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

มีเหลือพวกเราจึงสาด และสาดน�้าแล้วให้เหลือไว้ให้ใช้ต่อ) 

ซึ่ง อบจ.ขอนแก่นได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานให้กับ 

เทศบาลนครขอนแก่น เป็นประจ�าทกุปี นอกจากอดุหนนุองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ในการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต์แล้ว อบจ.ขอนแก่น ได้ร่วมสืบสานประเพณี

อนัดีงามของไทยด้วยการด�าเนนิโครงการงานประเพณสีงกรานต์ 

ท�าบุญตักบาตร ปล่อยปลา รดน�้าด�าหัว ขอพรผู้ใหญ่ เป็นประจ�า

ทุกปี ทั้งยังได้ด�าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เทศกาลวันงูจงอาง (บ้านโคกสง่า อ.น�้าพอง) ประเพณีไหว้ 

เจ้าคุณปู่รดน�้าเต่า (บ้านกอก อ.มัญจาคีรี) เป็นต้น

 ประเพณีงานสงกรานต์ นับว่าเป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่ง 

ทีพ่ีน้่องชาวขอนแก่นทกุคนร่วมกนัสบืทอดประเพณ ีอนัดงีามนี้ 

และในทกุๆ ปี จงัหวดัขอนแก่นจะเป็นอกีสถานท่ีหนึง่ ท่ีนกัท่อง

เที่ยวทุกคนต่างให้ความสนใจและเดินทางมาร่วมเล่นน�้า

สงกรานต์กันจ�านวนมาก

 ในโอกาสนี ้อบจ.ขอนแก่น น�าโดย นายก อบจ.ขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ ร่วมกับ ทน.ขอนแก่น จัดงาน

ประเพณ ี“สุดยอดสงกรำนต์อีสำน เทศกำลดอกคนูเสยีงแคน 

และถนนข้ำวเหนียว ประจ�ำปี 2560” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

5 – 15 เม.ย. 2560 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “สำดโลด 

สำดเหลือแน้เด้อ” (มีความหมาย 2 มิติเชิงลึก คือ เพราะน�้าปีนี้

ม่วนซื่นสงกรานต์ขอนแก่น 

“สาดโลด สาดเหลือแน้เด้อ”
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<<< เล่าเรื่องจากปก
กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น

ส�าหรับการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 

เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจ�าปี 2560 

แบ่งการจัดงานเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 12 เม.ย. 2560 ณ บริเวณ

ริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิดการให้ความส�าคัญกับการจัดงาน

เก่ียวกับการส่งเสริมท�านุบ�ารุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 

การละเล่น การแสดงกิจกรรมความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน ได้แก่ 

เสรมิความเป็นสริมิงคลในวนัขึน้ปีใหม่ไทยด้วยพธิที�าบุญตกับาตร

และสรงน�้าพระพุทธรูป รดน�้าขอพรผู้สูงอายุเพ่ือแสดงออกถึง

ความกตัญญูกตเวที หลอมรวมพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่กับพิธี

อัญเชิญพระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น)  

อีกท้ังเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งปีนี้จะจัด

กิจกรรมพิเศษให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรม

อีสานที่มีความสนุกสนานเพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ 

คือ การประกวดล�าซิ่งชิงแสน ตลอดจนการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง

หมอล�าฟรี และในวันที่ 13 เม.ย. 2560 ร่วมกันตักบาตร ในวัน

ขึ้นปีใหม่ไทย ณ ลานน�้าพุ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร 

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 15 เม.ย. 2560 ณ บริเวณ

ถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ภายใต้แนวคิด การแสดงออก

ถงึวฒันธรรมประเพณทีีร่่วมสมยั แต่ยงัคงความเป็นอสีานอยูด้่วย 

ได้แก่ ความสวยงามและอลังการ ของขบวนแห่พระพทุธพระลบั 

(พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) และขบวนแห่สงกรานต ์

สินไซ ,เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น 

“เกาะวัฒนธรรม” มีเวทีประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธ

อภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขต

เมอืงขอนแก่น ,รงัสรรค์มหัศจรรย์การป้ันทรายกบัประตมิากรรม

สินไซตบประทายโลก ,ม่วนซืน่สร้างสามคัคกีบัวฒันธรรมท้องถิน่

ร�าวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน ,การเล่น 

Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ เป็นต้น

นบัได้ว่ามาเท่ียวขอนแก่น คุม้ค่าท่ีสุด ไม่ผิดหวงัแน่นอน 

ขอให้ม่วนซื่นสงกรานต์กันถ้วนหน้า...สวัสดีปีใหม่ไทย
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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
 นางสาวอรษา ดวงแก้ว

บรรณาธิการ

   ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะกับประเพณีงานสงกรานต์ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่น จังหวัดใกล้เคียง 
และนักท่องเที่ยว ร่วมม่วนซื่นสงกรานต์ขอนแก่นสืบทอดประเพณี
อันดีงามนี้ และในทุกๆ ปี จังหวัดขอนแก่นจะเป็นอีกสถานที่หนึ่ง 
ที่นักท่องเท่ียวทุกคนต่างให้ความสนใจและเดินทางมาร่วมเล่นน�้า
สงกรานต์กันจ�านวนมากสาดน�้าคลายร้อน จังหวัดขอนแก่นได้จัด
งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคน 
และถนนข้าวเหนยีว มคีวามสนกุสนานตามแบบฉบบัวถีิคนขอนแก่น 
ผสมผสานกันแบบลงตัวภายใต้แนวคิด  “สำดโลด สำดเหลือ
แน้เด้อ” ชมความสวยงามและอลังการของขบวนแห่พระพุทธ 
พระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) และเชิญชวนพี่น้อง
ชาวขอนแก่นและนกัท่องเทีย่วทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมสงกรานต์ขอนแก่น 
แต่งกายสวยงามด้วยชุดไทยเล่นน�้าเพ่ือสร้างสีสันและสนุกสนาน
ร่วมกันนะคะ... 
   ก่อนจากกันฉบับนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยองค์
พระธาตุขามแก่น และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในสากลโลกจงดลบันดาล
ประทานพรให้ทุกท่านประสบกับความสุข ความเจริญ มีพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีค่ะ

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

นางพัฒนาวดี จันทร์นวล
ปลัด อบจ.ขอนแก่น

 สวสัดค่ีะผูอ่้านทกุท่าน วารสารคนูแคน ปีที ่12 ฉบบัที ่6 ประจ�า
เดือนมีนาคม 2560 กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้ง พร้อมกับข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ อบจ.ขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น 
  ปิดฉากลงอย่างสวยงามนะคะ ส�าหรับงานเทศกาลไหม
นานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 
2559 กิจกรรมผูกเสี่ยว ประทับใจกับกิจกรรมและการประกวดต่าง ๆ  
ขอชื่นชมกับคณะท�างานทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานน้ี  
เวทีประเพณีผูกเสี่ยวปีนี้สวยงาม ตระการตา ตื่นเต้นเร้าใจลุ้นกันสุด ๆ  
กับธารากาชาดที่ปีนี้พ่อเมือง (ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น) ท�าหน้าที่พิธีกรเอง
ตลอดงาน รางวัลมากมายและขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านค่ะ 
แต่รางวัลปลอบใจปีนี้ธารากาชาดจัดหนักจริงๆ ค่ะ (น�้าตาล, ข้าวสารฯ) 
สวยงามกับนางงามไหมที่ อบจ.ขอนแก่น ส่งเข้าประกวดในปีนี้ ได้รางวัล
รองอันดับ 2 (น้องนิ้ง) ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา

ดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร 

งานผู้น�าท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน ประชาชนทั่วไป โดยมี นายก 

ทต.บ้านค้อ ว่าที่ ร.ต.สมพร เทพวงษำ กล่าวรายงาน 

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 60 ณ เทศบาลต�าบลบ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น

วันรวมน�้าใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น

ประจ�าปี 2559

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ ์
พร้อมด้วย ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล  
คณะผู้บริหาร อบจ.ขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน 
วนัรวมน�า้ใจให้กาชาดจังหวดัขอนแก่น ประจ�าปี 2559 เพือ่มอบ
ของรางวัลและเงินสมทบการออกร้านธารากาชาด ในงาน
เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด 
ประจ�าปี 2559 โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
นำงศศิธร ปรีชำวิทย์ เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจาก 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ 
เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2560 ณ ส�านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อ.หนองนาค�า

