
บนทกขอความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด แผนงานบริหารการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

VI 'ยก ๘๙๘๐๑.๐๐๕/๐๐๒ วนท ๒๙ พลุก็จกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ

เรียน นายกองค์การบวิหารส่วนตำบลหัวหนอง

ด้วยส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ 

สิ่งคักดี้สิทธค่เฏีองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ นิ เนื่องในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและ 

งานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ในวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมอง 

จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ ที ่ขก ๐๒๑๘/๒๗๐๘ ดึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกอบกับคำสิ่ง 

องคํการบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ /๒๕๖๒ ลงวันที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้พนักงานส่วน 

ตำบลเดินทางไปราชการ ข้าพเจ้านางธนพร พูลทว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้เดินทางไป 

ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลหลักเมอง จังหวัดขอนแก่น 

โดยในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ รวมระยะเวลา ๑ วัน และอนุมัติให้ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปราชการ ครั้งนี้

บัดนี ้การปฏีบัดิหนัาที่ราชการที่ได้วับมอบหมายได้เสร็จสินเรียบร้อยแล้ว  

ข้าพเจ้า ขอรายงานผลการเดินทาง ด้งต่อไปนี้

วันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. - เดินทางถึง ณ บริเวณศาลหลักเมอง จังหวัดขอนแก่น

ด้วยการแต่งกายสวมใส่เส์อเหลืองดอกคูณ ผ้าชิ่นลาย 

มัดหนื่สีเข้ม หรือผาซิ่นลายแคนแก่นคูณ พาดสไบ (ล้า 

เบี่ยง) ผ้าขาวม้าหรือผ้าสไบลายแก่นคูณ พร้อมเก็บผม 

เรียบร้อย และติดดอกคูณด้าน.ซ้ขน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - จัดแถวและจัดเตรียมความพร้อมนางรำ

- ผ้กข้อมท่ารำบวงสรวงชอนแท่น น ิ๒๕๖๒ จ้านวน 

๓ เพลง ได้แก่

๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน

...เวลา..,



๒-

เวลา ๑๗.๐๐ ๑๘.00 น. ~ พืชิเปิดงานเทศกาลงานไหมนานาชาด ีประเพณ ี

ผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น พร้อมรำ 

บวงสรวงชอนแก่น ป ี๒๕๖๖ จำนวน ๓ เพลง ได้แก่

๑. เพลงขอนแก่นวันน

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกลูณเสียงแคน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 7/^]^5 ผู้รายงาน

(นางธนพร พูลทวี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ'ซิานาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การนรีหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) จ่าเอก

(สุปชัย นวลพุด'ชา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางรพพรรณ นวลวิทยาพงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรวิชญ์ ปืองชารี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

...ความเห็น../



-๓-

ความเหีนนายทองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นวยสมทรรศน'' หมื่นแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



บนทกขอความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

VI ชก ๘๙๘๐๑.๐๐๕/๐๐๒ วน'ศ ๒๙ พฤก็จีกายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ

เรียน นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชอนแก่น ขอเช้ญเข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 
๑๐ สิ่งก็กดี้สิทธี้คู่เมืองชอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ป ีเนื่องในงานเทก็กาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว 

และงานกาซาด จังหวัดชอนแก่น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณ 

ศาลหลักเมือง จังหวัดชอนแก่น ตามหนังสือ ที ่ชก ๐๒๑๘/๒๗๐๘ ลงวันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ประกอบกับคำสั่งองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 

ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ ข้าพเจ้านางสาวสุภาวดี สะเดา ตำแหน่งผ้ช้วยนักพัฒนาชุมชน 
ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัด 

ขอนแก่น โดยในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ รวมระยะเวลา ๑ วัน และอนมัดิให้ใช้งบประมาณเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ครั้งนี้

บัดนี ้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า 

ขอรายงานผลการเดินทาง ดังต่อไปนี้

วันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. - เดินทางถึง ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดชอนแก่น
ด้วยการแต่งกายสวมใส่เสื้อเหลืองดอกคูณผ้าชื่น 

ลายมัดหมี่สีเข้มหรือผ้าชื่นลายแคนแก่นคูณ พาดสไบ 

(ผ้าเนื่ยง) ผ้าชาวน้าหรือผ้าสไบลายแก่นคูณ พร้อมเก็บ 

ผมเรียบร้อยและติดดอกคูณด้านซ้าย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - จัดแถวและจัดเตรียมความพร้อมนางรำ

- ฟิกซ้อมท่ารำบวงสรวงขอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำมวน 

๓ เพลง ได้แก่
๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน

เวลา ๑๗.๐๐“ ๑๘.๐๐ น. - พิธีเปิดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณี
ผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดชอนแก่น พร้ฐม 

รำบวงสรวงขอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน ๓ เมสเง 

ได้แก่
๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน

...ซึงเรียน.,,



’๒-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรา■ข

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาวสุภาวดี สะเดา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) จ่าเอก

