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

งานศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย
ประจ�าปี 2560

อ�ำเภอเปือยน้อย มีโบรำณสถำนทีส่�ำคญัของชำติ คอื 
ปรำสำทเปือยน้อยเป็นปรำสำทหินที่มีขนำดใหญ่ที่สุด 
ในภำคอีสำนตอนบน และทุกวันเพ็ญเดือนห้ำของทุกป ี
ชำวอ�ำเภอเปือยน้อย จะจัดพิธีบวงสรวงเฉลิมฉลอง ซึ่งถือ
เป ็นงำนประเพณีประจ�ำป ีของชำวอ�ำเภอเป ือยน้อย 
โดย อบจ.ขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของปรำสำท
เปือยน้อยเพื่อเป็นกำรส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมให้คงไว้
สืบไป รวมถึงส ่งเสริมกำรมีส ่วนร ่วมของประชำชน 
จึงสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดงำนในครั้งนี้

เม่ือวันที่ 9 เม.ย. 2560 นำยก อบจ.ขอนแก่น 
ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ เป็นประธำนในพิธีเปิด 
งำนศวิะรำตร ีปชูนยีำลยั ปรำสำทเปือยน้อย ประจ�ำปี 2560 
โดยมี นำยอ�ำเภอเปือยน้อย นำยทัศนะ ศรีเฮงไพบูลย์  
กล่ำวรำยงำน ในโอำกำสนี้มี นำยกสมำคมเสริมสร้ำง
ครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข ,อดีต ส.ว.จังหวัดขอนแก่น 
นำงระเบียบรัตน์ พงษ์พำนิช ,อดีต ส.ส.จังหวัดขอนแก่น 
ร.ท.ปรชีำพล พงษ์พำนชิ, ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เปือยน้อย 
นำยจิรำยุ โชติศิลำกุล ,ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี 
วิริยปิยะ คณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร ข้ำรำชกำร 
อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกยีรต ิณ บรเิวณหน้ำปรำสำทเปือยน้อย 
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์
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เจ้ำของ : องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อ�ำนวยกำร : ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์
  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร
  นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์
  นำงวัชรำภรณ์ ผ่องใส
  นำยวัฒนำ ช่ำงเหลำ
  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
  นำยปรัชญำ ผิวผำง
  เลขำนุกำร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษำ :
 นำยสุชำติ ไตรองค์ถำวร
 ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
 นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร
 นำงสำวนงลักษณ์ รัตนจันทร์
 นำยประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ
 รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
 นำยวรเวทย์ ดิเรกศรี
 หัวหน้ำส�ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
 นำงวรำพร หำญชนะชัยกูล
 ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
 นำยเพ็ชร มูลป้อม
 ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ
 นำงสำวจุฑำรัตน์ สุภโตษะ
 ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง
 นำยวิรัติ นำคนชม
 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรช่ำง
 นำยประเวศ เทศเรียน
 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
 นำยประชิต อึ้งประเสริฐ
 ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรขนส่ง
 นำงจิตรลัดดำ สถิรธนำกร
 ผู้อ�ำนวยกำรกองพัสดุและทรัพย์สิน
 นำยสุวนัย ภูมำศ
 ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่

บรรณำธิกำรผู้พิมพ์ผู้โฆษณำ
 นำงพัฒนำวดี วิริยปิยะ
 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้จัดกำร :
 นำงสำวนงลักษณ์ รัตนจันทร์
 รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้จัดกำร :
 นำงศิริพร ประดำพล
 หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสังคม
ฝ่ำยประสำนงำนจัดส่งและนำยทะเบียน :
 นำงสำวพรทิพำ รำชสีทำ
ฝ่ำยประสำนงำนติดตำมข้อมูลประจ�ำกองต่ำงๆ :

 นำยเทพมงคล ประดำพล
 นำยบรรพต ภูเงิน
 นำงกรรณิกำร์ เจริญดี

 นำงสำวสุธิดำ อุ่นสนธิ์
 นำยรุ่งโรจน์ สิงห์มี
 นำยกิตติชัย อุทธำ

 นำงนษ ปรีทรัพย์
 นำงสุภำพร ภูเงิน
 นำงกุลกำญจน์ แสงหมี

คณะผู้จัดท�ำข่ำวประจ�ำกองบรรณำธิกำร
 นำงพัชร์ชวัล สุวัตถิกุล
 นำงณัฐชยำ ดำหำร
 นำงทัศรินทร์ เชิดโกทำ
 จ่ำเอกวีระศักดิ์ อินทะวงษ์
 นำงจิระนันท์ ชนเวียน
 นำยชำญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร

 นำยเกียรติศักดิ์ บัวพำ
 นำงวรำภรณ์ อุทธำ
 นำงสำววิภำรัตน์ ชมชัยภูมิ
 นำยศิริวัฒน์ นำมคัณที
 นำงสำวรัชนีวรรณ ทองชำ
 นำงนภัค ปัญญำใส

 ว่ำที่ร้อยตรีหญิงปนัดดำ กรมโคตร
 นำยพิพัฒน์พล หล่อยดำ
 นำงสำวยุวนิดำ แสนแก้ว
 นำงสำวอรษำ ดวงแก้ว

บรรณาธิการ
12 พฤษภำคม 2560 เรียกว่ำเป็นวันที่เกษตรกรชำวนำผู้เป็นกระดูก 
สนัหลงัของชำต ิต่ำงกร็อคอยทีจ่ะได้รบัขวญัและก�ำลงัใจจำกผลกำรเสีย่งทำย
ของพระโค ส�ำหรับพระโคแรกนำที่เข้ำพระรำชพิธี คือ พระโคเพิ่ม และ
พระโคพูล ซึ่งผลเสี่ยงทำยปี 60 พระโคกินข้ำวหรือข้ำวโพด พยำกรณ์ว่ำ 
ธัญญำหำร ผลำหำร จะบริบูรณ์ดี พระโคกินหญ้ำ พยำกรณ์ว่ำ น�้ำท่ำจะ
บริบูรณ์พอสมควรธัญญำหำรผลำหำร ภักษำหำร มังสำหำรจะอุดม
สมบูรณ์ ส่วนพระยำแรกนำ หยิบได้ผ้ำ 5 คืบ พยำกรณ์ว่ำ น�้ำในปีนี้จะมี
ปริมำณพอดี ข้ำวกล้ำในนำจะได้ผลบริบูรณ์ และผลำหำร มังสำหำร 
จะอุดมสมบูรณ์ดี บัดนี้ฤดูกำลแห่งกำรท�ำนำและเพำะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว 
และพิธีมงคลส�ำคัญน้ีได้จัดขึ้นที่ท้องสนำมหลวง หลังพิธีประชำชน 
โดยเฉพำะชำวนำก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อน�ำกลับไปหว่ำนปลูกข้ำวให้เป็น
ศิริมงคลแก่ชีวิตตัวเอง..
 ก่อนจำกกันฉบับน้ี ก็ขอให้ท�ำแต่ส่ิงที่เป็นมงคล คิดดี ท�ำดี  
พูดดี ท�ำประโยชน์ให้กับประเทศชำติ ครอบครัว และต่อตนเอง และ 
ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัยองค์พระธำตุขำมแก่น อ�ำนำจบำรมี 
ของ พระนิรันตรำย พระประธำน ของ อบจ.ขอนแก่น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสำกลโลก จงดลบันดำลประทำนพรให้ทุกท่ำนประสบกับควำมสุข 
ควำมเจริญ มีพลำนมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พบกันใหม่ฉบับหน้ำ สวัสดีค่ะ

ออกแบบ :
 นำยศุภดิตถ์ จ�ำปำเฟื่อง
วัตถุประสงค์ :
 เพือ่เป็นกำรเผยแพร่กจิกรรมตำมกรอบภำรกิจของ อบจ.ขอนแก่น ตลอดจนองค์กรภำครัฐ และเอกชน เพือ่ให้ประชำชน
ทั่วไปได้รับข้อมูลข่ำวสำร ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นเชิงรุก โดยประชำชนองค์กรภำคเอกชน เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำจังหวัด อย่ำงเต็มรูปแบบ
ส�ำนักงำน :  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้ำเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
   โทร. 0 4324 4682 โทรสำร : 0 4323 5144
ออกแบบ/พิมพ์ที่ : หจก.อภิชำติกำรพิมพ์ 50 ถนนผังเมืองบัญชำ ต�ำบลตลำด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม 44000
   โทรศัพท์ 043-721403, 043-722397 โทรสำร 043-722397
Email :   b0866410218@gmail.com facebook.com/apichartprintingmk

นำงพัฒนำวดี วิริยปิยะ
ปลัด อบจ.ขอนแก่น

 สวัสดีค่ะผู้อ่ำนทุกท่ำน วำรสำรคูนแคน ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 
ประจ�ำเดอืนพฤษภำคม 2560 พร้อมกบัข่ำวครำวควำมเคลือ่นไหวต่ำง ๆ  
ของ อบจ.ขอนแก่น และจ.ขอนแก่น 
 ส�ำหรับเดือนพฤษภำคม 2560 นี้ ซึ่งเป็นวันแรงงำนแห่งชำติ
ตรงกบัวนัที ่1 พ.ค. 2560 เป็นวันหยดุส�ำหรบัเอกชนและรฐัวสิำหกจิ และ
ยงัเป็นเดอืนทีม่คีวำมส�ำคญัทำงศำสนำ นัน่คอื “วนัวสิำขบชูำ Vesak Day 
วนัส�ำคญัสำกลของโลก” ทีอ่งค์กำรสหประชำชำตปิระกำศรบัรองให้เป็น
วันส�ำคัญทำงศำสนำของพุทธศำสนิกชน ท่ัวโลก เพรำะเป็นวันที่
พระพทุธเจ้ำประสตู ิตรัสรู้ เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพำน ท�ำให้ชำวไทยมโีอกำส
ได้เข้ำวัดท�ำบญุ กล่ำวถึงวนัหยดุส�ำคัญๆ วนัดีๆ  ทีช่ำวไทยทกุคนโดยเฉพำะ
ผู้ประกอบอำชีพเกษตรกร ชำวนำชำวไร่ตั้งหน้ำตั้งตำรอคอยอีกวันหนึ่ง
ของเดือนพฤษภำคมของทุกปี ใช่แล้วค่ะ กล่ำวถึงวันพืชมงคลนี่เองค่ะ 
และเป ็นวันที่มีพระรำชพิธีจรดนังคัลแรกนำขวัญ ตรงกับวันท่ี 
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สถานที่ท่องเที่ยว :

