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

ด้วยสภาพปัญหายาเสพตดิทีส่่งผลให้มผีูไ้ด้รบัความเดอืดร้อน

ทั้งทางตรง และทางอ้อม เป็นจ�านวนมาก ท�าให้นานาประเทศ

พยายามร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่ง

ท่ีประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการ

ลกัลอบใช้ยาเสพตดิ (International Conference on Drug Abuse 

and licit Trafficking ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่ 

แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) 

ขอให้ก�าหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันต่อต้ำน 

ยำเสพติดโลก” น่ันเอง เพ่ือให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึง 

ความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด

และในประเทศไทยนั้น ก็มิได้ละเลยถึงปัญหายาเสพติด 

เพราะรู ้ว ่าเรื่องนี้สร ้างความเดือดร ้อนแก่ตัวประชาชนเอง 

และครอบครัว รวมถึงประเทศชาติอีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก 

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มีใจความว่า  

“....ยาเสพตดินีม่ันก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นหลายอยา่ง 

โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการ ต�ารวจ โดยโรงพยาบาล โดยคน 

เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และส้ินเปลือง คนท่ัวประเทศ 

ก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย 

ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบปราม ยาเสพติด มัวแต่ต้องเสียเงิน

ค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เสียท้ังเงิน

และเสยีทัง้ชือ่เสียง.....” พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระปรมิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2545

เมือ่ได้รูถ้งึปัญหายาเสพตดิทีก่�าลงัเป็นปัญหาไปทัว่โลกแล้ว 

วารสารคนูแคนฉบบันี ้ขอพาไปท�าความรูจ้กักบัประวตัคิวามเป็นมา

ของ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” กันครับ

ประวัติควำมเป็นมำวันยำเสพติด

ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหายาเสพติดมาเป็นเวลา 

ช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

มาตลอดจนกระทั่งในปี 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การน�าของ  

จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37  

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมี

การเผาท�าลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นท่ีท้องสนามหลวงในคืน 

วันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง 

“คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ” ใช้ชื่อย่อว่า ปปส. 

สงักดัส�านกันายกรฐัมนตรี โดยมอีธบิดีกรมต�ารวจเป็นประธาน และ

มีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ต่อมาในสมัย 

นำยธำนินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้เล็งเห็นว่า 

การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการด�าเนินการ

เฉพาะกรมต�ารวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามยาเสพตดิ 2519 ต่อสภาปฏริปูการปกครองแผ่นดนิ 

และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519

ตั้ งแต ่นั้ น เป ็นต ้นมา การแก ้ ไขป ัญหายาเสพติด 

ของประเทศไทยกไ็ด้ด�าเนนิไปอย่างมแีบบแผนและเป็นระบบทีด่ขีึน้ 

พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพตดิ หรอืเรยีกช่ือย่อว่า ป.ป.ส. โดยมนีายกรัฐมนตรี

เป็นประธาน และจัดตั้งส�านักงาน ป.ป.ส. ข้ึนเป็นหน่วยงานกลาง 

รับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรมหนึ่ง ในส�านักนายกรัฐมนตรี 

ปัจจุบันส�านักกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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<<< เล่าเรื่องจากปก
กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น

ประเทศไทย ส�านักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลาง 

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ประเทศมาโดยตลอด ได้น�ามติเรือ่งวนัต่อต้านยาเสพติดขององค์การ

สหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 

14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ก�าหนด 

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ 

ปี 2531 เป็นต้นมา

ส�าหรับปี 2560 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดงานมหรสพ การจัดงานรื่นเริงต่างๆ 

และก�าหนดให้ จัดกิจกรรมเป็นการถวายความอาลัยเพื่อให้คน 

ในชาติได้แสดงความจงรกัภกัดแีด่ รชักาลที ่9 และร่วมถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

รัชกาลที ่10 และเนือ่งในวนัที ่26 มถินุายนของทกุปี เป็นวนัต่อต้าน 

ยาเสพติดโลก ส�านักงาน ป.ป.ส. จึงก�าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม

รณรงค์ภายใต้กรอบแนวคดิ “ท�าดเีพือ่พ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

ที่มา : https://www.oncb.go.th/Pages/againstdrugs2017.aspx 

 , https://hilight.kapook.com/view/25763 และhttp://lpa.nfe.go.th/5106lib/index.php? name=news1&file=readnews&id=58

ค�ำขวัญ

“ท�าดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

“Do Good Deeds for Dad against Drugs”
26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

26 มถิ ุนายน วนัต่อต้านยาเสพตดิโลก 

โดยร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้าน

ยาเสพติด โลก (26 มิ ถุนายน) 

ประจ�าปี 2560
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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 วิริยปิยะ
 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
 นางพัชร์ชวัล สุวัตถิกุล
 นางณัฐชยา ดาหาร
 นางทัศรินทร์ เชิดโกทา
 จ่าเอกวีระศักดิ์ อินทะวงษ์
 นางจิระนันท์ ชนเวียน
 นายชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร

 นายเกียรติศักดิ์ บัวพา
 นางวราภรณ์ อุทธา
 นางสาววิภารัตน์ ชมชัยภูมิ
 นายศิริวัฒน์ นามคัณที
 นางสาวรัชนีวรรณ ทองชา
 นางนภัค ปัญญาใส

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร
 นายพิพัฒน์พล หล่อยดา
 นางสาวยุวนิดา แสนแก้ว
 นางสาวอรษา ดวงแก้ว

บรรณาธิการ
 และในประเทศไทยนัน้ กม็ไิด้ละเลยถงึปัญหายาเสพตดิ เพราะ
รู ้ว่าเรื่องนี้สร้างความเดือดร้อนแก่ตัวประชาชนเอง และครอบครัว 
รวมถึงประเทศชาติอีกด้วย รัฐบาลขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมจดักจิกรรมการรณรงค์ประชาสมัพันธ์เนือ่งในวนัต่อต้านยาเสพตดิโลก 
และส�าหรบัปี 2560 เพือ่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลยั พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และร่วมถวาย พระพร
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที ่10 
และ เนื่ อ ง ในวั นที่  26  มิถุ นายนของทุ กป ี  เป ็ นวั นต ่ อต ้ าน 
ยาเสพติดโลก ส�านักงาน ป.ป.ส. จึงก�าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
รณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ท�ำดีเพือ่พ่อ สำนต่อแก้ปัญหำยำเสพตดิ”  
โดยร่วมสวมเส้ือสีขาวในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)  
ประจ�าปี 2560 
 ก่อนจากกันฉบับนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามข่าวคราวความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของ ผู้บริหาร อบจ.ขอนแก่น และโครงการต่าง ๆ ของ 
อบจ.ขอนแก่น ได้ทาง www.youtube.com /นายก อบจ.ขอนแก่น และ
ทาง www.kkpao.go.th ,www.facebook.com/khonkaenpao  
ซึง่ทางทมีงานประชาสมัพนัธ์นายก อบจ.ขอนแก่น และงานประชาสมัพนัธ์ 
อบจ.ขอนแก่น ได้จัดท�าเป็นภาพน�าเสนออย่างส้ันไว้ให้ทุกท่านได้รับชม 
พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

ออกแบบ :
 นายศุภดิตถ์ จ�าปาเฟื่อง
วัตถุประสงค์ :
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โลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

“ การท�าไม้ถูพื้นด้วยเศษผ้า ”

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง “ การท�าไม้ถูพื้นด้วยเศษผ้า ” อ�าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 2 
นำยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2560  

ณ ศาลาการเปรียญวัดมรรคส�าราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศ

ต้นน�้าฯ อ.กระนวน ประจ�าปี 2560

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน�้า 

และฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา ( Check Dam ) อ.กระนวน 

ประจ�าปี 2560 โดยม ีส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน เขต 2 นำยตระกลู 

เจริญเชื้อ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2560 ณ วัดป่าบ้านหนอง

กุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

โครงการพัฒนารูปแบบการบริการ 

ที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วย

ปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบ

เพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่ก�าเนิด

ของศรีษะและใบหน้า ในพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น ครัง้ที ่5 พร้อมมอบทนุ

สนับสนุนการจัดโครงการ โดยมี ประธานมูลนิธิตะวันฉายฯ นพ.บวรศิลป์ 

เชำวน์ชื่น กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้มีผู้ปกครองผู้ป่วย บุคลากร 

ทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 5 

พ.ค. 2560 ณ อาคารสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีอนสุรณ์ 

(สว.1) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

เปิดตัว “SPARK U – ปลุก-ใจ-เมืองภาค

อีสาน” @ ตลาดท่าพระ 100 ปี

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

กล่าวต้อนรบัประธานในพธิเีปิดตวั “SPARK U – ปลกุ-ใจ-เมอืงภาค

อีสาน”@ ตลาดท่าพระ 100 ปี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

นำยพงษ์ศกัดิ ์ปรชีำวทิย์ เป็นประธาน นายก ทต.ท่าพระ นำยพสิทุธิ์ 

อนุตรอังกูร กล่าวรายงาน และมี นายอ�าเภอเมืองขอนแก่น  

นำยฉัตรชัย อุ่นเจริญ รองนายก ทน.ขอนแก่น นำยธวัชชัย รื่นรมย์สิริ 

ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2560 ณ ถนนพาณิชย์เจริญ  

(ตลาดท่าพระ) ทต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

ประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.แคนเหนือ 

อ.บ้านไผ่ ประจ�าปี 2560

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ�าปี 2560 โดยมี  

นายก อบต.แคนเหนือ จ.ส.ต.ธนัช ศรีภูมิ กล่าวรายงาน และมี 

ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 2 นำยองอำจ ฉัตรชัยพลรัตน์  

ร่วมเป็นเกยีรต ิเมือ่วนัท่ี 5 พ.ค. 2560 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การ

บริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

เปิดสะพานข้ามห้วยทรายขาว

(สายบ้านโคกกุง-โคกเจริญ)

ต.ศรีสุข อ.สีชมพู

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป ็นประธานเปิดสะพานข้ามห้วยทรายขาว(สายบ้านโคกกุง 

-โคกเจริญ) โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู เขต 1 นำยอำทิตย์ 

ถนอมทนุ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สชีมพ ูเขต 2 นำยจำรพุรรณ ภวูสนัติ 

นายก อบต.ศรีสุข นำยวิชัย นนท์ธนำกร หัวหน้าส่วนราชการ 

ก�านัน  ผู ้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่ ร ่วมเป็นเกียรติ 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560 ณ บริเวณถนนเลียบห้วยทรายขาว 

(สายบ้านโคกกุง-โคกเจริญ) ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ประเพณีสองฝั่งบั้งไฟล้าน 

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

เป็นประธานเปิดงานประเพณีสองฝั่งบ้ังไฟล้าน ประจ�าปี 2560  

โดยมี รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น นำยมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ 

ส.อบจ.ขอนแก ่น อ.พล เขต 1 นำยคจิตร พงษ์ค�ำพันธ ์

ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เปือยน้อย นำยจิรำยุ โชติศิลำกุล และ 

ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.โนนศิลา นำยศรัญ กสิกิจวรกุล พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร ส.อบต. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอ�าเภอ

โคกโพธิ์ไชย ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560 ณ บ้านสามหมอ 

– บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 

เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีสุข อ.สีชมพู

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดศนูย์พฒันาเดก็เล็กองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ 

โดยมี นายก อบต.ศรีสุข นำยวิชัย นนท์ธนำกร กล่าวรายงาน และ

มี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู เขต 1 นำยอำทิตย์ ถนอมทุน ส.อบจ.

ขอนแก่น อ.สชีมพ ูเขต 2 นำยจำรพุรรณ ภวูสนัต ิหัวหน้าส่วนราชการ 

ก�านัน  ผู ้ ใหญ่บ ้าน  และประชาชนในพื้นที่  ร่วมเป็นเกียรติ 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประชุมพิจารณาสถานที่ก่อสร้างอาคาร

คลินิกหมอครอบครัวท่าพระ - ดอนหัน

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาสถานที่เพื่อใช้ก่อสร้างอาคาร

คลนิกิหมอครอบครวัท่าพระ - ดอนหนั โดยม ีคณะผูบ้ริหาร หวัหน้า

ส่วนราชการ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการวัดท่าพระหงษ์ 

เทศประดิษฐ์ และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันท่ี 

11 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชมุเทศบาลต�าบลท่าพระ อ.เมอืงขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น

เปิดโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่มแห่งใหม่ 

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

เป็นประธานเปิดโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่มแห่งใหม่ โดยมี นายก 

ทม.บ้านทุ่ม นำยเสน่ห์ เสนะไพรวรรณ กล่าวรายงาน และมี 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ทม.บ้านทุ่ม 

ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 

บ้านทุม่แห่งใหม่ ถนนบ้านทุม่-บ้านเป็ด อ.เมอืงขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ต.บ้านเม็ง

ประจ�าปี 2560

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์ 

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ 

ต�าบลบ้านเม็ง ประจ�าปี 2560 โดยมี นายก อบต.บ้านเม็ง นำยสง่ำ 

ค�ำเตือนใจ กล่าวรายงาน และม ีนายอ�าเภอหนองเรอื นำยประจวบ 

รักแพทย์ คณะผู้บริหาร ส.อบต. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ 

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2560 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลบ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสา

สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ อ.สีชมพู

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ�าเภอสีชมพู ประจ�าปี 

2560 โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู เขต 1 นำยอำทิตย ์

ถนอมทนุ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สชีมพ ูเขต 2 นำยจำรพุรรณ ภวูสนัติ 

ร่วมเป็นเกยีรต ิเมือ่วนัที ่16 พ.ค. 2560 ณ หอประชมุทีว่่าการอ�าเภอ

สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
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โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

ประเพณีบุญบั้งไฟต�าบลโนนทอง 

อ.หนองเรือ

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ต�าบลโนนทอง ครั้งที่ 5 

ประจ�าปี 2560 โดยมี นายก ทต.โนนทอง นำงสงกรำนต์ โสภำศรี 

กล่าวรายงาน นายอ�าเภอหนองเรือ นำยประจวบ รักษ์แพทย์

สมาชิกสภาฯ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 

2560 ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลโนนทองแห่งใหม่ ต.โนนทอง 

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

ประเพณีบุญบั้งไฟต�าบลศรีสุข อ.สีชมพู 

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีบุญบ้ังไฟต�าบลศรีสุข ประจ�าปี 

2560 โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู เขต 2 นำยจำรุพรรณ 

ภูวสันติ นายก อบต.ศรีสุข นำยวิชัย นนท์ธนำกร ประธานสภา 

อบต. สมาชิกสภาอบต. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 

21 พ.ค. 2560 ณ องค์การปริหารส่วนต�าบลศรีสุข อ.สีชมพู 

จ.ขอนแก่น 

โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้าง

ระบบนิเวศต้นน�้าฯ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน�้า 

และฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา ( Check Dam ) อ.ภูผาม่าน 

ประจ�าปี 2560 โดยม ีส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภผูาม่าน นำยประสทิธิ์ 

ทองแท ่งไทย ร ่วมพบปะกับผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ เมื่อ วันท่ี 

22 พ.ค. 2560 ณ วัดท่าสองคอน หมู่ที่ 3 บ้านสองคอน ต.นาฝาย 

อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 

โครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศ

ต้นน�้าฯ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน 

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน�้า 

และฝายหินท้ิงแบบประชาอาสา ( Check Dam ) อ.ภูผาม่าน 

ประจ�าป ี 2560 โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภูผาม ่าน  

นำยประสิทธิ์ ทองแท่งไทย ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 

ณ วัดป่าเจริญผล ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อ.พล

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง “ การท�าไม้ถูพื้นด้วยเศษผ้า” อ�าเภอพล รุ่นที่ 1 

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

ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน 

บ้านหนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 

ประเพณีบุญบั้งไฟ ต.ดูนสาด อ.กระนวน 

 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดงานประเพณบุีญบ้ังไฟต�าบลดนูสาด ประจ�าปี 2560 

โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน เขต 1 นำงกรรณิกำร์ สืบสำรคำม 

ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน เขต 2 นำยตระกูล เจริญเชื้อ 

นายก อบต.ดูนสาด นำยสำยันต์ บุญมำตุ่น และพี่น้องประชาชน

ชาวอ�าเภอกระนวน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันท่ี 25 พ.ค. 