(สุปชัย นวลพุดซา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางรพีพรรณ นวลวิทยาพงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรวิชญ ์ป้องชารี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารด่วนตำบล

(นายสมทรรศน์ หมื่นแกว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



จีแ> บันทืกช้อความ
’วนราชการ สำนักปลัด แผนงานบริหารการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

V) ชก ๘๙๘๐๑.๐๐๕/๐๐๒ วนท ๒๙ พสุกึจิกายน ๒๕๖๒

เรือง รายงานผลการเดินทางไปราชการ

ดึยน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชอนแก่น ขอเร้ญเช้าร่วมกิชีกรรมรำบวงสรวง ๑๐ 

สงคักดสิทธคู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ป ีเนื่องในงานเทคกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและ 

งานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ในวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.0๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง 

รังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ ที ่ชก ๐๒๑๘/๒๗๐๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกอบกับคำสั่ง 

ชิงค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที ่/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ใหัพนักงานส่วน 

พำบลเดินทางไปราชการ ข้าพเจ้านางจารุวรรณ อึ้งซัยภมิ ตำแหน่งผ้ช่วยนักวิชาการศึกษา ได้เดินทางไปร่วม 

ทิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น 

โดยในการเดินทางไปราชการครั้งนี ้รวมระยะเวลา ๑ วัน และอนุมัติให้ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายใน 

ทารเดินทางไปราชการ ครั้งนี้

บัคนี ้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จส์นเรียบร้อยแล้ว  

ข้าพเจ้า ขอรายงานผลการเดินทาง ด้งต่อไปนี้

วันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐0 น. - เดินทางถึง ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น

ด้วยการแต่งกายสวมใส่เสื้อเทดืองดอกคูณ ผ้าซิ่นลาย 

มัดหมี่สืเข้ม หรือผ้าซิ่นลายแคนแก่นคูณ พาดสไบ (ผ้า 

เบี่ยง) ผ้าชาวน้าหรือผ้าสไบลายแก่นคูณ พร้อมเก็บผม 

เรียบร้อยและติดดอกคูณด้านซ้าย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - จัดแกวและจัดเตรียมความพร้อมนางรำ

- ซีกซ้อมท่ารำบวงสรวงขอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน 

๓ เพลง ได้แก่

๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเลียงแคน

...เวลา..,/



-๒’-

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ฟ้ซีเปิดงานเทศกาลงานไหมนานาชาต ประเพณี 

ผูกเสี่ยวและงานกาชาด ซังหวัดขอนแก่น พร้อมรำ 

บวงสรวงขอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน ๓ เพลง ได้แก่

๑. เพลงขอนแก่นวันน

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคณเสืยงแคน

(ลงชื่อ) ร'/ ผูรายงาน

(นางจารุวรรณ อึ้งชัยภูมิ)

ผูข่วยน้เกรีขาการศกบา

ศวามเห็นหัวหนัาสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) จ่าเอก

(สุปชัย นวลพุดชา)

หัวหนัาสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงขอ)

(นางรพืพรรณ นวลวิทยาพงศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรวิขณ์ บ๊องขารี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

...ความเหน..



“๓-

ความเหนนายกองคทารบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมทรรศน ์หมื่นแกัว)

นายกองค์การนรีหารส่วนตำบลหัวหนอง



บนทกขอความ
.ส่วนราชการ ส่านักปลัด แผนงานบริหารการคีกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วหนอง

ท ชก ๘๙๘๐๑.๐๐๕/00๒ วนห ๒๙ พสุศจีกายน ๒๕๖๒

เรือง รายงานผลการเดินทางไปราชการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ด้วยส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเช้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ 

สิ่งศักดิ้สิทธี้คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ป ีเนื่องในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและ 

งานกาชาด จังหวัดชอนแก่น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง 

จังหวัดชอนแก่น ตามหนังสือ ที ่ชก ๐๒๑๘/๒๗๐๘ ลงวันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกอบกับคำสั่ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื๋อง ให้พนักงานส่วน 

ตำบลเดินทางโปราชการ ข้าพเจ้านางสุรีรัตน ้กองชนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โด้เดินทางไปร่วม 

กิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดชอนแก่น 

โดยในการเดินทางโปราชการครั้งนี ้รวมระยะเวลา ๑ วัน และอนุมัติให้ใช้งบประมาณเป็นคำใช้จ่าย 

ในการเดินทางโปราชการ ครั้งนี้

บัดนี ้การปฏิบัติหนัาที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสันเรียบร้อยแล้ว  

ช้าพเจ้า ขอรายงานผลการเดินทาง ดังต่อไปนี้

วันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. - เดินทางถึง ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดชอนแก่น

ด้วยการแต่งกายสวมใส่เสื้อเหลืองดอกคูณ ผ้าซิ่นลาย 

มัดหมี่สีเข้ม หรีอผ้าซิ่นลายแคนแก่นคูณ พาดสไบ (ผ้า 

เบี่ยง) ผ้าชาวม้าหรือผ้าสไบลายแก่นคูณ พร้อมเก็บผม 

เรียบร้อยและติดดอกคูณด้านซ้าย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - จัดแกวและจัดเตรียมความพร้อมนางรำ

- นืกซ้อมท่ารำบวงสรวงชอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวม 

๓ เพลง ได้แก่

๑. เพลงชอนแก่นวันนี้

๒. เพลง‘สอนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน

...เวลา....



