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สวนที่ 1 
บทนำ 

************* 
 

หลักการและเหตุผล 
 1. นายสุรชัย  ทนสิงห  ไดรับการเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ในการเลือกตั้งฯ  
เมื่อวันที ่ 20 ตุลาคม  2556   
 2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2552  มาตรา 58 บัญญัติวา  ใหองคการบริหารสวนตำบลมีนายกองคการบริหารสวนตำบล  ซึ่งมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรอืผูบริหารทองถ่ิน  
และมาตรา58/5 บัญญัติวากอนนายกองคการบริหารสวนตำบลเขารับหนาที่  ใหประธานสภาองคการบริหาร
สวนตำบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล  เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแถลงนโยบายตอ
สภาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาโดยไมมีการลงมติ  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล 
 นายสุรชัย  ทนสิงห  นายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหาร
สวนตำบลหัวหวา  เมื่อคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่   
2/2556  เมื่อวันที่   2  ธันวาคม  2556 
 3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แกขเพิ่มเติมถถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5  กำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนประจำทุกปและใหประกาศรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลดวย 
 4. คณะรักษาความสงบแหงชาติ  ไดมีคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 1/2557 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2557  เรื่อง  การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว ขอ 5 
กรณีผูบริหารทองถิ่นที่จะพนจากตำแหนงใหผูบริหารรทองถ่ินที่ตองพนจากตำแหนง  เนื่องจากครบวาระตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งแต 1 มกราคม  พ.ศ. 2558  เปนตนไป  ยังคงอยู
ในตำแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น 
  

วตัถุประสงค 
 1. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาทองถ่ินใหสภาทองถ่ินและประชาชน
ทราบตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว 
 2. เพ่ือรายงานการรับ-จายเงินประจำปงบประมาณ 2563  ใหสภาทองถ่ินและประชาชนทราบ 
 3. เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ดานความโปรงใสตรวจสอบได  
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...ประวัติความเปนมาตำบลหัวหวา... 

  สมัยพุทธศาสนาเริ่มเขาสูประเทศไทย ไดนำตนพระโพธิ์ศรีมหาโพธิที่พุทธคยาประเทศอินเดีย พ.ศ. 
300 เม่ือวัดนั้นทรุดโทรมไปคงเหลือแตตนโพธิ์ เมื่อตนกรุงรัตนโกสินทรไดมีชาวพวนและโซงอพยพจาก
ประเทศลาว เขามาตั้งถิ่นฐานและบุกเบิกประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเปนสวนมาก ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ภาษาพูดซึ่งยังใชภาษาลาวพวน ปจจุบันไดปรับขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาคกลาง จนเปนเอกลักษณ ไทย-
พวน ซึ่งอาศัยอยูในตำบลหัวหวา นอกจากนั้นยังมีหลักฐานโบราณคดีวาเปนดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรม และ
วิชาการเก่ียวกับการเกษตรมาแลวในอดีต มีหลักฐานเมื่อหลายพันปมาแลว คือ สระน้ำโบราณ กวาง 23 เมตร 
ลึก 2 เมตร 

 นโยบายการพฒันาของนายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  
 ตามที่องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ไดจัดใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดประกาศผลการเลือกตั้งแลว เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งกระผม นายสุรชัย  ทนสิงห ไดรับความ
ไววางใจจากพ่ีนองประชาชนในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาใหเปนนายกองคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวาเพ่ือเขามาบริหารและพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาใหมีความเจริญรุงเรืองตอไปนั้น 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66,67 และมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล และ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 กระผมนายสุรชัย  ทนสิงห 
นายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ในนามหัวหนาคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ขอแถลง
นโยบายการบริหารองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาอันทรงเกียรตินี้
ไดรับทราบถึงนโยบายการบริหารราชการ โดยยึดมั่นการบริหารราชการสวนทองถ่ินตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประการสำคัญกระผมจะบริหารใหสอดคลองกับสถานการณความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปจจุบัน โดยมุงเนนใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น กระผมมุงมั่นท่ีจะสราง
เสถียรภาพและความมั่นคงในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอมและดำรงไวซึ่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาอยางยั่งยืน จึง
ไดกำหนดนโยบายไวดังนี ้

 1. ดานเศรษฐกิจ โดยจะเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสงเสริมความเขมแข็งแกชุมชน ซึ่งมีแนวทางดังนี ้
  1.1 สรางโอกาสและเพ่ิมชองทางในการเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน 
  1.2 สงเสริมพัฒนาอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และศักยภาพของ
ประชาชนในชุมชน 
  1.3 สงเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริตามศักยภาพของคน
ในชุมชน 

