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กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ท่านนายกสุรชัย ทนสิงห์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.หัวหว้า
จัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้เด็กนักเรียนทุกคนในเขตต าบลหัวหว้า เฉลี่ยคนละ 3 ชิ้น 
จ านวนทั้งหมด 5 โรงเรียน ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รวมกันเราติดหมู่///แยกอยู่เรารอดตาย



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2563
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1 ครั้งที่ 1/2563 เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลอืประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และการโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากส านักงาน อบต.หัวหว้า มีสภาพคับแคบจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงอาคารส านักงานเพื่อรองรับเจ้าหน้าที่ และการให้บริการประชาชน



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ทีมงานป้องกันฯ อบต.หัวหว้า ด าเนินการซ่อมแซมถนนช ารุดเส้น
หมู่ 1 บ้านหัวหว้า - หมู่ 7 บ้านหนองกาน้ า ต าบลหัวหว้า



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2563
23 กรกฎาคม 2563 จัดพิธีไหว้ครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
เด็กๆ รู้จักพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้

น ามามอบให้ ด้วยใจส านึก ในพระคุณ ของคุณครู



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2563
24 กรกฎาคม 2563 พนักงานส่วนต าบล อบต.หัวหว้า ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ปลูกต้นไม้..เพื่อโลก..เพื่อเรา



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2563
28 กรกฎาคม 2563 ประธานสภา อบต.หัวหว้า พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักจ้าง 
อบต.หัวหว้า เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (ร.10) ณ บริเวณโดมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรง ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
-ภาคเช้า พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
- ภาคค่ า พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล



กิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2563
28 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจ านงค์ นายอ าเภอศรีมหาโพธิ เป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะโบราณสถานลายพระหตัถ์



กิจกรรมประจ าเดือนสิงหาคม 2563
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหว้า เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
รายงานสถานะการเงิน รายรับ-รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



กิจกรรมประจ าเดือนสิงหาคม 2563
12 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณโดมโรงเรียนมัธยม
วัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ  โดยมีกิจกรรม 
1. เวลา 07.30 น. พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จ านวน 89 รูป 
รับบิณฑบาต  
2. เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพร   
3. เวลา 19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล



กิจกรรมประจ าเดือนสิงหาคม 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหว้า เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระ
สอง ขั้นแปรญัตติ และวาระสาม ขั้นลงมติ



กิจกรรมประจ าเดือนสิงหาคม 2563

19 สิงหาคม 2563 จัดอบรมโครงการป้องกันภาวะเสี่ยงและช่วยเหลือผู้สงูอายุทีม่ีภาวะ
ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ประจ าปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหว้า

โรคซึมเศร้าในผู้สูงวัย  คนใกล้ตัวต้องดูแล



กิจกรรมประจ าเดือนสิงหาคม 2563
โครงการเล่นกีฬาออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอศรีมหา
โพธิ ประจ าปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีมหาโพธิ ระหว่างวันที่ 11-28 สิงหาคม 
พ.ศ.2563

ส่งเสริมสุขภาพ สร้างมิตรภาพ ป้องกันโรค



กิจกรรมประจ าเดือนกันยายน 2563
วันที่ 8 กันยายน 2563 ทีมงานป้องกัน อบต.หัวหว้า ด าเนินการซ่อมถนนหมู่ 8 บ้านหนองหู
ช้าง

วันที่ 8 กันยายน 2563 ทีมงานป้องกัน ด าเนินการซ่อมถนนบริเวณทางเขา้วัดหัวซาธรรมิกา
ราม และวัดเกาะสมอ



กิจกรรมประจ าเดือนกันยายน 2563
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ได้มีการจัดโครงการ "เด็กหัวหว้า โตไปไม่โกง" ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า โดยมีเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.
ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 5 แห่งในต าบล
หัวหว้า

สุจริตและโปร่งใส มุ่งม่ันในความดี ซื่อสัตย์รักสามัคคี ยึดถือไว้ให้ม่ันคง



กิจกรรมประจ าเดือนกันยายน 2563
13 กันยายน 2563 โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโร
บิค" สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหัวหว้า ร่วมกับ รพ.สต.หัวหว้า ณ สวน
สุขภาพ หมู่ 15 ยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทุกวันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์, วันเสาร์ และวัน
อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

คนอ้วนในวันนี้ จะสุขภาพดีในวันหน้า



กิจกรรมประจ าเดือนกันยายน 2563
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน จัดโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหัว
หว้า

