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

	 เมือ่ครัง้ทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าทรงประทับอยู ่	 ณ	 วัดเวฬุวัน	 เมือง
ราชคฤห์	แคว้นมคธ	มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ	
พวกชาวบ้าน	 กลุ่มหนึ่งพากันกล่าวต�าหนิ
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่า	 ช่างไม่รู้จัก
กาลเวลาเสียเลยพากันจาริกไปเรื่อยๆ	 ไม่
หยุดยั้ง	 แม้ในระหว่างฤดูฝน	 บางครั้งก็ไป
เหยียบข้าวกล้าของชาวนาเสียหาย	 ขณะที่
พวกนคิรนถ์	นกับวชในศาสนาอืน่	และฝงูนก
ยังหยุดพักผ่อนไม่ท่องเที่ยงไปในฤดูฝนเช่น
นี้	 เรื่องน้ีทราบถึงพระพุทธเจ้าในกาลต่อมา	
พระองค์จึงทรงรับสั่งให้พระสงฆ์ประชุม
พร้อมกัน	 ตรัสถามจนได้ความเป็นจริงแล้ว	
จึงทรงบัญญัติเรื่องการเข้าพรรษาไว้ว่า
											อนชุานาม	ิภกิขะเว	อปุะคันตุง	แปล
ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้พวกเธอ
อยู่จ�าพรรษา”

วันเข้าพรรษา
										 พระสงฆ์ที่เข้าจ�าน�าพรรษาแล้วจะ
ไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้	 แต่หากมีกรณีจ�าเป็น	
4	ประการต่อไปนี	้ภกิษผุูอ้ยูพ่รรษาสามารถ
ไปค้างที่อื่นได้	 โดยไม่ถือว่าเป็นการขาด
พรรษา	 แต่ต้องกลับมาภายในระยะเวลา	 7	
วัน	คือ
	 1.	ไปรกัษาพยาบาลภกิษ	ุหรือบิดา
มารดาที่เจ็บป่วย
	 2.	ไประงับไม่ให้ภิกษุสึก
	 3.	ไปเพื่อธุระของสงฆ์
	 4.	 ทายกนิมนต์ไปฉลองศรัทธาใน
การบ�าเพ็ญกุศลของเขา
	 วนัเข้าพรรษานีโ้ดยทัว่ไปก�าหนดใน
วันแรม	1	ค�่า	เดอืน	8	เรยีกว่า	วันเขา้พรรษา
(ปุ ริมพรรษา)	 ถ ้าป ี ใดเป ็นป ีอธิกมาส 
มีเดือน	 8	 สองหน	 ก็เลื่อนไปเข้าพรรษา 
ในวันแรม	 1	 ค�่า	 เดือน	 8	 หลัง	 ในกรณีที ่
มเีหตจุ�าเป็นไม่สามารถเข้าพรรษาได้กเ็ลือ่น
เข้าพรรษา	ในแรม	1	ค�่าเดือน	9	ก็ได้	ไปสิ้น
สุดเอาวันขึ้น	 15	 ค�่า	 เดือน	 12	 เรียกว่า 
วันเข้าพรรษาหลัง	(ปัจฉิมพรรษา)	

 
ประเพณีและพิธีทำงศำสนำ
 1. ประเพณีแห่เทียนพรรษำ
			 ประเพณีนี้คงเกิดขึ้นจากความ
จ� า เป ็น ท่ีว ่ า 	 สมัยก ่อนยั ง ไม ่มี ไฟฟ ้ า 
ใช้กันดังปัจจุบัน	 เมื่อพระสงฆ์จ�าพรรษา 
รวมกันมากๆ	 ก็จ�าต้องปฏิบัติกิจวัตร	 เช่น	
การท�าวตัรสวดมนต์เช้ามดืและตอนพลบค�า่	
การศึกษาพระปริยัติธรรมกิจกรรมเหล่านี	้
ล้วนต้องการแสงสว่าง	 โดยเฉพาะแสงสว่าง
จากเทียนที่พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย	
และเพื่อต ้องการใช ้แสงสว ่างโดยตรง 
ด ้ ว ย เห ตุนี้ พุ ท ธศาสนิ กชน 	 จึ ง นิ ยม 
หล่อเทยีนต้นใหญ่	กะว่าจะจดุได้ตลอดเวลา	
3	 เดือน	 ไปถวายพระภิกษุในวัดใกล้ๆ 
บ้านเป็นพุทธบูชา	 เทียนดังกล่าวเรียกว่า	
เทียนจ�าน�าพรรษา
	 ก่อนจะน�าเทียนไปถวายนี	้ชาวบ้าน
มกัจดัเป็นขบวนแห่แหนกนัไปอย่างเอกิเกรกิ
สนุกสนาน	 เรียกว่าประเพณีแห่เทียนจ�าน�า
พรรษา	 ดังขอสรุปเนื้อหาจากหนังสือ 
นางนพมาศ	ดังนี้
					“เมื่อถึงวันขึ้น	14	ค�่า	ทั้งทหารบกและ
ทหารเรือ	 ก็จัดขบวนแห่เทียนจ�าน�าพรรษา	
ท้ังใส่คานหาบไปและลงเรือประดิษฐานอยู่
ในบุษบกทองค�าประดับธงทิว	 ตีกลอง 
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<<< เล่าเรื่องจากปก
กับ...นายก อบจ.ขอนแก่น

ดร.พงษ์ศักดิ์	ตั้งวานิชกพงษ์
นายก	อบจ.ขอนแก่น

เป่าแตรสังข์	 แห่ไป	 ครั้นถึงพระอารามแล้ว 
ก็ยกต้นเทียนน้ันเข้าไปถวายในพระอุโบสถ 
หอพระธรรม	 และพระวิหาร	 จุดตาม 
ให้สว่างไสวในที่นั้นๆ	 ตลอด	 3	 เดือน	 ดังนี้ 
ทุกพระอาราม”
					 ในวัดราษฎร์ทั้งหลาย	 ก็มีพิธีท�านองนี ้
ทั่วพระราชอาณาจักร	 ปัจจุบันประเพณี 
แห่เทียนจ�าน�าพรรษานี้	 ยังถือปฏิบัติกันอยู่
ทั่วไป	บางจังหวัด	เช่น	อุบลราชธานี	ถือให้
เป็นประเพณีเด่นประจ�าจังหวัดตน	 ได้จัด
ประดับตกแต่งต้นเทยีนใหญ่ๆ	มกีารประกวด
แข่งขันแล้วแห่แหน	ไปถวายตามวัดต่าง	ๆ 
 2. ประเพณีถวำยผ้ำอำบน�้ำฝน
	 การถวายผ้าอาบน�า้ฝนน้ี	เกดิขึน้แต่
สมยัพทุธกาล	คอื	มหาอบุาสกิา	ชือ่ว่า	วสิาขา	
ได้ทูลขอพระบรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์	 
ได้มีผ้าอาบน�้า	 ส�าหรับผลัดเปลี่ยนเวลา 
สรงน�้าฝนระหว่างฤดูฝน	นางวิสาขาจึงเป็น
สตรีคนแรกที่ได ้ถวายผ้าอาบน�้าฝนแด่ 
พระสงฆ์	
					 ด ้วยเหตุนี้ 	 เมื่อถึงวันเข ้าพรรษา	
พุทธศาสนิกชน	 จึงนิยมน�าผ้าอาบน�้าฝนไป
ถวายพระสงฆ์ผู ้จะอยู ่พรรษา	 พร้อมกับ
อาหารและเครื่องใช้ที่จ�าเป็นต่าง	 ๆ	 นับแต่
โบราณกาล	จนถึงปัจจุบัน

อำนิสงส์แห่งกำรจ�ำพรรษำ
		 		 		 		 	เมื่อพระภิกษุอยู ่จ�าพรรษาครบ 
3	 เดือนได้ปวารณาแล้ว	 ย่อมจะได้รับ
อานิสงส์แห่งการจ�าพรรษา	5	อย่าง	ตลอด	
1	เดือนนับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป	คือ	
	 1.	เทีย่วจารกิไปโดยไม่ต้องบอกลา	
ตามสกิขาบทที	่6	แห่งอเจลกวรรค	ปาจติตย์ี
กัณฑ์	
	 2.	เที่ยวจาริกไปโดยไม่ต้องถือไตร
จีวรไปครบส�ารับ	
	 3.	ฉนัคณะโภชน์และปรัมปรโภชน์ได้	
	 4.	เกบ็อตเิรกจวีรได้ตามปรารถนา	
	 5.	 จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของ
พวกเธอ
										และยังได้โอกาสเพื่อที่จะกราลกฐิน	
และได้รับอานิสงส์พรรษาทั้ง	 5	 ขึ้นนั้นเพิ่ม
ออกไปอกี	4	เดอืน	ในฤดูหนาว	คอืตัง้แต่แรม	
1	ค�่า	เดือน	12	ไปจนถึงขึ้น	15	ค�่า	เดือน	4	
อีกด้วย
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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
“งดเหล้ำเข้ำพรรษำแล้วอยำกให้งดบหุรีเ่ข้ำพรรษำ”	ด้วยอย่างน้อย	3	เดอืน
นี้	 ได้ร่วมกันท�าบุญ	 อานิสงส์คงท�าให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงและ 
ได้รับสิ่งดีๆ	ตลอดปีนะคะ
	 ขอประชาสัมพันธ์ข่าวพี่น ้องชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง 
ที่มจีติอาสาร่วมประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์	 เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือให้ 
เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ	 โดยจังหวัดจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะจัดพิธี
ถวายดอกไม้จนัทน์ของประชาชนทกุจงัหวดั	ซึง่มส่ีวนราชการ	ประชาชนทัว่ไป	
นักเรียน	 ได้ช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	 มีเป้าหมาย	 2	 ล้านดอกขึ้นไป 
และผูท้ีส่นใจสามารถร่วมประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์	ดอกกลุหลาบ	และดอกดารารตัน์	
ได้ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	 และในวันที่ประกอบพระราชพิธีดังกล่าวฯ	
จังหวัดขอนแก่นได้เลือกวัดป่าแสงอรุณ	 ต.พระลับ	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น 
เป็นสถานที่จัดพิธีถวายและเผาดอกไม้จันทน์	 ส่วนอ�าเภอ	 26	 อ�าเภอ	 
ในจังหวัดขอนแก่น	 ได้แจ้งให้แต่ละอ�าเภอคัดเลือกวัดที่เหมาะสมเป็นสถานที่	
จดัพธิถีวาย	และเผาดอกไม้จนัทน์	เพือ่รองรบัประชาชนทีม่าร่วมพธิไีด้เกดิความ
สะดวกให้มากที่สุด...
	 	 ก่อนจากกันฉบับนี้	 ก็ขอให้ท�าแต่สิ่งที่เป็นมงคล	 คิดดี	 ท�าดี	 พูดด ี
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พระศรีรัตนตรัยองค์พระธาตุขามแก่น	 อ�านาจบารมีของ	 พระนิรันตราย 
พระประธาน	ของ	อบจ.ขอนแก่น	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	จงดลบันดาล
ประทานพรให้ทุกท่านประสบกับความสุข	 ความเจริญ	 มีพลานมัยที่สมบูรณ ์
แข็งแรง	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ
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ปลัด	อบจ.ขอนแก่น