 2. ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
  2.1 พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย อยางถูกวิธีและรวดเร็ว 
  2.2 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนใหสวยงาม 
  2.3 บูรณาการการแกไขปญหาภัยธรรมชาติ 
  2.4 ควบคุมปองกัน แกไข ปญหามลพิษ และปญหาภาวะโลกรอน 
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 3. ดานการสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน โดยการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาสู
เมืองมาตรฐานดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพ้ืนฐานเพื่ออำนวยความสะดวกสบายใหกับพี่นองประชาชน 
ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
  3.1 กอสราง ปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา และทางระบายน้ำใหไดมาตรฐาน 
  3.2 ติดตั้งและปรับปรุง ระบบไฟฟาสาธารณะใหมีความสวางครอบคลุมทั่วเขตองคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  3.3 กอสราง ปรับปรุงระบบประปาหมูบานภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาใหได
มาตรฐาน และบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึงโดยบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น 
  3.4 กอสรางและปรับปรุงระบบจราจร รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือความปลอดภัยใน
การใชยานพาหนะ และการเดินทางของประชาชน 
  3.5 พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ ภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาใหสวยงาม 
เปนศูนยรวมการพักผอนและออกกำลังกาย 
  3.6 กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศนในสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ให
ดูสวยงาม 
  3.7 ทำการขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ำอยางตอเนือ่ง 

 4. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ ซึ่งมีแนวทาง ดังนี ้
  4.1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ในทุกระดับใหมีคุณภาพ 
  4.2 อนุรักษ และสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
  4.3 สงเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการใหแกนักเรียน และประชาชนในทองถ่ิน 
  4.4 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพยิ่งข้ึน 
  4.5 สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เพ่ือแสวงหาความรูใน
โลกกวางใหเกิดประโยชนกับการพัฒนาสติปญญาของเยาวชน และประชาชน 

 5. ดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตดานสาธารณสุข         
มุงสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตตามหลัก 3 อยูคือ อยูดีกินดี อยูดีมีสุข และอยู
รอดปลอดภัย ซึ่งมีแนวทางดังนี ้
  5.1 ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 
  5.2 มีการดูแลสุขภาพอนามัยใหประชาชนอยางตอเนื่อง ดวยการจัดหนวยเคลื่อนที่เขา
บริการถึงหมูบานและชุมชนอยางสม่ำเสมอ 
  5.3 ดำเนินการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดโดยเสริมสรางพลังแผนดิน 
  5.4 ควบคุมปองกัน และกำจัดพาหนะนำโรค อยางมีประสิทธิภาพ 
  5.5 จัดระเบียบหมูบานชุมชน และรักษาความสงบเรียบรอยหมูบาน ชุมชนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  5.6 สรางความเขมแข็งใหกับหมูบานและชุมชน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน 
  5.7 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในหมูบานและชุมชน 

 6. ดานการเมือง การปกครองและการบริหาร จะบริหารโดยยึดหลักระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
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  6.1 จัดหาสถานที่เพ่ือกอสรางสำนักงานใหม ในการพัฒนาใหเปนองคกรแหงความทันสมัย 
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม มุงสูองคกรที่มีความเปนเลิศ     

6.2  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน 
ตำบลหัวหวา เปนประจำทุกป 

6.3 มีศูนยบริการขอมูลขาวสาร เพ่ือใหประชาชนตรวจสอบได และมีการปรับปรุงขอมูล 
ขาวสารของทางราชการใหมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยและทันตอเหตุการณ 
  6.4 ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการจัดเก็บภาษี และคาใบอนุญาตตางๆใหเปนไปอยาง
ถูกตองและเปนธรรม 
  6.5 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบของการจัดเวที
ประชาคมตามกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวมพัฒนา 
  6.6 สงเสริมและสนับสนุน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมสตรี และอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน ใหมีความรูความสามารถ เขามารวมในการพัฒนาทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพในรูปแบบตางๆ 
  6.7 ปรับปรุง สงเสริมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององคการบริหารสวนตำบลหัว
หวา ใหมีประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  6.8 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ใหมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมีความชัดเจนยิ่งข้ึน  
  6.9 ยึดหลักระบบสภาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ในการบริหารและการพัฒนา
ทองถ่ิน 

 ทานประธานสภา และสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาที่เคารพ กระผมขอเรียนใหทาน   
ทราบวา กระผมเองมีความมุงมั่นและตั้งใจจริง ที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ถูกตอง ดวยความเปนธรรม 
โดยมุงเนนประโยชนสุขของพี่นองประชาชนเปนสำคัญ และจะพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา       
ใหมีความเจริญกาวหนา โดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาฯ แหงนี้ ใหมีความเจริญกาวหนา 
และมีความเชื่อมั่นวาจะไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งในสวนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา ผูทรงเกียรติ และพนักงานสวนตำบลทุกทาน ที่จะรวมมือกันทำงานใหบรรลุผลสำเร็จ            
ที่พึงประสงคที่ไดแถลงไวทุกประการ เพราะเปาหมายสูงสุดคือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 ท้ังนี้ ก็ขึ้นอยูภายใตเงื่อนไข ระเบียบ กฎหมาย อำนาจหนาที่ และงบประมาณขององคการบริหาร
สวนตำบลหัวหวา ที่จะไดรับจากเงินภาษีของพ่ีนองประชาชน และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในโอกาสตอไป 
 



