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กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2563
วนัท่ี 13 ตลุาคม 2563 ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้าง องค์การบริหารสว่นต าบลหวัหว้า เข้าร่วมพิธีน้อมร าลกึเน่ืองใน
วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โดม
โรงเรียนมธัยมวดัใหมก่รงทองในพระราชปูถมัภ์ฯ
- ภาคเช้า พิธีท าบญุตกับาตรถวายเป็นพระราชกศุลพระสงฆ์ 89 รูป และพิธีวางพวงมาลาและถวายบงัคม 
- ภาคค ่า พิธีจดุเทียนเพ่ือน้อมร าลกึในพระมหากรุณาธิคณุพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2563
วนัที่ 14 ตลุาคม 2563 ได้มีการจดัท าพิธีบวงสรวงและเบกิเนตรพระอนิทร์ทรงช้างเอราวณั
สามเศียร ตามพิธีพราหมณ์ ณ บริเวณลานวงเวียนถนนทางเข้าท่ีท าการองค์การบริหารสว่น
ต าบลหวัหว้า เพ่ือความเป็นสริิมงคลแก่ประชาชนในพืน้ที่ต าบลหวัหว้า และประชาชนทัว่ไป



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2563
วนัที่ 16 ตลุาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชยัวรรณ นิยม นายอ าเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วย
ท้องถ่ินอ าเภอศรีมหาโพธิ เข้าตรวจเย่ียมองค์การบริหารสว่นต าบลหวัหว้า เพ่ือมอบนโยบาย
ในการปฏิบตัิการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พนกังานสว่นต าบล พนกังานจ้าง 
และลกูจ้าง



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2563
วนัที่ 19 ตลุาคม 2563 เจ้าหน้าท่ีงานปอ้งกนัฯ และเจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสขุฯ อบต.หวัหว้า 
ด าเนินการซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดของถนนหมู ่1 บ้านหวัหว้าบริเวณทางเข้าวดัเนินผาสกุ และ
หมู ่3 บ้านเกาะสมอ



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2563
วนัที่ 19 ตลุาคม 2563 เจ้าหน้าท่ี อบต.หวัหว้า เข้าด าเนินการฉีดล้างท าความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย เพ่ือเฝา้ระวงัและปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

เชื้อโรคจะหมดไป///ถ้ำใส่ใจควำมสะอำด



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2563
วนัที่ 23 ตลุาคม 2563 วนัปิยมหาราช ข้าราชการและพนกังาน อบต.หวัหว้าเข้าร่วมพิธีน้อม
ร าลกึเน่ืองในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั                       
ณ สวนสาธารณะโบราณสถานลายพระหตัถ์



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2563
วนัที่ 23 ตลุาคม 2563 เวลา 10.00 น. ข้าราชการ พนกังาน อบต.หวัหว้า พร้อมด้วย ก านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน ต าบลหวัหว้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพฒันาเน่ืองในวนั
ส าคญัของไทย วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ณ บริเวณ
หน้าท่ีว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ

รวมพลังสร้ำงควำมดี



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2563
31 ตลุาคม 2563 นายสรุชยั ทนสงิห์ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหวัหว้า พร้อมด้วย
ผู้บริหาร ข้าราชการและพนกังาน อบต.หวัหว้า ได้จดัโครงการจดังานสืบสานประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี 2563 ณ คลองน า้ไหล หมู ่15 บ้านเกาะสมอ

สืบสำนประเพณีไทย



กิจกรรมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563
18 พฤศจิกายน 2563 ได้จดัโครงการ อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชนต าบลหวัหว้า โดยบรูณาการโครงการ
ร่วมกบั "หน่วยบ าบดัทกุข์ บ ารุงสขุ สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน" อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ ณ 
วดัหนองหชู้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายวรพนัธุ์ สวุณัณสุส์ ผู้ว่าราชการจงัหวดั
ปราจีนบรีุเป็นประธานเปิดโครงการ



กิจกรรมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563
18 พฤศจิกายน 2563 ได้จดัโครงการ อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชนต าบลหวัหว้า โดยบรูณาการโครงการ
ร่วมกบั "หน่วยบ าบดัทกุข์ บ ารุงสขุ สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน" อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ ณ 
วดัหนองหชู้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายวรพนัธุ์ สวุณัณสุส์ ผู้ว่าราชการจงัหวดั
ปราจีนบรีุเป็นประธานเปิดโครงการ (ต่อ)



กิจกรรมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563
18 พฤศจิกายน 2563 ได้จดัโครงการ อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชนต าบลหวัหว้า โดยบรูณาการโครงการ
ร่วมกบั "หน่วยบ าบดัทกุข์ บ ารุงสขุ สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน" อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ ณ 
วดัหนองหชู้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายวรพนัธุ์ สวุณัณสุส์ ผู้ว่าราชการจงัหวดั
ปราจีนบรีุเป็นประธานเปิดโครงการ (ต่อ)



กิจกรรมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563
18 พฤศจิกายน 2563 ได้จดัโครงการ อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชนต าบลหวัหว้า โดยบรูณาการโครงการ
ร่วมกบั "หน่วยบ าบดัทกุข์ บ ารุงสขุ สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน" อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ ณ 
วดัหนองหชู้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายวรพนัธุ์ สวุณัณสุส์ ผู้ว่าราชการจงัหวดั
ปราจีนบรีุเป็นประธานเปิดโครงการ (ต่อ)



กิจกรรมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบการติดต้ังคุณภาพเครื่องกรองน้้าให้กับโรงเรียนชุมชน
บ้านเกาะสมอ



กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2563
วนัที่ 4 ธนัวาคม 2563 นายสรุชยั ทนสงิห์ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหวัหว้า ได้สัง่การ
ให้พนกังาน อบต.หวัหว้า ไปด าเนินการก่อสร้างฝายกระสอบทรายคลองน า้ไหล หมู่ 3 บ้าน
เกาะสมอ เพ่ือเป็นการชะลอน า้ บรรเทาปัญหาภยัแล้งของประชาชนในพืน้ที่ดงักล่าว



กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2563
วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2563 นายสรุชยั ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหวัหว้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
หวัหว้า พนกังานสว่นต าบล และลกูจ้าง เข้าร่วมพิธีเน่ืองในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ5 ธนัวาคม ณ บริเวณโดม
โรงเรียนมธัยมวดัใหมก่รงทอง ในพระราชปูถมัภ์ฯ
-ในชว่งเช้าพิธีท าบญุตกับาตรถวายพระราชกศุล และพิธีถวายพานพุม่ พิธีถวายบงัคมฯ
-ในชว่งค ่าพิธีจดุเทียนเพ่ือสดดีุพระเกียรตคิณุและน้อมร าลกึในพระมหากรุณาธิคณุฯ



กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2563
18 ธนัวาคม 2563 ภาพกิจกรรมขบวนพาเหรดแต่งกายย้อนยคุขององค์การบริหารสว่นต าบล
หวัหว้า เข้าร่วมงานเฉลมิฉลอง 112 ปี ลายพระหตัถ์ ประจ าปี 2563 ณ สวนสาธารณ
โบราณสถานลายพระหตัถ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ



กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2563
29 ธนัวาคม 2563 ทีมงาน อบต.หวัหว้า ด าเนินการซ่อมแซมถนนเส้น หมู ่1 บ้านหวัหว้า - หมู ่
10 บ้านหนองนก เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสญัจรของประชาชนที่ใช้เส้นทาง
ดงักลา่ว อนัเน่ืองมาจากถนนเป็นหลมุ



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนตุลาคม 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจา่ย

หมวดภาษีอากร 572.00 งบกลาง 2,020,257.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 848,135.80 งบเงินอดุหนนุ -

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,453.91 งบด าเนินงาน 47,766.68 

หมวดรายได้จากทนุ - งบบคุลากร 1,116,070.00 

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 1,347.00 งบลงทนุ -

หมวดภาษีจดัสรร 1,849,790.45 

หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 1,465,900.00 

รวมรายรับทัง้หมด 4,171,199.16 รวมรายจ่ายทัง้หมด 3,184,093.68 



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 422.61 งบกลาง 1,465,129.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 190,102.30 งบเงินอดุหนนุ 1,164,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,741.24 งบด าเนินงาน 432,387.60 

หมวดรายได้จากทนุ - งบบคุลากร 1,101,930.00 

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 1,674.00 งบลงทนุ -

หมวดภาษีจดัสรร 3,368,383.79 

หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 5,016,114.00 

รวมรายรับทัง้หมด 8,578,437.94 รวมรายจ่ายทัง้หมด 4,163,446.60



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนธันวาคม 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 15,787.56 งบกลาง 1,711,876.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 34,015.90 งบเงินอดุหนนุ -

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 558.86 งบด าเนินงาน 412,548.21 