	 	 สวัสดีค่ะผู ้อ่านทุกท่าน	 วำรสำรคูนแคน	 ปีที่	 12	 ฉบับที่	 10 
ประจ�าเดือนกรกฎาคม	 2560	 พร้อมกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่าง	 ๆ	 
ของ	อบจ.ขอนแก่น	และ	จ.ขอนแก่น
	 	 เดือนกรกฎาคม	2560	ถือได้ว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเข้าสู่เดือน
แห่งการท�าบุญ	เป็นเดอืนแห่งธรรมะกนัเลยทเีดยีว	เพราะเป็นเดอืนทีม่วีนัส�าคญั
ทางศาสนาของคนไทยและชาวพุทธอย่างแท้จรงิ	ส�าหรบัพุทธศาสนกิชนทกุคน	
คงทราบกันดีว่า	 ทุกวันขึ้น	 15	 ค�่า	 เดือน	 8	 ของทุกปี	 จะตรงกับวันส�าคัญ 
ทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน	 นั่นคือ	 “วันอำสำฬหบูชำ” ซึ่งในปี	 2560 
วันอาสาฬหบูชา	 ตรงกับวันเสาร์ที่	 8	 กรกฎาคม	 2560	 ถือเป็นโอกาสอันดี 
ที่พี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
จักได้ท�าบุญตักบาตร	 ปล่อยนก	 ปล่อยปลา	 และเวียนเทียนตามประเพณ ี
ของชาวพุทธท่ีเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา	 และต่อด้วย 
“วันเข้ำพรรษำ” ตรงกับวันที่	 9	 ก.ค.	 2560	 ซึ่งเป็นเทศกาลที่ชาวไทยพุทธ 
ได้ถอืปฏบิตักินัมานานนัน่กค็อื	การงดเหล้าเข้าพรรษา	และขอเพิม่ไปอกีนดินะคะ 
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ

เกษตรอินทรีย์ฯ ต.บ้านค้อ อ.เมือง รุ่นที่ 3

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชพีเกษตรอินทรย์ีตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 อ�าเภอเมืองขอนแก่น	 	 โดยมี	 ส.อบจ.
ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	9	จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย ร่วมเป็นเกียรติ	
เมื่อวันที่	2	มิ.ย.	2560		ณ	หอประชุมเทศบาลต�าบลบ้านค้อ	อ.เมือง
ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง “การเพาะเห็ด”

อ.ภูผาม่าน รุ่นที่ 2

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง	“การเพาะเห็ด”	อ�าเภอภูผาม่าน	จังหวัดขอนแก่น	รุ่นที่	2		

โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.ภูผาม่าน	นำยประสิทธิ์ ทองแท่งไทย 

พร้อมด้วย	 นายอ�าเภอภูผาม่าน นำยพยุง เหล็กดี ร่วมเป็นเกียรติ	

เมื่อวันที่	5	มิ.ย.	2560	ณ	หอประชุมอ�าเภอภูผาม่าน	จ.ขอนแก่น

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.นาจาน

อ.สีชมพู ประจ�าปี 2560

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ  ต้ังวำนิชกพงษ์  

เป็นประธานเปิดงานประเพณบีญุบัง้ไฟ	ต�าบลนาจาน	ประจ�าปี	2560	

โดย	ชมรมก�านันผูใ้หญ่บ้านต�าบลนาจาน	ร่วมกับ	เทศบาลต�าบลนาจาน	

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

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

ภาคเอกชน	 ประชาชน	 ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันท่ี	 6	 มิ.ย.	 2560 

ณ	ฐานจุดบั้งไฟบ้านนาเจริญ	ต.นาจาน	อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น	

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 

ประจ�าปี 2560

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ์ 
เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ	 ต�าบลบ้านลาน	 ประจ�าปี	
2560	โดยม	ีนายก	อบต.บ้านลาน	นำยเสวก ลำรงัสิต กล่าวรายงาน	
ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.บ้านไผ่	 เขต	 2	นำยองอำจ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 3	 มิ.ย.	 2560	 ณ	 วัดมัชฌิมวิทยาราม 

บ้านลาน	ต.บ้านลาน	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น	
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<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

ท�าบุญตักบาตรและเปิดอาคารเรียนใหม่

โรงเรียนเทศบาลต�าบลแวงน้อย

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์
เป็นประธานพิธีท�าบุญตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียน	 และเปิดป้าย
อาคารเรียนหลังใหม่	ขนาด	3	ชั้น	จ�านวน	12	ห้องเรียน	โดยมี	นายก	
ทต.แวงน้อย	นำยไพฑูรย์ กิตติปัญจมำศ	 หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้น�าท้องถิ่น	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	7	มิ.ย.	2560	ณ	รร.เทศบาล
ต�าบลแวงน้อย	อ.แวงน้อย	จ.ขอนแก่น

ประชุมใหญ่ประจ�าปี ข้าราชการครูฯ

กลุ่มสถานศึกษาในเขต ท่าพระ-ดอนหัน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์
ร่วมพบปะคณะผูบ้รหิาร	ครแูละบคุลากรทางการศกึษา	ในการประชมุ
ใหญ่ประจ�าปี	ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในกลุม่สถาน
ศกึษาในเขตพืน้ทีท่ี	่1	ท่าพระ-ดอนหัน	ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	1	เมือ่วนัที	่9	ม.ิย.	2560		ณ	ห้องประชมุ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	  ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	 และมอบเงินตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา	ภาคเรียนที่	 1	 ประจ�าป ี
การศกึษา	2560	โดยม	ีผอ.รร.นางิว้ประชาสรรค์	นำยธนกฤต  พรพิมลวงศำ 
กล่าวรายงาน	 นายอ�าเภอเขาสวนกวาง	 นำยยุทธพร พิรุณสำร  
คณะครู	 นักเรียน	 ผู ้ปกครอง	 และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ร่วมเป็นเกียรติ	 	 เมื่อวันที่	 9	 มิ.ย.	 2560	 	ณ	 หอประชุมโรงเรียน 
นางิ้ววิทยาสรรค์	อ.เขาสวนกวาง	จ.ขอนแก่น	

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ฯ 

ต.ส�าราญ อ.เมืองขอนแก่น 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรย์ีตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 อ�าเภอเมืองขอนแก่น	 โดยมี	 ส.อบจ.

ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	9 จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย	ร่วมเป็นเกียรติ	

เมื่อวันที่	10	มิ.ย.	2560	ณ	หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา	

ต.ส�าราญ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...เกียรติศักดิ์ บัวพา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

โครงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อรักษา

สภาพแวดล้อม อ.เขาสวนกวาง 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อรักษาสภาพ

แวดล้อม	กลุ่มวสิาหกจิชมุชนปุย๋อนิทรย์ีชวีภาพหนองแวงเรอืประชา	

ต.ดงเมืองแอม	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.เขาสวนกวาง 

นำยสมศักดิ์ ลี้ตระกูล	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง		เขต	6	นำยสุดใจ 

ทุยบึงฉิม ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	14	มิ.ย.	2560		ณ	ศูนย์เรียนรู้

วิสาหกจิชมุชนปุย๋อนิทรีย์ชวีภาพหนองแวงเรอืประชา	ต.ดงเมอืงแอม	

อ.เขาสวนกวาง	จ.ขอนแก่น	

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี

และกลุ่มเกษตร ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและกลุ่มเกษตร	

ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	อ�าเภอบ้านไผ่	โดยม	ีส.อบจ.