2560 ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ท�าการใหม่ กองก�ากับการ 3 กองบังคับการ

ต�ารวจท่องเที่ยว และ สถานีต�ารวจท่องเที่ยว 3 กองก�ากับการ 3 

กองบังคับการต�ารวจท่องเที่ยว พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ 

ผูก้�ากบัการ 3 กองบงัคบัการต�ารวจท่องเทีย่ว พ.ต.อ. เจษฎำ สวยสม 

โดยมี ผบช.ภ.4 พล.ต.ท.จตุพล ปำนรักษำ เป็นประธาน ในโอกาส

นี้มี รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ,รอง ผบก.ภ.จว.

ขอนแก่น พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง ,นายก ทต.ท่าพระ นำยพิสุทธิ์ 

อนตุรองักูร เข้าร่วมเป็นเกยีรต ิเม่ือวนัที ่18 พ.ค. 2560 ณ บรเิวณอาคาร 

ต�ารวจท่องเที่ยว เลขที่ 222 หมู่ที่ 24 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

เปิดอาคารที่ท�าการใหม่ กองก�ากับการ 3 

และสถานีต�ารวจท่องเที่ยว 3

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น  นำงพัฒนำวดี วิริยปิยะ 

พร้อมด้วย รองปลัด อบจ.ขอนแก่น นำยธำดำ พรหมสำขำ 

ณ สกลนคร , ผอ.ส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นำยประเวศ เทศเรียน ,ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นำยสุวนัย ภูมำศ 

,ข้าราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธ

ศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560 ณ พุทธมณฑล

อีสาน ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เนื่องในวันวิสาขบูชา
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<<< รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...พีระพงษ์ สงกลาง นิติกรช�านาญการ

พระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา 

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

(ตอนที่ 2)
 สวสัดผีูอ่้านทกุท่าน ฉบับนีเ้รามารูจั้กเกีย่วกับสิทธทิีผู่เ้สยีหาย
และจ�าเลยในคดีอาญาที่จะได้รับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และ 
ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา ว่ากฎหมายก�าหนดหลักเกณฑ์เอาไว้อย่างไรบ้าง
 ในหมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการก�าหนด
เกี่ยวกับคุณสมบัติและอ�านาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดี
อาญา” ซ่ึงประกอบด้วยผู ้แทนหลายภาคส่วนของหน่วยงาน 
และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ หน้าที่ประการส�าคัญ 
คือ มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ค่าทดแทน 
หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบญัญตันิี ้เสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรเีกีย่วกบั
มาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา
ตลอดจนการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ 
เพือ่ด�าเนินการตามพระราชบญัญตันิีแ้ละมหีนงัสอืสอบถามหรอืเรยีก
บุคคลใดมาให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องหรือ
ข้อมลูหรอืสิง่อืน่ทีจ่�าเป็นมาเพือ่ประกอบการพิจารณา รวมทัง้ปฏบิตัิ
การอืน่ใดเพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตันิี้ 
โดยมีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลการด�าเนินงาน คือ “ส�ำนักงำน
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้เสียหำยและจ�ำเลยในคดีอำญำ”
 กำรได้รับค่ำตอบแทนของผู้เสียหำยในคดีอำญำ
 ความผดิทีก่ระท�าต่อผูเ้สยีหายอนัอาจขอรบัค่าตอบแทนได้
ต้องเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิดเกี่ยว
กับเพศ (มาตรา 276 – 287)  และความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
(มาตรา 288 – 308) ผู ้เสียหายจะได้รับค่าตอบแทน อาทิเช่น  
ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการรักษาพยาบาล  ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกายและจิตใจ ค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย 
ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ในระหว่างทีไ่ม่สามารถประกอบการงาน
ได้ตามปกติ และค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร คณะกรรมการจะก�าหนดให้ผู้เสียหายได้รับค่าตอบแทน
เพียงใดหรอืไม่กไ็ด้ โดยค�านงึถงึพฤตกิารณ์และความร้ายแรงของการ 
กระท�าความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมท้ัง
โอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย 
ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และอตัราในการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย และค่าทดแทนและค่าใช้
จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546
 กำรได้รับค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ
 จ�าเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราช
บญัญัตนิี ้ต้องเป็นจ�าเลยทีถ่กูด�าเนินคดโีดยพนกังานอยัการ ถูกคมุขงั
ในระหว่างพิจารณาคดีและปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ�าเลยมิได้เป็น
ผูก้ระท�าความผดิและมีการถอนฟ้องในระหว่างด�าเนินคดี หรอืปรากฏ
ตามค�าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้น ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ�าเลย
มิได้เป็นผู้กระท�าความผิดหรือการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผิด

 การก�าหนดค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลย ให้ก�าหนด
หลกัเกณฑ์จากค่าทดแทนการถกูคมุขงั ค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นในการรักษา
พยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเนื่องจากจ�าเลย
ได้รับความเจ็บป่วยเป็นผลโดยตรงจากการถูกด�าเนินคดี ค่าทดแทน
ในกรณทีีจ่�าเลยถงึแก่ความตายและความตายนัน้เป็นผลโดยตรงจาก
การถูกด�าเนินคดี  ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ในระหว่างถูกด�าเนิน
คดี และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการด�าเนินคดี
 กำรยื่นค�ำขอ  กำรพิจำรณำค�ำขอ และกำรอุทธรณ์
 ให้ผู้เสียหาย จ�าเลยหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายที่มี
สทิธขิอรบัค่าตอบแทนค่าทดแทน  หรอืค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติ
นี้ ยื่นค�าขอต่อคณะกรรมการ ณ ส�านักงาน ตามแบบที่ส�านักงาน
ก�าหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท�าความผิด
หรือวันท่ีศาลมีค�าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง  หรือวันท่ีมีค�าพิพากษา 
อันถึงที่สุดในคดีนั้น   ปรากฏตามข้อเท็จจริงฟังยุติว่าจ�าเลยมิได้เป็น 
ผู้กระท�าความผิด หรือการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผิด แล้วแต่
กรณี
 ในกรณทีีผู่เ้สยีหาย จ�าเลยหรอืทายาทซึง่ได้รบัความเสยีหาย
เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือไม่สามารถยื่นค�าขอด้วยตนเองได้  ผู้แทน
โดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล  ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานสามีหรือภริยา 
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย 
จ�าเลยหรอืทายาทซึง่ได้รบัความเสยีหายแล้วแต่กรณ ีอาจยืน่ค�าขอรบั
ค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแทนได้ ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก�าหนด
 ในกรณีท่ีผู ้ยื่นค�าขอไม่เห็นด้วยกับค�าวินิจฉัยของคณะ
กรรมการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค�าวินิจฉัย ค�าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดผู้อุทธรณ์
ยื่นอุทธรณ์ต่อส�านักงานหรือศาลจังหวัดท่ีผู้นั้นมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขต
เพือ่ส่งให้แก่ศาลอทุธรณ์กไ็ด้ และให้ถอืว่าเป็นการยืน่อทุธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ์แล้ว
 สรปุสาระทีก่ล่าวไว้ฉบบันี ้เป็นการบอกกล่าวเพือ่ให้ท่านได้
พอเข้าใจหลักการส�าคัญ กรณีท่ีผู้เสียหายในคดีอาญาซ่ึงได้รับความ
เสยีหายจากการกระท�าความผดิ หรอืจ�าเลยในคดอีาญาทีต้่องถกูคุมขงั
ระหว่างสอบสวน ไต่สวนมลูฟ้อง หรอืพิจารณาของศาล แต่ต่อมาภาย
หลังศาลยกฟ้องเพราะจ�าเลยไม่ได้กระท�าผิด หรือการกระท�า 
ของจ�าเลยไม่เป็นความผิด ทัง้สองกรณนีี ้กฎหมายให้รฐัจ่ายค่าเสยีหาย
ให ้ แก ่ ผู ้ เ สี ยหายและจ� า เลยตามอัตราที่ กฎหมายก� าหนด 
ทัง้นีเ้พือ่เป็นการเยยีวยาผูเ้สยีหายในฐานะทีต่กเป็นเหยือ่ในคดีอาญา 
และในบางกรณีไม่อาจจับผู้กระท�าความผิดมาลงโทษหรือบังคับให้
ชดใช้ค่าเสียหายให้ได้ ฉบับต่อไปจะให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงอัตรา 
ค่าตอบแทนในกฎกระทรวงก�าหนดรายละเอยีดว่าอย่างไรบ้างครับ...
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ. >>>
โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

