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เล่าเรื่องจากปก >>>
กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นงานประจ�าปี 

โดย อบจ.ขอนแก่น ได้สืบสานประเพณีผูกเสี่ยว ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ และดีงามพิธีหนึ่งของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่ได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน นับศตวรรษ ทั้งนี้ได้น�าพิธีผูกเสี่ยวมาผนวกเข้ากับงานเทศกาลไหมฯ ซึ่งเป็นงาน

ประจ�าปีจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา

กำรผูกเสี่ยวหรือพิธีผูกเสี่ยว

ค�าว่า “เสีย่ว” เป็นภาษาอสีานแท้ๆ ซึง่ชาวอีสานทกุคนต่างมคีวามซาบซ้ึงกับค�าๆ นี ้เป็นอย่างดีและเป็นค�าทีม่คีวามหมาย

ไปในทางทีด่งีามอกีด้วย แต่เป็นทีน่่าเสยีดายทีช่าวภาคอืน่ๆ ยงัไม่เข้าใจความหมายทีแ่ท้จริงของค�าว่า “เสีย่ว” และน�าไปใช้ในทาง

ท่ีผิดๆ แต่อันที่จริงแล้ว ค�าว่า “เสี่ยว” เป็นค�าที่มีความหมายในทางท่ีดีงาม เพราะหมายถึง มิตรแท้ เพ่ือนแท้ และเพื่อนตาย 

ซึ่งมีความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อกัน มีความผูกพันทางด้านจิตใจกันอย่างจริงใจและเต็มใจ และไม่มีอ�านาจใดๆ จะมาพรากให ้

จากกันได้ แม้แต่ความตาย ทั้งนี้ความผูกพันของเสี่ยวนี้ไม่มีเฉพาะเสี่ยวเท่านั้น หากมีความหมายผูกพันเชื่อมโยงไปถึง ครอบครัว  

ญาติพี่น้อง และหมู่บ้านของเสี่ยวด้วย

 กำรผูกเสี่ยว ก็คือ การน�าบุคคลสองคนมาผูกพันเป็นมิตรกัน เมื่อลูกหลานมีลักษณะคล้ายคลึง และเหมือนกัน มีความรัก

ใคร่สนทิสนมกนัจริงๆ แล้วผูใ้หญ่ทัง้สองฝ่ายกจ็ะจัดพธิผูีกเส่ียวให้ โดยใช้ เส้นฝ้ายผูกข้อมือของคูเ่ส่ียวแต่ละคน พร้อมทัง้ให้โอวาท 

และอวยพรให้ทัง้คู่เป็นเพือ่นตายต่อกนั การเลอืกคูเ่สีย่วนัน้ปกตแิล้วมกัจะเลอืกเพศเดยีวกัน ชายกม็คีูเ่สีย่วเป็นชาย หญิงก็มีคู่เส่ียว

เป็นหญิง นอกจากน้ีคู่เสี่ยวต้องมีลักษณะ ท่าทาง รูปร่าง หน้าตา อายุ อารมณ์ จิตใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ที่คล้ายคลึงกัน 

หรือเหมือนกันอีกด้วย

งานเทศกาลไหมนานาชาติ
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<<< เล่าเรื่องจากปก
กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักด์ิ ปรีชำวิทย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดง 

และประกวดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ในคุ้มวัฒนธรรม และเป็นคู่เสี่ยวเอก “เสี่ยวหมู่” ร่วมกับนายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ 

ตั้งวำนิชกพงษ์ และนายก ทน.ขอนแก่น นำยธีระศักดิ์ ฑีฆำยุพันธุ์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลไหมนานาชาติ 

ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2559 และในพิธีเปิดกิจกรรมจะมีพิธีผูกเสี่ยวให้กับคู่เอก จ�านวน 9 คู่ 

เพือ่เป็นการสบืสานวฒันธรรมอนัดงีาม ส่งเสรมิอตัลกัษณ์ และส่งเสริมให้คนในท้องถิน่รักใคร่ปรองดองช่วยเหลือเกือ้กูลกัน สมกับ

ค�าท่ีเรียกขานว่า “เส่ียว” ในโอกาสนี้มี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำงศศิธร ปรีชำวิทย์ ,รองนายก อบจ.ขอนแก่น  

นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ ,รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น นำยมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ,เลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น ด.ต.พิชิต ศรีวิไล 

,ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ คุ้มวัฒนธรรม 

สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมการแสดงและประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน 

ณ คุ้มวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2559
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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
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
 นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์
 นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 นายวรเวทย์ ดิเรกศรี
 หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 นางวราพร หาญชนะชัยกูล
 ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 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�านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 นายสุวนัย ภูมาศ
 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

บรรณำธิกำรผู้พิมพ์ผู้โฆษณำ
 นางพัฒนาวดี จันทร์นวล
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้จัดกำร :
 นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดกำร :
 นางศิริพร ประดาพล
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝ่ำยประสำนงำนจัดส่งและนำยทะเบียน :
 นางสาวพรทิพา ราชสีทา
ฝ่ำยประสำนงำนติดตำมข้อมูลประจ�ำกองต่ำงๆ :

 นายเทพมงคล ประดาพล
 นายบรรพต ภูเงิน
 นางกรรณิการ์ เจริญดี

 นางสาวสุธิดา อุ่นสนธิ์
 นายรุ่งโรจน์ สิงห์มี
 นายกิตติชัย อุทธา

 นางนษ ปรีทรัพย์
 นางสุภาพร ภูเงิน
 นางกุลกาญจน์ แสงหมี

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
 นายพิพัฒน์พล หล่อยดา
 นางสาวยุวนิดา แสนแก้ว

บรรณาธิการ

 สวัสดีค ่ะผู ้อ ่านทุกท่าน วำรสำรคูนแคน ปีที่  12 ฉบับที่ 5 

ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เดือนเทศกาลแห่งความรัก ของคนไทย 

และท่ัวโลก ความรักความอบอุ่นของครอบครัว ความรักจากคุณพ่อคุณแม่ 

ความรักจากญาติพี่น้อง ความรักจากเพื่อนๆ จากคนพิเศษๆ แต่ที่ส�าคัญไม่ว่า

คุณจะรักใครมากแค่ไหน นอกจากคุณพ่อคุณแม่ที่ถือว่าเป็นพระในบ้านที่แสน

อบอุ่นของเราแล้ว ก็อย่าลืมรักตัวเองให้มากด้วยนะคะ 

 กุมภาพันธ์ 2560 ปีน้ีมีวันดีๆ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของพ่ีน้องชาวไทย 

เชื้อสายจีน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น “วันตรุษจีน” “ซินเจีย ยู่อี่ 

ซินนี่ ฮวดไช้” มั่งมี ศรีสุข เฮง เฮง รวย รวย และยังเป็นวันส�าคัญทางศาสนา

ที่ชาวพุทธศาสนิกชนชาวไทยพุทธรู้จักกันดีอีกวัน น้ันก็คือ “วันมำฆบูชำ” 

ซึ่งปีนี้ตรงกับวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ไปท�าบุญประกอบพิธีต่าง ๆ  

ทางศาสนา อาท ิการท�าบญุตกับาตร การฟังพระธรรมเทศนา มกีารเวยีนเทยีน 

เพื่อเป็นการบูชาร�าลึกถึงพระรัตนตรัย และขอเชิญชวนพ่ีน้องชาวขอนแก่น 

และจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกันท�าบุญตักบาตร ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัด

ขอนแก่นบริเวณหนองอีเลิง ริมถนนเลี่ยงเมือง (ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงานไหมประจ�าปี 2559 ท่ีได้เลื่อน 

การจัดงานประจ�าปีซ่ึงปกติจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 น้ัน 

จังหวัดขอนแก่น ได้ก�าหนดการจัด “งำนเทศกำลไหมนำนำชำติประเพณ ี

ผูกเสี่ยวและงำนกำชำด จังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปี 2559” ระหว่างวันที่  

17 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในงาน

ของ อบจ.ขอนแก่น ยังเป็นเจ้าภาพหลักในการจัด กิจกรรมผูกเสี่ยว กิจกรรม

การประกวดพานบายศรี กิจกรรมการประกวดศิลปะพื้นบ้านท่ีคุ้มวัฒนธรรม 

การจัดนิทรรศการตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ  

รัชกาลที่ 9 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการสาธิตการแสดงหมอล�ากลอนซิ่ง 

