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เล่าเรื่องจากปก
กับ นายก อบจ.ขอนแก่น

หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย

	 หมูบ้่านงจูงอาง	หรอืทีรู่จ้กัอย่างเป็นทางการ	คอื	หมูบ้่านโคกสง่า	

ตั้งอยู ่ที่ 	 หมู ่	 6	 บ้านโคกสง่า	ต.ทรายมูล	 อ.น�้าพอง	 จ.ขอนแก่น 

เดิมชาวบ้านมีอาชีพขายยาสมุนไพรควบคู่กับการท�านามาแต่รุ่นปู่ย่า 

ตายาย	 การขายยาสมุนไพรในสมัยก่อนต้องเดินเท้าไปเร ่ขายยา 

ตามหมู่บ้านต่างๆ	ด้วยความยากล�าบากมาก

	 หมู ่บ ้านงูจงอางบ ้านโคกสง ่าเป ็นหมู ่บ ้านท่ีมีการเล้ียงงู 

โดยน�าการแสดงมาดึงดูดล่อใจคนดูประกอบการขายยาสมุนไพร	 และ 

ได้ดัดแปลงการแสดงโชว์งูจงอางมาเป็นการชกมวยระหว่างคนกับงูแทน	

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

เป็นอย่างมาก

	 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี	อบจ.ขอนแก่น	น�าโดย	นายก	

อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	ได้สนบัสนนุ	อบต.ทรายมลู	

ในการจัดงานประจ�าปีงานประเพณีวันงูจงอางโลก	 เพื่อเป็นการส่งเสริม

การท่องเที่ยว	และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเพิ่มขึ้น	นอกจากนี้

ยังได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านงูจงอางให้ได้

มาตรฐานและมีส่ิงอ�านวยวามสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติด้วย

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น
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นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ
ปลัด อบจ.ขอนแก่น 

เจ้าของ :	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้อำานวยการ : 
	 ดร.พงษ์ศักดิ์		ตั้งวานิชกพงษ์	
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 
	 นายสิทธิกุล		ภูค�าวงศ์	
	 นางวัชราภรณ์		ผ่องใส	
	 นายพิทักษ์ชน	ช่างเหลา	
	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	 นายปรัชญา		ผิวผาง	
	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ที่ปรึกษา 
	 นายสุชาติ		ไตรองค์ถาวร	
	 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	 นายประสิทธิ์		อุดมธนะธีระ	
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
	 นายวรเวทย์		ดิเรกศรี	
	 หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
	 นางวราพร	หาญชนะชัยกูล	
	 ผู้อำานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
	 นายเพ็ชร		มูลป้อม	
	 ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ	
	 นางสาวจุฑารัตน์		สุภโตษะ	
	 ผู้อำานวยการกองคลัง	
	 นายวิรัติ		นาคนชม	
	 ผู้อำานวยการสำานักการช่าง	
	 นายประชิต		อึ้งประเสริฐ	
	 ผู้อำานวยการกองกิจการขนส่ง	
	 นางจิตลัดดา		สถิรธนากร	
	 ผู้อำานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	
	 นายสุวนัย		ภูมาศ	
	 ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่	
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 
	 นางพัฒนาวดี		วิริยปิยะ
	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

ผู้จัดการ 
	 นายวรเวทย์	ดิเรกศรี
 หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ช่วยผู้จัดการ : 
	 นางศิริพร		ประดาพล	
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
ฝ่ายประสานงานจัดส่งและนายทะเบียน : 
	 นางทัศรินทร์		เชิดโกทา
ฝ่ายประสานงานติดตามข้อมูลประจำากองต่างๆ : 
	 นายเทพมงคล		ประดาพล	 นางสาวสุธิดา	อุ่นสนธิ์	 นางนษ		ปรีทรัพย์
	 นางสาวผกาสวรรค์		ปรัชญคุปต์	 นายรุ่งโรจน์		สิงห์มี	 นางสุภาพร		ภูเงิน
	 นางกรรณิการ์		เจริญดี	 นายกิตติชัย		อุทธา	 นางกุลกาญจน์		แสงหมี
	 จ่าเอกวีระศักดิ์		อินทวงษ์
คณะผู้จัดทำาข่าวประจำากองบรรณาธิการ
	 นางสาวพรทิพา		ราชสีทา	 	
	 นางพัชร์ชวัล		สุวัตถิกุล	 	
	 นางณัฐชยา		ดาหาร	 	
	 นางสาวเกศนีย์		บุญอ่อน	 	 	
	 นางสาวพรรณนิษา		บุญปัน
	 นางวราภรณ์		อุทธา	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา		กรมโคตร	 	
วัตถุประสงค์ : 
	 เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมตามกรอบภารกิจของ	 อบจ.ขอนแก่น	 ตลอดจนองค์กรภาครัฐ	 และเอกชน	 เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	ข้อเสนอแนะ	ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก	โดยประชาชน	องค์กร
ภาคเอกชน	เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด	อย่างเต็มรูปแบบ
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บทบรรณาธิการ
 	 	 	 	 	 ส วั ส ดี ค ่ ะ ผู ้ อ ่ า น

ทุกท่าน	 	 วารสารคูนแคน 

ปีที่	 15	ฉบับที่	 3	ประจ�า

เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

กลับมาพบกับทุกท ่าน 

อีกครั้ ง 	 พร ้อมกับข ่าว

ความเคลื่อนไหวต ่างๆ 

ของ	 องค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด

ขอนแก่น

	 ก ่ อ น อื่ น ต ้ อ ง ข อ แ ส ด ง 

ความ เ สี ย ใ จต ่ อค รอบครั ว ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต 

ในเหตุการณ์การกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา	 ขอส่งก�าลังใจให้ชาวโคราชและขอขอบคุณ 

เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีจนภารกิจส�าเร็จ	 หวังว่าโศกนาฏกรรมครั้งน้ี 

จะเป็นบทเรียนให้กับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต	

	 อกีเหตกุารณ์ทีอ่ยากให้ทุกท่านระมดัระวงักค็อืเชือ้ไวรสัโคโรนา	ทีก่�าลงัระบาด	จงึอยากให้

ทุกท่านรู้จักวิธีป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโคโรนาเบื้องต้น	 คือควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด 

กับผู้ป่วย	หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่แออัด	ไม่ควรใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น	เช่น	ผ้าเช็ดหน้า	

ผ้าเช็ดตัว	แก้วน�้า	นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ	หมั่นล้างมือให้สะอาด	รักษาสุขภาพให้แข็งแรง	

ควรสวมหน้ากากอนามยัป้องกนัทกุครัง้เม่ืออยูใ่นชมุชน	

แล้วควรติดตามข่าวสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วย

นะคะ	 ในส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราก็มีการท�า

กิจกรรมจิตอาสา	 เราท�าความดี	 ด้วยหัวใจ	 รณรงค์ 

กินร้อน	ช้อนกลาง	ล้างมือ	ร่วมต้านไวรัสโคโรนาค่ะ

	 ก ่อนจากกันฉบับนี้ขออาราธนาคุณพระศรี

รัตนตรัยองค์พระธาตุขามแก่น	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน

สากลโลกจงบันดาลประทานพรให้แก่ทุกท่านประสบ

กับความสุขความเจริญ	มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	

พบกันฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ

นางนภัค		ปัญญาใส
นางจิระนันท์		ชนเวียน
นางสาววิภารัตน์		ชมชัยภูมิ
นางสาวรัชนีวรรณ		ทองชา
นางสาวยุวนิดา		แสนแก้ว

นายชาญสิทธิ์		คุ้มตะบุตร
นายเกียรติศักดิ์		บัวพา
นายพิพัฒน์พล		หล่อยดา
นางสาวอรษา		ดวงแก้ว
นายศิริวัฒน์		นามคัณที
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สินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าเรือ

ที่อยู่ 158 ซอยอุดมพร ต.เขื่อนอุบลรัตน์

อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

โทร : 081-0471876
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งานวันครูจังหวัดขอนแก่น
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัด์ิ ตัง้วานชิกพงษ์	อ่านสารนายก

รัฐมนตรี	 ในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น	 ครั้งท่ี	 64	 ประจ�าปี	 2563	 โดยมี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์	 เป็นประธาน	

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สุภชัย จันปุ่ม	 กล่าวรายงาน	 ในโอกาสนี้ 

มี	ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ,	หัวหน้าส�านักปลัด	อบจ.	