 อบจ.ขอนแก่น (ศป.ปส.อบจ.ขก.) ร่วมกับ สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ 
ฝึกอาชีพระยะสั้น “การท�าผ้าหุ ้มกล่องกระดาษทิชชู”
มีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความส�าคัญของการส่งเสริม 
สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร  
ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม การบ�าบัดรักษา และการ
ฟื ้นฟู ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ ได้รับการฝึกทักษะ
วิชาชีพ สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
หลังปล่อยตัว อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทุนมนุษย์ในเด็ก 
และเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชพีระยะส้ัน “การท�าผ้าหุม้กล่อง
กระดาษทิชชู” โดยมี ผอ.สถานพินิจและคุ ้มครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดขอนแก่น นำยพัชรพล สมจร เป็นผู้กล่าว
รายงาน ในโอกาสนี้มี ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น นำยไพโรจน์ 
สุวรรณจันทร์ดี, ผอ.ศูนย์ฝึกและเยาวชน นำยเจริญ นันทระ, 
รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ ,หัวหน้า 
ส�านักปลัด อบจ. นำยวรเวทย์ ดิเรกศรี ร่วมเป็นเกียรติ 
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 ณ สถานพินิจและคุ ้มครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 
“การท�าผ้าหุ้มกล่องกระดาษทิชชู”
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<<< ภารกิจ ส�านักปลัด อบจ.
โดย...วิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

เมื่อวันที่  8 พ.ค.2560 นายก อบจ.ขอนแก ่น 

ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วำนชิกพงษ์ เป็นประธานในพธิเีปิด “โครงการ

เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อ�าเภอกระนวน”  

โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.กระนวน เขต 2 นำยตระกูล เจริญเชื้อ 

เป็นผูก้ล่าวรายงาน มีวตัถปุระสงค์ เพือ่เสรมิสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ของประชาชนในระดับพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในหลกัการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นพระประมุขและศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชน 

ชาวไทย ในโอกาสนี้มี รองปลัด อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์ 

รัตนจันทร์ ,หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.นำยวรเวทย์ ดิเรกศรี  

และ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส�านักปลัด อบจ.ขอนแก่น

น.ส.ศริวิรรณ สุรนิทะ ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมที่ว่าการ

อ�าเภอกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

นอกจากนี้ ในวันท่ี 9 – 10 พ.ค.2560 ได้น�าคณะ 

ผู ้ เข ้ า อบรม  เข ้ า เ ฝ ้ า กราบถวายบั งคมพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ ณ พระทีน่ัง่

ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 

จากนั้น จึงเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการตามพระราชด�าริฯ  

ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�าริฯ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี และ

ร่วมกันถวายราช สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ 

พระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ณ อุทยานราชภักดิ์ 

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
อ�าเภอกระนวน
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กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง (8) >>>
โดย...ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

วารสารคูนแคน ฉบับนี้จะเป็นตอนที่ 8 ของพระราช
บญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ครับ ฉบับที่ผ ่านมาได้กล่าวถึง คุณสมบัติของผู ้ ท่ีจะเข้า 
ยื่นข้อเสนอ ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ในงาน
ก่อสร้างซึ่งผู้ประกอบการได้ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 
และรวมทั้งกรณีเป็นผู ้ประกอบการนอกจากงานก่อสร้าง 
ซึ่งคณะกรรมการราคากลาง ได้ก�าหนดให้ข้ึนทะเบียนไว้กับ 
กรมบัญชีกลาง ครับ

เมื่อได้ผู้ประกอบกำรแล้ว หน่วยงำนของรัฐก็ต้อง
ประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุน โดยลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชี
กลางก�าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที ่
ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐนั้น ตามมาตรา 66 อย่ำงไร
กต็ำม ก่อนลงนำมในสญัญำ(ซึง่ต้องเป็นแบบสญัญาตามมาตรา 
91 นะครับ) หน่วยงำนของรัฐอำจประกำศยกเลิกกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมมำตรำ 67 ได้ในกรณีต่อไปนี้ ครับ 

(1) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับกำรจัดสรรเงิน 
งบประมำณทีจ่ะใช้ในการจดัซ้ือ จัดจ้าง หรอืเงนิงบประมำณทีไ่ด้
รบักำรจดัสรรไม่เพยีงพอทีจ่ะดาเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างนัน้ต่อไป 

(2) มีการกระท�าที่เข้าลักษณะผู ้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะ 
การจดัซือ้จดัจ้างหรอืทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกมผีลประโยชน์ร่วมกัน หรอื
มีส่วนได้เสยีกบัผูย้ืน่ข้อเสนอรำยอืน่ หรอืขดัขวำงกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นหรือ 
เจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท�ำกำรทุจริตอื่นใด
ในกำรเสนอรำคำ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด 

ยกเว้นในกรณีท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ตัง้แต่สองรายขึน้ไป มิให้ถอืว่าหน่วยงานของรฐันัน้มผีลประโยชน์
ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่น 

(3) กำรด�ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อไปอำจก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐ หรือกระทบต่อประโยชน์
สำธำรณะ 

(4) กรณีอื่นที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง 
กำรยกเลกิกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมกรณดีงักล่ำวข้ำงต้น

เป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงำนของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงทีถ่กูยกเลกินัน้จะเรยีกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ  จำกหน่วยงำน 
ของรฐัไม่ได้ และเมือ่มกีารยกเลกิการจดัซือ้จดัจ้าง ให้หน่วยงาน 
ของรัฐ แจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซ้ือเอกสารเชิญชวน
ทกุรายทราบถงึเหตผุลทีต้่องยกเลกิการจดัซือ้จดัจ้างครัง้นัน้ ครบั 

ส�าหรับกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ 
กฎหมายได้ให ้อ�านาจรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลัง 
ออกระเบียบวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ได้ด้วย
ตามมาตรา 68 ครับ ก็ต้องติดตามดูครับ

ก็บอกตรงนี้ได้เลยว่า ผู้เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ คงจะดู
เฉพาะตัว พ.ร.บ. ฉบับนี้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องดู กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่จะออกตามมาให้ปฏิบัติด้วย

ผู้เขียนขออนุญาตข้ามหมวดที่ 7 ของกฎหมายฉบับนี้
ไปนะครับ เพราะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับ งานจ้างท่ีปรึกษา และ 
หมวดที่ 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ในมาตรา 
69 ไปจนถึงมาตรา 90 ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับ อปท. น้อยมาก 
หากท่านใดสนใจก็กรุณาไปศึกษาเอง ครับ 

ทีน่ีม้ากล่าวถงึการท�าสญัญาซึง่ในมาตรา 93 ได้กล่าวไว้
ว่าสัญญำที่ท�ำในรำชอำณำจักรต้องมีข้อตกลงในกำรห้ำมคู่
สัญญำ ไปจ้ำงช่วงให้ผู้อื่นท�ำอีกทอดหน่ึง ไม่ว่ำทั้งหมดหรือ
แต่บำงส่วน เว้นแต่กำรจ้ำงช่วงแต่บำงส่วนที่ได้รับอนุญำต
จำกหน่วยงำนของรัฐท่ีเป็นคู่สัญญำแล้ว ถ้ำคู่สัญญำไปจ้ำง
ช่วงโดยฝ่ำฝืนข้อตกลงดังกล่ำว ต้องก�ำหนดให้มีค่ำปรับ
ส�ำหรับกำรฝ่ำฝืนข้อตกลงน้ันไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของวงเงนิ
ของงำนที่จ้ำงช่วงตำมสัญญำ ครับ

ส่วนกรณีที่ไม่ต้องท�าสัญญาตามแบบที่ก�าหนดไว้ใน
มาตรา 91 นั้น อาจท�าเป็นข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งในมาตรา 94 
ได้ก�าหนดไว้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ กรณีที่ 1 เป็นกรณีการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อ 
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 
หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70 (3) 
(ข) กรณีที่ 2 เป็นกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
กรณีที่ 3 เป็นกรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน
ภายในห้าวันท�าการนับตั้งแต่ วันถัดจากวันท�าข ้อตกลง 
เป็นหนังสือ กรณีที่ 4 เป็นกรณีการเช่าซ่ึงผู้เช่าไม่ต้องเสียเงิน 
อื่นใดนอกจากค่าเช่า และกรณีที่ 5 เป็นกรณีอื่นที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง ครับ