คำนำ 
 
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปของนายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายสุรชัย  ทนสิงห นายก 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ในรอบระยะเวลา 1 ป งบประมาณ เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 30  
กันยายน 2563 เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
หมวด 14 มาตรา 287 วรรค 3 ที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดำเนินงานตอ 
ประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใชจาย และผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ เพ่ือให 
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและตาม 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
มาตรา 58/5 ไดกำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนประจำทุกป 
 

   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปของนายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวยสาระสำคัญ 4 สวน ดังนี ้
   สวนที่ 1 คำแถลงนโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
   สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
   สวนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน 
   สวนที่ 4 รายงานสถานะทางการเงินประจำป พ.ศ.2563 
 

   องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปของ
นายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเปนอีกหนึ่งชองทางท่ี
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตำบล
หัวหวา  ตามหลักธรรมาภบิาล ตอไป 
 
 
 
 
 

             (นายสุรชัย  ทนสิงห) 
            นายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 

 
 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
                หนา 
สวนที่ 1 คำแถลงนโยบายของผูบริหารทองถิ่น            1 
 

สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา          5 
 

สวนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน         14 
 

สวนที่ 4 รายงานสถานะทางการเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    - 

สวนที่ 5 ภาคผนวกกิจกรรม ป 2563        - 
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…สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา... 

1.ดานกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชมุชนหรือตำบล 
   ตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อครั้งแรกราว 200 ป มาแลวมีผูคน
อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสันนิษฐานวามาจากเมืองหลวงพระบางบาง มาจาก
เมืองเวียงจันทนบาง โดยไดรับอิทธิพลมาจากสมัยทวาราวดีเพราะพบรองรอยเมืองโบราณและวัฒนธรรมท่ีบงชี้
ไดวามีความเจริญรุงเรือง และมีลักษณะการตอเนื่องของวัฒนธรรมจากชุมชนกอนประวัติศาสตร พัฒนาการ
ขึ้นมาสูชวงทวาราวดี เมื่อมีการติดตอกับอารยธรรมอินเดีย และเริ่มเสื่อมลงราวพุทธศตวรรษท่ี 16 เม่ือ
อิทธิพลหรือวัฒนธรรมแบบขอมหรือเขมรโบราณจากประเทศกัมพูชา ที่มีคติความเชื่อทางศาสนาและรูปแบบ
ศิลปกรรมที่แตกตางออกไปไดเขามาแทนที ่
  โดยผูเฒาผูแกไดเลาวามีเจานายชั้นผูใหญ เปนผูนำชุมชนในการอพยพผูคนมาตั้งรกราก     
ถิ่นฐาน ณ บริเวณแหงนี้และริเริ่มกอตั้งเปนหมูบานขึ้นมา และเรียกตนเองวา “ชาวไทยพวน” มีภาษาพูดที่
เปนเอกลักษณเฉพาะตัว (หมูที่ 1,2,3,4,5,6,14,15) อาจมีบางบางหมูบานในตำบลหัวหวาท่ีพูดอีกภาษา
หนึ่งท่ีมีสำเนียงคลายกับภาษาทองถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศ  ทำใหตำบลหัวหวามีการผสม
กลมกลืนทางวัฒนธรรมดานภาษาที่มีความโดดเดนทั้งสองภาษาไดอยางลงตัว และนาสนใจ                                 
  ปจจุบันท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ตั้งอยูที่เลขที่ 13 หมูที่ 14 ตำบลหัวหวา 
ตั้งอยูหางจากตัวอำเภอศรีมหาโพธิ ประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 98.5 ตารางกิโลเมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ประมาณ 61,562 ไร มีประชากรประมาณ  10,209 คน มีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น  3,452 ครัวเรือน และ
แบงเขตการปกครองออกเปน 17 หมูบาน โดยมีสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา หมูบานละ 2 คน 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม เหมาะแกการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว แตเนื่องจากปจจุบันได
มีการเปลี่ยนแปลงทางดานความเจริญจากสังคมชนบทสูสังคมเมือง (Modernization) เพราะเปนที่ตั้งของสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของหมูท่ี 11, 12 และ 13 ของตำบลหัวหวา ซึ่งมีอาณาเขต
ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

ทิศใต  ติดตอกับอำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวันออก ติดตอกับตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

