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เล่าเรื่องจากปก
กับ นายก อบจ.ขอนแก่น

วันเข้าพรรษา

 วันเข ้าพรรษา เป็นวันส�าคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา 

ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจ�าอยู่  ณ  ท่ีใดที่หนึ่งตลอด 

ฤดูฝนเป็นระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้โดยไม่ไป

ค้างแรมที่อื่น  หรืออาจพูดเป็นภาษาท่ัวไปว่า จ�าพรรษา (พรรษา 

แปลว่า ฤดูฝน, จ�า แปลว่า พักอยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติ

ส�าหรบัพระสงฆ์โดยตรง ไม่สามารถละเว้นได้ทกุกรณ ีซึง่การเข้าพรรษา

ตามปกติจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค�่า เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 

หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 11 

หรือวันออกพรรษา

ความเป็นมาของวันเข้าพรรษา
	 วันเข้าพรรษา	(วันแรม	 1	 ค�่า	 เดือน	 8)	 หรือเทศกาลเข้าพรรษา 

(วันแรม	1	ค�่า	 เดือน	8	ถึง	วันขึ้น	15	ค�่า	 เดือน	11)	ถือว่าเป็นวันส�าคัญ 

ทางศาสนาพุทธที่ส�าคัญวันหน่ึงของประเทศไทย	 โดยมีก�าหนดระยะเวลา 

3	 เดือนในช่วงฤดูฝน	 ซึ่งวันเข้าพรรษาเป็นวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา 

ที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา	(วันขึ้น	15	ค�่า	เดือน	8)	พุทธศาสนิกชน

ชาวไทย	 รวมถึงพระมหากษัตริย์และบุคคลท่ัวไปได้สืบทอดประเพณี 

การปฏิบัติและการท�าบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย

	 สาเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้จ�าพรรษาอยู่	ณ	สถานที่ใด 

สถานท่ีหนึ่งตลอดระยะเวลา	 3	 เดือนแก่พระสงฆ์น้ัน	 ก็เพ่ือให้พระสงฆ์ 

ได้หยุดพักจากการจาริกเผยแพร่ศาสนายังสถานที่ต่างๆ	 ที่จะเป็นไปด้วย

ความยากล�าบากในชว่งฤดูฝน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจ�าพรรษาตลอด	

3	 เดือนนั้น	 เป็นช่วงเวลาและโอกาสส�าคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่

จ�าพรรษารวมกันภายในอาวาส	 หรือสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งเพื่อศึกษา 

พระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู ้	 นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วยเอง	 อีกทั้ง 

ในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอด	3	เดือนนั้น	พุทธศาสนิกชน 

ชาวไทยถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้บ�าเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดท�าบุญ

ตักบาตร	ฟังพระธรรมเทศนา	และนับเป็นโอกาสพิเศษที่มากกว่าวันส�าคัญ

อืน่ๆ	โดยในวนัเริม่ต้นพรรษานี	้จะมกีารถวายหลอดไฟ	หรอืเทยีนเข้าพรรษา	

และผ้าอาบน�้าฝน	 (ผ้าวัสสิกสาฏก)	แก่พระสงฆ์	 เพื่อไว้ส�าหรับให้พระสงฆ์

ได้ใช้ตลอดการอยู่จ�าพรรษา	ซึ่งในอดีต	ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนและ

มีอายุครบบวช	 (20	 ปี)	 จะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่ 

จ�าพรรษาตลอดทัง้	3	เดอืน	โดยพทุธศาสนกิชนชาวไทยจะเรยีกการบรรพชา

อุปสมบทเพื่อจ�าพรรษาตลอดพรรษากาลว่า	บวชเอาพรรษา

	 นอกจากน้ีเม่ือป	ี พ.ศ.	 2551	 รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษา

เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ	ซึ่งในปีถัดมายังได้ประกาศให้วันเข้าพรรษา 

เป็นวันทีห้่ามขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทัว่ราชอาณาจกัร	ทัง้นี	้เพ่ือเป็นการ

รณรงค์ให้ชาวไทยตั้งสัจจะอธิษฐานงดการดื่มสุราในวันเข้าพรรษา 

และในช่วง	3	เดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษา	หวังเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยม

ที่ดีให้แก่สังคมไทย
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ความส�าคัญของวันเข้าพรรษา
	 1.	ช่วงวันเข้าพรรษา	 เป็นช่วงเวลาท่ีชาวบ้านจะประกอบอาชีพ 

ท�าไร่ท�านา	 ดังนั้นการก�าหนดให้ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินทางจาริกไป 

ในสถานที่ต่างๆ	 จะช่วยให้ต้นกล้าของพันธุ์พืช	 ตลอดจนสัตว์เล็กสัตว์น้อย

ไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินธุดงค์

	 2.	หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลา	

8	–	9	เดือน	ช่วงเข้าพรรษาจะเป็นช่วงที่ให้พระสงฆ์ได้หยุดพักผ่อน

	 3.	วนัเข้าพรรษา	เป็นช่วงเวลาทีพ่ระภกิษสุงฆ์จะได้ประพฤตปิฏบิตัิ

ธรรมส�าหรับตนเอง	 อีกท้ังยังได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย	 ตลอดจน

เตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษา

	 4.	 เพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มี 

อายุครบบวช	อันจะเป็นก�าลังส�าคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป

	 5.	 เพื่อเป ็นการให ้พุทธศาสนิกชนได ้ มีโอกาสบ�าเพ็ญกุศล 

เป็นการพิเศษ	อาทิ	ท�าบุญตักบาตร	หล่อเทียนพรรษา	ถวายผ้าอาบน�้าฝน	

รักษาศีล	 เจริญภาวนา	 ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม	 งดเว้นอบายมุข	 และมี

โอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาอีกด้วย

ข้อยกเว้นการจ�าพรรษาของพระสงฆ์
	 ถงึแม้ว่าการเข้าพรรษาจะถอืเป็นข้อปฏบิติัส�าหรบัพระภิกษโุดยตรง

ทีไ่ม่สามารถละเว้นได้ไม่ว่ากรณใีดๆ	กต็าม	แต่ในการจ�าพรรษาของพระสงฆ์

ในระหว่างพรรษานั้นอาจมีกรณีจ�าเป็นบางอย่างที่ท�าให้พระภิกษุ 

ผูจ้�าพรรษาต้องออกจากสถานทีจ่�าพรรษาเพือ่ไปค้างแรมทีอ่ืน่	พระพทุธองค์

ก็ทรงอนุญาตให้ท�าได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษาโดยมีเหตุจ�าเป็น 

เฉพาะกรณีๆ	 ไป	 ซึ่งได้มีระบุไว้ในพระไตรปิฎก	 ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ 

การพระศาสนา	หรอืการอปัุฏฐานบดิามารดา	ทัง้นี	้กจ็ะต้องกลบัมาภายใน 

ระยะเวลาไม่เกิน	 7	 วัน	 การออกนอกที่จ�าพรรษาล่วงวันเช่นน้ีเรียกว่า 

สตัตาหกรณยีะพระพทุธเจ้าได้ทรงระบเุหตตุ่างๆ	เอาไว้ในกรณจีะออกจาก

ที่จ�าพรรษาไปชั่วคราวได้	ดังนี้

	 1.	การไปรักษาพยาบาล	 หาอาหารให้ภิกษุ	 หรือบิดามารดา 

ที่เจ็บป่วย	กรณีนี้ท�าได้กับสหธรรมิก	5	และบิดามารดา

	 2.	การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้	 กรณีนี้ 

ท�าได้กับสหธรรมิก	5

	 3.	การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์	 เช่น	 การไปหาอุปกรณ  ์

มาซ่อมกฏิุทีช่�ารดุ	หรอืการไปท�าสังฆกรรม	อาท	ิสวดญตัตจิตตุถกรรมวาจา

ให้พระผู้ต้องการอยู่ปริวาส	เป็นต้น

	 4.	หากทายกนิมนต์ไปท�าบุญ	 ก็ให้ไปทายกได้โดยให้ทาน	 รับศีล	

ฟังเทศนาธรรมได้	ในกรณีนี้หากโยมไม่มานิมนต์ก็จะไปค้างไม่ได้

	 หากพระสงฆ์ออกจากอาวาสแม้โดยสัตตาหกรณียะล่วงก�าหนด 

7	 วันตามพระวินัยก็ถือว่าขาดพรรษา	 และเป็นอาบัติทุกกฎเพราะรับค�า	

(รบัค�าอธิษฐานเข้าพรรษาแต่ท�าไม่ได้)	แต่ในกรณทีีพ่ระสงฆ์สตัตาหกรณยีะ

และกลับมาตามก�าหนดแล้ว	 ไม่ถือว่าเป็นอาบัติ	 และสามารถกลับมา 

จ�าพรรษาต่อเน่ืองได้	 แต่หากมีเหตุจ�าเป็นที่จะต้องออกจากที่จ�าพรรษา 

ไปได้ตามวินัยอกี	กส็ามารถท�าได้โดยสตัตาหกรณยีะและต้องกลับมาภายใน	

7	วันเพื่อไม่ให้ขาดและไม่เป็นอาบัติทุกกฎดังกล่าว

ที่มา	:	http://event.sanook.com/day/lent/

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

เจ้าของ :	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้อ�านวยการ : 
	 ดร.พงษ์ศักดิ์		ตั้งวานิชกพงษ์	
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
	 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
	 นายน�าศิลป์		วิเศษ
	 ผู้อำานวยการสำานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	
	 นายประชิต		อึ้งประเสริฐ	
	 ผู้อำานวยการกองกิจการขนส่ง	
	 นางจิตลัดดา		สถิรธนากร	
	 ผู้อำานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	
	 นายสุวนัย		ภูมาศ	
	 ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่	
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 
	 นางพัฒนาวดี		วิริยปิยะ
	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