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง “การท�าไม้กวาดดอกหญ้า” อ�าเภอ
หนองนาค�า รุ่นที่ 1 โดยมี เลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น 
ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เวียงเก่า นำยวิบูลย์ 
เรอืงประเสรฐิกลุ ร่วมพบปะผูเ้ข้าร่วมโครงการ เม่ือวนัที ่7 ก.พ. 
2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองนาค�า อ.หนองนาค�า 
จ.ขอนแก่น 

การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ�าเภอสีชมพู 

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ�าเภอสีชมพู “ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 5” โดยมี นายก อบต.ดงลาน 

นำยประเสริฐ เชื้อชนิด กล่าวรายงาน และมี ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.สีชมพู เขต 2 นำยจำรุพรรณ ภูวสันติ นายอ�าเภอสีชมพู  

นำยอรรถพันธุ์ สงวนเสริม ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 

2560 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนต�าบลดงลาน 

บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
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<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

พิธีสักการะพระพุทธศากยมุณีศิริมงคล

ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์
เป ็นประธานพิธี สั กการะพระพุทธศากยมุณีศิ ริ มงคล 
และบวงสรวงสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ก่อนเริม่จดังานประเพณีผกูเสีย่วและ
การจัดกิจกรรมในบริเวณคุ้มวัฒนธรรม ในงานเทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น 
ประจ�าปี 2559 โดยมี รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล 
ภูค�ำวงศ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น 
ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 ณ พุทธมณฑลอีสาน
จังหวัดขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษา

ในเขตพื้นที่ ที่ 17

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่  
ที ่17 (บ้านโต้น หนองแวง พระบ)ุ “แก่งกดุโดกเกมส์ ครัง้ที ่13” 
โดยม ีผอ.รร.บ้านดงกลาง นำยกันตวชิญ์ ตีมลูลำ กล่าวรายงาน 
และมี ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.พระยืน นำยสมำส นำมพิกุล 
ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียน
บ้านดงกลาง ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

การฝึกปฏิบัติท�าฝายหินทิ้ง

แบบประชาอาสา อ.แวงใหญ่

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์
ลงพื้นที่อ�าเภอแวงใหญ่ พบปะประชาชนในพื้นที่ พร้อมร่วมฝึก
ปฏบิตัทิ�าฝายหนิทิง้แบบประชาอาสา กบัชาวต�าบลใหม่นาเพยีง 
อ.แวงใหญ่ ตามโครงการอ�าเภอต้นแบบการบริหารจัดการน�้า 
อ�าเภอแวงใหญ่ ประจ�าปี 2560 โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น เขต 
อ.แวงใหญ่ นำยทองสุข ธนูรัตน์ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น�าท้องถิ่น 
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ  เมื่อวันท่ี 9 ก.พ. 2560 
ณ ล�าห้วยกุดรู บ้านโจดใหญ่ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ 
จ.ขอนแก่น

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดงานประเพณบีญุกุม้ข้าวใหญ่ ต.เมอืงพล อ.พล 
จ.ขอนแก่น โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.พล เขต 2 นำยคงฤทธิ์ 
อศัวพฒันำกลู นายอ�าเภอเมอืงพล นำยศริวิฒัน์ พนิจิพำนชิย์ 
ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2560 ณ วัดศรีบุญเรือง 
บ้านชาด อ.พล จ.ขอนแก่น 
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

การแข่งขันกีฬาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ

ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 29

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ 

ต้านยาเสพติด “หนองกุงเซินเกมส์ ครั้งที่ 29” โดยมี ส.อบจ.

ขอนแก่น เขต อ.เวียงเก่า นำยวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล ,นายก 

อบต.หนองกุงเซิน นำยโอภำส แสนศรี ผู ้น�าท ้องถ่ิน 

ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียน 

หนองกุงเซนิหนองโนพฒันา ต.หนองกงุเซนิ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแก่น

งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์

( E-San Industrial Fair 2017)

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ ์

ร่วมเปิดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ (E-San Industrial Fair 

2017) จัดขึ้นโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ 

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 

จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์  

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์

กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น. อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น

เปิดถนนสายบ้านป่าเสี้ยว – บ้านท่าศาลา 

อ.หนองเรือ

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์

เป ็นประธานเปิดถนนลาดยางสายบ้านป่าเสี้ยว หมู ่  6  

ต.บ้านเม็ง – บ้านท่าศาลา หมู่ 12 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ 

จ.ขอนแก่น โดยมี นายก อบต.บ้านเม็ง นำยสง่ำ ค�ำเตือนใจ 

ก�านันต�าบลบ้านเม็ง นำยจักธร โงะบุดดำ ร่วมเป็นเกียรต ิ

เมือ่วนัที ่17 ก.พ. 2560 ณ บ้านป่าเสีย้ว หมู ่6 ต.บ้านเมง็ – บ้าน

ท่าศาลา หมู่ 12 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปนานาชาติ

ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

ร่วมพิธเีปิดการแสดงแลกเปล่ียนศลิปนานาชาติและเลีย้งพบปะ

เครือข่ายวัฒนธรรมไทย-จีน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ 

ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 

2559 โดยม ีผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น นำยพงษ์ศกัด์ิ ปรีชำวทิย์ 

เป ็นประธาน เม่ือวันที่  18 ก.พ. 2560 ณ เวทีกลาง 

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

<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

การแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน

ต้านภัยยาเสพติด ประจ�าปีการศึกษา 2559

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนต้านภัย 

ยาเสพติด ประจ�าปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

โดยมี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดร.เชดิศกัด์ิ ศรสีง่ำชยั ผู้บริหาร

การศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา และคณะนักกฬีาให้การต้อนรบั 

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

งานเทศกาลง่วนเซียว

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ ์

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสทิธิกุล ภคู�ำวงศ์, 

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

รองปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงสำวนงลักษณ์ รัตนจันทร์,  

นำยประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ, ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน  

นำงจิตลัดดำ สถิรธนำกร และผอ.กองการเจ ้าหน้าที่  

นำยสวุนยั ภมูำศ ร่วมงานเทศกาลง่วนเซียว โดยม ีผูว่้าราชการ

จังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ เป็นประธาน 

เมื่อวันท่ี 10 ก.พ. 2560 ณ ศาลเจ้าปึงเถ่ากง – ม่า ริมบึง 

แก่นนคร อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

งานประเพณี “บุญคูนลาน ข้าวโพดหวาน 

สานไมตรี ข้าวจี่แซบ” ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 

เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี “บุญคูนลาน ข้าวโพด

หวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซบ” ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2560 โดยมี 

นายอ�าเภอบ้านฝาง นำยณัฐวุฒิ ถุนนอก เป็นผู้กล่าวรายงาน 

ในโอกาสน้ี ม ีส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง นำยธณชั เครอืมำ 

ผูน้�าท้องที ่ผูน้�าท้องถิน่ ร่วมเป็นเกยีรต ิเมือ่วนัท่ี 15 ก.พ. 2560 

ณ สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

เปิดร้าน OTOP ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ 

ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด

ขอนแก่น ประจ�าปี 2559

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ ์
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 
ร่วมพิธีเปิดร้าน OTOP ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณี
ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2559 โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวดัขอนแก่น นำยพงษ์ศกัดิ ์ปรชีำวทิย์ ประธาน
พิธีเปิด ในโอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
นำงศศิธร ปรีชำวิทย์ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ร่วมเป็นเกียรติ เม่ือวันท่ี 20 ก.พ. 2560 ณ ศาลาประชาคม
จังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานทอดผ้าป่า ประเพณีบุญเดือนสี่

บุญเข้ากรรม (ปริวาสกรรม)

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 
ร่วมงานทอดผ้าป่า ประเพณีบุญเดือนสี่ บุญเข้ากรรม (ปริวาส
กรรม) โดยมี ท่าน ว.วชิรเมธี แสดงเทศนาธรรม ในโอกาสนี้มี 
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 7 นำงวิไลตำ จันทนพิมพ ์
และ นายก ทม.ศิลา นำยยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ ร่วมเป็นเกียรติ 
เม่ือวันที่ 26 ก.พ. 2560 ณ ลานธรรมวัดป่ามหาวนาราม 
ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น

