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กิจกรรมประจ าเดือนเมษายน 2563
27 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกให้บริการส่งน ้ากับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริโภค ในพื นที่ต้าบลหัวหว้า

ทรัพยากรน ้ามีวันหมด//ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

19 พฤษภาคม 2563 การจัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ในช่วง
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ไม่ได้อ่อย///แต่อร่อยมาก//อาหารของเรา



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2563
21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกให้บริการส่งน ้ากับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริโภค ในพื นที่ต้าบลหัวหว้า

ความเดือดร้อนของประชาชน...//เราต้องดูแล//



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2563
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริษัท ผาแดงอินดัสทรี ร่วมกับกลุ่มบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จัดท้า
โครงการเพื่อสังคม "ปันน ้าใจช่วยภัยโควิด 19" ณ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลหัวหว้า

น ้าใจไทยไม่เหือดแห้ง//ผนึกก้าลังฝ่าวิกฤตสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน//



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2563
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกให้บริการส่งน ้า
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีน ้าใช้อุปโภค-บริโภค ในพื นที่ต้าบลหัวหว้า

ขาดน า้คงขาดใจ...เม่ือมีใช้อย่าฟุ่ มเฟือย



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2563
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติในพื นที่ต้าบลหัวหว้า เพื่อพิจารณาก้าหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติในพื นที่ต้าบลหัวหว้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จ้านวน 17 หมู่บ้าน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลหัวหว้า

ส่วนเล็กๆ เพื่อร่วมช่วยเหลือประชาชน



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2563
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธี
เต้นแอโรบคิ" สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบลหัวหว้า ร่วมกับ รพ.สต.หัวหว้า ณ 
สวนสุภาพ หมู่ 15 ทุกวันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ตั งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้น
ไป

ถ้ามันง่าย...//ใครๆ ก็หุ่นดีไปหมดแล้ว//อ๊ึบ อ๊ึบ//



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2563
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายกสุรชัย ทนสิงห์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.หัวหว้า น้าถุง
ยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทผาแดง อินดัสทรี จ้ากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัท 
คันทรีกรุ๊ป จ้ากัด ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ทุพพลภาพ ในพื นที่ต้าบลหัวหว้า

ชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ยอมแพ.้.สู้ สู้ 



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2563
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 การรณรงค์ฉีดยาพ่นหมอกควัน ก้าจัดยุงลาย ภายในพื นที่ต้าบลหัว
หว้า ประจ้าปี พ.ศ.2563

ท้าสิ่งที่ยุงเกลียด // เพื่อป้องกันยุงกัด



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2563
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา เพื่อด้าเนินตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โควิดมันน่ากลัว//อยากกักตัวท่ีห้องเธอ//



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2563
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหัวหว้า ได้
เล็งเห็นความส้าคัญของปัญหายาเสพติด จึงได้จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันยา
เสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

มุ่งม่ัน..แก้ไข..ขจัดภัย..ยาเสพติด !!!



กิจกรรมประจ าเดือนมิถุนายน 2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหัวหว้า 
มอบหมายให้ทีมงานป้องกันฯ อบต.หัวหว้า ไปด้าเนินการฉีดพ่นยุงลายป้องกันโรคไข้เลอืดออก 
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ภายในโรงเรียนทั ง 5 แห่ง ในเขตต้าบลหัวหว้า

ภารกิจ..พิชิตยุงลาย



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนเมษายน 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 64,470.00 งบกลาง 1,907,155.61 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 97,645.00 งบเงินอุดหนุน -

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 13,258.42 งบด าเนินงาน 1,133,389.46 

หมวดรายได้จากทุน 663.00 งบบุคลากร 1,069,987.42 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,407.00 งบลงทุน 327,600.00 

หมวดภาษีจัดสรร 3,296,528.27 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,418,000.10 

รวมรายรับท้ังหมด 8,891,971.79 รวมรายจ่ายทั้งหมด 4,438,132.49 



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 11,654.00 งบกลาง 1,435,129.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 45,900.00 งบเงินอุดหนุน -

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,768.00 งบด าเนินงาน 236,433.82 

หมวดรายได้จากทุน - งบบุคลากร 1,068,405.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,343.00 งบลงทุน 215,600.00 

หมวดภาษีจัดสรร 2,271,636.48 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 1,415,000.00 

รวมรายรับท้ังหมด 3,749,301.48 รวมรายจ่ายทั้งหมด 2,955,567.82 



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนมิถุนายน 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 13,705.98 งบกลาง 1,435,329.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 291,205.50 งบเงินอุดหนุน 65,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 918.13 งบด าเนินงาน 379,499.61 

