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กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ลงพ้ืนที่หมู่ 13 
บ้านคลองสมบูรณ์ เพ่ือน าเงินไปมอบให้กับประชาชนที่บ้านได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยพัดบ้านพังเมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนจ านวน 15 ราย พร้อมกันนี้ได้มอบหน้ากาก
อนามัยให้กับประชาชนดังกล่าวเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ทีมงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า น ารถกระเช้าไฟฟ้าไปด าเนินการตัดกิ่งไม้
หน้าศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์ เพ่ือเป็นการปรับภูมิทัศน์



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564
9 มิถุนายน 2564 ทีมงานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า น ารถน้ าไปด าเนินการฉีด
ล้างท าความสะอาดบริเวณอาคารเรียน พ้ืนอาคารเรียน โรงอาหาร ของโรงเรียนวัดเนินผาสุก ซึ่งเป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนการเปิดเรียน เพ่ือการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564
9 มิถุนายน 2564 ทีมงานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า น ารถน้ าไปด าเนินการฉีด
ล้างท าความสะอาดบริเวณอาคารเรียน พ้ืนอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
การเปิดเรียน เพ่ือการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 03.00 น. ทีมงานป้องกันฯ ได้น ารถดับเพลิงออกปฏิบัติงานดับเพลิง กรณี
เหตุเพลิงไหม้ลานกองกระดาษเก่ารีไซเคิล ของบริษัท RCP บนเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านหนองหูช้าง 
ต าบลหัวหว้า ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์รถดับเพลิงจาก องค์การบริหารส่วนต าบลข้างเคียง หลายแห่งที่มาช่วยด าเนินการ
ดับเพลิงในครั้งนี้



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายอ าเภอศรีมหาโพธิเป็นประธานเปิดโครงการด าเนินงานชุมชนยั่งยืนเพ่ือแก้ไขปัญหายา
เสพติดแบบครบวงจร ตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ ของสถานีต ารวจภูธรศรีมหาโพธิ ต ารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี 
ต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บ้านหัวซา หมู่ 6 ต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ท่านนายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้นางธัญญ์
นรี คล่องแคล่ว รองปลัด อบต. และนักพัฒนาชุมชน ลงพ้ืนที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้กับผู้พิการทางการมองเห็น 
จ านวน 1 ราย ในพ้ืนที่ หมู่ 6 ต าบลหัวหว้า ซึ่งได้รับมอบมาจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเพ่ือช่วยเหลือคนตา
บอดท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564
14 มิถุนายน 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวหว้า ได้ไปมอบเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมกับเป็นเครื่องพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ จ านวน 5 เครื่อง, หน้ากาก
อนามัย ประมาณ 25,000 ชิ้น และน้ ายาแอลกอฮอล์ จ านวน 10 แกลลอน (โดยใช้งบประมาณส่วนตัว) ให้กับ
ผู้อ านวยการโรงเรียนต่างๆ ในเขตต าบลหัวหว้า จ านวน 5 แห่ง เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระเบิดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า มอบหมายให้รองปลัด อบต .หัว
หว้า ลงพ้ืนที่เพ่ือท าการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้
มอบน้ ายาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนบ้านหัวหว้า หมู่ 1 บ้านหัวหว้า จ านวน 6 หลังคาเรือน ที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงต่ า



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564
18 มิถุนายน 2564 สป.ปส.อ.ศรีมหาโพธิ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี 2564 (26 มิถุนายน) ่ ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า เพ่ือท าการตรวจหาสารเสพติดให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน และ
น าฝ่ายปกครองในต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้รองปลัด อบต.หัว
หว้า และหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.หัวหว้า น ารถน้ าไปฉีดล้างท าความสะอาดบริเวณ
โรงงาน LETA STONE COMPANY LIMITED ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี หมู่ 8 บ้านหนองหูช้าง ต าบลหัวหว้า เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวได้ถูกสร้างให้เป็นพื้นที่กักตัวชั่วคราวของผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 25 มิถุนายน เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้ด าเนินการติดป้ายรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด "สานต่อ
พระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพโลก 26 มิถุนายนประจ าปี 2564 
ตามจุดต่างๆ ภายในหมู่บ้านของต าบลหัวหว้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
1. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 28 มิถุนายน เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้ด าเนินการติดป้ายรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด "สานต่อ
พระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพโลก 26 มิถุนายนประจ าปี 2564
ตามโรงเรียนทั้ง 5 แห่งของต าบลหัวหว้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตาม
แนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2564 ระดับจังหวัด ได้มาตรวจประเมิน บ้านเกาะ
สมอ หมู่ที่ 2 ณ วัดเกาะสมอ ต าบลหัวหว้า ซึ่งก่อนหน้านี้ บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 ต าบลหัวหว้า ได้รับรางวัลชนะเลิศใน
ระดับอ าเภอ