ทิศตะวันตก ติดตอกับอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุร ี

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  มีลักษณะภูมิอากาศที่อบอุน เย็นสบาย แบงออกเปน 3 ฤดูคือ ฤดูรอน (กุมภาพันธ-
มิถุนายน) ฤดูฝน (ชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน) และฤดูหนาว (ตุลาคม-มกราคม) 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  มีลักษณะของดินเปนดินเหนียวปนทราย 
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 1.5 ลักษณะของแหลงน้ำ 
  เนื่องจากดินเปนดินเหนียวปนทรายทำใหแหลงน้ำตามธรรมชาติ เชน หวย หนอง คลอง บึง 
ไมสามารถอุมน้ำได จึงเกิดปญหาในชวงฤดูแลง ประชาชนประสบกับปญหาการขาดแคลนน้ำเพ่ือการบริโภค-
อุปโภค และเพ่ือการเกษตร 

2.ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  แบงเขตการปกครองออกเปน 17 หมูบาน ดังนี ้

หมูที ่ 1 บานหัวหวา  มีพื้นที่ประมาณ  3,472  ไร 
หมูที ่ 2 บานเกาะสมอ  มีพ้ืนที่ประมาณ  1,842  ไร 
หมูที ่ 3 บานเกาะสมอ  มีพ้ืนที่ประมาณ  4,184  ไร 
หมูที ่ 4 บานหายโศก  มีพ้ืนที่ประมาณ  3,213  ไร 
หมูที ่ 5 บานหัวซา  มีพ้ืนที่ประมาณ  5,696  ไร 
หมูที ่ 6 บานหัวซา  มีพ้ืนที่ประมาณ  6,998  ไร 
หมูที ่ 7 บานหนองกาน้ำ  มีพื้นที่ประมาณ  3,715  ไร 
หมูที ่ 8 บานหนองหูชาง  มีพื้นที่ประมาณ  1,416  ไร 
หมูที ่ 9 บานหนองปรือนอย มีพ้ืนที่ประมาณ  9,192  ไร 
หมูที ่ 10 บานหนองนก  มีพ้ืนที่ประมาณ  2,366  ไร 
หมูที ่ 11 บานหนองระเนตร มีพ้ืนท่ีประมาณ  2,445  ไร 
หมูที ่ 12 บานโคกอุดมดี  มีพื้นที่ประมาณ  9,761  ไร 
หมูที ่ 13 บานคลองสมบูรณ มีพ้ืนที่ประมาณ  3,707  ไร 
หมูที ่ 14 บานดอนสับฟาก มีพื้นที่ประมาณ  1,824  ไร 
หมูที ่ 15 บานเกาะสมอ  มีพ้ืนที่ประมาณ  446  ไร 
หมูที ่ 16 บานสีเสียดไทรงาม มีพ้ืนที่ประมาณ  3,779  ไร 
หมูที ่ 17 บานหนองไฮ  มีพื้นที่ประมาณ  1,695  ไร 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  เนื่องจากแบงเขตการปกครองออกเปน 17 หมูบาน ทำใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา หมูบานละ 2 คน รวมท้ังสิ้น 34 คน 

3.ประชากร 
 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
  ในเขตพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น จำนวน  
10,348  คน แยกเปนชาย 5,084 คน หญิง 5,264 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 108.01 คน : ตาราง
กิโลเมตร สามารถแสดงยอดจำนวนประชากรไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
 

หมูที่ 
 

ชื่อบาน จำนวนประชากร จำนวน 
ครัวเรือน 

ผูนำหมูบาน 
ชาย หญิง รวม 

1 บานหัวหวา 425 440 865 307 นายประเทือง  กีบาง 
2 บานเกาะสมอ 304 307 611 213 นายรุง  วงษอุดม 
3 บานเกาะสมอ 255 289 544 233 นายเสนห  พลไทร 
4 บานหายโศก 222 251 473 147 นายอิทธิ์ณณฏัฐ แกวแสน 
5 บานหัวซา 292 350 642 308 นายมานพ  งามวงษ 
6 บานหัวซา 340 401 741 284 นางกรรณกิาร  ชาภูคำ 
7 บานหนองกาน้ำ 424 451 875 243 นายอำนาจ  ศรเพชร 
8 บานหนองหูชาง 499 494 993 249 นายประเสริฐ  วิมล 
9 บานหนองปรือนอย 376 352 728 255 นายนิคม  นอยเสน 

10 บานหนองนก 147 169 316 135 นายคารม  รินทา 
11 บานหนองระเนตร 222 208 430 199 นางสุทิน  ปตสะ 
12 บานโคกอุดมดี 457 449 906 592 นายประจวบ  นาแพง 
13 บานคลองสมบูรณ 300 295 595 265 นายสมพร เธอจะโปะ 
14 บานดอนสับฟาก 203 216 419 143 นายไพบูลย จุระกรรณ 
15 บานเกาะสมอ 314 300 614 214 นายอรรถพล  บุญมา 
16 บานหนองสีเสียด 134 133 267 76 นางศศิวิมล สุขทิศ 
17 บานหนองไฮ 160 141 301 121 นายทองดี แปนวงษ 