ขอนแก่น	อ.บ้านไผ่	เขต	1	นำยเดชค�ำรณ สงิคลบีตุร		ร่วมเป็นเกยีรติ	

เมื่อวันที่	16	มิ.ย.	2560	ณ	หอประชุมโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม	

บ้านธาตุ	ต.บ้านไผ่	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น	

โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้าง

วินัยจราจร รุ่นที่ 1

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดอบรม	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการขับขี่

ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	ประจ�าปีงบประมาณ	2560	รุ่นที่	1	

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

,ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น นำงพัฒนำวดี วิริยปิยะ คณะผู้บริหาร	

ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	นักเรียน	นักศึกษาและประชาชนในเขต

จงัหวดัขอนแก่น	ร่วมเป็นเกียรต	ิเมือ่วนัที	่17	ม.ิย.	2560	ณ	รร.สอน

ขับรถไอดี	 ไดร์ฟเวอร์	 ถนนชัยพฤกษ์	 ต.ในเมือง	 อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

การจัดท�าดอกไม้จันทน์

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล

	 นายก	 	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

เป็นประธานเปิดการจัดท�าดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวาย

พระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	

โดยมี	 นายอ�าเภอพล	นำยศิริวัฒน์ พินิจพำนิชย์	 ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ดร.มงคล อติอนุวรรตน์	พร้อมคณะครู	

–	นักเรียน	เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จ�านวนมาก	เมื่อวันที่	16	

มิ.ย.	2560		ณ	รร.เมืองพลพิทยาคม	อ.พล	จ.ขอนแก่น		
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โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

<<< ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน

ในการจัดการขยะมูลฝอย อ.บ้านไผ่

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอย	 แบบครบวงจร	 อ�าเภอบ้านไผ่	 ประจ�าปี	 2560 

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

ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 22	 มิ.ย.	 2560	ณ	 หอประชุมโรงเรียน 

บ้านละว้า	ต.เมืองเพีย	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น

เปิดถนนลาดยาง

สายบ้านเหมือดแอ่ – วัดป่าภูเม็งทอง 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

เป็นประธานเปิดถนนลาดยางสายบ้านเหมือดแอ่	–	วัดป่าภูเม็งทอง	

โดยมี	 ปลัดอ�าเภอหนองเรือ นำยสมโภชน์ สุดคล้ำย	 นายก	 อบต.

บ้านเม็ง	นำยสง่ำ ค�ำเตือนใจ ก�านันต�าบลบ้านเม็ง	นำยจักธร 

โง๊ะบุดดำ และคณะผู ้บริหาร	 ผู ้น�าท้องถ่ิน	 ประชาชนในพื้นที่ 

ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น	 เมื่อวันที่	 22	 มิ.ย.	 2560	ณ	 ถนนสาย 

บ้านเหมือดแอ่	–	วดัป่าภเูมง็ทอง	ต.บ้านเมง็	อ.หนองเรอื	จ.ขอนแก่น

งานมหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์

แห่งเทือกเขาภูเวียง

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

ร่วมพิธีเปิด “งานมหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทอืกเขาภูเวยีง”	

โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์	และ	

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี		นำยทศพร นุชอนงค์	เป็นประธานในพิธี	

ในโอกาสน้ี	นายกเหล่ากาชาดจังหวดัขอนแก่น นำงศศธิร ปรชีำวทิย์ 

ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	 23	 มิ.ย.	 2560	ณ	 ศูนย์ศึกษาวิจัยและ

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์	อ.เวียงเก่า	จ.ขอนแก่น

มหกรรม “รวมพลังประชารัฐขอนแก่น

ท�าดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์ 

ร่วมพิธีเปิดมหกรรม “รวมพลังประชารัฐขอนแก่น ท�าดีเพื่อพ่อ 

สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”	 ซ่ึงเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย ์ 

เป็นประธาน	 เมื่อวันที่	 26	 มิ.ย.	 2560	ณ	 ขอนแก่นฮอลล์	 ชั้น	 5	

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	ขอนแก่น	
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา กรมโคตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผล

จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ 

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลจังหวัด	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	ต้นแบบรกัษามาตรฐานระดบัเพชร	เพือ่ก้าวสูร่ะดบั

ยอดเพชร	 ปีที่	 3	 ระดับประเทศ	 รอบลงพื้นที่	 ประจ�าปี	 2560	 

โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 นำยพงษ์ศักดิ์ ปรีชำวิทย์  

เป็นประธานกล่าวต้อนรบั	เม่ือวนัที	่26	มิ.ย.	2560	ณ	ห้องมงกฎุเพชร 

โรงแรมโฆษะ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์	กล่าว

รายงานในพิธีปล่อยคาราวานขนส่งขยะอันตราย	 ตามโครงการ

บริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น	ประจ�าปี	2560	โดยมี	

รองผู ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	นำยสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย ์

เป็นประธาน	ในโอกาสน้ีม	ีนายก	ทต.ท่าพระ นำยพสิทุธิ ์อนตุรองักรู  

ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	ร่วมเป็นเกยีรต	ิเมือ่วนัที	่27	

มิ.ย.	2560	ณ	บริเวณหน้าศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น	อ.เมือง

ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย

จังหวัดขอนแก่น ประจ�าปี 2560

เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ ์ 

พร้อมด้วย	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมอืง	เขต	2	นำยวฒุพิร ศรมีงักรแก้ว 

,ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นำงพัฒนำวดี วิริยปิยะ ผู้บริหาร	หัวหน้าส่วน

ราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร	 

เนื่ องในวันคล ้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่หั ว	 

มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร				เมื่อวันที่	29	มิ.ย.	2560	

ณ	ห้องแสดง	 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น	

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 

การประชุมเสวนาโต๊ะกลมเรื่องระบบขนส่ง

อัจฉริยะกับการพัฒนาเมือง 

 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวำนิชกพงษ ์

มอบหมายให้	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นำยสิทธิกุล ภูค�ำวงศ์

ร่วมการประชุมเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง	 “ระบบขนส่งอัจฉริยะกับการ

พัฒนาเมือง” (Smart Mobility in Smart Cities)	โดยมี	รองผู้

ว่าราชการจงัหวดัขอนแก่น	นำยสวุพงศ์ กติิภทัย์พิบลูย์	เป็นประธาน	

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น	รศ.ดร.กิตตชิยั ไตรรตันศริชิยั	เป็น

ผู้กล่าวต้อนรับ	ในโอกาสนี้มี	รอง	ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น	พ.ต.อ.จรูญ 

นวมทอง	 ,นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย	 (Electric	 Vehices	

Association	 of	 Thailand	 –	 EVAT)	ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล 

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	และเอกชน	เข้าร่วมการเสวนา	เมื่อวันที่	12	

มิ.ย.2560	ณ	ห้องประชาสโมสร	 2	 โรงแรมอวานี	 ขอนแก่น	 แอนด์ 

คอนเวนชั่น	เซนเตอร์	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

วารสารคูนแคน10



<<< รู้เรื่องกฎหมาย
โดย...พีระพงษ์ สงกลาง นิติกรช�านาญการพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา 

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

(ตอนที่ 3)
	 สวสัดผีูอ่้านทกุท่าน	ส�าหรบัหวัข้อรูเ้รือ่ง
กฎหมายฉบับนี้	 เป็นตอนสุดท้ายที่จะกล่าวถึง
เน้ือหาในพระราชบัญญัติดังกล่าวเก่ียวกับ
อตัราค่าตอบแทน	โดยมกีารประกาศใช้เป็นกฎ
กระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และอตัรา
ในการจ่ายค่าตอบแทนผู ้ เสียหายและค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	
พ.ศ.	2546	สาระส�าคัญดังนี้
 ข้อ 1	ในกฎกระทรวงนี้
 “คณะกรรมกำร”	หมายความว่า	คณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา
 ข้อ 2	ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
ผู้เสียหายในคดีอาญา	 ให้คณะกรรมการค�านึง
ถึงพฤติการณ์และความร ้ายแรงของการ 
กระท�าความผิด	 และสภาพความเสียหาย 
ที่ผู้เสียหายได้รับ	 รวมถึงโอกาสท่ีผู้เสียหายจะ
ได้รบัการบรรเทาความเสยีหายโดยทางอืน่ด้วย
 ข้อ 3 ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา	ดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการรักษา
พยาบาล	ให้จ่ายเท่าทีจ่่ายจรงิ	แต่ไม่เกนิสามหมืน่บาท
	 	 (2)	ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
และจิตใจ	ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกินสอง
หมื่นบาท
	 	 (3)	ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ใน
ระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตาม
ปกติ	ให้จ่ายในอัตราวันละไม่เกินสองร้อยบาท	
เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่
สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
	 	 (4)	 ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น
นอกจาก	 (1)	 (2)	 และ(3)	 ให้จ่ายเป็นเงินตาม
จ�านวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร	แต่ไม่เกิน
สามหมื่นบาท

	 	 ค่าตอบแทนตาม	 (1)	 และ	 (2)	 ให้
รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหาร
ในอัตราวันละไม่เกินหกร้อยบาท
 ข้อ 4	 ในกรณีท่ีผู้เสียหายในคดีอาญา
ถงึแก่ความตาย	ให้คณะกรรมการพจิารณาจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้น	ดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 ค่าตอบแทน	 ให้จ่ายเป็นเงิน
จ�านวนตัง้แต่สามหม่ืนบาท	แต่ไม่เกินหน่ึงแสนบาท
	 	 (2)	 ค่าจัดการศพ	 ให้จ่ายเป็นเงิน
จ�านวนสองหมื่นบาท
	 	 (3)	 ค่าขาดอุปการะเล้ียงดู	 ให้จ่าย
เป็นเงินจ�านวนไม่เกินสามหมื่นบาท
	 	 (4)	ค่าเสียหายอื่นนอกจาก	(1)	(2)	
และ	 (3)	 ให ้จ ่ายเป ็นเงินตามจ�านวนที ่
คณะกรรมการเหน็สมควร	แต่ไม่เกนิสามหมืน่บาท
 ข้อ 5	 ในการพิจารณาจ่ายค่าทดแทน
และค ่ า ใช ้ จ ่ า ยแก ่ จ� า เ ลย ในคดี อ าญา 
ให้คณะกรรมการค�านึงถึงพฤติการณ์ของคด	ี
ความเดือนร้อนที่ได้รับ	และโอกาสที่จ�าเลยจะ
ได้รับการชดเชยความเสียหายจากทางอื่นด้วย
 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่าย
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่จ�าเลยในคดี
อาญา	ดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการรักษา
พยาบาล	 ให้จ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง	 แต่ไม่เกินสาม
หมืน่บาท	หากความเจบ็ป่วยของจ�าเลยเป็นผล
โดยตรงจากการถูกด�าเนินคดี
	 	 (2)	ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
และจิตใจ	 ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง	 แต่ไม่เกิน 
ห้าหม่ืนบาท	 หากความเจ็บป่วยของจ�าเลย 
เป็นผลโดยตรงจากการถูกด�าเนินคดี
	 	 (3)	 ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ 
ในระหว่างถูกด�าเนินคดี	 ให้จ่ายในอัตราวันละ