ประจ�าปี 2559

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ ์
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 
เข้ารับเกียรติบัตรผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณผีกูเสีย่วและงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2559 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 
ก.พ. 2560 ณ เวทีกลางงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.สงขลา

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์
มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ 
ร่วมต้อนรับ นายก อบจ.สงขลา นำยนพินธ์ บญุญำมณี และคณะ 
ท่ีเดนิทางมาศกึษาดงูาน เกีย่วกบัระบบการบรกิารแพทย์ฉุกเฉิน 
ของ รพ.ขอนแก่น โดยมี ผอ.ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ�าบัด 
นพ.สมคิด เลิศสินอุดม  กล ่าวต ้อนรับ เมื่อวันที่  28  
ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบ�าบัด 
ชั้น 4 อาคารสิรินธร รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

พิธีบวงสรวงพระธาตุศิโรดมขอนแก่น

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล 

,รองปลัด อบจ.ขอนแก่น นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร 

หวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ร่วมพธิบีวงสรวง

พระธาตุศโิรดมขอนแก่น โดยม ีรองผู้ว่าราชการจังหวดัขอนแก่น 

นำยสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 

2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
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<<< รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...พีระพงษ์ สงกลาง นิติกรช�านาญการ

(ตอนที่ 2)
 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ในตอนท่ีแล้วได้กล่าวถึงหลักการและเหตุผล 
การประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ ให้ทราบแล้วนะครับ ส�าหรับในตอนที่ 2 
จะขอกล่าวถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะบทบัญญัติ ข้อ
กฎหมายที่เป็นสาระส�าคัญ เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
 1) ขอบเขตกำรบังคับของพระรำชบัญญัติ (มาตรา 3 ,มาตรา 4 
,มาตรา 5)
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับกับการให้บริการของหน่วยงาน 
ของรัฐกับประชาชน แต่ไม่ใช้กับการประสานงานบริการระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐด้วยกันเอง โดยก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐได้แก่ ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการอื่นใดของรัฐ  
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การ 
จดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้
อาชญาบัตรตามกฎหมายหรือกฎ ยกเว้นเรื่องดังต่อไปน้ีไม่อยู่ในบังคับ 
ของบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่
  (1.1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
  (1.2) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด�าเนินงาน 
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
  (1.3) การด�าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  (1.4) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม
  (1.5) การอนุญาตที่ เ กี่ ยวกับการปฏิบั ติ การทางทหาร 
ด้านยทุธการ รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคมุยทุธภัณฑ์ และกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน และ
  (1.6) การด�าเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดที่ได้ตราเป็น 
พระราชกฤษฎีกา
 2) สำระส�ำคัญของกฎหมำย
  (2.1) สร้างความโปร่งใส ชัดเจน ในขั้นตอนและกระบวนการ 
รวมทั้งสร้างความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี (Trans-
parency) 
  - หน่วยงานของรัฐต้องจัดท�าคู่มือขออนุญาตส�าหรับประชาชน 
ซึง่ถอืเป็นหวัใจหลกัส�าคญัท่ีกฎหมายบงัคบัให้ทกุหน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าที่
ให้บริการตามกฎหมาย ต้องจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน (มาตรา 7)
  - หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการตามข้ันตอนท่ีก�าหนด และ
พิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีระบุในคู่มือส�าหรับประชาชนและ

พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่น (มาตรา 8, มาตรา 9, มาตรา 10)
  - ก�าหนดผลในกรณีที่ผู้ยื่นค�าขอด�าเนินการ/ ไม่ด�าเนินการตาม
ที่กฎหมายก�าหนด (มาตรา 8 และมาตรา 9)
  (2.2) สร้างความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ (Account-
ability)
  - เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องต้องรบัผดิชอบในผลของการปฏบิตัหิน้าท่ี 
(มาตรา 8 วรรคสามและมาตรา 10 วรรคสี่)
  - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินกิจการที่ได้
รับอนุญาต และด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่เมื่อมีการร้องเรียน หรือพบว่า
มีการฝ่าฝืน (มาตรา 13)
  (2.3) สร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าเงิน และ 
การตอบสนอง (Efficiency, Effectiveness, Value-for-money, Responsiveness)
  - คณะรฐัมนตรสีามารถก�าหนดให้การช�าระค่าธรรมเนยีมต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตได้ (มาตรา 12)
  - ก�าหนดให้ส่วนราชการจดัให้มศูีนย์บริการร่วม โดยท�าหน้าทีใ่ห้
บริการประชาชนที่ยื่นค�าขออนุญาตตามกฎหมายที่มีความเก่ียวเนื่องจาก
หลายหน่วยงานมาไว้ ณ สถานที่แห่งเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถด�าเนิน
การได้หลายเรื่องในคราวเดียวกัน (มาตรา 7 วรรคสี่)
  - ก�าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์รับค�าขออนุญาต (มาตรา 14)
  (2.4) สร้างหลกัความชอบด้วยกฎหมาย (Legitimacy, Rule of Law)
  - ให้มีการทบทวนความจ�าเป็นในการใช้กฎหมาย คือ ทุกห้าปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ หากผู้อนุญาตเห็นว่า มีความ
จ�าเป็นและสมควรปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ยกเลกิการอนญุาต หรือมมีาตรการ
อืน่แทนการอนุญาต ให้เสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่พจิารณา
ยกเลิกการอนุญาต หรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทน ก็ได้ (มาตรา 6)
  - ไม่ให้น�ากฎหมายที่ใช้บังคับในภายหลัง ซึ่งเปลี่ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ไปจากที่ก�าหนดในคู่มือส�าหรับประชาชน มาใช้กับการยื่นค�าขอ
อนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์
ต่อผู้ยื่นค�าขอ (มาตรา 11)
  ส�าหรับฉบับต่อไปถือเป็นตอนสุดท้าย ซึ่งจะได้กล่าวถึงเรื่องการ
จัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน/ ประโยชน์การรับบริการของประชาชน และ
ผลจากการที่หน่วยงานของรัฐหรือผู้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ด�าเนินการ
ตามที่คู ่มือส�าหรับประชาชนก�าหนดขั้นตอนไว้ ผลจะเป็นอย่างไรนั้น 
ต้องติดตามนะครับ..
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ. >>>
โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

เม่ือวันที่ 14 ก.พ. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ มอบหมายให้รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 

นำงสำวนงลักษณ์ รตันจันทร์ เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการฝึกอาชีพนวดฝ่าเท้าและพฒันาคณุภาพชีวติให้แก่คนตาบอดจงัหวดั

ขอนแก่น รุ่นที่ 3 โดยมี หัวหน้าส�านักปลัด อบจ. นำยวรเวทย์ ดิเรกศรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซ่ึงโครงการนี้จัดข้ึนระหว่างวันที ่

7 – 21 ก.พ. 2560 ณ ศูนย์ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิารภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื(บ้านไก่นา) ต.ส�าราญ อ.เมอืงขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของคน ตาบอด ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ 

ให้มีความรู้ ทักษะ น�าไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดขอนแก่น
จัดโครงฝึกอาชีพนวดฝ่าเท้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนตาบอด
จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 3
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<<< ภารกิจ ส�านักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

 อบจ.ขอนแก่น เสรมิสร้างระบบการรกัษาความสงบเรียบร้อย

ภายในจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 จัดโครงการอบรม 

หลักสูตร “การรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็ง 

ของชมุชนในการพฒันาท้องถิน่” ในระหว่างวันที่ 3 – 5 มี.ค. 2560 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแขง็ให้เกดิขึน้   ในชุมชน/ท้องถิ่น 

สร้างเครือข่ายประชาชนในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหา

อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และเสรมิสร้างบทบาทของประชาชน 

ในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สิน

ของประชาชน ในท้องถ่ิน ควบคูไ่ปกบัการสร้างความเข้มแข็งของชมุชน

ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากอ�าเภอสีชมพู 

จ�านวนทั้งสิ้น 165 คน  

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ 

ตั้งวำนิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล 

ภูค�ำวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.สีชมพู เขต 1  นำยอำทิตย์ ถนอมทุน เป็นผู้กล่าวรายงาน และใน

วนัท่ี 5 ม.ีค. 2560 จัดให้มพิีธีปิดพร้อมมอบวฒุบิตัรผูผ่้านการฝึกอบรม 

ได้รับเกียรติจาก รองปลัด อบจ.ขอนแก่น นำยธำดำ พรหมสำขำ 

ณ สกลนคร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่าน 

การฝึกอบรม โดยมี สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น อ�าเภอสีชมพู เขต 1 

นำยอำทิตย ์ ถนอมทุน เป ็นผู ้กล ่าวรายงาน ในโอกาสนี้มี 

ผกก.สภ.สีชมพู พ.ต.อ.กิตติรัชต์ น้อยโพนทอง ร่วมเป็นเกียรติ 

ณ ผาม่านเม้าเท็นท์แคมป์ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น เสริมสร้างระบบการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 

โดยประชาชนมีส่วนร่วม
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ร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง (5) >>>
โดย...ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

 วำรสำรคูนแคน ฉบับน้ีจะเป็นตอนที่ 5 ของร่ำง 
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ...  มำถงึตอนนีเ้รยีกว่ำพระรำชบญัญตักิำรจดัซือ้จัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 เนื่องจำกได้มีกำร
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 
และจะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 23 สิงหำคม 2560 มำดูสำระ
ส�ำคัญต่อครับ
 ในกฎหมายฉบับนี้  ได ้กล ่าวถึงการขึ้นทะเบียน 
ผู ้ประกอบการ ที่จะสามารถเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน 
ของรัฐ มี 2 ประเภทด้วยกัน คือ
 ประเภทแรก ประเภทงานก่อสร้าง ซึ่งงานก่อสร้าง 
ในสาขาใดจะถูกก�าหนดให้ขึน้ทะเบยีนเพือ่ให้มสีทิธเิข้าร่วมเป็น
ผู ้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ จะต้องเป็นไปตามที ่
คณะกรรมการราคากลางประกาศก�าหนดในราชกจิจานเุบกษา 
 ประเภทท่ีสอง พสัดุอืน่ ตามท่ีคณะกรรมการราคากลาง 
เห็นสมควร และได้ประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ให้ผู ้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู ้ประกอบการ 
งานก่อสร้างเป็นผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการนั้น ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้น
ทะเบียน 
 โดยทัง้ 2 ประเภทจะต้องขึน้ทะเบียนไว้กบักรมบัญชกีลาง 
และให ้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู ้ประกอบการ 
งานก่อสร้าง และผูป้ระกอบการพสัดอุืน่ ทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนไว้แล้ว
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และให้
ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยหน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการ 
ขึ้นทะเบียนไว้อีก และให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดคุณสมบัติ 
ผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้
ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรฐันัน้ด้วย รายละเอยีดจะปรากฏในมาตรา 51 – มาตรา 53 ครับ
 วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมี 3 วิธี (ยกเว้น งานจ้างที่ปรึกษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง) ดังต่อไปนี้ 
 (1) วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงาน
ของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
 (2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
เฉพาะผู ้ประกอบการ ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีก�าหนดซึ่ง 
ต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น 
มผีูป้ระกอบการทีม่คุีณสมบตัติรงตามท่ีก�าหนดน้อยกว่าสามราย 

 (3) วธีิเฉพำะเจำะจง ได้แก่ การทีห่น่วยงานของรฐัเชญิชวน
ผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดรายใดรายหนึ่งให้
เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการ 
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อย 
ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในมาตรา 94 วรรคสอง 
จะไม่ท�าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐาน 
ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
 แต่การที่หน่วยงานของรัฐจะจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุได้นั้น 
กฎหมายก�าหนดให้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่ 
 (1) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้ วิธีคัดเลือก 
  (ก) ใช้วิธีประกาศเชญิชวนท่ัวไปแล้ว แต่ไม่มผู้ียืน่ข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอนั้น ไม่ได้รับการคัดเลือก 
  (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซ้ือจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะ
เป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต จ�าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้
บริการโดยผูป้ระกอบการท่ีมฝีีมอืโดยเฉพาะ หรือ มคีวามช�านาญ
เป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจ�านวนจ�ากัด 
  (ค) มีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่อง 
มาจากเกดิเหตุการณ์ ทีไ่ม่อาจคาดหมายได้ ซึง่หากใช้วธิปีระกาศ
เชิญชวนทั่วไปจะท�าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 
  (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือ 
มีข้อจ�ากัดทางเทคนิค ที่จ�าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 
  (จ) เป็นพัสดุที่จ�าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ 
หรือด�าเนินการ โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ 
  (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้อง
ปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรฐั หรอืทีเ่กีย่วกับความมัน่คง
ของประเทศ 
  (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ�าเป็นต้องถอดตรวจ 
ให้ทราบความช�ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้  
เช่น งานจ้างซ่อมเครือ่งจกัร เครือ่งมอืกล เครือ่งยนต์ เครือ่งไฟฟ้า 
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
  (ซ) กรณีอื่นที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
 วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีกล่าวข้างต้นเป็นไปตามมาตรา 54 
มาตรา 55 และมาตรา 56(1) ครับ จะเห็นได้ว่าให้เริ่มใช้วิธี
ประกาศเชิญทั่วไปก่อน หากเข้าข่ายข้อยกเว้นก็ให้ใช้วิธีคัดเลือก
ครับ ฉบับหน้ามาตามดูว่า วิธีเฉพาะเจาะจงจะใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้างกรณีใดบ้าง.
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<<< การแพทย์ฉุกเฉินดิิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ
โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

 อบจ.มหาสารคาม ร่วมกับ สถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ คร้ังที่ 3  

“กำรแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่กำรพัฒนำนครอัจฉริยะ” 

(Digital EMS toward Smart City Development) 

ระหว่างวันที่ 1 - 3 มี.ค. 2560 ณ โรงแรมตักสิลา อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

ของภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด�าเนินงานบริหารจัดการ 

การแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ส.อบจ.

ขอนแก่น อ.เมอืง เขต 1 นำงปณดิำ แก้วขัน ,สอบจ.ขอนแก่น 

อ.พล เขต 2 นำยคงฤทธิ ์อศัวพฒันำกลู ,ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.แวงใหญ่ นำยทองสุข ธนูรัตน์ ,ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.บ้านฝาง นำยธณัช เครือมำ และ ผอ.ส�านักการช่าง 

นำยวิรัติ นำคนชม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3
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 เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายก อบจ.

ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ พร้อมด้วยภริยา 

นำงเทวำ ตั้งวำนิชกพงษ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน

ราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น ข้าราชการคร ูในสังกดั 

อบจ.ขอนแก่น ร่วมพิธี “ร�าดอกคูนเสียงแคน 220 ปี 

มหานครขอนแก่น” เพื่อถวายความอาลัยและส�านึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช และเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

มหาวชิราลงกรณบดิทรเทพยวรางกูร อีกท้ังเป็นการร�า

บวงสรวงศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด

ขอนแก่น ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชาวขอนแก่น 

ในวาระครบรอบ 220 ปี จังหวัดขอนแก่น โดยมี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย ์

เป็นประธาน ในโอกาสนีม้ ีรองผู้ว่าราชการจังหวดัขอนแก่น 

นำยชัยธวัช เนียมศิริ ,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 

นำงศศิธร ปรีชำวิทย์ ,นายก ทน.ขอนแก่น นำยธีระศักดิ์ 

ฑฆีำยพุนัธ์ุ ,รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสทิธกุิล ภคู�ำวงศ์ 

ผู ้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน

ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อ�าเภอ ร่วมพิธ ี

ร�าบวงสรวง จ�านวนกว่า 45,000 คน  ณ บรเิวณศาลหลกัเมอืง 

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ร�าดอกคูนเสียงแคน 220 ปี 
มหานครขอนแก่น

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

วารสารคูนแคน16



วารสารคูนแคน 17



วารสารคูนแคน18



วารสารคูนแคน 19



ภารกิจกองคลัง >>>
โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

บริษัท รัฐลิตาออยล์ จ�ากัด
ตั้งอยู่ เลขที่ 78 หมู่ 14 ต.เมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทร 081-3801665