นายวรเวทย์ ดิเรกศรี	 ผู้บริหาร	 ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ร่วมเป็น

เกยีรต	ิเมือ่วนัที	่16	ม.ค.	2563	ณ	ศนูย์ประชมุอเนกประสงค์กาญจนาภเิษก	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฯ
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธาน

เปิดโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 กิจกรรมวันพบ 

ผู ้ปกครอง	 และมอบทุนปัจจัยพ้ืนฐาน	 ภาคเรียน	 2	 /2562	 โดยมี 

คณะผู้บริหาร	 คณะครู	 ผู้ปกครองนักเรียน	 ร่วมเป็นเกียรติจ�านวนมาก 

เมื่อวันที่	 21	 ม.ค.2563	ณ	หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน	อ.ชุมแพ	

จ.ขอนแก่น

ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

งานพาแลง ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอ�าเภอ
หนองสองห้อง ประจ�าปี 2563

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น		ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	เป็นประธาน

เปิดงานพาแลง	ในงานประเพณบีญุกุม้ข้าวใหญ่	และของดอี�าเภอหนองสองห้อง 

ประจ�าปี	 2563	 เพื่อสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรม	 เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและสินค้าอันเลื่องช่ือของอ�าเภอ

หนองสองห้อง	พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวด	โดยมี	นาย

อ�าเภอหนองสองห้อง	นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ	 กล่าวรายงาน	 พร้อมด้วย	

ส.อบจ.ขอนแก่น	เขต	อ.หนองสองห้อง	นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์	เมื่อวัน

ที่	 28	 ม.ค.	 2563	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	 ณ	 สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอ

หนองสองห้อง	อ.หนองสองห้อง	จ.ขอนแก่น

การแสดงมหรสพสมโภช ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 
และของดีอ�าเภอแวงใหญ่ ประจ�าปี 2563

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธาน

เปิดการแสดงมหรสพสมโภช	 ในงานประเพณีบุญกุ ้มข้าวใหญ่	 และ 

ของดีอ�าเภอแวงใหญ่	 ประจ�าปี	 2563	 โดยมี	 ปลัดอ�าเภอหัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารงานปกครอง	นายศุภโชค สันเสนาะ	 กล่าวรายงาน	 ในโอกาสน้ีม ี

ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.แวงใหญ่	นายทองสุข ธนูรัตน์	 ร่วมเป็นเกียรต ิ

ในพิธี	 เมื่อวันที่	 29	 ม.ค.	 2563	 ณ	 เวทีสนามที่ว่าการอ�าเภอแวงใหญ่	

อ.แวงใหญ่	จ.ขอนแก่น

5วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

เปิดถนนลาดยางแบบเคพซีล
เส้นทางจากบ้านแวงน้อย หมู่ 1 - บ้านหนองแวงห้วยทราย

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น		ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	เป็นประธาน

เปิดถนนลาดยางแบบเคพซีลเส ้นทางจากบ้านแวงน้อย	 หมู ่ 	 1	 - 

บ้านหนองแวงห้วยทราย	 หมู่	 2	 ต.แวงน้อย	 	 อ.แวงน้อย	 จ.ขอนแก่น 

โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.แวงน้อย	 นายคำาพันธ์ พรหมวงศ์

นายก	ทต.	แวงน้อย	นายไพฑูรย์ กิตติปัญจมาศ	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ	และชาวบ้าน	ให้การต้อนรับและร่วมพิธีจ�านวนมาก	

เมื่อวันที่	29	ม.ค.	2563

โฮมพาแลงแฝง ต�านานเหล่าพระยืน
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธาน

เปิดงานแสง	สี	เสียง	ชุด	“โฮมพาแลงแฝง ต�านานเหล่าพระยืน “	โดยมี	

นายอ�าเภอพระยืน	นายสัมภาษณ์ ศรีหงษ์	 กล่าวรายงาน	 พร้อมด้วย 

ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.พระยืน	นายสมาส นามพิกุล	 รองประสภา 

อบจ.ขอนแก่น	นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ	ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	อ.บ้านฝาง	

นายธณัช เครือมา	นายกเทศมนตรีต�าบลท่าพระ	นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	เมื่อวันที่	4	ก.พ.	2563		ณ	สนามหน้าโรงเรียนชุมชน

บ้านพระยืน	อ.พระยืน	จ.ขอนแก่น

มอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ 
ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธาน

ในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับ	 ผู้ด้อย

โอกาสผู ้ยากไร้	 ผู ้พิการ	 และผู ้สูงอายุ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2562 

ให้กับ	นางกว้าง  วรพัฒน์	ณ	บ้านเลขที่	 114	หมู่ที่	 6	บ้านหนองพลวง	

ต�าบลทุง่ชมพู	อ�าเภอภเูวยีง	จงัหวดัขอนแก่น	ในโอกาสนีม้	ีนายอ�าเภอภเูวยีง		

นายประจักร ์ ไชยกิจ สัสดีอ�าเภอภูเวียง	 พันโท นิพนธ ์ พุดละ 

ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	 23	 ร้อยโท ธนกฤต แสงราชา 

นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน	 ผู ้แทนผู ้บังคับกองพันทหารราบที่	 2 

กรมทหารราบที	่8	พร้อมด้วย	ผูน้�าท้องถิน่	ผูน้�าท้องที	่ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิ	ี	

เมื่อวันที่	5	ก.พ.	2563	ณ	บ้านหนองพลวง	ต.ทุ่งชมพู	อ.ภูเวียง	จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมเยาวชน มั่นใจห่างไกลยาเสพติด
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธาน

เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชน	มัน่ใจห่างไกลยาเสพตดิ	ประจ�าปีงบประมาณ	

2563	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.เปือยน้อย	 นายจิรายุ โชติศิลากุล, 

ผกก.สภ.เปือยน้อย	พ.ต.อ.รตันทตั ศรพีล,	นายก	อบต.ขามป้อม	นายเสถยีร 

ชะสิงห์,	 ก�านันต�าบลวังม่วง	นายสมชัย  มาโคตร	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

เมือ่วันที	่6	ก.พ.	2563		ณ	รร.บ้านห้วยแร่	ต.วงัม่วง	อ.เปือยน้อย	จ.ขอนแก่น

6 วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “บ้านค้อเกมส์” ครั้งที่ 22 
ประจ�าปี 2563

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธาน

เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	“บ้านค้อเกมส์” ครั้งที่	 22	 ประจ�าปี	

2563	โดยม	ีนายก	ทต.บ้านค้อ	ว่าทีร้่อยตร ีสมพร เทพวงษา	กล่าวรายงาน	

พร้อมด้วย	ส.ส.ขอนแก่น	เขต	4	นางมุกดา พงษ์สมบัติ,	ส.อบจ.ขอนแก่น	

อ.เมือง	เขต	9	จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ์ชัย	ร่วมเป็นเกียรติ	เมื่อวันที่	9	ก.พ.	

