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กิจกรรมประจ าเดือนเมษายน 2564
วันที่ 9 เมษายน 2564 ติดต้ังปา้ยรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครงการลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี พ.ศ.2564 ตามถนนสายตา่งๆในพืน้ท่ีต าบลหวัหว้า จ านวน 7 จดุ



กิจกรรมประจ าเดือนเมษายน 2564
วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.45-13.00 น. ท่านนายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้าได้
สั่งการและมอบหมายให้ท่านปลัด อบต.หัวหว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.หัวหว้า ด าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และมอบ
น้ ายาท าความสะอาดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพ้ืนที่ต าบลหัวหว้า และฉีดพ่นท าความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณวัดคลอง
สมบูรณ์ หมู่ 13 ต าบลหัวหว้า



กิจกรรมประจ าเดือนเมษายน 2564
วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00-14.20 น. ท่านนายกสุรชัย ทนสิงห์ ได้มอบหมายให้ท่านปลัด พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ของ อบต.หัวหว้า ด าเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ ม.1 ต าบลหัวหว้า และได้
มอบน้ ายาไว้ให้ประชาชนส่วนหนึ่ง เพ่ือใช้ในการท าความสะอาดภายในบ้านเรือน



กิจกรรมประจ าเดือนเมษายน 2564
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. นายกสุรชัย ทนสิงห์ ได้สั่งการและมอบหมายให้ รองอ านวย พริก
งาม พร้อมด้วยประธานสภาอบต.หัวหว้า นายขจรศักดิ์ ใจดี /ท่านปลัดอุดม คูศรี และพนักงานกองสาธารณสุข องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวหว้า ลงพ้ืนที่ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่กลุ่มเสี่ยงสูง ในหมู่ที่ 17 และ ม.1 ต าบลหัวหว้า พร้อมได้
มอบน้ ายาฆ่าเชื้อไว้ให้กับประชาชน ในการท าความสะอาดในบ้านเรือน



กิจกรรมประจ าเดือนเมษายน 2564
วันที่ 23 เมษายน 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของ
ประชาชนต าบลหัวหว้าทุกคนเป็นส าคัญ จึงได้ด าเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัยเพ่ือน าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทุก
ครัวเรือนในต าบลหัวหว้า จ านวนทั้งหมด 4,187 ครัวเรือน โดยจะแจกจ่ายให้ครัวเรือนละ 100 ผืน ซึ่งก็ได้รับความ
ร่วมมือจากพนักงาน อบต.หัวหว้า ช่วยกันจัดเตรียมหน้ากากอนามัย โดยนายกสุรชัย ได้มาตรวจสอบการจัดเตรียมการ
แจกจ่ายหน้ากากอนามัยด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. พร้อมกันนี้ก็เป็นการส่งเสริมการด าเนินการตามค าสั่ง
ของจังหวัดปราจีนบุรีในเรื่องการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถาน หรือ
สถานที่พ านักของตน



กิจกรรมประจ าเดือนเมษายน 2564
26 เมษายน 2564 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจ าปี 
2564 ยุคชีวิตวิถีใหม่ new normal ประชุมนอกห้องประชุม เพ่ือพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปี 2564
2. พิจารณาโอนงบประมาณเพ่ิมประจ าปี 2564
3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564
4. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
5. รายงานสถานการณ์การเงิน รายรับ-รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 คั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 8 เมษายน 
2564



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดอืนเมษายน 2564

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจา่ย

หมวดภาษีอากร 564,347.69งบกลาง 1,503,674.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 180,761.90งบเงินอดุหนนุ 4,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,349.97งบด าเนินงาน 1,353,656.01

หมวดรายได้จากทนุ 200.00งบบคุลากร 1,198,199.33

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 14,388.00งบลงทนุ 3,140,344.50