นอกจากนั้นยังมีการแสดงคนชกมวยกับงูจงอาง ของหมู ่บ ้านงูจงอาง 

แห่งประเทศไทย บ้านโคกสง่า ต.ทรายมูล อ.น�า้พอง ณ ซุ้มบ้ำนงู (ข้างคุ้ม

วฒันธรรม) ซึง่ในปีน้ี ท่านนายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์  

ได้ก�าชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องท�างานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิด

ความประทบัใจต่อผูท้ีม่าเทีย่วชมงานให้มากทีส่ดุ พบกนัใหม่ฉบบัหน้าสวสัดค่ีะ

ออกแบบ :
 นายศุภดิตถ์ จ�าปาเฟื่อง
วัตถุประสงค์ :
 เพือ่เป็นการเผยแพร่กจิกรรมตามกรอบภารกิจของ อบจ.ขอนแก่น ตลอดจนองค์กรภาครัฐ และเอกชน เพือ่ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก โดยประชาชนองค์กรภาคเอกชน เข้ามามี
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

เปิดค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 18

ณ รร.โนนหันวิทยายน อ.ชุมแพ

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งท่ี 18 โดยมี นักเรียน 

รร.สชีมพศูกึษา ,รร.มธัยมหนองเขยีด, รร.โนนหนัวทิยายน และ

นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เข้าค่ายพิสิกส์สัญจร เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 ณ รร.โนนหันวิทยายน 

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า” 

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “กำรเพำะเห็ดฟำง 

ในตะกร้ำ” อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น รุ่น 1 โดยมี เกษตรกร

และประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอพล เข้าร่วมโครงการ  

และมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.พล เขต 1 นำยคจิตร พงษ์ค�ำพันธ์ 

ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.แวงใหญ่ นำยทองสุข ธนูรัตน์ 

ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียงบ้านศรีกระดานพล อ.พล จ.ขอนแก่น 

เปิดโครงการท�าความสะอาดท�าดีเพื่อพ่อ

ต.หนองน�้าใส อ.บ้านไผ่

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป ็นประธานเป ิด โครงการท� าความสะอาดท� า ดี เพื่ อพ ่ อ  

ต�าบลหนองน�้าใส โดยมี นายก อบต.หนองน�้าใส นำยสัมฤทธิ์ 

เชื้อสำวถี กล่าวรายงาน คณะครูนักเรียน ส.อบต. ผู้น�าท้องถิ่น 

ประชาชนต�าบลหนองน�้าใส ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 

2560 ณ ถนนสายหนองน�า้ใส – โคกโก ต.หนองน�า้ใส อ.บ้านไผ่ 

จ.ขอนแก่น 

อบจ.ขอนแก่น ร่วมบริจาคเงิน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใต้

 อบจ.ขอนแก่น น�าโดย นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์

ตั้งวำนิชกพงษ์ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล 

พร้อมด้วย คณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมมอบเงิน

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัยภาคใต้ โดยม ีผู้ว่าราชการจังหวดั

ขอนแก ่น นำยพงษ ์ศักดิ์  ปรีชำวิทย ์  เป ็นผู ้ รับมอบ 

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2560 ณ ศูนย์รับบริจาคบริเวณสนาม 

หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
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<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน

ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ประจ�าปี 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  

เป ็นประธานเป ิดโครงการเสริมสร ้างศักยภาพชุมชน 

ในการจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร ประจ�าปี 2560 โดยม ี

ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 2 นำยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว 

ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน เขต 1 นำงกรรณกิำร์ สบืสำรคำม 

ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 ณ ศาลา

การเปรียญวัดไตรประสิทธิ์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดี

อ�าเภอบ้านไผ่ ประจ�าปี 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอ�าเภอ

บ ้านไผ ่  ประจ�าป ี  2560 โดยมี  นายอ�า เภอบ ้านไผ  ่

นำยธวัชชัย รอดงำม กล่าวรายงาน และมี ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.บ้านไผ่ เขต 1 นำยเดชค�ำรณ  สิงคลีบุตร ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.บ้านไผ่ เขต 2 นำยองอำจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติ 

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ่ 

จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 

(รสทป.) ประจ�าปีงบประมาณ 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 

(รสทป.) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี ส.อบจ.

ขอนแก่น เขต อ.ภูผาม่าน นำยประสิทธิ์ ทองแท่งไทย 

คณะผู้บริหาร ส.อบต ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 

ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลวังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 

การแข่งขันกีฬา 4.0 สถาบัน

ประจ�าปีการศึกษา 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา 4.0 สถาบัน ประจ�าป ี

การศกึษา 2560 โดยม ีผอ.รร.ศรีเสมาวทิยาเสริม กล่าวรายงาน 

นำยสมชำติ ไวค�ำ ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง นำยธณัช 

เครือมำ  ผู ้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา 

ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียน 

ศรีเสมาวิทยาเสริม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ท�าบุญอายุวัฒนมงคล 76 ปี 55 พรรษา 

รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์

ร่วมเป็นเกียรติพิธีท�าบุญอายุวัฒนมงคล 76 ปี 55 พรรษา  

"พระรำชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร ป.ธ.7 , พธ.บ , 

พธ.ด.กิตติมศักดิ์) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ,เจ้าอาวาส 

วดัเทพปูรณาราม” เม่ือวันที ่22 ม.ค. 2560 ณ วัดเทพปรูณาราม 

บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

และแถลงข่าวประมูลหมายเลขทะเบียนรถ

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  

รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ ร่วมพิธีมอบ

อปุกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ และแถลงข่าวการจดัประมลูหมายเลข

ทะเบยีนรถจงัหวดัขอนแก่น โดยส�านกังานขนส่งจงัหวดัขอนแก่น 

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ 

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เปิดการแสดงมหรสพสมโภช

อ.แวงใหญ่ ประจ�าปี 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดการแสดงมหรสพ ในงานประเพณ ี“ บญุกุ้มข้ำว

ใหญ่และของดีแวงใหญ่ ” ประจ�าปี 2560 โดยมี ส.อบจ.

ขอนแก่น เขต อ.แวงใหญ่ นำยทองสุข ธนูรัตน์ นายอ�าเภอ

แวงใหญ่ นำยสรุสทิธิ ์วฒันำอดุมชยั ข้าราชการ ร่วมเป็นเกยีรติ 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอแวงใหญ่ 

จ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนแก่นนคร

วิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2559

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนแก่นนคร

วิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2559 “ ดอกจำนเกมส์ ”  

โดยมี เลขานุการ สภา อบจ.ขอนแก่น ด.ต.พิชิต ศรีวิไล 

ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียน 

แก่นนครวิทยาลัย อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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โดย...วราภรณ์ อุทธา  ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ต.นาจาน อ.สีชมพู ประจ�าปี 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลต�าบล

นาจาน ประจ� าป ี  2560 โดยมี  นายก ทต.นาจาน 

นำยนรินทร์ บุตรรัตนะ กล่าวรายงาน ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.สีชมพู เขต 2 นำยจำรุพรรณ ภูวสันติ ร่วมเป็นเกียรติ 

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองไฮ – 

วังขอนยม ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

พิธียกช่อฟ้าใบระกาศาลาการเปรียญหลังใหม่ 

วัดทรงศรบ้านหนองเสี้ยว 

อ.หนองสองห้อง

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานยกช่อฟ้าใบระกา ศาลาการเปรียญหลังใหม่  

วัดทรงศรบ ้ านหนองเ สี้ ยว  โดยมี  ส .อบจ.ขอนแก ่น  

เขต อ.หนองสองห้อง นำยศริชิยั ฉตัรชัยพลรตัน์ ร่วมเป็นเกียรติ  

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2560 ณ วัดทรงศรบ้านหนองเสี้ยว  

ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

งานพาแลงงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่

และของดีอ�าเภอหนองสองห้อง 

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดงานพาแลงในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 