พระธาตุขามแก่น 
ที่อยู่ : วัดเจติยภูมิ บ้ำนขำม 

หมู่ที่ 1 ต.บ้ำนขำม อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น 
เวลำเปิดท�ำกำร : 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์ติดต่อ : วัดเจติยภูมิ โทร. 043 – 436088
ที่ว่ำกำรอ�ำเภอน�้ำพอง โทร. 043 - 431438



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้พลังงานทดแทน ประจ�าปี 2560

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  

เป็นประธำนเปิดโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้พลังงำน

ทดแทน ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปี 2560 

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2560 ณ ชุดำปำร์ครีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล  

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์

ประจ�าปี 2560

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ์  

พร้อมคณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน อบจ.ขอนแก่น ร่วมกัน

ท�ำบญุเลีย้งพระเนือ่งในโอกำสวำรดิถขีึน้ปีใหม่ไทย หรือวันสงกรำนต์ 

ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560 ณ บ้ำนเลขท่ี 49/1 

ต.ท่ำพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

การเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ประจ�าปี 2560

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

เป็นประธำนเปิดโครงกำรรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตกุำรเดนิทำง

ช ่วงเทศกำลสงกรำนต ์ ประจ�ำป ี  2560 โดยมี รองนำยก 

อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ ,นำงวัชรำภรณ์ ผ่องใส 

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

ข้ำรำชกำร ทหำร ต�ำรวจ เจ้ำหน้ำที่จำกองค์กรภำครัฐและเอกชน 

และประชำชน ร ่วมเป ็นเกียรติ เมื่อวันที่  11 เม.ย. 2560  

ณ สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

การแข่งขันกีฬาเทศบาลต�าบลแก่นฝาง 

ต้านยาเสพติด ประจ�าปี 2560

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

เป็นประธำนเปิดกำรแข่งขนักฬีำเทศบำลต�ำบลแก่นฝำง ต้ำนยำเสพตดิ 

ประจ�ำปี 2560 โดยมี ปลัด ทต.แก่นฝำง ว่ำที่ร้อยตรีจักรวำล พิมลตรี 

กล่ำวรำยงำน และมี ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้ำนฝำง นำยธณัช 

เครือมำ ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2560 ณ สนำมกีฬำ

โรงเรียนสระแก้วรำษฎร์บ�ำรุง ต.บ้ำนฝำง อ.บ้ำนฝำง จ.ขอนแก่น
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<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดถนนข้าวเหนียว 

ประจ�าปี 2560

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

กล่ำวแสดงควำมยินดีในพิธีเปิดกิจกรรมถนนข้ำวเหนียว ในงำน

ประเพณีสุดยอดสงกรำนต์อีสำน เทศกำลดอกคูนเสียงแคน และ 

ถนนข้ำวเหนียว ประจ�ำปี 2560 โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 

นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ เป็นประธำนในพิธี และมี นำยกเหล่ำ

กำชำดจังหวัดขอนแก่น นำงศศิธร ปรีชำวิทย์,นำยก ทน.ขอนแก่น 

นำยธีระศักดิ์ ฑีฆำยุพันธุ์, รองนำยก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล 

ภูค�ำวงศ์ ,อดีตนักเตะและโค้ช ทีมชำติไทย นำยเกียรติศักดิ ์

เสนำเมือง (ซิโก้) และตัวแทน ของหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน 

แขกผูม้เีกยีรตแิละสือ่มวลชน ร่วมเป็นเกยีรต ิเมือ่วนัท่ี 13 เม.ย.2560 

ณ เวทีกลำงถนนข้ำวเหนียว อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาล

ประเพณีวันงูจงอางโลก ประจ�าปี 2560 

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 
เป็นประธำนเปิดโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว งำนเทศกำล
ประเพณีวันงูจงอำงโลก ประจ�ำป ี 2560 โดยมี รองนำยก  
อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.น�้ำพอง 
เขต 2 นำยนพพร ปิตสิวุรรณรตัน์ ,ปลดั อบจ.ขอนแก่น นำงพฒันำวดี 
วิริยปิยะ คณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน อบจ.ขอนแก่น 
ร่วมเป็นเกยีรต ิเมือ่วันท่ี 11 เม.ย. 2560 ณ หมูบ้่ำนงจูงอำง บ้ำนโคกสง่ำ 
ต.ทรำยมูล อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น 

งาน “ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน” 

เทศกาลดอกคูนเสียงแคน

และถนนข้าวเหนียว ประจ�าปี 2560

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์  
กล่ำวต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้เข้ำร่วมพิธีเปิดงำน “ประเพณี 
สุดยอดสงกรานต ์อีสาน”  เทศกำลดอกคูนเสียงแคนและ 
ถนนข้ำวเหนียว ประจ�ำปี 2560 โดยมี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 
นำยพงษ ์ศั กดิ์  ปรี ชำวิทย ์  เป ็นประธำนในพิธี  และม ี
นำยก ทน.ขอนแก่น นำยธีระศักดิ์ ฑีฆำยุพันธ์ กล่ำวรำยงำน 
ในโอกำสนี้มี รองผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น นำยสุวพงศ ์
กิติภัทย์พิบูล์, นำยชัยธวัช เนียมศิริ, รองนำยก อบจ.ขอนแก่น 
นำยสทิธิกลุ ภูค�ำวงศ์ ,ปลดั อบจ.ขอนแก่น นำงพฒันำวด ีวริิยปิยะ
คณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร อบจ.ขอนแก่น ผู้แทนจำกหน่วยงำน 
ภำครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2560 
ณ บริเวณศำลหลักเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

งานประเพณีสงกรานต์ และแข่งขันกีฬา

ชุมชนสัมพันธ์ ต�าบลท่าพระ

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ์  

เป ็นประธำนเป ิดงำนประเพณีสงกรำนต ์ และแข ่งขันกีฬำ 

ชุมชนสัมพันธ์ เทศบำลต�ำบลท่ำพระ ประจ�ำปี 2560 โดยม ี

นำยก ทต.ท่ำพระ นำยพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร กล่ำวรำยงำน เมื่อวันที่ 

12 เม.ย. 2560 ณ สนำมวิทยำลัยเทคนิคนครขอนแก่น ต.ท่ำพระ 

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วารสารคูนแคน 7



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

“ รดน�้าด�าหัวผู้สูงวัย ฉ�่าใจวันสงกรานต์ ” 

อ.ชุมแพ ประจ�าปี 2560

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธำนเปิดงำนสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีไทย รดน�้ำด�ำหัว 

ขอพรผู ้สูงอำยุ ประจ�ำปี 2560 “รดน�้าด�าหัวผู ้สูงวัย ฉ�่าใจ 

วันสงกรานต์” โดยมี นำยอ�ำเภอชุมแพ นำยพันธ์เทพ เสำโกศล 

กล่ำวรำยงำน เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2560 ณ หอประชุมอ�ำเภอชุมแพ 

จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อ.เมือง รุ่นที่ 1 

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธำนเปิดโครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพเกษตรอินทรีย์ 

ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง อ�ำเภอเมือง รุ ่นที่ 1 

โดยมี ประธำนสภำ อบจ.ขอนแก่น นำยสุชำติ ไตรองค์ถำวร 

ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน 

สำวะถีพิทยำสรรค์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

งานมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย

@ขอนแก่น ประจ�าปี 2560

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

ร่วมพิธีเปิดงำน “มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย@ขอนแก่น 

ประจ�าปี 2560” โดยมี ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัขอนแก่น นำยพงษ์ศกัดิ์ 

ปรีชำวิทย์ เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วย นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัด

ขอนแก่น นำงศศิธร ปรีชำวิทย์ เมื่อวันที่  18 เม.ย.2560  

ณ บรเิวณลำนโปรโมชัน่ชัน้ 1 ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรัล พลำซ่ำ ขอนแก่น

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร

เชิงวิชาการ

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธำนเปิดโครงกำรอบรมพฒันำทกัษะกำรสือ่สำรเชิงวชิำกำร

เพื่อยกระดับคุณภำพงำนส�ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

สงักดัองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยมี ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ 

ครผููป้ฏบิติัหน้ำท่ีหวัหน้ำฝ่ำยและหวัหน้ำงำน โรงเรยีนสงักดัฯ 19 แห่ง 

พร้อมด้วยข้ำรำชกำรส�ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

อบจ.ขอนแก่น เข้ำร่วมในโครงกำร เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2560 

ณ รร.รำชำวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.ซ�าสูง

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธำนเปิดโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพตำมแนวปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง “ กำรท�ำไม้ถูพื้นด้วยเศษผ้ำ” อ�ำเภอซ�ำสูง 

รุ่นท่ี 1 โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ซ�ำสูง นำยอุทัย วิสิลำ 

ผอ.กองแผนและงบประมำณ นำยเพ็ชร มูลป้อม ร่วมเป็นเกียรติ 

เมือ่วนัที ่20 เม.ย. 2560 ณ ห้องประชมุโรงเรยีนโนนโพธิศ์รวีทิยำคม 

อ.ซ�ำสูง จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“การท�าไม้กวาดดอกหญ้า”

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป ็นประธำนเป ิดโครงกำรฝ ึกอบรมส่งเสริมอำชีพตำมแนว 

ทำงปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง “ การท�าไม้กวาดดอกหญ้า” อ�ำเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 5 โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง 

เขต 2 นำยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว พร้อมด้วย ผู้บริหำร หัวหน้ำส่วน

รำชกำร อบจ.ขอนแก่น ร่วมพบปะกับผู้เข้ำร่วมโครงกำร เมื่อวันที่ 

21 เม.ย. 2560 ณ ศำลำวัดวุฒำรำม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ์  

พร้อมด้วย ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี วิริยปิยะ ,รองปลัด 

อบจ.ขอนแก่น นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร, หัวหน้ำส�ำนัก

ปลัด อบจ. นำยวรเวทย์ ดิเรกศรี, ผอ.กองกิจกำรสภำ อบจ.  

