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กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2564
วันที่ 22 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ด าเนินการซ่อมแซมถนนบ้านเกาะสมอ หมู่ 3
และหมู่ 15 ต าบลหัวหว้า



กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2564
วันที่ 29 มกราคม 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายก อบต.หัวหว้า เป็นประธาน มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ 
หน้ากากอนามัย พร้อมทั้งหน่วยทหารจาก ป.พัน.2 รอ.เข้าท าการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อท าความสะอาด ร่วมกับ อสม.หมู่ 5 
และ หมู่ 6 มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และเจ้าหน้าที่ อบต.หัวหว้า เข้าท าความสะอาดให้แก่
โรงเรียนหัวซา ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมในวันเปิดเรียนวันที่ 1 ก.พ. 2564



กิจกรรมประจ าเดือนมกราคม 2564
29 มกราคม 2564 ทีมงาน อบต.หัวหว้า ได้น ารถน้ าไปฉีดล้างท าความสะอาด และน ารถกระเช้าไปตัดก่ิงไม้บริเวณ
โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยร่วมกับบุคลากรของโรงเรียน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 
ก่อนเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้



งบรายรับ-รายจ่ายจริงประจ าเดือนมกราคม 2564

งบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2564

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจา่ย

หมวดภาษีอากร 93,797.45 งบกลาง
1,528,210.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 55,759.00 งบเงินอดุหนนุ -

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 54,274.88 งบด าเนินงาน
285,547.71

หมวดรายได้จากทนุ - งบบคุลากร
1,068,550.00

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 73,749.00 งบลงทนุ
548,780.00

หมวดภาษีจดัสรร 2,912,922.53

หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 2,542,630.00

รวมรายรับทัง้หมด 5,733,132.86 รวมรายจ่ายทัง้หมด 3,431,087.71



โครงการงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2564

ล าดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการก่อสร้างถนนลูกรงั บ้านหนองนก หมู่ 10 จากถนนบ้านหนองปรือ
น้อย ถึงที่นายฉลาด วงษ์เสนา

114,800.00 112,900.00 1,900.00

2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บ้านหนองนก หมู่ 10 จากที่นาง
หนูเพียร วงษ์เสนา ถึงที่นายทรงศักดิ์ อุปถัมภ์

874,200.00 575,799.00 298,401.00

3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ 5 จากที่จากที่ดนิ
นางสาวสุวรรณา ภูผา ถึงเขตติดต่อ หมู่ 4 บ้านหายโศก

392,800.00 392,370.00 430.00

4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ 2 จากกุฏิเจ้า
อาวาสวัดเกาะสมอ ถึงบ้านนางละมูล งามวงษ์

600,500.00 395,668.19 204,831.81

5
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็กบ้านเกาะสมอ หมู่ 3 จาก
บ้านนายส้าเริง กิมเต็ก ถึงบ้านนายเส็ง มีผล

668,900.00 454,299.00 214,601.00

รวมราคางานโครงการ 2,651,200.00 1,931,036.19 720,163.81



ประชาสมัพนัธ ์



มุมกฎหมายน่ารู ้



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)

เข่ือนขุนด่านปราการชล โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ทรงมีพระราชด าริเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2536 เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่วัได้พระราชทานพระราชด าริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างเข่ือนคลองทา่
ดา่น ท่ีบ้านทา่ดา่น ต าบลหินตัง้ อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการพฒันาลุม่น า้
นครนายกตอนบน เพ่ือชว่ยให้ราษฎรทางตอนลา่งมีน า้ใช้ท าการเกษตร การอปุโภคบริโภค รวมทัง้ชว่ย
บรรเทาอทุกภยัท่ีมกัจะเกิดขึน้ในเขตจงัหวดันครนายกเป็นเป็นประจ าทกุปี เพ่ือการอตุสาหกรรม และเพ่ือ
การแก้ไขพืน้ท่ีดนิเปรีย้วอีกด้วย
สถานที่ตัง้
ตัง้อยูท่ี่บ้านทา่ดา่น ต าบลหินตัง้ อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเป็นแหลง่น า้ต้นทนุ โดยสามารถจดัสรรน า้ให้พืน้ท่ีชลประทาน ได้ 185,000 ไร่ ด้วยโครงการทา่
ดา่นเดมิ 6,000 ไร่ โครงการทา่ดา่นสว่นขยาย 14,000 ไร่ โครงการสง่น า้และบ ารุงรักษา
นครนายก 165,000 ไร่
2. เพ่ือเป็นแหลง่น า้ส าหรับอปุโภคบริโภค และอตุสาหกรรม
3. เพ่ือบรรเทาปัญหาอทุกภยัในเขตจงัหวดันครนายก
4. เพ่ือแก้ไขปัญหาดนิเปรีย้วในเขตจงัหวดันครนายก