2563	ณ	 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปอ	 ต.บ้านค้อ	 อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

ประชุมผู้ปกครอง และจัดนิทรรศการวิชาการ
เปิดบ้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธาน

เปิดการประชุมผู้ปกครอง	 และจัดนิทรรศการวิชาการ	 เปิดบ้านการศึกษา	

ปีการศึกษา	 2562	พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

วิชาการครั้งนี้ 	 โดยมี	 คณะครู	 ผู ้ปกครอง	 และนักเรียนโรงเรียน 

พิศาลปุณณวิทยา	 รวมท้ังแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีและเยี่ยมชม

นิทรรศการจากกลุ่มสาระต่างๆ	 เมื่อวันที่	 14	 ก.พ.	 2563	ณ	หอประชุม

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

งานครบรอบ 48 ปี สีชมพูศึกษา
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นประธาน

เปิดงานครบรอบ	 48	 ปี	 สีชมพูศึกษา	 โรงเรียนในสังกัด	 อบจ.ขอนแก่น 

และพิธีคารวะบูรพาจารย์ของลูกศิษย์พร้อมมอบโล่ให้ศิษย์เก่าดีเด่นและ 

ผู้มีอุปการคุณ	 โดยมี	 ผอ.โรงเรียนสีชมพูศึกษา	 นายสุรชัย บุษราคัม 

กล่าวรายงาน	ในโอกาสนีม้	ีส.อบจ.ขอนแก่น	อ.สชีมพ	ูเขต	1,2	นายอาทติย์ 

ถนอมทุน, นายจารุพรรณ ภูวสันติ	เมื่อวันที่	15	ก.พ.	2563	ณ	สนามกีฬา

โรงเรียนสีชมพูศึกษา	อ.สีชมพู	จ.ขอนแก่น

พิธีส่งมอบถนนสายโสกเสือ - อบต.ทุ่งชมพู
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธาน

พิธีส่งมอบถนนสายโสกเสือ	 -	 อบต.ทุ่งชมพู	 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน

จาก	 อบจ.ขอนแก่น	 โดยมี	 นายก	 อบต.ทุ่งชมพู	นายสุรินทร์ หล้าแก้ว 

กล่าวรายงาน	 พร้อมด้วย	 นายอ�าเภอภูเวียง	 นายประจักร์ ไชยกิจ

อดีต	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.เวียงเก่า	นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล 

นายก	 อบต.บ้านเรือ	 นายเฉลิมศักดิ์ เสาวรัตนพงษ์	 ร่วมเป็นเกียรติ 

เมื่อวันที่	 22	 ก.พ.	 2563	ณ	 บริเวณองค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งชมพู	

อ.ภูเวียง	จ.ขอนแก่น

7วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตส�านึกปกป้องสถาบัน
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธาน

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “สร้างจิตสำานึกปกป้องสถาบันและ 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ”	 ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563	 (อ�าเภอบ้านแฮด)	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.บ้านแฮด 

นางนริศรา อรุณเดชาชัย	 กล่าวรายงาน	 เมื่อวันที่	 23	 ก.พ.	 2563 

ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแฮด	อ.บ้านแฮด	จ.ขอนแก่น

ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ ประจ�าปี 2563
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 ร่วมพิธีเปิดงาน 

“ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ”	ประจ�าปี	2563	โดยมี	ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัขอนแก่น		ดร.สมศกัดิ ์จงัตระกลุ	เป็นประธาน	นายอ�าเภอหนองเรอื	

นายประจวบ รักแพทย์	กล่าวรายงาน	ในโอกาสนี้มี	ส.ส.เขต7	ขอนแก่น	

นายสมศักดิ์ คุณเงิน,	ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.หนองเรือ	 เขต	1	นายสุรพจน์ 

เตาะเจริญสุข	ผู้น�าท้องที่	ผู้น�าท้องถิ่น	ร่วมเป็นเกียรติ	 เมื่อวันที่	13	ม.ค.	

2563	ณ	สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอหนองเรือ	อ.หนองเรือ	จ.ขอนแก่น

วันทหารผ่านศึก ประจ�าปี 2563
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์ มอบหมายให้	

รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสทิธกิลุ ภคูำาวงศ์	พร้อมด้วย	รองปลดั	อบจ.

ขอนแก่น	นายประสทิธิ ์อดุมธนะธรีะ	หวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	และ

พนกังาน	อบจ.ขอนแก่น	เข้าร่วมวางพวงมาลาเนือ่งใน	“วนัทหารผ่านศกึ” 

ประจ�าปี	2563	โดยมี	ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	23	พลตรีปราโมทย์ 

นาคจันทึก	 เป็นประธาน	 เมื่อวันที่	 3	 ก.พ.2563	 ณ	 อนุสาวรีย์แห่ง 

ความเสียสละ	 หน้ากองบังคับการกองพันทหารม้าท่ี	 6	 ค่ายศรีพัชรินทร	

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการขยายระบบการขนส่งน�้ามันทางท่อไปยัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์	

โครงการขยายระบบการขนส่งน�า้มนัทางท่อไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

โดยมี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 ฯพณฯ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 

เป็นประธาน	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 ไทยไปป์ไลน์	 เน็ตเวิร์ค	 จ�ากัด 

นายลือชัย สุดสาคร	 กล่าวรายงาน	 และมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	

นายสมศักด์ิ จังตระกุล	 กล ่าวต ้อนรับ	 เมื่อวันที่ 	 5	 ก.พ.	 2563 

ณ	สถานที่ก่อสร้างคลังน�้ามัน	อ.บ้านไผ่	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	 นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 ร่วมพิธีวันคล้าย 

วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 เป็นประธานในพิธี	 เม่ือวันท่ี	 10	 ก.พ.	 2563 

ณ	 สนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่	 1	 อ.เมือง 

ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท ทีโอที จ�ากัด
กับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูคำาวงศ์	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลง

นามความร่วมมือระหว่างบริษัท	 ทีโอที	 จ�ากัด	 กับ	 สภาวัฒนธรรมจังหวัด

ขอนแก่น	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล 

เป็นประธานในพิธี	 เมื่อวันที่	 11	 ก.พ.	 2563	ณ	 ห้องประชุมแก่นเมือง 

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ร่วมพิธีมอบเงินบริจาค 

ช่วยเหลือผู ้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 สายพันธุ์ใหม่	 2019	 ในสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล 

ร่วมกับ	24	องค์กรจีนจังหวัดขอนแก่น	หัวหน้าส่วนราชการ	ร่วมมอบเงิน	

จ�านวน	 1,000,000	 บาท	 ผ่าน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประจ�าจังหวัดขอนแก่น	ฯพณฯ เหลียว จวิ้นหยุน	เมื่อวันที่	6	ก.พ.	2563	

ณ	ห้องแก่นเมอืง	ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น	อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

กิจกรรมปลูกป่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

(ทสม.) ประจ�าปี 2563  

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ	ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่า

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	(ทสม.)	ประจ�าปี	2563	โดยมี	รักษาราชการแทน	