และของดีอ�าเภอหนองสองห้อง ประจ�าปี 2560 โดยม ี

นายอ�าเภอหนองสองห้อง นำยพรประเสริฐ ควรรณสุ

กล่าวต้อนรบั อดตีสมาชิกวฒุสิภาจงัหวดัขอนแก่น นำงระเบียบรตัน์ 

พงษ์พำนิช ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.หนองสองห้อง นำยศิริชัย 

ฉัตรชัยพลรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติ เม่ือวันที่ 29 ม.ค.2560  

ณ สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

มอบรางวัลผู้ร่วมการแข่งขันขอนแก่น

มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
ร่วมมอบถ้วยรางวลัแก่ผูช้นะการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 
ครั้งที่ 14 โดยมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ 
ปรีชำวิทย์ เป็นประธาน และมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
นำงศศิธร ปรีชำวิทย์ ร่วมเป็นเกียรติ เม่ือวันท่ี 29 ม.ค. 2560 

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อ�าเภอภูเวียง รุ่นที่ 2

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์  
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ�าเภอภูเวียง รุ่นที่ 2 โดยมี 
ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภูเวียง นำยภำควัต ศรีสุรพล ส.อบจ.
ขอนแก่น เขต อ.เวียงเก่า นำยวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล ร่วม 
เป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนภูเวียง

วิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะ

ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ

พัฒนาพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์  
ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล ผอ.ส�านักการช่าง  
นำยวริตั ินำคนชม ร่วมต้อนรบั รองนายกรฐัมนตร ีพลเรอืเอกณรงค์ 
พิพัฒนำศัย ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาพุทธมณฑล
อีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  
นำยชัยธวัช เนียมศิริ นายก ทม.ศิลา นำยยอดยิ่ง จันทนพิมพ ์
และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั เข้าร่วมต้อนรบั เม่ือวันที ่18 ม.ค. 2560 
ณ พุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  

พิธีบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล  

รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ หัวหน้าส่วน

ราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร 

(100 วัน) เพื่อถวายเป ็นพระราชกุศล แด ่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผู ้ว ่าราชการจังหวัด

ขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ เป็นประธาน เม่ือวันที่ 20  

ม.ค. 2560 ณ วดัป่าแสงอรณุ ต.พระลบั อ.เมอืงขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ร่วมงานสตมวาร คนอีสานร่วมใจ

ส�านึกในพระมหากรุณาธคุิณพ่อของแผ่นดนิ

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์  

มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล 

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมงานสตมวาร 

คนอีสานร่วมใจ ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อของแผ่นดิน  

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักด์ิ ปรีชำวิทย์  

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2560 ณ วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ 

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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<<< รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...พีระพงษ์ สงกลาง นิติกรช�านาญการ

(ตอนที่ 1)
ก่อนอื่นต้องขอกล่าวค�าว่า สวัสดีอย่างเป็นทางการกับผู้อ่านทุกท่าน ส�าหรับหัวข้อ “รู้เรื่องกฎหมาย” ในวารสาร

คูนแคน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป จะเป็นหน้าที่กระผมที่จะเป็น ผู้สรรหามาซึ่งข้อมูลความรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อให้ทุกท่าน

ได้ศึกษาท�าความเข้าใจและเติมเต็มเรื่องที่เป็นสาระส�าคัญในส่วนของข้อระเบียบ กฎหมาย ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

 ส�าหรับในวารสารฉบับนี้ ขอน�าเสนอเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบในหลักการและเหตุผล ของกฎหมายใหม่ที่ประกาศ

ใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งกฎหมาย

ฉบับนี้มีช่ือว่า “พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” ซึ่งมี

บทบัญญัติ ตามมาตราจ�านวน 18 มาตรา เท่านั้น ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้มาเป็นเวลาปีกว่าแล้ว แต่เชื่อแน่ว่า

หลายท่านคงยังไม่ทราบในรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการประกาศใช้อย่างชัดเจน ในการเขียนของตอนที่ 1 นี้ ผมจะให้

ทราบหลักการและเหตุผลว่าท�าไมต้องจัดท�ากฎหมายฉบับดังกล่าวขึ้นมาบังคับใช้

 หลักกำรและเหตผุล การประกาศใช้พระราชบญัญติัการอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 

พ.ศ.2558 โดยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ�านวนมาก อีกทั้งในการอนุญาตบางเรื่องจะมีกฎหมายหลายฉบับที่มี

ความเช่ือมโยงผูกพัน การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายที่

เกีย่วข้องกบัการอนญุาตบางฉบบัไม่ได้ก�าหนดระยะเวลา ก�าหนดรายละเอยีดของเอกสารและหลักฐานทีจ่�าเป็นทีจ่ะต้องยืน่

ประกอบการพจิารณา รวมถงึไม่ได้มีการก�าหนดขัน้ตอนในการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่อาไว้อย่างชดัเจน ท�าให้เป็นอปุสรรค

ต่อประชาชนในการย่ืนค�าขออนญุาตด�าเนนิการต่างๆ เกินสมควร อาท ิเช่น การขออนญุาตก่อสร้าง การขออนญุาตประกอบ

กิจการ หรือการยื่นค�าขอรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะก�าหนดขั้นตอนระยะเวลา

ในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับค�าร้องและศูนย์รับค�าขออนุญาต ณ จุดเดียว เพ่ือให้การ

บรกิารและข้อมูลทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการขออนญุาตซึง่เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถงึช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการให้บรกิารของภาครัฐ ลดการใช้ดลุยพนิจิของเจ้าหน้าที ่เปิดเผยขัน้ตอนและระยะเวลาให้ประชาชนทราบรวมถงึเป็นการ

สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงต้องมีการตรากฎหมายขึ้นมา

 จะเหน็ได้ว่ากฎหมายฉบบันี ้ถอืเป็นกฎหมายใหม่ทีใ่กล้ตัวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผูข้อรับบริการจากหน่วย

งานราชการทีม่ีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาต อนุมัต ิอยา่งยิ่ง ซึ่งฉบับตอ่ไป กระผมจะได้น�าเสนอในเรื่องสาระส�าคัญ

ขอบเขตการบังคับใช้ให้ท่านผู้อ่าน ได้ท�าความเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อสิทธิประโยชน์ของทุกท่านจากกฎหมายฉบับนี้ ครับ

พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ. >>>
โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

 เม่ือวันที่ 14 ม.ค. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองนายก อบจ.

ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ พร้อมด้วย รองประธานสภา 

อบจ.ขอนแก่น นำยมีสวัสด์ิ ชมชัยภูมิ ,ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.พล เขต 2 นำยคงฤทธิ์ อัศวพัฒนำกูล ร่วมพิธีจุดเทียน 

แสดงควำมอำลัยและร ้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี  

พร้อมทั้งร่วมปล่อยขบวนรถประชำชนชำวจังหวัดขอนแก่น

ที่เดินทำงเข้ำเฝ้ำฯ กรำบถวำยพระบรมศพพระบำทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช ณ พระท่ีนัง่ดสุติมหำปรำสำท 

กรงุเทพมหำนคร โดยม ีผูว่้าราชการจังหวดัขอนแก่น นำยพงษ์ศกัดิ ์

ปรีชำวิทย์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้มี นายกเหล่ากาชาด 

จังหวัดขอนแก่น นำงศศิธร ปรีชำวิทย์, ปลัดจังหวัดขอนแก่น 

นำยปิยิน ตลับนำค ,นายอ�าเภอพล นำยศริวิฒัน์ พนิจิพำนชิย์ 

หัวหน ้ าส ่ วนราชการจั งห วัดขอนแก ่นทหาร ต� ารวจ 

ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอพล จ.ขอนแก่น

ชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมใจเดินทางเข้าเฝ้าฯ 
กราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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<<< ภารกิจ ส�านักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
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ร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง (4) >>>
โดย...ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

