1	ราคาที่เสนอ	เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	และภาษีอื่น	ๆ	(ถ้ามี)	รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

	 	 2.2	ก�าหนดยืนราคา

	 	 2.3	ก�าหนดส่งมอบสิ่งของ	หรือ	งานจ้าง

	 	 2.4	กรณีมีขูด	ลบ	ตก	เติม

	 3.	 ต้องลงนามโดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

	 4.	 ซองใบเสนอราคา	ต้องปิดผนึกซองเรียบร้อย	จ่าหน้าซองถึง

	 	 4.1		สอบราคา

	 	 	 -	 ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

	 	 4.2		ประกวดราคา

	 	 	 -	 ประธานคณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา	ระบหุน้าซองว่า	ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ/ประกวด

ราคา		เลขที่	.....

	 5.	 ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้	 และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้	 หากถอนการเสนอราคาก่อนครบ

ก�าหนดยืนราคา	จะถูกยึดหลักประกันซอง

	 	 1.	 เต็มรูป	(ข้อ	125)

	 	 	 1.1	ท�าสัญญาตามตัวอย่างที่	กวพ.ก�าหนด	

	 	 	 1.2	มีข้อความแตกต่าง	เสียเปรียบ/ไม่รัดกุม

	 	 	 1.3	ร่างใหม่

	 	 2.	 ลดรูป	(ข้อ	126)	ข้อตกลงเป็นหนังสือ	(ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง)

	 	 	 2.1	ตกลงราคา		

	 	 	 2.2	ส่งของภายใน	5	วันท�าการ

	 	 	 2.3	กรณีพิเศษ

	 	 	 2.4	การซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ	(บางกรณี)

	 	 3.	 ไม่มีรูป	(ข้อ	126	วรรคท้าย)

	 	 	 3.1	ไม่เกิน	10,000	บาท

	 	 	 3.2	ตกลงราคา	กรณีเร่งด่วน	ตามข้อ	32	วรรคสอง	จะไม่ท�าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้	 	

ที่มา : ส�านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบกันใหม่ฉบับหน้า/...



ข่าวกีฬา

โดย...จ่าออง วีระศักดิ์  อินทวงษ์

	 สวัสดีครับ		แฟนข่าวกีฬารอบรั้ว		อบจ.ขอนแก่น	ฉบับนี้มีผลการแข่งขันฟุตบอล	อบจ.ขอนแก่น	คัพ	ต้านยาเสพติด	ครั้งที่		12		
ประจ�าปี	2559		ได้ด�าเนินการแข่งขันระหว่างวันที่		21	ต.ค.		-	19	พ.ย.	2559	ณ	สนามกีฬา		อบจ.ขอนแก่น		แบ่งการแข่งขันเป็น		
3		รุ่นอายุ		ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

รุ่น เยาวชนอายุไม่เกิน 10 ป เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ป ประชาชน

รางวัลชนะเลิศ ทีม	ร.ร.พระหฤทัยคอนแวน 	ทีม	วุฒิญา	อะคาเดมี่ ทีม	ช.ทวี		ออลสตาร์

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ1 ทีม	ร.ร.ชุมชนน�้าอ้อม ทีม	ชมรมฟุตบอล	อ�าเภอกระนวน ทีม	พีพี	คาร์แคร์

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ2 ทีม	เลอสรร	12	อะคาเดมี่ ทีมร.ร.พระหฤทัยคอนแวน ทีม	The	T-Rex	วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ3 ทีม	ศิลาเกษ ทีม	เลอสรร	12	อะคาเดมี่ ทีม	สาวะถี	CY

ทีมมารยาท	ยอดเยี่ยม ทีม	ร.ร.ชุมชนน�้าอ้อม ทีมร.ร.พระหฤทัยคอนแวน ทีม	The	T-Rex	วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รางวัลผู้ท�าประตูสูงสุด ด.ช.กอบชัย	เจิมประดิษฐ์วงศ์

(12ประตู)ทีมร.ร.พระหฤทัยฯ

ด.ช.นพคุณ		ยิ่งบ�ารุง

(10ประตู)ทีมร.ร.พระหฤทัยฯ

นายประวทิย์		วสนุทรา	(7	ประตู)