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนมิถุนายน 2564

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนมถุินายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 644,806.67 งบกลาง
2,225,672.80

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

79,874.40 งบบุคลากร
1,296,460.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 566.55 งบด าเนินงาน
309,902.00

หมวดรายไดจ้ากทุน - งบลงทุน
1,564,299.00

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 542,674.00 งบอุดหนุน
240,742.51

หมวดภาษีจดัสรร 2,849,649.43

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 1,803,200.00

รวมรายรับทั้งหมด 5,920,771.05 รวมรายจ่ายทั้งหมด 5,637,076.31



โครงการงานกอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค ประจ าเดอืนมถินุายน พ.ศ.2564

ล ำดบั ชือ่โครงกำร

งบประมำณ

อนุมตั ิ
เบกิจำ่ย 

งบประมำณ

คงเหลอื 

(บำท) (บำท) (บำท) 

1
โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลกูรงั หมู่ 17 บำ้นหนองไฮ 

จำกทีน่ำยบุญม ีแปนวงษ ์ถงึแนวเขตตดิตอ่ หมู่ 
10 บำ้นหนองนก

874,200.00 590,000.00 284,200.00 

2

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลกูรงัพรอ้มวำงทอ่ระบำย

น ำ้คอนกรตีเสรมิเหล็กจำกถนนสำยหนองกำน ำ้ 

หมู่ 7-บำ้นหนองหูชำ้ง หมู่ 8 ถงึบำ้นนำงสพุตัรำ 
สอนเพชร

534,800.00 522,799.00 12,001.00 

3
โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 6 

บำ้นหวัซำ จำกซุม้ประตวูดัทำงเขำ้หมูบ่ำ้นถงึ
สะพำนขำ้มคลองหมู่ 15 บำ้นเกำะสมอ

876,800.00 690,832.00 185,968.00 

4

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้ม

วำงทอ่ระบำยน ำ้คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 17 

บำ้นหนองไฮ จำกบำ้นนำงเดอืน พนัธห์วำ้ถงึ
บำ้นนำงเสมอ อน้สิร ิ

1,058,400.00 839,158.98 219,241.02 

5

โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ำ้คอนกรตีเสรมิ

เหล็ก ขนำด 0.40 x 1.00 เมตร พรอ้มบ่อพกั

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 14 บำ้นดอนสบัฟำก 
รอบลำนตำกพชืผลทำงกำรเกษตร

451,700.00 450,371.00 1,329.00 

รวมรำคำงำนโครงกำร 3,795,900.00 3,093,160.98 702,739.02 



มุมกฎหมำยน่ำรู ้



มุมความรู้



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)

อทุยานประวตัิศาสตรพ์ระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่แห่งประวตัิศาสตรท์ี่ไดร้บั

การพจิารณาเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยองคก์ารยูเนสโก อุทยานประวตัิศาสตร์

พระนครศรีอยุธยามีพื้นที่โบราณสถานท ัง้หมดประมาณ 3,000 ไร่ ภายในอุทยานฯ 

ประกอบดว้ยโบราณสถานท ัง้ภายในและนอกก าแพงเมืองมากกว่า 425 แห่ง 

โบราณสถานที่ส  าคญั เช่น วดัพระศรีสรรเพชญ ์วดัราชบูรณะ วดัไชยวฒันาราม 

พระราชวงัโบราณหรอืพระราชวงัหลวง

แหลง่ท่องเทีย่วทำงประวตัศิำสตร ์

อทุยานประวตัิศาสตรพ์ระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา


