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กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2564
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.45 น. มูลนิธิเพ่ือสัมพันธภาพไทย-จีน ร่วมกับ บริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด์) 
จ ากัด และบริษัท ไทยซิง สตีล จ ากัด ได้น าหน้ากากอนามัยมามอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า โดยท่านปลัด , 
รองปลัด และ ผอ.กองช่าง อบต.หัวหว้า เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2564
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายก อบต.หัวหว้า, นายอ านวย พริกงาม รองนายก อบต.หัวหว้า ,นาย
ขจรศักดิ์ ใจดี ประธานสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.หัวหว้า , นายอุดม คูศรี ปลัด อบต. หัวหว้า และพนักงานส่วน
ต าบลหัวหว้า ได้น าถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ และน้ าดื่ม ไปมอบให้กับประชาชนในพ้ืนที่หมู่ 13 บ้านคลอง
สมบูรณ์ ที่ประสบเหตุวาตภัยพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 จ านวน 15 ราย (โดยใช้
งบประมาณส่วนตัว) พร้อมกันนี้ท่านนายกสุรชัย ทนสิงห์ ก็ได้มอบเงินส่วนตัวจ านวนหนึ่งเพ่ือเป็นการช่วยเหลือใน
เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยดังกล่าว พร้อมกันนี้ก็ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน และ อสม.ใน
พ้ืนที่เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ไว้ด้วย



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2564
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 หลังจากท่ีได้ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรี (รายที่ 354) พัก
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 17 บ้านหนองไฮ ของต าบลหัวหว้า ท่านนายกสุรชัย ทนสิงห์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.
หัวหว้า เข้าด าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่ดังกล่าว และได้มอบหน้ากากอนามัยและน้ ายาฆ่าเชื้อไว้ให้ประชาชนส่วน
หนึ่ง เพ่ือใช้ในการท าความสะอาดภายในบ้านเรือน



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2564
27 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติต าบลหัวหว้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณถนนหน้าทางเข้าองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า



กิจกรรมประจ าเดือนพฤษภาคม 2564
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้มอบหมายให้ นายอุดม คูศรี 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ าดื่ม และหน้ากากอนามัย 
ให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวชั่วคราวเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ าในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ใน
พ้ืนที่ หมู่ 11 บ้านหนองระเนตร ต าบลหัวหว้า



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนพฤษภาคม 2564

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจา่ย

หมวดภาษีอากร 542,075.02งบกลาง 1,550,520.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 47,690.70งบเงินอดุหนนุ 496,572.10

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 37,132.28งบด าเนินงาน 396,430.73

หมวดรายได้จากทนุ - งบบคุลากร 1,212,583.27

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 42,653.00งบลงทนุ 1,554,900.00

หมวดภาษีจดัสรร 13,302,888.14

หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 2,588,012.00

รวมรายรับทัง้หมด 16,560,451.14 รวมรายจ่ายทัง้หมด 5,211,006.10



โครงการงานก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ล าดบั ช่ือโครงการ
งบประมาณอนมุตั ิ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการชมุชนเพ่ือการสง่เสริมสขุภาพคนในชมุชน หมู่ 7 บ้านหนองกาน า้ 400,000.00 246,500.00 153,500.00 

2 โครงการเจาะบ่อบาดาล Dia.6 หมู่ 10 บ้านหนองนก บริเวณท่ีดนิของ
นายสมควร บญุเรือง 

85,100.00 85,100.00 -

3
โครงการก่อสร้างถนนลกูพร้อมวางทอ่ระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 13 
จากบ้านนายกิตตคิณุ สืบจนัทร์ ถึงบ้านนายอานนท์ พทุธา บ้านคลอง
สมบรูณ์ หมู่ 13

115,900.00 114,600.00 1,300.00 

4
โครงการก่อสร้างถนนลกูรังพร้อมวางทอ่ระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ 
Dia. 0.60 เมตร หมู่ 7 บ้านหนองกาน า้ จากท่ีนางพิกลุแก้ว มีชยั ถึงซอย
ข้างโรงเรียนวดัเนินผาสกุ

382,300.00 382,000.00 300.00 

5
โครงการก่อสร้างถนนลกูรังพร้อมวางทอ่ระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 
14 บ้านดอนสบัฟาก จากท่ีนางหนคู า รวมทรัพย์ ถึงท่ีนางวนัทอง ทนสงิห์

147,900.00 144,000.00 3,900.00 

6
โครงการก่อสร้างถนนลกูรังพร้อมวางทอ่ระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 7 
บ้านหนองกาน า้ จากท่ีนางสมทรง พรมกลอ่ม ถึงบ้านนางมาริน โอบอ้อม

440,800.00 440,000.00 800.00 

7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 10 จากบ้านนางบรรทม ริน
ทา ถึงท่ีนายอาคม รินทา

134,800.00 134,800.00 -

8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ 7 จากบ้านนายสเุวท มีศลิป์ 
ถึงท่ีบ้านนายกิตตคิณุ โทวงษ์

254,400.00 254,400.00 -

รวมราคางานโครงการ 1,961,200.00 1,801,400.00 159,800.00 



ประชาสมัพนัธ ์



มุมกฎหมายน่ารู ้



มุมความรู้



กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา              :    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)

สถานีเกษตรหลวงอนิทนนท์

เดิมสถานที่แห่งน้ีมกีารบุกรุกผนืป่า ท าไร่เลือ่นลอย ปลูกขา้ว ปลูกฝ่ิน จากชาวเขาเผ่า

กะเหรี่ยง และชาวไทยภูเขา ท าใหป่้ามีสภาพเสื่อมโทรม ในหลวงรชักาลที่ 9 ทรงอยากให ้

ชาวเขาเหล่านัน้มีพื้นที่ท  ากินเป็นหลกัแหล่ง จึงมีพระราชด าริใหถ่้ายทอดความรูก้ารเกษตร

แผนใหม่      ใหห้นัมาท าการเกษตรแบบถาวร จึงจดัต ัง้ “สถานีวิจยัโครงการหลวงอิน

ทนนท”์ ขึ้นในปี 2522 ด าเนินงานวจิยัดา้นไมด้อก ไมป้ระดบั พชืผกั และไมผ้ล และเปลีย่น

มาเป็น “สถานีเกษตรหลวงอนิทนนท”์ ในปี 2550

โครงการในพระราชด าร ิ