และในกรณกีำรจดัซือ้จดัจ้ำงทีม่วีงเงนิเลก็น้อยตำมที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท�ำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน
ก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้น 

ฉบบัหน้ากจ็ะกล่าวถงึการท�าสญัญาจดัหาพัสดุต่อครับ.
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ภารกิจกองกิจการสภา
โดย...ประดิษฐ์ ดิลกลาภ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ

 สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์ อบจ.ภาค

ใต้ และ อบจ.ตรัง ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง อปท. ในหัวข้อสัมมนาเชิงปฏิบัติ

การ“บทบำทท้องถิน่กบักำรปฏริปู ธรรมำภบิำลภำคปฏบิตั”ิระหว่าง

วนัท่ี 17 - 20 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมธรรมรนิทร์ ธนา อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั 

โดยม ีส.อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมการสมัมนาดงักล่าว จ�านวน 13 ท่าน 

ดงันี ้ รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น นำยมนต์ชยั ศรวีไิลลกัษณ์ , 

นำยมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ,เลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น ด.ต.พิชิต 

ศรีวิไล, ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพูเขต 1 นำยอำทิตย์ ถนอมทุน 

,ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ภูเวียง นำยภำควัต ศรีสุรพล ,ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.พล เขต 1 นำยคจติร พงษ์ค�ำพนัธ์ ,ส.อบจ.ขอนแก่น อ.หนองเรอื เขต 1 

นำยสรุพจน์ เตำะเจรญิสขุ , ส.อบจ.ขอนแก่น อ.แวงใหญ่ นำยทองสุข 

ธนูรัตน์, ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ภูผาม่าน นำยประสิทธิ์ ทองแท่งไทย 

,ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านฝาง นำยธณัช เครือมำ ,ส.อบจ.ขอนแก่น 

อ.โนนศิลา นำยศรญั กสกิจิวรกลุ ,ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ซ�าสงู นำยอทุยั 

วสิลิำ และ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 2 นำยองอำจ ฉัตรชัยพลรตัน์ 

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“บทบาทท้องถิ่นกับการปฏิรูป ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ”

วารสารคูนแคน 15



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

แข่งขันบาสเกตบอลคู่วีไอพี
เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ ร่วมแข่งขัน

บาสเกตบอลคู่วีไอพี (VIP) ระหว่างทีม DINO VIP กับทีมเยาวชนหญิงจังหวัดขอนแก่น โดยมี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์ ,รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น 

นำยมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ,อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย ร่วมลงแข่งขัน ในโอกาสนี้ 

มีปลัด อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี วิริยปิยะ ,รองปลัด อบจ.ขอนแก่น นำยประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ 

หัวหน้าส ่วนราชการ ข ้าราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแก่น ร ่วมเชียร ์และให้ก�าลังใจ  

ณ สนามบาสเกตบอล สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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<<< ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา

และในพิธีปิดการแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ขอนแก่นคพั” 

ครั้งที่  4 ประจ�าปี 2560 และบาสเกตบอล TOA เยาวชน 

และประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 

28 เม.ย. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์  

เป็นประธานพร้อมกับมอบรางวัลให้กับนักกีฬา โดยมี รองปลัด  

อบจ.ขอนแก่น น.ส.นงลักษณ์ รัตนจันทร์ ,หัวหน้าส�านักปลัด  

อบจ. นำยวรเวทย์ ดิเรกศรี ,ผู ้แทนจากสมาคมบาสเกตบอล 

แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติ ณ สนามกีฬาองค์การบริหาร 

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

: ระวีวัลย์เพลส : 
ตั้งอยู่ : เลขที่ 42 หมู่ 23 ถนนศรีจันทร์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทร 043-237840

: โรงแรม 185 เรสซิเดนซ์ :
ตั้งอยู่ : เลขที่ 185 หมู่ 2 ถนนรอบบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทร 043-222119

 ขอแนะน�ำโรงแรม ที่ได้จดทะเบียนและช�ำระค่ำธรรมเนียม
บ�ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจำกผู้พัก

ในโรงแรมให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
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<<< ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย....พิวรรณ์ดา ชารีหนองหว้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง

 กองแผนและงบประมาณ อบจ.ขอนแก่น จัด โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ�าเภอสีชมพู ประจ�าปี 2560 ข้ึน
ระหว่างวนัที ่16 – 18 พ.ค. 2560 โดยได้น�าสมาชกิ ทสม.อ�าเภอ
สชีมพ ูจ�านวน 127 คน เดนิทางไปศกึษาดงูาน ณ ศนูย์การเรยีน
รู้โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “บ้านน�้าทรัพย์” 
ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน ,อุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติ 
สิรินธร ค่ายพระราม 6 ต.ชะอ�า อ.ชะอ�า และโครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชด�าริ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 
พบปะและให้ก�าลังใจผู้เข้าร่วมอบรมก่อนออกเดินทาง เมื่อวันที่ 
16 พ.ค. 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอสีชมพู โดยมี  
ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู เขต 1 นำยอำทิตย์ ถนอมทุน , 
ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง นำยธณัช เครือมำ เดินทางไป
ศึกษาดูงานพร้อมคณะ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ�าเภอสีชมพู ประจ�าปี 2560 
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ภารกิจกองกิจการขนส่ง >>>
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

เปิดขยำยเส้นทำงกำรเดินรถ Suttle Bus ปรับอำกำศ 
จำก ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น 

ถึง สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

 สวสัดคีรบัแฟน ๆ  วารสารคนูแคนทกุ ๆ  ท่าน ส�าหรบัเดอืนนีก้องกจิการขนส่ง 

ขอน�าเสนอสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการเตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางนั้นเป็นเรื่องส�าคัญ

ในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ ท่านสามารถป้องกันได้กับการตรวจเช็คด้วยตัวเอง และไม่เสียเวลา

มากนักก่อนเดินทาง จะช่วยให้มั่นใจ ในการขับขี่ หรือหากพบข้อบกพร่องก็สามารถ

แก้ไขก่อนเดินทาง ส�าหรับวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นสามารถท�าได้ ดังนี้

 1. ตรวจเช็คความดันลมยาง ดอกยาง และรอยฉีกขาดตรวจดูว่าขันแน่นดี 

แต่ก็ไม่แน่นจนเกินไปจนคลายออกไม่ได้ด้วยตัวเอง

 2. ตรวจรอยรั่วซึม ตรวจดูว่ามีร่องรอยน�้ามันเครื่อง น�้ามันเกียร์ น�้ามันเบรค 

หรือ น�้ารั่วซึม จากใต้ท้องรถ

 3. ตรวจยางปัดน�้าฝน ทดลองปัดดู

 4. ตรวจระบบไฟส่องสว่างทั้งคัน เช่น ไฟหน้ารถ สูง - ต�่า ไฟท้าย ไฟเบรก 

ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน เพราะในการเดินไกล เรื่องการให้สัญญาณรถส�าคัญมาก และ 

ช่วยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้อย่างดี พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
ที่มา : จาก หนังสือขับขี่ปลอดภัยกับ กปถ. 