นำงวรำพร หำญชนะชัยกูล, ผอ.กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี นำยสุวนัย 

ภูมำศ เข้ำแสดงควำมยินดีกับ พล.ต.อัครเดช บุญเทียม ในโอกำส

ที่เข้ำมำรับต�ำแหน่งผู ้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่ 23 คนใหม่ 

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2560 ณ มณฑลทหำรบกที่ 23 ค่ำยศรีพัชรินทร 

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผน

พัฒนาการศึกษาสี่ปี

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธำนเปิดโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำแผน

พัฒนำกำรศึกษำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ขอนแก่น โดยมี ผอ.สถำนศึกษำ รอง ผอ.สถำนศึกษำ ครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้อ�ำนวยกำร หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำกลุ่ม

ศึกษำนิเทศก์ ศึกษำนิเทศก์ ข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำง ส�ำนัก 

กำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม เข้ำร่วมในโครงกำร เมื่อวันที่ 21 

เม.ย. 2560 ณ รร.ขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการท�า

ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน อ.เมือง รุ่นที่ 3

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธำนเปิดโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมกำรท�ำผลิตภัณฑ ์

ในครัวเรือน ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�ำ

ปีงบประมำณ 2560 อ�ำเภอเมืองขอนแก่น รุ ่นที่  3 โดยมี  

ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมอืง เขต 2 นำยวฒุพิร ศรมัีงกรแก้ว ร่วมพบปะ

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน

เทศบำลบ้ำนหนองใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศ

ต้นน�้า อ.หนองนาค�า ประจ�าปี 2560

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธำนเปิดโครงกำรก่อสร้ำงฝำยเสริมสร้ำงระบบนิเวศต้นน�้ำ 

และฝำยหินทิ้งแบบประชำอำสำ ( Check Dam ) อ.หนองนำค�ำ 

ประจ�ำปี 2560 โดยมี เลขำนุกำรสภำ อบจ.ขอนแก่น ด.ต.พิชิต 

ศรีวิไล ร่วมพบปะกับผู้เข้ำร่วมโครงกำร เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้ำนสะอำด ต.กุดธำตุ อ.หนองนำค�ำ 

จ.ขอนแก่น

มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักด์ิ ต้ังวำนิชกพงษ์ 

มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้กับโรงเรียนแสงบัวทอง ต.นำจำน 

อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โดยมี ผอ.รร.แสงบัวทอง นำงจำรวี ทวยภำ 

เป็นผูร้บัมอบ เมือ่ วนัที ่26 เม.ย. 2560 ณ ส�ำนกังำนองค์กำรบรหิำร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.เมือง

 นำยก อบจ. ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธำนเปิดโครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพเกษตรอินทรย์ีตำมหลกั

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

รุน่ที ่2 โดยม ีประธำนสภำ อบจ.ขอนแก่น นำยสุชำต ิไตรองค์ถำวร 

ร่วมพบปะผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร เมือ่วนัที ่25 เม.ย. 2560 ณ หอประชมุ

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

(ตอนที่ 1)

  สวัสดผู้ีอ่ำนทกุท่ำน ส�ำหรับฉบบันีข้อน�ำเสนอสำระส�ำคญั

กฎหมำย “พระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทน

และค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)” ก่อนอื่นอยำกให้ท่ำนผู้อ่ำนได้ทรำบที่มำ

เหตุผลควำมจ�ำเป็นกำรประกำศใช้กฎหมำยฉบับดังกล่ำว

 เหตผุลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตันิี ้คอื รฐัธรรมนญู

แห่งรำชอำณำจกัรไทยได้บญัญตัริบัรองสทิธใินกำรได้รบัควำมช่วยเหลอื

จำกรฐัของบคุคลซึง่ได้รบัควำมเสยีหำยเนือ่งจำกกำรกระท�ำควำมผิด

อำญำของผู้อืน่โดยตนมไิด้มส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรกระท�ำควำมผดินัน้ 

และไม่มีโอกำสได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยโดยทำงอื่น รวมทั้ง

กำรรับรองสิทธิในกำรได้รับค่ำทดแทนในกรณีของบุคคลซ่ึงตกเป็น

จ�ำเลยในคดอีำญำและถกูคุมขงัระหว่ำงพจิำรณำคดี หำกปรำกฏตำม

ค�ำพิพำกษำอันถึงที่สุดในคดีนั้น ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่ำจ�ำเลยมิได้

เป็นผู้กระท�ำควำมผิดหรือกำรกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นควำมผิด 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรรับรองสิทธิดังกล่ำวเป็นไปตำมบทบัญญัติของ

รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย จึงจ�ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญตันิี้

 ค�ำนิยำมที่ควรรู้

 “ผู้เสียหำย” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้รับควำมเสียหำย

ถงึแก่ชีวิตหรอืร่ำงกำยหรอืจิตใจเนือ่งจำกกำรกระท�ำควำมผดิอำญำ

ของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดนั้น

 “จ�ำเลย” หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศำลว่ำได้

กระท�ำควำมผิดอำญำ

 “ค่ำตอบแทน” หมำยควำมว่ำ  เงิน ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อืน่ใดทีผู้่เสียหำยมสีทิธไิด้รบัเพือ่ตอบแทนควำมเสยีหำยที่

เกิดขึ้นหรือเนื่องจำกมีกำรกระท�ำควำมผิดอำญำของผู้อื่น

 “ค่ำทดแทน”   หมำยควำมว่ำ  เงิน ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใดที่จ�ำเลยมีสิทธิได้รับเนื่องจำกเป็นจ�ำเลยในคดีอำญำ

และถูกคุมขังระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีและมีค�ำพิพำกษำ ถึงท่ีสุดใน

คดีน้ันฟังเป็นยุติว่ำ จ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำควำมผิดหรือกำรกระท�ำ 

ควำมผิดของจ�ำเลยไม่เป็นควำมผิด (มำตรำ 4)

 บททั่วไป

 กำรเรียกร้องหรือกำรได้มำซึ่งสิทธิ หรือประโยชน์ตำม 

พระรำชบัญญัตินี้ ไม่เป็นกำรตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้เสียหำยหรือ

จ�ำเลยพึงได้ตำมกฎหมำยอื่น (มำตรำ 5)

 ในกรณีที่ผู้เสียหำยหรือจ�ำเลยถึงแก่ควำมตำยก่อนท่ีจะได้

รับค่ำตอบแทน  ค่ำทดแทนหรือค่ำใช้จ่ำย แล้วแต่กรณี ให้สิทธิ 

พระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

ของผูเ้สยีหำยหรอืจ�ำเลยถงึแก่ควำมตำยในกำรเรยีกร้องและกำรรับ

ค่ำตอบแทน ค่ำทดแทนหรอืค่ำใช้จ่ำยตกแก่ทำยำทซึง่ได้รับควำมเสีย

หำยของผู ้เสียหำยหรือจ�ำเลยนั้นตำมระเบียบท่ีคณะกรรมกำร

ก�ำหนด (มำตรำ 6)

 ในคดีท่ีมีกำรร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนตำมประมวล

กฎหมำยวิธพีจิำรณำควำมอำญำ ให้พนกังำนสอบสวนแจ้งให้ผู้เสียหำย

หรอืทำยำทซึง่ได้รบัควำมเสยีหำยทีม่ำร้องทกุข์ดงักล่ำว ทรำบถงึสทิธิ

กำรได้รับค่ำตอบแทนตำมพระรำชบัญญัตินี้

 ในคดีที่พนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์และศำลมีค�ำส่ังอนุญำต

ให้ถอนฟ้องหรือศำลมีค�ำพิพำกษำยกฟ้องและจ�ำเลยถูกคุมขังอยู่  

ให้พนักงำนผู้มีหน้ำที่ปล่อยตัวจ�ำเลยในคดีดังกล่ำวแจ้งให้จ�ำเลย

ทรำบถงึสทิธกิำรได้รบัค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกรณทีีศ่ำลมคี�ำสัง่

อนญุำตให้ถอนฟ้อง หรอืศำลมคี�ำพพิำกษำถึงทีส่ดุว่ำจ�ำเลยมไิด้เป็น

ผู้กระท�ำควำมผิดหรือกำรกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นควำมผิดตำม 

พระรำชบัญญัตินี้

 เมื่อได ้มีกำรแจ ้งตำมวรรคหนึ่ งหรือวรรคสองแล ้ว 

ให้พนักงำนสอบสวนหรือเจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่ปล่อยตัวจ�ำเลย 

บันทึกรำยละเอียดกำรแจ้งไว้ในส�ำนวนคดีหรือทะเบียนประวัติ 

ของจ�ำเลยซึง่ตนรบัผิดชอบด้วย แล้วแต่กรณ ี(มำตรำ 6/1 แก้ไขเพิม่เติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

 สรุปรำยละเอียดในช้ันนี้เห็นว่ำ กฎหมำยได้ก�ำหนดเกี่ยว

กับกำรเรียกร้องหรือกำรได้มำซึ่งสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของผู้เสียหำย

และของจ�ำเลยในคดีอำญำ รวมไปถงึทำยำทของผูเ้สยีหำยและจ�ำเลย

ในคดีอำญำ ในกรณีที่จะได้รับค่ำตอบแทน ค่ำทดแทน อันเป็นสิทธิ

ที่พึงได้ตำมกฎหมำยก�ำหนด และเชื่อว่ำผู้อ่ำนหลำยท่ำนอำจยังไม่

ทรำบถงึกำรด�ำเนนิงำนของภำครฐัทีเ่ข้ำมำช่วยเหลอืเยยีวยำในเรือ่ง

นี้ ฉบับต่อไป จะกล่ำวถึงกำรพิจำรณำรวมถึงหลักเกณฑ์คุณสมบัติ

ของผู้เสียหำยและจ�ำเลยในคดีอำญำท่ีสำมำรถรับค่ำเสียหำยและ 

ค่ำตอบแทน ต้องติดตำมครับ...
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ. >>>
โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด

นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วำนชิกพงษ์ 

เป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำร “ค่ายครอบครัวสัมพันธ์

ภูมิคุ ้มกันยาเสพติด” โดยมี ผอ.ส่วนควบคุมผู ้ต้องขัง 

นำยวัฒนำ พิพิธภัณฑ์ เป็นผู้กล่ำวรำยงำน มีวัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้ำงให้สถำบันครอบครัวเข้มแข็ง ท�ำให้เกิดควำม

รกัควำมเข้ำใจภำยในครอบครวัเพือ่ลดกำรกระท�ำควำมผดิซ�ำ้ 

และเสริมสร้ำงพลังของผู้ต้องขังหญิง ให้มทีศันคตทิีด่ต่ีอ

ครอบครวัและชมุชน เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 ณ ห้องประชุม

อเนกประสงค์เรือนจ�ำกลำงขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น
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<<< ภารกิจ ส�านักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

 เม่ือวันที่ 21 เมษำยน 2560 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ เป็นประธำนในโครงกำรฝึกอบรม 

ผู้น�ำชุมชนกองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค 2 ประจ�ำปี 2560 รุ่นที่ 3 โดยมี ปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี วิริยปิยะ

เป็นผู้กล่ำวรำยงำน ในโอกำสนี้มี ผู้บัญชำกำร มณฑลทหำรบกที่ 23 พลตรี อัครเดช บุญเทียม, รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 

นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร , นำงสำวนงลักษณ์ รัตนจันทร์ หัวหน้ำส�ำนักปลัด อบจ. นำยวรเวทย์ ดิเรกศรี,  

ผอ.กองกิจกำรสภำ อบจ. นำงวรำพร หำญชนะชัยกูล ,ผอ.กองกำรเจ้ำหน้ำที่ นำยสุวนัย ภูมำศ ร่วมเป็นเกียรติ ณ มณฑลทหำร

บกที่ 23 ค่ำยศรีพัชรินทร อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมผู้น�าชุมชน
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ประจ�าปี 2560 รุ่นที่ 3
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กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง (7) >>>
โดย...ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

 วำรสำรคูนแคน ฉบับนี้จะเป็นตอนที่ 7 ของพระรำช
บญัญตักิำรจดัซือ้จดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. 2560 
ครับ และขอตดัหวัข้อเรือ่ง โดยตดัค�ำว่ำ “รำ่ง” ออก เพรำะเปน็
กฎหมำยที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ฉบับนี้จะกล่ำวถึง
ผู้เสนอรำคำที่มีคุณสมบัติครับ แต่ก่อนอื่น ขอให้ก�ำลังผู้ปฏิบัติ
งำนด้ำนพสัดุนะครบัเพรำะตำมมำตรำ 61 ได้ก�ำหนดให้กำรจดัซือ้
จัดจ้ำงแต่ละครั้งนั้นให้ผู้มีอ�ำนำจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด�ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงในรูปคณะกรรมกำร หรือเจ้ำหน้ำที่คนใดคนหนึ่ง 
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรและองค์ประชุมให้เป็นไป
ตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด นอกจำกนั้นยังได้ก�ำหนดให ้
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวนี้ ได้รับค่ำตอบแทนตำมที่กระทรวง 
กำรคลงัก�ำหนด ครบั เพรำะเคยได้ยนิค�ำตดัพ้อบ่อยครัง้ว่ำท�ำงำน
ด้ำนพสัดไุม่เหน็ได้รบัสิง่ตอบแทนอะไรเลย ยนือยูบ่นควำมเสีย่ง
ตลอด เสียงตัดพ้อคงจะลดลงบ้ำงนะครับ
 ตำมมำตรำ 64 ได้กล่ำวถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ำ
ยื่นข้อเสนอ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ ในงำน
ก่อสร้ำงซึ่งผู้ประกอบกำรได้ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลำง 
และรวมทั้งกรณีเป็นผู ้ประกอบกำรนอกจำกงำนก่อสร้ำง 
ซึ่งคณะกรรมกำรรำคำกลำง ได้ก�ำหนดให้ขึ้นทะเบียนไว้ 
กับกรมบัญชีกลำง ตำมมำตรำ 51 และมำตรำ 52 ให้ท่ำนผู้อ่ำน
สังเกตนะครับ ง่ำยๆ คือต้องเป็นงำนก่อสร้ำง หำกนอกจำก
งำนก่อสร้ำงต้องเป็นงำนทีอ่ยูใ่นข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำร
กำรรำคำกลำงและผู้ประกอบกำรได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรม
บัญชีกลำงครับ ผู ้ประกอบกำรดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ (1) มีควำม
สำมำรถตำมกฎหมำย (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย (3) ไม่อยู่
ระหว่ำงเลกิกจิกำร (4)ไม่เป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหว่ำงถกูระงบักำร
ยืน่ข้อเสนอหรอืท�ำสญัญำกบัหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ 104 
กม็ำดกัูนครบัว่ำมำตรำ 104 ว่ำอย่ำงไร กส็รปุได้ว่ำ ให้หน่วยงำน
ของรัฐประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วม
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับหน่วยงำนของรัฐ โดยให้พิจำรณำถึง 
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จตำมสัญญำของ 
คูส่ญัญำเป็นส�ำคญั กรณีผูป้ระกอบกำรรำยใดท่ีมผีลกำรประเมนิ
ไม่ผ่ำนเกณฑ์ทีก่�ำหนด จะถกูระงับกำรยืน่ข้อเสนอหรอืท�ำสัญญำ
กบัหน่วยงำนของรฐัไว้ชัว่ครำว จนกว่ำจะมีผลกำรปฏิบติังำนเป็น
ไปตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนด ซึง่หลกัเกณฑ์และวธิกีำรประเมนิผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร ให้เป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรี
ก�ำหนด (5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรฐัตำม มำตรำ 107 หมำยถึงเป็นผูป้ระกอบ

กำรที่ถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนเนื่องมำจำกเป็นผู้ท่ีได้รับ
กำรคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท�ำสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับหน่วยงำนของรัฐภำยในเวลำที่ก�ำหนด , คู่สัญญำของหน่วย
งำนของรัฐหรือผู้รับจ้ำงช่วงที่หน่วยงำนของรัฐอนุญำต ให้รับ 
ช่วงงำนได้ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น ,  
เมื่อปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำของหน่วยงำนของรัฐ
กระท�ำกำร อนัมลัีกษณะเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขนัรำคำอย่ำง
เป็นธรรม หรือกระท�ำกำรโดยไม่สุจริต , เมื่อปรำกฏว่ำผลกำร
ปฏบัิตติำมสญัญำของทีป่รกึษำหรอืผูใ้ห้บรกิำรงำนจ้ำงออกแบบ
หรือควบคุมงำนก่อสร้ำงมีข้อบกพร่อง ผิดพลำด หรือก่อให้เกิด
ควำมเสยีหำยแก่หน่วยงำนของรฐัอย่ำงร้ำยแรง และกรณกีระท�ำ
กำรอื่นที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง และ (6) คุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ำมอื่นตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยประกำศ
ก�ำหนด ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 โดยในวรรคท้ำยของมำตรำ 64 ได้บัญญัติให้หน่วยงำน
ของรัฐก�ำหนดเป็นเงื่อนไขในประกำศและเอกสำรเชิญชวนว่ำ 
ผู้ทีจ่ะ เข้ำยืน่ข้อเสนอต้องแสดงหลักฐำนถงึขดีควำมสำมำรถและ
ควำมพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย 
 กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ ได้กล่ำวไว้ในมำตรำ 
65 โดยพิจำรณำถึงประโยชน์ของหน่วยงำนของรัฐ และ
วัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนเป็นส�ำคัญ โดยให้ค�ำนึงถึงเกณฑ์ 
ดังต่อไปน้ี (1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอำยุกำรใช้งำน (2) 
มำตรฐำนของสินค้ำหรือบริกำร (3) บริกำรหลังกำรขำย (4) 
พัสดุท่ีรัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (5) กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร (6) รำคำ (7) ข้อเสนอด้ำน
เทคนิคหรือข้อเสนออื่น และ(8) เกณฑ์อื่นที่ก�ำหนดในกฎ
กระทรวง 
 ทั้งนี้ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศเกณฑ์ที่ใช้ในกำร
พิจำรณำคัดเลือก และน�้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกำศ
เชิญชวนด้วย และกฎหมำยยังก�ำหนดให้รัฐมนตรีออกระเบียบ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
ประกอบกับเกณฑ์รำคำ ทั้งนี้กำรพิจำรณำเลือกข้อเสนอให้จัด
เรยีงล�ำดับตำมคะแนน ข้อเสนอใดท่ีมคีะแนนสงูสดุให้หน่วยงำน 
ของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
 อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนของรัฐอำจก�ำหนดให้มีกำรยื่น
ข้อเสนอด้ำนเทคนคิหรือข้อเสนออืน่ ก่อนกำรพิจำรณำคัดเลอืก
ข้อเสนอตำมเกณฑ์ข้ำงต้นก็ได้ ท้ังนี้ ตำมระเบียบที่รัฐมนตรี
ก�ำหนด ถ้ำไม่มีระเบียบก�ำหนดไว้ ก็ให้ดูเกณฑ์ 8 ข้อ เป็นหลัก 
ครับ 
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<<< สาระความรู้ : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดย...ประดิษฐ์ ดิลกลาภ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ

สาระส�าคัญเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
 ตำมรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย 2560 หมวด 14 

กำรปกครองส่วนท้องถิน่ มำตรำ 249 และ มำตรำ 250 ประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนท่ี 40 ก 6 เม.ย. 2560 

มีสำระส�ำคัญเกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่น ดังนี้

 1. รัฐจัดให้มีกำรจัดกำรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมหลัก

แห่งกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ ของประชำชนในท้องถิน่ 

เพือ่เป็นกำรเปิดโอกำสและส่งเสรมิควำมสำมำรถของประชำชน

และชุมชนท้องถิ่น ในกำรปกครองตนเอง อันเป็นรำกฐำน 

ของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย และเป็นกำรมอบ 

ควำมรับผิดชอบ และอ�ำนำจหน้ำที่ให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถ่ิน ตำมวิธีกำรและรูปแบบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมำยบัญญัติ

 2. กำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบใด 

ให้ค�ำนงึถงึเจตนำรมณ์ของประชำชนในแต่ละท้องถ่ิน เพือ่ให้เกดิ

ควำมเหมำะสมแต่ละท้องถิ่น กำรจะจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน

ทีม่า : คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู, http://www.cdc.or.th/conference- report/publications/50-2016-06-20-05-37-30/file

ท้องถิ่นในรูปแบบใด จะเป็น อบจ. เทศบำล อบต. หรือรูปแบบ

พิเศษ ต้องเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่นนั้น

เป็นหลัก โดยค�ำนึงถึงควำมสำมำรถ ในกำรปกครองตนเอง 

ในด้ำนรำยได้ จ�ำนวนและควำมหนำแน่น ของประชำกรและ

พื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกันด้วย

 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่จัดท�ำบริกำร

สำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมหลักกำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน และรัฐธรรมนูญนี้ ยังคงหลักกำรในเรื่องกำร

ด�ำเนินงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรำยได้ของตนเอง 

สำมำรถจัดบริกำรสำธำรณะในหน้ำที่ของตนอย่ำงเพียงพอ 

ซ่ึงในระหว่ำงท่ียังไม่อำจด�ำเนินกำรได้ รัฐจะต้องจัดสรร 

งบประมำณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมควร

แก่กรณี โดยรัฐจะค�ำนึงถึงหลักควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้  

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

ม่วนซื่นสงกรานต์
อบจ.ขอนแก่น ประจ�าปี 2560
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<<< ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา

 ประเพณีสงกรำนต์ นับว่ำเป็นประเพณีไทยที่ส�ำคัญที่พี่น ้องชำวไทย 

ทุกคนร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงำมน้ี และในทุกๆ ปี อบจ.ขอนแก่นได้ 

ร่วมสืบสำนประเพณีอันดีงำมของไทย ด้วยกำรด�ำเนินงำนประเพณีสงกรำนต์ 

รดน�้ำด�ำหัว ขอพรผู ้ใหญ่ และสรงน�้ำพระ เพื่อให้ผู ้บริหำรโรงเรียนในสังกัด 

อบจ.ขอนแก่น หัวหน้ำส่วนรำชกำร ข้ำรำชกำร พนักงำน อบจ.ขอนแก่น ได้ร่วมกัน 

สรงน�้ำพระ รดน�้ำด�ำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยสภำ อบจ.ขอนแก่น

 เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2560 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธำนในงำนประเพณีสงกรำนต์ อบจ.ขอนแก่น โดยมี ปลัด อบจ.ขอนแก่น 

นำงพัฒนำวดี วิริยปิยะ กล่ำวรำยงำน ในโอกำสนี้มี รองนำยก อบจ.ขอนแก่น 

นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ , นำงวัชรำภรณ์ ผ่องใส, นำยวัฒนำ ช่ำงเหลำ ,ประธำน 

ที่ปรึกษำนำยก อบจ.ขอนแก่น นำยสนั่น พงษ์สมบัติ ,เลขำนุกำรนำยก อบจ.ขอนแก่น  

นำยปรัชญำ ผิวผำง ,ประธำนสภำ อบจ.ขอนแก่น นำยสุชำติ ไตรองค์ถำวร ,สมำชิก

สภำ อบจ.ขอนแก่น ,ผู้บริหำร , ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น หัวหน้ำ

ส่วนรำชกำร ข้ำรำชกำร อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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ภารกิจกองคลัง >>>
โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

การรับช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ไตรมาสสอง ปีงบประมาณ 2560

 วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560

1. ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พรบ. อบจ. จ�ำนวน 198,122,710.64

2. ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พรบ.แผน และ จ�ำนวน 66,012,630.38

 ขั้นตอนกำรกระจำยอ�ำนำจ

3. ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ�ำนวน  240,947,944.26

4. ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ�ำนวน 18,423,993.57 

5. ค่ำภำคหลวงแร่ จ�ำนวน -

6. ภำษีน�้ำมัน จัดเก็บได้  3,536,007.88

7. ภำษียำสูบ จัดเก็บได้  19,926,280.44

8. ค่ำธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม จัดเก็บได้ 674,903.29

9. เงินรำยได้สถำนีขนส่ง (งบเฉพำะกำร) จัดเก็บได้  8,135,414.27

ยอดรายรับจริงและรายจ่ายจริง
ไตรมาสสอง ปีงบประมาณ 2560

 วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560

รำยรับจริง รำยจ่ำยจริง

รำยกำร จ�ำนวนเงิน รำยกำร จ�ำนวนเงิน

รำยรับทั้งสิ้น 657,084,224.18 รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 253,474,134.40

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์
12,583,502.31 รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย 86,887,042.50

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 1,238,420.00 จ่ำยจำกงบเฉพำะกิจกำรสถำนีขนส่ง 3,621,011.44

รวมทั้งสิ้น 587,790,618.79 รวมทั้งสิ้น 419,333,330.02
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<<< ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย....นวลมณี เหล่ากุนทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

โครงการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองแผนและงบประมำณ ท�ำกำรตดิตำมและประเมนิผลโครงกำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัขอนแก่น 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 (หลังด�ำเนินกำร) ประเภทถนน จ�ำนวน  20  โครงกำร ประกอบด้วย  ก่อสร้ำงถนนลำดยำง 

2  โครงกำร ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต  8  โครงกำร   ถนนหินคลุก 2 โครงกำร   ถนนลูกรัง 7 โครงกำร และก่อสร้ำงท่อเหลี่ยม คสล. 

กำรตดิตำมครัง้นีเ้ป็นกำรตดิตำมและประเมนิผลเชิงปริมำณ  ท�ำกำรตดิตำมและประเมนิผลโครงกำร เพือ่ทรำบควำมคุม้ค่ำโครงกำร 

ควำมพึงพอใจและประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ โดยกำรลงพื้นที่แจกแบบสอบถำม ประชำชนในพื้นที่ จ�ำนวน 287 รำย ผลคะแนน

เต็ม 5 (มำกที่สุด)ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด�ำเนินโครงกำร เรียงล�ำดับหัวข้อมำกสุดลงไป 3 ล�ำดับ มีควำมพึงพอใจ 

ก่อน และ หลัง ด�ำเนินกำร โดยภำพรวมระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  คะแนน  3.85  คะแนน

หัวข้อ
ระดับควำมพึงพอใจ (จ�ำนวนคน)

มำกที่สุด มำก พอใช้ น้อย น้อยที่สุด ค่ำเฉลี่ย ระดับ

1. กำรก่อสร้ำงก่อถนนท�ำให้เกิดโครงข่ำยคมนำคมขนส่งเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำน 

ต�ำบลและอ�ำเภอได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลำ 

108 

(37.63) 

90 

(31.36) 

79 

(27.53) 

9 

(3.14) 

1 

(0.35) 
4.03 มำก 

2. กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนมีควำม

สะดวก เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ 

95 

(33.10) 

120 

(41.81) 

43 

(14.98) 

14 

(4.88) 

15 

(5.23) 
3.93 มำก 

3. กำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท�ำให้บ้ำนเมืองมี

ควำมสงบสุข มีควำมเป็นระเบียบ 

80 

(27.87) 

127 

(44.25) 

55 

(19.16) 

12 

(4.18) 

13 

(4.53) 
3.87 มำก 

4. ก่อน ด�ำเนินกำรสภำพเดิม มีควำมช�ำรุด เป็น หลุม 
71 

(24.749) 

119 

(41.46) 

60 

(20.91) 

18 

(6.27) 

19 

(6.62) 
3.71 มำก 

5. หลัง ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จสภำพถนนได้มำตรฐำน มีควำมมั่นคง 
93 

(32.40) 

126 

(43.90) 

46 

(16.03) 

11 

(3.83) 

11 

(3.83) 
3.97 มำก 

 จำกกำรลงพื้นที่ติดตำมและประเมินผลโครงกำร พบว่ำ สภำพถนนยังอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี ประชำชนใช้เส้นทำงสัญจร

ไปมำสะดวก มคีวำมคุม้ค่ำกับงบประมำณทีด่�ำเนนิกำร และสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กบัประชำชนในพ้ืนทีไ่ด้ ผลกำร

ด�ำเนินงำนท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตำมวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ สำมำรถดู 

รำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpao.go.th
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ภารกิจกองกิจการขนส่ง >>>
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง
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<<< หน่วยตรวจสอบภายใน
โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

ที่มา : หนังสือ รวมข้อทักท้วง ด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 รวบรวมเรียบเรียง โดย วิภา ธูสรานนท์

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

 ค่ำตรวจสุขภำพ

  เทศบำลเบกิจ่ำยเงนิงบประมำณเป็นค่ำตรวจสุขภำพ

ให้กับสมำชิกสภำเทศบำล ลูกจ้ำงชั่วครำว และก�ำนัน

ผู้ใหญ่บ้ำน

 ค่ำตรวจสุขภำพ

  บคุคลดงักล่ำวเป็นผูไ้ม่มสีทิธติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 ก�ำหนด 

ว่ำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรส่วนจังหวัด 

พนักงำนเทศบำล พนักงำนสุขำภิบำล พนักงำนเมืองพัทยำ 

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้รับบ�ำนำญ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

และให้รวมตลอดถึงนำยกเทศมนตรี เทศมนตรีเมืองพัทยำ 

และลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนบริกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งรับเงินค่ำจ้ำงประจ�ำตำมอัตรำที่ก�ำหนดไว้ในงบประมำณ 