ผู้จัดการ 
	 นายวรเวทย์	ดิเรกศรี
 หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ช่วยผู้จัดการ : 
	 นางศิริพร		ประดาพล	
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
ฝ่ายประสานงานจัดส่งและนายทะเบียน : 
	 นางทัศรินทร์		เชิดโกทา
ฝ่ายประสานงานติดตามข้อมูลประจ�ากองต่างๆ : 
	 นายเทพมงคล		ประดาพล	 นางสาวสุธิดา	อุ่นสนธิ์	 นางนษ		ปรีทรัพย์
	 นางสาวผกาสวรรค์		ปรัชญคุปต์	 นายรุ่งโรจน์		สิงห์มี	 นางสุภาพร		ภูเงิน
	 นางกรรณิการ์		เจริญดี	 นายกิตติชัย		อุทธา	 นางกุลกาญจน์		แสงหมี
	 จ่าเอกวีระศักดิ์		อินทวงษ์
คณะผู้จัดท�าข่าวประจ�ากองบรรณาธิการ
	 นางสาวพรทิพา		ราชสีทา	 	
	 นางพัชร์ชวัล		สุวัตถิกุล	 	
	 นางณัฐชยา		ดาหาร	 	
	 นางสาวเกศนีย์		บุญอ่อน	 	 	
	 นางสาวพรรณนิษา		บุญปัน
	 นางวราภรณ์		อุทธา	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา		กรมโคตร	 	
วัตถุประสงค์ : 
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บทบรรณาธิการ
 	 	 	 	 สวัสดีค่ะผู ้อ่านทุกท่าน 

วารสารคูณแคน	 ปีที่	 15	

ฉบับที่ 	 5	 ประจ�าเดือน	

มถินุายน-กรกฎาคม	กลบั

มาพบกับทุกท่านอีกครั้ง	

พ ร ้ อ ม กั บ ข ่ า ว ค ว า ม

เค ล่ือนไหวต ่ างๆ	 ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น

								สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	

(COVID-19)	 ในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศ	 โดยสถิติในช่วงหลัง 

ส่วนใหญ่จะพบผูต้ดิเชือ้จากผูท้ีเ่ดนิทางกลบัจากต่างประเทศและได้อยูภ่ายใต้การดูแลของรัฐ	

	 จังหวัดขอนแก่นได้ออกประกาศ	 เรื่องมาตรการ	 การเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และควบคุม 

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ด้วยความร่วมมอืจากภาครฐั	เอกชนและประชาชน

ทุกฝ่าย	ท�าให้สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาดีขึ้นค่ะ	

	 ถึงสถานการณ์จะคลี่คลายไปบ้างแล้วแต่อยากให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตาม 

มาตรการการป้องกันโรคต่อไป	 ลดความเสี่ยง	 ต้องมีวินัยต่อตนเองและสาธารณะ	 รวมถึง 

สถานประกอบการต่างๆ	 ต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม	 อุปกรณ์ป้องกันโรค 

การเว้นระยะห่าง	 ต้องมีจุดคัดกรองและการลงทะเบียน

เข้าออก	 โดยทุกคนต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด 

เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ	 ถ้าทุกคน

ร ่วมมือกันเชื่อว ่าอีกไม ่นานสถานการณ์ทุกอย ่าง 

จะคลี่คลายและสามารถที่จะด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติค่ะ

	 ก่อนจากกนัฉบบันีข้ออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั 

องค์พระธาตุขามแก่น	 และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก 

จงบันดาลประทานพรให้แก่ทุกท่านประสบกับความสุข

ความเจรญิ	มพีลานามยัทีส่มบรูณ์แขง็แรง	พบกนัฉบบัหน้า	

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
สินค้า : กระเป๋าเสื่อกก

ชื่อผู้ติดต่อ : กลุ่มอาชีพบ้านน้อยชานบึง

ที่อยู่ : กลุ่มอาชีพบ้านน้อยชานบึง ต.ขามป้อม อ.พระยืน 

จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์	 พร้อมด้วย	

รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	 นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ  ร่วมพิธีลงนาม 

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณ	

พระบรมราชินี	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	3	มิถุนายน	2563	โดยมี	

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล,	หัวหน้าส่วนราชการ

จังหวัดขอนแก่น	 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร	 เม่ือวันท่ี	 3	 มิ.ย.	 2563 

ณ	ห้องแก่นเมอืง	ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น	อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

พิธีเปิดห้องอณูชีววิทยา ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อโควิด-19
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธาน

ในพิธีเปิดห้องอณูชีววิทยา	 ในการตรวจวิเคราะห์เช้ือโควิด-19	พร้อมด้วย	

ส.อบจ.ขอนแก่น	อ.ชุมแพ	 เขต	3	นายบุรินทร์ ศรีตรัย	ส.อบจ.ขอนแก่น	

อ.สีชมพู	 เขต	 2	 นายจารุพรรณ  ภูวสันติ	 โดยมี	 นายอ�าเภอชุมแพ 

นางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์	 กล่าวต้อนรับ	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชุมแพ	

แพทย์หญงิดวงพร อศัวราชนัย์	กล่าวรายงานความเป็นมาการพฒันาห้อง

ปฏบิตักิารอณชูวีวิทยา	นอกจากนีย้งัมหีวัหน้าส่วนราชการ	แพทย์	พยาบาล	

บุคลากร	โรงพยาบาลชุมแพ	ร่วมให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	18	มิ.ย.	2563 

ณ	โรงพยาบาลชุมแพ	อ.ชุมแพ	จ.ขอนแก่น

ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ โครงการวิจัย
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาแก่สังคมและเศรษฐกิจชุมชน

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์	 ร่วมเป็น 

สักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ	 โครงการวิจัยบริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาแก่สังคมและเศรษฐกิจชุมชน	 ระหว่าง	 องค์กรปกครองท้องถิ่น 

225	 แห่ง	 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภาคีเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น	 โดยมี	 ผู ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล	 เป็นประธานในพิธี	 เมื่อวันที่	 22	 มิ.ย.	 2563 

ณ	ห้องประชุมแก่นเมือง	 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบะแค
ประจ�าปีการศึกษา 2563      

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	เป็นประธาน

เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบะแค	ประจ�าปีการศึกษา	

2563	 โดยมี	 ส.อบจ.ขอนแก่น	 เขต	 อ.แวงใหญ่	นายทองสุข  ธนูรัตน ์

ผอ.รร.บ้านบะแค	นายธานินทร์  เลิศพันธ์	 คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 คณะครู	 ผู ้ปกครองนักเรียน	 ให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	 30 

มิ.ย.	2563	ณ	หอประชุมโรงเรียนบ้านบะแค	อ.แวงใหญ่	จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ร่วมตรวจเยี่ยมสร้างขวัญก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการพร่องน�้าออกจากบึงหนองโคตร

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์	ร่วมตรวจเยี่ยมสร้างขวัญ

ก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการพร่องน�้าออกจากบึงหนองโคตร	

เพื่อเป็นแก้มลิงรองรับน�้าในช่วงฤดูฝน	 ก�าจัดวัชพืช	 ผักตบชวา	 เศษสวะ 

เพือ่เปิดทางน�า้ให้ไหลได้สะดวกแก้ไขปัญหาอทุกภัย	เพือ่เป็นการเตรยีมการ

รับมือกับสถานการณ์ช่วงเข้าฤดูฝน	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

นายสมศักดิ์  จังตระกุล,  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 นายสุเทพ 

มณีโชติ	ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ร่วมตรวจเยี่ยม	เมื่อวันที่	

1	พ.ค.	2563	ณ	บริเวณสถานีศูนย์ขยายพันธ์ุข้าว	หน้า	รพ.ขอนแก่นราม	

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ตรวจติดตามมาตรการคัดกรองและป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสทิธกิลุ ภคู�าวงศ์	พร้อมด้วย	รองปลดั	อบจ.