ตำรำงอัตรำค่ำทนำยควำมในกำรด�ำเนินคดีแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ 
ตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. 2544

คดีประเภทที่	1 คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต
อัตราขั้นต่�าเรื่องละ	8,000	บาท
อัตราขั้นสูงเรื่องละ	100,000	บาท

คดีประเภทที่	2 คดีที่มีอัตราโทษจ�าคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงประหารชีวิต	และให้รวมถึงคดี
อาญาที่มีความผิดหลายกรรมหลายกระทงซึ่งแต่ละกระทงมีอัตราโทษจ�าคุกอย่างสูงไม่
เกินสิบปี	แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วเกินกว่าสิบปีขึ้นไปด้วย

อัตราขั้นต่�าเรื่องละ	3,000	บาท
อัตราขั้นสูงเรื่องละ	75,000	บาท

คดีประเภทที่	3 คดีอื่นนอกจากคดีในประเภทที่	1	หรือประเภทที่	2 อัตราขั้นต่�าเรื่องละ	2,000	บาท
อัตราขั้นสูงเรื่องละ	50,000	บาท

ไม่เกินสองร้อยบาทนับแต่วันที่ไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ตามปกติ
	 	 (4)	ค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิคดี
	 	 	 (ก)	ค่าทนายความ	ให้จ่ายเท่า
ที่จ่ายจริง	 แต่ไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในตาราง
ท้ายกฎกระทรวงนี้
	 	 	 (ข)	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 ๆ	 ในการ
ด�าเนินคดี	ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกินสาม
หมื่นบาท
	 ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตาม	(1)	และ	
(2)	 ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่า
อาหารในอัตราวันละไม่เกินหกร้อยบาท
 ข้อ 7 ในกรณทีีจ่�าเลยในคดอีาญาถงึแก่
ความตาย	อนัเป็นผลโดยตรงจากการถูกด�าเนนิ
คดี	 ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าทดแทน
ให้แก่จ�าเลยนั้น	ดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 ค่าทดแทน	 ให้จ่ายเป็นเงิน
จ�านวนหนึ่งแสนบาท
	 	 (2)	 ค่าจัดการศพ	 ให้จ่ายเป็นเงิน
จ�านวนสองหมื่นบาท
	 	 (3)	 ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู	 ให้จ่าย
เป็นเงินจ�านวนไม่เกินสามหมื่นบาท
	 	 (4)	ค่าเสียหายอื่นนอกจาก	(1)	(2)	
และ	 (3)	 ให้จ่ายเป็นเงินตามจ�านวนท่ีคณะ
กรรมการเห็นสมควร	แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
 ข้อ 8	เมื่อคณะกรรมการอนุมัติให้จ่าย
เงินค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือเงินค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	 ให้ผู้ยื่น
ค�าขอรบัค่าตอบแทนหรอืค่าทดแทนและค่าใช้
จ่าย	แล้วแต่กรณี	ยื่นค�าขอรับเงินค่าตอบแทน
หรือเงินค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามแบบท่ี
ส�านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย
และจ�าเลยในคดีอาญาก�าหนด

วารสารคูนแคน 11



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

 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกับ	 ชมรมเครือข่ายสหวิชาชีพจังหวัด

ขอนแก่น	 จัดโครงการ	“ค่ายครอบครัวอบอุ่น รุ่นที่ 1 – 4” 

ประจ�าปีงบประมาณ	2560	มวีตัถปุระสงค์เพ่ือความมุง่หวังเสรมิ

สร้างให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง	 เกิดความรัก	 ความเข้าใจกัน	

ขจัดความรุนแรง	 และสร้างพลังให้เด็กและเยาวชน	 มีทัศนคติ 

ที่ดีต่อครอบครัว	ชุมชน

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังวำนชิกพงษ์ ได้เดนิ

ทางมาเป็นประธานและได้อนุมัติโครงการ	 ให้ด�าเนินการ 

ในระหว่างเดือน	พฤษภาคม	–	มิถุนายน	2560	โดยมีกลุ่มเป้า

หมายเป็นครอบครัวน�าร่อง	จ�านวน	40	ครอบครัว	เป็นนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

โ ด ย ก� า ห น ด ผู ้ ป ก ค ร อ ง 	 1 	 ค น 	 แ ล ะ เ ด็ ก 	 1 	 ค น	 

/	ครอบครัว	ครู	5	คน	/รุ่น	รวมเป็น	85	คน	ต่อ	1	รุ่น	จ�านวน

ทั้งสิ้น	4	รุ่น	โรงเรียนละ	1	รุ่น	รวม	4	โรงเรียน	ในเขตจังหวัด

ขอนแก่น	 รวมผู้ปกครองเด็กและครูเข้าอบรมจ�านวนทั้งส้ิน	 

340	คน	ได้แก่

 รุ่นที่ 1	วันที่	30	–	31	พฤษภาคม	2560	ณ	โรงเรียนหนอง

โนประชาสรรค์	อ.กระนวน

 รุ่นที่ 2	วันที่	3	–	4	มิถุนายน	2560	ณ	โรงเรียนซับสมบูรณ์

พิทยาลัย	อ.โคกโพธิ์ไชย

 รุ่นท่ี 3	 วันท่ี	 8	 –	 9	 มิถุนายน	 2560	ณ	 โรงเรียนซ�าสูง

พิทยาคม	อ.	ซ�าสูง

 รุ่นที่ 4 วันที่	15	–	16	มิถุนายน	2560	ณ	โรงเรียนพิศาล

ปุณณวิทยา	อ.เมือง

โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น 
ประจ�าปีงบประมาณ 2560
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<<< ตราสัญลักษณ์ อบจ.ขอนแก่น อัจฉริยะ

 Wallipop ตราสัญลักษณ์ อบจ.ขอนแก่น อัจฉริยะ

โดย...วราภรณ์ อุทธา  ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
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กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง (9) >>>
โดย...ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น

 วารสารคูนแคน	 ฉบับนี้จะเป็นตอนที่	 9	 ของพระราช
บญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.	2560	
ครับ	ก็จะมาว่าด้วยเรื่องการจัดหาพัสดุต่อจากฉบับที่	8	ครับ	
	 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง	 ตามมาตรา	 95	 นั้น 
เมื่อได้ลงนำมในสัญญำหรือข้อตกลงแล้ว จะแก้ไขไม่ได้ 
เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ�าเป็น	ต้องเข้ำเงื่อนไขดังนี้
	 1.ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�ำนำจที่จะพิจำรณำอนุมัติ 
ให้แก้ไขได้	
	 2.ไม่ท�ำให้หน่วยงำนของรัฐเสียประโยชน์	หรือเป็นกำร
แก้ไขเพือ่ประโยชน์แก่หน่วยงำนของรัฐหรือประโยชน์สำธำรณะ	
	 ทั้งนี้	ในกรณีกำรแก้ไขสัญญำที่หน่วยงำนของรัฐเห็นว่ำ
จะมีปัญหำในทำงเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่ำง
สัญญำที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงำนอัยกำรสูงสุดพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบก่อน	
	 3.จะต้องปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยวธีิกำรงบประมำณ
หรือกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้อง	 หำกมีควำมจำเป็นต้องเพิ่มหรือ 
ลดวงเงิน	 หรือเพิ่มหรือ	 ลดระยะเวลำส่งมอบหรือระยะเวลำ 
ในกำรท�ำงำน	ให้ตกลงพร้อมกันไป 
 ส่วนในเรือ่งผูม้อี�ำนำจอนมัุต	ิลงนามแก้ไข	มข้ีอสงัเกต
อยู่ 2 กรณี กรณีที่หนึ่ง เป็นกรณีที่มีการแก้ไขเพื่อเพิ่มวงเงิน 
เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพ่ิมขึ้น
ใหม่แล้ว	หำกวงเงินรวมดังกล่ำวมีผลท�ำให้ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ 
สั่งซื้อหรือสั่งจ้ำงเปลี่ยนแปลงไป จะต้องด�ำเนินกำรให้ 
ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำงตำมวงเงินรวมดังกล่ำวเป็นผู้
อนุมตักิำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลงด้วย กรณีทีส่อง เป็นกรณี
ที่มีกำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอ�ำนำจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำงตำมวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติกำรแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลง	
	 ในมาตรา	 97	 ได้ก�าหนดว่า	 รายละเอียดวิธีการและ 
ขั้นตอนการท�าสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้	 ในหมวดนี้	 ให้เป็นไป 
ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี�าหนด	กต้็องตดิตามในระเบยีบอกีทนีะครบั
เม่ือได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง	 รวมท้ังกรณีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแล้ว	 หน่วยงานของรัฐ	จะต้องประกำศเผยแพร่
สำระส�ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลง ในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของกรมบญัชกีลางและของหน่วยงานของรฐัตามวธิี
การที่กรมบัญชีกลางก�าหนด	ตรงนี้เป็นเนื้อความตามมาตรา	96	
ครับ
	 ในมาตรา	100	ได้กล่าวถึงกรณีกำรงดหรือลดค่ำปรับ
ให้แก่คู ่สัญญำ หรือกำรขยำยเวลำท�าการตามสัญญาหรือ 