 วำรสำรคนูแคน ฉบบันีจ้ะเป็นตอนที ่4 ของร่ำงพระรำช
บัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ... 
มำดูสำระส�ำคัญต่อครับ
 พ.ร.บ.ฉบับน้ี ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชน ดังจะเห็นได้จากมาตรา 15 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า 
“ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐ หน่วยงำนของรัฐอำจจัดให ้
ภำคประชำชน มีส่วนร่วมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในขั้นตอนหนึ่ง
ขั้นตอนใดก็ได้ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินกำรจัด
ซื้อจัดจ้ำง” กฎหมายใช้ค�าว่าอาจจัด แต่ข้อแนะน�าของผู้เขียน
ก็คือต้องจัดให้มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ร่วมเป็น
กรรมการตรวจรับเป ็นต ้น หากไม ่มีภาคประชาชนร ่วม 
หน่วยจัดซื้อจัดจ้างต้องมีเหตุผลที่จะอธิบายในภายหลังนะครับ 
 เมื่อมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็จะต้องมี 
การด�าเนินการในมีขั้นตอนการจัดท�าข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งข้อตกลงนี ้
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก�าหนด 
ในราชกจิจานเุบกษา ท้ังน้ี การจดัซือ้จดัจ้างท่ีต้องจดัท�าข้อตกลง
คุณธรรมดงักล่าวให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศ
ก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยอย่างน้อยให้ค�านึงถึงวงเงิน 
ของการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการทุจริต การจัดซื้อ 
จัดจ้าง ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต และความคล่องตัวในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
โดยคณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจก�าหนดวิธีการเพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก�าหนด
ในราชกิจจานุ เบกษา นอกจากนั้น ข ้อตกลงคุณธรรม 
ตามโครงการความร่วมมอืป้องกนัการทจุรติ ในการจดัซือ้จัดจ้าง
ภาครัฐ ให้จัดท�าเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของโครงการและผูป้ระกอบการทีจ่ะเข้ายืน่ข้อเสนอ โดยฝ่าย
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู ้ประกอบการ 
ทีจ่ะเข้ายืน่ข้อเสนอต้องตกลงกนัว่าจะไม่กระท�าการทจุรติในการ
จดัซือ้จัดจ้าง และให้มีผูสั้งเกตการณ์ซึง่มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ 
หรือประสบการณ์ที่จ�าเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ 
เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการจดัซือ้จัดจ้างตัง้แต่ขัน้ตอนการจัดท�า
ร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดของพสัดทุีจ่ะจดัซือ้จดัจ้าง
และร ่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนส้ินสุดโครงการ 
โดยผูส้งัเกตการณ์ต้องม ีความเป็นกลางและไม่เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น แล้วให้รายงานความเห็น พร้อม 
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบด้วย ความโดยละเอยีด
ข้างต้นปรากฏในมาตรา 16 และมาตรา 17 ครับ โดยสรุปก็คือ 
เมื่อมีภาคประชาชนเข้าร่วม ก็จะต้องจัดท�าข้อตกลงคุณธรรม 

ตามประเภทการจัดซ้ือจัดจ ้าง โดยมีวิธีการเพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้ภาคประชาชน ตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. 
ประกาศก�าหนดในราชกจิจานเุบกษา ครบั ซึง่ข้อตกลงคุณธรรม
นีเ้ป็นข้อตกลงร่วมกนัระหว่างหน่วยงานของรฐัเจ้าของโครงการ
และผู ้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ ต้องตกลงกันว่า 
จะไม่กระท�าการทุจริตในการจดัซือ้จดัจ้าง และให้มผีูส้งัเกตการณ์ 
ซึ่งมีความเป็นกลาง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ 
ที่จ�าเป็นต่อโครงการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ ์
ในการจดัซือ้จัดจ้างต้ังแต่ขัน้ตอนการจดัท�าร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดของพัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างและร่างเอกสาร 
เชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ และรายงานความเห็น 
พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบด้วย
 นอกจากนัน้ ตามมาตรา 18 ยงัก�าหนดให้ผู้ประกอบการ 
ที่ถูกก�าหนดตามประเภทหรือวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ ้าง 
จะต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกัน การทุจริตและมีแนวทาง
ป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ด้วย โดยให้เป็นไปตาม
ที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก�าหนด ในราชกิจจานุเบกษา 
 ส�าหรับความในมาตรา 19 จนถึงมาตรา 45 จะว่าด้วย
เรื่องคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดทั้งอ�านาจหน้าที่ ตามที่ 
พ.ร.บ.ฉบับนี้บัญญัติไว้ ผู้เขียนจะไม่น�ามากล่าวถึงในขณะนี้ 
นะครับ 
 ส่วนความในมาตรา 46 จนถึงมาตรา 50 จะว่าด้วยเรื่อง
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ซ่ึงหมายถึงกรมบัญชีกลาง ท่ีจะต้องรับผิดชอบในการดูแล 
และพัฒนาระบบ การประกาศเผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัการจดัซือ้
จัดจ้าง จัดท�าฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ การก�าหนดราคา
อ ้างอิงของพัสดุที่ต ้องค�านึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น 
และการก�าหนดราคาอ้างองิของพสัดุอย่างเดียวกนัจะไม่ใช้ราคา
เดียวกันทั่วประเทศก็ได้ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุง 
ฐานข้อมูล อย่างน้อยปีละสองครั้ง รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.นี้ และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรคในการด�าเนินการพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
และปรบัปรงุประสทิธภิาพการจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดุ
เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยหน่วย
งานของรัฐจะต้องส่งรายงาน ผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.นี ้
ต่อกรมบญัชีกลาง ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข ทีก่�าหนด
ในกฎกระทรวง รวมทั้งให้จัดให้มีหลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อ 
ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเช่ียวชาญ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ครับ.
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<<< ภารกิจกองกิจการสภา
โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจำะลึก 
ตรงประเดน็กบับทบำทสมำชกิสภำท้องถิน่
และผู ้บริหำรท้องถิ่นในกำรประชุมสภำ 
ท้องถิ่น” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ก.พ. 
2560 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมืองขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย 
ท่ีเ ก่ียวข ้องในการประชุมสภาท ้องถิ่น 
การเพิ่มทักษะการประชุมสภาท้องถ่ิน 
รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดง
ความคดิเหน็ ทศันคตใินการประชมุสภาท้องถิน่ 
โดยมี รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น 
นำยมีสวัสด์ิ ชมชัยภูมิ ,ส.อบจ.ขอนแก่น 
อ.เมอืง เขต 4 นำงอัญชล ีเฟ่ืองทอง ,ส.อบจ.
ขอนแก่น อ.เมือง เขต 6 นำยสุดใจ ทุยบึงฉิม, 
สอบจ.ขอนแก่น อ.น�้าพอง เขต 2 นำยนพพร 
ปิติสุวรรณรัตน์ ,ส.อบจ.ขอนแก่น เขต 
อ.ภูผาม่าน นำยประสิทธิ์ ทองแท่งไทย 
,ส .อบจ.ขอนแก ่น  เขต อ .บ ้ านแฮด  
นำงนริศรำ อรุณเดชำชัย ,สอบจ.ขอนแก่น 
เขต อ.ซ�าสงู นำยอทัุย วสิลิำ ,สอบจ.ขอนแก่น 
เขต อ.พระยืน นำยสมำส นำมพิกุล 
เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“เจาะลึกตรงประเด็นกับบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่น”
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 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ก�าหนดจัดกิจกรรมโครงการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ระหว่างวันที่ 21 – 27 ม.ค. 2560 ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
 ในวันที่ 21 ม.ค. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  
มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล ,ผอ.กองกิจการสภา อบจ. 
นำงวรำพร หำญชนะชยักลู ร่วมพธิเีปิดโครงการปฏบิตัธิรรมเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยม ีผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น 
นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้มี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 7 
นำงวไิลตำ จนัทนพมิพ์ ,นายอ�าเภอเมอืงขอนแก่น นำยฉัตรชยั อุน่เจรญิ ,นายก ทม.ศลิา 
นำยยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ ,นายก ทต.ท่าพระ นำยพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร และผู้แทน 
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น 
ร่วมเป็นเกยีรต ิณ พทุธมณฑลอสีานจงัหวดัขอนแก่น ต.ศลิา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา
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<<< ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา

 และในวนัที ่22 ม.ค. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์
ตัง้วำนิชกพงษ์ พร้อมด้วย ปลดั อบจ.ขอนแก่น นำงพฒันำวด ีจันทร์นวล 
,ผอ.ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำยประเวศ เทศเรียน 
,ศึกษานิเทศก์ คศ.3 ช�านาญการพิเศษ นำงเทวำ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมท�าบุญตักบาตร 
ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น นำยพงษ์ศกัดิ ์ปรชีำวทิย์ เป็นประธาน ณ พทุธมณฑลอสีาน 
จังหวัดขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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ภารกิจกองคลัง >>>
โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ยอดรายรับจริงและรายจ่ายจริง
ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2560

 วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559

รำยรับจริง รำยจ่ำยจริง

รำยกำร จ�ำนวนเงิน รำยกำร จ�ำนวนเงิน

รายรับทั้งสิ้น 364,174,752.79 รายจ่ายตามงบประมาณ 231,328,429.98

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์

12,764,136.84 รายจ่ายค้างจ่าย 142,361,154.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - จ่ายจากงบเฉพาะกิจการ

สถานีขนส่ง

3,567,250.30

รวมทั้งสิ้น 376,938,889.63 รวมทั้งสิ้น 377,256,834.28

การรับช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2560

 วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559

1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. อบจ. จ�านวน 26,060,412.62

2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผน และ จ�านวน 44,111,472.52

 ขั้นตอนการกระจายอ�านาจ

3. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ�านวน  -

4. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ�านวน 19,217,633.16

5. ค่าภาคหลวงแร่ จ�านวน 2,390,134.94

6. ภาษีน�้ามัน จัดเก็บได้  2,967,324.56

7. ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 17,768,706.48

8. ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม จัดเก็บได้  499,212.45

9. เงินรายได้สถานีขนส่ง (งบเฉพาะการ) จัดเก็บได้  5,075,098.00
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<<< ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย...สุวลี ศิริธรรมจักร นักพัฒนาชุมชนช�านาญการ

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วำนิชกพงษ์ 

เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ

ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ประจ�าปี 

2560 โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 2 นำยวุฒิพร 

ศรีมังกรแก้ว , ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน เขต 1  

นำงกรรณิกำรณ์ สืบสำรคำม ,ส.อบจ.ขอนแก่น  

เขต อ.บ้านฝาง นำยธณัช เครือมำ ,ผอ.กองแผนและ 

งบประมาณ นำยเพ็ชร มูลป้อม ,ก�านันต�าบลพระลับ

นำยวินัย ทองทับ และผู้ใหญ่บ้านหัวถนน นำยกฤตภำส 

ปรุงศรีปัญญำ ร่วมเป็นเกียรติ และมีผู้เข้าร่วมอบรม 

จาก 20 ชุมชน ชุมชนละ 7 คน รวมผู้เข้าอบรม ทั้งสิ้น 

140 คน เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 ณ วัดไตรประสิทธิ์ 

ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ประจ�าปี 2560
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 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวง

คมนาคม นำยจริตุน์ วิศำลกจิ พร้อมคณะ เดนิทางมาตรวจเยีย่ม 

และให้ก�าลังใจในการด�าเนินการบริหารจัดการของสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 โดยมี นายก อบจ.ขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 

และน�าเยี่ยมชมสถานี โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

พร้อมคณะได้มีความประทับใจในการบริหารจัดการและให้

บริการประชาชน และขอให้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

สถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งท่ี 3 ภายใต้ 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ได้เป็นต้นแบบในการบรหิารจดัการสถานขีนส่งของประเทศต่อไป 

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ภารกิจกองกิจการขนส่ง >>>

โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3
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<<< หน่วยตรวจสอบภายใน

โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 
 ในฉบบันีห้น่วยตรวจสอบภายใน ได้น�าเสนอตวัอย่างข้อทักท้วงของ 

สตง. มาให้ผูท้ีส่นใจได้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน และในฉบบัต่อไป

จะได้น�าตัวอย่างข้อทักท้วงมาน�าเสนอแก่ผู้สนใจได้ติดตามต่อไป

ที่มา : หนังสือ รวมข้อทักท้วง ด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมเรียบเรียง โดย วิภา ธูสรานนท์

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

 กำรเบกิคำ่ใช้จ่ำยตำมโครงกำรจดังำนวันเดก็แหง่ชำติของ

เทศบำล ดังนี้

 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับเป็นของรางวัลให้กับเด็ก  

เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ได้แก่ สกูตเตอร ์

และรถจักรยานยนต์

 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนในการจัดน�าอาวุธยุทโธปกรณ ์

ทางทหาร รถถัง รถติดเครื่องบินไร้แสงสะท้อน รถ ปรส. ร้อยหก 

รถปืนใหญ่ รถฮัมวีติดปืนกลพร้อมนายทหารควบคุมดูแล 

ให้ความรู ้เพือ่มาแสดงให้กบัเด็กและเยาวชนทีม่าร่วมกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ

 - จัดซื้อตุ๊กตาขนาดเล็ก เพื่อเป็นของที่ระลึกมอบให้กับเด็ก

และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่รัฐบาลไทย

ก�าหนดไว้ คือ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของ

เด็ก สนใจในการเล้ียงดูอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือ

สงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่น 

ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 

และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

 แต ่การเบิกจ ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ

ของเทศบาล เป็นการใช้งบประมาณเกินความจ�าเป็นไม่ประหยดั 

ไม่อยู ่ในอ�านาจหน้าที่ของเทศบาลและไม่มีระเบียบหรือ

หนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ โดยจัดซื้อของที่ระลึกมอบให้กับ

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมากเกินความจ�าเป็น 

ใช้งบประมาณจ�านวนมาก แต่ไม่มีรายชื่อของผู ้เข้าร่วม

กิจกรรมประกอบการเบิกจ่าย

  การจดัซือ้สกตูเตอร์และรถจกัรยานยนต์ ซึง่มมีลูค่าสงู เพ่ือใช้เป็น

ของรางวัลในการจัดกิจกรรมเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ฟุ่มเฟือย 

เกินความจ�าเป็นและไม่มีระเบียบหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้

 การจัดงานวนัเดก็แห่งชาตทิกุภาคส่วนกต้็องด�าเนนิการตามนโยบาย

ของรัฐบาลอยู่แล้ว ส่วนของทหารก็มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์

ในส่วนของตนเองตามอ�านาจหน้าท่ีและความเช่ียวชาญ ไม่จ�าเป็นต้อง

น�ารถของทหารมาจัดแสดง เป็นการใช้จ่ายงบประมาณฟุ่มเฟือย 

เกินความจ�าเป็น เทศบาล ควรใช้จ่ายงบประมาณเพื่อด�าเนินการ 

ในส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความรู ้ความสามารถของเทศบาลเอง 

ท่ีด�าเนินการแล้วจะพฒันาความรูค้วามสามารถ อารมณ์ และสตปัิญญา

ของเด็กและเยาวชน เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๖๗ ท่ีก�าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะจ่ายหรือก่อหนี้

ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการ 

ที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนดไว้

  ขอให้น�าเงนิจากผูต้้องรบัผดิชอบน�าส่งคนืคลงั และก�าชับเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวง

มหาดไทยดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ใช้งบประมาณในลักษณะ

ฟุ ่มเฟือยเกินความจ�าเป็น และให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๗๒๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด

  ให้พิจารณาการจัดซ้ือของขวัญของรางวัลในการจัดท�าโครงการ

ต่าง ๆ ให้อยู่ในจ�านวนและราคาที่เหมาะสม และมีเอกสารประกอบ

การเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 
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ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...พงศกร ภูมิบุญ ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 1 ได้จดังานวนัครจูงัหวดัขอนแก่น ครัง้ที ่61 ประจ�าปี 2560 

ในวันจันทร์ที่ 16 ม.ค. 2560 ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอลล ์

ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยมี ผู้ว่าราชการ

จังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ เป็นประธาน 

มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ จัดกิจกรรม 

ให้ครูเกิดความตระหนักในความเป็นครู สร้างความสามัคคี 

ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และธ�ารงไว้ 

ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีดีงามสืบไป โดย นายกรัฐมนตรี  

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้มอบค�าขวัญ “วันครู” ครั้งที่ 61 