หจก.พรเจริญ 2014
 ตั้งอยู่ เลขที่ 172 หมู่ 9 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ 

จ.ขอนแก่น โทร 043-289181 

ขอแนะน�าผู้ประกอบการสถานการค้าน�้ามัน 
ที่ช�าระภาษีน�้ามันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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<<< ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย...ธัชชพันธ์ ศิริสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

 กองแผนและงบประมาณ อบจ.ขอนแก่น ได้จัดเวที

เสวนา เพื่อวางแผนพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการ 1 อ�าเภอ 

1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี 2560 พร้อมทั้งน�าแกน

น�าหมู่บ้านเดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “บ้านน�้าทรัพย์” จ.เพชรบุรี 

ระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.พ. 2560

 ในการจัดเวทีเสวนานั้น แกนน�าหมู่บ้าน ได้พบปะ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการเกษตร 

การพัฒนาและอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อน�าไป 

ปรบัใช้ในการด�ารงชวีติให้เกดิการพึง่ตนเองได้ และเพิม่ศกัยภาพ

ของแต่ละหมู ่บ ้าน โดยน�าความรู ้ของผู ้ประสบผลส�าเร็จ 

มาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตน 

 ส�าหรับการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “บ้านน�้าทรัพย์” จ.เพชรบุรี 

นั้น กลุ่มแกนน�าหมู่บ้าน ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ , 

การเล้ียงไก่ประดู่หางด�า , การปลูกผักปลอดสารพิษ , การจดัการ

หมู่บ้านให้ปลอดยาเสพติด , การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

โครงการ 1 อ�าเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

“บ้านน�้าทรัพย์” ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
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ภารกิจกองกิจการขนส่ง >>>
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

สวัสดีครับแฟน ๆ วารสารคูนแคนทุก ๆ ท่าน ครับ ส�าหรับเดือนนี้กองกิจการขนส่ง มีข่าวดีจะแจ้งให้ทุกท่านทราบ 

ว่า ขณะนี้รถตู้โดยสารประจ�าทางได้เข้ามาให้บริการประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ณ สถานีขนส่ง 

ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 จ�านวน 13 เส้นทาง (รายละเอียดตามตารางการเดินรถ) ซึ่งการให้บริการรถตู้โดยสารประจ�าทาง

จะเริ่มตั้งแต่ 15 ม.ค.2560 เป็นต้นไป ท�าให้การเดินทางของประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น 

แห่งที ่3 มคีวามสะดวกเพิม่ขึน้ สามารถต่อรถเดนิทางไปตามเป้าหมายปลายทางท่ีท่านต้องการได้รวดเร็ว และปลอดภยั กองกจิการ

ขนส่ง อบจ.ขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มการให้บริการโดยรถตู้โดยสารประจ�าทางในคร้ังนี้คงสร้างความประทับใจ 

ให้กับผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ไม่มากก็น้อยนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ล�ำดับ สำยที่ เส้นทำง มำตรฐำนรถ ผู้ประกอบกำรขนส่ง

 1 2 17 ขอนแก่น - เลย

ม.2 (จ)

รถตู้ปรับ
อากาศ

บริษัท ขอนแก่นเมืองเลย จ�ำกัด

2 2 18 ขอนแก่น - ภูเขียว บริษัท ภูเขียวขนส่ง จ�ำกัด

3 226 ขอนแก่น - อุดรธำนี บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

4 264 ขอนแก่น - กำฬสินธุ์ บริษัท สหมิตรภำพ (25 12) จ�ำกัด

5 50 1 ขอนแก่น - ท่ำคันโท บริษัท ดำวสิงห์ชัยขนส่ง จ�ำกัด

6 534 ร้อยเอ็ด - ขอนแก่น - อุดรธำนี บริษัท ขอนแก่นชนะชัยขนส่ง จ�ำกัด

7 596 ขอนแก่น - นำกลำง
ช่วงขอนแก่น - ภูเวียง - อุทยำนแห่งชำติภูเวียง บริษัท สหภูเวียงเดินรถ จ�ำกัด

8 802 ขอนแก่น - อุบลรัตน์ - หนองบัวล�ำภู บริษัท สหพองหนีบขนส่ง จ�ำกัด

9 2 10 นครรำชสีมำ - ขอนแก่น บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

 10 268 อุดรธำนี - อุบลรำชธำนี (ค)
ช่วงขอนแก่น - อุบลรำชธำนี บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

 1 1 274 ขอนแก่น - มุกดำหำร บริษัท สหมิตรภำพ (25 12) จ�ำกัด

 12 289 ขอนแก่น - อ�ำนำจเจริญ บริษัท ขอนแก่นอ�ำนำจเจริญ จ�ำกัด

 13 552 ขอนแก่น - บ้ำนดอนโมง - คอนสวรรค์ บริษัท สหรื่นจิตร จ�ำกัด

 14 809 ขอนแก่น - ศรีบุญเรือง - หนองบัวล�ำภู บริษัท สหภูเวียงเดินรถ จ�ำกัด

 15 8 17 ขอนแก่น - วังสำมหมอ บริษัท สหมิตรภำพ (25 12) จ�ำกัด

รถตู้โดยสาร ที่จะเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 

ในวันที่  15 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
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<<< หน่วยตรวจสอบภายใน

โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 
 ในฉบับนี้หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้น�าเสนอตัวอย่าง 

ข้อทกัท้วงของ สตง. มาให้ผูท้ีส่นใจได้เป็นแนวทางในการปฏบัิตงิาน  

และในฉบับต่อไปจะได้น�าตัวอย่างข้อทักท้วงมาน�าเสนอแก่ผู้สนใจ

ได้ติดตามต่อไป

ที่มา : หนงัสอื รวมข้อทกัท้วง ด้านการคลงัและการเบกิจ่ายเงนิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวบรวมเรยีบเรียง โดย วภิา ธสูรานนท์

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถโดยสำรประจ�ำทำงรับ – ส่ง ผู้สูง

อำยุ และผู้ดูแลตำมโครงกำรวันผู้สูงอำยุ

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายเป็น

ค่าจ้างเหมาบรกิารรถโดยสาร ประจ�าทางรบั – ส่งผูส้งูอายุ

และผู้ดูแลเข้าร่วมงานตามโครงการวันผู้สูงอายุ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงว่า “การจัดรถรับ – ส่ง 

เป็นการอ�านวยความสะดวกให้ผู ้สูงอายุเข้าร่วมงาน

เป็นการสร้างแรงจงูใจให้แก่ผูส้งูอายทุีจ่ะออกมาร่วมงาน”

 ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารประจ�าทางรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ 

และผู้ดูแลตามโครงการวันผู้สูงอายุ

  อ�ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในกำรส่งเสรมิ 

และบ�ำรุงรักษำศิลปะ จำรีต ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จะต้องเป็นกำรให้ประโยชน์ หรือ

อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนเป็นกำรทั่วไป มิใช่กำรส่งเสริม

และบ�ำรุงรักษำจำรีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น 

ท่ีให้ประโยชน์หรืออ�ำนวยควำมสะดวกแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เป็นกำรเฉพำะ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/

ว 3722 ลงวนัที ่10 สงิหำคม 2555 เรือ่ง ซักซ้อมควำมเข้ำใจเก่ียว

กบัค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำนต่ำง ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ดังนั้น จึงไม่สำมำรถน�ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมำเบิกจ่ำยจำกเงินงบ

ประมำณขององค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัดได้ และกำรจ้ำงเหมำ

บรกิำรเพือ่กำรดงักล่ำวไม่อยูใ่นอ�ำนำจหน้ำทีข่ององค์กำรบรหิำร

ส่วนจังหวัดตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

พ.ศ.2540

  ให้เรียกเงินคืนคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ราชัย  โพธิ์ศรี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

  โครงการประเพณีผูกเสี่ยว และการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม 
จงัหวดัขอนแก่น ประจ�าปี 2559 ในงานเทศกาลไหมนานาชาตปิระเพณี
ผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2559 จัดระหว่าง
วันที่ 17 -28 ก.พ. 2560 ณ ศาลาผูกเสี่ยว และคุ้มวัฒนธรรม บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น ซึง่จงัหวดัขอนแก่นได้มอบหมายให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 
คุ้มวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
อนัดีงามของท้องถิน่อสีานให้เป็น “มรดกทางวฒันธรรม” ให้เดก็เยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้รู้จักและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามให้ด�ารงอยู่สืบไป ซึ่งได้มีหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย
 1 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 4. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 5. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
  ส�านักงานขอนแก่น 