นายอ�าเภอเมืองขอนแก่น	นายกองตรี พิชัย วันตา	 เป็นประธาน	 และมี		

ผอ.กองกิจการสภา	 นางวราพร หาญชนะชัยกูล	 ผอ.กองแผนและ 

งบประมาณ	นายเพ็ชร มูลป้อม	ผอ.กองการเจ้าหน้าที่	นายสุวนัย ภูมาศ 

ร่วมเป็นเกียรติ	 เม่ือวันท่ี	 10	 ม.ค.	 2563	 ณ	 ป่าชุมชนบ้านหัวถนน 

ต.พระลับ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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“รู้เรื่องกฎหมาย”
โดย พีระพงษ์  สงกลาง  นิติกรช�านาญการพิเศษ

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

	 ข้อ	17	วรรคสอง		ให้ผู้แต่งตั้งส่งส�านวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ	เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการ

คลังประกาศก�าหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ใหม่

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ฉบับลงวันที่  31 มีนาคม 2552 (ยกเลิก)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562

(ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่  14 มกราคม 2563)

1.	 ความเสียหายจากสาเหตุทั่วไป	เช่น	อุบัติเหตุ	เพลิงไหม้	ทรัพย์สินหาย

หรือสูญหาย

	 1.1	ส�าหรับส่วนราชการ	ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน	500,000	บาท

	 1.2	ส�าหรับราชการส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	และหน่วยงานอื่นของรัฐ	

ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน	1,000,000	บาท

	 (ไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ)

2.	 ความเสียหายมีสาเหตุมาจากการทุจริต	หรือเงินขาดบัญชีหรือการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย

	 •	 ส�าหรับส่วนราชการ	ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน200,000	บาท

						 2.2	 ส�าหรับราชการส่วนท้องถิ่น	 รัฐวิสาหกิจ	 และหน่วยงานอื่น

ของรัฐ	ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน	400,000	บาท

	 	 2.3	 ความเสียหายที่เกิน	2.1	และ	2.2	และ

	 	 	 2.3.1	 กรณีทุจริต	 หน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ทุจริต	

+	ผู้เกี่ยวข้องชดใช้เต็มจ�านวน

	 	 	 2.3.2	 กรณีเงินขาดบัญชีหรือไม ่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

หน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้เต็มจ�านวน

	 	 	 (ไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ)

ข้อ 4		ในประกาศนี้

	 “หน่วยงานของรัฐ”	 หมายความว่า	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 หรือ 

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	 ราชการส่วนภูมิภาค	

ราชการส่วนท้องถิ่น	 และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือ 

พระราชกฤษฎีกา	 และให้ความหมายรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่ มี 

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ	 ตามพระราชบัญญัต ิ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.	2539

ข้อ 5	 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้	 ไม่ต้องรายงาน 

ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

	 5.1	 ค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน	1,000,000	บาท

	 5.2	 ความเสียหายครั้งละเกิน	1,000,000	บาท	ส�าหรับ

															5.2.1	ความเสียหายจากสาเหตทุัว่ไป	เช่น	อบุตัเิหต	ุเพลงิไหม้	

ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย	 และหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ 

ผู้ต้องรับผิดชดใช้ตั้งแต่ร้อยละ	7.5

															5.2.2	ความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการทุจริต	 และหน่วย

งานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ทุจริต	+	ผู้เกี่ยวข้องชดใช้เต็มจ�านวน

	 	 5.2.3	ความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากเงินขาดบัญชีหรือ 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 และหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ต้อง 

รับผิดชดใช้เต็มจ�านวน

	 5.3	 ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐซึ่ง 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก ่

ทางราชการ

ข้อ 6	 ความเสียหายที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งส�านวนให้กระทรวงการ

คลังตรวจสอบตามข้อ	 5	 ให้รายงานความเสียหายในระบบความรับผิด 

ทางละเมิดและแพ่ง
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ.
โดย...เกศนีย์  บุญอ่อน เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพ และทบทวนบทบาทหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�าต�าบล สารวัตรก�านัน อ�าเภอซ�าสูง จังหวัดขอนแก่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	ประธานพธิเีปิดโครงการพฒันาศักยภาพ	และทบทวนบทบาทหน้าทีใ่นการเพิม่ประสทิธภิาพ

การปฏิบัติงานของก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	แพทย์ประจ�าต�าบล	สารวัตรก�านัน	อ.ซ�าสูง	จังหวัดขอนแก่น	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563 

โดยมี	 ปลัดอ�าเภอซ�าสูง	 นายกิจจา หมอกเจริญ	 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง	 กล่าวรายงาน	 ในโอกาสนี้มี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 อ.ซ�าสูง 

นายอุทัย วิสิลา,	 นายอ�าเภอซ�าสูง	นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง	 และหัวหน้าส่วนราชการ	 เข้าร่วมเป็นเกียรติ	 เม่ือวันที่	 16	 ม.ค.	 2563	ณ	 หอประชุม 

ที่ว่าการอ�าเภอซ�าสูง	อ.ซ�าสูง	จ.ขอนแก่น
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 ระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	พ.ศ.	2562	ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์

และวธิกีารแบ่งเขตเลอืกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ิน	และส�านกังานคณะกรรมการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัขอนแก่น	ได้ประสานองค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดัขอนแก่นให้ด�าเนนิการแบ่งเขตเลอืกตัง้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	

โดยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 จึงได้ด�าเนินการแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

จ�านวน	42	เขต	ดังนี้	

 อำาเภอที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง จำานวน 8 อำาเภอ ดังนี้

	 	 1)	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	 จ�านวน		9		เขต

	 	 2)	อ�าเภอชุมแพ		 จ�านวน		3		เขต	

	 	 3)	อ�าเภอน�้าพอง		 จ�านวน		2		เขต

	 	 4)	อ�าเภอบ้านไผ่		 จ�านวน		2		เขต

	 	 5)	อ�าเภอหนองเรือ	 จ�านวน		2		เขต

	 	 6)	อ�าเภอเมืองพล		 จ�านวน		2		เขต

	 	 7)	อ�าเภอกระนวน		 จ�านวน		2		เขต

	 	 8)	อ�าเภอหนองสองห้อง	 จ�านวน		2		เขต

 อำาเภอที่มีเขตเลือกตั้ง 1 เขต จำานวน 18 อำาเภอ ดังนี้

	 	 1)	อ�าเภอเวียงเก่า	 2)	อ�าเภอเปือยน้อย

	 	 3)	อ�าเภอภูผาม่าน	 4)	อ�าเภอหนองนาค�า

	 	 5)	อ�าเภอซ�าสูง	 6)	อ�าเภอโคกโพธิ์ไชย

	 	 7)	อ�าเภอโนนศิลา		 8)	อ�าเภอแวงใหญ่

	 	 9)	อ�าเภอบ้านแฮด		 10)	อ�าเภอพระยืน

	 	 11)	อ�าเภอเขาสวนกวาง	 12)	อ�าเภอแวงน้อย

	 	 13)	อ�าเภออุบลรัตน์	 14)	อ�าเภอชนบท

	 	 15)	อ�าเภอบ้านฝาง	 16)	อ�าเภอภูเวียง

	 	 17)	อ�าเภอมัญจาคีรี	 18)	อ�าเภอสีชมพู

	 ท้ังนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดขอนแก่น	 ได้ด�าเนินการประกาศเร่ือง	 การรับฟังความคิดเห็น 

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 เมื่อวันที่	 7	 ก.พ.	 2563	 เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชน 

ในเขตเลอืกตัง้แสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ	จากนัน้คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกต้ัง	จะน�าความคดิเหน็และข้อเสนอแนะดงักล่าว	

มาประกอบการพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้ง	 แล้วรวบรวมสรุปความเห็นพร้อมผลการพิจารณา	 เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ต่อไป