เราจะฟันสวยไปด้วยกัน



กิจกรรมประจ าเดือนกันยายน 2563
วันที่ 17 กันยายน 2563 จัดการอบรมตามโครงการ "ส่งเสริมเยาวชน ขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎ
จราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์
วิทยากรจาก สภ.ศรีมหาโพธิ และจาก รพ.สต.หนองปรือน้อย

ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ



กิจกรรมประจ าเดือนกันยายน 2563
28 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน "กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
โบราณสถานสระมรกต อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

เปิดโลกทัศน์เพิ่มความรู้ประสบการณ์ให้ชึวิตแบบใหม่



กิจกรรมประจ าเดือนกันยายน 2563
28 กันยายน 2563 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา
1. กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 7 โครงการ
2. โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ



กิจกรรมประจ าเดือนกันยายน 2563
29 กันยายน 2563 จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เด็กปฐมวัย" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาประจ าปีงบประมาณ 2563

คุณธรรมน าความรู้ บูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนกรกฎาคม 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 67,154.75 งบกลาง
1,434,829.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และ
ใบอนญุาต

28,889.70 งบเงินอดุหนนุ
1,186,280.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
257,486.08 

งบด าเนินงาน
600,954.84 

หมวดรายได้จากทนุ -งบบคุลากร
1,048,209.35 

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 2,577.00 งบลงทนุ
452,611.00 

หมวดภาษีจดัสรร
1,214,163.30 

หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป
2,448,235.00 

รวมรายรับทัง้หมด 4,018,505.83 รวมรายจ่ายทัง้หมด 4,722,884.19 



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนสิงหาคม 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 
รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 3,310,413.50 งบกลาง 1,442,429.00 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และ
ใบอนญุาต 49,521.40 งบเงินอดุหนนุ -

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 37,860.15 งบด าเนินงาน 539,995.97 

หมวดรายได้จากทนุ - งบบคุลากร 1,096,685.81 

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 163,530.44 งบลงทนุ 1,186,569.00 

หมวดภาษีจดัสรร 7,422,898.60 

หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 1,421,800.00 

รวมรายรับทัง้หมด12,406,024.09 รวมรายจ่ายทัง้หมด4,265,679.78 



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนกนัยายน 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2563
รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 
รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร
220,079.20 

งบกลาง
1,549,415.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และ
ใบอนญุาต 265,781.40 

งบเงินอดุหนนุ -

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
192,300.00 

งบด าเนินงาน
1,231,073.41 

หมวดรายได้จากทนุ - งบบคุลากร
1,098,120.00 

หมวดรายได้เบด็เตล็ด
53,416.00 

งบลงทนุ
4,151,970.46 

หมวดภาษีจดัสรร
3,045,804.19 

หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป
1,487,110.00 

รวมรายรับทัง้หมด 5,264,490.79 รวมรายจ่ายทัง้หมด 8,030,578.87 



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ล าดบั ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการวางท่อจ่าน า้ของระบบประปาหมู่บา้นเช่ือมต่อ หมู่ 4
บ้านเกาะสมอ หมู่ 2 เข้ามาในหมู่บ้าน

498,800.00 450,000.00 48,800.00

2
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 9 จากที่นางส้ารวย นิ่มนวล ถึงที่
นายสุมิตร ขุนเภา

238,400.00
92,000.00

146,400.00

3
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 9 จากที่นายประจวบ โพธิ์ศรี ถึง
ที่นางนงเยาว ์หงษ์สมศรี

101,400.00
39,500.00 61,900.00

4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 จากวัดคลอง
สมบูรณ์ ถึงถนนสี่เลน

417,900.00 306,800.00 111,100.00

5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 จากปากทางวัด
ป่าโพธิ์แก้ว 1 ถึงสวนนางสุพรรษา วิจิตรสกุลสูง

476,900.00 411,300.00
65,600.00

6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จากบ้านนาง
พรรณี ประครอง ถึงที่นางเกสร สิลสร้อย

69,100.00
50,770.46 18,329.54

7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จากบ้านนางขัน
ทอง ค ้าชู ถึงที่นางสุเนตร สังอรดี

380,100.00 326,900.00
53,200.00

8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 จากบ้านนาง
เสถียร สุวรรณวงศ์ ถึงที่นายวังวาล บิณฑะ

83,000.00
76,500.00

6,500.00

9
โครงการก่อสร้างรั วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน ้าบอระเพ็ชร หมู่ 
6

593,000.00 589,999.00 3,001.00

10
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 จากวัดเกาะแกว้สถาวร ถึงปาก
ทางเข้าวัดหัวซาธรรมิการาม

872,300.00 336,000.00 536,300.00

11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 จากที่นาง
วรรณา ดวงดี ถึงที่นางวารุณี พระแท่น

