
 

 

      (นายอุทัย 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

……………………………………………………………………… 
 

                     

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตฯ เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) แล้ว นั้น 

 
 

                  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า ได้ด าเนินการรายงานผลฯผ่านระบบรายงานและการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ๑๒ เดือน เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                      

                                           ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

                                                                             เลือดไทย ค าโสภา 

                                                              (นายเลือดไทย ค าโสภา) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                       ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แจ้งเตือนการท าลายทรัพย์สินของทางราชการ 

เรียน ก านันต าบลหว้านค า /ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 9 , 12 

    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า ได้ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ต (wifi) ภายในส านักงาน 
เพ่ือให้บริการประชาชนในเขตต าบลหว้านค า ซึ่งมีเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการ และมีการท าลาย
ทรัพย์สินของราชการ ท าให้เกิดการช ารุดเสียหาย นั้น 

   ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า จึงขอความร่วมมือมายังผู้น าชุมชน เพ่ือสอดส่องดูแล
หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ด าเนินการว่ากล่าวตักเตือน และแจ้งผู้ปกครองของเยาวชนด้วย อนึ่ง หากมีการ
กระท าท่ีส่งผลให้ทรัพย์สินของราชการเสียหาย องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค าจะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

  (นายอุทัย   สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑   
 
 



 
 

 

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/๕๒๗        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                       ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 

เรื่อง  การส ารวจความต้องการใช้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 

เรียน ผู้อ านวยการส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงาน กสทช. ที่ สทฃ ๕๐๑๔/ว ๓๑๒๑๐  ลงวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๗ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) จ านวน   ๑  ชุด 

    ตามหนังสือที่อ้างถึง  ส านักงานคณะกรรมการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.)  ได้ด าเนินการส ารวจและขอความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลผ่านทาง
แบบสอบถามการขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (ศูนย์ USO NET)  เพ่ือให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ต่างๆ ทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงบริการโทรคมนาคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขอส่งแบบขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน 
(USO NET) เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีโอกาสเข้าถึงบริการดังกล่าว  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายอุทัย   สีเสน) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑    



 
 
 

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๒๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 

เรื่อง  การบริหารจัดการการรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 

เรียน เจ้าพนักงานทีด่ินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล 

อ้างถึง   หนังสือส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล ที่ ศก ๐๐๒๐.๐๑(๑)/๒๑๕๕  ลงวันที่  ๑๓   
  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการส ารวจข้อมูลที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน    จ านวน  ๑   ชุด 

    ตามหนังสือที่อ้างถึง  ส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล ขอให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลหว้านค า  ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ในความรับผิดชอบว่ามีการจัดท าทะเบียนที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ยังไม่ได้ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (ยังมิได้ยื่นค าขอ)  โดยกรอกข้อมูลตามแบบส ารวจให้ครบถ้วน  
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

   บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้ด าเนินการส ารวจ พ้ืนที่ในความรับผิดชอบเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งรายงานตามแบบรายงานผลการส ารวจข้อมูลที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  มา
เพ่ือรายงานให้ส านักงานท่ีดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศลทราบ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย       

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

   (นายอุทัย   สีเสน) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 



 
     
 

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                       ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๕๗   

เรื่อง  ขออุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น 

เรียน ผู้จัดการ หจก. เอ็ม.เอ็ม.พี. คอนสตรคัช่ันเซอร์วิส   

อ้างถึง แบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น ของ หจก. เอ็ม.เอ็ม.พี. คอนสตรัคชั่นเซอร์วิส   

    ตามที่  หจก. เอ็ม.เอ็ม.พี. คอนสตรัคชั่นเซอร์วิส  ได้ยื่นเรื่องขออุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น  
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด ๓)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหว้านค า    ซึ่งคณะกรรมการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
และเอกสารของ  หจก. เอ็ม.เอ็ม.พี. คอนสตรัคชั่นเซอร์วิส  แล้ว  และแจ้งให้  หจก.ท่านไม่ผ่านการคัดเลือกนั้น     

   บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น  ของ
ท่านแล้ว  เห็นว่า  หจก. ท่านไม่มีคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
หว้านค า  เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ข้อ ๒.๖  กล่าวว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงไม่รับค าอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น  ของ หจก.ท่าน  
และยืนยันผลการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเดิม   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

  (นายอุทัย   สีเสน) 
  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 



 
 
 
 
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๒๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘   

เรื่อง  การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการจัดซื้อสารเคมีเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  กรณีฉุกเฉิน  
  (ด้านพืช)  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  จังหวัดศรีสะเกษ 

อ้างถึง จดหมายบันทึกส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารที่เกี่ยวข้อง     จ านวน        ๑  ชุด 