ขอนแก่น	นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ,	 ผอ.กองแผนและงบประมาณ 

นายเพ็ชร  มูลป้อม,	 ผอ.กองกิจการขนส่ง	 นายประชิต  อึ้งประเสริฐ 

หวัหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	อบจ.ขอนแก่น	ให้การต้อนรบั	ผูว่้าราชการ

จังหวัดขอนแก่น	 ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล	 และคณะ	 ในโอกาสลงพื้นที ่

ตรวจติดตามมาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

โควิด-19	พร้อมก�าหนดมาตรการให้มีหน่วยเคลื่อนที่ออกให้ค�าแนะน�าและ

อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการร้านค้า	ในการลงทะเบียนร้านค้า

ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ	เมือ่วนัที	่22	พ.ค.	2563	ณ	สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร

จังหวัดขอนแก่น	แห่งที่	3	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

“KHON KAEN’S NEW ECONOMY AGENDA (II) : 
INNOVATION SMART CITY”

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองนายก	 อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล  ภูค�าวงศ์	 เข้าร่วมสัมมนา	 เรื่อง	

“KHON	 KAEN’S	 NEW	 ECONOMY	 AGENDA	 (II)	 :	 INNOVATION 

SMART	 CITY”	 วาระใหม่พัฒนาเศษฐกิจขอนแก่น	 เพื่อสร้างโอกาส 

สร้างงาน	 สร้างสังคมที่ดี	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ 

จังตระกุล	 เป็นประธาน	 เมื่อวันที่	 27	 พ.ค.	 2563	ณ	 หอการค้าจังหวัด

ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ข้าราชการโอนย้าย ข้าราชการบรรจุใหม่ รายงานตัว
	 ข้าราชการโอนย้าย	ข้าราชการบรรจใุหม่	เข้ารายงานตวัและรบัฟัง

โอวาทจาก	 รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์	 เมื่อวันที่	 1	

มิ.ย.	2563	ณ	ห้องปฏิบัติงาน	รองนายก	อบจ.ขอนแก่น		อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

7วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

นายสิทธิกุล  ภูค�าวงศ์	 รองนายก	อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมพิธีรับพระราชทาน

เมลด็พนัธุผ์กั	จากสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราช

สดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี	โดยม	ีผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น	ดร.สมศกัด์ิ 

จังตระกุล	เป็นประธาน	เมื่อวันที่	17	มิ.ย.	2563	ณ	ห้องประชุมแก่นเมือง	

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ	 เป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ครั้งที่	 2/2563	

โดยมี	 ผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 อบจ.ขอนแก่น	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และ 

ผู้แทนประชาคม	 เข้าร่วมประชุม	 เมื่อวันที่	 5	พ.ค.	2563	ณ	ห้องประชุม

สภา	อบจ.ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 20
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์ มอบหมายให้	

ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นางพฒันาวด ีวริิยปิยะ	พร้อมด้วย	หวัหน้าส�านกัปลดั	

อบจ.	นายวรเวทย์ ดเิรกศร	ีผอ.กองกจิการขนส่ง	นายประชติ อึง้ประเสรฐิ 

หัวหน้าฝ ่ายพัฒนาสังคม	 นางศิริพร  ประดาพล	 เข ้าร ่วมประชุม 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น	 ครั้งที่	 20	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการ

จังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล	 เป็นประธาน	 เมื่อวันที่	 14	พ.ค.	

2563	 ณ	 ห้องพระธาตุขามแก่น	 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมือง

ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 18

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นางพฒันาวด ีวริยิปิยะ	พร้อมด้วย	หวัหน้าฝ่ายพฒันา

สังคม	 นางศิริพร  ประดาพล	 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ 

จังหวัดขอนแก่น	ครั้งที่	18	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ 

จังตระกุล	เป็นประธาน	เมื่อวันที่	2	พ.ค.	2563	ณ	ห้องประชุมแก่นเมือง 

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

8 วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 22
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นางพฒันาวด ีวริิยปิยะ	พร้อมด้วย	หวัหน้าส�านกัปลดั	

อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศร,ี	หวัหน้าฝ่ายพฒันาสงัคม	นางศริพิร ประดาพล 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น	 ครั้งที่	 22 

โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล	 เป็นประธาน	

เมื่อวันที่	 21	 พ.ค.	 2563	ณ	 ห้องประชุมแก่นเมือง	 ศาลากลางจังหวัด

ขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด
ขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ	 เป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดขอนแก่น	 ครั้งท่ี	 2/2563 

เมื่อวันที่	30	มิ.ย.	2563	ณ	หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ	ร่วมพิธีลงนามถวาย

พระพรชัยมงคล	เนื่องในวันฉัตรมงคล	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	

ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล	 เป็นประธาน	 เมื่อวันที่	 4	พ.ค	 2563	ณ	ห้องโถง 

ชั้น	1	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 23

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

ปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นางพฒันาวด ีวริยิปิยะ	พร้อมด้วย	หวัหน้าฝ่ายพฒันา

สังคม	นางศิริพร  ประดาพล	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ 

จังหวัดขอนแก่น	ครั้งที่	23	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ 

จังตระกุล	เป็นประธาน	เมื่อวันที่	26	พ.ค.	2563	ณ	ห้องประชุมเสียงแคน	

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

9วารสารคูนแคน



ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 19
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ	พร้อมด้วย	หัวหน้า

ฝ่ายพัฒนาสังคม	นางศิริพร  ประดาพล	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

โรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น	 ครั้งที่	 19	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	

ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล	 เป็นประธาน	 เมื่อวันที่	 10	 พ.ค.	 2563	ณ	 ห้อง 

พระธาตขุามแก่น	ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น	อ.เมอืงขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการ 1 ออนไลน์  1  อาชีพ  และเยี่ยมชม
โครงการเตรียมความพร้อมส�าหรับการศึกษาในยุค

COVID -19
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองปลดั	อบจ.ขอนแก่น	นายประสทิธ์ อดุมธนะธีระ เข้าร่วมเป็นเกยีรติพธีิ

เปิดโครงการ	1	ออนไลน์	1	อาชพี		และเยีย่มชม	โครงการเตรยีมความพร้อม

ส�าหรบัการศกึษาในยคุ	COVID-19	โดยม	ีรองผูว่้าราชการจังหวดัขอนแก่น 

นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์	เป็นประธาน	เมื่อวันที่	21	พ.ค.	2563	ณ	วิทยาลัย

อาชีวศึกษาขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 25
	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองปลัด	 อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ	 เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น	 ครั้งที่	 25	 โดยมี	 ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัขอนแก่น	ดร.สมศกัดิ ์จงัตระกลุ	เป็นประธาน	เมือ่วนัที	่5	ม.ิย.	2563	

ณ	 ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น	 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	 อ.เมือง

ขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

โครงการ
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย”

	 นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	มอบหมายให้	

รองปลัด	อบจ.ขอนแก่น	นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ	ร่วมพิธีเปิดโครงการ	

“ครัวพระราชทาน	 อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย”	 และพิธีเปิด

โครงการ	“อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด”	โดยมี	ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	

นายเดช บุนนาค	 เป็นประธาน	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ดร.สมศักดิ์ 

จังตระกุล	กล่าวต้อนรับ	เมื่อวันที่	12	มิ.ย.	2563	ณ	สถานีรถไฟขอนแก่น	

อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

10 วารสารคูนแคน



“รู้เรื่องกฎหมาย”
โดย พีระพงษ์  สงกลาง  นิติกรช�านาญการพิเศษ

  สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน  ฉบับท่ีแล้วผู้เขียนได้อธิบายองค์ประกอบ

ส�าคัญในความผิดฐานหมิ่นประมาท ส�าหรับฉบับนี้ ขอน�าเสนอเกี่ยวกับ

ข้อยกเว้นและสาระส�าคัญเพิ่มเติม ดังนี้ 

	 1.	 ข้อยกเว้นหลักๆ	ของความผิดหมิ่นประมาท	ประกอบด้วย	

	 	 1.1)	 การพูดเพื่อป้องกันสิทธิโดยชอบธรรมและสุจริต	 คือ 

ถ้าไม่พูดตนเองจะเสียหาย	 เช่น	 นาย	 ก.	 เห็นนาย	 ข.	 ขโมยเงินของตน 

จึงไปแจ้งก�านันว่า	นาย	ข.	ลักทรัพย์	แบบนี้	นาย	ก.	ไม่ผิด	

	 	 1.2)	 ติชมโดยสุจริตและเป็นธรรมในฐานะของประชาชน 

มักเป็นเรื่องระหว่างประชาชนกับสื่อ	 หรือบุคคลสาธารณะ	 เช่น	 ดารา 

นักร้อง	 นางงาม	 นักการเมือง	 ตัวอย่างเช่น	 นักร้องคนนี้น�้าเสียงแย่มาก 

หรือ	 ดาราคนนี้หน้าตาน่าเกลียด	หรือนักการเมืองคนนี้พูดจาไม่น่าเชื่อถือ

หรือสื่อฉบับนี้เลือกข้าง	กรณีแบบนี้	ประชาชนที่นินทา	ไม่ผิด	

	 	 1.3)	 พิสูจน์ได้ว่า	 ที่ใส่ความนั้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

