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กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
วันที่  6 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ประสานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้จัดโครงการอบรม
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า เพ่ือประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยเลือกตั้ง (หน่วย
เลือกตั้งที่ 5 หมู่ 5 บ้านหัวซา แทนต าแหน่งที่ว่าง) ณ ห้องประชุม อบต.หัวหว้า ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. 
โดยมีก าหนดการเลือกตั้งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้ด าเนินการซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ 7 บ้าน
หนองกาน้ า



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้ามอบหมายให้นายขจรศักดิ์ ใจดี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้ากล่าวเปิดงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดเกาะสมอ เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ภายในต าบลหัวหว้า



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
11 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้ด าเนินการติดตั้งสายไฟและโคมไฟ ซ่อมไฟส่อง
แสงสว่าง ตัดไม้ข้างทาง หมู่ 1 บ้านหัวหว้า



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประเพณี
ถวายเทียนพรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 โดยน าเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ไปแห่เทียน
พรรษา ณ วัดหัวซา เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นท่ีมีมาแต่โบราณ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเล็ก



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้จัดงานท าบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เนื่องในงานท าบุญ
อาคารส านักงาน อบต.หัวหว้า ที่ด าเนินการก่อสร้างต่อเติมแล้วเสร็จ เพ่ือความเป็นสิริมงคลกับผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.หัวหว้า พนักงานส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่อินทรีย์" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
1. เพ่ือให้ประชาชน/เกษตรกร ได้รับความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน/เกษตรกร หันมาสนใจท าการเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมาก



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
วันที 25 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้ไปด าเนินการทาสีทางม้าลาย บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย เพ่ือเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้ด าเนินการรื้อสายไฟและโคมไฟแสงสว่าง 
หมู่ 5 บ้านหัวซา



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้ด าเนินการซ่อมสายไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 
11 บ้านหนองระเนตร และดึงสายไฟหมู่ 6 บ้านหัวซา



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 35,050.00งบกลาง 1,505,051.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และ
ใบอนญุาต

22,605.20งบบคุลากร 1,166,055.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์ิน 3,380.88งบด าเนินงาน 1,010,288.44

หมวดรายไดจ้ากทนุ - งบลงทนุ 30,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 2,772.00งบเงินอดุหนนุ 120,000.00

หมวดภาษีจดัสรร 1,937,873.90

หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป 4,413,996.00

รวมรายรับทัง้หมด 6,415,677.98 รวมรายจ่ายทัง้หมด 3,831,394.44  



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ล าดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

- ไม่มี  -



มุมกฎหมายน่ารู ้



มุมความรู้



กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา              : นายสุรชัย  ทนสิงห์ นายก อบต.หัวหว้า
บรรณาธิการ         :    นายอุดม  คูศรี ปลัด อบต.หัวหว้า
ผู้ตรวจสอบข้อมูล  : น.ส. วรี พรมโคตร (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

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

น.ส. ปนัดดา  บุญสวัสดิ์ (เจ้าพนักงานธุรการ)

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ครอบคลุมพืน้ท่ีของอ าเภอเมือง อ าเภอพิปนู อ าเภอพรหมคีรี 
อ าเภอลานสกา อ าเภอฉวาง ก่ิงอ าเภอชา้งกลาง และก่ิงอ าเภอนบพิต  า มีเนือ้ท่ีประมาณ 570 
ตารางกิโลเมตร ประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2517 ประกอบดว้ย
เทือกเขาท่ีสลับซับซ้อน มียอดเขาหลวงเป็นยอดเขา สูงสุด ประมาณ 1,835 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเลซึ่งสูงท่ีสุดในภาคใตเ้ป็นแหล่งของตน้น า้ล  าธารและคลองต่างๆ กว่า15สายมี
สภาพเป็นป่าดงดิบชืน้และป่าดิบเขาเส้นทางการเดินในอุทยานเป็นวงรอบมีธรรมชาติท่ี
สวยงามและมี ความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชและสตัวท่ี์หายากอยูม่ากมาย อทุยานแห่งนี ้
ไดร้บัรางวลัยอดเย่ียม ประจ าปี 2541รางวลัยอดเย่ียมประเภท แหลง่ทอ่งเท่ียวธรรมชาติ

แหลง่ทอ่งเทีย่ว-อทุยานแหง่ชาติ

อุทยานแหง่ชาตเิขาหลวง