หมวดรายได้จากทนุ - งบบคุลากร 1,068,550.00 

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 72,914.50 งบลงทนุ 274,000.00 

หมวดภาษีจดัสรร 2,492,149.94 

หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 1,449,900.00 

รวมรายรับทัง้หมด 4,065,326.76 รวมรายจ่ายทัง้หมด 3,466,974.21 



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ล าดบั ชื่อโครงการ
งบประมาณอนมุตัิ เบิกจา่ย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการวางทอ่จา่ยน า้ของระบบประปาหมูบ้่านเชื่อมตอ่ท่อเมน
ประปาบ้านหายโศก หมู ่4 บ้านเกาะสมอหมู ่3 เร่ิมเช่ือมตอ่จาก
บริเวณทอ่เมนประปา หมู ่15

419,400.00 419,400.00 -

2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่5 บ้านหวัซา จากบ้าน
นายประภาส บญุเชิด ถึงเขตติดตอ่ หมู ่4

794,700.00 685,800.00 108,900.00 

3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่9 บ้านหนองปรือน้อย
ชว่งวดัหนองปรือน้อยถึงถนนท้องถ่ิน ปจ 10015 (สี่เลน)

14,367,000.00 13,849,999.00 517,001.00 

4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านโคกอดุมดี จาก
บ้านนายสมิุตร ศรีเกษม ถึงที่นางส้มลิม้ เภาเนือง

1,073,500.00 653,383.00 420,117.00 

5
โครงการก่อสร้างรัว้คอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระบอระเพ็ชร ม.6 บ้าน
หวัซา

593,000.00 558,999.00 34,001.00 

รวมราคางานโครงการ 17,247,600.00 16,167,581.00 1,080,019.00 



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2563

ล าดบั ช่ือโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่13 จากบ้านนาย
ประเสริฐ พทุธา ถึงที่นายสมพร เธอจะโปะ

617,000.00 356,100.00 260,900.00 

2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่3 จากร้านค้าชมุชนถึงที่
นายกอบศกัดิ์ หวงัแอบกลาง

160,400.00 143,600.00 16,800.00 

3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่2 จากบ้านนายพิพฒัน์ 
วงษ์สวสัดิ์ ถึงที่นายประจวบ นาทมุ

220,000.00 201,300.00 18,700.00 

4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่6 บ้านหวัซา จากทาง
หลวงหมายเลข 3070 ถึงประปาสระน า้บอระเพ็ด

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

รวมราคางานโครงการ 3,647,800.00 3,138,999.00 508,801.00 



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ล าดบั ช่ือโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการก่อสร้างถนนลกูรัง หมู ่16 จากที่นางอนงค์ เชาว์เจริญ ถึงที่
นางสาวสาคร มีผล

249,100.00 242,600.00 6,500.00 

2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่6 จากบ้านนางปราณี งาม
วงษ์ ถึงที่นายสชุาติ ซื่อตรง

586,400.00 507,000.00 79,400.00 

3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่11 จากบ้านนางระเบียบ 
มะโนภยั ถึงที่นางนุ่น สอนเพ็ชร

660,400.00 564,900.00 95,500.00 

4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่4 จากบ้านนางสาวอนงค์ 
โอบอ้อม ถึงที่นางภ ูพนัธ์สม

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

รวมราคางานโครงการ 3,031,400.00 2,582,500.00 448,900.00 



ประชาสมัพนัธ ์



ประชาสมัพนัธ ์



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)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหนิซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีบทบาทหน้าท่ี
ในการเป็นศนูย์ เรียนรู้ สถาน “ศกึษา” และให้การ “พฒันา” ไปพร้อมกนั กล่าวคือ มีหน้าท่ี
ศกึษา ค้นคว้า ทดลอง วิจยั และแสวงหาแนวทางหรือวิธีการพฒันาถ่ายทอด ความรู้ด้าน
การเกษตรสาขาต่างๆ ท่ีเหมาะสมสอด คล้องกบัสภาพแวดล้อมเพ่ือการประกอบอาชีพของ 
ราษฎรท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีนัน้ๆ ให้ราษฎรได้รู้ ได้เห็น ได้สมัผสั และสามารถน าไปปฏิบตัิได้
อย่างจริงจงั เม่ือศกึษาทดลองได้ผลแล้วก็จะน าไปขยายผลใน ลกัษณะ “การพฒันา” สู่
ราษฎรท่ีอาศยัอยู่บริเวณ หมู่บ้านรอบศนูย์ฯ และขยายผลเป็นวงกว้างออกไป