ข้อตกลง	 ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�ำนำจท่ีจะพิจารณาได้ตาม
จ�านวนวัน	 ที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง	 เฉพำะในกรณี ดังต่อไปนี้ (1) 
เหตุเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของหน่วยงำนของรัฐ 
(2) เหตุสุดวิสัย (3) เหตุเกิดจำกพฤติกำรณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่
สัญญำไม่ต้องรับผิดตำมกฎหมำย (4) เหตุอื่นตำมที่ก�ำหนด 
ในกฎกระทรวง 
	 ทั้งนี้	 หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก ่
คู่สัญญา	 หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด	
 เหตุแห่งกำรบอกเลิกสัญญำ	 ได้ตราไว้ในมาตรา	 101 
ซึง่เป็นดลุพนิจิของผูม้อี�านาจทีจ่ะบอกเลกิสญัญาหรอืข้อตกลงกับ
คูสั่ญญา	เมือ่เกิดเหตุต่อไปน้ี (1) เหตุตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด (2) 
เหตุอันเชื่อได้ว่ำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถส่งมอบงำนหรือ
ท�ำงำนให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด (3) เหตุอื่นตำม
ทีก่�ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติน้ีหรือในสญัญำหรือข้อตกลง (4) 
เหตุอื่นตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด 
	 ทัง้นี	้การทีจ่ะบอกเลกิสญัญาหรอืข้อตกลง	ให้ผูมี้อ�านาจ
พิจารณาได้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยตรงหรอืเพือ่ประโยชน์สาธารณะ	หรอืเพือ่แก้ไขข้อเสียเปรียบ
ของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง
นั้นต่อไป	
	 มาตรา	 102	 ได้ก�าหนดไว้ว่า	 กรณีสัญญาหรือข้อตกลง
เกิดจากกรณีที่หน ่วยงานของรัฐมิได ้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.นี ้
กฎกระทรวง	ระเบียบ	หรือประกาศที่ออกตามความใน	พ.ร.บ.นี้	
ในส่วนที่ไม่เป็นส�าระส�าคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง	 หาท�าให้
สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างน้ันเป็นโมฆะไม่ 
และให้อ�านาจคณะกรรมการนโยบายมอี�านาจประกาศในราชกิจ
จานเุบกษาก�าหนดกรณตีวัอย่างทีถ่อืว่าเป็นส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคญั	
หรอืเป็นกรณผิีดพลาดอย่างร้ายแรง	หรอืทีไ่ม่เป็นสาระส�าคญัหรอื
เป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรง	หำกมีปัญหำเกี่ยวกับควำมเป็น
โมฆะของสญัญำหรอืข้อตกลง ให้คูส่ญัญำฝ่ำยหนึง่ฝ่ำยใดเสนอ
เรื่องต่อคณะกรรมกำรนโยบำยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด	 อย่าหลง 
น�าเรื่องไปสู่กระบวนการยุติธรรมอื่นนะครับ	 เพราะกฎหมาย
ก�าหนดไว้ชัดเจน	
	 ส่วนกรณีที่รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหาร
สัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ใน	 พ.ร.บ.	 นี ้
หมวดนี้	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด	
	 ตำมต่อฉบับหน้ำครับ	 ซ่ึงจะเป็นตอนสุดท้ำย	 ของ
กฎหมำยฉบับนี้ครับ
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ภารกิจกองกิจการสภา
โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

 เมื่อวันท่ี	 9	 มิ .ย.	 2560	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์	 เป็นประธานเปิดโครงการ	

“พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยส�าหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น”	รุน่ที	่2	โดยม	ี	ผอ.โรงเรยีน

พระยืนวิทยาคาร	นำยยุทธศำสตร์ โยธะพล กล่าวต้อนรับ 

ในโอกาสนี้มี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.พระยืน	 นำยสมำส 

นำมพิกุล ,ผอ.กองกิจการสภา	อบจ. นำงวรำพร หำญชนะชัยกูล 

ร่วมเป็นเกียรต	ิณ	หอประชมุโรงเรยีนพระยนืวทิยาคาร	อ.พระยนื	

จ.ขอนแก่น	 ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ความรู ้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน 

โรงเรียนสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	

วารสารคูนแคน 15



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

 เมือ่วนัที ่12 ม.ิย. 2560 นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม

คุณธรรมน�าชีวิต 4.0 โดยมี ส.อบจ.ขอนแก่น อ.เมือง เขต 2 นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว, ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ 

เขต 3 นายบุรินทร์ ศรีตรัย, ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง 

อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จตุพล ชมภูนิช เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 

ในหัวข้อ “คุณธรรมน�ำชีวิต 4.0” ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

โครงการอบรม
คุณธรรมน�าชีวิต 4.0
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<<< ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น
โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา
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ภารกิจกองคลัง >>>
โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

บริษัท บางจากกรีนเนท จ�ากัด  สาขาขอนแก่น-ยางตลาด
ตั้งอยู่เลขที่		252		หมู่	4		ต.บึงเนียม		อ.เมืองขอนแก่น		จ.ขอนแก่น		โทร.02-3672699

หจก. เจ วี พี เอนเนอร์จี้
ตั้งอยู่เลขที่		320		หมู่	2		ต.เมืองเก่า			อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น		โทร.089-6238883

ขอแนะน�าสถานประกอบการน�้ามัน ที่ได้จดทะเบียนและช�าระภาษีน�้ามันให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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<<< ภารกิจกองแผนและงบประมาณ
โดย...ธัชชพันธ์ ศิริสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์	เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรมเพ่ิมประสิทธภิาพการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่จังหวดัขอนแก่น	เม่ือวนัที่	
29	-	30	ม.ิย.	2560	ณ	โรงแรมอศัวรรณ	อ.เมอืง	จ.หนองคาย	ผูเ้ข้าร่วมประชมุประมาณ	
230	คน	ประกอบด้วย	ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่น,	 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	 ,สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น	,คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น	 ,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น	 ,เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดท�าแผนของส่วนราชการสังกัด
องค์การบริหาร	ส่วนจังหวัดขอนแก่น	โดยได้รับเกยีรติจาก	ท่ีปรึกษาโครงการสนบัสนนุ
ท้องถ่ินเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้	 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา	 ธนาคารโลก	 อำจำรย์
วัชรินทร์ ปัญญำประเสริฐ	เป็นวิทยากรบรรยาย	ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ในบริบทโลกที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี	
,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี12	 ,ยุทธศาสตร์จังหวัด	 ไปสู่การ
วางแผน	การจัดท�าแผน	และบูรณาการแผนงาน/โครงการ	เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
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ภารกิจกองกิจการขนส่ง >>>
โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

เปิดขยายเส้นทางการเดินรถ Suttle Bus ปรับอากาศ 
จาก ท่าอากาศยานขอนแก่น 

ถึง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

สวัสดีครับแฟนๆ วารสารคูนแคน ที่เคารพทุกๆ ท่าน พบกันอีกแล้ว

นะครบั ส�าหรบัฉบับนี ้กองกจิการขนส่ง ขอเสนอสาระน่ารูเ้ก่ียว

กับการดูแลยางเม่ือต้องจอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ ควรต้องสตาร์ทเครื่องยนต์

เดินหน้าถอยหลังครั้งละ 5-10 เมตร หลายๆ รอบ หรือน�ารถยนต์อออกไปวิ่งเป็น

ระยะทาง 2-3 กิโลเมตร ในทุก ๆ  สัปดาห์ เพราะรถยนต์ที่จอดนิ่งอยู่กับที่น�้าหนัก

ของตวัรถยนต์ทัง้หมดจะตกสูย่างแต่ละเส้นในจดุเดยีว โครงสร้างภายในและแก้ม

ยางจะมีการยึดตัวและเสียความยืดหยุ่นลงไปและหากยิ่งจอดนิ่งเป็นเวลานาน 

โครงสร้างของยางก็จะยิ่งมีโอกาสเสียง่ายข้ึน การสตาร์ทรถบ้างในทุกสัปดาห์จะ

ช่วยให้แก้มยางและโครงสร้างของยางมกีารขยบัตวั ท�าให้ระบบช่วงล่างและเบรก

มีการใช้งานด้วย จะช่วยให้อุปกรณ์ของเครื่องยนต์ไม่ต้องเสี่ยงต่อการช�ารุดเสีย

หายจนน�ามาซึ่งเหตุอันไม่คาดคิด ส�าหรับฉบับนี้ พบกันใหม่เดือนหน้าครับ

จาก ขับขี่ปลอดภัยกับ กปถ.
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<<< หน่วยตรวจสอบภายใน
โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

ที่มา : หนังสือ รวมข้อทักท้วง ด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รวบรวมเรียบเรียง โดย วิภา ธูสรานนท์

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

กำรใช้และกำรรักษำรถยนต์

ใบสัง่จ่ำยน�ำ้มนัไม่ได้ระบหุมำยเลขทะเบยีนรถยนต์

และปริมำณน�้ำมันที่เติม

    	เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน�้ามันเชื้อเพลิง	ตามใบสั่งจ่าย

น�้ามันแต่ไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์และปริมาณ

น�้ามันที่เติม	 ท�าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เบิกเติม

น�้ามันให้กับรถคันใด	และปริมาณจ�านวนเท่าใด

กำรใช้และกำรรักษำรถยนต์

ใบสั่งจ่ำยน�้ำมันไม่ได้ระบุหมำยเลขทะเบียนรถยนต์และ

ปริมำณน�้ำมันที่เติม

    	ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการเบิกจ่าย

น�้ามันเชื้อเพลิง	กรณีใบสั่งจ่ายน�้ามันไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียน

รถยนต์	และปริมาณน�้ามันที่เติม	โดยให้ตรวจสอบว่า	ผู้ที่ขอเบิก

น�้ามันเช้ือเพลิงได้เติมน�้ามันให้กับรถยนต์ส่วนกลางคันใดและ

สอดคล้องกับการขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางและบันทึก

การใช้รถยนต์ส่วนกลางหรือไม่	 และใช้เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการจริงหรือไม่	หากผลการตรวจสอบพบว่า	ผู้ที่ขอเบิกน�้ามัน

เชื้อเพลิงได้เติมน�้ามันให้กับรถยนต์ส่วนตัวหรือน�าไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตัว	 ให้เรียกเงินค่าน�้ามันเชื้อเพลิงที่เบิกไม่ถูกต้อง	

จากผู้ที่ต้องรับผิดชอบ	น�าส่งคืนคลังเทศบาลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว	

และให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีกับเจ้าหน้าที่และผู ้ที่

เกี่ยวข้อง	อย่าให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง. 
 						ในฉบบันีห้น่วยตรวจสอบภายใน		ได้น�าเสนอตัวอย่างข้อทกัท้วง

ของ	สตง.	มาให้ผู้ที่สนใจได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน		และในฉบับต่อ

ไปจะได้น�าตัวอย่างข้อทักท้วงมาน�าเสนอแก่ผู้สนใจได้ติดตามต่อไป
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ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น >>>
โดย...ราชัย โพธิ์ศรี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

 อบจ.ขอนแก่น ร่วมกับ สมัชชาชาวพุทธเพื่อความมั่นคงของชาติจังหวัดขอนแก่น พุทธสมาคมขอนแก่น และชมรมสตรี

อาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ�าปี 2560 

ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมประตูน�้าโฮเต็ล ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรต ิ

จาก นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และพระวิทยากรพิเศษ เจ้าคณะภาค 9 (ธ)  

พระธรรมดิลก ดร. บรรยายพิเศษเรื่อง แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ประชาชน ผู้น�าชุมชน 

ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น จาก 26 อ�าเภอ จ�านวน 160 คน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชาวบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ�าปี 2560
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<<< ข่าวแวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โดย…กันยารัตน์  ไวค�า  ศึกษานิเทศก์  อบจ.ขอนแก่น

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 25  ประจ�าปี 2560
	 เมื่อวันที่	19	มิ.ย.	2560	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ 

มอบหมายให้	รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นำยธำดำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร	เป็นตวัแทน	

อบจ.ขอนแก่น	เข้ารบัโล่เกียรตคิณุ	อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	นำยจรนิทร์ 

จักกะพำก ในพิธเีปิดงานมหกรรม		การจัดการศกึษาท้องถ่ิน	ระดับภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือ	 ครั้งที่	 25	 ประจ�าปี	 2560	ณ	 ลานสาเกตนคร	 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

บึงพลาญชัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 และหัวหน้าฝ่าย	 สังกัดส�านัก 

การศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชม 

การประกวดแข่งขัน

	 ในระหว่างวันที่	 19	 -	 21	 มิ.ย.	 2560	 นักเรียนและครูที่ได้รับคัดเลือก 

เป็นตัวแทน	 อบจ.ขอนแก่น	 เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งสิ้น	 56	

รายการ	ผลการแข่งขัน	อบจ.ขอนแก่น	 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับ

ประเทศรวม	26	รายการ	แยกเป็นรายการของนักเรียน	รวม	21	รายการ	และรายการ

ของคร	ู5	รายการ	สรุปสถิติผลการได้รับการคดัเลือกให้เป็นตัวแทนภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือเพื่อแข่งขันต่อระดับประเทศ	พบว่า	อบจ.ขอนแก่น	ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับที่	1 

(จากผู้เข้าแข่งขัน	105	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	
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เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >>>
โดย… ศิริกุล   ทัพซ้าย  ศึกษานิเทศก์  อบจ.ขอนแก่น

บทความ เรื่อง  โลกทัศน์จากภาษิตค�าสอน

ของคนอีสาน ( ตอนที่ 2)

	 ความเดิมตอนที่	 1เป็นการเกริ่นน�า	 ให้สาระความรู้ผู้อ่าน	
ในเรื่องความเป็นมาของโลกทัศน์จากภาษิต	 ค�าสอนของคนอีสาน	
และตั้งแต่ตอนที่	2	เป็นต้นไปนั้นในเนื้อความส่วนที่เป็นภาษิตหากผู้
อ่าน	อ่านด้วยภาษาอสีานก็จะได้อรรถรสและได้กล่ินไอของความเป็น
อีสานมากขึ้น
	 ในตอนที่	 2ขอเริ่มจากโลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อสตรีซ่ึงในท่ีนี้
หมายถึงสตรีโดยทัว่ไปทียั่งไม่ได้ออกเรอืน	แต่งงานภาษติสะท้อนโลก
ทศัน์ของคนอกีสานต่อสตรว่ีาต้องมคีวามงามพร้อมทัง้กายและจติใจ
ต้องรักนวลสงวนตวัมคีวามขยนัหมัน่เพยีรรูจั้กงานบ้านงานเรอืนรูจ้กั
ระมัดระวังกิริยาและต้องมีคู่ครอง
	 การมีความงามทั้งกายและใจ	 ภาษิตสะท้อนว่า	 คนอีสาน
ให้ความส�าคัญกับคุณสมบัติของผู้หญิง	มากกว่ารูป
สมบัติซึ่งเป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอก	 ความว่า	“หญิงรูปฮ้ำยคอง
วัตรพำงำม”	และคณุสมบตัขิองหญงิสาวนีห้มายรวมถงึการเป็นคน
ดมีศีลีธรรมและต้องประพฤติปฏบิติัอย่างสม�า่เสมอจนเป็นท่ีประจกัษ์
ภาษิตดังกล่าวหากต้องการรู้ว่าหญิงคนใดเป็นหญิงงาม	 (หมายถึง
กิริยาจรรยาดี)	ให้ไปถามพระที่วัด	ทั้งนี้	เนื่องจากบุคคลที่เข้าวัดเพื่อ
ท�าบุญตกับาตรและฟังเทศน์ฟังธรรม	ย่อมได้รบัการกล่อมเกลาจติใจ
ให้เป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมมีความดังนี้
 “อยำกฮู้สำวงำมให้ไปถำมพระในวัด” 
	 ภาษิตสะท้อนว่า	 สตรีที่มีแต่รูปสมบัติ	 หากปราศจาก
คุณสมบัติย่อมไร้ค่าความว่า	 “งำมแต่รูป จูบบ่หอม” ทั้งนี้เพราะ
คุณสมบัติส�าคัญของผู้หญิงวัยสาว	คือ	การเตรียมความพร้อมเพื่อที่
จะแต่งงาน	ท�าหน้าทีเ่ป็นภรรยาและเป็นแม่ต่อไปในอนาคตนอกจาก
นี้	 หญิงที่รูปงามมักให้ความส�าคัญกับรูปลักษณ์ของตนเองมากเกิน
ไป	และมกัทุม่เทเวลาให้กบัการอวดประชนัโฉมความงามของตน	ดงั
ความว่า	“คนงามมกัขีอ้วด”	ดังนัน้จึงมกัจะย่อหย่อนในเรือ่งการบ้าน
การเรือน

	 	 ชาติที่แนวนามบุ้ง	 	 แปนโตย่านกาตอด
	 	 เฮ็ดให้เป็นดั่งม่อน		 ใยหุ้มห่อใจจั่งดี

	 ขอบคุณ..	และสวัสดีค่ะ
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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	,

http://www.samyaek.com/board2/index.php

การอุทิศบุญให้ถึงแน่นอน รวดเร็ว ฉับพลัน 
 โดย...พระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล

(ต่อจำกฉบับที่แล้ว) (6) 

	 คนจะเลิกท�าบาปมาแสวงบุญก็ เพราะได ้ฟ ั งธรรม 

คนจะสนใจให้ทานรักษาศีลภาวนากเ็พราะได้ฟังธรรม	คนจะหลดุพ้น

จากทุกข์ได้เพราะฟังธรรม	พระพุทธเจ้าตรัสว่า	“ธรรมทำนคือกำร

ให้ธรรมเหนือกำรให้สิ่งอื่นๆ ทั้งหมด แม้ถวำยทำนในพระสงฆ์มี

พระพุทธเจ้ำเป็นประธำนก็ไม่เหนือกว่ำธรรมทำนได้” บุญกุศล 

ที่เกิดจากธรรมทานน้ีข้าพเจ้าขอมอบแก่เทวดาที่รักษาท่านผู้อ่าน 

ทุกท่าน	 เม่ือเทวดาได้รับบุญนี้แล้ว	 จงมีความสุข	 ความเจริญ 

มีฤทธิ์อ�านาจ	 จงช่วยเหลือท่านผู้อ่านให้ประสบความรุ่งเรืองยิ่งๆ 

ขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญ

 ตัวอย่ำงค�ำอธิษฐำน กำรเบิกบุญจำกสวรรค์ 

	 “ขออ�านาจของพระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	จงบนัดาล

ให้บญุกุศลทีข้่าพเจ้าเคยสร้างมาต้ังแต่อดีตชาติ	จงส�าเรจ็แก่เจ้ากรรม

นายเวรที่มาเบียดเบียนข้าพเจ้า..........................................	 เทวดา

ประจ�าตัวข้าพเจ้า	 ,	 เทวดาดูแลบ้าน	 ,	 นาคครุฑ	 ,	 อสูร	 ,	 ยักษ์	 ,	

คนธรรพ์	และภูติผีปีศาจ	ที่อยู่บริเวณบ้านของข้าพเจ้า”	