 
แหลงท่ีมา : ขอมูลจากทะเบียนราษฎรอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
 

4.สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  ดานการศึกษาประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แหง และโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน มียอดจำนวนเด็กดังตอไปนี้ 
  1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา ตั้งอยูที่ ม.5 บานหัวซา มีเด็กเล็กอายุ 2 ขวบครึ่ง-3 ขวบ 
จำนวน 46 คน 
  2. โรงเรียนหัวซาวิทยา ตั้งอยูที่ ม.6 บานหัวซา (ระดับชั้นอนุบาล-ม.3) มีจำนวน 153 คน 
  3. โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)  ตั้งอยูที่ ม.2 บานเกาะสมอ (ระดับชั้น
อนุบาล-ป.6) จำนวน 192 คน 
  4. โรงเรียนบานหนองปรือนอย ตั้งอยูที่ ม.9 บานหนองปรือนอย (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) 
จำนวน 111 คน 
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  5. โรงเรียนวัดหนองหูชาง ตั้งอยูที่ ม.8 บานหนองหูชาง (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) จำนวน  
93  คน 
   6. โรงเรียนวัดเนินผาสุก ตั้งอยูที่ ม.7  บานหนองกาน้ำ (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) จำนวน   
92 คน 
 4.2 สาธารณสุข 
  ประกอบดวยสถานพยาบาล จำนวน 2 แหง ไดแก 

1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหัวหวา ตั้งอยูที่ หมู 3 บานเกาะสมอ 
รับผิดชอบหมูบานในพื้นที่ จำนวน 8 หมูบาน ประกอบดวย หมูที่ 1,2,3,4,5,6,14 และ 15 
   2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหนองปรือนอย ตั้งอยูที่ หมู 9 บานหนองปรือ
นอย รับผิดชอบหมูบานในพ้ืนที่ จำนวน 9 หมูบาน ประกอบดวย หมูที่ 7,8,9,10,11,12,13,16 และ 17 

 4.3 การสังคมสงเคราะห 
  องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มีการจัดการดานการสังคมสงเคราะห ดังนี ้
   1. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จำนวน 1,758 ราย แยกตามชวงอายุไดดงัน้ี 
    อายุ 60-69 ป (600 บาท/เดือน)  จำนวน 972 ราย 
    อายุ 70-79 ป (700 บาท/เดือน) จำนวน 506 ราย 
    อายุ 80-89 ป (800 บาท/เดือน) จำนวน 238 ราย 
    อายุ 90 ปขึ้นไป (1,000 บาท/เดือน) จำนวน 42 ราย 
   2. เบี้ยยังชีพผูพิการ (รายละ 800 บาท/เดือน)  จำนวน  355 ราย 
   3. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (รายละ 500 บาท/เดือน) จำนวน  13 ราย 
 
**ท่ีมา : ขอมูลการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 
 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
  ประกอบดวยถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง ทำใหประชาชนในตำบล
หัวหวา มีการคมนาคมขนสงที่สะดวก และในอนาคตขางหนาจะดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให
ครบแทนถนนลูกรังท่ียังคงมีอยูบาง และประชาชนยังใชถนนสายหลักในการคมนาคมขนสง คือ ถนนทางหลวง
ชนบท หมายเลข 3070 และถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 304  
 5.2 การไฟฟา 
  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกหลังคาเรือน 
 5.3 การประปา 
  การประปา ประกอบดวยจำนวน  14 แหง (ครอบคลุมทุกหมูบาน) 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การทองเที่ยว/แหลงทองเที่ยว 
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  บอน้ำโบราณบานหัวซา หมู 5 

 
  6.2 อุตสาหกรรม 
  สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี ตั้งอยูที่ หมู 12 ตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี
  

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรรอยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ 
 7.2 ประเพณีและงานประจำป 
   
ลำดับ 

ที ่

ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ระยะเวลาจัดกิจกรรม กิจกรรมสำคัญ 

1 ประเพณีขึ้นปใหม 31 ธันวาคม-1 มกราคม กิจกรรมทำบุญสะเดาะเคราะห 
สวดมนตขามป และทำบุญตักบาตร 

2 ประเพณีไทยพวน 
(บุญขาวหลาม) 

ขึ้น 14 -15 ค่ำ เดือน 3 การทำบุญตักบาตร (ขาวหลาม) 
ทอดผาปา 

3 อนุรักษสืบสานประเพณี 
สารทพวน 

กันยายน กิจกรรมกวนกระยาสารท 

4 ประเพณีสงกรานต 15 เมษายน การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ 
รดน้ำดำหัวผูสูงอายุ การแสดงและ
การละเลนตางๆ 
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ลำดับ 