-๒-

เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. - พิธีเปิดงานเทศกาลงาบไหมนานาชาติ ประเพณี 

ผูกเสี่ยวนละงานกาซาด จังหวัดซอนแก่น พร้อมรำ 

บวงสรวงซอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน ๓ เพลง ได้แก่

๑. เพลงซอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเลียงแคน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 'ไ)

(ลงชื่อ) .. ผวายงาน

(นางสุรีรัตน ์กองซนะ) 

ตำแหน่งพู้ซวย m พนัก'รานธร'การ

ความเหนหัวหน้าสำนักปลีดีองค์การบริหารส่านตำบล

(ลงชื่อ) จ่าเอก

(สุปชัย นวลพุดชา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางรพพรรณ นวลวิทยาพงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นปลัดองค์ทารบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรวิซญ์ น้องซารี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

...ความเห็น.V



•๓-

ความเหันนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

(นวยสมทรรศน ์หมื่นแกัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



บนทกขอความ
เวนราชการ สำนักปลัด แผนงานการสกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้าหนอง

ท ชก ๘๙๘๐๑.๐๐๕/๐๐๒ วนท ๒๙ พฤศจีกายน ๒๕๖๒

เรอง รายงานผลการเดินทางใปราชการ

เรียน นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแท่น ขอเชิญเช้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ 

สิ่งคักดี้สิทธื้ค่เมืองชอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ป ีเนื่องในงานเทศกาลงานไหมนานาชาดิ ประเพณีผูกเสี่ยวและ 

งานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ในวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง 

จังหวัดชอนแก่น ดามหนังสือ ที ่ชก ๐๒๑๘/๒๗๐๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกอบลับคำสั่ง 

องศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที ่/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรั้อง ให้พนักงานส่วน 

ตำบลเดินทางไปราชการ ข้าพเจ้านางกนิษฐา เจือจุน ตำแหน่ง รองนายก อบต.หัวหนอง ได้เดินทางไปร่วม 

กิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น 

โดยในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ รวมระยะเวลา ๑ วัน และอนุมัดึให้ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จืาย 

ในการเดินทางไปราชการ ครั้งนี้

บัดนี ้การปฏีบัดิหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จลันเรียบร้อยแล้ว  

ข้าพเจ้า ขอรายงานผลการเดินทาง ดังต่อไปนี้

วันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. - เดินทางถึง ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดชอนแก่น

ด้วยการแต่งกายสวมใส่เสัอเหลืองดอกคูณ ผ้าซิ่นลาย 

มัดหมี่สเข้ม หรือผ้าซิ่นลายแคนแก่นคูณ พาดสไบ (ผ้า 

เบี่ยง) ผ้าชาวน้าหรือผ้าสไบสายแท่นคูณ พร้อมเก็บผม 

เรียบร้อยและตดดอกคูณด้านซ้าย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - จัดแถวและจัดเตรียมความพร้อมนางรำ

- พืกซ้อมท่ารำบวงสรวงขอนแก่น ป ี๖๕๖๒ จำนวน 

๓ เพลง ได้แก่

๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงห้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสืยงแคน

...เวลา...,



-๒-

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.0๐ น. พืธืเชดงานเทศกาลงานไหมนานาชาต ิประเพณี

ผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดชอนแก่น พร้อมรำ 

บวงสรวงชอนแก่น ช ๒๕๖๒ จำนวน ๓ เพลง ได้แก่

๑. เพลงชอนแก่นวันน

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเลียงแคน

จังเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชอ) ผูรายงาน

(นางกนิษฐา เจือจุน) 

ตำแหน่ง รองนายก อบต.หัวหนอง

ความเพีนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ธ—^

(นายสมทรรศน ิหมื่นแกว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



บนทกขอความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

VI ชก ๘๙๘๐๑.๐๐๑/วนVI ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรื่อง รายงานผลการเดินทางพราชการ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 
๑๐ สิ่งลักดสึทธคู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ป ีเนื่องในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว 

และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ในวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณ 

ศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ ที ่ชก ๐๒๑๘/๒๗๐๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ประกอบกับคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ ๓๕๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ ข้าพเจ้านางสาวนาฝน จันทนป ตำแหน่งนักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยในการเดินทางไปราชการครั้งนี ้รวมระยะเวลา ๑ วัน 

และอนุมัติให้ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ครั้งนี้

บัดนี ้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จลันเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า 

ขอรายงานผลการเดินทาง ด้งต่อไปนี้

วันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. - เดินทางลง ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดชอนแก่น
ด้วยการแต่งกายสวมใส่เสื้อเหลืองดอกคูณ ผ้าซิ่น 