    ตามท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ขอทราบข้อมูลการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
จัดซื้อสารเคมีเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  (ด้านพืช)  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ  และขอข้อมูลใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  และปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  เกี่ยวกับข้อมูล
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (นาปี)  จ านวนกี่ราย  เป็นจ านวนพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่  ได้เกิดภัยพิบัติโรคระบาด (โรคไหม้)  ในนา
ข้าวหรือไม่  กรณีที่เกิดภัยมีเกษตรกรได้รับความเสียหายกี่ราย  เป็นจ านวนพ้ืนที่ทั้งหมดกี่ไร่  และเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหว้านค า  มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานอ าเภอราษีไศล  หรือไม่  อย่างไร  นั้น 

  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และขอ
ชี้แจง  ดังนี้ 
   ๑. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  มีเกษตรกรปลูกข้าว (นาปี)  ในปีงบประมาณ  
๒๕๕๓  จ านวน  ๙๔๙  ราย  จ านวนพ้ืนที่  ๒๓,๐๖๙  ไร่  และในปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  มีจ านวน  ๙๙๗  ราย  
จ านวนพื้นที่  ๒๓,๐๖๙  ไร่ 
   ๒. ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ไม่ได้เกิดภัยพิบัติโรค
ระบาด (โรคไหม้)  ในนาข้าวแต่อย่างใด  และในปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ได้เกิดภัยพิบัติโรคระบาด (โรคไหม้)  ในนา
ข้าว 
   ๓. ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  มีเกษตรกรได้รับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติโรคระบาด (โรคไหม้)  ในนาข้าว  จ านวน  ๓๑๓  ราย  เป็นจ านวนพื้นที่ทั้งหมด  ๑,๕๙๓  
ไร่  และองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  และรายงานให้อ าเภอราษีไศลทราบ  
และพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้   

 

 



 

 

-๒- 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายอุทัย    สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/๒๙๗       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
           อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๑   

เรื่อง  ขออนุมัตยิกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปา 
  หมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ 

เรียน นายอ าเภอราษีไศล 

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการขอยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการ 
   บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘  จ านวน  ๑ ชุด 

    ด้วยคณะผู้บริหารระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนานวล หมู่ที่ ๑๓  ได้แจ้งส่งคืนกิจการประปาให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  เนื่องจากการด าเนินกิจการประปาประสบกับภาวะรายรับไม่พอกับรายจ่าย  
และมีต้นทุนการผลิตน้ าสูง และได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว  มีมติส่งคืนกิจการประปา ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหว้านค า เป็นผู้บริหารและดูแลต่อไป 

  ทั้งนี้  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  มีมติรับโอนกิจการประปา บ้านนานวล  หมู่ที่  ๑๓  ไว้ในการบริหารจัดการและ
ดูแล  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน  พ.ศ.๒๕๔๘  และเพ่ือให้ประชาชน 

ได้ใช้น้ าประปาในการอุปโภค บริโภค อย่างสะดวกและทั่วถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขออนุมัติ
ยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘  
ข้อ ๕ และข้อ ๑๖ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายอุทัย    สีเสน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 



ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 

เรื่อง  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี 
  พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เรียน นายอ าเภอราษีไศล 

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า ที่ ศก๘๕๗๐๑/๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้ขอรับการประเมินเพ่ือขอรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ มีไม่เพียงพอต่อการจ่าย 

   ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขอแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

 
   (นายอุทัย     สีเสน) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 



 
 
    

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/ว        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                           ตุลาคม   ๒๕๕๖   

เรื่อง  การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

เรียน ...........................................................................................  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือ ที่ ปช ๐๐๓๔ (ศก)/ว๐๐๑๗  ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

    ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศก าหนดต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
และให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ตามที่มี
อยู่จริงในวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับต าแหน่ง  พ้นจากต าแหน่ง  และพ้นจาก
ต าแหน่งครบ  ๑  ปี  แล้วแต่กรณี  ตามแบบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด  นั้น 

   ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  แจ้งว่า  มีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามประกาศ
ดังกล่าวบางส่วน  ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  เช่น  เมื่อมีการ
สับเปลี่ยนต าแหน่ง  หรือเปลี่ยนผู้ด ารงต าแหน่งใหม่  ไม่มีการยื่นบัญชีกรณีพ้นจากต าแหน่งเดิม  และไม่มีการยื่น
บัญชีกรณีเข้ารับต าแหน่งใหม่  หรือยื่นบัญชีเกินระยะเวลาที่ก าหนด  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการยื่นบัญชีเป็นไป
โดยถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขอส่งข้อควรรู้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
และแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

   ขอแสดงความนับถือ 

   (นายสุพรรณ์  จันทาทอง) 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 



 
    
    