เป็นความจริง	 และไม่ใช่เรื่องส่วนตัว	 กรณีน้ีผู้เสียหายมักเป็นบุคคลที่มี 

ส่วนได้เสียต่อประโยชน์ของชาติ	 เช่น	 นายกรัฐมนตรี	 อธิบดี	 นักการเมือง	

ตัวอย่างเช่น	นักการเมืองคนนี้โกงชาติ	หรือทุจริต	ซึ่งคนที่ใส่ความอาจเป็น

สือ่มวลชนหรอืเป็นคนธรรมดากไ็ด้	เมือ่ใส่ความไปแล้วและถูกฟ้องศาลอาจ

ยอมให้เขาพิสูจน์ได้	 ซ่ึงถ้าหากข้อกล่าวหาน้ันเป็นความจริง	 ย่อมเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศ	กรณีแบบนี้ก็ไม่ต้องรับโทษ	แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวที่

จะไม่เป็นประโยชน์	 แม้จะเป็นความจริง	 ศาลก็ไม่ให้พิสูจน์	 คนพูดต้องรับ

โทษไม่ว่าคนพูดเป็นคนธรรมดา	หรือสื่อ	 เช่น	อธิบดีคนนี้ติดเฟส	ติดเกมส์	

เล่นโทรศัพท์มือถือจนดึกดื่น	

	 2.	 การเป็นนักข่าว	ผู้สื่อข่าว	หรือสื่อมวลชนต่างๆ	ไม่ได้รับยกเว้น

ความรับผิด	เว้นแต่จะอ้างว่า	ได้รับยกเว้นตามที่กฎหมายก�าหนดไว้เฉพาะ

	 3.	 ทนายความ	แสดงความเห็นใส่ความอีกฝ่าย	เพื่อประโยชน์แก่

ลูกความตน	ถ้าได้ท�าในศาล	(กระบวนพิจารณาคดี)	ก็ไม่ผิด

	 4.	 หมิ่นประมาทตามพรบ.คอมพิวเตอร์	 เป็นเรื่องการตัดต่อภาพ

ให้อับอายเสียหาย	 เป็นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์	 ไม่ใช่การใส่ความ	

จึงไม่ผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา	 แต่การใช้

คอมพวิเตอร์ในการใส่ความ	เช่น	โพสต์ข้อความใส่ความทีต่ัง้เป็นสาธารณะ	

เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้	

	 5.	 ความผิดฐานดูหมิ่น	 (ไม่ใช่หมิ่นประมาท)	 เป็นความผิด 

ที่ยอมความไม่ได้	 แต่มีโทษน้อย	 เป็นลหุโทษ	 ถ้าต�ารวจรู้ต้องด�าเนินคดี 

แต่ถ้ายอมรับผิดเสียค่าปรับคดีก็อาจจบได้	

	 สรุปได้ว่าเรื่องหมิ่นประมาทนั้น	 กฎหมายไม่ต้องการให้คนด่ากัน	

หรือนินทาใส่ความกัน	 ถึงแม้การใส่ความอาจจะเป็นความจริง	 แต่ถ้าเป็น

เร่ืองส่วนตวัและไม่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมอืง	กฎหมายกอ็ยากให้เรานิง่เฉย

ไว้	เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นตามนยัแห่งรฐัธรรมนญู	หรอืหลกัสทิธิ

มนษุยชนกด็	ีมขีอบเขตและหลกัเกณฑ์เหมอืนกนั	คอื	“การใช้สทิธิเสรีภาพ

ในการพูดน้ัน  ต้องไม่ท�าผิดต่อกฎหมาย  และต้องไม่มี  hate  speech 

(ค�าพูดทีท่�าให้เกดิความรนุแรง ยยุงให้ท�าลายล้าง เกลยีดชงักนั)”	นัน่คอื	

แม้เราจะมเีสรภีาพในการพดูและเเสดงความเหน็	แต่จะต้องไม่เป็นความผดิ

ฐานดูหมิ่นและต้องไม่ผิดฐานหมิ่นประมาท	นั่นเอง	

ที่มา :	เพจนักกฎหมาย

ความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(ตอนที่ 2)
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ.
โดย...เกศนีย์  บุญอ่อน เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

	 อบจ.ขอนแก่น	 ร่วมกับ	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 สาขาขอนแก่น	 ได้ด�าเนินการจัด	 “โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ”

เพื่อสร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยของตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ผู้สูงอายุ	และผู้ยากไร้

	 เมื่อวันที่	 14	พ.ค.	2563	นายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	มอบหมายให้	หัวหน้าส�านักปลัด	อบจ.	นายวรเวทย์ ดิเรกศรี

พร้อมด้วย	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม	นางศิริพร  ประดาพล	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นางอุบลศิริ  ไชยแสง  ร่วมมอบบ้านตาม	“โครงการสร้าง/ 

ซ่อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู ้สูงอายุ”	 โดยมี	 ผู ้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์	 สาขาขอนแก่น	นายวิทยา  ทาทอง	 และคณะ	 ร่วมมอบบ้านให้แก ่

นางสาวน�้าฝน จันตุ	พร้อมครอบครัว	ณ	บ้านเลขที่	167	ม.3	ต.ใหม่นาเพียง	อ.แวงใหญ่	จ.ขอนแก่น

โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ
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สาระน่ารู้กองกิจการสภา อบจ.
โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สมัยประชุมวิสามัญ ประจ�าปี 2563 ครั้งที่ 1

	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์	 เข้าร่วมประชุมสภา	 อบจ.ขอนแก่น	 สมัยประชุมวิสามัญ	ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2563	 ครั้งที่	 1 

โดยมี	ประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	ดร.สุชาติ  ไตรองค์ถาวร	 เป็นประธานเปิดการประชุม	และรองประธาน	สภาอบจ.ขอนแก่น	คนที่	 1	นายมนต์ชัย  

ศรีวิไลลักษณ์,	รองประธานสภา	อบจ.ขอนแก่น	คนที่	2	นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ,	เลขานุการสภา	อบจ.ขอนแก่น	นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว	และสมาชิก

สภา	อบจ.ขอนแก่น	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการสังกัด	อบจ.ขอนแก่น	และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	อ�าเมืองเขต	2	เข้าร่วม

ประชุมในครั้งนี้	เมื่อวันที่	15	พ.ค.	2563	เวลา	10.00	น.	ณ	หอประชุม	อบจ.ขอนแก่น	ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาญัตติส�าคัญ	อาทิ	1)	การรายงานผล

การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 2)	 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	3)	การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	แผนการศึกษา	 งบลงทุน	

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์	อ.กระนวน	จ.ขอนแก่น	4)	ขอความเห็นชอบการขอรับ

ทรัพย์สินและภารกิจโครงการก่อสร้างสนามกีฬา	 อ.พระยืน	 จ.ขอนแก่น	 5)	 การก�าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ 

ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	สมัยที่สอง
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I โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา ผูช่วยนักประชาสัมพันธ์

New Normal ความปกติในวิถีชีวิตใหม่

New Normal ความปกติในวิถีชีวิตใหม่ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19	 ที่เกิดขึ้น	 ท�าให้สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยชะลอตัว	 ส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและ

ระบบเศรษฐกิจ	ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่	รายย่อย	ลูกจ้างทั่วไป	พ่อค้า	แม่ค้า	เกษตรกร	ชาวไร่	ชาวนา	นักเรียนนักศึกษา	หรือแม้แต่พนักงาน

ประจ�า	ล้วนได้รบัผลกระทบด้วยกนัทัง้สิน้	แต่หากเรามองให้ด	ีสถานการณ์ในครัง้น้ีได้มอบบทเรยีนส�าคัญให้เราทกุคน	มีสต	ิไม่ประมาท	และเริม่ต้นวางแผน

ชีวิตส�าหรับการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้ง	ซึ่งนอกจากปจจัย	4	แล้ว	ในยุคปจจุบัน	“ความมั่นคงทางการเงิน”	ก็ถือเป็นเรื่อง

ส�าคัญไม่แพ้กัน	จนถือได้ว่าเป็นปจจัย	5	ของการด�ารงชีวิต	วันนี้เราจึง	มีแนวทางในการปรับตัวเพื่อตั้งรับเชิงรุกกับชีวิตวิถีใหม่หลังสถานการณ์โควิด-19	

