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กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายอุดม คูศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวหว้าเข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่หมู่ 7 บ้านหนองกาน้ า เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายอุดม คูศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวหว้าเข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่หมู่ 14 บ้านดอนสับฟาก เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายอุดม คูศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวหว้าเข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่หมู่ 8, หมู่ 12, หมู่ 14 เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายอุดม คูศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวหว้าเข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 14 เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โครงการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า 
ณ โดมโรงเรียนวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เพ่ือเป็นการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 (รอบเพ่ิมเติม)



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ไปด าเนินการซ่อม-เปลี่ยนสายไฟใต้ดินหมู่ 7 ที่
ขาดอยู่ใต้ดิน



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้ด าเนินโครงการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" (เข็มที่ 2) 
ให้กับประชาชนในต าบลหัวหว้าทั้ง 17 หมู่บ้าน เพ่ือเป็นการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิให้การฉีดวัคซีนในครั้งนี้



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า โดยอบรมผ่านระบบ 
Zoom Meeting ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้รับการประสานงานจากโรงเรียนวัดเนิน
ผาสุก ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของทางโรงเรียน จึงได้ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ า และเจ้าหน้าที่ในการฉีด
ล้างท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 รพ.สต.หัวหว้า ร่วมกับ รพ.สต.หนองปรือน้อย เข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยใช้ชุดตรวจการติดเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า 



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้รับการประสานงานจากโรงเรียนบ้าน
หนองปรือน้อยในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของทางโรงเรียน จึงได้ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ า และเจ้าหน้าที่ใน
การฉีดล้างท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้รับการประสานขอ
ความร่วมมือในการซ้อมแผนฉุกเฉินในการระงับเหตุอัคคีภัยในพ้ืนที่ลานกองเก็บกระดาษ เขตต าบลหัวหว้า ของบริษัท 
ด๊ับเบ้ิล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน)



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า เข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่า
เชื้อในพ้ืนที่หมู่ 2, 3, 15 บ้านเกาะสมอ เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า เข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่า
เชื้อบริเวณโรงเรียนหัวซาวิทยา เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดอืนตลุาคม 2564

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร - งบกลาง 2,566,206.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

72,721.00งบบุคลากร 950,540.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 3,418.03งบด าเนินงาน 373,382.75

หมวดรายไดจ้ากทุน - งบลงทุน -

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 2,211.00งบเงินอุดหนุน 808,500.00                 

หมวดภาษีจดัสรร 724,687.14

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 4,750,669.00

รวมรายรับทั้งหมด 5,553,706.17 รวมรายจ่ายทั้งหมด 4,698,628.75



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ล าดับ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11
บ้านหนองระเนตร จากบ้านนายสมเจต แสนเงิน 
ถึงท่ีนางนุ่น สอนเพชร

154,100.00 154,100.00 -

2
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2 บ้านเกาะสมอ จากบ้านนางด่อน 
กองสี ถึงบ้านนางศิดาวรรณ สุ่มเหม

1,294,500.00 1,165,000.00 129,500.00

3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7
บ้านหนองกาน้ า จากที่นายไพบูลย์ มีชัย ถึงท่ี
นางสาวศิริรัตน์ วงษ์เสนา

167,900.00 167,900.00 -

รวมราคางานโครงการ 1,616,500.00 1,487,000.00 129,500.00



มุมกฎหมายน่ารู ้



มุมความรู้



กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา              : นายอุดม  คูศรี ปลัด 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)

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ล าดับที่ 2 ของประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2505 ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 348.13 ตารางกิโลเมตร (217,576.25 ไร่) ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหิน
ทรายยอดตัด โดยมีที่ราบบนยอดภูกระดึงประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร (37,500 ไร่)
ภูกระดึงมีระดับความสูงอยู่ระหว่าง 400 – 1,200 เมตร จุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณคอกเมย มีความสูง 
1,316 เมตร สภาพทั่วไปของภูกระดึงประกอบไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด พันธุ์สัตว์ป่านานาพันธุ์ 
หน้าผา ทุ่งหญ้า ล าธาร และน้ าตก อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าของล าน้ าพองซึ่งเป็นล าน้ าสายส าคัญ
สายหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความสูง บรรยากาศ และสภาพอากาศที่เย็นสบาย
ตลอดปีบนยอดภูกระดึง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิอาจลดต่ าจนถึง 0 องศาเซลเซียส 
จึงเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวปรารถนาที่หวังจะเป็นผู้พิชิตยอดภูกระดึงสักครั้งหนึ่งในชีวิต

แหลง่ทอ่งเทีย่ว-อทุยานแหง่ชาติ

อุทยานแห่งชาติภูกระดงึ