ลายมัดหมี่สีเฃ้มหรือผ้าซิ่นลายแคนแก่นคูณ พาดสไบ 

(ผ้าเบี่ยง) ผ้าขาวม้าหรือผ้าสไบลายแก่นคูณ พร้อมเก็บ 

ผมเรียบร้อยและติดดอกคูณด้านซ้าย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - จัดแถวและจัดเตรียมความพร้อมนางรำ

- ขิกซ้อมท่ารำบวงสรวงชอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน 

๓ เพลง ได้แก่
๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน

เวลา ๑๗.๐๐™ ๑๘.๐๐ น. - พ๊ธีเปีดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณ ี
ผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น พร้อม 

รำบวงสรวงขอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน ๓ เพสง 

ได้แก่
๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน

...จึงเรียน, .7



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชี่อ) รุ^๔^ ผ้รายงาน

(นางสาวนํ้าฝน จันทนป)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) จ่าเอก

(สุปชัย นวลพุดซา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางรพื่หัรรณ นวลวิทยาพงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารด่วนตำบลหัวหนอง



สุ^. บนทกขอความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

VI ชก ๘๙๘๐๑.๐๐๑/ *11471 ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ขอเซิญเช้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 
๑๐ สิ่งลักดสิทธึ๋คู่เมืองชอนแก่น นิลอง ๒๒๒ ป ีเนื่องในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว 

และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณ 

ศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ ที ่ขท ๐๒๑๘/๒๗๐๘ ลงวันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ประกอบกับคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ ๓๕๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ ข้าพเจ้านางชญานุศภัฒน ์สืดาคำ ตำแหน่งนักทรัพยากร 

บุคคลขำนาญการ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณ 
ศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ รวมระยะเวลา ๑ วัน และอนุมัติให้ไข ้

งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ครั้งนี้

บัดนี ้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จลันเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า 

ขอรายงานผลการเดินทาง ดังต่อไปนี้

วันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. - เดินทางถึง ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดชอนแก่น
ด้วยการแต่งกายสวมใส่เสัอเหลืองดอกคูณ ผ้าซิ่น 

ลายมัดหมี่สีเข้มหรือผ้าซิ่นลายแคนแก่นคูณ พาดสไบ 

(ผ้าเบี่ยง) ผ้าขาวมัาหรือผ้าสไบลายแก่นคูณ พร้อมเก็บ 

ผมเรียบร้อยและติดดอกคูณด้านซ้าย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - จัดแถวและจัดเตรียมความพร้อมนางรำ

- ผึเกซ้อมทำรำบวงสรวงขอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน 

๓ เพลง ได้แก่
๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. - พรเปิดงานเทศกาลงานไหมนานาชาต ิประเทเณี
ผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดชอนแก่น พวิ!อม 

รำบวงสรวงขอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน ๓ เพJ ลง 

ได้แก่
๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน

...จีงเรียม,../



~๒~

จึงเรียนมาเพื่อโปรดหราบ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางชญานุศภัฒน์ สึดาคำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) จ่าเอก

(สุปชัย นวลพดชา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางรพืพรรณ นวลวิทยาพงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรวิชญ์ ป้องชารี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
(น่ารพดรืรืศนั^หมนแก้ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



จีเF บนทกขอความ
ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

VI ขก ๘๙๘๐๒/๒๕๖๒ วนVI ๒๙ พฤศจกายน ๒๕๖๒

เรือง รายงานผลการเดินทางไปราชการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 
๑๐ สิ่งคักดื้สิทธี้คู่เมืองขอนแก่น นิลอง ๒๒๒ ป ีเนื่องในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว 

และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โนวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณ 

ศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ ที ่ชก ๐๒๑๘/๒๗๐๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ประกอบกับคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที๓่๕๕/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง 

ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการข้าพเจ้านางสาวกานดา เพียวงษ ์ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 
ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ณ บริเวณศาลหลักเมือง 

จังหวัดชอนแก่น โดยในการเดินทางไปราชการครั้งนี้รวมระยะเวลา ๑ วัน และอนุมัติให้ใช้งบประมาณเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ครั้งนี้

ดังต่อไปนี้

บัดนี้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ช้าพเจ้าขอ 

รายงานผลการเดินทาง

วันที ่๒๘ พฤศจิกายน

เวลา ๑๓.๐๐ น. - เดินทางลง ณ บร้เวณศาลหลิกเมือง จังหวัดชอนแก่น 
ด้วยการแต่งกายสวมใส่เสิ้อเหลืองดอกคูณ ผ้าซิ่นลาย 

มัดหบี่สิเข้มหรือผ้าซิ่นลายแคนแก่นคูณ พาดสไบ (ผ้า 

เบี่ยง) ผ้าขาวมัาหรือผ้าสไบลายแก่นคูณพร้อมเก็บผม 

เรียบร้อยและติดดอกคูณด้านซ้าย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น, - จัดแถวและจัดเตรียมความพร้อมนางรำ