“ปรับตัวให้ชินกับวิถีใหมในชีวิต

ประจ�าวัน” อาทิ	 ออกจากบ้านเฉพาะมีความ

จ�าเป็น	หลกีเลีย่งการร่วมกจิกรรมในทีช่มุชนและ

สถานที่ที่มีผู้คนแออัด	 หากมีความจ�าเป็นต้อง

ออกนอกบ้าน	 ควรปองกันตัวเองด้วยการใส่

หน้ากากอนามยั	และพกเจลแอลกอฮอล์	รวมถงึ

การพกถงุผ้าก่อนออกจากบ้านทกุครัง้	เพือ่หลีกเลีย่ง

การจับสิ่ งของและสัมผัสกับผู ้อื่นโดยตรง	

หมั่นล้างมือบ่อยๆ	 รักษาระยะห่างทางสังคม	

แยกภาชนะส่วนตัว	 ไม ่ใช ้ร ่วมกันกับผู ้อื่น	

หลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะในช่วง

เวลาแออัด	 หากจ�าเป็นต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์

เวลานัง่ควรหนัข้าง	ส่วนคนขับต้องสวมหน้ากาก

และหมวกกันน็อค	 เพ่ือปองกันการแพร่ระบาด

เชื้อไวรัสโควิด-19
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“ปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคใหม...ที่ไร้เงินสด” จากกระแสการท�างานที่บ้าน	และ	การเว้นระยะห่างทางสังคม	ท�าให้พฤติกรรมการใช้เงินสด

ของเราลดลง	และหันมาใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น	เพราะนอกจากจะรวดเร็ว	และสะดวกสบายแล้ว	ยังปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19	ที่อาจจะแฝง

มากับธนบัตรและเงินเหรียญ	ได้อีกด้วย	ผลที่จะตามมาหลังจากนี้	คือ	การเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มตัว	เพราะผู้คนอาจเคยชินกับการซื้อของออนไลน์

ไปแล้ว	และเริ่มรับรู้ว่าการใช้เงินสดมีข้อเสียอย่างไร	นอกจากการท�าธุรกรรมการเงินออนไลน์แล้ว	ยังมีโอกาสที่สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารอาจจะเกิดขึ้น

หลังจากนี้	

“จัดระบบการเงินให้เข้าที่...จัดระเบียบการออมให้เข้าทาง” ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี	 ที่เราจะเริ่มต้น	 วางแผนการใช้จ่ายเงินให้เข้าท่ี	 ด้วยการ

จดัสรรและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทให้ชดัเจน	อาท	ิค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็น	ค่าใช้จ่ายยามฉกุเฉิน	และตัดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นออก	รวมถึงเริม่สร้าง

นิสัยในการออมเงินในรูปแบบต่างๆ	รวมถึงการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ	(กอช.)	ซึ่งเหมาะกับคนที่มีอาชีพอิสระ	ไม่มีรายได้ประจ�า	เมื่อแก่ตัว

ไปจะได้มีเงินใช้ในวัยเกษียณ	

การปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมอาจดูเป็นเรื่องยากในช่วงแรก	แต่ถ้าเราปฏิบัติจนเกิดเป็นความเคยชิน	ก็จะสามารถท�า	ได้จนเป็นความปกติ

ในวิถีใหม่	ต่อจากนี้ไป	วิถีชีวิตใหม่จะเป็นอย่างไรนั้น	ขึ้นอยู่กับการออกแบบ	ทั้งส่วนตัว	ครอบครัว	การงาน	การเงิน	และเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขไป

ด้วยกัน
ที่มา https://www.nsf.or.th/index.php/2016-02-09-14-38-50/2016-02-09-14-50-60/1400-25630520
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I โดย...นายอธิวัฒน์ วัฒนาอุดมชัย สถาปนิกปฏิบัติการ

ภารกิจ ส�านักการช่าง
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I โดย...ฝายเร่งรัดและจัดเก็บรายได

ภารกิจ กองคลัง

ขอแนะน�าสถานประกอบการน�้ามันรายใหม่
ที่ได้จดทะเบียนและช�าระภาษีน�้ามันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บริษัท เอเอสพีเอส รีเทลแอนด์เอเนอร์จี จ�ากัด
ตั้งอยูเลขที่ 508 หมู 2 ถนนมะลิวัลย ต.บานเปด อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 

โทร 098-5618965

บริษัท พีเอสวาย. ไลน์ สเตชั่น จ�ากัด
ตั้งอยูเลขที่ 999 หมู 18 ถนนมะลิวัลย ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

โทร 062-6407670 
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I โดย...ฝายสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และสิ่งแวดลอม

ภารกิจ กองแผนและงบประมาณ

กองแผนและงบประมาณ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

ได้เข้าร่วมกิจกรรม	 “วันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ.2563” จังหวัด

ขอนแก่น	ในวันที่	21	พ.ค.	2563	ณ	ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว	บ้านท่อนน้อย	

หมู่ที่	1	ต.บ้านค้อ	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น	โดยมี	ผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอนแก่น		ดร.สมศกัดิ ์จงัตระกลู	เป็นประธานในพธิ	ีซึง่มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

จ�านวน	300	คน	จ�านวนต้นไม้ที่ปลูก	1,500	ต้น	 ในพื้นที่	 7	 ไร่	 ต้นไม้ที่

ใช้ปลกูในกิจกรรม	ได้แก่	ต้นยางนา	ต้นพะยงู	และต้นตะเคยีนทอง	เป็นต้น	

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นบคุลากรจากส่วนราชการต่าง	ๆ 	ภายใน	

จ.ขอนแก่น	และกลุ่มผู้น�าชุมชน	ต.บ้านค้อ

รวมกิจกรรม “วันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ พ.ศ.2563” จังหวัดขอนแกน
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I โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหนาฝายปฏิบัติงานขนส่ง

สาระน่ารู กองกิจการขนส่ง

ในฤดูฝนมักเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจากฝนตกหนัก

และน�้าขัง กองกิจการขนสงจึงได้น�าเคล็ดไมลับเกี่ยวกับการขับรถใน

จังหวะที่ต้องเผชิญการสถานการณ์ฝนตกมาแนะน�าดังนี้

1.	ให้ผูข้บัรถเปิดไฟหน้าและไฟตดัหมอก	เพือ่ให้รถคนัทีต่ามหลงั

หรอืสวนทางมาสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล	ทีส่�าคญัไม่ควรเปิดไฟฉกุเฉนิ	

เพราะจะท�าให้เวลาเราผ่านจดุตดัจดุแยก	คนอืน่อาจเข้าใจว่าเราอาจจะเลีย้ว

ซ้ายหรือขวา	ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้

2.	 ในช่วงเวลาที่ขับรถแล้วเจอกับฝนที่ตกใหม่	 ๆ	 ควรเพิ่มความ

ระมดัระวงัเป็นพิเศษ	หลกีเล่ียงการเบรกอย่างกะทนัหนัและการใช้เบรกโดย

ไม่จ�าเป็น	 หรือเมื่อต้องเบรกหรือชะลอรถ	 ค	วรเผื่อระยะมากกว่าปกติ	

เพราะถนนจะลื่นมากกว่าปกติ	 เน่ืองจากบนพื้นผิวถนนอาจมีคราบน�้ามัน	

น�้ายางต่างๆ	 เกาะอยู่	 และเมื่อมีฝนตกลงมาก็ยิ่งท�าให้เกิดเป็นเสมือน

แผ่นฟิล์มอยู่บนผิวถนน	ซึ่งอาจส่งผลให้รถลื่นและเสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุ

ได้

เทคนิคขับอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย เมื่อเจอฝนตกหนัก

3.	เพิ่มการสังเกตการณ์	โดยเฉพาะจุดที่มีน�้าขังบนถนน	ควรลด

ความเร็ว	เมื่อขับผ่านแอ่งน�้าเพราะอาจจะเกิดอาการเหินน�้าจนท�าให้รถลื่น

ไถลได้จนเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าขับมาด้วยความเร็วสูง

4.	ขณะทีข่บัลยุน�า้ท่วมขงัควรปิดระบบแอร์	เพราะน�า้ด้านหน้าท่ี

มาปะทะหน้ารถอาจท�าให้บัดพัดลมแตกเสียหายได้	 และควรใช้เกียร์ต�่า	

(เกียร์	 L	 หรือ	 เกียร์	 1)	 เพื่อไม่ให้รอบเครื่องยนต์ต�่าเกินไปน�้าอาจจะย้อน

เข้าท่อไอเสียได้

5.	 ที่สุดแล้วถ้าฝนตกหนักมาก	 จนไม่สามารถมองเห็นทัศนวิสัย

ข้างหน้าได้ชัดเจนในระยะ	 10	 เมตร	 ส่ิงที่ผู้ขับควรปฏิบัติคือ	 หาที่จอด

ที่ปลอดภัยเช่นในปมน�้ามันหรือในจุดที่มีแสงสว่างหรือไม่เปลี่ยว	 รอจนฝน

เบาลงแล้วค่อยเดินทางต่อ

ที่มา	:	https://www.roojai.com/article/road-tips/how-to-drive-on-hard-rain/
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I โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน

ในฉบับนี้หนวยตรวจสอบภายใน ไดนําเสนอตัวอยางขอทักทวงของ สตง. 

มาใหผูที่สนใจไดเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

และจะไดนําตัวอยางขอทักทวงมานําเสนอแกผูสนใจไดติดตามตอไป

เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝกอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน
(ศึกษาดูงานต่างประเทศ)

ข้อบกพรองที่ตรวจพบ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานต่างประเทศ	 ณ	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

จ�านวน	 1,170,000	 บาท	 เทศบาลจัดท�าโครงการฯ	 โดยมีกองวิชาการและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ	 ตามบันทึกข้อความงานธุรการเลขที่...	 ลงวันที่...	