ทีม	ช.ทวี		ออลสตาร์

รางวัลนักฟุตบอล

ยอดเยี่ยม

ด.ช.กันต์กวี		หมั่นเพียร

ทีม	ร.ร.พระหฤทัยคอนแวน

ด.ช.รวินท์		ฟองนวล

ทีม	วุฒิญา	อะคาเดมี่

นายภานุวัฒน์		ยิ้มสง่า

ทีม	ช.ทวี		ออลสตาร์

	 ในวันที่	 19	พ.ย.	2559	 ได้มีฟุตบอลคู่พิเศษ	ระหว่างทีม	V.I.P	อบจ.ขอนแก่น	พบกับทีม	V.I.P	จังหวัดขอนแก่น	ทีม	V.I.P	
อบจ.ขอนแก่น	น�าโดย	รองประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	นายมนต์ชัย ศรวีไิลลกัษณ์ ทมี	V.I.P	จงัหวดัขอนแก่น	น�าโดย	ผูว่้าราชการ
จังหวัดขอนแก่น	นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผลการแข่งขันทีม	V.I.P	จังหวัดขอนแก่นเอาชนะทีม	V.I.P	อบจ.ขอนแก่น		2	ประตู
ต่อ	 1	 	 พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร	 เป็นประธานในพิธี
มอบถ้วยรางวัล	 โดยมี	 รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์, นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ,	 หัวหน้าส�านักปลัด 
นายวรเวทย์ ดิเรกศรี,	ผอ.กองกิจการขนส่ง	นายประชิต อึ้งประเสริฐ	ร่วมเป็นเกียรติพร้อมรับชม	การแสดงโชว์เต้นของน้อง	ๆ	
จาก	I2S	Dance	school	การจัดการแข่งขันฟุตบอล	อบจ.ขอนแก่น	คัพ	ต้านยาเสพติด		ครั้งที่	12	ประจ�าปี	2559	ก็จบลงด้วยดี
ส�าหรับแฟนฟุตบอลก็รอชมและเชียร์กันได้อีกครั้งในปีหน้า	2560	ครับส�าหรับฉบับนี้ลาไปก่อน		สวัสดีครับ

วารสารคูนแคน30



พ.ศ.2556
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงการ “จังหวัดขอนแก่น
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ภายใต้การด�าเนินงาน
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยงานที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แห่งชาติ และการรณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปใหม่ 2558”
จาก...ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดขอนแก่น

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

พ.ศ.2556
โลป่ระกาศเกยีรตคิณุ “หนว่ยงานทีใ่หก้ารสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของต�ารวจภูธรภาค 4”
จาก...ต�ารวจภูธรภาค	4

พ.ศ.2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้มีอุปการะคุณ
แก่สมาคมยุวประชาธิปไตย” 
จาก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ.2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ “เปนองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้านการจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม” ตามโครงการ
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุน 
“โครงการต�ารวจชมุชนสมัพนัธ์ อบรมสมัมนาแกนน�า
สมชัชาสรา้งเครอืขา่ยพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพตดิ” 
จาก...สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น

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

พ.ศ.2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับเขต 
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 
ประจ�าป 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2554
รางวลั “มผีลการปฏบิตังิานของ อปท. ดา้นการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจ�าป 2553”
จาก...ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เขต	6	
ขอนแก่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
กระทรวงมหาดไทย

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

พ.ศ.2556
ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 
ในการเปดศูนย์ประสานงาน “มูลนิธิมิราเคิลออฟ
ไลฟ” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ประจ�า จ.ขอนแก่น
จาก...มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟฯ

พ.ศ.2556
โลเ่กียรตคิณุผูส้นบัสนนุการจัดตัง้ “กองทนุสวสัดกิาร
เจ้าหนา้ทีก่รมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป์า และพนัธุพ์ชื
(ภาคอีสาน)”
จาก...กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช

พ.ศ.2555
รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
กรมประชาสัมพันธ์เปนอย่างดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ์	ส�านักนายกรัฐมนตรี

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

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

พ.ศ.2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะหดี์เด่น จงัหวดัขอนแกน่ 
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจ�าป 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

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

พ.ศ.2554
รางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน
ประเภทรางวัลผู้ให้การสนับสนุนการให้บริการ
ของเคาน์เตอร์บริการประชาชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)

พ.ศ.2555
รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง”
นักปกครองท้องถิ่นแห่งป 2555
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)



พ.ศ.2556
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการศึกษา ประจ�าป 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2556
รางวัล “เสมาคุณูปการ” เปนผู้ท�าคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2555
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่ส่งเสริมการด�าเนินงานวัฒนธรรม 
ด้านมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม”
จาก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม

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

พ.ศ.2555
รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีสาน” ปที่ 31
ประจ�าป 2555
จาก...นายกรัฐมนตรี	น.ส.ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร

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

พ.ศ.2553
รางวัล “สุดยอดส้วมแห่งป” ประจ�าป 2552
ประเภท สถานีขนส่งทางบก
จาก...กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2552
รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ	ประจ�าปี	2551”
จาก	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

พ.ศ.2552
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการศึกษา ประจ�าป 2551”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2552
รางวัล “นักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ด้านเปนแบบอย่าง
ของนักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ประจ�าป 2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2550
รางวัล “เสมาคุณูปการ” เปนผู้ท�าคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2550
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาดีเด่น ประจ�าป 2550”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2549
รางวัล “เปนผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด”
จาก...สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.2548
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2548
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2547
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

พ.ศ.2559

รางวลั	“วฒันคณุาธร”	เปน็ผูท้�าคณุประโยชนต์อ่

กระทรวงวฒันธรรม	จาก...กระทรวงวฒันธรรม

พ.ศ.2559
รางวลั “องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดเีดน่ ดา้นการ
ปองกันการทุจริต ประจ�าป 2559”
จาก...ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