-ขิกซ้อมท่ารำบวงสรวงขอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน ๓ 
เพลง ได้แก่

๑. เพลงชอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเลียงแคน

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. - พิธีเปิดงานเทศกาลงานไหมนานาชาต ิประเพณีผูกเสี่ยว 

และงานกาชาด จังหวัดชอนแก่น พร้อมรำบวงสรวง 

ขอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน ๓ เพลง ได้แก่
๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเลียงแคน

...จึงเรียK••/



จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ

"๒“

(ลงช็อ) / ผู้รายงาน

(นางสาวทานดา เพียวงษ์)

ผู้อานวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางรพีพรรณ นวลวิทยาพงศ์)

รองปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายจิรวิชญ ์ปองชารี)

ปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมทรรศน ์หมื่นแก้ว)

นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



บนทกขอความ
นราชทาร กองคลัง งานพ้ฒนๆและจัดเก็บรายได ้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 

ที ่ขก ๘๙๘๐๒.๐๐๑/ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเดนทางไปราชการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 
๑๐ สิ่งสักดสิทธี้คู่เมีองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ป ีเนื่องในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว 

และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณ 

ศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ ที ่ขก ๐๒๑๘/๒๗๐๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ประกอบกับคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ รทฆ่/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง ให้พงวักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ ข้าพเจ้านางสาวสิริพร มาตชะดา ตำแพ่งผูช่วยเจ้าพนักงาน 

จัดเก็บรายได้ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณ 
ศาลหลักเมีอง จังหวัดขอนแก่น โดยในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ รวมระยะเวลา ๑ วัน และอบุมัดีให้ใช ้

งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ครั้งนี้

บัดนี ้การปฏิบัติหนัาที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จลันเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า 

ขอรายงานผลการเดินทาง ดังต่อไปนี้

วันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. - เดินทางถึง ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น
ด้วยการแต่งกายสวมใส่เสือเหลองดอกคูณ ผ้าซิ่น 

ลายมัดหมี่สีเข้มหรือผ้าชี่นลายแคนแก่นคูณ พาดสไบ 

(ผ้าเบี่ยง) ผ้าชาวมาหรือผ้าสไบลายแก่นคูณ พร้อมเก็บ 

ผมเรียบร้อยและติดดอกคูณด้านซ้าย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - จัดแถวและจัดเตรียมความพร้อมนางรำ

- ฟิกซ้อมท่ารำบวงสรวงขอนแก่น ปี ๒๕๖๒ ซ์ามวน

๓ เพลง ได้แก่
๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘,๐๐ น. - พรเปิดงานเทศกาลงานไหมนานาชาต ิประเขณี
ผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น พร้อม 

รำบวงสรวงขอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน ๓ เพสง 

ได้แก่
๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน

...จึงเรียน,. J



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-■๒"

(ลงชื่อ) / -■■■'■ ผู้รายงาน

(นางสาวสิริพร มาดชะดา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานดา เพยวงษ์) 

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางรพีพรรณ นวลวิทยาพงศ์)

รองปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นปลัดองค์ทารบริหารส่วนตำบล

■อ)(ลงซีอ)^^

(นายจิรวิชญ ป้องชารี)

ปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นนายกองค์ทารบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) —‘

(นายสมทรรศน ์หมื่นแก้ว)

นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



บนทกขอความ
ส่วนราชการ กองคลัง งๆนพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

VI ชก ๘๙๘๐๒/๒๕๖๒ TUVl ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรือง รายงานผลการเดินทางไปราซการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 
๑๐ สิ่งศ'กดสิทธี้คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ป ีเนื่องในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว 

และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณ 

ศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ ที ่ขก ๐๒๑๘/๒๗๐๘ ลงวันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ประกอบกบคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ ๓๕๖ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง 

ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการข้าพเจ้านางจีรุนันตร ์เจริญอินทร ์ตำแหน่งผูชืวยเจ้าหน้าที่พสด 

ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ณ บริเวณศาลหลักเมือง 

จังหวัดขอนแก่น โดยในการเดินทางไปราชการครั้งนี้รวมระยะเวลา ๑ วัน และอนุมัติให้ใช้งบประมาณเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ครั้งนี้

บัดนี้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสินเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอ 

รายงานผลการเดินทาง ด้งต่อไปนี้

วันที ่๒๘ พฤศจิกายน๒๕๖๒

เวลา ๑๓,๐๐ น. - เดินทางถึง ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดชอนแก่น
ด้วยการแต่งกายสวมใส่เสี่อเหลืองดอกคูณ ผ้าซิ่นลาย 

มัดหมี่สีเข้มหรือผ้าซิ่นลายแคนแก่นคูณ พาดสไบ (ผ้า

เที่ยง) ผ้าขาวมัาหรือผ้าสไบลายแก่นคูณพร้อมเก็บผม 

เรียบร้อยและติดดอกคูณด้านซ้าย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - จัดแถวและจัดเตรียมความพร้อมนางรำ

-ฟิกซ้อมท่ารำบวงสรวงชอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนว^ ๓ 

เพลง ได้แก่
๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงห้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน
เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. - พธืเปิดงานเทศกาลงานไหมนานาชาต ิประเพณีผูกเสี่ยว

และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น พร้อมรำบวงสรวง 

ขอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน ๓ เพลง ได้แก่
๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน

...จึงเรียใ



■๒..

