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กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2563
วันที่ 1-2 มกราคม 2563 จิตอาสาบริการ จุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจบ้านเกาะสมอหมู่ที่ 
3 บ้านเกาะสมอ

การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563



กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ

ค าขวัญวันเด็ก 2563 : เด็กยุคใหม่ รู้รักสามัคคี. รู้หน้าที่ พลเมืองไทย 



กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2563

วันที่ 14 มกราคม 2563 โครงการจิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน
วันส าคัญของไทย วันพ่อขุนรามค าแหงและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดป่าหนองใหญ่ 
หมู่ที่ 5

โครงการจิตอาสา  เราท าดีด้วยหัวใจ 



กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2563

วันที่ 31 มกราคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสุสานนิมิตธรรมป่าช้าวัดเกาะสมอ

วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย  บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย
บ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัย  ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง



กิจกรรมประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านนายกสุรชัย ทนสิงห์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายน  าดื่มแด่พระ
ธุดงค์ และ คณะอุบาสกอุบาสิกา ที่ได้เดินทางไปร่วมงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั งที่ 14 ประจ าปี 
2563 ได้แวะพักที่สุสานนิมิตธรรมวัดเกาะสมอ

ร่วมสืบสานงานประเพณีจังหวัดปราจีนบุรี



กิจกรรมประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานแก่ประชาชนทุกครัวเรือนต าบล
หัวหว้า



กิจกรรมประจ าเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายกบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายก
สุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในเขตต าบลหัวหว้า

ไม่ได้หวังให้รักมากมาย..แต่ห่วงใยบ้างก็พอแล้ว



กิจกรรมประจ าเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563. เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องการโรคติดเชื อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการ
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและฝึกการท าหน้ากากอนามัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวหว้า โดยมีครูก.เป็นผู้ฝึกสอนและสาธิตการตัดเย็บโดยใช้มือและจักรเย็บผ้า

ร่วมแรงแข็งขัน..ช่วยกันท าหน้ากากผ้า



กิจกรรมประจ าเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า พร้อมด้วย 
ข้าราชการและพนักงาน ร่วมท าผ้าปิดจมูกให้กับผู้น าหมู่บ้าน เพื่อน าแจกให้กับชาวบ้านทุก
หลังคาเรือน ในพื นที่ต าบลหัวหว้า เพื่อป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19 ที่ก าลังระบาดหนัก
ไปทั่วโลกในขณะนี 



กิจกรรมประจ าเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ท่านนายกสุรชัย ทนสิงห์ สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันท าความสะอาดเพื่อฆ่าเชื อไวรัส COVID-19 
บริเวณโดมสวนสุขภาพ หมู่ที่ 15 บ้านเกาะสมอ เนื่องจากเป็นสถานที่จัดตลาดนัด

ร่วมกันท าความสะอาดเพื่อป้องกัน...ยับยั้ง...เชื้อ COVID-19



กิจกรรมประจ าเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563 คุณครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ได้ท าความสะอาด
สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ปลอดภัยจากโรคติดเชื อไวรัส COVID-19

หยุดเชื้อ...เพื่อชาติ



กิจกรรมประจ าเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกอบต.หัวหว้า ติดตามการตัดเย็บหน้ากาก
อนามัยให้แก่พี่น้องประชาชนต าบลหัวหว้า เพื่อให้ทุกคนในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยใช้เพื่อ
ป้องกันโรคไวรัส COVID-19

ฝีมือเข้าขั้นสาวฉันทนาได้เลยเชียวล่ะ....



กิจกรรมประจ าเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ท่านนายกสุรชัย ทนสิงห์ ได้จัดประชุมสถานการณ์โคโรนา covid -
19 ณ หอประชุม อบต.หัวหว้า โดยมีผู้ร่วมประชุม ก านัน สมาชิก อบต.หัวหว้า ร่วมเข้าประชุม 
ปรึกษาหารือ และแนวทางการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ COVID-19

เกิน 37.5 องศาเซลเซียส !!! ห้ามเข้านะจีะ…



กิจกรรมประจ าเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อบต.หัวหว้า ด าเนินการท าความสะอาดพื นที่วัดเกาะสมอ หมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนมกราคม 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 48,937.00 งบกลาง 1,469,833.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 111,099.20 งบเงินอุดหนุน 284,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 12,296.94 งบด าเนินงาน 315,495.36 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 48,148.00 งบบุคลากร 1,039,165.00 

หมวดภาษีจัดสรร 8,001,038.63 งบลงทุน -

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 2,535,400.00 

รวมรายรับทั้งหมด 10,756,919.77 รวมรายจ่ายทั้งหมด 3,108,493.36 



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนกมุภาพนัธ ์2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 376,611.01 งบกลาง 1,669,441.50 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 89,660.10 งบเงินอุดหนุน 294,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 224,357.37 งบด าเนินงาน 319,474.97 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,134.00 งบบุคลากร 1,050,392.58 

หมวดภาษีจัดสรร 1,903,317.56 งบลงทุน 464,500.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 1,419,400.00 

รวมรายรับทั้งหมด 4,016,480.04 รวมรายจ่ายทั้งหมด 3,797,809.05 



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนมีนาคม 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 380,885.00 งบกลาง 1,175,657.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 82,794.00 งบเงินอุดหนุน -

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 228,954.28 งบด าเนินงาน 430,678.08 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,112.00 งบบุคลากร 1,060,069.99 

หมวดภาษีจัดสรร 2,602,105.71 งบลงทุน 43,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 1,126,900.00 