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑   

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 

เรียน นายอ าเภอราษีไศล 

อ้างถึง ๑. หนังสืออ าเภอราษีไศล ที่ ศก ๐๐๒๓.๒๒/ว ๔๒๓๑  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
  ๒. หนังสืออ าเภอราษีไศล ที่ ศก ๐๐๒๓.๒๒/ว ๔๒๓๒  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 ๓. หนังสืออ าเภอราษีไศล ที่ ศก ๐๐๒๓.๒๒/ว ๔๓๙๒  ลงวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า ที่ ๕๐๔/๒๕๖๐   จ านวน     ๑  ชุด 
   ลงวันที่  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐     

    ตามที่กระทรวงมหาดไทย  ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  ซึ่งได้ก าหนดแนวปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการช่วยเหลือประชาชน  
โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และพิจารณาสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

   เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามโครงสร้างของศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  องค์การบริหารส่วน 
จึงขอส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  มาเพ่ือรายงานให้อ าเภอราษีไศลทราบ  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

   (นายอุทัย   สีเสน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 



 
 
 

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/          ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์แจ้งยอดจ านวนประชากร 

เรียน นายอ าเภอราษีไศล 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า มีความประสงค์จะขอทราบยอดจ านวนประชากรในต าบล
หว้านค า  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เพ่ือใช้ในการรายงานข้อมูล  จึงขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายทะเบียน
อ าเภอราษีไศล  แจ้งยอดจ านวนประชากรทั้งหมดในต าบลหว้านค า  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 

   ขอแสดงความนับถือ 

   (นายอุทัย     สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 
 
 
 



 
 
 
      
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/          ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 

เรื่อง  การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 

เรียน คณะผู้บริหารฯ/ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/หัวหน้าส่วนราชการ 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้ก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  ประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๑  ในวันศุกร์
ที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   

  ดังนั้น  จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  และหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกส่วนเข้าร่วมการประชุม  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน                                                                      

   ขอแสดงความนับถือ 

   (นายอุทัย     สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐    
 



 
  
 

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/          ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ าใส ไร้ผักตบชวา”  

เรียน นายอ าเภอราษีไศล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการฯ      จ านวน  ๑ ฉบับ 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า ได้จัดท าโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ าใส ไร้
ผักตบชวา” เพ่ือสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ าในแหล่งน้ า โดยก าหนดจัดกิจกรรมขุดลอกหนองน้ าดอนปู่ตา บริเวณสวนลิงบ้านหว้าน 
หมู่ที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.   

    ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานเปิดโครงการ “ประชา
รัฐร่วมใจ คลองสวยน้ าใส ไร้ผักตบชวา” ตามก าหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

   (นายอุทัย     สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 
 



 
 
 

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๙   เมษายน  ๒๕๕๗   

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า 

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศล 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้รับแจ้งจากราษฎรต าบลหว้านค า  เกี่ยวกับการช ารุด
เสียหายของมิเตอร์ไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน บ้านหว้าน และบ้านโนน  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมา 
และผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียง   

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่าน  เพ่ือ
ส่งเจ้าหน้าที่มาด าเนินการตรวจสอบ  ซ่อมแซมในจุดที่เกิดความช ารุด  ผลเป็นประการใด  โปรดแจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหว้านค าทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (นายอุทัย  สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 
 
    



 
    
 

ที่  ศก ๘๕๗๐๓/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๑๒   ตุลาคม  ๒๕๕๘   

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ส ารวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า 

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอราษีไศล 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่าน  เพ่ือ
ส่งเจ้าหน้าที่มาด าเนินการตรวจสอบ  ส ารวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสถานที่ก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง  บ้านหนองค้างไฟ  หมู่ที่ ๙  ผลเป็นประการใด  โปรดแจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหว้านค าทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (นายอุทัย  สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
 
 
 
ส่วนโยธา 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 
 



 
 
 

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/          ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๒๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
  พ.ศ.๒๕๕๘ 

เรียน นายอ าเภอราษีไศล 

อ้างถึง หนังสืออ าเภอราษีไศล ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๒๓.๒๒/ว๑๑๖๘ ลงวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานฯ     จ านวน  ๑ ชุด 

    ตามหนังสือที่อ้างถึง  อ าเภอราษีไศลแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายงานผลการด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามแบบรายงาน
ผลการด าเนินงาน  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

    บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงานให้อ าเภอราษีไศลทราบ  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายอุทัย  สีเสน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 



 
 
 
 
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                           กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ของบประมาณในการขุดลอกหนองโง้ง หมู่ที่ ๗ 

เรียน พัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการขอรับการสนับสนุนฯ    จ านวน      ๑   ชุด 
   ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภา อบต.หว้านค า จ านวน      ๑   ชุด 
   ๓. ส าเนาแผนพัฒนาสามปี    จ านวน      ๑   ชุด 