ซึงเรียนมาเพื่อโปรดทราไJ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางซิรุนันต a ^ริญอินทร์) 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานดา เพียวงษ) 

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางรพีพรรณ นวลวิทยาพงศ์) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัวหนอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายซิรวิชญ์ ป้องชารี)

ปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลพัวหนอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชีอ)
(นายสมทรรศน ์หมื่นแก้ว)

นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



บันทึกซัอความ
ส่วนราชการ กองกลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 
ที ่ชก ๘๙๘๐๒.๐๐๑/ วันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ด้วยสืาบักงานวัฒนธรรมจังหวัดชอนแก่น ชอเซิญเช้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 
๑๐ สิ่งดักดี๋สิทธคู่เมืองชอนแก่น นิลอง ๒๒๒ ป ีเนื่องในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว 

และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณ 

ศาลหลักเมือง จังหวัดชอนแก่น ตามหนังสือ ที ่ชก ๐๒๑๘/๒๗๐๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ประกอบกับคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที ่/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

เรอง ใหัพนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ ข้าพเจ้านางรุ่งฤดี ภักดีลุน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
การเงินและบัญช ีได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณ 
ศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยในการเดินทางไปราชการครั้งน รวมระยะเวลา ๑ วัน และอบุมัติให้ใช้ 

งบประมาณเป็นคำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ครั้งนี้

บัดนี้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จลันเรียบรอยแล้ว ข้าพเจ้า 

ขอรายงานผลการเดินทาง ดังต่อไปนี้

วันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. - เดินทางถึง ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น
ด้วยการแต่งกายสวมใส่เสื้อเหลืองดอกคูณ ผ้าซิ่น 

ลายมัดหมี่สึเช้มหรือผ้าซิ่นลายแคนแก่นคูณ พาดสไบ 

(ผ้าเบี่ยง) ผ้าชาวน้าหรือผ้าสไบลายแก่นคูณ พรัอมเก็บ 

ผมเรียบร้อยและติดดอกคูณด้านซ้าย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - จัดแถวและจัดเตรียมความพร้อมนางรำ

- ฟิกซ้อมท่ารำบวงสรวงขอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน

๓ เพลง ได้แก่
๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงท้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน

เวลา ๑๗.๐๐™ ๑๘.๐๐ น. - พิธเปิดงานเทศกาลงานไหมนานาชาต ิประเพณี
ผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น พรํฮม 

รำบวงสรวงขอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน ๓ เ^สง 

ได้แก่
๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงท้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเลียงแคน

...จีงเรียน. y



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

’เ£)~

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางรุ่งฤดี ภักดีลุน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญซี 

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทานดา เทียวงษ์) 

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางรทีพรรณ นวลวิทยาพงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



ส่วนราชการ สำนักใ}ลัดองคํการบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๗๒๒๕๘

VI ชก ๘๙๘๐๑.00๒ / 01(1. วน'พ ๑๔ มกราคXI ๒๕๖๓
เรึ่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ

เรียน นายกองคํ'การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

J.นฒ็่ข้

ด้วยข้าพเจ้า นายซีรวิชQJ ป๋องชาร ีดำแหบ่ง ปลัดองคํการบริหารส่วนตำบล สังกัดองค์การ 
บรืหารส่วนตำนลหัวหนอง ได้รับอนมัตใหัเดินพางไปราชกๆรเข้ารับการอบรมสัมXIใ]าปัญหาการตำเนินงาน 
กิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุท'ภินการบริหารกิจการสภาชององคํกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ร่นที ่๑๔) ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมลง จังหวัดลุดรธๆน ืนี้น

๒. ข้อเท้จจรงิ
บัดน การอบรมได้เสร็จสันแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลกๆรอบรมและการเดินทางไปราชการ 

ด้งกล่าวพร้อมรูปภาพอบรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี๋ โดยสรุปหัวข้อกๆรบรรยาย ด้งนี้

วันที ่๖ มกราคม ๒๕๖๓

- รายงานตัว/ลงทะเบียนเข้ารันการลบรXI รับเอกสารประกอบการอบรXุI

- รับพิงการบรรยายวิชาพระราชบัญญัติที่กำหนดใหXI โดย อ.สุวิชชา เพิงไพบูลย์
วันที ่๗ มกราคม ๒๔๖๓
- ร ันพิงการบรรยายบทนาทอำนาจหนัาที่ของสภาท้องถิ่น โดย ย.ส'ญชิต พวงนาค