ว่า “ชำติพฒันำด้วยครดีู มคีณุภำพ ศษิย์ซำบซึง้ในพระคณุคร”ู 

 ซึง่ข้าราชการสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น

ได้รับรางวัลบุคลากรส�านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดี

เด่น รวม 3 ราย คอื 1.ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านกัการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม นำยสุวิไชย ศรีเสน 2.ต�าแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ 

นำงเทวำ ต้ังวำนิชกพงษ์ 3.ต�าแหน่งนักวิชาการศึกษา 

ช�านาญการ นำงสำววรำงคณำ บุรำนนท์

วันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 61 
ประจ�าปี 2560
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<<< ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย...พงศกร ภูมิบุญ ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 1 ราย คือ ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นำยวุฒิชัย อินทรสว่ำง

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 9 กลุ่มสาระฯ 9 ราย คือ 1. ต�าแหน่งครู วิทยฐานะครูช�านาญการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 

นำงสำวชมพนูทุ โนนทนวงษ์ 2.ต�าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู�านาญการพเิศษ (กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีฯ) รร.พศิาลปุณณวทิยา 

นำงมณเฑียร สุริยำ 3.ต�าแหน่งครู วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ (กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมฯ) นำยณรงค์ ทัพวิเศษ 

4.ต�าแหน่งครู วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นำงสำวสมทรง มีลุน 5.ต�าแหน่งครู วิทยฐานะ 

ครูช�านาญการ (กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) นำงพรชิตำ เจริญย่ิง 6.ต�าแหน่งครู วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ 

(กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) รร.พระยืนวิทยาคาร นำยอดิศักดิ์ จันชุลี 7.ต�าแหน่งครู (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

นำงสำวกันยำกร จินสีดำ  8.ต�าแหน่งครู วิทยฐานะครูช�านาญการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) นำยศุภชัย 

หำทนต์ 9.ต�าแหน่งครูช่วยสอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ) รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม นำยพิษณุ สิระวัตร
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >>>
โดย...เทวา ตั้งวานิชกพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คศ.3 ช�านาญการพิเศษ

ปลูกฝังทักษะสมองอย่างไร
ให้เป็นคนที่ประสบความส�าเร็จในอนาคต

วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และมีความเส่ียงต่อการติดยาเสพติด เพราะ
ขาดวิจารญาณและการยับยั้งชั่งใจ ซึ่งจากการศึกษาภาพถ่ายทาง
สมองแสดงให้เห็นว่ามคีวามบกพร่องในการท�างานของสมองส่วนหน้า
ของผู้ติดยาเสพติด ท�าให้ไม่สามารถยับยั้งความคิดและการกระท�า 
พาตวัเองเข้าไปอยูใ่นสถานการณ์เสีย่ง การทดลอง รวมทัง้กลบัไปใช้ใหม่
 ทกัษะทางสมองเพือ่ชวีติทีส่�าเรจ็สร้างได้ไม่ยาก พืน้ฐานแรก
ที่ส�าคัญที่สุดคือ การสร้างความผูกพันและไว้วางใจให้เกิดขึ้นในใจ

เดก็ หากเดก็ไว้วางใจว่าเขาปลอดภยัในความดูแลของผูใ้หญ่ ไม่ว่า
จะเป็นพ่อแม่ ผูป้กครอง หรือครขูองเขา จะท�าให้เขา

มีสภาวะที่พร้อมต่อการพัฒนา  การดูแล
สุขภาพทางกายของสมองให้แข็งแรง ด้วย

การกนิอิม่ นอนหลับให้เพียงพอ ได้ออก
ก�าลังกายสม�่าเสมอ ล้วนมีส่วนใน
การสร้างความแขง็แรงทางกายภาพ
ให้กบัสมองเพือ่เป็นฐาน ทีด่ใีนการ
ท�างานของความคิด ความรูส้กึหรอื
การกระท�าของเด็กต่อไป โดย
เฉพาะการนอนท่ีเพียงพอและการ
ออกก�า ลังกายกลางแจ ้ งอย ่ าง

สม�่าเสมอจะช่วยให้มีการจดจ่อ ใส่ใจ 
ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การสร้างสภาพ

แวดล้อมที่เหมาะสม รวมถึงการมีกิจวัตร
ประจ�าวันสม�่าเสมอ การมีกติกาที่เด็กมีส่วนร่วม

และปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ตลอดจนการได้รับ
ประสบการณ์การเรยีนรู้ทีห่ลากหลาย  โดยเฉพาะการเรยีนรูด้้วยการ
ลงมือท�า จะช่วยให้เด็กมีโอกาสฝึกคิดด้วยตนเอง ฝึกสังเกต คิด
วางแผน แก้ไขปัญหาจากการได้ลงมือปฏิบัติ 

ที่มา :  http://www.kroobannok.com/80499

 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอบทความที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังทักษะสมองนะคะ เพราะความรู้เกิดขึ้นใหม่
ตลอดทุกวินาที สิ่งส�าคัญของการปลูกฝังการเรียนรู้ในเด็ก คือการฝึก
ให้มี “ทักษะ” 5 ทักษะที่ก�าลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโลกใน
ปี 2020  ประกอบด้วย ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน การคิด
วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการบุคคล และการท�างานร่วม
กันเป็นทีม  ค�าถามที่ตามมาคือ จะเตรียมความพร้อมก�าลังคนของ
ประเทศอย่างไรให้มทีกัษะทีส่�าคญัเหล่านี ้ ทักษะสมองเพือ่ชวีติทีส่�าเรจ็ 
หรือ Executive Functions (EF) เป็นการท�างานของ
สมองส่วนหน้าที่ท�าให้ “คิดเป็น ท�ำงำนเป็น เรียน
รู้เป็น แก้ไขปัญหำเป็น อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเป็น 
และหำควำมสุขเป็น” ซ่ึงควรได้รับการ
ปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก 
 ทักษะทางสมอง แม้จะเป็น
ศักยภาพที่มนุษย์ทุกคนมีมาแต่ก�าเนิด 
แต่ต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็ก
จนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 25 ปี   และ
พัฒนาเป็นบุคลิกภาพแห่งความส�าเร็จ
ไปตลอดชีวิต  งานวิจัยจ�านวนมากชี้ว่า 
การฝึกฝนทกัษะสมองเพือ่ชวีติทีส่�าเรจ็ จะ
มีอัตราการเติบโตได้ดีที่สุดในช่วง 3-6 ปี 
เพราะถือเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสของ การเรียน
รู ้ หรอื Windows of Opportunity ซึง่เป็นช่วงเวลา 
ทีส่มองเปิดรับการเรยีนรูไ้ด้ดทีีส่ดุ  เมือ่เดก็ได้รบัโอกาสในการ
พฒันาและฝึกฝนทกัษะทางสมองเหล่านี ้จะส่งผลให้มคีวามจ�าทีด่ ีรูจ้กั
คิดวิเคราะห์วางแผนอย่างเป็นระบบ ลงมือท�างานได้และจัดการจน
ส�าเร็จตามก�าหนด น�าสิ่งท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนมาใช้ในการท�างานหรือ
กจิกรรมใหม่ได้ สามารถปรบัความคิด ไม่ยดึตดิตายตวั และอาจพฒันา
ถึงขั้นมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบได้ รู้จักยับยั้ง ควบคุมตนเอง 
มคีวามอดทน จนน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ ซึง่ถอืเป็นการวางรากฐานของการ
เป็นคนทีม่คีณุภาพและรบัผดิชอบต่อสงัคม  ในทางกลบักนั หากทกัษะ
เหล่านีอ่้อนแอ สะท้อนได้จากการเป็นคนทีค่วบคมุอารมณ์ไม่อยู ่ท�างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ยาก ท�างานไม่สัมฤทธิ์ผล ขาดความสามารถในการคิด
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 พวกเราชาวพทุธแต่ละคนล้วนเคยท�าบุญให้ทานมาแล้ว

ทั้งสิ้น ทั้งในชาตินี้และในชาติก่อน ถ้าจะนับบุญ ก็คงจะใหญ ่

เท่าภูเขาเลากาหรือเท่าก้อนโลก แต่ไม่รู้จักใช้บุญของตนเอง 

ให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันชาติ จึงต้องรอตายแล้วจึงไปรับบุญ