306,600.00 267,100.00
39,500.00

12
โครงการวางท่อประปาหมู่บา้น หมู่ 12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3
นิ ว จ้านวน 2 จุด

326,400.00 189,700.00 136,700.00

รวมราคางานโครงการ 4,363,900.00 3,136,569.46 1,227,330.54



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ล าดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 จากแยกถังประปา
ถึงที่นางฮั ว จันทร์สระ

278,300.00 237,200.00 41,100.00

2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จากข้างวดัเกาะ
แก้วสถาวรถึงเขตวัดเกาะแก้วสถาวร

489,350.00 481,800.00 7,550.00

3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 จากบ้านนายสุ
มิตร ศรีเกษม ถึงที่นางลิ ม เภาเนือง

1,073,500.00 653,383.00 420,117.00

4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 จากทางหลวง
หมายเลข 3070 ถึงประปาสระน ้าบอระเพ็ด

2,650,400.00 2,437,999.00 212,401.00

5
โครงการวางท่อจ่ายน ้าของระบบประปาหมูบ่้านเช่ือมต่อท่อเมน
ประปาบ้านหายโศก หมู่ 4 บ้านเกาะสมอ หมู่ 15 เข้ามาในหมูบ่้าน

496,800.00 496,800.00 -

6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 จากบ้านนาย
ประเสริฐ พุทธา ถึงที่นายสมพร เธอจะโปะ

617,000.00 356,100.00 260,900.00

7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 จากที่นาง้าย อินท
โชติ ถึงทางสาธารณประโยชน์

560,500.00 481,500.00 79,000.00

8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 จากบ้านนาย
ประภาส บุญเชิด ถึงเขตติดต่อ หมู่ 4 บ้านหายโศก

794,700.00 685,800.00 108,900.00

รวมราคางานโครงการ 6,960,550.00 5,830,582.00 1,129,968.00



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2563

ล าดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณท่ีสาธารณประโยชน์ (ถังน ้าแชม
เปญ) หมู่ 11

85,100.00 85,000.00 100.00

2 โครงการตอกบ่อบาดาล หมู่ 7 จ้านวน 2 จุด 170,200.00 170,000.00 200.00

3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จากบ้าน
นางสาวอนงค์ โอบอ้อม ถึงท่ีนางภู พันธ์สม

1,535,500.00 1,268,000.00 267,500.00

4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 จากบ้านนาง
ปราณี งามวงษ์ ถึงท่ีนายสุชาติ ซ่ือตรง

586,400.00 507,000.00 79,400.00

5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 จากบ้านนาง
ระเบียบ มะโนภัย ถึงท่ีนางนุ่น สอนเพ็ชร

660,400.00 564,900.00 95,500.00

6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 จากบ้านนาย
พิพัฒน์ วงษ์สวัสดิ์ ถึงท่ีนายประจวบ นาทุม

220,000.00 201,300.00 18,700.00

7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จากร้านค้า
ชุมชนถึงท่ีนายกอบศักดิ์ หวังแอบกลาง

160,400.00 143,600.00 16,800.00

8
โครงการวางท่อจ่ายน ้าของระบบประปาหมู่บ้านเชื่อมต่อท่อ
เมนประปาบ้านหายโศก หมู่ 4 บ้านเกาะสมอหมู่ 3 เริ่ม
เชื่อมต่อจากบริเวณท่อเมนประปา หมู่ 15

419,400.00 419,400.00 -

9
โครงการขุดลอกขยายประปาบ้านหายโศก หมู่ 4 บริเวณที่
สาธารณประโยชน์

498,900.00 498,591.60 308.40

10 โครงการขุดลอกคลองน ้าไหล หมู่ 3 และหมู่ 15 บ้านเกาะสมอ 322,100.00 322,008.75 91.25

รวมราคางานโครงการ 4,658,400.00 4,179,800.35 478,599.65



มุมกฎหมายน่ารู ้



มุมความรู้



โครงการในพระราชด าร ิ

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

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

น.ส. ปนัดดา  บุญสวัสดิ์ (เจ้าพนักงานธุรการ)

คลองลัดโพธ์ิ เป็นอีก 1 ใน 4,685 โครงการในพระราชด าริ ที่
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช ทรงจัดตัง้ขึน้ เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาน า้ท่วมของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากว่า 20 ปี 
และเป็นหน่ึงในโครงการด้านการพฒันาแหล่งน า้ โดยการเบ่ียงน า้เพื่อ
ช่วยย่นระยะทางการระบายไปสู่อ่าวไทยเม่ือเกิดน า้ล้น และปิดกัน้น า้
ไม่ให้น า้ทะลักเข้าไปยังพืน้ที่ทะเลในช่วงทะเลหนุนสูง