กรมการขนส่งทางบก
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<<< หน่วยตรวจสอบภายใน
โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

ที่มา : หนังสือ รวมข้อทักท้วง ด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 รวบรวมเรียบเรียง โดย วิภา ธูสรานนท์

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

     เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

     ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท�ำควำมสะอำด

   จากการตรวจสอบฎีกาเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ

ท�าความสะอาด ภายใน-ภายนอกองค์การบริหารส่วน

ต�าบลตามบันทึกตกลงจ้างแต่ละเดือนรวม 5 เดือน พบว่า 

มีกรอบอัตราก�าลังนักการภารโรงอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามความรับผิดชอบ แต่องค์การบริหารส่วนต�าบล

มอบหมายให้ท�างานธุรการแทน และองค์การบริหารส่วน

ต�าบลได้ท�าสัญญาจ้างเหมาบริการเพิ่มและเบิกจ่าย 

ในหมวดค่าใช้สอยเป็นค่าจ้างเหมาท�าความสะอาด จึงเป็น

ค่าใช้จ่ายที่เกินความจ�าเป็นและไม่ประหยัดงบประมาณ

และเป็นการจ้างท�างานที่ซ�้าซ้อนกับการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่ตามกรอบที่มีอยู่ เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที ่

27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา

บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

     ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท�ำควำมสะอำด

   ขอให้องค์การบริหารส่วนต�าบลน�าเงินส่งคืนคลังองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล และในการเบกิจ่ายครัง้ต่อไปควรศึกษาระเบยีบ

และหนังสือส่ังการต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการเบิกจ่าย 

และขอให้ผู ้ก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการจ้างตามบันทึกตกลงจ้าง

ดังกล่าว หากพบว่ามีเจตนาหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง และท�าให้ราชการเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจ�าเป็น 

ให้เรียกคืนจากผู้ที่เกี่ยวข้องและน�าเงินส่งคืนคลังองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล และก�าชบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลให้ถือปฏบิตัใิห้ถกู

ต้องตามระเบียบ หน้าท่ีและความรับผิดชอบทางราชการโดย

เคร่งครัดต่อไป 

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 
  ในฉบบันีห้น่วยตรวจสอบภายใน ได้น�าเสนอตวัอย่าง ข้อทกัท้วงของ 

สตง. มาให้ผูท้ีส่นใจได้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน และในฉบบัต่อไปจะได้

น�าตัวอย่างข้อทักท้วงมาน�าเสนอ แก่ผู้สนใจได้ติดตามต่อไป
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ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ประทุมมา ค�าละมูล ศึกษานิเทศก์

 อบจ.ขอนแก่น โดยส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม 

ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษา 

ท้องถิน่ ประจ�าปี 2560 รอบคัดเลอืก โรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการแข่งขันครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ�านวน 63 กจิกรรม ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการศึกษาและนกัเรยีน

เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 1,500 คนมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสแสดง

ความสามารถ ด้านวชิาการ และเพือ่คดัเลอืกตวัแทนองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะวชิาการ งานมหกรรม

การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 

ประจ�าปี 2560 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ มอบหมายให้ ปลัด อบจ.

ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี วิริยปิยะ,รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 

นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร , น.ส.นงลักษณ์ 

รัตนจันทร์ และ ผอ.ส�านักการช่าง นำยวิรัติ นำคนชม

เยี่ยมชมกิจกรรมและให้ก�าลังใจคณะคุณครูและนักเรียน 

ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
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<<< ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย...กิตติชัย อุทธา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 การกีฬาแห่งประเทศไทยตามภารกิจส�าคัญในการเฟ้นหา 

ส่งเสริม และพัฒนานักกีฬาในทุก ภูมิภาคให้เป็นฐานที่ส�าคัญ 

ของนกักีฬาทีมชาตไิทย และได้มกีารปรับเปลีย่นรปูแบบและแนวทาง

การด�าเนินโครงการใหม่ โดยมุง่ไปท่ีการค้นหาและน�านกักีฬาทีไ่ด้จาก

การแข่งขันชิงแชมป์ในระดับจังหวัดและด�าเนินการจัดการแข่งขัน 

Sports Hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2560 PRE-EVENT “ดอย

สุเทพเกมส์” ในวันที่ 25 - 28 พ.ค. 2560 ณ สนามกีฬาสมโภช

เชยีงใหม่ 700 ปี เพือ่เป็นเวทใีห้นกักฬีาทีอ่ยูใ่นโครงการได้แสดงความ

สามารถของตนเอง และเป็นการประเมินผลนักกีฬาที่เข้ามาอยู่ใน

โครงการอีกช่องทางหนึ่ง ตลอดจน น�าสถิติและผลของการแข่งไป

พฒันาศกัยภาพนกักฬีาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบด้วยกระบวนการ

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสร้างฐานนักกีฬาเพ่ิมมากขึ้น 

และเป็นตวัเลอืกส�าหรบัสมาคมกฬีาแห่งประเทศไทยในการคดัเลอืก

นักกีฬาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตต่อไป 

โดยมีชนิดกีฬาประเภทบุคคลที่บรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 

จ�านวน 16 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน�้า, ยิงธนู, กรีฑา, แบดมินตัน, 

มวยสากล, เรือพาย, จักรยาน, กอล์ฟ, ยูโด, เทเบิลเทนนิส,  

เทควันโด, เทนนิส, ยกน�้าหนัก, มวยปล�้า, วอลเลย์บอลชายหาด 

และยิมนาสติก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักกีฬาและผู้ฝึกสอน สังกัด

สมาคมกฬีาแห่งจงัหวดั 76 จงัหวดั และสมาคมกีฬากรงุเทพมหานคร 

โดยแบ่งเป็น นักกีฬา จ�านวน 1,200 คน และผู้ฝึกสอน จ�านวน 300 คน 

ซึ่งนักกีฬาจะต้องไม่สังกัดโรงเรียนกีฬา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่ 10 - 12 ปี , 13 - 15 ปี และ 16 - 18 ปี 

 ในรายการดังกล่าวมีนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

สังกัด อบจ.ขอนแก่น นำยภำณุพงค์ ถำนัน นักเรียนชั้น ม.6  และ 

นำยธนำกร สุวรรณศรี นักเรียนช้ัน ม.5 ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 

ในกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด รุ่นอายุ 16 – 18 ปี ทีมชาย และได้

รางวัลชนะเลิศ โดยมีโค้ชผู้ฝึกสอน คือ นำยพีระสันต์ ประไกรวัน  

ครู คศ.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม และ ผู้ควบคุมทีม คือ ดร.มงคล 

อติอนุวรรตน์ ผอ.โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >>>
โดย…กันยารัตน์ ไวค�า ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น

ระยะหลัง เมื่อเปิดสื่อสังคมต่างๆ หรือออกนิเทศโรงเรียน 
มกัจะได้อ่านและได้ยนิคณุครบู่นเรือ่งปัญหาสารพนั ส่วนใหญ่จะบ่น
ว่าภาระงานมาก ทั้งภาคปฏิบัติและการเขียนเอกสาร ท�ารายงาน 
นอกจากงานตามนโยบายแล้วยังต้องร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ในท้องถิ่นใกล้เคียงโรงเรียนงานประจ�าว่ามากแล้ว งานจรยัง
ผ่านเข้ามาอกีไม่เว้น แต่ละวนั คณุครไูม่มคีวามสขุ นกัเรยีนไม่ได้เรยีน
เต็มที่ เป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขบคิด
 การที่หน่วยเหนือปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อยๆ รวมทั้งการที่
โรงเรียนกลายเป็นศนูย์กลางของการประสานความร่วมมือของหน่วย
งานทุกภาคทุกส่วน มองในแง่ดีก็มีมาก มองเป็นจุดด้อยก็เห็นหลาย
จุด แต่...เราจะมองจุดด้อยให้สิ้นเปลืองพลังงานและเสียเวลาท�าไม
กันนะ เพราะนอกจากมันจะบั่นทอนตัวเราเองและคนรอบข้างแล้ว
นั้น มันยังท�าให้เราห่างไกลความส�าเร็จในการท�างานออกไปเรื่อยๆ 
เสียอีก
 ข้อเขยีนนี ้หวงัจะเชญิชวนคุณครใูห้หลดุออกจากหลมุพราง
ความล้มเหลวภายใต้วิธคีดิทีว่่า “ท�ำแบบเดมิ ย่อมได้ผลเดมิๆ ...ท�ำ
แบบใหม่ จึงจะเห็นผลลัพธ์ใหม่”
 คุณครูคะ.... เราต้องเปลี่ยนค่ะ เรามาใช้หลัก “ท�ำน้อยให้
ได้มำก” ท�าได้ง่ายๆ แบบนี้ค่ะ (แต่ก่อนอื่นต้องอ่านกติกาสากลตาม
ภาพก่อนนะคะ)
 1. ปรับวิธีคิดก่อนนะคะ ด้วยการคิดบวกให้ได้มากที่สุด 
คดิบวกแบบองค์รวม คดิบวกแม้ไม่มเีหตุผล พดูค�าว่า“ยงัดเีนำะที.่..” 
ให้บ่อยๆ เมื่อพบเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา
 2. วางแผนการท�างาน โดยอาจเป็นแผนรายวนัรายสปัดาห์ 
รายเดือน รายภาคเรียน รายปี คนที่มีแผนงานชัดเจนจะท�าเรื่อง 
ที่ยากที่สุดก่อนทุกอย่าง มีผู้กล่าวไว้ว่า “กำรวำงแผน จะท�ำให้เรำ
ท�ำสิ่งต่ำงๆ อย่ำงมั่นใจ แต่ระเบียบวินัยจะท�ำให้เรำประสบ 
ควำมส�ำเร็จ”
 3. ท�าทุกงานด้วยความรักและใส่ใจ ราวกับว่า วันนี้จะเป็น
วันสดุท้ายของชีวติ...โปรดจ�าไว้ว่า ...แม้ไม่ได้ท�าในสิง่ทีร่กั กข็อให้รกั
ในสิ่งที่ท�า

คุณครู . . ต้องก้าวข้ามสิ่งใดบ้าง ...