ได้รับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2549	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

ข้อ	16	(3)	วรรคสอง	กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ผูจ้ดัฝกอบรมได้รบัใบเสรจ็รบัเงนิเป็นค่าอาหาร	ค่าทีพ่กัและหรอืค่ายานพาหนะทีอ่อกในนามองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝกอบรมเป็นยอดรวม	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดฝกอบรมท�ารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่าย

ระหว่างการฝกอบรมท้ายระเบียบ	 พร้อมแนบส�าเนาใบเสร็จรับเงิน	 ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่น	 ผู้จัดฝกอบรมมอบหมายงานเป็นผู้รับรองส�าเนา	

แต่จากการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายคือ	 ใบรับเงินสดจาก	 บริษัท...	 จ�านวน	 1,157,700	 บาท	 บิลเงินสดค่าอาหารกลางวัน	 และค่าอาหารว่าง	

จ�านวน	8,700	บาท	ใบส�าคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร	จ�านวนเงิน	3,600	บาท	แต่ไม่พบใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก	ค่าอาหาร	ประกอบใบเสร็จรับเงินจาก

บริษัททัวร์	 และไม่ปรากฏการเทียบราคาบัตรโดยสารเครื่องบินกับการบินไทย	 ส่วนการด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างว่าจ้างบริษัททัวร์ในการอบรมและ

ศึกษาดูงานในต่างประเทศ	โดยด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	บริษัท...	วงเงิน	1,157,700	บาท	โดยมีลักษณะจ้างเหมารวมตามบันทึกตกลงซื้อ/จ้าง	ลงวันที่	20	

กันยายน	 2553	 แต่ด�าเนินการโดยใช้วิธีตกลงราคา	 และมิได้ปรากฏหลักฐานว่าเทศบาลมีเจตนาพิเศษใดในการด�าเนินการเช่นน้ัน	 อันไม่เป็นไปตามนัย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2535	และแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ
1.		 ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด�าเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีกับผู้รับผิดชอบที่ได้รับรองการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ

ทางราชการ	ตามบันทึกข้อความ	งานธุรการ	กองวิชาการและแผนงาน	แต่ละเลยไม่ปฏิบัติตาม

2.		 ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง	 กรณีการไม่ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยการพัสดุของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ทั้งที่มีวงเงินก�าหนดให้ด�าเนินการจัดหาตามระเบียบดังกล่าว

ที่มา	:	หนังสือแนวทางปฏิบัติราชการของตนท้องถิ่นที่ควรรู้	(เกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ)	กองคลัง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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I โดย...อาภัศนีย์ บุญหลักค�า นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

ข่าว แวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

	 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน สูความเปนเลิศทางด้านกีฬา ประจ�าป 2562

	 ซ่ึงโครงการน้ีมีการด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ป	 พ.ศ.2557	

โดยนายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์	ได้ก�าหนดนโยบาย

ด้านการจัดการศึกษาโดยให้จัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนท่ีหลากหลาย

ให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนในแต่ละด้าน	 ทั้ง	 ศิลปะ	 ดนตรี	

กีฬา	 วิชาการ	 ซ่ึงกีฬาก็เป็นด้านหน่ึงที่มีแผนในการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ	 โดยส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ด้านการกฬีาให้มโีอกาสเข้าศกึษาต่อในระดบัอดุมศึกษาจากโควต้านกักฬีา

ของมหาวิทยาลัย	และการพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ	ต่อไป	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เปนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านการศึกษา 
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	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ท�าบันทึกข้อตกลง	

ความร่วมมือ	 (MOU)	 กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พฒันาให้ครผููส้อนมสีมรรถนะในการจดัการเรียนรูด้้านเนือ้หาและด้านการใช้	

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สู ่ผู ้เรียนด้วยนวัตกรรม	 KKU	 Smart		

Learning	 และเพื่อพัฒนารูปแบบการท�างานร่วมกันระหว่างอาจารย	์	

นกัวจิยัในมหาวทิยาลยักบัศกึษานเิทศก์	ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน	

โดยใช้กระบวนการวิจัยสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	 มีโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการจ�านวน	16	โรงเรียน	โดยจัดอบรมพัฒนาครู	รายวิชาวิทยาศาสตร์	

คณิตศาสตร์	และภาษาอังกฤษ	ในวันที่	15	-	16	มิถุนายน	2563	ณ	อาคาร

รัตนพิทยา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ดร.พงษ์ศักดิ์ 

ตัง้วานชิกพงษ์ มอบหมายให้หวัหน้าฝ่ายการศกึษาในระบบ	รกัษาราชการ

แทนผูอ้�านวยการส่วนบรหิารการศกึษา	นางสภุาวด ีแก้วส�าราญ	และคณะ

ผู้บริหารการศึกษาจากส�านักการศึกษาฯ	 ศึกษานิเทศก์	 รวมทั้งผู้บริหาร

สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เข้าร่วมพิธีเปิดฯ	

โดยมี	รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

เป็นประธานในพิธีเปิด	 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง		

เข้าร่วมการอบรม	โดยพร้อมเพียงกัน

I โดย...ณกันยา ไวค�า ศึกษานิเทศก์

โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ส�าหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าว แวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
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I โดย...ณกันยา ไวค�า ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ 

เกร็ดความรู จากส�านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

“แม่ใช้ลูกชายวัยรุ่นไปซื้อน�้ามันที่ร้านค้าในตลาด	

ลูกชายคนแรก	เดินถือขวดน�้ามันกลับมา	

ระหว่างทางเกิดสะดุดหินล้ม	น�้ามันหกเหลือครึ่งขวด	

ลูกชายได้แต่ร้องไห้คร�่าครวญ	บอกแม่ว่า	

“คุณแม่ครับ	ดูสิน�้ามันหกไปตั้งครึ่งขวด	เสียดายจัง”	

เด็กหนุ่มคร�่าครวญแต่กับน�้ามันส่วนที่หายไป

แต่นิทานก็คือนิทาน

แม่ได้ให้ลูกชายคนที่สอง	ไปซื้อน�้ามันที่ตลาดอีก

ลูกชายคนที่สอง	เดินถือขวดน�้ามันกลับมา	

ระหว่างทางเกิดสะดุดหินล้ม	น�้ามันหกเหลือครึ่งขวด	

ลูกชายคนนี้หัวเราะอย่างร่าเริงประสาวัยรุ่น	บอกแม่ว่า	

“คุณแม่ครับ	ดูสิน�้ามันหก	แต่เหลือตั้งครึ่งขวด	ยังพอใช้ได้นะครับ”	

ลูกชายคนนี้นับว่ามองโลกในแง่ดี	มีความสุขกับสิ่งที่มี

แต่นิทานก็คือนิทาน

แม่ให้ลูกชายคนที่สามไปซื้อน�้ามันอีกลูกชายคนที่สาม	

เดินถือขวดน�้ามันกลับมา	ระหว่างทางเกิดสะดุดหินล้ม	

น�้ามันหกเหลือครึ่งขวดลูกชายคนนี้นอกจากหัวเราะอย่างร่าเริง

ประสาวัยรุ่นแล้ว	ยังกล่าวกับแม่ว่า	

“คุณแม่ครับ	ดูสิน�้ามันหก	เหลือครึ่งขวด	แต่ลูกจะหาเงินให้สัก	5	รูป	

มาซื้อน�้ามันให้ได้เท่าเดิม”	ไม่พูดแค่นั้น	

ลูกชายคนที่สามยังไปหางานท�าตอนเย็น	ได้เงินมาถึง	10	รูป	

ซื้อน�้ามันมาให้แม่อีกขวด

แม่ช่างโชคดี	ที่มีลูกชายอย่างน้อย	1	คน	

ที่ไม่เพียงแต่มองโลกในแง่ดี	ยังลงมือท�า	

ท�างานเพื่อให้ชีวิตด�าเนินไปได้อย่างไม่เป็นทุกข์	

นิทานก็จบลงเพียงเท่านี้	แต่ที่ยังจบไม่ได้ก็คือ	

เราจะมีวิธีมองโลกอย่างไร	โดยเฉพาะในยุคเกิดวิกฤติ	

หลายคนชี้แนะเรื่องการมองโลกในแง่ดี	มองบวก	

....แต่ในชีวิตจริง	มองบวกอย่างเดียว	โดยไม่ลงมือแก้ปญหา	

ก็ไม่ช่วยอะไร	เราอย่ามัวฟูมฟายกับน�้ามันที่หกไป	

หรือ	แค่ดีใจกับน�้ามันที่เหลืออยู่	

เพราะมันไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นโดยภาพรวม	

และไม่เป็นการแก้ปญหาถาวร	ท�าอะไรได้ก็ท�าไปก่อน...