หมวดรายได้จากทุน 81,100.00 งบบุคลากร 1,051,910.65 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,950.00 งบลงทุน 1,475,668.00 

หมวดภาษีจัดสรร 1,178,446.87 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 1,774,700.00 

รวมรายรับท้ังหมด 3,342,026.48 รวมรายจ่ายทั้งหมด 4,407,407.26 



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2563

ล าดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีเสียดไทรงาม 
หมู่ 16 จากบ้านนายว่อง เขียวชอุ่ม ถึงท่ีนายราชัย วงษ์พา

382,600.00 330,920.00 51,680.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ 6
จากบ้านร้อยตรีไพบูลย์ งามวงษ์ ถึงบ้านนางแดง นพคุณ

42,100.00 38,430.00 3,670.00 

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองระเนตร หมู่ 11 จาก
บ้านนางสุทิน ปัตตะ ถึงท่ีบ้านนางนุ่น สอนเพ็ชร

300,000.00 150,000.00 150,000.00 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหูช้าง หมู่ 8 จากบ้าน
นางส ารวย ศรเพชร ถึงที่นายสมศักดิ์ บุญนาม

32,900.00 19,500.00 13,400.00 

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ 2 จากบ้านนาง
ณัฏฐิณี ซ่ือตรง ถึงโนนตาปูน

46,200.00 19,600.00 26,600.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ 3 จากบ้านนาง
เซ้ง เอื้อเฟื้อ ถึงท่ีนายสุรศักดิ์ ซ่ือตรง

86,600.00 46,000.00 40,600.00 

รวมราคางานโครงการ 890,400.00 604,450.00 285,950.00 



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ล าดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนก หมู่ 
10 จากบ้านนางบรรทม รินทา ถึงท่ีนางบรรทม รินทา

151,700.00 135,600.00 16,100.00 

2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสับฟาก 
หมู่ 14 จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงท่ีนางสาวศิดาวรรณ 
สุ่มเหม

371,900.00 333,700.00 38,200.00 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอุดมดี หมู่ 
12 จากบ้านนางกัญญาณัฏฐ์ วงษ์ปัน ถึงที่นายเสาร์ ดอนทอง

386,000.00 354,900.00 31,100.00 

4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือน้อย 
หมู่ 9 จากที่นางเตือน เกาะจันทร์ ถึงบริเวณถังน้ าประปา
หมู่บ้าน 

124,500.00 99,400.00 25,100.00 

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 7 จากที่นางสาวสุพัตรา ศร
เพชร ถึงท่ีนายสอน มาสี

441,000.00 238,000.00 203,000.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 จาก
ถนนหมายเลข 3039 ถึงสวนนางหร่อง บริโภค

486,700.00 439,000.00 47,700.00 

รวมราคางานโครงการ 1,961,800.00 1,600,600.00 361,200.00 



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ล าดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถมสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านดอนสับฟาก หมู่ 
14 บริเวณรอบสนามกีฬาหมู่บ้าน

365,900.00 355,200.00 10,700.00 

2
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete บ้านหัวหว้า หมู่ 1 จากท่ีนางสมคิด แสงเดือน ถึงที่
นายธนสิทธิ์ เลิศพิพัฒน์มงคลสกุล

800,600.00 624,800.00 175,800.00 

3
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete บ้านหัวหว้า หมู่ 1 จากที่นายนาวิน กิมเต็ก ถึงท่ี
นางกนกพร พิมแพง

621,800.00 522,800.00 99,000.00 

4
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา 
หมู่ 5 จากวัดหัวซาธรรมิการาม ถึงถนนวัดหัวซาธรรมิการาม

410,700.00 401,300.00 9,400.00 

รวมราคางานโครงการ 2,199,000.00 1,904,100.00 294,900.00 



มุมกฎหมายน่ารู ้



มุมความรู้
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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)

โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรในนิคมสหกรณ์อ่าวลึกอันเน่ือง
มาจาพระราชด าริ จังหวัดกระบี่ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์อ่าวลกึ ได้ท านาปลกูข้าวไว้บริโภคเป็น
การพึง่พาตนเองเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซือ้ข้าวจากภายนอก
2. เพ่ือส่งเสริมสนบัสนนุให้สมาชิกรวมกลุ่มท าการผลิตข้าวโดยใช้สหกรณ์เป็นเคร่ืองมือ
ในการด าเนินการ ซึง่ท าให้สามารถผลิตข้าวได้อย่างต่อเน่ืองในรูปของธนาคารข้าวและ
โรงสีขนาดเล็กครบวงจร