รวมรายรับทั้งหมด 4,423,750.99 รวมรายจ่ายทั้งหมด 2,709,405.07 



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ล าดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู่ท่ี 1 จากที่นาง
มณฑล สิงห์ทอง ถึงท่ีนางพล กลิ่นศิริ

66,000.00 40,700.00 25,300.00 

2
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหายโศก หมู่ท่ี 4 จากที่นาง
อ าพร สุขหอม ถึงบ้านนางมาลัย สืบจันทร์

189,500.00 123,800.00 65,700.00 

3
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ท่ี 16 จาก
เขตติดต่อหมู่ท่ี 9 บ้านหนองปรือน้อย ถึงหมู่ท่ี 16 บ้าน
สีเสียดไทรงาม

300,000.00 300,000.00 -

รวมราคางานโครงการ 555,500.00 464,500.00 91,000.00 



มุมกฎหมายน่ารู ้

กฎหมายมรดก 
ว่าด้วยเร่ืองการแบง่ทรัพย์มรดก 
•การแบง่มรดกโดยมีพินยักรรม 

กรณีมีพินยักรรม พินยักรรมเป็นนิติกรรมท่ีแสดงเจตนาของเจ้ามรดกว่าใครจะรับ
มรดกทรัพย์สนิและสว่นไหนท่ีมีใครจะได้รับหลงัจากเจ้ามรดกตาย หากเจ้ามรดกไมไ่ด้
ร่างพินยักรรมไว้ลว่งหน้าว่าใครจะได้อะไรนัน้ มาตรา 1599 ได้ก าหนดไว้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไมว่่าทรัพย์สนิคณุจะมมีากหรือน้อยเท่าใด เจ้ามรดกคง
ต้องการให้แน่ใจว่าจะจดัสรรไปยงับคุคลที่สมควรจะได้รับหลงัจากท่ีตาย ประเทศไทยก็
คล้ายๆกบัหลายประเทศ (มาตรา 1599 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
• เมื่อบคุคลใดตาย มรดกของบคุคลนัน้ตกทอดอยูแ่ก่ทายาท ทายาทอาจเสียไปซึง่สทิธิ
ในมรดกได้แตโ่ดยบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายนีห้รือกฎหมายอ่ืนแห่งมาตรา 1599
•ในประเทศไทยถ้าบคุคลใดตายลงโดยไมไ่ด้ท าพินยักรรมไว้ ทรัพย์สนิย่อมตกไปแก่
ทายาทโดยผลของกฎหมาย (ทายาทตามกฎหมาย) (มาตรา 1603 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์) • กองมรดกยอ่มตกทอดแก่ทายาทโดยสทิธิตามกฎหมาย
หรือโดยพินยักรรม •ทายาทท่ีมีสทิธิตามกฎหมาย เรียกว่า "ทายาทโดยธรรม“ ทายาทท่ี
มีสทิธิตามพินยักรรม เรียกว่า "ผู้ รับพินยักรรม" ตามมาตรา 1603 ดงันัน้หากมี
พินยักรรมต้องแบง่ทรัพย์มรดกตามพินยักรรมระบกุ่อนถ้ามีทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือที่ระบุ
ไว้หรือไม่ได้ท าพินยักรรมก็สามารถแบง่ได้ดงันีคื้อแบง่ • ทายาทโดยธรรมๆมีหกล าดบั
เท่านัน้ และภายใต้บงัคบัแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละล าดบัมีสทิธิได้รับมรดก
ก่อนหลงัดงัต่อไปนี ้ คือ1.สืบสนัดาน 2. บดิามารดา 3. พ่ีน้องร่วมบดิามารดาเดียวกนั
4. พ่ีน้องร่วมบดิาหรือร่วมมารดาเดียวกนั 5. ปู่ ย่า ตา ยาย 6. ลงุ ปา้ น้า อา ตาม
มาตรา 1629 •คู่สมรสท่ียงัมีชีวิตอยู่นัน้ก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บงัคบัของ
บทบญัญตัิพิเศษแหง่มาตรา 1635



มุมความรู้



โครงการในพระราชด าร ิ

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา              :    นายสุรชัย  ทนสิงห์  นายก อบต.หัวหว้า
บรรณาธิการ         :    นายอุดม  คูศรี ปลัด อบต.หัวหว้า
ผู้ตรวจสอบข้อมูล  : นายบ าเพ็ญ  ปัญญา หัวหน้าส านักปลัด อบต.  หัวหว้า
จัดท าโดย             :    น.ส. กชพร  สายรัตน์ (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน)

นายสุระเดช  ไกรศรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
น.ส. ปนัดดา  บุญสวัสดิ์ (เจ้าพนักงานธุรการ)

โครงการพระราชด าริฝนหลวง เป็นโครงการท่ีก่อก าเนิดจากพระมหา
กรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัท่ีทรงห่วงใยในความทกุข์ยากของพสกนิกรใน
ท้องถ่ินทุรกันดาร ซึ่งต้องประสบปัญหาขาดแคลนน า้ เพ่ืออุปโภคบริโภค แล ะใช้ใน
การเกษตรกรรม อันเน่ืองมาจากภาวะแห้งแล้ง ท่ีมีสาเหตุจากความผันแปร และ
คลาดเคล่ือนของฤดกูาลตามธรรมชาติ กล่าวคือ ฤดฝูนเร่ิมต้นล่าช้าเกินไป หรือหมดเร็วกว่า
ปกติ หรือฝนทิง้ช่วงยาวในช่วงฤดฝูน