รำยกำรประกวด
 1. การประกวดหมอล�ากลอน    
 2. การประกวดพานบายศรี
 3. การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) 
 4. การประกวดเป่าแคน
 5. การประกวดกลองยาว    
 6. การประกวดสรภัญญ์ 
   
รายการสาธิต
 1. การสาธิตการเป่าแคน
  และลงข่วง/ ล�าเตี้ย / จ่ายพญา
 2. สาธิตเพลงกล่อมลูกอีสาน
 3. สาธิตเดี่ยวพิณ

โครงการประเพณีผูกเส่ียว และการจัดกิจกรรมคุ ้ม
วัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2559
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<<< ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย...ราชัย  โพธิ์ศรี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >>>
โดย...กันยารัตน์ ไวค�า ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ

 ระดับที่สาม สมองใช้วิธีทบทวนแบบร้อยรัดเชื่อมโยงข้อมูล 

ทีไ่ด้ใหม่ เปรยีบเทยีบกบัข้อมลูเดิม โดยในการทบทวนแบบนี ้สมองจะดงึ

ข้อมูลเดิม วิธีคิด วิธีเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม ด้วยความเช่ือมมั่นต่อตนเอง 

มาโยงใยกบัความรูใ้หม่ กลายเป็นความรูท้ีก่ว้างขวางขึน้ ความรูท่ี้สมอง

สร้างขึน้ใหม่นีไ้ด้รบัการเพิม่เตมิทัง้การสมัผสัและมคีวามหมายขึน้ ผูเ้รยีน

จะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของความรู้ ความรู้เหล่านี้จะถูกส่งไปไว้ในความจ�า

ระยะยาวอย่างง่ายดายและเป็นอัตโนมัติ การสร้างความหมายในขั้นนี้ 

ยังแบ่งเป็นระดับ ๆ ได้อีก เช่น

 - ระดับคิดวิเคราะห์

 - ระดับท�าได้จริง

 - ระดับขยายกว้างขวางสู่สังคม

 - ระดับสร้างสรรค์

การแสดงออกว่ามีความจ�าระดับที่สามนี้ แสดงออกได้ด้วยการน�าเสนอ

ด้วยความพดูของตนเองได้โดยอตัโนมตั ิน�าเสนอด้วยการแสดงได้ ลงมือ

ท�าจรงิได้ ดงันัน้จงึเป็นการเรียนรูท่ี้สร้างความจ�าทีม่คีวามหมายท่ีแท้จรงิ

ต่อชีวิต เป็นความรู้ที่สังคมทุกรูปแบบปรารถนาอยากให้เกิดเพราะ 

มีประโยชน์สูงต่อชีวิต มีความหมาย หรือเป็นความรู้ที่สะท้อนคุณภาพ

ของคนได้ดีที่สุด

 มีเครื่องมือและวิธีการหลากหลายที่จะช่วยพัฒนาให้คนเกิด

ความจ�าระดบัสาม หรอืภาษาทีห่ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศักราช 2551 เรยีกว่า ความรูท้ีค่งทน (Enduring Understanding) 

ซึ่งผู้เขียนจะน�ามากล่าวถึงในโอกาสต่อไป

 Active Learning คือ การสอนที่เน้น กระบวนการ มากกว่า 

การให้ท่องจ�าความรู ้หรืออาจพดูว่า เป็นการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้น

ให้ผูเ้รยีนมคีวามจ�าระยะยาว ในสิง่ทีเ่รยีนรู ้อนัเนือ่งมาจากความสมัพันธ์

เชื่อมโยงที่ดีของมันสมอง อันเกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

และถูกวิธี สถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.) (2560) ได้น�าเสนอ วิธีการ 

3 ระดับ ที่จะท�าให้สมองจ�าได้ดี จ�าได้นาน พอสรุปได้ดังนี้

 ระดบัแรก สมองจะใช้วิธกีารทบทวนแบบซ�า้เดมิ ท�าเหมอืนเดมิ 

ให้ข้อมูลเดิม ด้วยการ ท�าซ�้า ๆ ท่องซ�้าๆ พูดซ�้าๆ ระดับนี้ จะได้ข้อมูล

แบบจ�าได้ ท่องได้ แต่ยังไม่มีความหมาย เพียงแค่ บอกได้ ระบุได้ ท�าซ�้า

เดิมได้ แต่ยังอธิบายเพิ่มเติมไม่ได้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความรู้เฉพาะ 

ความรู้ที่ตายตัว ประเภท นิยาม ความหมาย วิธีการท�าบางสิ่งที่ไม่ต้อง

สร้างสรรค์เพิ่ม ข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้จากระดับน้ี จะมีความหมายน้อย 

มคีวามส�าคญัไม่มาก สมัผสัได้น้อย ดงันัน้ เวลาจะน�ามาใช้อาจต้องใช้เวลานกึ 

ต้องทบทวนย้อนคิด ยังไม่สามารถดึงมาใช้ในทันที หรือเป็นอัตโนมัติ

 ระดับที่สอง สมองจะใช้วิธีทบทวนแบบน�าเสนอ โดยการ 

น�าข้อมูลที่ได้รับ และความรู้ที่มีอยู่ น�ามาอธิบายได้ด้วยค�าพูดของตัวเอง 

หรือน�าเสนอเป็นภาพ หรือแผนภาพง่าย ๆ ใช้ข้อมูลเดิมในการน�าเสนอ

แต่อาจเปลี่ยนล�าดับที่ เปลี่ยนวิธีคิด สองเริ่มใช้วิธีการเรียงล�าดับภาพ 

โยงกับภาพเดิม ดึงข้อมูลที่มีอยู่เดิมมายกตัวอย่างเพิ่ม หรือน�ามาขยาย

ความ ตีความอีกรูปแบบหนึ่ง ความลึกซึ้งและปริมาณความรู้ยังเท่าเดิม 

ไม่เพิม่พูน แต่มคีวามส�าคญัเพิม่ขึน้กว่าระดบัแรก เนือ่งจากผูเ้รยีนน�าเสนอ

ด้วยค�าพูดของตนเอง ซ่ึงแสดงว่าสัมผัสได้สูงกว่า เห็นจริงได้มากกว่า 

ระดับนี้จะมีความง่ายต่อการระลึกถึงและน�ามาใช้ง่ายกว่าระดับแรก

Active Learning
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
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<<< โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

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

การอุทิศบุญให้ถึงแน่นอน รวดเร็ว ฉับพลัน 
โดย...พระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล(ต่อจำกฉบับที่แล้ว) (2) 

 การอุทิศบุญ ไม่ต้องพูดไม่ต้องกรวดน�้า ให้ใช้การคิด 

ต้องรีบคิดทันทีอย่าชักช้าเพราะแสงบุญที่เกิดขึ้น จะด�ารงอยู่ไม่กี่

วินาทีแล้วจะหายไปสู่สวรรค์ ถ้าเราฝึกบ่อยๆ เราจะช�านาญใน 

การคดิเพราะมกีระแสแรงกว่าพดูออก จากปาก เวลาหย่อนก้อนข้าว

ลงในบาตรให้คิดส่งบุญทันที และคิดให้ชัดเจนอย่าลางเลือน ให้ของ

แก่ใคร เมื่อของหลุดจากมือเราก็ให้คิดทันทีอย่าช้า 

 การรักษา โรคภัยไข้เจบ็ทีเ่กดิกับตัวเราสบืเนือ่งจากนายเวร

ผูเ้คยีดแค้นชงิชงักระท�าทัง้สิน้ พระพทุธเจ้าตรสัว่า ผูฆ่้าสตัว์ย่อมอายุ

สัน้ ผูเ้บยีดเบยีนสตัว์ย่อมสขุภาพไม่ด ีดงันัน้ การรกัษาต้องส่งบญุไป

ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทีท่�าให้เกดิอาการเจบ็ป่วยนัน้ๆ และให้เทวดา