    ด้วยหนองโง้ง หมู่ที่ ๗ ต าบลหว้านค า อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนองสาธารณะที่มี
บริเวณกว้าง มีเนื้อที่มาก บางที่มีความตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้  องค์การบริหารส่วนต าบล
หว้านค า มีงบประมาณท่ีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการขุดลอกได้ทั้งหมด    

  ดังนั้น เพ่ือให้การขุดลอกหนองโง้ง หมู่ที่ ๗ ให้สามารถกักเก็บน้ าได้เพ่ิมขึ้น ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภค ที่เพียงพอในฤดูแล้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้พิจารณา
งบประมาณเพ่ือน ามาใช้ในการขุดลอกหนองโง้ง ให้มีความลึกและกว้างขึ้น  เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าต่อไป    

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (นายอุทัย   สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑    
 
 
 



 
 
 
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/         ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐  

เรื่อง  น าส่งเงินจ าหน่ายสลากบ ารุงกาชาดไทย สถ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

เรียน ท้องถิ่นอ าเภอราษีไศล 

อ้างถึง หนังสือส านักงานท้องถิ่นอ าเภอราษีไศล ที่ ศก๐๐๒๓.๒๒/ว๐๐๓๖  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เงินสด      จ านวน     ๔๐๐.-  บาท 

    ตามที่จังหวัดศรีสะเกษแจ้งว่า  สภากาชาดไทยได้ก าหนดจัดงานกาชาดประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่  
๕  เมษายน  ๒๕๖๐  ณ อาคารแพทย์พัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เพ่ือหารายได้เสด็จโดยพระราชกุศลบ ารุง
สภากาชาดไทย ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมในการจ าหน่ายสลากบ ารุงสภากาชาดไทย  และได้ขอ
ความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยจ าหน่ายสลากบ ารุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประจ าปี  ๒๕๖๐  

   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขอน าส่งเงินจากการจ าหน่ายสลากบ ารุงกาชาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ประจ าปี  ๒๕๖๐  เป็นจ านวนเงิน  ๔๐๐  บาท (-สี่ร้อยบาทถ้วน-)  ให้กับ
ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอราษีไศล 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (นายอุทัย   สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 



 
 
 
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๑      

เรื่อง  การส ารวจการบังคับใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติทั่วไป 

เรียน นายอ าเภอราษีไศล 

อ้างถึง หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอราษีไศล ที่ ศก ๐๐๒๓.๒๒/ว๐๘๔  ลงวันที่  ๑๕   
  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบส ารวจการส ารวจการบังคับใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติทั่วไป    จ านวน ๑ ชุด 

    ด้วยจังหวัดศรีสะเกษแจ้งว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ  ได้มีการ
ตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติทั่วไป  เพ่ือบังคับใช้ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่
ให้อ านาจไว้  ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพระราชบัญญัติอ่ืนๆ กฎกระทรวงที่
ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ เป็นต้น 

  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลการบังคับใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติทั่วไป  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  
จึงขอรายงานตามแบบส ารวจฯ ให้อ าเภอราษีไศลทราบและรายงานจังหวัดศรีสะเกษต่อไป  รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

  (นายอุทัย   สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 

 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 



 
 
 
 
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 

เรื่อง  แจ้งผลการคัดเลือกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่องสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

เรียน ผู้จัดการ หจก. เอ็ม.เอ็ม.พี. คอนสตรัคชั่นเซอร์วิส 

อ้างถึง ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้าง 
  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น    จ านวน   ๑ ฉบับ 

    ตามที่ หจก. เอ็ม.เอ็ม.พี. คอนสตรัคชั่นเซอร์วิส  ได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  นั้น 

   บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  โดยคณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ  หจก. เอ็ม.เอ็ม.พี. คอนสตรัคชั่นเซอร์วิส  แล้ว  และเห็นว่า  
หจก. ท่านไม่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามประกาศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก  ให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์กับองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (นายอุทัย     สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 

 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 



 
 
 
 
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 

เรื่อง  แจ้งผลการคัดเลือกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่องสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

เรียน ……………………………………………………………………………. 

อ้างถึง ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้าง 
  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น    จ านวน   ๑ ฉบับ 

    ตามที่ ………………………………………………………………………..  ได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  
๒๕๕๗  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  นั้น 

   บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  โดยคณะกรรมการด าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว  และเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กับองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (นายอุทัย     สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 



 
 
 
 
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                             กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนระดับและแต่งตั้ง 
  พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ่ึง 

อ้างถึง หนงัสือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ่ึง ที่ ศก ๘๕๕๐๑/๒๕  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑ 

    ตามหนังสือที่อ้างถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ่ึง  จะด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบล  เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ)  ส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์  ราย  นางอรนุช  พันอินทร์  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  ขึ้นด ารงต าแหน่ง  นักวิชาการ
พัสดุช านาญการ  และได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  ความละเอียด
แจ้งแล้วนั้น 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้พิจารณาแล้วยินดีอนุญาตให้  นางนิธิกานต์  ชาดง  
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินผลงานดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (นายอุทัย   สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
   



 
 
 
 
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                             เมษายน   ๒๕๕๙   

เรื่อง  ขอยืมตัวพนักงานส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง 

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ที่ ศก ๘๕๒๐๑/๓๘๓  ลงวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๙ 

    ตามหนังสือที่อ้างถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง  จะมีการเลื่อนระดับของต าแหน่งประเภท
วิชาการ  จากระดับปฏิบัติการ  เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ โดยใช้วิธีการประเมินผลงาน  ราย  
นางสาวจุฑาทิพย์   ชาวกล้า  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  และได้ขอยืมตัวพนักงานส่วนต าบล
เป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้พิจารณาแล้วยินดีอนุญาตให้  นางนิธิกานต์   ชาดง  
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ร่วมเป็น
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (นายอุทัย   สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 
 



 
 
 
 
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                             เมษายน   ๒๕๕๙   

เรื่อง  ขอยืมตัวพนักงานส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง 

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ที่ ศก ๘๕๒๐๑/๓๘๔  ลงวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๙ 

    ตามหนังสือที่อ้างถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง  จะมีการเลื่อนระดับของต าแหน่งประเภท
วิชาการ  จากระดับปฏิบัติการ  เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ โดยใช้วิธีการประเมินผลงาน  ราย  
นางสาวจุฑาทิพย์   ชาวกล้า  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  และได้ขอยืมตัวพนักงานส่วนต าบล
เป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้พิจารณาแล้วยินดีอนุญาตให้  นางมยุรี   วงค์พิมล    
ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ช านาญการ  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (นายอุทัย   สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 



 
 

แบบรายงานรายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศการเลือกตั้งระดับจังหวัด   
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
1 นางศาณี  สืบบุญ จพง.ธุรการ 081-4661845  
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

  

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ          องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

ที ่   -   วันที่      ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 

เรื่อง     การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา  
  “๕ ธันวามหาราช” พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

เรียน     พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกท่าน  

  ด้วยอ าเภอราษีไศลได้ก าหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๕ ธันวามหาราช” พุทธศักราช ๒๕๕๖  ในวันพฤหัสบดีที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖   

   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขอแจ้งให้พนักงานส่วนต าบลหว้านค า และพนักงาน
จ้างทุกท่าน  เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

                                                                                                                                                                                                     

                          (นายอุทัย   สีเสน)           
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ป้ายประชาสัมพันธร์ณรงค์ต่อต้านการทุจรติ 
 

 
 

 
   



 
 
 
 
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/๒๐๗        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                           ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๑   

เรื่อง  โครงการความร่วมมือการบูรณาการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการสัตว์ 
  ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
  เจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เรียน นายอ าเภอราษไีศล 

อ้างถึง หนังสืออ าเภอราษีไศล ที่ ศก ๐๕๐๘/ว๙๐๐ ลงวันที่ ๑๒ มนีาคม ๒๕๖๑ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ    จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒.  แผนก าหนดการฯ              จ านวน ๑ ฉบับ 
 

    พร้อมหนังสือนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ขอส่งโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
และแผนก าหนดการออกให้บริการประชาชนในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  มาเพ่ือรายงานให้อ าเภอ
ราษีไศลทราบ  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (นายอุทัย   สีเสน) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 
 
 
 

ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



 
 
 
 
 
ที่  ศก  ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
                   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

            ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางสายอ าเภอราษีไศล-บ้านหว้าน 

เรียน ทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายถนนสายอ าเภอราษีไศล-บ้านหว้าน  จ านวน  ๑ ชุด   

  ด้วยประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ประสบปัญหาการสัญจรไปมาในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  การใช้รถ  ใช้ถนนสายอ าเภอราษีไศล-บ้านหว้าน  ซึ่งช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างมาก
ในช่วงฤดูฝน  ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหว้านค า  ได้รับเรื่องร้องเรียนในการใช้รถใช้ถนนสายดังกล่าวเป็นจ านวนมาก 

   ดังนั้น  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนต าบล
หว้านค า  จึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านเพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางสายดังกล่าว  เพ่ือ
แก้ปัญหาเบื้องต้นให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                   (นายอุทัย     สีเสน) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร/โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 



 
 
 
 
 
ที่  ศก  ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
                   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

            ๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณและประสานการซ่อมแซมถนนลาดยางสายอ าเภอราษีไศล-บ้านหว้าน 

เรียน นายอ าเภอราษีไศล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายถนนสายอ าเภอราษีไศล-บ้านหว้าน  จ านวน  ๑ ชุด   