สาระน่ารู้กองกิจการสภา อบจ.
โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 วารสารคูนแคน



ขอแนะน�าโรงแรม ที่ช�าระค่าธรรมเนียมบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้เข้าพักในโรงแรม ในอัตราร้อยละ 1

ตามข้อเท็จจริงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงแรมเดอะชีวินโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น 

ที่อยู่	333	หมู่ที่	8	ถนนมะลิวัลย์	ต�าบลชุมแพ	อ�าเภอชุมแพ	จังหวัดขอนแก่น	โทร	043-313333

โรงแรมวรรณวนีรีสอร์ท

ที่อยู่	413	หมู่ที่	2	ถนนมะลิวัลย์	ต�าบลโนนสะอาด	อ�าเภอชุมแพ	จังหวัดขอนแก่น	โทร	097-3011290

I โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ภารกิจ กองคลัง

15วารสารคูนแคน



I โดย...พิพัฒนพล หลอยดา ผูชวยนักประชาสัมพันธ

ขาวเดน อบจ.ขอนแกน

	 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากร

ด้านช่าง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ในระหว่างวันที่	3	-	4	ก.พ.	

2563	โดยม	ีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย	นายนพินธ์ บญุญามณี 

เป็นประธาน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล	 และ	

น	ายก	 อบจ.ขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	 กล่าวต้อนรับ	

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	 นายสมศักดิ์ 

กิตติธรกุล	 กล่าวรายงาน	 ในโอกาสนี้มี	 รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	

นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์,	 ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ 

หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	และพนักงาน	อบจ.ขอนแก่น	เข้าร่วมเป็น

เกียรติ	ณ	 โรงแรมอวานี	 ขอนแก่น	 โฮเทล	 แอนด์	 คอนเวนชั่น	 เซ็นเตอร์	

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรด้านช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

16 วารสารคูนแคน



17วารสารคูนแคน



โคโรนา
2 0 1 9

รู้ทันไวรัส

18 วารสารคูนแคน
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20 วารสารคูนแคน



21วารสารคูนแคน



I โดย...สุวลี ศิริธรรมจักร นักพัฒนาชุมชนช�านาญการ

	 ระหว่างวันที่	 15	 -	 16	 ม.ค.	 2563	 ณ	 อาคาร	 5	 ชั้น	 1	 

ตึกโอท็อป	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ได้จัดท�าโครงการ	 

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	(ทสม.)	ประจ�าปี	2563	โดยได้รับเกียรติจาก	

ผอ.กองแผนและงบประมาณ นายเพช็ร มูลป้อม ได้พบปะและกล่าว

ต้อนรบัคณะผูร่้วมกจิกรรม ในพธิเีปิดโครงการ พร้อมนีไ้ด้รับเกยีรติ

จาก ปลดั อบจ.ขอนแก่น นางพฒันาวด ีวริยิปิยะ เข้าร่วมเยีย่มชม

การประดิษฐ์กระเป๋า และให้ก�าลังใจผู้ร่วมกิจกรรม

	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	(ทสม.)	ประจ�าปี	2563	 

มีวัตถุประสงค์	 เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของเครอืข่ายอาสาสมคัร

พทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่านในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	 ให้เป็นทีป่ระจักษ์ต่อสาธารณชน

ทั่วไป	 มีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีชัดเจนต่อเน่ือง	 และให้ 

ผูเ้ข้าร่วมอบรมได้เรียนรูก้ารน�าวสัดเุหลอืใช้กลบัมาประดิษฐ์เป็นของใช้	

ทั้งการผลิตเพื่อใช้เอง	 และการผลิตเพื่อจ�าหน่าย	 รวมถึงสร้างสรรค ์

ผลงานการผลติจากวสัดเุหลอืใช้จากครัวเรอืน	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ประจ�าปี 2563

ภารกิจ กองแผนและงบประมาณ

22 วารสารคูนแคน



I โดย...รุงโรจน สิงหมี หัวหนาฝายปฏิบัติงานขนสง

	 เมื่อวันที่	 28	 ม.ค.	 2563	 นายก	 อบจ.	 ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ 

ตั้งวานิชกพงษ์	 มอบหมายให้	 ผอ.กองกิจการขนส่ง	 นายประชิต 

อึ้งประเสริฐ	 ร ่วมการตรวจติดตามเพื่อเฝาระวังและปองกันการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	2019	(Novel	Coronavirus	

2019)	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล	และ	

นพ.สสจ.ขอนแก่น	นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา	ลงพื้นที่ตรวจติดตาม

และเฝาระวงัการแพร่ระบาด	ตามมาตรการปองกนัสงูสดุ	โดยท�าการตรวจ

สภาพร่างกายของพนกังานขบัรถและผูโ้ดยสารทีเ่ดินทางมากบัรถโดยสาร

ระหว่างประเทศ	 พร้อมกันนั้นยังมีการแจกหน้ากากอนามัยและเจล

แอลกอฮอล์ล้างมอื	รวมทัง้มีการแนะน�าการปองกนัตนเองให้กบัผู้โดยสาร

ที่มาใช้บริการรถโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศและเส้นทางอื่นๆ	

ที่เชื่อมต่อกับจังหวัดขอนแก่น	 อย่างเข้มงวด	ณ	 สถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดขอนแก่น	แห่งที่	3	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (Noval Coronavirus 2019)
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

การตรวจติดตามเพื่อเฝาระวังและปองกันการแพร่ระบาดของ

สาระนารู กองกิจการขนสง

23วารสารคูนแคน



I โดย...กรรณิการ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (จัดซื้อชุดกีฬาสําหรับเขารวมการแขงขันกีฬา)

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

	 เบิกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	จ�านวน	35,000	บาท	เป็นค่าจัดชื้อชุดกีฬาส�าหรับผู้บริหาร	พนักงาน	สมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	และผู้น�าชุมชนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น	ครั้งที่	11	ระหว่างวันที่	13	-	22	ธันวาคม	2554	ดังนี้

	 -	เสื้อกีฬา		 จ�านวน	100	ตัว	ๆ	ละ	200	บาท		 จ�านวนเงิน	20,000	บาท

	 -	กางเกงกีฬาขาสั้นสีด�า		 จ�านวน	50	ตัว	ๆ	ละ	100	บาท		 จ�านวนเงิน	5,000	บาท

	 -	กางเกงกีฬาขาสั้นสีน�้าเงิน		 จ�านวน	50	ตัว	ๆ	ละ	100	บาท		 จ�านวนเงิน	5,000	บาท

	 -	ถุงเท้ากีฬาชาย		 จ�านวน	50	คู่	ๆ	ละ	50	บาท		 จ�านวนเงิน	2,500	บาท

	 -	ถุงเท้ากีฬาหญิง		 จ�านวน	50	คู่	ๆ	ละ	50	บาท		 จ�านวนเงิน	2,500	บาท		 รวมเป็นเงิน	35,000	บาท

	 เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	 ท่ี	 มท	 0808.4/ว	 2589	 ลงวันท่ี	 3	 สิงหาคม	 2547	 ข้อ	 1.3	 และหนังสือ	

ที่	มท	0808.4/184	ลงวันที่	9	มกราคม	2555	ก�าหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา	ค่าชุดนักกีฬา	หรือชุดนักกีฬา	

พร้อมทัง้รองเท้า	ถุงเท้าและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	ได้เท่าที่จ�าเป็นและประหยัด	ซึ่งค่าใชจ้่ายดังกล่าวต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