ผู้รักษาตัวเราในขณะเดียวกันโปรดอธิษฐานว่า “หมอใดยาใดที่

สามารถรักษาอาการนี้ให้หายขาดได้ ขอให้เทวดาจงน�าหมอน้ัน

มารักษาเรา เจ้ากรรมนายเวรได้รบับุญของเราแล้ว จงอโหสกิรรม

ให้เราด้วย ถ้าเราหายเราจะท�าบุญให้แก่ท่านยิ่งๆ ขึ้นไป”  

การอธิษฐานเบกิบญุเก่าอทุศิให้เจ้ากรรมนายเวรทีร่บกวนควรท�าวนั

ละหลายๆ ครั้ง จนเขาพอใจ อาการป่วยของเราจะหายเร็วขึ้น 

 วิธีการให้บุญแก่เจ้ากรรมนายเวรควรท�าดังนี้เป็นตัวอย่าง 

เช่น คนป่วยมะเร็งจุดไหนเมื่อส่งบุญให้คิดว่า “บุญนี้เจ้ากรรม

นายเวรท่ีก่อให้เกดิการเจ็บป่วยตรง... พวกเช้ือโรคมะเร็งเมือ่ได้รบั

บญุแล้วขอให้เจ้ามชีวีติทีด่ข้ึีน มีภพทีส่งูข้ึน จงหลดุจากภาวะชวีติ

ชั้นต�่าเดี๋ยวนี้ เมื่อเราหายแล้วเราจะได้ท�าบุญให้พวกเจ้า ส่งชีวิต

ของพวกเจ้าให้สูงข้ึนเรื่อยๆ พวกเจ้าจงเลิกจองเวรจองกรรมใน

เราเสียที ตั้งแต่นี้เราจะตั้งตนอยู่ในศีลธรรม เลิกการเบียดเบียน 

เข่นฆ่าชีวิตสัตว์อื่น ขอส่งบุญที่เกิดจากการรักษาศีลแก่เจ้าด้วย” 

 ผู้มีอาชีพเกี่ยวเน่ืองกับการฆ่าหรือเบียดเบียนสัตว์อื่น – 

เจ้าของโรงฆ่าสัตว์ คนขายเน้ือสัตว์ ชาวประมง คนขายปลาสด 

ตามตลาด เชือดไก่ขาย คนเหล่านี้ต้องสร้างบาปกรรมทุกวันๆ จึงก่อ

ความเคยีดแค้นชงิชงัให้แก่สตัว์ทีถ่กูฆ่าอยูท่กุวี ่ทกุวนั เขากพ็ยายาม

จองล้างจองผลาญ แต่ในขณะที่บุญเก่าของผู้นั้นยังมีอยู่ เจ้ากรรม

นายเวรก็ท�าอะไรไม่ได้ แต่หากว่านายเวรได้ช่องทางเมื่อไร วิญญาณ

สัตว์ที่เคียดแค้นเหล่านั้น (นายเวร) จะตามมาทวงและให้ร้ายทันที 

ดังนั้นต้องพยายามไถ่ถอนกรรมของตัวด้วยการท�าบุญ แล้วอุทิศให้

วิญญาณสัตว์ที่ตัวเองฆ่า ท�าบ่อยๆ ส่งบ่อยๆ เอาเนื้อสัตว์ท่ีเราขาย

นั้นท�าอาหารถวายพระหรือเลี้ยงผู้อื่น อธิษฐานว่า “บุญนี้ให้สัตว์ 

ทั้งหลายที่เราได้ฆ่าหรือผู้อื่นฆ่าเพราะค�าสั่งเรา เหล่าสตัว์เหล่าใด

ที่ได้รับบุญแล้ว ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ มีชีวิตวิญญาณ

ที่ดีขึ้น จงหลุดพ้นจากกรรมเวรที่ตนเองเคยสร้างไว้ จงมีภพภูมิ 

ท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ จนกระท่ังเป็นเทวบุตรเทวดาในสรวงสวรรค์ 

เม่ือได้รับบุญแล้วจงอโหสิกรรมให้เราด้วย อย่าได้จองเวรซึ่งกัน

และกันเลย เจ้าตายเพราะเราแต่ก็มีชีวิตท่ีดีข้ึนเพราะเรา ดีกว่า

เจ้าตายเอง หรือตายเพราะฝีมือผู้อื่น ซึ่งก็มีชีวิตทุกข์ทรมาน”

 การขับไล่ผีหรือคุณไสยออกจากร่างผู้ป่วย เอาของให้ทาน

แก่ผู้ทรงศีล จะพระหรือฆราวาสก็ได้แล้วอุทิศบุญเจาะจงถึงผีในร่าง

ผู้ป่วย ขอให้ได้รับบุญนี้ เมื่อได้รับบุญแล้วโปรดออกจากร่างผู้ป่วย

เดี๋ยวนี้ ถ้าไม่ยอมออกก็ให้บ่อยๆ ให้สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ให้เงิน 

ห้าบาท สิบบาท ให้กาแฟ 1 แก้ว โอวัลติน 1 แก้ว แล้วอุทิศได้ทั้งนั้น

 ในกรณีมีคุณไสยเข ้ าร ่ างผู ้ป ่ วย ให ้อธิษฐานดั งนี้  

“ด้วยอ�านาจพระพุทธเจ้า ด้วยอ�านาจพระธรรม ด้วยอ�านาจ 

พระสงฆ์ โปรดจงลบล้างอ�านาจชั่วช้าต�่าทรามท่ีมีผู้ส่งเข้าผู้ป่วย

ให้สูญสลายไป ณ บัดนี้” ถ้าไม่หายให้ท�าบ่อยๆ เดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นเอง

โดยไม่ต้องไปท�าพิธีอะไรอื่นหรือไม่ต้องไปจ้างหมอผีผู้มีวิทยา 

อาคมที่ไหนมาแก้ เพราะอ�านาจ ของพระรัตนตรัยนั้นยิ่งใหญ ่

เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาล หลีกเลี่ยงการสวดมนต์เพื่อ 

ขบัไล่วญิญาณ บทสวดมนต์แต่ละบทมอี�านาจขบัไล่ และเบยีดเบยีน  

พวกวญิญาณชัน้ต�า่ในโลกทพิย์ ให้ได้รบัความเดอืดร้อน พระพทุธเจ้า

ทรงบัญญัติ ห้ามมิให้ภิกษุท�าน�้ามนต์ขับไล่ผี ไว้ในพระวินัยบัญญัติ 

ดังนั้น เมื่อผู้ใดกล่าวสวดมนต์เพื่อเจริญพุทธานุสติ ธัมมานุสสติ และ

สังฆานุสสติ โปรดอย่าตั้งจิตเบียดเบียนภูติผีปีศาจชั้นต�่าทั้งหลายให้

ได้รับความเดือดร้อน เมื่อสวดมนต์ให้ตั้งจิตระลึกเสียก่อนว่า  

“ภูตผิปีีศาจชัน้ต�า่ทัง้หลายบดันีเ้ราจะกล่าวบทสวดมนต์ใครชอบ

ฟังเอาบุญกุศลก็ให้ตั้งใจฟัง หากใครฟังแล้วทรมานก็ให้หลีกหนี

ไปที่อื่นจนกว่าเราจะสวดมนต์เสร็จแล้วจึงกลับมาเถิด เราไม่สวด

เพือ่ขบัไล่ใคร แต่สวดเพือ่เจรญิในพระพทุธคณุ ธรรมคณุ สงัฆคณุ 

เท่านั้น” 

ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น ฉบับหน้าครับ (3)
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่ >>>
โดย...สุวนัย ภูมาศ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

ที่มา: หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 0975 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2560

 สวัสดีครับ... ท่านผู้อ่านทุกท่าน สาระน่ารู้ฉบับนี้ขอน�าเสนอแนวทางการ บริหารบุคคลส่วนท้องถ่ินตามค�าส่ัง คสช. 