ที ่

ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ระยะเวลาจัดกิจกรรม กิจกรรมสำคัญ 

5 ประเพณีเขาพรรษา กรกฎาคม การทำบุญตักบาตร แหเทียน  
เวียนเทียน 

6 ประเพณีออกพรรษา ตุลาคม 
(ข้ึน 15ค่ำ เดือน 11) 

การทำบุญตักบาตร 

7 ประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน 
(ข้ึน 15 ค่ำ เดือน 12) 

การจัดกิจกรรมรื่นเริง ลอยกระทง 

8 วันมาฆบูชา กุมภาพันธ จัดกิจกรรมพาเจาหนาที่ ประชาชน 
ผูนำชุมชน รวมใหทานถือศีล 
ปฏิบัติธรรม  
 

 
 7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น /ภาษาถิ่น/ประวัติความเปนมาของหมูบาน 
  หมูที่ 1  บานหัวหวา 
   -วิถีชีวิตไทย-พวน ลำพวน นิยมกินปลารา (คนไทย) คนพวนเรียกปลาแดก เผาขาว
หลามไปถวายพระ เนื่องในงานบุญขาวหลาม (วันมาฆบูชา) และกวนกระยาสารทในชวงเทศกาลเขาพรรษา 
   -ภูมิปญญาของชาวบาน 
    อาจารยไฉน  โอบออม เปนหมอตอกระดูก เปาน้ำมันงา 
  หมูที่ 2,3,15 บานเกาะสมอ 
   -วิถีชีวิตบานเกาะสมอมีลักษณะเปนที่ราบลุม และเปนทุงนา ลักษณะบานเรือนที่
ปลูกอาศัยจะสรางอยูใกลๆกัน แยกกันชัดเจนกับพ้ืนที่นา สวน ท่ีดินทำกิน ประชากรสวนใหญของหมูบานมี
อาชีพทำการเกษตร เชน ทำนา ทำสวน   
   เดิมมีอาชีพทำนาเปนหลัก มีรองน้ำไหลขนาดใหญ มีเรือสินคา บรรทุกขาวสาร และ
มีเรือสำเภามาแลกเปลี่ยนสินคา ชาวบานจะนำสินคามาโดยบรรทุกเกวียน บางคนก็แบกหาม บริเวณที่
แลกเปลี่ยนสินคาคือ บริเวณรองน้ำไหล อยูบริเวณสวนสุขภาพ หมูที่ 15 ในปจจุบัน แตคลองหรือที่เรียกรอง
น้ำไหลขนาดใหญนั้น ที่เห็นอยูปจจุบัน คงสภาพแคคลองเล็กๆ และการประกอบอาชีพสมัยกอน ใชครกตำขาว 
ใชเครื่องสีขาวโบราณ เดินทางใชวัวควายเทียมเกวียน การลงแขกชวยแรงทำนา คนเกาะสมอมักชอบทำการ
คาขาย เห็นไดวาชุมชนหนาวัด คงมีสภาพหองแถวตลาดเกาใหเหน็  
   -ภูมิปญญาชาวบาน  นายสามารถ  นาครอง อดีตผูใหญบาน หมู 2 เปนหมอรักษา
โรคงสูวัด 
  หมูที่ 4 บานหายโศก 
   -ประวัติความเปนมา แตเดิมหมูบานนี้มีความอุดมสมบูรณ ดวยขาวปลาอาหาร 
เหลือกินเหลือใช ปลาที่เหลือกินก็ทำปลาราจนลนไห ตอมาเกิดปญหา ขาวปลาอาหารไมสมบูรณเหมือนแต
กอน เปรียบวาไหยังโศกเศรา จึงพากันเรียกบานนี้วา บานไหโศก ตอมาก็เพ้ียนเปน บานหายโศก เชนทุกวันนี้ 

