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กิจกรรมประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2564
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายกสุรชัย ทนสิงห์ ได้ไปมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดให้กับโรงเรียนในต าบลหัวหว้าทั้ง 
5 แห่ง รวมท้ัง ศพด.บ้านหัวซา ในวันเปิดเรียนเพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19



กิจกรรมประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2564
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 การด าเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา 



กิจกรรมประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2564
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงานป้องกันและกองสาธารณสุข ได้ออกไปด าเนินการถอนหญ้าและพรวนดินต้นชาดัด 
บริเวณทางเข้าหน้า อบต.หัวหว้า เพ่ือที่จะไปปุ๋ยให้ต้นไม้



กิจกรรมประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.หัวหว้า ได้ไปด าเนินการขุดลอกรางระบายน้ าของหมู่บ้านเกาะสมอ ม.3 ต าบล
หัวหว้า



กิจกรรมประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย" ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วัดหัวซาธรรมิการาม



กิจกรรมประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2564
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านหัวหว้า เจ้าหน้าที่
ป้องกันฯ อบต.หัวหว้า ได้น ารถดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ และในช่วงเช้าของวันที่ 1 มีนาคม 2564 ไฟได้ครุ
ขึ้นมาอีก เจ้าหน้าที่ป้องกันจึงน ารถดับเพลิงไปฉีดน้ าดับเพลิงอักครั้ง



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนกมุภาพนัธ ์2564

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2564

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจา่ย

หมวดภาษีอากร 414,102.37 งบกลาง
1,501,352.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 141,819.50 งบเงินอดุหนนุ -

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 77,912.38 งบด าเนินงาน
795,722.54

หมวดรายได้จากทนุ - งบบคุลากร
1,153,090.00

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 12,746.00 งบลงทนุ
424,500.00

หมวดภาษีจดัสรร 648,709.80

หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 1,469,200.00

รวมรายรับทัง้หมด 2,764,490.05 รวมรายจ่ายทัง้หมด 3,874,664.54



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ล าดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการก่อสร้างถนนลูกรงั บ้านหัวซา หมู่ 5 จากบ้านนางวิภารัตน์ งามวงษ์ 
ถึงถนนทางเข้าวดัป่าโพธิแ์ก้ว

119,900.00 118,500.00 1,400.00

2
โครงการก่อสร้างถนนลูกรงั บ้านเกาะสมอ หมู่ 2 จากบ้านนายจงกล วงษ์อุดม 
ถึงบ้านนายจรูญ จันทร์หอม

11,200.00 11,000.00 200.00

3
โครงการก่อสร้างถนนลูกรงั บ้านเกาะสมอ หมู่ 3 จากทางหลวงชนบทสายบ้าน
ดงกระทงยามถงึหนองสองห้อง

334,000.00 326,800.00 7,200.00

4
โครงการก่อสร้างถนนลูกรงั บ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ 16 จากที่นางวารี บุญสุข 
ถึงที่นายโกมินทร ์งามวงษ์

87,200.00 85,800.00 1,400.00

5
โครงการก่อสร้างถนนลูกรงั บ้านโคกอุดมดี หมู่ 12 จากที่บ้านนางสาว
กาญจนา อุดมปลั่ง ถึงเขตบ้านนายมะยม หมื่นประเสริฐ

54,300.00 53,100.00 1,200.00

6
โครงการก่อสร้างถนนลูกรงั บ้านหนองกาน ้า หมู่ 7 จากที่บ้านนางชัยยุทธ 
แปลนวงษ์ ถึงที่นางสาวธัญลักษณ์ แปลนวงษ์ 

55,000.00 53,900.00 1,100.00

7
โครงการก่อสร้างถนนลูกรงั บ้านหนองกาน ้า หมู่ 7 จากที่บ้านนายมาโนช ช้านิ 
ถึงที่นายวิชัย แก้วพิลา

49,800.00 49,800.00 -

รวมราคางานโครงการ 711,400.00 698,900.00 12,500.00



ประชาสมัพนัธ ์

ประชาสมัพนัธ์ ร่างข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลหวัหว้า เร่ือง การควบคมุการเลีย้งหรือปลอ่ยสนุขัและแมว 
พ.ศ.2564









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)

โครงการอ่างเก็บน า้นฤบดนิทรจนิดา 
ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเก็บกกัน า้ได้ตัง้แต่เดือนสงิหาคม 2559 ท่ีผ่าน
มา และได้สร้างประโยชน์ให้กบัราษฎรได้มีแหลง่น า้ต้นทนุและเพิ่มพืน้ที่ชลประทานใน
ฤดฝูน ปัจจบุนั จ านวน 111,300 ไร่ และฤดแูล้ง จ านวน 45,000 ไร่ ในเขตอ าเภอนาดี 
และอ าเภอกบนิทร์บรีุ รวมถึงช่วยบรรเทาอทุกภยัในพืน้ที่ลุม่น า้ปราจีนบรีุและลุม่น า้
สาขาท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าโดยเฉพาะในเขตชมุชนบริเวณตลาดเก่า ในพืน้ที่อ าเภอ
กบนิทร์บรีุ และอ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบรีุ
สถานที่ตัง้
ตัง้อยู่ท่ีต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบรีุ
ความส าคัญ
อ่างเก็บน า้นฤบดินทรจินดาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (เข่ือนห้วยโสมง) จงัหวดั
ปราจีนบรีุ ได้รับพระมหากรุณาธิคณุในพระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ในการแก้ไขและบรรเทา
ความทกุข์ร้อนเร่ืองน า้ของคนไทย จากแนวพระราชด าริท่ีพระราชทานไว้ ซึ่งโครงการ
ห้วยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัปราจีนบรีุ เป็นหนึ่งในโครงการพฒันา
พืน้ที่ราบเชิงเขา จงัหวดัปราจีนบรีุ และจงัหวดัสระแก้ว