หมวดภาษีจดัสรร 4,529,835.61

หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 1,543,296.00

รวมรายรับทัง้หมด 6,838,179.17 รวมรายจ่ายทัง้หมด 7,199,873.84



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2564

ล าดบั ชื่อโครงการ
งบประมาณอนมุติั เบกิจ่าย งบประมาณคงเหลอื 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านเกาะสมอหมู่ 2 จาก
บ้านนายกิมเคีย้ง โพธิก าจร ถงึบ้านนางเฉลา เนตรสวุรรณ

170,000.00 169,500.00 500.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านเกาะสมอหมู่ 1 จาก
บ้านนายไพบลูย์ มาทา ถงึที่นายประมาณ โชติแสง

241,900.00 241,000.00 900.00 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านหวัซา หมู่ 6 จากบ้าน
นางส ารวม ธรรมะเกษร ถงึเขตหมู่บ้าน หมู่ 5 

115,300.00 115,000.00 300.00 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านหวัซา หมู่ 6 จากบ้าน
นางทานตะวนั ประเสริฐสขุ ถงึที่บ้านนางสาวอนงค์ เดชดี

241,300.00 240,000.00 1,300.00 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านเกาะสมอ หมู่ 2 จาก
บ้านนายกิมเชียง งามวงษ์ ถงึบ้านนางส าเนียง กลบัชยั

448,900.00 448,000.00 900.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนลกูรังบ้านหวัหว้า หมู่ 1 จากที่นายจรัญ มีเชาว์ ถงึที่นายสวุรรณ กิมเต็ก 92,200.00 89,500.00 2,700.00 

7
โครงการก่อสร้างถนนลกูรังพร้อมวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็บ้านหวัซา หมู่ 5 จากบ้าน
ร้อยตรีสวุฒัน์ วงษ์ภา ถงึบ้านนายประมวล วงษ์ภา

108,600.00 106,000.00 2,600.00 

8
โครงการก่อสร้างถนนลกูรังพร้อมวางท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็บ้านโคกอดุมดี หมู่ 12 
จากบ้านนางส้มลิม้ เภาเนือง ถงึเขตติดต่อบ้านคลองสมบรูณ์ หมู่ 13

455,000.00 418,744.30 36,255.70 

9
โครงการก่อสร้างถนนลกูรังบ้านหวัหว้า หมู่ 1 จากบ้านนายประยรู ยอพนัธ์ ถงึทางหลวง
หมายเลข 3070

94,900.00 91,700.00 3,200.00 

10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บ้านหายโศก หมู่ 4 จากบ้านนายฮ้วง รวมทรัพย์ ถงึ
บ้านนางพรทิพย์ เต่าจนัทร์

120,800.00 120,000.00 800.00 

11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บ้านหายโศก หมู่ 4 จากวดัเกาะแก้วสถาวร (จดุเร่ิมต้น
โครงการ) ถงึจดุวดัเกาะแก้วสถาวร (จดุสิน้สดุโครงการ)

243,500.00 231,600.00 11,900.00 

12
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางสาธารณประโยชน์ บ้านเกาะสมอ 
หมู่ 2, บ้านเกาะสมอ หมู่ 3 และบ้านเกาะสมอ หมู่ 15

