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กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2565 
วนัท่ี 4 มกราคม 2565 นายชยัวรรณ นิยม นายอ าเภอศรีมหาโพธิ เรียกประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้ คร้ังแรก 
เพื่อด าเนินการเลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้ รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้ โดยผู ้
ท่ีไดรั้บการคดัเลือก คือ
- ร้อยตรีประเสริฐ สังอรดี ด ารงต าแหน่ง ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้
- นางทศันีย ์สามเสน ด ารงต าแหน่ง รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้
และในการน้ีท่านนายอ าเภอศรีมหาโพธิ ไดท้  าการประดบับ่าใหก้บัสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้ทั้ง 17 หมู่ 



กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2565 
วนัท่ี 10 มกราคม 2565 ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้ สมยัสามญั สมยัท่ี 1 คร้ังท่ี 1/2565 ประจ าปี 2565
- พิจารณาใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้แถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้



กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2565 
วนัท่ี 17 มกราคม 2565 นายกสุรชยั ทนสิงห์ ประชุมพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้ง ประจ าเดือนมกราคม 2565 เพื่อ
มอบนโยบายการปฏิบติังานของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้และรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้



กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2565 
วนัท่ี 19 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงชนบท ร่วมกบัผูน้ าภาคประชาชนต าบลหวัหวา้ และผูรั้บจา้ง พิจารณาจุดกลบัรถและ
จุดเช่ือมบนสายทาง งานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 304 - ทางหลวง 3070 (ฝ่ังขวา) ต าบลหนองโพรง / 
ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี ตอนท่ี 2 ผวิจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผวิจราจรหนา 0.05 เมตร ผวิ
จราจรหนา้กวา้ง 7.00 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1.00 เมตร กิโลเมตรท่ี 2+450 กิโลเมตร 6-650 ระยะทาง 4.20 กิโลเมตร พร้อม
กนัน้ีไดล้งพื้นท่ีส ารวจถนนสายทางเพือ่ร่วมกนัพจิารณา เพื่อใหเ้กิดความสะดวกและปลอดภยัต่อผูใ้ชร้ถใชถ้นนสายดงักล่าว



กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2565 
วนัท่ี 20 มีนาคม 2565 เจา้หนา้ท่ีกองสาธารณสุขฯ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้ เขา้ไปด าเนินการฉีดพน่น ้ายาฆ่าเช้ือใน
พื้นท่ีหมู่ 13 บา้นคลองสมบูรณ์ เพื่อเป็นการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2565 
24 มกราคม 2565 เจา้หนา้ท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.หวัหวา้ น ารถดบัเพลิงออกไปดบัไฟบริเวณถนนทางหลวง 
3070 ช่วงตลาดกลางชุมชนไปสระมะเขือ



กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2565 
วนัท่ี 31 มกราคม 2565 เจา้หนา้ท่ีกองการศึกษาและวฒันธรรม ไดน้ าเงินค่าอาหารกลางวนัไปมอบใหก้บัผูป้กครองของเดก็
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหวัซา ซ่ึงไดมี้การประกาศปิดศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนมกราคม 2565 

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 21,053.00งบกลาง 1,543,317.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

53,864.70งบบุคลากร 1,303,556.72

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 30,728.57งบด าเนินงาน 406,978.74

หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00งบลงทุน 636,500.00

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 3,352.00งบเงินอุดหนุน 0.00

หมวดภาษีจดัสรร 3,566,176.94

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 2,565,975.00

รวมรายรับทั้งหมด 6,241,150.21 รวมรายจ่ายทั้งหมด 3,890,352.46 



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

ล าดับ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 
บ้านหนองไฮ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถงึ
ทางหลวงหมายเลข 3093 พร้อมวางท่อประปา 
PE80PN

956,000.00 942,999.00 13,001.00 

รวมราคางานโครงการ 956,000.00 942,999.00 13,001.00 



มุมกฎหมายน่ารู ้



มุมความรู้



กองบรรณาธิการ
ท่ีปรึกษา              : นายสุรชัย  ทนสิงห์ นายก 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)

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นท่ีครอบคลุมทอ้งท่ีอ าเภอวงัทอง อ าเภอนครไทย อ าเภอเนินมะปราง 
จงัหวดัพิษณุโลก และอ าเภอเขาคอ้ อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีสภาพธรรมชาติ ทิวทศัน์ และลกัษณะทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแหล่ง เช่น ถ ้า น ้ าตก ทุ่งหญา้โล่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพนัธ์ุไมแ้ละสัตวป่์านานา
ชนิด มีเน้ือท่ีประมาณ 789,000.00 ไร่ หรือ 1,262.40 ตารางกิโลเมตร ส าหรับช่ือของอุทยานแห่งชาติเป็นช่ือของ
ทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ทางดา้นทิศใตข้องอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงสันนิษฐานว่าตั้งข้ึนโดยอาศยัช่ือพนัธ์ุไมช้นิดหน่ึงในทุ่ง
หญา้แห่งน้ี คือ ตน้แสลงใจ เป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ ผลสุกสีแสด เมลด็ใหส้ารสตริคนิน ซ่ึงเป็นสารเบ่ือเมา คาด
ว่าในสมยัก่อนมีตน้แสลงใจขนาดใหญ่ข้ึนอยูเ่ป็นจ านวนมาก ประกอบกบัสภาพภูมิประเทศเป็นเนินสูงๆ ต ่าๆ มี
ป่าหลายชนิด และสตัวป่์าชุกชุม จึงตั้งช่ือว่า “ทุ่งแสลงหลวง” ใหส้มกบัเป็นพื้นท่ีท่ีรวบรวมความหลากหลายของ
ธรรมชาติไว้

แหลง่ทอ่งเทีย่ว-อทุยานแห่งชาติ

อทุยานแห่งชาตทุ่ิงแสลงหลวง