  ด้วยถนนลาดยางสายอ าเภอราษีไศล-บ้านหว้าน  ระยะทาง  ๔.๗  กิโลเมตร  อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  ท าให้การสัญจรไปมาของประชาชน
ชาวต าบลหว้านค า  ไม่สะดวกปลอดภัย  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย   

  ดังนั้น  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขอความอนุเคราะห์
งบประมาณมายังอ าเภอราษีไศล  และประสานการซ่อมแซมถนนลาดยางสายอ าเภอราษีไศล -บ้านหว้าน  กับทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                   (นายอุทัย     สีเสน) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร/โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 
 



 
 
 
 

 
ที่  ศก  ๘๕๗๐๑/       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
                   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

            ๑  กันยายน   ๒๕๕๘ 

เรื่อง โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประนอมและระงับข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญา 

เรียน ………………………………………………………………… 

อ้างถึง   หนังสืออ าเภอราษีไศล ที่ ศก ๐๐๒๓.๒๒/ว๓๖๕๕  ลงวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ  จ านวน  ๑ ชุด 
   ๒.  ก าหนดการฝึกอบรมฯ    จ านวน   ๑ ชุด 

  ด้วยส านักงานอัยการคุมครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ  
ได้ก าหนดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประนอมและระงับข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญา  โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาทแก่คณะผู้ไกล่เกลี่ย  
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ผู้น าชุมชน  ผู้น าท้องถิ่น  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  และผู้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการไกล่
เกลี่ย  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา ๖๑/๒  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๖๑/๒  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน  โดยมีก าหนดการฝึกอบรมในเขตพ้ืนที่อ าเภอราษีไศล  ในวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมอ าเภอราษีไศล 

   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ  พร้อม
ทั้งก าหนดการฝึกอบรมฯ  และขอให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว  ในวันที่  ๙  
กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐  น.  ณ  หอประชุมอ าเภอราษีไศล  โดยพร้อมเพรียงกัน  การแต่งกาย
เครื่องแบบปกติสีกากี  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

 
   (นายอุทัย     สีเสน) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 

ส านักปลัด 
โทร/โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐ 



 
 

 
 
ที่  ศก  ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
                   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                 พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 

เรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า ขอลาออก 

เรียน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ส าเนาหนังสือขอลาออกฯ    จ านวน  ๑ ฉบับ 

  ด้วย  นายวิไล  นิลวรรณ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  หมู่ที่ ๘  ซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖  และครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  ๑๘  ตุลาคม  
๒๕๖๐  ได้ขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืน  ตั้งแต่วันที่  ๒๑  
ตุลาคม  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป     

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                   (นายอุทัย     สีเสน) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร/โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 
 



 
 
 
        
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/ว        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน คณะผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า/ก านันต าบลหว้านค า/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือกับผู้น าชุมชน  และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงก าหนดให้มีการประชุมในวันศุกร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา  
๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   

   องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวน
ต าบลหว้านค า ก านันต าบลหว้านค า และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  เข้าร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ  ตามวัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าว 

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

   ขอแสดงความนับถือ 

 
   (นายอุทัย     สีเสน) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 
 



 
 
 
        
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/ว        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือ 
  พนักงานส่วนท้องถิ่น 

เรียน ผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

    ตามที่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้สอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้  จ านวน  ๓  ราย  คือ  ๑. นางสาวรัชนีวรรณ  บุญปก  
๒. นายเกรียงไกร  ศรีแก้ว  ๓. นางธันย์วรัตน์  ค าเสียง   

  ดังนั้น  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขอเชิญผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค าทุกท่าน  ร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค าทั้ง  ๓  ราย  ในวันอังคารที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  ณ  
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ   

 
   (นายอุทัย     สีเสน) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 
 



 
 
 
 
          
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/ว        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๒๖  เมษายน   ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การจุดบั้งไฟขององค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

เรียน ก านันต าบลหว้านค า/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ก าหนดให้มีการจุดบั้งไฟบวงสรวงเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
เคารพนับถือ  เพ่ือขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  ในวันพฤหัสบดีที่ ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ  สนามองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหว้านค า  โดยใช้บั้งไฟขนาด ๓ นิ้ว และ ๒ นิ้ว นั้น 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจุดบั้งไฟดังกล่าวให้
ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยทั่วกัน 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ้งประชาสัมพันธ์ 

   ขอแสดงความนับถือ   
 

 
   (นายอุทัย     สีเสน) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 
 



 
 
 
      
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/๙๔        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเลื่อนการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๓๓” 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๒๖๔๖  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
  ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๒๗๓๔  ลงวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
  ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๑๓๓  ลงวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑ 

    ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ร่วมมือทางวิชาการกับ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย  ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่น
ที่ ๓๓  ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นว่า นายสุพรรณ์  จันทาทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าว 

   ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า ขอเรียนแจ้งว่า เนื่องจากภารกิจงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหว้านค าในขณะนี้มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  จึง
ขอเลื่อนการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๓๓” ของ นายสุพรรณ์  จันทาทอง  
ออกไปก่อน  และพิจารณาจัดรายชื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง ในรุ่นถัดไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

 
   (นายอุทัย     สีเสน) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 

 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 



 
 
 
     

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 

อ้างถึง   หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ ที่ ศก ๗๔๐๐๑/๙๐๔  ลงงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

    ตามหนังสือที่อ้างถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  
ไดข้อความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  กรณีส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจสอบงบการเงินประจ างวดปีงบประมาณ ๒๕๕๖  และมีข้อเสนอแนะให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้พิจารณาแล้ว  จึงอนุญาตให้แต่งตั้งบุคลากรใน
สังกัด  ราย  นายสุพรรณ์  จันทาทอง  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ร่วมเป็นคณะกรรมการได้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

 
   (นายอุทัย     สีเสน) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 



 
 
 
     

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอยืมตัวข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเมืองคง 

อ้างถึง   หนังสือเทศบาลต าบลเมืองคง ที่ ศก ๕๒๓๐๑/๑๖๘  ลงวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

    ตามหนังสือที่อ้างถึง  เทศบาลต าบลเมืองคง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็น
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  กรณีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอราษีไศล  
จังหวัดศรีสะเกษ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้พิจารณาแล้ว  จึงอนุญาตให้แต่งตั้งบุคลากรในสังกัด  ราย  
นายสุพรรณ์  จันทาทอง  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ร่วมเป็นคณะกรรมการได้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

 
   (นายอุทัย     สีเสน) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 



 
 
 
     

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 

นมัสการ   เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองโง้ง 

อ้างถึง   หนังสือวัดบ้านหนองโง้ง  ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑ 

    ตามที่วัดบ้านหนองโง้ง  ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ราย นางดวงใจ  จ าปาพันธ์  ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ไปช่วยเตรียมจัดงานพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ  และพิธีมหาพุทธาภิเษก 
เพ่ือช่วยเตรียมงานเอกสาร  งานประชาสัมพันธ์  งานปฏิคม  ในระหว่างวันที่  ๒๔  มกราคม – ๑๗  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑  นั้น 

  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่าหน้าที่หลักของ  นางดวงใจ  
จ าปาพันธ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คือ การปฏิบัติหน้าที่หลักในกองการศึกษาฯ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและเรียบร้อย  เป็นประโยชน์ต่อราชการ  และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการได้  ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงพิจารณาอนุญาตให้  นางดวงใจ  จ าปาพันธ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ไปช่วยงานทางวัดบ้านหนองโง้งได้เป็นครั้งคราว  และจ าเป็นตามที่ร้องขอ  และไม่กระทบงานในหน้าที่
ที่ปฏิบัติ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   ขอนมัสการด้วยความเคารพ 

 
   (นายอุทัย     สีเสน) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 



 
 
 
 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประนอม 
และระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา 

 
๑. นายสุนันท์  โพธิบุตร  ต าแหน่ง  รองนายก อบต.หว้านค า 
๒. นายเลือดไทย  ค าโสภา  ต าแหน่ง  ประธานสภา อบต.หว้านค า 
๓. นายวิชาญ  สีเสน   ต าแหน่ง  รองประธานสภา อบต.หว้านค า 
๔. นายบุญมี  ค าแก้ว  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
๕. นายประทักษิณ  โพธิบุตร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๖. นายอุดร  ค าแก้ว   ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
๗. นายพิวัชร์  ค่ าคูณสุขศรี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
๘. นายกฤษดา  โสภาวะดี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
๙. นายสุริยา  สิงขโรทัย  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
๑๐. นายวิไล  นิลวรรณ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
๑๑. นายมานิตย์  สีเสน  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
๑๒. นายสังเวียน  แหวนหล่อ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
๑๓. นายจ าเริญชัย  ศุภศร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
๑๔. นายสังคม  สิงห์แก้ว  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดาวน์โหลดหนังสือราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  อ าเภอราษีไศล 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ 
1 นางศาณี   สืบบุญ จพง.ธุรการ 087-2529662 
2 นางสาวมัลลิกา   กิ่งพิลา จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 081-9552240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการ“ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ าใส ไร้ผักตบชวา” 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
ณ หนองน้ าดอนปู่ตา สวนลิงบ้านหว้าน 

.............................................. 
 