เพื่อเดินทางสู่ความส�าเร็จ

 4. จดัล�าดับความส�าคญั ความเร่งด่วนของงาน แบบนีก้ไ็ด้นะคะ
  - แบบที่ 1 งานส�าคัญ เร่งด่วน .... ท�าก่อน
  - แบบที่ 2 งานไม่ส�าคัญ แต่มีก�าหนดการชัดเจน ... 
ท�ารองลงมา
  - แบบที่ 3 งานส�าคัญ แต่ไม่เร่งด่วน .... ท�ารองลงมาอีก
  - แบบที่ 4 งานไม่ส�าคัญ ไม่เร่งด่วน .... ท�าหลังสุด
 5. อย่าเสียเวลาไปกับปัญหาท่ีแก้ไม่ได้ อย่าเพ่งมองแต่
ปัญหาของคนอืน่ อย่าเอาปัญหาของคนอืน่มาครุน่คดิแล้วไม่เกดิอะไร 
จงอยู่กับเรื่องที่ตัวเองจัดเรียงล�าดับไว้อย่างดีแล้ว
 6. เปิดโอกาสให้ตัวเองท�าเรื่องที่ท้าทาย โดยแยกแยะมัน
ออกจากปัญหาให้ได้
 ก้าวข้ามความเคยชินเดิมๆ หรือเขตปลอดภัย (Comfort 
Zone) ของชีวิตให้ได้โดยเร็ว มอบความรักและความปรารถนาดี 
ต่องานทีร่บัผดิชอบให้ได้มากทีส่ดุ ให้โอกาสตวัเองได้เรียนรูเ้พือ่ปรบั
เปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ เราอาจเป็นครูที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ เราอาจ
ไม่ได้เลื่อนวิทยฐานะ หรือไม่มีใครยกย่องเชิดชูเรา จงอย่าวิตกกับ 
เรื่องนี้เลย แค่เราเป็นครูที่เด็กๆ รักและชื่นชม เดินตามความคิดและ
วิธีด�าเนินชีวิตดีๆ ท่ีเรามอบให้ และท่ีส�าคัญ เป็นครูท่ีมีควำมสุข 
แม้งำนหนัก แม้ไม่ว่ำง แม้งำนไม่เสร็จ นั่นล่ะคือก้ำวแรกของ 
ควำมส�ำเร็จ ของคุณครู
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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) (5) 

ผลของกำรส่งบุญ 
 ท�าให้เทวดาที่ได้รับบุญแล้วมีอิทธิฤทธิ์ขึ้น สามารถช่วย
เหลอืผูส่้งบญุให้ได้รับความส�าเรจ็ เทวดาทีร่กัษาเคหะสถานบ้านช่อง
บางแห่ง สามารถจ�าแลงแปลงกายเป็นเจ้าของบ้าน เปิด-ปิด ทวี ีวทิยุ 
และไฟฟ้าในบ้านได้เอง ท�าให้พวกลักเล็กขโมยน้อยไม่กล้าเข้าไปลัก
ขโมย เพราะเข้าใจว่าเจ้าของบ้านอยูท่ัง้ทีค่วามจรงิแล้วไม่มคีนอยูใ่น
บ้านเลย เทวดาสามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้บ้าน ป้องกันภัย
อนัตรายจากพาย ุต้นไม้หกัโค่นล้มทบับ้าน บ้านไหนถกูไฟไหม้ แสดง
ว่าเทวดาไม่รกัษาเพราะเจ้าของบ้านมบีาปกรรมและไม่เคยส่งบญุให้
เทวดาและเจ้ากรรมนายเวร ทีบ้่านข้าพเจ้าผูเ้ขยีนมเีหตุแปลกเกดิข้ึน
บ่อยๆ พัดลมปิดเอง ไฟฟ้าปิดเอง ถ้าท�าอะไรไม่เหมาะสมจะมีสิ่งตัก
เตือนขึ้น สามารถห้ามฟ้าฝนได้ สามารถขอให้ฝนตกได้ ตัวข้าพเจ้า
ชอบเข้าป่าหาสมุนไพร ช่วงหน้าฝนตกชุกที่สุดในช่วงที่ผ่านมา 
เมือ่ข้าพเจ้าจะออกจากบ้านและขบัมอเตอร์ไซต์ไปตามถนนกจ็ะอธษิฐาน
เบกิบุญให้แก่ภตูผีปีศาจทัง้หลายทีส่ถติรายทางทีเ่ดินท่งผ่าน ให้พญา
ครุฑที่ปกป้องแผ่นฟ้า ให้แก่พญานาคที่ปกป้องผืนน�้า ช่วงที่ข้าพเจ้า
เดินทางอย่าได้ประสบอุบัติเหตุ และอย่าให้ฝนตกระหว่างทาง 
เมื่ออยู ่ในป่าก�าลังขุดหัวยาก็อธิษฐานว่า “ด้วยอานุภาพของ
พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอเบกิบญุของข้าพเจ้าจาก
สวรรค์ให้แก่ ภูต ผี ปีศาจ เทวดา ยักษ์ ครุฑ ที่อาศัยอยู่บริเวณป่า
แห่งนี้ ขออันตรายใดๆ อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า พญานาคจงหยุดฝน 
ในบริเวณนี ้พญาครฑุจงพดัเอาฝนทีต่กแล้วไปลงทีอ่ืน่ อย่าให้ข้าพเจ้า
ซึ่งก�าลังท�างานเปียกฝน” ปรากฏว่าการเดินทางวันนั้นไม่มีฝน 
แต่ท้องถนนเปียกแสดงว่าฝนตกก่อนหน้านัน้แล้ว เมือ่อยูใ่นป่าไม่มฝีน 
พอออกมาถนนพบว่าถนนเปียก น�้าเจิ่งนองเต็มถนน เหตุการณ์เช่น
นี้เกิดขึ้นหลายครั้ง ข้าพเจ้าได้ฟังจากการเล่าของพระคุณเจ้า 
จึงน�ามาปฏิบัติ ท่านเล่าว่าช่วงเกิดพายุใหญ่ต้นไม้หักระเนระนาด 
เกิดลูกเห็บตกลงมาหนาเป็นคืบในรอบนอกวัด แต่ที่วัดไม่มีฝน 
ไม่มีลมไม่มีลูกเห็บ หลังจากนั้นพญาครุฑตัวใหญ่ได้มาหาท่าน 
เรียกว่าได้โอบปีกปกปิดบังวัดไว้จึงไม่มีฝนหรือพายุตกในวัด 
 การเดนิทางจะไม่มอีบุตัภิยัตามท้องถนน เมือ่จะมอีบุตัเิหตุ
เกิดขึ้นข้างหน้า จะมีเหตุให้รถเราติดขัดเสียหายจนวิ่งต่อไม่ได้ 
เม่ือเหตุการณ์ผ่านไปดีแล้วรถเราจะดีเอง เมื่อเดินทางไปจุดท่ีเกิด
อุบัติเหตุนั้นก็จะพบเหตุการณ์อันน่าหวาดเสียวเกิดขึ้นก่อนมีผู้คน 
ล้มตายกม็ ีหากรถเราไม่ติดขดัเสยีก่อนเรากอ็าจเป็นหน่ึงในผูบ้าดเจบ็
หรือเสียชีวิตนั้นก็ได้ 

