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กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้าได้ไปด าเนินการติดตั้งแผงไฟโซล่าเซลล์ เพ่ือใช้ส่อง
สว่างให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนหมู่ 16 บ้านสีเสียดไทรงาม



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ได้น าข้าวกล่องพร้อมทั้งน าการบ้านไปให้เด็กนักเรียนที่บ้าน 
เนื่องจากเป็นช่วงที่นักเรียนต้องเรียนแบบ ON HAND อยู่ที่บ้าน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้ด าเนินการตัดต้นไม้บริเวณถนนที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านหนองระเนตร - หมู่ 17 บ้านหนองไฮ จากทางแยกถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 3079 บริเวณที่บ้านนางยุบล มะโนภัย ถึงทางแยกถนนสี่เลนบ้านหนองไฮ ถนนกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 767 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อประปา



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้าได้ไปด าเนินการติดตั้งแผงไฟโซล่าเซลล์ เพ่ือใช้ส่อง
สว่างให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนหมู่ 10 บ้านหนองนก



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้น าน้ ายาฆ่าเชื้อไปฉีดพ่นในพ้ืนที่หมู่ 2 บ้าน
เกาะสมอ พร้อมมอบหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้าด าเนินการตัดต้นไม้และหญ้าข้างทางบริเวณหมู่ 
8 บ้านหนองหูช้าง



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวหว้าเข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่หมู่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์ พร้อมมอบหน้ากาก
อนามัยและเจลแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวหว้าเข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่หมู่ 6 บ้านหัวซา พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและ
เจลแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 20, 22 กรกฎาคม 2564 นายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้าเข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่หมู่ 12 บ้านโคกอุดมดี บริเวณตลาด 
ร้านค้าชุมชน และห้องเช่า พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวหว้าเข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่หมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย บริเวณ รพ.สต.หนอง
ปรือน้อย พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวหว้าเข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่หมู่ 1 บ้านหัวหว้า เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวหว้าเข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่หมู่ 12 บ้านโคกอุดมดี เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้ปลัดและรอง
ปลัดน าเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล ไปร่วมสมทบกับนายเสน่ห์ พลไทร ก านันต าบลหัวหว้า ผู้ใหญ่ประยูร สอน
เพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านหนองระเนตร ผู้ใหญ่ทองดี แปนวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 บ้านหนองไฮ น าชาวบ้านร่วมกัน
ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร (โรงเรียนเก่า) ข้างวัดหนองระเนตรโดยจะใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นศูนย์พัก
คอยของต าบลหัวหว้า เพ่ือด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า พร้อมด้วยนายเสน่ห์ พลไทร 
ก านันต าบลหัวหว้า นายประยูร สอนเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านหนองระเนตร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เข้า
ตรวจสอบสถานที่บริเวณโรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร (โรงเรียนเก่า) ข้างวัดหนองระเนตร ที่จะใช้เป็นพ้ืนที่ในการจัดตั้ง
ศูนย์พักคอยของต าบลหัวหว้า เพ่ือด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวหว้าเข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่หมู่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์ เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนกรกฎาคม 2564

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 56,389.08 งบกลาง
1,500,347.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

272,263.40 งบบุคลากร
1,218,770.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 3,380.88 งบด าเนินงาน
637,914.92

หมวดรายไดจ้ากทุน - งบลงทุน
4,165,689.98

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 2,148.00 งบอุดหนุน
100,000.00

หมวดภาษีจดัสรร 3,089,127.58

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 2,835,913.34

รวมรายรับทั้งหมด 6,259,222.28 รวมรายจ่ายทั้งหมด7,622,721.90



โครงการงานกอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค ประจ าเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ล าดบั ชือ่โครงการ

งบประมาณ

อนุมตั ิ
เบกิจา่ย 

งบประมาณ

คงเหลอื 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการกอ่สรา้งวางทอ่ประปาบา้นหนองหูชา้ง 

หมู่ 8 จากถงัน า้ประปาหมู่บา้นถงึแนวเขตหมู่บา้น 
หมู่ 8

220,400.00 216,300.00 4,100.00 

2
โครงการกอ่สรา้งรางระบายน า้คอนกรตีเสรมิ

เหล็ก หมู่ 15 บา้นเกาะสมอ จากบา้นนายบญุ
เชดิ นาคลอง ถงึบา้นนายมนตร ีรวมทรพัย ์

1,436,000.00 1,433,999.00 2,001.00 

3
โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟัลตกิท ์จ านวน 2 
ชว่ง หมู่ 6 บา้นหวัซา 958,200.00 906,000.00 52,200.00 

4
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 5 

บา้นหวัซา จากทางเขา้วดัหวัซาถงึบา้นนางพดั 
ทนสงิห ์

77,600.00 77,500.00 100.00 

5
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 

12 บา้นโคกอดุมด ีจากบา้นนายประครอง ไชย
บวั ถงึทีน่ายอ านวย ขนุเภา

302,500.00 302,500.00 -

6
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 11 

บา้นหนองระเนตร จากบา้นนางถนอม ดอนทอง 
ถงึบา้นนางทองเนียน สาดา

238,000.00 238,000.00 -

7
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 8 

บา้นหนองหูชา้ง จากทงสาธารณประโยชนถ์งึ
บา้นนางร ิว้ มชียั

989,500.00 746,399.00 243,101.00 

รวมราคางานโครงการ 4,222,200.00 3,920,698.00 301,502.00 



มุมกฎหมายน่ารู ้



มุมความรู้



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