รำยจ่ำย จึงไม่สำมำรถเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณได้

  ให้น�ำเงินส่งคืนคลังเทศบำล และควรก�ำชับเจ้ำหน้ำที่ศึกษำ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องในโอกำสต่อไป
 

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 
  ในฉบับนี้หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้น�ำเสนอตัวอย่ำง 

ข้อทกัท้วงของ สตง. มำให้ผู้ทีส่นใจได้เป็นแนวทำงในกำรปฏบัิติ

งำน และในฉบับต่อไปจะได้น�ำตัวอย่ำงข้อทักท้วงมำน�ำเสนอ 

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

 องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัขอนแก่น ร่วมกบั จงัหวดัขอนแก่น ส�ำนกังำน
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เทศบำลนครขอนแก่น และมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
จัดโครงกำรจัดงำน “เทศกาลถนนดอกคูนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3”  
โดยมี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ เป็นประธำน 
จดังำนนีข้ึ้นเพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำง อตัลกัษณ์ของจงัหวัดและส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว 
ในโอกำสนี้มี นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดขอนแก่น นำงศศิธร ปรีชำวิทย์, 
รองนำยก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์ ,รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 
นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร หัวหน้ำส่วนรำชกำร อบจ.ขอนแก่น 
ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ร่วมพิธีเปิด โดย อบจ.ขอนแก่น 
ได้สนับสนุนงบประมำณ จ�ำนวน 122,000 บำท และนักเรียนในสังกัด  
จ�ำนวน 50 คน เข้ำร่วมกำรแสดงเป่ำแคน  ในกำรร�ำดอกคูณเสียงแคน ในครั้งนี ้
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2560 ณ ถนนกัลปพฤกษ์ ข้ำงมหำวิทยำลัยขอนแก่น อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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<<< ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย...กิตติชัย อุทธา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

อบจ.ขอนแก่นจัดโครงกำรเข้ำค่ำยพัฒนำศักยภำพวงโยธวำทิตนักเรียน 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่นระหว่ำงเดือน มี.ค. – เม.ย. 2560 ณ โรงเรียนเมืองพล
พิทยำคม และส่งเข้ำร่วมประกวดวงโยธวำทิตชิงแชมป์ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ�ำปี 2560 ชงิถ้วยเกียรตยิศกรมพลศกึษำ โดย นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ์ 
ตั้งวำนิชกพงษ์ มอบหมำยให้ ผอ.ส�ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ดร.ประเวศ 
เทศเรียน เข้ำร่วมพิธีปล่อยขบวน และร่วมชมกำรประกวด ณ สนำมกีฬำโรงเรียน 
แก่นนครวิทยำลัย และสนำมกีฬำ อบจ.ขอนแก่น โดยมี รองอธิบดีกรมพลศึกษำ 
นำงสำวดำรณี ลิขิตวรศักดิ์, ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์, 
ท่องเทีย่วและกฬีำจงัหวดัขอนแก่น นำยสนัต ินลิหมืน่ไวย์, ผอ.ส�ำนกังำนกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น นำยสำยัณห์ มัครมย์ ,ตัวแทนกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงำนขอนแก่น นำงภำวนำ ประจิตต์ ร่วมในพิธีปล่อยขบวน 
ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2560

มีวงโยธวำทิตประเภทขบวนพำเหรดเข้ำร่วมประกวด จ�ำนวน 10 วง ซึ่งผล
กำรประกวดชนะเลิศ คือ Techno E-sarn Parade Paplean (วิทยำลัยเทคโนโลยี
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) , รองชนะเลิศ คือ โรงเรียนเทศบำลวัดกลำง และอันดับ 3 
คือ โรงเรียนมหำไถ่ศึกษำเลย
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >>>
โดย…กันยารัตน์ ไวค�า ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง 
จากหนังสือ 7 Habits of Highly Effective People
 ประโยคสดุท้ำยในสนุทรพจน์อนัน่ำประทบัใจ ของสตฟี จ๊อบ 
เจ้ำของไอโฟน ณ มหำวทิยำลยัสแตมฟอร์ด กล่ำวไว้ก่อนทีเ่ขำ
จะจำกโลกไปไม่นำน ควำมว่ำ “Stay hungry, stay foolish.” 
ซึ่งหมำยถึง “จงกระหายที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ” นับเป็น 
วำทะทีส่ะท้อนได้เป็นอย่ำงดว่ีำ ต่อให้เรำเก่งกล้ำสำมำรถ 
หรือร�่ำรวยแค่ไหน ก็ยังต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนรู้ 
อยู่เสมอ ดังนั้น เพื่อตอบสนองวำทะคมคำยนี้ ดิฉัน 
จึงแสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ และด้วยวัยท่ีมีปัญหำเรื่อง
สำยตำ กำรอ ่ำน อำจไม ่ เหมำะแล ้วในบำงกรณี  
จึงได้หันไปฟังหนังสือเสียงฉบับน้ี ดิฉันได้สรุปเรียบเรียง
หนังสือเสียงซึ่งอ่ำนโดย JR Pro studio ทำงยูทูป หนังสือ 
แต่ละเล่มเธอสรุปมำอ่ำนสั้น ๆ ประมำณ 10-15 นำทีเท่ำนั้น 
เป็นหนังสือแนวจิตวิทยำ ที่พอสรุปได้สั้น ๆ  ว่ำ หลัก 7 ประกำร
ที่ผู้เขียน สื่อว่ำ จะสร้ำงคนให้มีประสิทธิผลนั้นประกอบด้วย 
 1. เป็นคนเชิงรุก (Be Proactive)
  กำรกระตุ้นควำมส�ำเร็จด้วยกำรเริ่มท�ำก่อนใคร จะเป็น
แรงกระตุ้นที่ท�ำให้เกิดกำรตอบสนอง หำกเรำเป็นผู้เร่ิมก่อน 
จะเป็นกำรสร้ำงอิทธิพลในตัวเอง เมื่อเกิดควำมส�ำเร็จเรำจะมี
อิทธิพลต่อคนรอบข้ำง 
 2. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมำยในใจ (Begin with the End 
in Mind)
  กำรที่เรำจะเริ่มต้น ก่อนอ่ืนมันมักจะมำจำกสิ่งที่เรำคิด
ในใจ หลักของ “เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ” นั้นคือกำร 
ท�ำสองครัง้ ครัง้แรกเกดิขึน้ในจติใจ และครัง้ทีส่อง คอืกำรท�ำให้
สิ่งที่เรำคิดเป็นจริง 
 3. ท�ำตำมล�ำดบัควำมส�ำคญั  (Put First Things First.)
  อปุนสัิยที ่3 เป็นเหมอืนภำคปฏบิตัขิอง อปุนสิยัที ่1 และ 
2 ซ่ึงมีทั้ง การจัดการบริหารเวลา, รู้จักปฏิเสธ, ตารางเวลา  
เพื่อให้เรำท�ำสิ่งที่ส�ำคัญมำกที่สุดก่อน วิธีง่ำยๆ ที่จะลองท�ำคือ 
เขียนรำยชื่อสิ่งที่เรำอยำกท�ำ และ เรำควรท�ำ ท�ำสัญญลักษณ์
แบ่งมันออกเป็น 3 ระดับ คือ ส�ำคัญมำกเร่งด่วน, ส�ำคัญมำก 
แต่ไม่เร่งด่วน, ไม่ส�ำคัญมำกแต่เร่งด่วน. และท�ำตำมล�ำดับ 
 4. คิดแบบ ชนะ/ชนะ (Think Win-Win)
  คือกำรคิดแบบไม่มีผู้แพ้ เป็นข้อตกลงหรือกำรแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆ เป็นไปเพ่ือให้ทุกฝ่ำยได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย 

แต่อย่ำงไรเสีย ก็ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์แต่ละสถำนกำรณ์ 
ว่ำควรใช้แบบอื่นหรือไม่ 

 5. เข้ำใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเข้ำใจเรำ (Seek First 
to Understand, Then to be Understood.) 
  ก่อนบอกควำมต้องกำรหรอืสิง่ทีเ่รำคดิแล้วอยำกให้ผูอ้ืน่
ยอมรับ เรำต้องให้ควำมส�ำคญัและเข้ำใจมมุมองของผูอ้ืน่ต่อเรือ่ง
นั้นๆอย่ำงลึกซึ้งก่อน ลดกำรปะทะกัน ข้อนี้ต้องใช้ควำมอดทน
สูงมำกแต่ผลที่ได้คุ้มค่ำที่สุด 
 6. ประสำนพลังสร้ำงสิ่งใหม่ (Synergize)
  เกิดจำกกำรยอมรับในคุณค่ำของตนเอง และเข้ำใจ 
ในควำมแตกต่ำงท่ีผู้อื่นมีมุมมอง ลดกำรวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำง 
ไม่สร้ำงสรรค์ซ่ึงปิดกั้นควำมคิดดีๆ ของกลุ่มคนที่อยู่ด้วยกัน 
มเีพยีงควำมพยำมในกำรเข้ำใจในสิง่ทีต่อนแรกเหมอืนจะไม่เหน็
ด้วยเท่ำนั้น
 7. ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the saw) 
 เรียนรู้เสมอนั่นเอง ควำมรู้ทุกวันนี้ปรับเปล่ียนไปเร็วมำก 
ดังนั้น เรำอำจตกเทร็นด์ (Trend) ได้ หำกมัวแต่ยึดติดกับ 
ควำมเก่งเดิมๆ ที่มี และที่กล่ำวมำทั้งหมดตั้งแต่อุปนิสัยที่ 1 - 6 
จะน�ำไปใช้ในชวีติจริงให้ได้ประสิทธผิล เรำต้องมัน่ฝึกฝนอปุนสิยั
ต่ำงๆเหล่ำนั้นอย่ำงสม�่ำเสมอ “หมั่นลับคมเลื่อยไว้ ยำมเมื่อถึง
เวลำ..จะได้พร้อมใช้” นั่นเอง

 Credit : JR Pro Studio และ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
    เขียนโดย Stephen R. Covey 
   เรียบเรียงโดย นางกันยารัตน์ ไวค�า 
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<<< โครงการ เปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น
โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