อยู่กับปจจุบันอย่างใช้สติ	มองโลกอย่างเป็นจริง	

มองโลกอยู่เฉย	ๆ	โดยไม่ลงมือท�างาน	ก็ไม่เกิดประโยชน์	

เพราะมนุษย์เกิดมาพร้อมปญหา	และแก้มันด้วยปญญา

ว่าดวยการ... มองโลก
เดือนนี้ ลองมาฟงนิทานอินเดียสักเรื่องนะคะ
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ปจจบุนั ทกุวนันีท้กุคนมีภารกจิ ตองทาํมาหากนิเลีย้งชพี 

จะอยูนิ่งเฉยไมได สามี ภรรยา และทุกคนในครอบครัวตอง

ชวยกนัทาํงานไมอยางใดกอ็ยางหนึง่ แตตามหลกัของศาสนาพุทธ

จะตองมีการทําบุญ ทุกขของคนเมืองอีกอยางคือไมมีเวลาไป

ทําบุญ งานก็หนัก นอนก็ดึก ตื่นก็สาย จึงนําเสนอวิธีงายๆ ที่อาจ

ชวยใหชีวิตดีขึ้นได โดยเฉพาะคนที่ตื่นไมทันใสบาตรตอนเชา

อันดับแรกหาบาตรเล็กๆ ถวยเล็กๆ หรือกระปุกออมสิน 

มาวางไวัที่หิ้งพระ หรือบริเวณท่ีสะดวก จากน้ันตอนเชากอนจะ

ไปทํางานใหหยอดเงินใสบาตรพรอมกับนึกถึงพระพุทธเจา แลว

อธิษฐานในใจวา “ขอพระสัมมาสัมพุทธเจา มาเปนพยานบุญ

ของลกู นาย/นางสาว....... ท่ีไดนาํปจจยัท่ีหามาไดดวยหยาดเหงือ่

แรงงานหรือจากสัมมาอาชีพ หรือไดมาโดยเสนหา (หรืออาจพูด

แควาไดทรัพยมาอยางไรก็ได) ขอใสบาตรนี้ถวายเปนสังฆทาน 

ดวยอานิสงสนี้ ขอใหเรื่องที่ลูกติดขัดอยู  (พูดเรื่องที่ติดขัด) 

คลีค่ลายลงอยางฉบัพลนั และตอแตนีไ้ป ขอใหเกดิความคลองตวั

ในทุกๆ ดานดวยเทอญ” และเมื่อเราวางจากงานวันใด ก็นําไป

ทาํบญุทีวั่ด หรอืนําไปบรจิาค จากนัน้ใหอทุศิบญุ สลบัเวยีนกนัไป 

ดังนี้

วันที่ 1 อุทิศใหตัวเราและสังขารของเราเอง

วันที่ 2 ใหพอเกิดแมเกิดในทุกภพทุกชาติ

วันที่ 3 อุทิศใหญาติทั้ง 31 ภพภูมิ

วันที่ 4 ใหเทพเทวาที่รักษาตัว

วันที่ 5 อทุศิให เจากรรมนายเวรทีส่งผลอยูในขณะนีแ้ละ

  ที่กําลังจะมาถึง

วันที่ 6 ใหครูบาอาจารย

วันที่ 7 อุทิศใหพระภูมิเจาที่ ที่บานและที่ทํางาน

คาํกลาวคาํอธฐิานเวลากรวดนํา้ “ขอใหขาพเจา พนทกุข 

พนโศก พนโรคภัย พนเวรกรรมใดใดที่ตามหา พนจากหมูมาร

ที่ตามมา พนจากเหลาสิ่งสาที่ราวี นับจากนี้ ขอใหขาพเจา 

มั่งมี ศรีสุข ตลอดไป”

 การใสบาตรไมจําเปนตองทําใหญโต ใสบาตรเล็กๆ วันละ 

5 บาท 10 บาท หรือ 100 บาท ตามแตฐานะของเรา มีมาก

ทํามาก มีนอยทํานอย พอเงินเริ่มเต็ม ใหนําไปสรางกุศลในดาน

ตางๆ เชน กองทนุการศกึษาพระ เล้ียงภตัตาหารพระ หรอืกองทุน

เพือ่พระสงฆท่ีเจบ็ปวยอาพาธ เมือ่ทาํไปสกัระยะ จะรูสกึเองไดวา

ทรัพยคลองข้ึน ท่ีสําคัญอยาลืมอยูในศีล และ หมั่นสวดมนต

นั่งสมาธิเจริญสติดวยนะครับ และก็เหมาะสําหรับชวงโควิค-19 

อยูบานหยุดเชื้อเพื่อชาติ ครับ

ขอมูล : horosociety199

ภาพ : horosociety199

ติดตามโครงการเปดบานรับธรรม อบจ. ฉบับหนาครับ

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

โครงการเปดบานรับธรรม อบจ.ขอนแก่น

การท�าบุญตักบาตร

27วารสารคูนแคน



โดย...สุวนัย ภูมาศ ผอ.กองการเจาหนาที่

สาระน่ารู กองการเจาหนาที่

 สวัสดีครับ..	 สาระน่ารู้กองการเจ้าหน้าที่ฉบับเดือนน้ีขอน�าเสนอสรุปผลการประชุม	 ก.จ.เม่ือวันที่	 28	 พ.ค.	 2563	 ซึ่งมีท้ังหมด	

จ�านวน 8 เรื่อง	โดยได้น�าเฉพาะเรื่องการด�าเนินการสรรหาต�าแหน่งสายงานผู้บริหาร	/	การแก้ไขประกาศ	ก.จ.	เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ	และร่างประกาศ	ก.จ.	เรื่องเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่ง	ที่มีเหตุพิเศษต�าแหน่งด้านพัสดุ	มาน�าเสนอให้ท่านผู้อ่าน

ได้รับทราบในแนวทางการปฏิบัติ	ดังนี้	

1. การด�าเนินการสรรหาต�าแหนงสายงานผู้บริหารกรณีไมมีบัญชีหรือบัญชีผู้ผานการสรรหาหมดแล้ว

	 1.1	 ก.จ.เห็นชอบปลดล็อคต�าแหน่งสายงานบริหารกรณีต�าแหน่งบริหารที่ไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นสามารถด�าเนินการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างโดยการย้าย	การโอน	การรับโอนจากข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งประเภทระดบัต�าแหน่งหรอืสายงานเดยีวกัน	โดยให้ด�าเนนิการตัง้แต่วนัท่ี	1	ก.ค.2563	ถึงวนัที	่31	ส.ค.2563	

ทั้งนี้ต�าแหน่งที่ว่างจากการโอนไปด�ารงต�าแหน่งที่อื่นแล้วจะต้องเป็นต�าแหน่งว่างเพื่อรายงานให้	ก.จ.ด�าเนินการสรรหาต่อไป

	 1.2	ก.จ.มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ	ด�าเนินการสรรหาต�าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างหรือหมดบัญชีแล้วด้วยวิธีการ

สอบคัดเลือกและการคัดเลือกโดยการก�าหนดวิธีการสรรหาตามประกาศฯให้ค�านึงถึงความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์ของผู้ที่จะ

แต่งตั้งในต�าแหน่งดังกล่าวด้วย

2. การแก้ไขประกาศ ก.จ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบงสวนราชการ

	 2.1	แก้ไขประกาศ	ก.จ.เรือ่งมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการโดย	อบจ.จะมส่ีวนราชการหลกั	9	ส่วนราชการ	

คอื	ส�านกัปลดั	อบจ.	ส�านกังานเลขานกุาร	อบจ.	(เปลีย่นชือ่กองกจิการสภาเดมิ)	ส�านกั/กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ	(กองแผนฯ	เดมิ)	

ส�านกั/กองคลงั	/ส�านกั/กองช่าง	/ส�านกั/กองสาธารณสขุ	ส�านกั/กองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม	กองการเจ้าหน้าที	่หน่วยตรวจสอบ

ภายใน	และก�าหนดส่วนราชการที่อาจจัดตั้ง	ได้อีก	17	กอง

	 2.2	 แก้ไขประกาศก�าหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 โดยมีหลักการส�าคัญคือ	

การก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส�านัก/กองต่าง	ๆ	ทั้งนี้	ประกาศทั้ง	2	ฉบับ	จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	ต.ค.	2563

3. รางประกาศ ก.จ. เรื่องเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหนงที่มีเหตุพิเศษต�าแหนงด้านพัสดุ

 3.1	ก�าหนดผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่ม	ต�าแหน่งด้านพัสดุ	ได้แก่ต�าแหน่งนักวิชาการพัสดุ	เจ้าพนักงานพัสดุ

	 3.2	ก�าหนดให้น�าหลักเกณฑ์	คุณสมบัติ	เงื่อนไข	วิธีการ	และอัตราตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ทั้งนี้	ศึกษารายละเอียดผลการประชุมในเรื่องอื่น	ๆ	เพิ่มเติมได้อีกที่หนังสือส�านักงาน	ก.จ.	ก.ท.	และ	ก.อบต.	ที่	มท	0809.2/ว64	