 6.กำรอุทิศบุญที่ได้รับผลทันที 

	 ขณะใส่บาตรหรือถวายของพระให้ตั้งจิตอธิษฐานทันที	

“บุญน้ียกให้เจ้ำกรรมนำยเวรที่มำเบียดเบียนข้ำพเจ้ำ เทวดำ

ประจ�ำตัวข้ำพเจ้ำ” 

	 หมำยเหตุ	:	การท�าบุญเล็กๆ	น้อยๆ	หากผู้ท�ามีความยินดี	

หรอืมคีวามสขุในการท�า	เช่น	การท�ากบัข้าวให้ครอบครวั	การให้เงนิ

ลูก	 การให้ข้าวสุนัข/แมว	 หรือการท�าอะไรให้คนอ่ืนก็ถือว่าเป็นบุญ

ทั้งสิ้นสามารถโอนบุญได้	

 กำรนั่งสมำธิ 

	 ก่อนนั่งสมาธิ	 อธิษฐานจิตว่า	“ขอบุญกุศลที่เกิดจำกกำร

นั่งภำวนำจงส�ำเร็จแก่เจ้ำกรรมนำยเวรท่ีมำถึงตัวข้ำพเจ้ำ และ

เทวดำประจ�ำตัวข้ำพเจ้ำ........ ในขณะนั่งสมำธิหำกเกิดบุญกุศล

ขึน้เมือ่ใดขอให้ท่ำนอธิษฐำนเอำบญุจำกข้ำพเจ้ำไปได้เลย และขอ

อย่ำได้ขัดขวำงกำรภำวนำของข้ำพเจ้ำ” 

	 การอุทิศบุญที่ได้รับผลทันที	การอุทิศบุญหรือการโอนบุญ	

สามารถท�าได้ทุกขณะจิต	 โดยท�าได้ในชีวิตประจ�าวัน	 ขณะที่ผู้ท�ามี

ความสุข	และมีความยินดีในการกระท�า	 เช่น	ยิ้มให้กัน	ทักทายกัน	

ถามข่าวสารทกุข์สกุดบิกนั	การยกย่องชมเชยซึง่กนัและกนั	การช่วย

เหลือคนตกทุกข์-	คนยากไร้	การให้อาหารสัตว์ที่ขาดคนดูแลฯลฯ	

	 บุญเหล่านี้สามารถโอนได้ทันที	 โดยตั้งจิตอธิษฐานว่า	 “บุญที่ 

เกิดจำกจิตมีควำมสุขจำก.....(กำรท�ำกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้นนี้ 

ยกให้กับ เจ้ำกรรมนำยเวรที่มำเบียดเบียนข้ำพเจ้ำ เทวดำผู้รักษำ

ข้ำพเจ้ำ ...ฯลฯ)” เป็นต้น

	 ติดตามโครงการเป ิดบ ้านรับธรรม	 อบจ.ขอนแก่น 

ฉบับหน้าครับ	(7)
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สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่ >>>
โดย...สุวนัย ภูมาศ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปญหาทางกฎหมายในการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

: ศึกษาเฉพาะกรณีการถ่ายโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
 (1)	Qualification	of	personnel	to	be	transferred	

and	 positioned	 in	 administrative	 line	 of	 local	 

administrative	organization	should	be	clearly	defined	

in	Local	Personnel	Administration	Act	(2)	comparison	

of	administration	should	be	obviously	written	 in	 the	

regulations	 about	 personal	 administration	 of	 local 

administrative	organization	so	as	to	prevent	practical	

contradictions	 (3)	 Qualifications	 of	 personnel	 to	 be	

transferred	 and	 positioned	 as	 operators	 under	 the 

supervision	of	 local	 administrative	 should	be	clearly	

specified	 in	 Local	 Personnel	 Administration	 Act	 (4)	

Support	 line	 to	 accept	 transfer	 of	 central	 and	 local	

bureaucrats	should	be	specifically	determined	in	the	

regulations	related	to	personnel	administration	of	local	

administrative	 organization	 to	 prevent	 practical	 

contradictions	(5)	The	fact	that	personnel	administrative	

organization	played	a	role	and	had	duties	to	transfer	

local	 bureaucrats	 between	 provinces	 or	 in	 case	 the	

local	 administrative	 organization	 disapproved	 the	 

transfer	 of	 local	 bureaucrats	 or	 officers	 to	 other	 

localities	 or	 even	 the	 case	 the	 deputy	 of	 local	 

administrative	organization	behaved	improperly	not	to	

be	 transferred	 to	work	 in	 other	 local	 administrative	

organizations,	 national-level	 local	 personnel 

	administrative	organization	should	have	authorities	to	

verify	 facts	 and	 conduct	 investigation.	 Furthermore,	 

if	 the	executives	of	 local	 administrative	organization	

unrightfully	exercised	discretion	or	the	deputy	of	local	

administrative	organization	misbehaved,	national-level	

personnel	 administrative	 organization	 should	 have	

power	to	approve	 instead	of	the	executives	of	 local	

administrative	organization	(6)	In	the	future,	there	may	

be	single	personnel	administration	committee	which	is	

local	 bureaucracy	 committee	 and	 there	 should	 be	

clearly	stipulating	qualification	of	personnel	to	position	

as	a	deputy	of	local	administrative	organization	in	local	

personnel	 administration	 act.	 In	 addition,	 the	 local	

bureaucracy	 committee	 should	 be	 separated	 in	 4	 

sections	including	(1)	experts	(2)	committee	by	position	

(3)	 representative	 committee	 of	 local	 administrative	

organization	and	(4)	representatives	of	local	bureaucrats.	

(7)	Qualifications	of	other	bureaucrats	who	would	be	

transferred	 to	work	 in	 administrative	 line	 under	 the	

supervision	of	local	administrative	organization	should	

be	obviously	defined	in	local	personnel	administration	

Act	(8)	comparison	of	position	of	other	bureaucrats	who	

would	be	transferred	to	work	 in	 local	administration	

organization	 should	 be	 clearly	 determined	 in	 the	 

regulations	 about	 personnel	management	 of	 local	

administrative	organization	(9)	Qualification	of	other
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<<< ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน
โดย...นิมิตร ลิเอาะ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

สัญญา หลักประกันและการบริหารสัญญา (ต่อ)

กำรงด  ลดค่ำปรับ  หรือกำรขยำยเวลำ

	 ฉบับนี้จะพูดต ่อจากฉบับที่แล ้ว	 การขยายเวลา 

ส ่งมอบงานตามสัญญาจ ้าง	 การบอกเลิกสัญญา	 เช ่น 

หน่วยงานหนึง่	ได้ท�าสญัญาจ้างพมิพ์หนงัสอื	จ�านวน	2,000	เล่ม	

กับห้างฯ	วงเงิน	373,000	บาท	ครบก�าหนดตามสัญญาภายใน

วันที่		20	มกราคม	2554	และมีการขยายเวลาการส่งมอบงาน

ซ่ึงตามข้อเทจ็จรงิ	ผูร้บัจ้างขอขยายเวลาการส่งมอบงานจ�านวน	

60	 วัน	 แต่เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานจ้างของส่วนราชการ 

ได้ให้เหตผุลการขยายเวลาตามระเบียบฯ	ข้อ	132(1)	โดยค�านวณ

วนัตามเหตทุีเ่กดิความผิดหรือความบกพร่องจริง	จ�านวน	107	วนั 

ซึ่งมากกว่าจ�านวนวันที่ผู ้รับจ้างขอขยายเวลา	 ส่วนราชการ 

จึงหารือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ดังนี้

	 1.	การที่ผู้รับจ้างขอขยายเวลาส่งมอบงานจ�านวน	60	วัน 

แม้ว่าเมื่อค�านวณตามความผิดหรือความบกพร่องของส่วน

ราชการ	เป็นจ�านวน	107	วัน	ซึ่งมีจ�านวนวันมากกว่าที่ผู้รับจ้าง

ขอมา	หน่วยงานจงึได้อนมุตัใิห้ขยายเวลาการส่งมอบงานให้เพียง				

60	 วัน	 เท่าที่ผู้รับจ้างขอมาเท่านั้น	 การปฏิบัติของหน่วยงาน 

ถูกต้องตามระเบียบฯ	 แล้วหรือไม่	 อย่างไร	 หากไม่ถูกต้อง 

ควรด�าเนินการเพิ่มเติมอย่างไร

										2.	หากการอนุมัติให้ขยายเวลาตามจ�านวนวันที่ผู้รับจ้าง

ตามข้อ	 1	 ถูกต้องแล้วผู้รับจ้างจะขอขยายเวลาส่งมอบงาน 

เพิ่มเติมจากเหตุเดิมอีก	 โดยอ้างว่าจ�านวนวันตามความผิด 

หรือความบกพร่องของส่วนราชการ	 มีมากกว่าจ�านวนวันที่เคย

ขอมาได้หรือไม่	อย่างไร

แนววินิจฉัย  กวพ.