ในสรวงสวรรค์ คนท�าบุญจึงชอบบ่นว่าท�าแต่บุญไม่เห็นได้ดีสักที 

ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะไม่เคยให้บญุแก่เทวดาทีร่กัษาตวัเอง ไม่เคยให้

เจ้ากรรมนายเวรทีต่ามจ้องกนัอยู ่ไม่เคยให้เทวดาและญาตทิพิย์

ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตบ้านเรอืน ไม่เคยให้เทวดาทีรั่กษาเจ้านายของตัว 

เทวดาเหล่านั้นบางองค์มีบุญน้อยมีฤทธิ์น้อย จึงไม่สามารถ 

ช่วยเหลืออะไรเราได้มาก แต่ถ้าเขาได้รับบุญจากเราบ่อยๆ 

เขาจะกลายเป็นเทวดาท่ีมฤีทธิม์อี�านาจ สามารถช่วยเหลอืให้เรา

ประสบความส�าเร็จได้ดังใจหมาย บางคนอ้างว่าท�าบุญทุกคร้ัง 

ก็กรวดน�้าให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งก็ไม่เห็นมีอะไร

เปลี่ยนแปลง โปรดเข้าใจว่าท่านให้ไม่เป็นเขาจึงไม่ได้รับ เช่น 

ให้ไม่เจาะจงหรือแสงบุญหมดแล้ว จึงมากรวดน�้าให้ เขาก็ไม่ได้รับ

3.กำรใช้บุญสร้ำงควำมส�ำเร็จในปัจจุบัน 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงการเกิดบุญไว้ 3 ประการอย่างย่อๆ คือ 

 1. บุญเกิดจากการให้ทาน 

 2. บุญเกิดจากการรักษาศีล 

 3. บุญเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจ 

 โดยสรุปแล้วการสร้างความดีทกุประการ ล้วนเป็นแหล่ง

ของการเกิดบญุกุศลท้ังสิน้ แล้วก่อให้เกดิอานสิงส์ท่ีจะสร้างความ

ส�าเร็จให้ชีวติได้ทัง้สิน้ เมือ่ก�าลังให้ของแก่ใคร ไม่ว่าจะถวายของ

แก่พระสงฆ์ ให้ของแก่พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติมิตร แม้เอาข้าวให้

หมากิน เอาอาหารโยนให้ปลากิน เอาเศษอาหารโปรยให้มดกิน 

ย่อมเกดิกระแสบญุขึน้ เป็นกระแสเรอืงรองแผ่ออกจากตวัผู้ก�าลงัให้ 

เพียงไม่กี่วินาทีแสงนี้จะพุ่งหายข้ึนไปเบื้องบน แล้วสะสมเป็นก

องบุญผู้ให้อยู ่บนเทวโลก ดังนั้นขณะให้ของแก่ใคร จึงควร

อธษิฐานจติคดิทนัทว่ีา “บญุนีจ้งเป็นของเทวดำผูร้กัษำตัวข้ำ” 

หรือ “บุญนี้จงเป็นของเจ้ำกรรมนำยเวรของข้ำ” หรือ “บุญนี้

จงเป็นของเทวดำ-ภตู-ผ-ีปีศำจ-เปรต-ครฑุ-นำค-ยกัษ์ ทีอ่ำศัย

อยูใ่นสถำนท่ีเรอืกสวนไร่นำ หรอืเคหะสถำนบ้ำนเรอืนของข้ำ” 

หรือ “บุญน้ีจงเป็นของเทวดาผู้รักษาบุตรของข้า จงเป็นของ

<<< โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

เทวดาผู้รักษาบิดา-มารดาของข้า” เป็นต้น ขึ้นอยู่กับว่าเรา

ต้องการแก้ไขในจุดไหน เช่น บตุรของเราเกเรเหลือเกนิชอบสร้าง

แต่ความเดอืดร้อนส่ังสอนไม่ฟังแบบนี ้ต้องให้เทวดาผูรั้กษาตวัเขา

เป็นผู้ขนาบตักเตือน วิธีที่เทวดาตักเตือนน้ัน ท่านจะส่ังการ 

ไปท่ีความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเขา ถ้าเทวดาประจ�าตัวเขา 

เป็นมจิฉาทิฐ ิเม่ือได้รับบญุบ่อยๆ เทวดารู้สกึถงึความเปลีย่นแปลง

ในตัวเอง มีชีวิตที่สุขสบายขึ้น มีฤทธิ์อ�านาจขึ้น เขาจะทราบได้เอง

ว่าสิ่งที่เขารับนั้นมาจากไหน เมื่อเราอุทิศบุญให้ท่านก็อธิษฐานว่า 

“เมื่อเทวดาได้รับบุญแล้วขอให้มีความสุข มีกินมีใช้ มีเสื้อผ้า 

ที่อยู่อาศัยและขอให้อบรมตักเตือนลูกของข้าให้เป็นคนดีด้วย” 

ดังนี้ ไม่นานหรอกจะเกิดกรณีพิสดารขึ้นกับบุตรเกเรคนนั้น 

จนต้องเปลีย่นพฤตกิรรมเป็นคนดีอย่างแน่นอน สามหีรอืภรรยา 

คูค่รองของตนเองเป็นที่นา่เออืมระอาเหลือเกิน อยากใหคู้่ครอง

ดีรักเรา ละเลิกประพฤติชั่วเหลวไหล ก็ให้ท�าแบบเดียวกันกับ 

ที่ให้บุญแก่เทวดาที่รักษาบุตร กิจการค้าของท่านล้มเหลวหรือ

ซบเซา เมื่อท่านท�าบุญทุกครั้งควรอุทิศให้เทวดาประจ�าตัว 

ของท่าน และเทวดาที่ดูแลกิจการการค้าด้วยพร้อมกันไปแล้ว

อธิษฐานว่า “เทวดาที่รับบุญของเราแล้ว โปรดช่วยเหลือกิจการ

ค้าธุรกิจของเรา ให้ประสบความส�าเร็จด้วยเถิด ถ้าร�่ารวยขึ้น 

จะท�าบุญให้ท่านยิ่งๆ ข้ึนไปอีก” จะใช้ค�าเรียกตนเองว่าข้า 

ว่าเรา ก็ได้ทัง้นัน้ ร้านค้าขายจะเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่ เม่ือท�าบญุ

กใ็ห้อทิุศบญุแก่เทวดาทีรั่กษาร้านค้านัน้ด้วย แล้วบอกว่า “เทวดา

เมื่อได้รับบุญแล้ว โปรดเรียกลูกค้ามาอุดหนุนให้มากๆ ด้วย”
(ต่อฉบับหน้า...)

ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น ฉบับหน้าครับ (2)

ที่มำ : เรียบเรียงโดยคุณ wisarn it, http://www.palungjit.com/board/showthread.php?t=79518

การอุทิศบุญให้ถึงแน่นอน รวดเร็ว ฉับพลัน 
โดย...พระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล(ต่อจำกฉบับที่แล้ว) (1) 
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่ >>>
โดย...สุวนัย ภูมาศ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

 สวัสดีทุกท่านครับ....พบกันเช่นเคยกับสาระน่ารู้กองการเจ้าหน้าที่ 

ฉบับนี้ขอน�าเสนอการได ้รับเงินประจ�าต�าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช) 

ของข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัด สืบเนือ่งจากได้มกีารหารอืแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่ง ก.จ.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2559 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 การได้รับเงินประจ�าต�าแหน่ง พิจารณาได ้

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

 ต�ำแหน่ง ประเด็นกำรพิจำรณำ

นิติกร มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง และได้รับประกาศนียบัตร

เนติบัณฑิตไทย ตามประกาศ ก.จ. เรื่องก�าหนดต�าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 เมษายน 2547

วิศวกรโยธำและ

สถำปนิก

มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพ

วิศวกรรมศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต�่ากว่าประเภทสามัญฯตามประกาศ ก.จ. เรื่อง ก�าหนดหลัก

เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 30 

มิถุนายน 2546

 2. ประกาศก�าหนดต�าแหน่งข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด ประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชีย่วชาญ ลงวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 