- รันพิงการบรรยายวิชาประสนการณ์สำคัญในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการ 
บริหารงานกิจการสภา โดย ประธานสภาที่คัดเลือกจากผู้มประสนการณ์ในการทำงานที่เป็นที่ยอมรับ และ 

อ.กรวฒ บรรยงวรพินิจ
วันที ่๘ มกราคม ๒๔๖๓
- รับพิงการบรรยายวิชาสัมมนาปัญหาการบริหารงานกิจการสภาท้องถิ่น การวิเคราะห์หา 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน โดย ผศ.ดร.วรรณภา ติระลังชะ อ.วราภรณ ์ขวัญเรือน และ 
อ.ชัยธวัช สีผ่องใส

- รับพิงการบรรยายวิชาสัมมนาปัญหาการบริหารงานกิจการสภาท้องถิ่น การวิเคราะห์ใท 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน โดย ผค.ดร.วรรณภา ดิระลังชะ อ,วราภรณ์ ขวัญเรือน แส๖ 
อ.ชัยธวัช สีผ่องใส (ต่อ)

วันชื่น๙..-มทM><๖๓
- รับพิง กๆรบรรยๆยสรุใ)ผล ทารส์มXIนๆเพื่อ*นำ"เไร่สู่แ'นวทวงก"Iรพัด!นๆงาใ]กิจการสภๆท้องสน 

โดย ศ.ดร.สมติด เลศไพฑรย์

และ../



-๒-

และได้มีเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑ ขุด มอบไวัเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ 
เข้าใจปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้รายงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



มหารทยาลัยธรรมศาสด<

00000 ส่านักงานใหญ
เลขที่ 2 ถนนท้าพระจันทริ แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 10200 

เลขประจ่าดัวผู้เสียภาษีอากร ะ 0994000160861

สาขาฟออกใบปากับภาษีค้อ
00001 ส่านักงานบริหารทริพปสินและกัท้า มหารทยาลัยธรรมศาสตร ิ
อาคาร 14 ชัน เลขที่ 99 หม ่18 ต.คลองหชึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
Tel ะ +(66) 2151-0015-44 Fax ะ +(66) 2151-0050

ใบ ffofริบภาษี/ใบเสรีจ'ริบเข้น

TAX INVOICE/RECEIPT

วิชณ ิป้องชาริ

1ระจ่าดัวผู้เสียภาษ ีะ $TUCS079

FL20000283

Original/ฟนผริบ 

ท้มฟวันที ่ะ 07/01/2020 14:15 
พึมฬโดย ะ จุฑาท้พป แกวชาค ้

น.ข.{ธ?: 912000000000053 

วันที ่ะ 07/01/2020

TE/TIME
รายละเรยด 
DESCRIPTIONS QTY UNIT UNIT PRICEUNIT PRICE amount

)1/2๖ ค้าลงทะเนียนอบรม
หลักสูตรการอบรมลัมมนาปัญหาการ
ค้าเนินงานก็จการสภาท้องสํนฯ รินที ่14
วห.6-9 ม.ค. 63 

8,900.00 8,900.00

ภาษ ี
VAT.AMT

0.00

PAYMENT BY 
ป้าระเงินโดย

เงินโอนธ.ไทยพาณิช d(65988-6) 
8,900.00

NET AMOUNT 
ราคารวมฟักภาษี 8,900.00

หมายเหดุ โอนวันที ่25/12/62

TOTAL AMOUNT
จ่านวนเรนรวม

SHIER RECEIVED 
ลายเข้นค้แคชเข้ยริ

DATE RECEIVED

แปดท้นเก'าริอยบาทถ้วน 
(ตัวยักษร)

'/4""'

ค่าบริการ
VAT. AMOUNT

ภาษีมลค่าเท้ม

GRAND TOTAL 
จ่านวนเงินรวม

จุฑาท้พชั'แกวชาดี
พร้11ริน 07/01/2020 14:16 ท*พรaulllteflwj GRAND TOTAL WITH FREE

นพารทยทลย sssuffwicrf <18»ท>.^1ท<111

0.00

0.00

8,900.00

8,900.00

ป่ข้ค อ ไรโ^ทง



ตารางการชิกอบรม 

โครงการขิกอบรม "การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา 

เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที ่14

สถานที่อบรม โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

••L.. พ
นที่และเวลา 

ทรบรรยาย
ชื่อวิชา

(ชวโมง)
วิทยากรหล้ก พุ'

พุ^พุ■พพุพร;-—พ^ f:-พุแพุพ

วิทยากรกรรณวนการ

6 มกราคม 63

09.00 - 12.00 น. รายงานตัวเข้าที่พัก/ลงทะเบียนเช้าริบอบรม

13.00 - 16.00 น. วิชาพระราชบัญญตที่กำหนดใหม่ 3 อ.สุวิชชา เพ็งไพบูลย์

7 มกราคม 63

09.00 - 12.00 น. วิชาบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น 3 อ.สัญจิต พวงนาค