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

การอุทิศบุญให้ถึงแน่นอน รวดเร็ว ฉับพลัน 
                โดย...พระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล

(ต่อจำกฉบับที่แล้ว) (4) 

 เมื่อตั้งใจรักษำศีล ก็ย่อมเกิดบุญกุศลขึ้นทุกครั้ง ท่ีระลึก 

ถึงศีลตัวเองรักษำดีแล้วไม่ด่ำงพร้อยก็อธิษฐำนส่งบุญได้ว่ำ “บุญท่ี

ข้ำพเจ้ำได้รักษำศีลนี้ขอมอบแก่.........(ระบุชื่อที่ เรำจะอุทิศ

ให้).......................” ดุจที่กล่ำวมำในกำรให้นั่นแล 

  ก่อนนั่งภำวนำทุกครั้งให้เริ่มคิดดังนี้ “ขออ�ำนำจพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดำลบุญที่ข้ำพเจ้ำก�ำลังจะภำวนำเวลำนี ้

จงส�ำเร็จแก่ผู้ที่ต้องกำรบุญ ผู้ใดคิดอยำกได้ ขอให้บุญภำวนำที่ก�ำลัง

จะท�ำนี้ เป ็นของท่ำนตำมปรำรถนำ” หรือเรำจะให้ใครก็ได ้ 

ให้อธิษฐำนเอำเองแล้วก็เริ่มภำวนำได้เลย หลังจำกเลิกภำวนำก็ให้

อุทิศบุญนี้ไปอีกครั้งหนึ่ง 

 หมำยเหตุ : บุญที่ภำวนำนี้ก�ำลังแรง พวกภูติผีช้ันต�่ำ 

มักรับไม่ค่อยได้ จึงต้องเปิดจ่ำยไว้ก่อนท�ำเขำจะได้รับตำมควำม

สำมำรถของตนเอง ถ้ำภำวนำแล้วจึงให้ก็เปรียบเสมือนเรำเปิดน�้ำ

จำกท่อดับเพลิงแล้วให้เขำเอำภำชนะมำตวง เขำจะได้รับไม่ได้ 

เนื่องจำกจิตฐำนของเขำไม่แข็งแรงพอ ถ้ำเรำอธิษฐำนเปิดไว้ก่อน 

ก็เหมือนเปิดก๊อกน�้ำออกค่อยๆ ใครมีภำชนะน้อยก็เอำมำตวงได ้

แต่ส�ำหรับเทวดำบุญหนักศักด์ิใหญ่ ท่ำนสำมำรถรับบุญใหญ ่

หลงัภำวนำได้ เปรยีบเหมือนท่ำนมโีอ่งมถีงัขนำดใหญ่ส�ำหรบัรองรบั

น�้ำที่พุ่งจำกท่อดับเพลิงนั่นเอง กำรท�ำคุณงำมควำมดีทุกครั้ง เช่น 

กำรได้ช่วยเหลอืคน กำรได้ท�ำประโยชน์ส่วนรวมย่อมก่อให้เกดิควำม

ปิติดีใจ นั่นแหละคือบุญ ให้รีบส่งบุญถึงผู้ท่ีเรำต้องกำรให้บุญทันที 

ส่งบุญเก่ำที่ท�ำไว้แล้ว บุญที่เรำท�ำไว้มีมำกมำยที่สะสมอยู่ในสรวง

สวรรค์ทั้งที่ท�ำไว้ในอดีตชำติหรือในชำตินี้ เรำสำมำรถเบิกบุญนั้นมำ

แจกจ่ำยอุทิศให้แก่ผู้ที่อยู่ในโลกวิญญำณได้ เหมือนเรำมีเงินเก็บใน

ธนำคำร เรำกอ็ำศยับตัรเอทเีอม็กดเงนิออกมำใช้จ่ำยได้ กำรเบกิบญุ

นั้นต้องอำศัยอ�ำนำจพระรัตนตรัย คือให้ตั้งจิตอธิษฐำนว่ำ

 “ด้วยอ�ำนำจของพระพุทธเจ้ำ ด้วยอ�ำนำจของพระธรรม 

ด้วยอ�ำนำจของพระสงฆ์ จงบันดำลให้บุญของข้ำพเจ้ำถึงแก่..........

ระบุชื่อ.......................” จะให้ใครก็คิดเอำเอง กำรเบิกบุญแจกจ่ำย

นี้สำมำรถให้ได้ทุกเวลำ เมื่อระลึกขึ้นได้ ไม่ว่ำจะยืน เดิน นั่ง นอน 

กิน ด่ืม อุจจำระ ปัสสำวะ แม้ก�ำลังร่วมเพศ ก็สำมำรถอธิษฐำน 

ส่งบุญได้ แม้กระทั่งสำมีภรรยำก�ำลังร่วมเพศกัน เกิดควำมสุข 

ควำมพอใจในขณะนั้น ก็สำมำรถส่งบุญคือควำมสุขนั้นให้แก่ญำติ

ทิพย์ได้ คนในศำสนำไหนก็ส่งบุญได้ ไม่ว่ำพุทธ คริสต์ อิสลำม ฮินดู 

ซิก ล้วนมีวิธีสร้ำงกุศลผลบุญสะสมคุณงำมควำมดีด้วยกันท้ังส้ิน 

เมื่อเกิดบุญกุศลขึ้น สำมำรถส่งถึงผู้อยู่ในโลกทิพย์ได้ด้วยวิธีเดียวกัน 

ถึงเช่นกัน ก่อผลลัพธ์แบบเดียวกัน พุทธศำสนำต่ำงจำกศำสนำอื่น 

ตรงที่มีจุดสุดยอดของกำรหลุดพ้นจำกทุกข์ คือ นิพพำน มีแนวทำง

ปฏิบัติเพื่อเข้ำสู ่จุดนั้นโดยเฉพำะมีค�ำสอนเต็มไปด้วยเหตุและ 

ผลสำมำรถพิสูจน์ได้แบบวิทยำศำสตร์ ซ่ึงศำสนำอื่นไม่มี ส่วนกำร

ท�ำคุณงำมควำมดีนั้น ถึงแม้จะมีแนวทำงแตกต่ำงกันเพียงปลีกย่อย

เท่ำนั้นไม่เป็นที่ขัดแย้งกัน 

 ติดตำมโครงกำรเปิดบ้ำนรับธรรม อบจ.ขอนแก่น

ฉบับหน้ำครับ (5)
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่ >>>
โดย...สุวนัย ภูมาศ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปญหาทางกฎหมายในการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

: ศึกษาเฉพาะกรณีการถ่ายโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

 ก�ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และพระรำชบัญญัติ 

ระเบยีบบรหิำรงำนบคุคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542ได้ก�ำหนดให้มกีำรถ่ำยโอนบคุลำกรและก�ำหนด ให้มีองค์กรบรหิำร

งำนบคุคลส่วนท้องถิน่ โดยได้ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำทีไ่ว้ ท�ำให้เกดิปัญหำในทำงปฏบิตัแิยกได้ดงันี ้(1) ปัญหำโครงสร้ำง

ขององค์กรบรหิำรงำนบคุคลส่วนท้องถิน่ (2) ปัญหำกำรถ่ำยโอนข้ำรำชกำรหรอืพนกังำนส่วนท้องถิน่มำด�ำรงต�ำแหน่ง

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) ปัญหำสิทธิสวัสดิกำรของกำรถ่ำยโอนข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษำได้เสนอ

แนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำดงักล่ำว (1) ก�ำหนดคุณสมบัตผู้ิทีจ่ะถ่ำยโอนไปด�ำรงต�ำแหน่งสำยงำนผู้บรหิำรสงักดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนในพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน (2) กำรเทียบเคียง 

ต�ำแหน่งบริหำรให้เขียนไว้ชัดเจนในหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จะได้ไม่เกิดข้อโต้แย้งในทำงปฏบิตั ิ(3) ก�ำหนดคณุสมบตัผิูท้ีจ่ะถ่ำยโอนไปด�ำรงต�ำแหน่ง สำยงำนผูป้ฏบิติัสงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ให้ชัดเจนไว้ในพระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ (4) ก�ำหนดสำยงำนเกือ้กลู

ท่ีจะรับโอนข้ำรำชกำรส่วนกลำง และส่วนภูมิภำคให้ชัดเจนในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจะได้ไม่เกิดข้อโต้แย้งในทำงปฏิบัติ (5) กำรให้องค์กรบริหำรงำนบุคคลเข้ำไปมีบทบำท และ 

อ�ำนำจหน้ำที่ในกำรโอนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นระหว่ำงจังหวัดหรือในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ให้ควำมเหน็ชอบ ให้ข้ำรำชกำรหรือพนกังำนส่วนท้องถิน่โอนไปเป็นข้ำรำชกำรท้องถิน่อ่ืนหรอืในกรณปีลดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมปัีญหำประพฤตติวัไม่เหมำะสมกบักำรเป็นข้ำรำชกำรทีด่ ีไม่ยอมโอนไปด�ำรงต�ำแหน่งท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยให้องค์กรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับชำติมีอ�ำนำจเข้ำไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

และด�ำเนินกำรสอบสวน และหำกเห็นว่ำผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ดุลยพินิจไม่ชอบหรือปลัดองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินประพฤตตัิวไม่เหมำะสมกใ็ห้องค์กรบริหำรงำนบคุคล ในระดบัชำตมิอี�ำนำจทีจ่ะให้ควำมเห็นชอบ

แทนผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ (6) ในอนำคตควรจะมีคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลคณะเดียว 

คือ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ควรก�ำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิโอนไปด�ำรงต�ำแหน่งปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนไว้้ให้ชัดเจนในพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นและให้คณะกรรมกำร

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) มี 4 ฝ่ำย คือ (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ (2) กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง (3) กรรมกำรผู้แทน 

ฝ่ำยบรหิำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (4) ผูแ้ทนฝ่ำยข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ถิน่ (7) ก�ำหนดคณุสมบตัขิองข้ำรำชกำร