2,684,000.00 2,230,000.00 454,000.00 

รวมราคางานโครงการ 5,016,400.00 4,501,044.30 515,355.70 
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โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจดัการพืน้ที่ซึง่เหมาะกบัพืน้ที่การเกษตร ซึง่เป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม ่เข้ากบัภูมิปัญญาพืน้บ้านที่
อยูอ่ยา่งสอดคล้องกบัธรรมชาติในพืน้ที่นัน้ๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจดัการตวัมนัเองโดยมี มนษุย์เป็นสว่นสง่เสริมให้มนั
ส าเร็จเร็วขึน้ อยา่งเป็นระบบ
โคก-หนอง-นา โมเดล ซึง่เป็นแนวทางท าเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยัง่ยนื โดยมีองค์ประกอบดงันี ้
1. โคก: พืน้ที่สงู
– ดินที่ขดุท าหนองน า้นัน้ให้น ามาท าโคก บนโคกปลกู “ป่า 3อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง” ตามแนวทางพระราชด าริ
– ปลกูพืช ผกั สวนครัว เลีย้งหม ูเลีย้งไก่ เลีย้งปลา ท าให้พออยู ่พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขัน้พืน้ฐาน ก่อนเข้าสูข่ัน้ก้าวหน้า 
คือ ท าบญุ ท าทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
– ปลกูที่อยูอ่าศยัให้สอดคล้องกบัสภาพภมิูประเทศ และภมิูอากาศ
2. หนอง: หนองน า้หรือแหลง่น า้
– ขดุหนองเพื่อกกัเก็บน า้ไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจ าเป็น และเป็นที่รับน า้ยามน า้ทว่ม (หลมุขนมครก)
– ขดุ “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน า้รอบพืน้ที่ตามภมิูปัญาชาวบ้าน โดยขดุให้คดเคีย้วไปตามพืน้ที่เพ่ือให้น า้กระจายเต็มพืน้ที่เพ่ิมความชุม่
ชืน้ ลดพลงังานในการรดน า้ต้นไม้
– ท า ฝายทดน า้ เพ่ือเก็บน า้เข้าไว้ในพืน้ที่ให้มากทีส่ดุ โดยเฉพาะเม่ือพืน้ที่โดยรอบไมมี่การกกัเก็บน า้ น า้จะหลากลงมายงัหนองน า้ และคลองไส้
ไก่ ให้ท าฝายทดน า้เก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
– พฒันาแหลง่น า้ในพืน้ที่ ทัง้การขดุลอก หนอง ค ูคลอง เพ่ือกกัเก็บน า้ไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพ่ิมการระบายน า้ยามน า้หลาก
3. นา:
– พืน้ที่นานัน้ให้ปลกูข้าวอินทรีย์พืน้บ้าน โดยเร่ิมจากการฟืน้ฟดูิน ด้วยการท าเกษตรอินทรีย์ยัง่ยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจลุินทรีย์กลบัคืนแผ่นดนิใช้
การควบคมุปริมาณน า้ในนาเพ่ือคมุหญ้า ท าให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภยัทัง้คนปลกู คนกิน
– ยกคนันาให้มีความสงูและกว้าง เพ่ือใช้เป็นที่รับน า้ยามน า้ทว่ม ปลกูพืชอาหารตามคนันา

มุมความรู้



โครงการในพระราชด าร ิ

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)

ฝายแม้ว เป็นช่ือเรียก โครงการตามแนวพระราชด าริ เก่ียวกับ วิศวกรรม แบบ
พืน้บ้าน ฝายแม้วเป็นฝายชะลอน า้กึ่งถาวรประเภทหนึ่ง ประเภทเดียวกบัฝายคอกหม ู
โดยใช้วสัดท่ีุหาได้ง่ายในท้องถ่ิน เช่นก่ิงไม้ ก้อนหิน เพ่ือกัน้ชะลอน า้ในล าธาร หรือทาง
น า้เล็กๆ ให้ไหลช้าลง และขงัอยู่ในพืน้ท่ีนานพอท่ีจะพืน้ท่ีรอบๆจะได้ดูดซึมไปใช้ เป็น
การฟืน้ฟพืูน้ท่ีป่าเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชืน้มากพอท่ีจะพฒันาการเป็นป่าสมบรูณ์
ขึน้ได้ ฝายแม้วยงัอาจใช้เพ่ือการทดน า้ ให้มีระดบัสงูพอท่ีจะดึงน า้ ไปใช้ในคลองส่งน า้
ได้ในฤดแูล้ง โครงการตามแนวพระราชด ารินีไ้ด้มีการทดลองใช้ท่ี โครงการห้วยฮ่องไคร้ 
จ.เชียงใหม ่และประสบผลส าเร็จจนเป็นตวัอย่างให้กบัโครงการอ่ืนๆต่อมา