ลงวันที่	11	มิ.ย.	2563		

สรุปผลการประชุม ก.จ.
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I โดย....ณัฐรินทร์ ทวีชัยจุฑานนท์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

บทความ กองพัสดุและทรัพย์สิน 

 สวัสดีค่ะ	 วารสารฉบับนี้ขอน�าเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปงบประมาณ	 พ.ศ.2563	

เนือ่งจากพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปงบประมาณ	พ.ศ.2563	มีผลใช้บงัคบัเมือ่วนัที	่26	กมุภาพนัธ์	2563	จงึอาจส่งผลกระทบ

ต่อการจัดซือ้จดัจ้างของหน่วยงานของรฐั	และอาจส่งผลกระทบถงึการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณของแต่ละหน่วยงานทีอ่าจล่าช้าไปด้วย	ประกอบ

กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 10	 มีนาคม	 2563	 ได้รับทราบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปงบประมาณ	พ.ศ.2563	ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ	เรือ่งการปรบัลดระยะเวลาการน�าร่างประกาศและเอกสารเผยแพร่	เพือ่รบัฟงความคดิ

เห็นจากผู้ประกอบการ	และการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง	เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น	

	 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	 (คณะกรรมการวินิจฉัย)	พิจารณาแล้วเห็นว่า	เพื่อให้การเร่งรัดการ

ใช้จ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ�าปงบประมาณ	พ.ศ.2563	เกดิความคล่องตวั	รวดเรว็	และสอดคล้องกบัมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปงบประมาณ	พ.ศ.2563	จึงอาศัยอ�านาจตามมาตรา	29	วรรคหนึ่ง	 (4)	แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.2560	ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ	กระทรวงการคลั	งว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค

รัฐ	พ.ศ.2560	ข้อ	45	ข้อ	46	ข้อ	51	วรรคหนึ่ง	ข้อ	110	วรรคหนึ่ง	และข้อ	145	และก�าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้	

	 1.	การน�าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	 จากเดิม	“ก�าหนดให้วงเงินเกิน	500,000	บาท	

แต่ไม่เกิน	5,000,000	บาท”	เป็น	“ก�าหนดให้วงเงินเกิน	500,000	บาท	แต่ไม่เกิน	10,000,000	บาท	ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ	ที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

	 2.	การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	ให้ด�าเนินการดังนี้

	 	 2.1	การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	จากเดิม

(1)		 การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน	500,000	บาท	แต่ไม่เกิน	5,000,000	บาท	ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า	5	วันท�าการ

(2)		 การซือ้หรอืจ้างครัง้หนึง่ซึง่มวีงเงนิเกนิ	5,000,000	บาท	แต่ไม่เกิน	10,000,000	บาท	ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า	10	วนัท�าการ

(3)		 การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง	ซึ่งมีวงเงินเกิน	10,000,000	บาท	แต่ไม่เกิน	50,000,000	บาท	ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า	12	วัน

ท�าการ

(4)		 การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง	ซึ่งมีวงเงินเกิน	50,000,000	บาท	ขึ้นไป	ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า	20	วันท�าการ	เป็นการเผยแพร่

ประกาศและเอกสารซือ้หรอืจ้างด้วยวธิปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์	ตามข้อ	48	ให้ค�านงึถงึระยะเวลาในการให้ผู	้ประกอบ

การเตรียมการท�าเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ	โดยไม่น้อยกว่า	3	วันท�าการ	(ทุกวงเงิน)

	 	 2.2	การจ้างที่ปรึกษา	และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	จากเดิม	“ให้	หน่วยงานของรัฐ

เผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา	และเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุม	งานก่อสร้างเป็นเวลาติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า	5	วันท�าการ”	เป็น	“ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	3วันท�าการ”

	 3.	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวงเงินไม่เกิน	500,000	บาท	ให้หน่วยงานด�าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ตามกฎกระทรวง	ก�าหนดวงเงินการ

จดัซือ้จดัจ้างพสัดโุดยวธิเีฉพาะเจาะจง	วงเงนิการจดัซือ้จดัจ้างทีไ่ม่ท�าข้อตกลงเป็นหนงัสอื	และวงเงนิการ	จดัซือ้จดัจ้างในการแต่งตัง้ผูต้รวจรบั

พัสดุ	พ.ศ.2560

	 อนึ่ง	ระยะเวลาตามข้อ	1	และข้อ	2	ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	จนถึงวันที่	30	กันยายน	2563	เท่านั้น

ที่มา :	กรมบัญชีกลาง

หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

29วารสารคูนแคน



ข่าวกีฬา

I โดย..จ่าออง วีระศักดิ์ อินทวงษ์

	 สวสัดคีรบัแฟนข่าวกฬีารอบรัว้	อบจ.ขอนแก่น	ทุกๆ	ท่านครบั	อบจ.

ขอนแก่นได้มีโครงการการฝกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล	 เพื่อเด็กๆ	 และ

เยาวชน	โดยนายก	อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์	ได้อนุมัติ

โครงการฝกอบรมเยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด	 “ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อ

ลูกรัก”	ครั้งที่	7	(อบรมทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน	)	ระหว่างวันที่	15	-	29	

มิ.ย.	 2563	ณ	 สนามกีฬา	 อบจ.ขอนแก่น	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

เยาวชนได้ออกก�าลังกาย	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 สุขภาพแข็งแรง	

ห่างไกลยาเสพตดิ	และเสรมิทกัษะทีถ่กูต้องในการเล่นกีฬา	ทีส่�าคญัเป็นการ

ปลูกฝงจิตส�านึกให้เยาวชนมีระเบียบวินัย	 รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ	 เยาวชน

ทีเ่ข้ารบัการอบรมจ�านวน	100	คน	ได้รบัความอนเุคราะห์วทิยากรฝกอบรม

จากการกฬีาแห่งประเทศไทย	ส�านักงานท่องเทีย่วและกีฬาจังหวดัขอนแก่น	

สโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซีและสโมสรฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ด	 มาให้

ความรู้แก่เยาวชนในครั้งนี้ครับ	

 เมื่อวันที่	 29	 มิ.ย.	 2563	 นายก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษ์ศักดิ์ 

ต้ังวานิชกพงษ์	 ได้มอบให้	 หัวหน้าส�านักปลัด	 นายวรเวทย์ ดิเรกศรี

เป็นประธานในพิธีปิดการฝกอบรมกล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตร	

โดยม	ีผอ.ส�านกัการช่าง	ดร.วริตัน์ นาคนชม	และหวัหน้าฝ่ายการท่องเทีย่ว

และกฬีา นายสมชาย อฐิรตัน์	ร่วมเป็นเกยีรตแิละแสดงความยนิดแีก่เดก็ๆ	

และขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าครับ	การฝกอบรมโครงการนี้	ปหน้าก็คงจะ

จัดในช่วงเดือน	 มี.ค.	 -	 เม.ย.	 เช่นเดิม	 ส�าหรับปนี้การจัดถูกเลื่อนออกมา

เนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงและปองกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า	2019	

ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนทุกๆ	ป	 ว่างเว้นจากการเรียน	 เด็กๆ	 ก็จะกลับมา

อบรมกีฬาห่างไกลยาเสพติดกันอีกครั้ง	พบกันใหม่ฉบับหน้า		สวัสดีครับ

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	“ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
กรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ์ ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2554
รางวัล	“เสริมสร้างคุณค่าการท�างาน
ของเครือข่าย ทสม.”
จาก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2555
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่มีการด�าเนินงานด้านคนพิการ”
จาก...กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

พ.ศ. 2555
โล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุน
“งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2554
รางวัล	“กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จังหวัดขอนแก่น 
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจ�าปี 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 จ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562”
จาก...ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ	“หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของต�ารวจภูธรภาค 4”
จาก...ต�ารวจภูธรภาค 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	“โครงการต�ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ อบรมสัมมนา แกนน�าสมัชชา
สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด”
จาก...สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น

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

พ.ศ. 2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับเขต
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจ�าปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล	“มีผลการปฏิบัติงานของ อปท.
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภท อบจ. ระดับเขต ประจ�าปี 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 
ประจ�าปี 2562”
จาก...ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม
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 ประจ�าปี 2562”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ.2561
รางวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการศึกษา ประจ�าปี 2560”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

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

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

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

พ.ศ.	2556
รางวัล “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการศึกษา ประจ�าปี 2556”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น	กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

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

พ.ศ.	2555
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ส่งเสริม
การด�าเนินงานวัฒนธรรม 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
ประจ�าปี 2554”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2552
รางวัล	“ผู้ให้การสนับสนุนก�ารด�าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจ�าปี 2551”
จาก...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช
กุมารี

พ.ศ.	2552
รางวัล	“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่นด้านการศึกษา ประจ�าปี 2551”
จาก...มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2552
รางวัล	“นักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ด้านเป็นแบบอย่าง
ของนักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ประจ�าปี 2552”
จาก...มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ.	2550
รางวัล	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น 
ประจ�าปี 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