ประเภทอื่น ผู้ที่จะถ่ำยโอนไปด�ำรงต�ำแหน่ง
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สัญญา หลักประกันและการบริหารสัญญา (ต่อ)

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำ

 ฉบับนี้จะพูดถึงกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญำ โดยจะมีกำรพจิำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำ ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี 10) พ.. 2558 ข้อ 129 สัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนำมแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ 

เว้นแต่กำรแก้ไขนัน้จะเป็นควำมจ�ำเป็นเพือ่ประโยชน์แก่หน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ หรอืไม่ท�ำให้หน่วย

กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นต้องเสียประโยชน์ ทั้งนี้ กำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลงดังกล่ำวจะต้องอยู่ภำยใต้

ขอบข่ำยของวัตถุประสงค์ของสัญญำหรือข้อตกลงด้วย 

 ข้อยกเว้น  - กรณีจ�ำเป็น ไม่ท�ำให้รำชกำรเสียประโยชน์

    - กรณีแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร

 หัวหน้ำส่วนรำชกำร เป็นผู้มีอ�ำนำจอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำ ส่วนหลักกำรแก้ไขสัญญำสำมำรถ

พิจำรณำด�ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำในช่วงเวลำใดก็ได้ แม้จะล่วงเลยก�ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ 

ตำมสัญญำก็ตำม แต่อย่ำงช้ำจะต้องด�ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/ตรวจกำรจ้ำง 

ได้ท�ำกำรตรวจรับพัสดุหรืองำนจ้ำงไว้ใช้

ปัญหำเกี่ยวกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำ

 1. แก้ไขเพื่อควำมจ�ำเป็น ไม่ท�ำให้ทำงรำชกำรเสียประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร

 2. หำกมีกำรเพิ่มเนื้องำน และมีระยะเวลำเพิ่ม ต้องตกลงไปพร้อมกันแม้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงจะไม่คิดเงินเพิ่ม

 3. จะต้องลงนำมพร้อมกันทั้ง 2 ฝ่ำย

 4. แก้ไขก่อนตรวจรับงำนงวดสุดท้ำย เว้นแต่เป็นกำรแก้ไขเรื่องหลักประกัน

 5. กรณีเปลี่ยนแปลงรุ ่น/ยี่ห ้อ ถือเป็นกำรแปลงหนี้ใหม่ ต ้องก�ำหนดเวลำส่งมอบใหม่ไว ้ด ้วย 

มิฉะนั้น จะปรับไม่ได้

พบกันใหม่ฉบับหน้ำ สวัสดีค่ะ/...

ที่มา : ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

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

 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์           
เป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรอบรมผู้ตัดสินกีฬำ อ�ำเภอหนองนำค�ำ ประจ�ำปี 2560  
โดยมี เลขำนุกำรสภำ อบจ.ขอนแก่น ด.ต.พิชิต ศรีวิไล เป็นผู้กล่ำวรำยงำน 
โครงกำรน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำ เสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะทำงด้ำนกำรตัดสิน
กีฬำอย่ำงถูกต้อง อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์องค์กรให้ประชำชนได้ทรำบ 
ถึงบทบำทองค์กรในกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรกีฬำรวมไปถึงกำรสนองนโยบำย 
ของรัฐบำลเพ่ือต้ำนยำเสพติด จัดอบรมระหว่ำงวันที่ 26 - 28 เม.ย. 2560  

ณ โรงเรียนหนองนำค�ำวิทยำคม อ.หนองนำค�ำ จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬา อ�าเภอหนองนาค�า ประจ�าปี 2560
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พ.ศ.2556
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงกำร “จังหวัดขอนแก่น
ไม่ยุ่งเกี่ยวยำเสพติด” ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน
ของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จำก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยงำนที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แห่งชำติ และกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2558”
จำก...ศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
จังหวัดขอนแก่น

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

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

พ.ศ.2556
โล่ประกำศเกียรติคุณ “ผู้มีอุปกำระคุณ
แก่สมำคมยุวประชำธิปไตย” 
จำก...สมำคมยุวประชำธิปไตย

พ.ศ.2556
โล่ประกำศเกียรติคุณ “เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้ำนกำรจัดกิจกรรมป้องกันยำเสพติด
ในมิติศำสนำและวัฒนธรรม” ตำมโครงกำร
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยำเสพติดฯ
จำก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้กำรสนับสนุน 
“โครงกำรต�ำรวจชมุชนสัมพนัธ์ อบรมสมัมนำแกนน�ำ
สมชัชำสร้ำงเครอืขำ่ยพลงัแผน่ดินเอำชนะยำเสพตดิ” 
จำก...สถำนีต�ำรวจภูธรเมืองขอนแก่น

พ.ศ.2555
ประกำศเกียรติคุณที่ นำยก อบจ.ขอนแก่น
“ไดแ้สดงเจตนำรมณร์ว่มรณรงคเ์พือ่ต่อตำ้นคอรร์ปัช่ัน”
จำก...หอกำรค้ำจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2554
รำงวัล “กรรมกำรสงเครำะห์ดีเด่นระดับเขต 
ด้ำนกำรพัฒนำหรือกำรสงเครำะห์เด็กและเยำวชน 
ประจ�ำปี 2554”
จำก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2554
รำงวลั “มผีลกำรปฏบิตังิำนของ อปท. ดำ้นกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจ�ำปี 2553”
จำก...ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เขต 6 
ขอนแก่น กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
กระทรวงมหำดไทย

พ.ศ.2556
ประกำศเกียรติคุณผู้ให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือ 
ในกำรเปิดศูนย์ประสำนงำน “มูลนิธิมิรำเคิลออฟ
ไลฟ์” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ 
สิริวัฒนำพรรณวดี ประจ�ำ จ.ขอนแก่น
จำก...มูลนิธิมิรำเคิลออฟไลฟ์ฯ

พ.ศ.2556
โลเ่กียรติคณุผูส้นบัสนนุกำรจัดต้ัง “กองทุนสวสัดกิำร
เจ้ำหนำ้ทีก่รมอทุยำนแหง่ชำติ สตัวป์ำ่ และพนัธ์ุพชื
(ภำคอีสำน)”
จำก...กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

พ.ศ.2555
รำงวัล “ผู้ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
กรมประชำสัมพันธ์เป็นอย่ำงดียิ่ง”
จำก...กรมประชำสัมพันธ์ ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

พ.ศ.2554
รำงวัล “เสริมสร้ำงคุณค่ำกำรท�ำงำน
ของเครือข่ำย ทสม.”
จำก...กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2555
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ที่มีกำรด�ำเนินงำนด้ำนคนพิกำร”
จำก...กระทรวงพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์

พ.ศ.2554
รำงวัล “กรรมกำรสงเครำะหดี์เด่น จงัหวดัขอนแกน่ 
ด้ำนกำรพัฒนำหรือกำรสงเครำะห์เด็กและเยำชน 
ประจ�ำปี 2554”
จำก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2555
โล่เกียรติคุณที่ให้กำรสนับสนุน
“งำนชุมนุมลูกเสือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จำก...ส�ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ

พ.ศ.2554
รำงวัล “คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน
ประเภทรำงวัลผู้ให้กำรสนับสนุนกำรให้บริกำร
ของเคำน์เตอร์บริกำรประชำชน”
จำก...คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

พ.ศ.2555
รำงวัลธรรมำภิบำล “สิงห์ทอง”
นักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2555
จำก...สมัชชำนักจัดรำยกำรข่ำววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ.2553
รำงวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ประจ�ำปี 2552
ประเภท สถำนีขนส่งทำงบก
จำก...กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
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พ.ศ.2556
รำงวัล “ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้ำนกำรศึกษำ ประจ�ำปี 2556”
จำก...มูลนิธิช่วยกำรศึกษำท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2556
รำงวัล “เสมำคุณูปกำร” เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษำธิกำร
จำก...กระทรวงศึกษำธิกำร

พ.ศ.2555
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่ส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนวัฒนธรรม 
ด้ำนมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม”
จำก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2555
รำงวัลผู้บริหำรแห่งปี 2555
(CEO Thailand Awards 2012)
จำก...สมัชชำนักจัดรำยกำรข่ำววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

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

พ.ศ.2554
รำงวัล “ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำกิจกรรมเด็กและเยำวชน
ประจ�ำปี 2554”
จำก...กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2552
รำงวัล “ผู้ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมแห่งชำติ ประจ�ำปี 2551”
จำก สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี

พ.ศ.2552
รำงวัล “ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้ำนกำรศึกษำ ประจ�ำปี 2551”
จำก...มูลนิธิช่วยกำรศึกษำท้องถิ่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2552
รำงวัล “นักบริหำรท้องถิ่นดีเด่น ด้ำนเป็นแบบอย่ำง
ของนักบริหำรท้องถิ่นดีเด่น ประจ�ำปี 2552”
จำก...มูลนิธิส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2550
รำงวัล “เสมำคุณูปกำร” เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษำธิกำร
จำก...กระทรวงศึกษำธิกำร

พ.ศ.2550
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำดีเด่น ประจ�ำปี 2550”
จำก...กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2549
รำงวัล “เป็นผู้มีอุปกำรคุณต่อวงกำรห้องสมุด”
จำก...สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี

พ.ศ.2548
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี”
จำก...กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2548
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีควำมพยำยำมในกำรจัดเก็บภำษี”
จำก...กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2547
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี”
จำก...กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2559
รำงวัลพระรำชทำน “เสำเสมำธรรมจักร”
ประเภทส่งเสริมกิจกำรคณะสงฆ์ 
ประจ�ำปี พุทธศักรำช 2559
จำก...กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2559
รำงวัล “วัฒนคุณำธร” เป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
จำก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2559
ประกำศเกียรตคิณุ อบจ.ขอนแก่น เปน็องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีผลคะแนน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
“รำงวัลกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ประจ�ำปี 2559”
จำก...ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

พ.ศ.2559
รำงวลั “องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ดเีดน่ ดำ้นกำร
ป้องกันกำรทุจริต ประจ�ำปี 2559”
จำก...ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
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