  เวลา ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ าใส  
       ไร้ผักตบชวา” 
 
 เวลา ๐๙.๓๐ น.    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ 
      ของโครงการฯ 
 
  เวลา ๐๙.๔๕ น.    นายสุพจน์  แสนมี  นายอ าเภอราษีไศล กล่าวเปิดโครงการฯ 
    
 เวลา ๑๐.๐๐ น.   นายอ าเภอราษีไศล พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก 
      สภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านร่วมกิจกรรม 
      ขุดลอกหนองตามโครงการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
     

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                           กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอยืมตัวบุคลากร 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

อ้างถึง   หนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๒๑/ว๑๙๑  ลงวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน   ๑ ฉบับ 

    ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  จะ
ด าเนินการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดศรีสะเกษ ในพ้ืนที่ต าบลหว้านค า อ าเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน ๑ แห่ง และได้ขอยืมตัวบุคลากร เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน โดยขอส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนบุคลากรดังกล่าวด้วย 

  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้แต่งตั้งบุคลากร ราย นาย
สมยศ  บุญราช  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น เป็นคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน  
พร้อมนี้ได้ส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบุคลากรรายดังกล่าวมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

 
   (นายอุทัย     สีเสน) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 



 
 
 
 
        
ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                            มีนาคม   ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรียน นายอ าเภอราษีไศล 

อ้างถึง   หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอราษีไศล  ที่ ศก ๐๐๒๓.๒๒/ว๐๖๓ ลงวันที่  ๒๘   
  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานความคืบหน้าข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ  จ านวน   ๑ ชุด 

    ตามที่จังหวัดศรีสะเกษแจ้งว่า  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดท าสรุปข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีในการเดินทางตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  กราบเรียน
นายกรัฐมนตรีทราบและเห็นชอบแล้ว  โดยกระทรวงมหาดไทยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  ๑๙  ประเด็น  ความ
ละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหว้านค า  จึงขอรายงานผลการด าเนินการตามแบบรายงานความคืบหน้าข้อสั่งการฯ  ให้อ าเภอ
ราษีไศลทราบ  และรายงานจังหวัดศรีสะเกษต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ   

 
   (นายอุทัย     สีเสน) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 



 
 
 

แบบรายงานความคืบหน้าข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
การก าจัดผักตบชวา 
  ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
(จังหวัด) ร่วมกับ อปท. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด
การก าจัดผักตบชวาให้สูญพันธุ์
ไ ป จ าก ประ เ ทศ ไท ย  โ ด ย
พิ จ า ร ณ า เ ก็ บ แ ล ะ ก า จั ด
ผักตบชวาตั้งแต่ต้นทาง และ
หาวิธีการน าผักตบชวาไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาน้ าท่วมอีก
ทางหนึ่ง 
 
 
 
 

 
อ บ ต . ห ว้ า น ค า  ไ ด้
ด าเนินการก าจัดผักตบชวา
ในแหล่งน้ าสาธารณะ  และ
ให้ประชาชนในต าบลน า
ผักตบชวาไปท าปุ๋ ยหมัก  
เ พ่ื อ บ า รุ ง ดิ น ใ ห้ อุ ด ม
สมบูรณ์ 

 
แหล่งน้ าสาธารณะมีบริเวณกว้าง 
และผักตบชวามีจ านวนมาก  ไม่
สามารถใช้แรงงานคนในการก าจัด 
ต้องใช้เครื่องจักรในการ
ด าเนินการซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ    

 

 
 

 
 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้รายงาน 
     (นางอรอุมา   จันทาทอง) 

     ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
 
 



 
 
     

ที่  ศก ๘๕๗๐๑/        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
          อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๖๐ 

                        ๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 

เรื่อง  การอนุเคราะห์บุคลากรเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดู่ 

อ้างถึง   หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลดู่ ลับมาก ที่ ศก ๘๖๑๐๑/ว๐๑  ลงวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

    ตามหนังสือที่อ้างถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลดู่  ขอความอนุเคราะห์บุคลกร  ต าแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน  
กรณีมีมูลกล่าวหาว่านางทิพย์วดี  สุระเสียง  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดู่  กระท าผิด
วินัยร้ายแรง  ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้พิจารณาแล้ว  จึงอนุญาตให้แต่งตั้งบุคลากรในสังกัด  ราย  
นายสุพรรณ์  จันทาทอง  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ร่วมเป็นคณะกรรมการได้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

 
   (นายอุทัย     สีเสน) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๐๑ 
 
 



 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

ที ่   -   วันที่      ๒๔   เมษายน   ๒๕๖๑ 

เรื่อง    การประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

เรียน    หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน (ส านัก/กอง)  

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  ได้ก าหนดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือ
รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  ประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๑  ในวันศุกร์ที่  ๑๑  พฤษภาคม  
๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   

  ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ตามวัน  เวลา  และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน                                                                      

                                                                                                                                                                   

   (นายอุทัย     สีเสน) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

 

 
 


