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กิจกรรมประจ าเดือนมีนาคม 2564
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.หัวหว้า ด้าเนินการลอกท่อระบายน ้า หมู่ 3 บ้านหัวหว้า เพื่อก้าจัดมูลฝอย
ภายในท่อระบายน ้า เป็นการป้องกันการระบายน ้าไม่ทันและอาจท้าให้เกิดการท่วมขัง เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนที่
ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา



กิจกรรมประจ าเดือนมีนาคม 2564
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายชัยวรรณ นิยม นายอ้าเภอศรีมหาโพธิ เป็นเกียรติเปิดงาน "โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหัวหว้า ณ วัดเกาะสมอ ต้าบลหัวหว้า 
จังหวัดปราจีนบุรี โดยเป้าหมายโครงการเพื่อเป็นการผลักดันและมีส่วนช่วยสนับสนุนในการขับเคลื่อนให้การสร้างพื นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า



กิจกรรมประจ าเดือนมีนาคม 2564
18 มีนาคม 2564 นายชัยวรรณ นิยม นายอ้าเภอศรีมหาโพธิ และนายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
หัวหว้า เป็นผู้มอบทรายเคลือบสารเทมีฟอส เพ่ือเป็นการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกน้าโดยยุงลาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหัวหว้า



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดอืนมีนาคม 2564

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจา่ย

หมวดภาษีอากร 2,537,197.50งบกลาง 1,525,005.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 113,456.50งบเงินอดุหนนุ 1,168,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 93,498.47งบด าเนินงาน 771,765.72

หมวดรายได้จากทนุ -งบบคุลากร 1,153,090.00

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 53,845.60งบลงทนุ 3,883,499.00

หมวดภาษีจดัสรร 4,485,151.41

หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 2,730,442.00

รวมรายรับทัง้หมด 10,013,591.48 รวมรายจ่ายทัง้หมด 8,501,359.72



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ล าดบั ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัต ิ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเกาะสมอ หมู่ 3 จากทางหลวงหมายเลข 3070
ถึงหนองปลาตู้

253,200.00 240,000.00 13,200.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเกาะสมอ หมู่ 3 จากศาลาก านันสมบุญ สุพล 
ถึงหนองปลาขาว

212,500.00 201,800.00 10,700.00 

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 จากส่ีแยกที่นายวีระวงศ์ ถึงแนวเขตต าบลหวั
หว้า

316,900.00 305,000.00 11,900.00 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 จากถนนสี่เลนถงึเขต
ตดิต่อ หมู่ 4 พร้อมวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก

1,018,200.00 987,999.00 30,201.00 

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหวัหว้า หมู่ 1 จากที่นายเป๊ียก ถึงแนวเขตบ้าน
เกาะสมอ หมู่ 2

498,900.00 472,300.00 26,600.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะสมอ หมู่ 15 รอบสวน
สุขภาพพร้อมวางท่อระบายน า้

1,228,600.00 1,055,999.00 172,601.00 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะสมอ หมู่ 15 จากศาลาสวน
สุขภาพ ถึงศาลาพ้นทุกข์

2,299,800.00 1,513,000.00 786,800.00 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ 13 จากบ้าน
นางเกสร ช านิ ถึงบ้านนางบุญเยี่ยม แสนสุข

219,000.00 217,900.00 1,100.00 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ 13 จากแยก
ประชาคมถึงบ้านนายขจรศักดิ์ ใจดี

230,400.00 230,400.00 -

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหวัหว้า หมู่ 1 จากที่บ้านนางสาว
ทองเปลว อักษร ถึงที่นายโกมล ทบัทมิ

329,200.00 325,000.00 4,200.00 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหายโศก หมู่ 14 จากบ้าน
นางสาวจุรีรัตน์ วรวิชญ์เรืองเดช ถึงที่นายสมบัต ิแย้มพลับ

100,000.00 100,000.00 -

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 จากบ้าน
นายบุญส่ง หาดอน ถึงบ้านนางแสวง ค าผุย

81,800.00 81,500.00 300.00 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ 16 จากที่
นายราชัย วงษ์พพา ถึงสระน า้นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

97,400.00 96,000.00 1,400.00 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวัซา หมู่ 5 จากบ้านนายกิต ิ
วงษ์ภา ถึงที่นายเฉลิม ตรีกลาง

338,100.00 331,000.00 7,100.00 

รวมราคางานโครงการ 7,224,000.00 6,157,898.00 1,066,102.00 



ประชาสมัพนัธ ์



มุมกฎหมายน่ารู ้



มุมความรู้



โครงการในพระราชด าร ิ

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา              :    นายสุรชัย  ทนสิงห์  นายก อบต.หัวหว้า
บรรณาธิการ         :    นายอุดม  คูศรี ปลัด อบต.หัวหว้า
ผู้ตรวจสอบข้อมูล  : น.ส. กชพร  สายรัตน์ (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบาย

และแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด อบต. หัวหว้า)
จัดท าโดย             :    นายสุระเดช  ไกรศรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

น.ส. ปนัดดา  บุญสวัสดิ์ (เจ้าพนักงานธุรการ)

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ท่ีเกิดขึน้จากการท่ี ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ทรงเสด็จไปเย่ียมราษฎรท่ีหมู่บ้านผักไผ่ อ . ฝาง จ. เชียงใหม่ ระหว่างเสด็จผ่านบริเวณดอยอ่างขาง ทรง
ทอดพระเนตรเห็นว่า ชาวเขาส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยู่บริเวณนีป้ลกูฝ่ินขาย แต่ยังคงยากจน ทัง้ยงัท าลายทรัพยากรป่า
ไม้ ท่ีเป็นแหลง่ส าคญัตอ่ระบบนิเวศ ถ้าปลอ่ยไว้ตอ่ไปอาจเกิดความเสียหายตอ่ประเทศได้ จึงมีพระราชด าริว่า พืน้ท่ี
นีม้ีภูมิอากาศหนาวเย็นมีการปลูกฝ่ินมาก ไม่มีป่าไม้อยู่เลย และสภาพพืน้ท่ีแถบนีไ้ม่ลาดชันนัก ประกอบกับ
พระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้เงินจากฝ่ินเท่ากบัท่ีได้จากการปลกูท้อพืน้เมือง และทรงทราบว่าท่ี สถานีทดลองไม้
ผลเมืองหนาว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทดลองวิธีติดตา ต่อก่ิงกับท้อฝร่ัง จึงสละพระราชท รัพย์ส่วน
พระองค์จ านวน 1,500 บาท เพ่ือซือ้ท่ีดินและไร่จากชาวเขาในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง จากนัน้จึงโปรดเกล้าฯ 
ตัง้โครงการหลวงขึน้เป็นโครงการสว่นพระองค์ เม่ือปี 2512 โดยทรงแต่งตัง้ให้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้ รับสนอง
พระบรมราชโองการในต าแหน่งประธานมลูนิธิโครงการหลวง ใช้เป็นสถานีวิจยัและทดลองปลกูพืชเมืองหนาวชนิด
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผัก ไม้ดอกเมืองหนาว เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการน าพืชเหล่ านีม้า
เพาะปลกูเป็นอาชีพ ตอ่มาได้พระราชทานนามใหมว่า่ “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง”
ตัง้อยู่ที่ ต. แม่งอน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่