ที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 ก.พ.2560 สรุปสาระส�าคัญ ดังนี้

ประเด็น สำระส�ำคัญ
1. สถานะค�าสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ

มสีถานะเป็นกฎหมายท่ีมาแก้ไข เปล่ียนแปลงพระราชบญัญติัระเบยีบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในเรื่องการสอบแข่งขัน การคัดเลือก และการสอบคัดเลือก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. วันที่มีผลใช้บังคับ ค�าสั่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 21 ก.พ. 2560

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค�าสั่งนี้ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล และเมืองพัทยา ทั้งนี้ไม่รวมกรุงเทพมหานคร

4. การขับเคลื่อนการปฏิรูป

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เป็นการด�าเนินการเฉพาะ

- กระบวนการสอบแข่งขัน ในต�าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

- กระบวนการคัดเลือก สอบคัดเลือก ในต�าแหน่งประเภทอ�านวยการท้องถิ่น

ประเภทบริหารท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษา

- การโอนกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นในต�าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

5. การสอบแข่งขัน ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

6. การคัดเลือก การสอบคัดเลือก

ในต�าแหน่ง ประเภทอ�านวยการท้องถิ่น 

บริหารท้องถิ่น และสายงาน

บริหารสถานศึกษา

การประเมนิเพ่ือด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการท้องถ่ิน บริหารท้องถ่ิน และสายงาน

บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ในสายงานปลัด/รองปลัด/ผอ./หัวหน้าฝ่ายทุกต�าแหน่ง

ทุกส�านักกอง/ผอ.รร. และรองผอ.รร. ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสายงานและคัดเลือก

เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นเป็นการด�าเนินการโดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

7. การโอนกรณีเหตุจ�าเป็น

หรือเหตุขัดข้อง

กรณีมีเหตุจ�าเป็นหรือเหตุขัดแย้งท่ีไม่อาจแก้ไขด้วยแนวทางปกติหรือโดยให้ยึดถือ

ประโยชน์ของทางราชการมากกว่าหลักสมัครใจของข้าราชการและผู้บริหารท้องถิ่น

ตามความสมัครใจได้ ให้คณะกรรมการกลางมีมติให้โอนสับเปลี่ยน

8. การจัดท�าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด

การด�าเนินการตามค�าสั่งนี้ ใช้มาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก�าหนด

 มีผลใช้บังคับโดยตรงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ก.จ.จ. ก.ทจ. และ 

ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ไม่ต้องจัดท�าประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวอีก 

9. บทก�าหนดโทษผู้บริหารท้องถิ่น การโอนกรณีที่มีเหตุผลความจ�าเป็น หากผู้บริหารท้องถิ่นไม่ด�าเนินการตามมติคณะ

กรรมการกลาง กใ็ห้ผูว่้าราชการจงัหวดั รายงานต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย

สั่งการตามที่เห็นสมควร

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
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สัญญา หลักประกันและการบริหารสัญญา (ต่อ)

 สืบเนื่องจากฉบับที่แล้วสัญญาเช่า หรือสัญญาจ้างต่อเนื่อง มีผลย้อนหลัง ในฉบับนี้จะกล่าวถึงการน�าหลักประกันซอง

มากกว่า 1 อย่าง มารวมกันเพื่อใช้เป็นหลักประกันซองในงานจ้างเหมาเดียวกันได้หรือไม่

➢ กวพ.วินิจฉัย

 ตามระเบียบฯ ข้อ 134 ก�าหนดว่า “หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาให้ใช้ หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด” 

เจตนารมณ์ตามระเบียบฯ ให้เลือกหลักประกันอย่างใดก็ได้ ดังนั้น หากใช้หลักประกันตามที่ก�าหนดไว้ใน ข้อ 134 รวมกันก็

ย่อมกระท�าได้

กำรน�ำหลักประกันซองมำเป็นหลักประกันสัญญำ

 • หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0408.4/ว 130 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2549

 1. ให้เฉพาะหลักประกันซอง

  -เงินสด และ เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย

 2. ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้ท�าสัญญาประสงค์จะน�าใช้หลักประกันตามข้อ 1 มาเป็นหลักประกันสัญญา

 3. ส่วนราชการต้องจดัให้มกีารท�าหลกัฐาน การคนืหลกัประกนัซอง-การวางหลกัประกนัสญัญา ให้เสรจ็ภายในวนัเดยีวกัน

กับวันท�าสัญญา

 4. คู่สัญญาต้องน�าหลักประกันซอง (เพิ่ม-ลด) มาวางให้เท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญา

➢ กำรคืนหลักประกัน

 หลักประกันซอง   คืนภายใน 15 วัน นับแต่วันพิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

 หลักประกันสัญญา   คืนโดยเร็ว / อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นข้อผูกพันแล้ว

 • หนังสือที่ นร (กวพ) 1002/ว 42 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2532

 1. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ รับผิดชอบดูแลบ�ารุงรักษา และตรวจสอบความช�ารุดบกพร่องของพัสดุ

 2. ในกรณีที่ปรากฏความช�ารุดบกพร่อง ให้ผู้มีหน้าที่ตามข้อ 1 รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือ

ผู้รับจ้างแก้ไขซ่อมแซมทันที

 3. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันความช�ารุดบกพร่อง

 - ภายใน 15 วัน ส�าหรับหลักประกันอายุไม่เกิน 6 เดือน

 - ภายใน 30 วัน ส�าหรับหลักประกันอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 

ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความช�ารุดบกพร่อง

  ให้คืนหลักประกันสัญญาโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน ตามสัญญาแล้ว

 • หนังสือที่ นร (กวพ) 1305/ว 8608 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2544

 - ไม่ต้องรอให้มีการร้องขอคืนจากคู่สัญญาก่อน

 - คู่สัญญาไม่มารับภายในก�าหนด ให้ปฏิบัติตามข้อ 137 วรรคท้าย พร้อมกับให้มีหนังสือรับรองให้ ผู้ค�้าประกันไปด้วย

ว่า หลักประกันสัญญาดังกล่าว หมดระยะเวลาการค�้าประกันแล้ว

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 ทุกท่านครับ อบจ.ขอนแก่น ได้ด�าเนินการจัดการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม 

ครั้งที่ 11 ประจ�าปี 2560 ระหว่างวันที่ 18 - 25 ก.พ. 2560 สรุปผลการแข่งขันดังต่อไปนี้

รำงวัล รุ่นอำยุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอำยุไม่เกิน 18 ปี รุ่นประชำชนหญิง รุ่นประชำชนชำย รุ่นอำวุโส 40 ปีขึ้นไป

ชนะเลิศ ทีม ดงน้อย ทีม ขอนแก่น
บริหารธุรกิจ ทีม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทีม ทอมมี่หมูเกาหลี ทีม รุ่งเรืองทรัพย์รถบ้าน

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ทีม รร.บ้านสุขสมบูรณ์ ทีม PP อพาร์ทเม้นท์ ทีม สมศักดิ์เภสัช ทีม ก.เก ฟาร์ม ทีมรุ่งเจริญวัสดุ

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ทีม เกียรติมาพล ทีม สีละพัฒน์ A ทีม มอชน ทีม ชมรมคนรักตะกร้อ 

อบจ ขอนแก่น ทีม ตู่กองช่าง

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 ทีม รร.คูค�าพิทยาสรรพ์ ทีม วสันต์-ครัวคุณนี C ทีม หมวดเที่ยงไก่กะเต๊ด ทีม รุ่งเรืองทรัพย์รถบ้าน ทีม รองแป๊ะ

 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น 

นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม ครั้งที่ 11 ประจ�าปี 2560 และมอบถ้วยรางวัล 

แก่นักกีฬา โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 2 นำยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ,ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี จันทร์นวล , 

รองปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงสำวนงลักษณ์ รัตนจันทร์ ,ผอ.กองกิจการขนส่ง นำยประชิต อึ้งประเสริฐ ,หัวหน้าส�านักปลัด อบจ. 

นำยวรเวทย์ ดิเรกศร ีร่วมเป็นเกยีรต ิณ บรเิวณหน้าหอประชมุองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น และขอประชาสัมพันธ์ตะกร้อ

เทศกาลงานไหมให้ทราบเพ่ือให้ทีมนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ได้เตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งคือ ช่วงเดือนธันวาคม 2560  

พบกันใหม่ฉบับหน้า...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
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.)

พ.ศ.2553
รำงวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ประจ�ำปี 2552
ประเภท สถำนีขนส่งทำงบก
จาก...กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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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.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
รางวัล “วัฒนคุณำธร” เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2559
ประกาศเกียรตคิณุ อบจ.ขอนแก่น เปน็องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีผลคะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
“รำงวัลกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ประจ�ำปี 2559”
จาก...ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

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