หรือนักกรฑีาเท่านัน้	มไิด้หมายถงึบคุคลทีเ่ก่ียวข้องอืน่ดงันัน้	การเบกิจ่ายค่าจัดซ้ือชดุกฬีาส�าหรับผู้บริหาร	พนกังาน	สมาชกิสภาเทศบาล

ต�าบลและผู้น�าชุมชน	จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้

ข้อเสนอแนะ

ขอให้ตรวจสอบว่า	มนีกักฬีาจ�านวนกีค่น	ท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบลส่งเข้าร่วมแข่งขนักฬีา	เพือ่ค�านวณค่าใช้จ่ายในการเบกิจ่าย

ค่าเส้ือกีฬา	 ให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ	 ดังกล่าวต่อไป	 และในส่วนที่ไม่ใช่นักกีฬาขององค์การบริหารส่วนต�าบลให้ค�านวณ

ค่าเสื้อเพื่อน�าเงินส่งคืนคลังองค์การบริหารส่วนต�าบล

ที่มา	:	หนังสือแนวทางปฏิบัติราชการของตนท้องถิ่นที่ควรรู้	(เกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ)	กองคลัง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง.
ในฉบับนี้หนวยตรวจสอบภายใน ไดนําเสนอตัวอยางขอทักทวงของ สตง.

มาใหผูที่สนใจไดเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และจะไดนําตัวอยางขอทักทวงมานําเสนอแกผูสนใจไดติดตามตอไป

บทความ หนวยตรวจสอบภายใน

24 วารสารคูนแคน



1. หนังสือธรรมะ

	 เนื่องจากพระสงฆ์	 มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา	

จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่แตกฉาน

2. เครื่องเขียน สมุด ปากกา ดินสอ

	 พระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยัติธรรม	 และจดก�าหนด

นัดหมายต่าง	ช่วยจ�า	บางรปูท่านเป็นเหรญัญกิดแูลค่าใช้จ่าย	

ยิ่งต้องใช้มาก	 แต่ไม่ค่อยมีใครถวายเคร่ืองเขียนเหล่าน้ี	

พระท่านจึงต้องไปเดินหาซื้อเองเสมอ	 หากเราถวายไป	

พระท่านจะได้ใช้อย่างแน่นอน

3. รองเทา

พระท่านต้องเดินบิณฑบาตร,	ธุดงค์,	 ไปเรียนหนังสือ,	

ไปกิจนิมนต์ตามท่ีต่าง,	 บางรูปต้องท�างานท่ีใช้แรงงานในวัด	

เช่น	ก่อสร้าง	ท�าสวน	สิ่งที่ต้องรับภาระหนักก็คือ	รองเท้า

4. ใบมีดโกน

	 พระต้องโกนผมทุกวันโกน

5. แชมพู

	 พระท่านไม่มผีมมาปกปองหนงัศรีษะเลย	ทัง้ความร้อน	

ฝุนละออง	 เชื้อโรคต่าง	 ก็จะเข้าถึงหนังศีรษะของท่านได้

โดยตรง	แถมการรักษาสมดุลความชุ่มชื้นของหนังศีรษะก็จะ

เสียไป	 เพราะไม่มีผมปกคลุม	 ท�าให้หนังศีรษะของพระ	

มักจะแห้ง	 และเกิดโรคผิวหนังอยู่เสมอ	 เช่น	 ชันตุ	 เป็นต้น	

สิ่งที่จะช่วยบรรเทาได้ก็คือ	แชมพู

6. ผาไตรจีวร

	 ทีมี่ความยาวพอทีจ่ะนุง่ห่มได้	มคีวามหนาพอเหมาะสม

เพราะผ้าทีติ่ดมากบัถงัเหลือง	มนัทัง้ส้ัน	ทัง้เต่อ	ทัง้บาง	ท�าให้

พระท่านล�าบากใจเวลาสวมใส่	ขาดความมั่นใจ	และเสียภาพ

ลักษณ์ที่ดีของสงฆ์

7. ยา

	 ยาสามัญประจ�าบ้าน	ยาแก้ปวดหัว	ปวดท้อง	ยาแก้ไอ	

แก้ไข้	 ลดกรดในกระเพาะอาหาร	 ยาใส่แผลสด	 แผลเปอย	

แผลไฟไหม้	น�้าร้อนลวก	แผลพุพอง	เป็นหนอง

8. ผาขนหนูสีสุภาพ

	 เพราะผ้าขนหนูที่ติดมากับถังเหลืองมักหยาบ	 เล็ก	

และคุณภาพต�่า	จนเอามาใช้ไม่ได้ใน	ชีวิตจริง

9. นํ้ายาเช็ดพื้น

	 พระท่านจะเอาน�้ายาเช็ดพื้นไปผสมน�้า	 ถูกุฏิ	 ศาลา	

อโุบสถ	เพราะนอกจากจะช่วยผ่อนแรงในการท�าความสะอาด	

สลายคราบแล้ว	 บางยี่ห้อยังช่วยคร่าเช้ือโรคที่อยู ่ในมูล

นกพิราบ	ฉี่หมา	ฉี่แมว	ฉี่หนู	เห็บ	หมัด	ของหมาวัดได้อีกด้วย

ข้อมูลจาก	https://www.ให้ความรู้.com

I โดย...วรเวทย ดิเรกศรี หัวหนาส�านักปลัด อบจ.

โครงการเปดบานรับธรรม อบจ.ขอนแกน

สังฆทาน 9 อยาง

ที่ถวายแลวไดบุญสูงมาก เพราะไดใชประโยชนจริง

25วารสารคูนแคน



I โดย...ประทุมมา ค�าละมูล ศึกษานิเทศกช�านาญการพิเศษ

ขาว แวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 จัดโครงการแข่งขันทักษะ

ทางวชิาการงานมหกรรมการจดัการศกึษาท้องถิน่	ประจ�าปี	2563	รอบคดัเลอืก	

โรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดขอนแก่น	ในวนัที	่24	ม.ค.2563	

ณ	 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร	 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ	 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน	 ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 ครั้งท่ี	 28	 ประจ�าปี	 2563	 ในห้วงวันที่	 16	 -	 19	

มิ.ย.	2563	ณ	เทศบาลเมืองสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์	โดยมีนักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขัน	จ�านวน	965	คน	

	 ผลการแข่งขนั	องค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น	ได้ตวัแทนระดบั

มัธยมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก	จ�านวน	46	กิจกรรม	

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจ�าปี 2563 
รอบคัดเลือก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

26 วารสารคูนแคน



27วารสารคูนแคน



I โดย...กันยารัตน ไวค�า ศึกษานิเทศกช�านาญการพิเศษ ส�านักการศึกษาฯ อบจ.ขอนแกน

เกร็ดความรู ส�านักการศึกษา

หากกล่าวถึงเครื่องมือขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในห้วงนี้	 ใครไม่กล่าวถึงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	

(Professional	Learning	Community	หรือ	PLC)	ถือว่าเชย	ไม่ทันสมัย

อย่างมาก	

	 อนัทีจ่รงิ	PLC	ในโรงเรยีนสังกดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	

เกดิตัง้แต่ปี	พ.ศ.2559	ซึง่กลุม่งานนเิทศ	ตดิตามและประเมนิผลการจดัการ

ศกึษา	ส�านกัการศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	ได้น�ามาใช้แก้ปญหาการอ่าน

ไม่ออก	 เขียนไม่ได้	 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 จนสามารถถอด

รปูแบบทีเ่รยีกว่า	THEWA	Model	(เทวา	โมเดล)	ซึง่	นางเทวา ตัง้วานิชกพงษ์ 

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	 ได้ด�าเนินการร่วมกับ	นางสาวศิริกุล ทัพซ้าย 

