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กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2564
5 ธันวาคม 2564 นายอุดม คูศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้น าข้าราชการและพนักงาน อบต.หัวหว้าเข้า
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ที่อ าเภอศรีมหาโพธิจัด ณ บริเวณโดมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรง
ทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในช่วงเช้า
- เวลา 07.00 น. พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
- เวลา 08.30 น. พิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม



กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2564
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ช่างไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้น ารถกระเช้าไฟฟ้าออกไปซ่อมเชือกดึงธงชาติที่
ติดเสาธงของโรงเรียนหัวซาวิทยา



กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2564
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า เข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน  ายาฆ่า
เชื อในพื นที่หมู่ 16 บ้านสีเสียดไทรงาม เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2564
8 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า เข้าด าเนินการระงับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณสถานที่เก็บของ 
หมู่ 5 บ้านหัวซา ต าบลหัวหว้า



กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2564
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า เข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน  ายาฆ่า
เชื อในพื นที่หมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2564
8 ธันวาคม 2564 ช่างไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ออกไปด าเนินการซ่อมเสียงตามสาย หมู่ 12 บ้านโคก
อุดมดี



กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2564
วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า เข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน  ายาฆ่า
เชื อในพื นที่หมู่ 7 บ้านหนองกาน  า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2564
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ด าเนินการถอนหญ้าที่ขึ นแซมต้นชาดัดบริเวณข้าง
ถนนหน้าทางเข้าองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า



กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2564
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า เข้าไปด าเนินการฉีดพ่นน  ายาฆ่า
เชื อในพื นที่หมู่ 16 บ้านสีเสียดไทรงาม เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)



กิจกรรมประจ าเดือนธันวาคม 2564
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ทีมงานป้องกัน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้จัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 และได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยการติดตั งป้ายตามหมู่บ้านต่างๆ ภายใน
ต าบลหัวหว้า



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดอืนธันวาคม 2564

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร - งบกลาง 1,746,002.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

25,758.90 งบบุคลากร 938,039.48

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 350.24 งบด าเนินงาน 514,749.89

หมวดรายไดจ้ากทุน - งบลงทุน -

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 72,292.00 งบเงินอุดหนุน -

หมวดภาษีจดัสรร 2,458,179.45

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 1,469,800.00

รวมรายรับทั้งหมด 4,026,380.59 รวมรายจ่ายทั้งหมด 3,198,791.37 



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ล าดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ 3 จากร้านนาง
ปราณี ปราบพาล ถึงสะพานสุสานนิมิตธรรม

2,277,700.00 1,870,000.00 407,700.00

2
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกอุดมดี หมู่ 12 จากบ้านนางประคอง 
ไชยบัว ถึงบ้านนางแพรวลัดดา ไชยบัว

52,200.00 52,000.00 200.00

3
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองกาน ้า หมู่ 7 จากบ้านนายสงคราม 
วงษ์ภา ถึงบ้านนายทองหล่อ ครูสอน

44,200.00 44,000.00 200.00

4
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนก หมู่ 10 จากถนน ปจ.ถ.69-001
ถึงสวนกิตติ

155,500.00 155,000.00 500.00

5
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหวา้ หมู่ 1 จากบ้านนายหลาบ ดอน
ทอง ถึงบ้านนายมงคล มาทา

385,800.00 385,500.00 300.00

รวมราคางานโครงการ 2,915,400.00 2,506,500.00 408,900.00



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)

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีพื้นท่ีครอบคลุมในทอ้งท่ีอ าเภอปราณบุรี อ าเภอสามร้อยยอด อ าเภอกุย
บุรี อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าต้นน ้ าล าธาร ประกอบด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัและมีคุณค่า เช่น พนัธ์ุไม ้สัตวป่์า ตลอดจนทิวทศัน์ท่ีสวยงาม เพื่อให้
คงอยูใ่นสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกท าลายหรือเปล่ียนแปลงไป เพื่อประโยชน์แก่การศึกษา และ
ร่ื น ร ม ย์ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  มี เ น้ื อ ท่ี  6 0 5 , 6 2 5 ไ ร่  ห รื อ  9 6 9 ต า ร า ง กิ โ ล เ ม ต ร

แหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์

อทุยานแหง่ชาตกิยุบรุี