13 00 16.00 น.
วิชาประสบการณ์สำคัญในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับ 

การบริหารงานกิจการสภา
3

ประธานสภาที่คัดเลือกจากผู้มี 

ประสบการณ์ในการทำงานที่ 

เป็นที่ยอมรับ

อ.กรวุฒิ บรรยงวรพินิจ

8 มกราคม 63

09.00 12.00น.
วิชาส้มนาปัญหาการบริหารงานกิจการสภาท้องถิ่น / / 1
การวิเคราะห์หาแนวทางในการแก1ขปัญหาและพัตัเนางาน

3 ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ
อ.วราภรณ ์ขวัญเรือน 

อ.ชัยธวัช สีผ่องใส

1 1 .00 16.00 น.
วิชาส้มนาปัญหาการบริหารงานกิจการสภาท้องถิ่น^^' ซรรูรู^ 

การวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาง!น (ตุช่) _ 1-.^.,
ปลดอง์ทการบริห™

งชาร5ี)

(วนดำบ C
ผศ.ดร.วรรณภา ดิระสังขะ

อ.วราภรณ์ ขวัญเรือน 

อ.ชัยธวัช สีผ่องใส

พกใทกพ <53

09 00 12.00 น.
วิชาสรุปผลการสัมมนาเพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนางานกิจการ 

สภาท้องถิ่น
3 ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

'พพ
- 
-



เอกสารประกอบการอบรม

0ญหาการดำเนินงาน 
กิจการสภาทอเลนที่ผ่ายม!
'■7,'ซ้รข’้โ''V^.-’/ ''''■^ \''ชุ^'JSp'J?..•โM

1

เพือพิจารณากลยุทธ์
ในการบริหารกิจการสกาขอจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น



คู่มือการอบรบสัมมนา

: n^a'flu



รูปภาพเช้าอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหาร 

กิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รู่นที่ ๑๔) 

ราย นายจิรวิชญ์ ป้องชาร ีตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 
ระหว่างวันที ่๖- ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี







ส่วนราชการ สำบักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น โทร,๐๔๓'๒๗๒๒๔๘

ท ขก ๘๙๘๐๑.00๒ /-ำ๗ วน’ป ๒๔ ธนวาคม ๒๕๖๒
ส์อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

.©..เ.....ต.น.เรอง.
ด้วยข้าพเจ้า นายจรวิชญ ์ป๋องชารี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดองค์การ 

บริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้วับอบุมัติให้เดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ตามแนวเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือกงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสรเโครงการรถไฟพางคู่สายใหม่ 
ช่วงนครสวรรค์ - บ้านไผ ่วันลังคารที ่๑๗ รันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องกรีนบอลรูม โรงแรมกรีน โอเทล 
แอนต ํรีสอรึท ชอนแก่น นั้น

๒...ขอ้เทจจริง
บัดนี ้การประชุมได้เสร็จส์นแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลการประชุมและการเดินทางไป 

ราชการด้งกล่าวพร้อมรูปภาพอบรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี ้โดยสรุปหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

วันที ่๑๗ รันราคม ๒๕๖๒

- ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการประชุม และชมบอร์ดนิทัศทาลหนางานและ 
รับประทานอาหารว่าง

- ชมวิคิทัค์นํโฅรงทาร
- พิธืเปิดการประชุม
- กล่าวรายงาน โดย นายสมชัย ชุนไกรประเสริฐ ผู้แทนการรถไฟแห่ง ประเทคไทย
- กล่าวเปิดประชุม โดย ดร.สมคักด็จังตระกล ผู้ว่าราชการจังหวัดชอนแก่น

การนำเสนอข้อมูลโครงการ
- ผลการศึกษาด้านวิศวกรรม โดย นายเอกสิทชี ่ป.สัตยารักษ ์วิศวกรโครงการ
- ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวกฤตกา บุญยชาติพิสุทธ ผู้ชำนาญการ 

สิ่งแวดล้อม

- ผลการดำเนินงานด้านการมืส่วนร่วมชองประชาชน โดย นายภัทร ์เมภาสิต 
ผู้เชี่ยวชาญต้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสมพนริ

'■ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ
- สรุปประเด็นการประชุม โดย นางสาวกฤตกๆ บุญยชาติพสุทธ็ ๋ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

หน้าที ่๒...



-๒-

และได้มีเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑ ขุด มอบไว้เพื่อใท้ผู้เข้ารับการประขุมได ้

เข้าใจและได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนตามแนวเสนทางทีได้รับการคัดเลือกงานบริการทีปรึกษาเพือ 
ศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค ์- บ้านไผ่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผ้รายงาน
(นายจิรวิชญ์ ป้องชารี) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



รูปภาพเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแนวเส้นทางที่ได้รับการคัดเสือกงานบริการ 

ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค ์- บ้านไผ่ 

ราย นายจิรวิชญ์ ป้องชารี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องกรีนบอลรูม โรงแรมกรีน โฮเทล แอนค ์รีสอร์ท ขอนแก่น



-๒-



-๓-
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