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กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า เข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่ หมู่ 7 บ้านหนองกาน้ า และหมู่ 10 บ้าน
หนองนก เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า เข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่ หมู่ 4 บ้านหายโศก เพ่ือเป็นการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ไปด าเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ 1 บ้านหัว
หว้า, หมู่ 8 บ้านหนองหูช้าง และหมู่ 16 บ้านสีเสียดไทรงาม



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ไปด าเนินการเปลี่ยนชุด Photo ควบคุมไฟแสง
สว่าง หมู่ 1 บ้านหัวหว้า และซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ 15 บ้านเกาะสมอ



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า เข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่ หมู่ 3 และหมู่ 15 บ้านเกาะสมอ เพื่อเป็น
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้าจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนเมืองสะอาด" 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 ตามแผนการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาทุกเดือน โดยพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้ไปร่วมกันท าความสะอาดบริเวณวัดเกาะแก้วสถาวร หมู่ 4 ต าบลหัว
หว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ไปด าเนินการตรวจเช็คระบบเสียงตามสาย 
และซ่อมสายไฟแสงสว่าง หมู่ 6 บ้านหัวซา



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า (ผู้ดูแลเด็ก) ได้ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวซา



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หัวหว้า ลงพื้นท่ีเพ่ือด าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา เพ่ือด าเนินตามมาตรการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า เข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่ หมู่ 14 บ้านดอนสับฟาก เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ไปด าเนินการซ่อมถนนหมู่ 8 บ้านหนองหู
ช้าง



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ไปด าเนินการติดตั้งสายไฟและไฟส่องสว่าง
เพ่ิม บริเวณหมู่ 14 บ้านดอนสับฟาก



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ไปด าเนินการซ่อมไฟส่องสว่าง บริเวณหมู่ 
1 บ้านหัวหว้า, หมู่ 7 บ้านหนองกาน้ า และหมู่ 11 บ้านหนองระเนตร



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
25 พฤษภาคม 2565 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) ได้รับมอบหมายจากกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ลงพ้ืนที่ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย บ่อขยะ บริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวซา ต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
26 พฤษภาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวหว้าน ารถกระเช้าไปตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน บริเวณหมู่ 8 บ้านหนองหูช้าง พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ของการ
ไฟฟ้าฯ ก็ได้ไปซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าที่ล้มจ านวน 2 ต้น เรียบร้อยแล้ว



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า น าเตียงเหล็กพร้อมเบาะรองเตียงนอน ไปมอบให้กับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ภายในพ้ืนที่
ต าบลหัวหว้า เพื่อใช้เป็นเตียงในห้องพยาบาลของโรงเรียนดังกล่าว



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 1,207,438.05 งบกลาง
3,076,936.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

43,216.00 งบบุคลากร
1,157,739.73

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 1,055.67 งบด าเนินงาน
1,054,768.68

หมวดรายไดจ้ากทุน - งบลงทุน
2,708,085.88

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 9,309.57 งบเงินอุดหนุน
1,302,000.00

หมวดภาษีจดัสรร 2,626,374.07

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 1,633,724.00

รวมรายรับทั้งหมด 5,521,117.36 รวมรายจ่ายทั้งหมด 9,299,530.29



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ล าดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

อนุมัติ 
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete หมู่ 1 จากบ้านนายประสิทธิ์ งามวงษ์ ถึงบ้าน
นายทองย้อย อาสา

182,900.00 182,400.00 500.00 

2

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete หมู่ 7 จากทางหลวงชนบทหมายเลข ปจ.ถ. 
69-001 ถึงบ้านนายสงคราม วงษ์ษา

449,500.00 448,500.00 1,000.00 

3

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete หมู่ 10 จากศาลาประชาคม ถึงบ้านนายทรง
ศักดิ์ อุปถัมภ์

286,500.00 285,500.00 1,000.00 

4

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete หมู่ 1 จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงบ้าน
นางวาสนา สุพรรณ

268,900.00 267,900.00 1,000.00 

5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 จาก
บ้านนายดง ประคอง ถึงบ้านนางสมบูรณ์ วัฒนสาคร 23,900.00 23,400.00 500.00 

รวมราคางานโครงการ 1,211,700.00 1,207,700.00 4,000.00 



แนะน ำบุคลำกรใหม่

“นางสาววร ีพรมโคตร”

ต ำแหน่ง หวัหนำ้ฝ่ำยบรหิำรงำนทัว่ไป

รกัษำรำชกำรแทนหวัหนำ้ส ำนักปลดัองคก์ำร    

บรหิำรสว่นต ำบลหวัหวำ้

สงักดั     ส ำนักปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหวัหวำ้

เบอรโ์ทรศพัท ์  0-85399-4477



ขำ่วประชำสมัพนัธ ์

















มุมกฎหมำยน่ำรู ้



มมุความรู้



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)

อุทยานแห่งชาติภูพาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดกาฬสินธุ์
อุทยานแห่งชาติภูพาน ปัจจุบันมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอพรรณานิคม อ าเภอเมือง อ าเภอกุดบาก อ าเภอภู
พาน จังหวัดสกลนคร อ าเภอสมเด็จ อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์และมี
ธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ าตก ถ้ า หน้าผาทิวทัศน์ตามธรรมชาติ ตลอดจนพื้นป่าแห่งนี้ในอดีตได้ชื่อว่าเป็น
ปัญหาทางด้านการเมือง และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ยังเป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับต่อต้าน
ทหารกองทัพญี่ปุ่นซึ่ง นับเป็นประวัติศาสตร์ มีเนื้อที่ประมาณ 415,439 ไร่ หรือ 664.70 ตารางกิโลเมตร

แหลง่ทอ่งเทีย่ว-อทุยำนแหง่ชำติ

อุทยานแห่งชาติภูพาน
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