 ธุรกิจการค้า หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองจะพบช่องทาง 
ท�ามาหากนิทีแ่จ้งชดั ถ้าตกงานกจ็ะได้งานท�า ถ้าเจ้านายเกลยีดกจ็ะ
รักชอบขึ้น 
 ร้านอาหาร ร้านขายของจะมีแขกเข้าร้านมากกว่าเดิม 
และอย่าลืม ถ้ามีคนมาอุดหนุนให้อธิษฐานบุญให้แก่เทวดาที่รักษา
ลกูค้าทีม่าอดุหนนุทนัท ีต่อมาเทวดากจ็ะดลใจให้ลกูค้ากลบัมาหาเราอีก 
 นอนหลับสบายไม่สะดุ้งผวาด้วยภัยอันตรายรอบทิศทาง 
แม้ฝันก็ฝันดี ร่างกายจะแข็งแรง สุขภาพจะสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัย 
ไข้เจ็บมารบกวน ครอบครัวจะอยู่กันอย่างมีความสุข มีความเข้าอก
เข้าใจกนั เพือ่นบ้านจะรกัใคร่ปรองดองกนั ไม่เบียดเบียนส่อเสยีดกนั 
ให้ความเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกัน 

ติดตามโครงการเปิดบ้านรับธรรม อบจ.ขอนแก่น ฉบับหน้าครับ(6)
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่ >>>
โดย...สุวนัย ภูมาศ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปญหำทำงกฎหมำยในกำรบริหำรงำนบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

: ศึกษำเฉพำะกรณีกำรถ่ำยโอนข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
 สายงานผูป้ฏบัิตสิงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ให้ชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงาน 

บุคคลส่วนท้องถิ่น (10) ก�าหนดสายงานเกื้อกูลที่รับโอน 

ข้าราชการประเภทอื่นมาด�ารง ต�าแหน่งสังกัดองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินให้ชัดเจนในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจะได้ไม่เกิดปัญหาในทาง

ปฏิบัติ

ABSTRACT

 Act of Local Administrative Organization 

Decentralization Plan and Procedure formulation 

B.E. 2542 is defined to provide the decentraliza-

tion and action plan for mission, finance and 

personnel transfer. It is stipulated that The De-

centralization to  Local Administrative Organiza-

tion Committee (DLAOC) shall determine in every 

5 years to consider duty decentralization includ-

ing public service provision, Tax allocation of 

local administrative organization and arrangement 

of local personnel system by transferring more 

personnel to local administrative organization 

according to such action plan. 

 This term paper is conducted to study the 

issue of transferring central bureaucrats and local 

bureaucrats or officers to work under the super-

vision of local   administrative organization 

and problems of organizational structure in term 

of local personnel management.  

 The study was found that local personnel 

administrative organization and local administra-

tive organization could not perform duties as an 

essential mechanism  to manage local personnel 

effectively.        

 When personnel are transferred to local 

administrative organization for a while, it came  

with the practical issues in transferring local bu-

reaucrats or officers according to Act of Local 

Administrative Organization Decentralization Plan 

and Procedure Formulation and Local Personnel 

Administration Act B.E. 2542. They were regulat-

ed that personnel were transferred and local 

personnel administration shall be provided with 

authorities and duties causing practical problems 

that could beivided as follows (1) The structural 

issue of local personnel administrative organiza-

tion (2) The Transferring of local personnel to 

work under the supervision of local administrative  

organization (3) The welfare access of local per-

sonnel transferring. However,  the author has 

suggested the guideline of solutions as follows                       
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สัญญา หลักประกันและการบริหารสัญญา (ต่อ)

กำรงด ลดค่ำปรับ หรือกำรขยำยเวลำ 
 ฉบับนี้จะพูดถึง การท�าสัญญาของส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างที่ปรึกษา 
จะก�าหนดระยะเวลาให้ส่งมอบสิ่งของ งานก่อสร้าง หรืองานจ้าง ซึ่งสัญญาดังกล่าว มักจะก�าหนดเบี้ยปรับ (ค่าปรับ) 
ทั้งนี้เพื่อก�าหนดค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ในการ ส่งมอบสิ่งของ งานก่อสร้าง หรืองานจ้างล่าช้า โดยมักจะ
ปรับคู่สัญญาเป็นรายวัน จนถึงวันที่ส่งมอบสิ่งของ งานก่อสร้าง หรืองานจ้าง ตามระยะเวลาที่ล่าช้า
 ดังนั้น ในสัญญาจ้างก็ดี สัญญาซื้อขายก็ดีหรือสัญญาจ้างท่ีปรึกษาก็ดี จะมีข้อสัญญาสอดคล้องกับระเบียบ 
ซึ่งให้อ�านาจหัวหน้าส่วนราชการที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาลดหรืองด ค่าปรับหรือขยายระยะเวลาท�าการตามสัญญาได้ตาม  
จ�านวนที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีเหล่านี้ 
 1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ
 2) เหตุสุดวิสัย
 3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

วิธีกำร
  - คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากไม่แจ้ง
ตามท่ีก�าหนด จะยกมากล่าวอ้าง เพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขยายเวลามิได้เว้นแต่กรณีความผิด ความบกพร่อง 
ของส่วนราชการ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
  - พิจารณาได้ตามจ�านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
 1. การพิจารณางดหรือลดค่าปรับ จะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ในเวลาที่ล่วงเลยก�าหนดระยะเวลาของสัญญา 
หรือข้อตกลงไปแล้ว และกรณีมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว
 2. การพิจารณาขยายเวลาท�าการตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งจะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ก่อนที่จะครบก�าหนด
ตามสัญญาหรือข้อตกลง และค่าปรับยังไม่เกิด
 ส�าหรับประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง กรณีผู้ขาย
หรอืผูร้บัจา้งของดหรอืลดคา่ปรบั อนัเน่ืองมาจากเหตุสดุวิสยัทีเ่กิดขึน้ภายหลงัจากครบก�าหนดระยะเวลาท�าการตามสญัญา
แล้ว ส่วนราชการจะพิจารณางดหรือลดค่าปรับตามที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างร้องขอด้วยเหตุสุดวิสัยได้หรือไม่
 ซึง่เหตดุงักลา่วมผีลกระทบโดยตรงทีท่�าใหผู้ข้ายหรือผูรั้บจา้งไม่สามารถสง่มอบสิง่ของหรืองานจา้งตามสญัญาซือ้ขาย
หรือสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี ให้อยู่ในอ�านาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจ�านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
 โดยสว่นราชการจะตอ้งพจิารณาวา่ คู่สัญญาไดป้ฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงใหก้บัทางราชการเปน็ไปอยา่งปกติ
ตลอดมา และตอ้งไมม่พีฤตกิารณท์ีจ่ะทิง้งานทางราชการ หากมเีหตผุลอนัสมควรทีจ่ะพจิารณางดหรือลดคา่ปรบัตามสญัญา 
แม้ได้ด�าเนินการล่วงเลยก�าหนดระยะเวลาส่งมอบหรือแล้วเสร็จ ตามสัญญาหรือข้อตกลงจนมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วก็ตาม  

แต่ต้องยังมิได้มีการตรวจรับงานงวดสุดท้าย  

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ/...

ที่มา : ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

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

สวัสดี
ครับ แฟนข่าวกีฬารอบรั้ว อบจ.ขอนแก่น ทุกท่านครับ เรามาเกาะติดความเคลื่อนไหวของการแข่งขัน

ฟุตบอลลีกไทยกัน ฉบับนี้เราน�าตารางคะแนนในเลกแรกและโปรแกรมการแข่งขันในเลกที่สอง 

ของฟุตบอลยูโร่เค้กลีก โปร T3 หนึ่งในทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลนี้คือทีมขอนแก่นเอฟซี 

ผลงานการแข่งขันท�าคะแนนอยู่อันดับ 2 ซึ่งถือว่าเป็นผลงานท่ีดีเลยทีเดียวครับ หากในเลกท่ีสองรักษามาตรฐานท่ีดีแบบน้ีไว้ได้ 

เชื่อได้ว่าโอกาสในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกที่สูงขึ้นในฟุตบอลไทยลีก T2 เป็นไปได้สูงมากๆ ครับ

 ขอฝำกแฟนๆฟุตบอลให้ไปเชียร์ทีมขอนแก่นเอฟซี เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้ได้ชัยชนะ สร้ำงชื่อเสียงให้กับจังหวัด

ขอนแก่นครับ  ฉบับนี้ลำไปก่อน   สวัสดีครับ...

ตารางการแข่งขัน เลก 1

โปรแกรมการแข่งขนั เลก 2
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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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