 	ตามระเบียบฯ	ข้อ	132	วรรคแรก	ก�าหนดว่า	การงด

หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาท�าการตามสัญญา

หรือข ้อตกลง	 ให ้อยู ่ ในอ�านาจของหัวหน้าส ่วนราชการ 

ที่จะพิจารณาได้ตามจ�านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงด้วยเหต ุ

3	เหตุ	คือ	

	 1.	 เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วน 

	 	 ราชการ	

	 2.	 เหตุสุดวิสัย	

	 3.	 เหตเุกิดจากพฤตกิารณ์อนัหนึง่อนัใดทีคู่ส่ญัญาไม่ต้อง 

	 	 รับผิดตามกฎหมาย

 	 วรรคสอง	 ก�าหนด	 ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญา	

ก�าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบ

ภายใน	 15	 วัน	 นับแต่เหตุนั้นได้ส้ินสุดลง	 หากมิได้แจ้งภายใน

เวลาที่ก�าหนด	 คู ่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรือ 

งดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้	 เว้นแต่กรณี 

ตามข้อหนึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง	 หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้ว

ตั้งแต่ต้น

 	 กรณตีามทีห่ารือ	1	และ	2	หากหน่วยงานได้พจิารณา

จากข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า	 เหตุเกิดจากความผิดหรือ 

ความบกพร่องของส่วนราชการตามนัยระเบียบฯ	 ข้อ	 132(1)	

เป็นจ�านวน	107	วัน	แต่คู่สัญญาได้ขอขยายระยะเวลาตามเหตุ

ดงักล่าวเพยีง	60	วนั	และหน่วยงานได้พจิารณาขยายระยะเวลา

ให้แก่คูสั่ญญาเพียง	60	วนั	เท่าทีผู้่รับจ้างขอมาเท่านัน้	การปฏบัิติ

ของหน่วยงาน	จงึถูกต้องตามระเบยีบฯ	แล้ว	ต่อมา	หากคูส่ญัญา

ได้อ้างเหตุดังกล่าว	เพ่ือขอขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปอีก	

หน่วยงานยังสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาให้แก่คู่สัญญา 

เพ่ิมเติมได้ตามค�าขอ	 ทั้งนี้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ได้ขยายให ้

ไปแล้ว	ต้องไม่เกินตามจ�านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

ที่มำ	:	ส�ำนักบริหำรวิชำกำร		มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ข่าวกีฬา >>>
โดย...จ่าอ๋อง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

รุ่นอำยุไม่เกิน  8 ปี รุ่นอำยุไม่เกิน 10 ปี รุ่นอำยุไม่เกิน 12 ปี

รางวัลชนะเลิศ ทีม	เยาวชนรถไฟ ทีม	KK.cas ทีม	ณรงค์	อะคาเดมี่

รองชนะเลิศอันดับ	1 ทีม	ณรงค์	อะคาเดมี่ ทีม	ณรงค์	อะคาเดมี่ ทีม	เลอสรร	12	อะคาเดมี่

รองชนะเลิศอันดับ	2 ทีม	วุฒิญา	อะคาเดมี่ ทีม	เยาวชนรถไฟ ทีม	วุฒิญา	อะคาเดมี่

รองชนะเลิศอันดับ	3 ทีม	อ.ประชิต ทีม	บูมป๊อปคอร์น ทีม	KK.cas

ผู้ท�าประตูสูงสุด ด.ช.กฤษดา	ใต้ชมภู ด.ชภัทรพล	แซ่ตั้ง ด.ช.ประสาตพร	หงส์วิลัย,
ด.ช.ชาญชัย	ศรีละวรรณ

ผู้เล่นยอดเยี่ยม ด.ช.ญาณพัฒน์	นิลจอหอ ด.ช.ภูวดล	หอมกลาง ด.ช.คมกริช	พรมแก้ว

รุ่นอำยุไม่เกิน  14 ปี รุ่นอำยุไม่เกิน 16 ปี ประชำชนทั่วไป รุ่นอำวุโส 40 ปีขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศ ทีม	กระนวนมีธรรม ทีม	วุฒิญา	อะคาเดมี่ ทีม	น้องมะลิหมาขายชีท	A ทีม	Thailand	All	Star

รองชนะเลิศอันดับ	1 ทีม	The-T	บ้านไผ่ ทีม	ร.ร.กัลยาณวัตร ทีม	น้องมะลิหมาขายชีท	B ทีม	แก่นนครวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ	2 ทีม	บูมป๊อปคอร์น ทีม	ร.ร.เมืองพลพิทยาคม ทีม	ตรอ.สังข์ทองเซอร์วิส ทีม	รวมเพื่อนเมืองพล

รองชนะเลิศอันดับ	3 ทีม	ณรงค์	อะคาเดมี่ ทีม	ร.ร.เทพศิรินทร์	 ทีม	ตี๋	ขอนแก่น ทีม	KK	Water

ผู้ท�าประตูสูงสุด ด.ช.สกลเกียรติ	แสนบุตร นายวิสิทธิ์	ฮ้อขุนทด,
นายศรายุติ	รอดจอหอ

นายอภิชิต		มหาชัย นายอเนก	โคตรชุม

ผู้เล่นยอดเยี่ยม ด.ช.ชยานนท์	แสนสุข นายธนัทธรณ์	ป้องเขตสีห์รดี นายนนทวัช	รักษ์พิทักษ์วงศ์ นายสรายุทธ		อาจศรี

สวัสดีครับแฟนข่าวกีฬา	 รอบรั้ว	 อบจ.ขอนแก่นครับ	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวำนิชกพงษ์ ได ้อนุมัติโครงการแข่งขันฟุตซอล	 

อบจ.ขอนแก่นคัพ	 ต้านยาเสพติดครั้งที่	 6	 ประจ�าปี	 2560	 แข่งขันระหว่างวันที่	 2	 -	 18	 

มิ.ย.	2560	ณ	สนามกีฬา	อบจ.ขอนแก่น		การจัดการแข่งขันแบ่งเป็น	7	รุ่น	ได้แก่รุ่นเยาวชน

อายุไม่เกิน	8	ปี,รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน	10	ปีรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน	12	ปี	 ,รุ่นเยาวชนอายุ 

ไม่เกิน	14	ปี,รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน	16	ปี,	รุ่นประชาชนทั่วไปชาย	และรุ่นอาวุโสอายุ	40	ปี

ขึ้นไป	มีทีมร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น	132	ทีม	นักกีฬาทั้งหมด	จ�านวน	1,584	คน	ครับ

	 พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายก	อบจ.ขอนแก่น		ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวำนิชกพงษ์	เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬา	

โดยมี	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.เมือง	เขต	2	นำยวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว,	รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นำงสำวนงลักษณ์ รัตนจันทร์ ,ผอ.กองกิจการ

ขนส่ง	นำยประชติ อึง้ประเสรฐิ,หวัหน้าส�านกัปลดั	อบจ.	นำยวรเวทย์ ดเิรกศร	ีร่วมเป็นเกยีรตชิมการแข่งขนัและชมการแสดงโชว์จากนกัเรยีน

โรงเรียนกัลยาณวัตร	พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ
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พ.ศ.2556
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงกำร “จังหวัดขอนแก่น
ไม่ยุ่งเกี่ยวยำเสพติด” ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน
ของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จาก...จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2557
เกียรติบัตร “หน่วยงำนที่จัดกิจกรรมวันอุบัติภัย
แห่งชำติ และกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 2558”
จาก...ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดขอนแก่น

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

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

พ.ศ.2556
โล่ประกำศเกียรติคุณ “ผู้มีอุปกำระคุณ
แก่สมำคมยุวประชำธิปไตย” 
จาก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

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

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

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

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

พ.ศ.2554
รำงวลั “มผีลกำรปฏบิตังิำนของ อปท. ดำ้นกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ประเภท อบจ. ระดับเขต 
ประจ�ำปี 2553”
จาก...ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เขต	6	
ขอนแก่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
กระทรวงมหาดไทย

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

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

พ.ศ.2555
รำงวัล “ผู้ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
กรมประชำสัมพันธ์เป็นอย่ำงดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ์	ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.2554
รำงวัล “เสริมสร้ำงคุณค่ำกำรท�ำงำน
ของเครือข่ำย ทสม.”
จาก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2555
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ที่มีกำรด�ำเนินงำนด้ำนคนพิกำร”
จาก...กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

พ.ศ.2554
รำงวัล “กรรมกำรสงเครำะหดี์เด่น จงัหวดัขอนแกน่ 
ด้ำนกำรพัฒนำหรือกำรสงเครำะห์เด็กและเยำชน 
ประจ�ำปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ.2555
โล่เกียรติคุณที่ให้กำรสนับสนุน
“งำนชุมนุมลูกเสือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ.2554
รำงวัล “คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน
ประเภทรำงวัลผู้ให้กำรสนับสนุนกำรให้บริกำร
ของเคำน์เตอร์บริกำรประชำชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)

พ.ศ.2555
รำงวัลธรรมำภิบำล “สิงห์ทอง”
นักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2555
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.2553
รำงวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ประจ�ำปี 2552
ประเภท สถำนีขนส่งทำงบก
จาก...กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข
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พ.ศ.2556
รำงวัล “ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้ำนกำรศึกษำ ประจ�ำปี 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

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

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

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

พ.ศ.2554
รำงวัล “ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำกิจกรรมเด็กและเยำวชน
ประจ�ำปี 2554”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2552
รำงวัล “ผู้ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ	ประจ�าปี	2551”
จาก	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

พ.ศ.2552
รำงวัล “ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้ำนกำรศึกษำ ประจ�ำปี 2551”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2552
รำงวัล “นักบริหำรท้องถิ่นดีเด่น ด้ำนเป็นแบบอย่ำง
ของนักบริหำรท้องถิ่นดีเด่น ประจ�ำปี 2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

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

พ.ศ.2549
รำงวัล “เป็นผู้มีอุปกำรคุณต่อวงกำรห้องสมุด”
จาก...สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.2548
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2548
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีควำมพยำยำมในกำรจัดเก็บภำษี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2547
รำงวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2559
รำงวัลพระรำชทำน “เสำเสมำธรรมจักร”
ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์	
ประจ�าปี	พุทธศักราช	2559
จาก...กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2559
รางวัล	 “วัฒนคุณำธร”	 เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม	
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

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

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