  หมูที่ 5,6 บานหัวซา 
   -ประวัติความเปนมา เดิมทีชาวบานหัวซาเปนไทยพวนอพยพมาจากนครเวียงจันทน
เมืองลาว โดยการนำของพระแกวการณรงคมาอยูบานเรือ มีน้ำอุดมสมบูรณดี อยูมาไมนานเกิดโรคภัยไขเจ็บ
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ลมตายอยูบอยๆ พระแกวการณรงคจึงพายายมาทางทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร ปรากฏวาโรคภัยไข
เจ็บเบาลง หรือภาษาไทยพวนพูดวา “ซาลง” จึงตั้งชื่อวา “บานหัวซา” อยูมามีความสุขสบายใจก็สรางวัดหัว
ซาใหลูกหลานไดเลาเรียนหนังสือ ไดรับการศึกษามีงานทำเปนขาราชการมากที่สุดหมูบานหนึ่ง มีการปกครอง
แบงหมูบานเปน 2 หมูบาน ทางทิศตะวันตกเปนหัวซา หมูที่ 6 ทางทิศตะวันออกเปน บานหัวซา หมูที่ 5 
   -ภูมิปญญาชาวบาน นายสุนทร เชาวนะพานิช (กลุมสมุนไพรเพ่ือการศึกษาและ
แพทยแผนไทย) 
  หมูที่ 7 บานหนองกาน้ำ 
   -ประวัติบานหนองกาน้ำ เดิมมีหนองน้ำขนาดใหญ มีฝูงกาจำนวนมากมาอาศัย
บริเวณหนองน้ำ เพ่ือหากินปลา ชาวบานจึงตั้งชื่อหมูบานวา “หนองกาน้ำ” มีพ้ืนที่ราบลุม สวนใหญเปนปา
และทุงนา ประชากรสวนใหญ ทำนา ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกตนยูคาลิปตัส และทำสวนมะมวง และมีภาษาพูด
ที่คลายกับภาษาอีสาน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
  หมูที่ 8 บานหนองหูชาง 
   -ประวัติความเปนมาบานหนองหูชาง เดิมเลาวามีสองตายาย และลูกหลานกลุมหนึ่ง
ไดยายถิ่นฐานมาจากบานไผ ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไดมาจับจองที่ดินบริเวณ
แหงนี้ทำมาหากิน คือ นายชาลี และนางบู มีชัย ซึ่งเปนผูริเริ่มตั้งหมูบานหนองหูชางข้ึนมา ปจจุบันสองตายาย
ไดเสียชีวิตไปแลว 
   -ผลิตภัณฑของชุมชนที่นาสนใจไดแก ตะกราจักสาน ปลาดุก ไขเปด-ไก ผักสวนครัว 
และน้ำดื่มบรรจุ ขวด/ถัง 
   -ศิลปะ วัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน วงดนตรีไทย (อังกะลุง) วิถีชีวิตไทยพวน 
  หมูที่ 9 บานหนองปรือนอย 
   -ประวัติความเปนมา เดิมบานหนองปรือนอย เมื่อประมาณ 100 กวาปที่ผานมา มี
นายฝาน นายหยอม นายหรั่ง และเพ่ือนๆอีกจำนวนหนึ่ง ไดเขามาจับจองที่อยูและที่ดินทำกิน และบริเวณ
ที่ดินนั้นมีหนองน้ำที่เต็มไปดวยตนปรือ ซึ่งในหนองน้ำแหงนี้มีความอุดมสมบูรณ มีน้ำใชตลอดทั้งป เหมาะแก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไดตั้งชื่อหมูบานนี้วา “บานหนองปรือนอย” และตอมาในป พ.ศ.2500 
ชาวบานไดชวยกันสรางโรงเรียนบานหนองปรือนอย ขึ้นมาเพ่ือใหความรูแกชาวบาน 
   -มีลักษณะเปนที่ราบสูงสวนใหญ และที่ราบลุมเล็กนอย จึงเหมาะแกการทำไร และ
ทำนา 
   -วิถีชีวิตไทยพวน มีวงกลองยาว และมีการจักสานเขงขนมจีนไมไผ และเสื้อผาที่
รับมาตัดเย็บแบบสำเร็จรูป 
  หมูที่ 10 บานหนองนก 
   -ประวัติความเปนมา บานหนองนกมีลักษณะเดนคือ มีหนองน้ำใหญอยูทางทิศใต
ของหมูบาน ซึ่งเปนท่ีหากินของสัตวหลายชนิด ซึ่งหมูที่ 10 นี้ไดแยกหมูบานมาจากหมูที่ 9 หนองปรือนอย 

  หมูที่ 11 บานหนองระเนตร 
   -บานหนองระเนตร เดิมชื่อวาบานหนองตาเนตร เพราะตาเนตรหรือนายเนตร เปนผู
มาอยูกอน และเปนผูอาวุโส และตาเนตรเปนเจาของหนองน้ำแหงนี้ ตอมานายเนตร ไดหายสาบสูญไมมีใครรู 
ชาวบานจึงเรียก หมูบานนี้วา บานหนองระเนตร (ระ คอื จากไป) ตั้งแตนั้นมา โดยมีนายคำตะ บุญศักคิ์เดช 
เปนผูใหญบานคนแรก ในหมูบานมีการแบงออกเปน 4 คุมคือ 
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   1. คุมหนาวัด 
   2. คุมหลังวัด 
   3. คุมโพธิ์งาม 
   4. คุมอางหิน 
  หมูที่ 12 บานโคกอุดมดี (ปรือวาย) 
     -ประวัติความเปนมา บานโคกอุดมดี (ปรือวาย) เริ่มแรกเดิมที  ฟาแลงตนปรือตาย 
ก็เลยตั้งชื่อปจจุบันเปนปรือวาย ตอมา พ.ศ. 25610 ครูชุบ บุญเชิด มาตั้งโรงสี ชาวบานก็เลยมาสราง
บานเรือนหลายหลัง เมื่อกอนชาวบานทำนาดวยควาย สีขาวใชครกตำขาว หุงขาวดวยฟน ใชเกวียนเปน
พาหนะ เมื่อกอนชาวบานปลูกบานดวยหญาคา คนปวยรักษาดวยพืชสมุนไพร  