2545 ก�าหนดให้ต�าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา อีกทั้ง

เป็นสายงานขาดแคลนก�าลังคนในภาคราชการ จึงมิได้ก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพไว้แต่อย่างใด ดังนั้นผู้ด�ารงต�าแหน่ง

นกัวชิาการคอมพวิเตอร์อาจได้รบัเงินประจ�าต�าแหน่ง โดยต้องจดัท�าผลงานเชงิวจัิยและพฒันาตามเงือ่นไขของต�าแหน่งประเภทวชิาชพี

ดังกล่าว ตามแนวทางการได้รับเงินประจ�าต�าแหน่ง ตาม มติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 

2559

ที่มา : หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว128 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

การได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช)
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 1. การได้รบัเงนิประจ�าต�าแหน่ง ประเภทวชิาการ ต�าแหน่งนติิกร วศิวกร และสถาปนกิ ให้ถอืปฏิบติัตามประกาศก�าหนดต�าแหน่ง

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเด็น

การพิจารณา มีดังนี้
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สัญญา หลักประกันและการบริหารสัญญา

 ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึง การท�าสัญญาและผลของสัญญาในฉบับนี้ขอพูดถึง สัญญาเช่า หรือสัญญาจ้างต่อเนื่อง 

มผีลย้อนหลงั ตามหนงัสอืคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดดุ่วนทีส่ดุ ที ่กค (กวพ) 0408.4/ว 351 ลงวันที ่9 กนัยายน 2548

 - อนุมัติยกเว้นเฉพาะสัญญาเช่า หรือสัญญาจ้างที่จ�าเป็นต้องเช่า/จ้างต่อเนื่องไปในปี งบประมาณใหม่ 

ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลง

 - แต่ส่วนราชการไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี ยังไม่มีผลใช้บังคับ หรือเงินงบประมาณมีไม่เพียงพอ

 โดยให้สัญญามผีลย้อนหลงัได้ตัง้แต่วันที ่1 ตลุาคม อนัเป็นวนัเริม่ต้นปีงบประมาณ หรอืวนัทีม่กีารเช่าหรอื จ้างจรงิ

โดยมีเงื่อนไขว่า

 1. ส่วนราชการได้ด�าเนินการจัดหาไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณและรู้ตัวผู้ให้เช่า หรือผู้รับจ้างที่จะลงนาม 

เป็นคู่สัญญาแล้วไม่ว่าจะเป็นรายเดิม หรือรายใหม่ ก็ตาม

 2. ผู้มีอ�านาจอนุมัติ ได้อนุมัติให้เช่า หรือจ้างจากรายท่ีได้จัดหาไว้แล้วก่อนส้ินปีงบประมาณ เพียงแต่อยู่ใน 

ขั้นตอนไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม เท่านั้น

กำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ 

 การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะกระท�ามิได้ เว้นแต่หัวหน้าฝ่ายบริหารขอ 

หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถ่ิน เหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นจะต้องจ่าย และมกีารก�าหนดเงือ่นไขไว้ก่อนการท�าสญัญาหรอื 

ข้อตกลง ให้กระท�าได้เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. กำรซือ้หรอืกกำรจ้ำงจำกส่วนรำชกำร หน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ หน่วยงานอืน่ซึง่มกีฎหมายบัญญัติ 

ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อหรือราคาจ้าง

 2. กำรซื้อพัสดุจำกสถำบันของรัฐในต่ำงประเทศ หรือจากหน่วยงานอ่ืนในต่างประเทศ ซ่ึงต้องด�าเนินการ 

ผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือพัสดุอื่น ซ่ึงจ�าเป็นต้องซ้ือจากผู้ผลิตหรือผู้แทน

จ�าหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามทีต่กลงกบัสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศหรือตามเง่ือนไขทีผู่้

ขายก�าหนด แล้วแต่กรณี

 3. กำรบอกรับวำรสำรหรือกำรสั่งของหนังสือ หรือกำรจัดซื้อฐำนข้อมูลส�ำเร็จรูป (CD-ROM) ที่มีลักษณะ 

จะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีก�าหนดการออกเป็นวาระดัง เช่น วารสาร หรือการบอกรับเป็นสมาชิก INTERNET 

เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์เรยีกค้นหาข้อมลูข่าวสารจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ  โดยอาศยัระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ให้จ่าย

ได้เท่าที่จ่ายจริง

ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ

ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบกันใหม่ฉบับหน้า/...

<<< ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน
โดย...นิมิตร ลิเอาะ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ
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ข่าวกีฬา >>>
โดย...จ่าอ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

 สวัสดีครับ แฟนข่าวกีฬารอบรั้ว อบจ.ขอนแก่น ฉบับนี้มีผลการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น คูน-แคน คัพ ครั้งที่ 5 

ประจ�าปี 2560 ได้ด�าเนนิการแข่งขนัระหว่างวนัที ่7 ม.ค. - 5 ก.พ. 2560 ณ สนามโรงเรยีนควุานนัท์และสนามกฬีา อบจ.ขอนแก่น 

แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอาวุโส 3 กลุ่มช่วงอายุ และรุ่นอาวุโส 4 กลุ่มช่วงอายุ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 24 ทีม 

ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

รุ่น อำวุโส 3 กลุ่มช่วงอำยุ อำวุโส 4 กลุ่มช่วงอำยุ

 รางวัลชนะเลิศ  ทีม อาภรณ์ เพลส  ทีม แดงใหญ่ – ร�าไพพรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทีม ฟ้าหลวง เอฟซี  ทีม ช.ขอนแก่นรวมช่าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทีม PRO ยูไนเต็ด  ทีม โปรดปราน เอฟซี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ทีม โปรดปราน เอฟซี  ทีม PL ยูไนเต็ด

 รางวัลแฟร์เพลย์  ทีม ตะวันหนองบัว เอฟซี  ทีม คลองน�้า เอฟซี

 พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากรองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ เป็นประธานกล่าวปิดงานและมอบ

ถ้วยรางวัล โดยมีเลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น ด.ต.พิชิต ศรีวิไล เป็นผู้กล่าวรายงานการด�าเนินการแข่งขันและร่วมเป็นเกียรติ

ให้กับนักกีฬาในครั้งนี้ ฉบับนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ
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พ.ศ.2556
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงกำร “จังหวัดขอนแก่น
ไม่ยุ่งเกี่ยวยำเสพติด” ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน
ของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยงำนที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แห่งชำติ และกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
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 “เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้ำนกำรจัดกิจกรรมป้องกันยำเสพติด
ในมิติศำสนำและวัฒนธรรม” ตำมโครงกำร
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยำเสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้กำรสนับสนุน 
“โครงกำรต�ำรวจชมุชนสัมพนัธ์ อบรมสมัมนำแกนน�ำ
สมชัชำสร้ำงเครอืขำ่ยพลงัแผน่ดินเอำชนะยำเสพตดิ” 
จาก...สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น

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

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

พ.ศ.2554
รำงวลั “มผีลกำรปฏบิตังิำนของ อปท. ดำ้นกำรป้องกัน
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
ไลฟ์” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ 
สิริวัฒนำพรรณวดี ประจ�ำ จ.ขอนแก่น
จาก...มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ

พ.ศ.2556
โลเ่กียรติคณุผูส้นบัสนนุกำรจัดต้ัง “กองทุนสวสัดกิำร
เจ้ำหนำ้ทีก่รมอทุยำนแหง่ชำติ สตัวป์ำ่ และพนัธ์ุพชื
(ภำคอีสำน)”
จาก...กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พ.ศ.2555
รำงวัล “ผู้ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
กรมประชำสัมพันธ์เป็นอย่ำงดียิ่ง”
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.)
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พ.ศ.2556
รำงวัล “ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้ำนกำรศึกษำ ประจ�ำปี 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

พ.ศ.2555
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่ส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนวัฒนธรรม 
ด้ำนมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม”
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 ด้ำนเป็นแบบอย่ำง
ของนักบริหำรท้องถิ่นดีเด่น ประจ�ำปี 2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

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

พ.ศ.2549
รำงวัล “เป็นผู้มีอุปกำรคุณต่อวงกำรห้องสมุด”
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
ป้องกันกำรทุจริต ประจ�ำปี 2559”
จาก...ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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