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	 สังกัดอบจ.ขอนแก่น	 รูปแบบดังกล่าวสามารถ

ช่วยเหลือครูให้แก้ปญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียน	 และยังใช้

อยู่จนถึงปจจุบัน

	 ต่อมา	ปี	พ.ศ.2560	ผูเ้ขียนได้น�าเอารปูแบบการใช้	PLC	ร่วมกบั	วธิี

การชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง	(Coaching	and	Mentoring)	ผ่านกระบวนการ

พัฒนาบทเรียนร่วมกัน	 (Lesson	 Study)	 มาใช้ทดลองน�าร่องในโรงเรียน

นางิ้ววิทยาสรรค์	 โรงเรียนขนาดกลาง	 โดยได้รับการชี้แนะและร่วมพัฒนา

จากส�านกัการศกึษา	เมอืงพัทยา	จนโรงเรยีนสามารถสร้างวฒันธรรมองค์กร

PLC…บทเรียนล�้าค่า พัฒนาการศึกษา อบจ.ขอนแก่น

ของครูด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้จากการเปดชั้นเรียนร่วมกันได้	

ซึ่งโรงเรียนสามารถด�าเนินการได้เองมาจนถึงปจจุบันเช่นกัน

	 ปี	 พ.ศ.2561	 สถาบันคีนันแห่งเอเชีย	 ได้คัดเลือกโรงเรียนพิศาล

ปุณณวิทยา	 เป็นโรงเรียนน�าร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์	 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ระดับสูง	 (High	 Impact	 Practice)	 ของผู้เรียน	 โดยได้ฝกอบรมครูผู้สอน

ให้ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่พฤติกรรมดังกล่าว	 ผ่านกระบวนการ	

PLC	 และขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน	 จนสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ระดับหนึ่ง	

	 ปี	 พ.ศ.2562	 อบจ.ขอนแก่น	 ได้รับทุนพัฒนากระบวนการ	 PLC	

จากครุสุภา	เพือ่ขยายผลการปฏบิตัทิีด่	ีสู่โรงเรยีนอกี	3	แห่ง	ได้แก่	โรงเรยีน

พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย(ขนาดเล็ก)	 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์	

(ขนาดกลาง)	และโรงเรียนสีชมพูศึกษา	(ขนาดใหญ่)	โดยในภาคเรียนที่	2	

ปีการศึกษา	 2562	 นี้	 โรงเรียนทั้ง	 3	 แห่ง	 รวมทั้งโรงเรียนน�าร่อง	

(พิศาลปุณณวิทยา)	 ได้เปดช้ันเรียน	 เป็นพื้นที่ศึกษาวิธีปฏิบัติร่วมกัน	

ได้บทเรียนที่ดี	 อันจะน�าไปสู่การถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน

ต่อไป	

ฉบับหน้าโปรดติดตามบทเรียนที่ดีดังกล่าวข้างต้น	

28 วารสารคูนแคน



I โดย..สุวนัย ภูมาศ ผอ.กองการเจาหนาที่

	 สวัสดีครับ..	สาระน่ารู้กองการเจ้าหน้าที่ฉบับเดือนนี้ขอน�าเสนอเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานของบุคคล	ซึ่งทุกคนสามารถ

น�าไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตนเองได้ดังนี้

1. วิเคราะหตนเอง

	 มคีวามสามารถ	ความช�านาญหรอืมศีกัยภาพพเิศษในด้านใด	กค็วร

ที่จะต้องเสริมศักยภาพของตนในด้านนั้น	

6. วางแผนกอนลงมือทํา 

	 การวางแผนเป็นการสร้างข้อเสนอของการด�าเนินงานที่เป็นไปได้

หลายทางเลือก	โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก

2. มุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง

		 ศักยภาพของตนเองนั้นสามารถพัฒนาขึ้นได้	 และทุ่มเทก�าลังกาย	

ก�าลังใจ	 ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่ที่มีศักยภาพเพ่ิม

มากขึ้น	

7. มีการสื่อสารที่ดี

	 ผู้ปฏิบัติงานควรมีการฝกทักษะในการส่ือสารให้ชัดเจน	 เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ	 อันจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานได้

ต่อไป

3. มองโลกในแงดี (คิดบวก)

	 การมองโลกในแง่ด	ีและการคดิบวกจะช่วยในการเสริมก�าลังใจและ

สามารถช่วยลดปญหาในเรื่องของความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี	

8. มีบุคลิกภาพดี

	 การแต่งกายต้องให้เหมาะสมกับรูปร่าง	 และบุคลิกของตนเอง	

สะอาด	และสุภาพ

4. ใฝหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 

	 การหาความรูเ้พิม่เตมิจะช่วยให้สมองได้รบัการพฒันาอยูต่ลอดเวลา	

ซึง่การหาความรูเ้พิม่เตมิไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นความรู้ทีเ่กีย่วกบังานทีท่�าอยู่

ในขณะนั้นเพียงเท่านั้น	แต่เราสามารถหาความรู้ในด้านอื่น	ๆ	ที่เรายังไม่รู้

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

9. สมาธิเพิ่มพลังในการคิด

	 การฝกสมาธิท�าให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจผ่องใส	 ประกอบกิจการงานได้

ราบรื่นและคิดอะไรก็รวดเร็วทะลุปรุโปร่ง	 เพราะว่าระดับจิตใจได้ถูกฝก

มาให้มีความนิ่งดีแล้ว

5. ตั้งเปาหมายในการทํางาน

	 การตั้งเปาหมายในการท�างานควรเป็นการตั้งเปาหมายให้อยู่ใน

ระดบัทีสู่งกว่า	ศกัยภาพปกตขิองตนจะด�าเนนิการได้เพือ่ให้เกดิการพฒันา

ในการที่จะให้บรรลุผลส�าเร็จตามเปาหมาย

10. สุขภาพดีมีชัยไปกวาครึ่ง

	 ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ	การมีสุขภาพที่ดี	ร่างกายสามารถท�างาน

ต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ที่มา	:	บทความ	ดร.พจน์	พจนพาณิชย์กุล	สถาบันรัชต์ภาคย์	Sites.google.com

การพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานของบุคคล

สาระนารู กองการเจาหนาที่

29วารสารคูนแคน



สวัสดีค ่ ะ 	 ฉบับ น้ีขอน� า เสนอกรณีการจัด ซ้ือจัดจ ้ า งตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.2560	

มีผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอหรือได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น

คู ่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ	 แต่ภายหลัง	 จากการยื่นข้อเสนอหรือ

การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว	 ได้จดทะเบียบแปรสภาพจาก

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัดเป็นบริษัทจ�ากัด	หรือ

จากบริษัทจ�ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	 ท�าให้หน่วยงานของรัฐมีประเด็น

หารือว่า	 จะสามารถลงนามในสัญญากับนิติบุคคลใหม่	 หรือเปล่ียนแปลง

คู่สัญญาจากนิติบุคคลเดิมเป็นนิติบุคคลใหม่	ได้หรือไม่	อย่างไรนั้น

	 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

ภาครัฐ	พิจารณาแล้วเห็นว่า	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 จึงอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 29(3)	

แห่งพระราชบญัญัตกิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.2560	

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีการแปรสภาพนิติบุคคล	ดังนี้

	 1.	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 มาตรา	 1246/5	 บัญญัติว่า	 “เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียน

การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัดเป็นบริษัท

จ�ากัดแล้ว	ให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัดเดิมหมดสภาพ

การเป็นห้างหุ ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ ้นส่วนจ�ากัด	 ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	และให้นายทะเบียนหมายเหตุไว้ในทะเบียน”

	 มาตรา	 1246/6	 บัญญัติว่า	 “เมื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดได้จดทะบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจ�ากัดแล้ว	บริษัทย่อม

ได้ไปทัง้ทรพัย์สนิ	หนีส้นิ	สทิธ	ิและความรบัผดิของห้างหุน้ส่วนจดทะเบยีน

หรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัดเดิมทั้งหมด”

	 2.	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535

	 มาตรา	180	บัญญัติว่า	“บริษัทเอกชนอาจแปรสภาพเป็นบริษัทได้

เมื่อมีมติพิเศษ	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้กระท�าได้”

	 มาตรา	 184	 บัญญัติว่า	 “เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการ

แปรสภาพเป็นบริษัท	ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว	ให้บริษัทเอกชนเดิมหมด

สภาพจากการเป็นบริษทัจ�ากดั	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	และ

ให้นายทะเบียนหมายเหตุ	ไว้ในทะเบียน”

ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล

	 มาตรา	 185	 บัญญัติว่า	 “บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนแปรสภาพ

เป็นบริษัทแล้ว	ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน	หนี้	สิทธิ	และความรับผิดของบริษัท

เอกชนเดิม”

	 3.	 จากหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น	 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ

สามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	 หรือบริหารสัญญาต่อไปได้	 โดยไม่ท�าให้

ทางราชการต้องเสียประโยชน์	จึงเห็นควรให้ด�าเนินการดังนี้

	 	 3.1	กรณผู้ีประกอบการทีย่ืน่ข้อเสนอซ่ึงเป็นผูช้นะการเสนอ

ราคา	 ต่อมาก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น	 หนังสือได้จดทะเบียน

แปรสภาพเป็นนติบุิคคลใหม่	ซึง่นติบิคุคลใหม่ย่อมรบัไปทัง้ทรพัย์สนิ	หนีส้นิ	

สิทธิ	และความรับผิดของนิติบุคคลเดิมทั้งหมด	ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิย์	หรอืพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.2535	หน่วยงาน

ของรัฐสามารถลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับนิติบุคคล

ดังกล่าวได้

	 	 3.2	 กรณีผู้ประกอบการที่ได้ลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วย

งานของรัฐ	 แล้วต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น	 นิติบุคคลใหม่	

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ�ากัด	 พ.ศ.2535	 หน่วยงานของรัฐ	 สามารถเปล่ียนแปลงคู่สัญญาได้	

โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือจากนิติบุคคลเดิม

เป็นนิติบุคคลใหม่	 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.2560	ข้อ	165

	 อนึ่ง	 ส�าหรับกรณีการแปรสภาพนิติบุคคลนอกเหนือจากหลัก

กฎหมายตามข้อ	 1	 และข้อ	 2	 ให้หน่วยงานของรัฐขอยกเว้นผ่อนผันการ

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ	ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นรายกรณี

ที่มา	:	กรมบัญชีกลาง

I โดย....ณัฐรินทร ทวีชัยจุฑานนท นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

บทความ กองพัสดุและทรัพยสิน

30 วารสารคูนแคน



พ.ศ. 2556
ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ในการเปิดศูนย์ประสานงาน “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์” 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี	ประจ�า	จ.ขอนแก่น
จาก...มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ

พ.ศ. 2556
โล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ภาคอีสาน)”
จาก...กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พ.ศ. 2555
รางวัล	“ผู้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน
กรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ์ สำานักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2554
รางวัล	“เสริมสร้างคุณค่าการทำางาน
ของเครือข่าย ทสม.”
จาก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2555
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่มีการดำาเนินงานด้านคนพิการ”
จาก...กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

พ.ศ. 2555
โล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุน
“งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2554
รางวัล	“กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จังหวัดขอนแก่น 
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจำาปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล	“คุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภท
รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการให้บริการ ของเคาน์เตอร์
บริการประชาชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

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

พ.ศ. 2547
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2563
ประกาศเกียรติคุณ	อบจ.ขอนแก่น	เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมินใน	“รอบการประเมินของสถาบัน
การศึกษา ประ จำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562”
จาก...สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ	“หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของตำารวจภูธรภาค 4”
จาก...ตำารวจภูธรภาค 4

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ
“ผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมยุวประชาธิปไตย”
จาก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ	“เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม”	ตามโครงการ
จังหวัดขอนแก่น	ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2556
โล่เกียรติคุณ	ผู้ให้การสนับสนุน	“โครงการตำารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ อบรมสัมมนา แกนนำาสมัชชา
สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด”
จาก...สถานีตำารวจภูธรเมืองขอนแก่น

พ.ศ. 2555
ประกาศเกียรติคุณที่	นายก	อบจ.ขอนแก่น
“ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมรณรงค์เพื่อต่อต้าน
คอร์รัปชั่น”
จาก...หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับเขต
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจำาปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล	“มีผลการปฏิบัติงานของ อปท.
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภท อบจ. ระดับเขต ประจำาปี 2553”
จาก...ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 
ขอนแก่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ. 2553
รางวัล	“สุดยอดส้วมแห่งปี”	ประจ�าปี	2552	
ประเภท	สถานีขนส่งทางบก
จาก...กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2562
ประกาศเกียรติคุณ	เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่น	
“ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจำาปี 2562”
จาก...ศูนย์อำานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น



พ.ศ.2563
รางวัลเชิดชูเกียรติ	“เหมราช”	บุคคลต้นแบบ
สาขา	ผู้น�าด้านบริหารและพัฒนาองค์กร
ประจ�าปี	2562	ครั้งที่	4
จาก...มูลนิธิ	ดินดีน�้าใส	แห่งประเทศไทย

พ.ศ.2562
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ทางวัฒนธรรม ประจำาปี 2562”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2561
รางวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการศึกษา ประจำาปี 2560”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2559
ประกาศเกียรติคุณ	อบจ.ขอนแก่น	เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมิน	“รางวัลการบริหารจัดการที่ดี 
ประจำาปี 2559”
จาก...ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.	2559
รางวัล	“วัฒนคุณาธร”	เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.	2559
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำาปี 2559”
จาก...ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พ.ศ.	2559
รางวัลพระราชทาน	“เสาเสมาธรรมจักร”
ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
ประจ�าปี	พุทธศักราช		2559
จาก...กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.	2556
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการศึกษา ประจำาปี 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2556
รางวัล “เสมาคุณูปการ”	เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ให้
แก่กระทรวงศึกษาธิการ	จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.	2555
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ส่งเสริม
การดำาเนินงานวัฒนธรรม ด้านมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม”
จาก...กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.	2555
รางวัล	“ผู้บริหารแห่งปี 2555 
(CEO THAILAND AWARDS 2012 )”	จาก...สมัชชา	
นักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(สว.นท.)

พ.ศ.	2554
รางวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
ประจำาปี 2554”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2552
รางวัล	“ผู้ให้การสนับสนุนกำารดำาเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำาปี 2551”
จาก...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช
กุมารี

พ.ศ.	2552
รางวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่นด้านการศึกษา ประจำาปี 2551”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2552
รางวัล	“นักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ด้านเป็นแบบอย่าง
ของนักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ประจำาปี 2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2550
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น 
ประจำาปี 2550”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2549
รางวัล	“เป็นผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด”
จาก...สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.	2548
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.2548
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