-หนองปอ ตอนนั้นอยูกันแค  12  หลังคา สมัยนั้นเปนปาทึบ มีสัตวปามาก  
สัตวใหญ เสือดุ เคยกัดกินคน จนไดสรางศาลเจาพอเสือ (ตอนนี้อยูตรงขามเขาหนามอด แยกไปจังหวัด
สระแกว) และบานปรือวาย หมูที่ 12 ปจจุบันแยกมาจากหมูที่ 9 บานหนองปรือนอย ตำบลหัวหวา พ้ืนท่ี
สวนมากเปนที่ดอน และที่ลุมสลับกัน สวนมากมีอาชีพทำนา และปลูกมันสำปะหลัง มีเนื้อที่ท้ังสิ้นประมาณ 
3,000 ไร การตั้งหมูบานแบงออกเปน 4 กลุมบาน ดังนี ้
   1. บานปรือวาย 
   2. บานหนองปอ 
   3. บานหนองปรือน้ำใส 
   4. บานหนองบอน 
  หมูที่ 13 บานคลองสมบูรณ 
   -บานคลองสมบูรณ หมูที่ 13 แยกมาจากบานหนองระเนตรและมีผูใหญบานคน
แรก คือ นายประเสริฐ  พุทธา ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพทำนา ทำไร เนื่องจากพ้ืนที่เปนที่ราบลุม และ
มี   ลำคลองไหลผาน เปนพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ น้ำในลำคลองไมเคยแหงขอด วัวควายจากหมูบานอ่ืน 
ตองมาอาศัยกินน้ำที่ลำคลองแหงนี้ ถึงขนาดมีเรื่องกันระหวางสองหมูบาน จึงไดเรียกลำคลองแหงนี้วา “คลอง
สมบูรณ” 
  หมูที่ 14 บานดอนสับฟาก 
   -ประวัติความเปนมาบานดอนสับฟาก บรรพบุรุษไดอพยพมาจากเวียงจันทน พรอม
กับหมูบานโพนไซย (เกาะสมอ) เมื่อประมาณ 200 กวาปโดยไดแยกมาจากหมูที่ 2 และหมูที่ 4  ความเปนมา
ของของบานดอนสับฟาก เนื่องจากในสมัยกอนในหมูบานมีลำไผอยูมากมาย ใครมาอาศัยอยูก็ตองตัดลำไผเอา
มาทำเปนพ้ืนบาน ทำเปนฝาบาน และหมูบานใกลเคียงที่จะปลูกบาน ก็ตองมาเอาลำไผจากหมูบานนี้และสับ
ลำไผที่หมูบานแหงนี้ จึงมีชื่อเรียกวา หมูบานดอนสับฟากในปจจุบัน 

  หมูที่ 16 บานสีเสียดไทรงาม 
   -ประวัติความเปนมา บานสีเสียดไทรงามเปนหมูบานที่แยกตัวออกมาจากหมูที่ 9 
บานหนองปรือนอย (ซึ่งเปนชุมชนใหญ) ตั้งแตป พ.ศ. 2544 ดั้งเดิมมีชื่อเรียกคุมตางๆ มีคุมหนองขาหยอง 
คุมบานหนองสีเสียด เนื่องจากเปนชุมชนหางไกล ทำใหการพัฒนาไมทั่วถึง จึงขอแยกหมูบาน มีพ้ืนที่ประมาณ 
2,500 ไร 
  หมูที่ 17 บานหนองไฮ เปนหมูบานที่มีขนาดเล็ก ซึ่งแยกมาจากบานหนองนก หมูที่ 10 
ไดรับการแตงตั้ง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 และแตงตั้งผูใหญบานคนแรก คือ นายประชัน เขื่อนแสง เมื่อ
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วันที่ 22 กันยายน 2547 มีพ้ืนที่ประมาณ 500 ไร มีพ้ืนที่อยูอาศัยประมาณ 100 ไร บริเวณพ้ืนที่นี้มีหนอง
น้ำขนาดใหญ และมีตนไฮเกาแกมีอายุขึ้นอยูเดนเปนสงา ชาวบานเลยเรียกบานนี้วา “บานหนองไฮ”  
 

8. สินคา OTOP 
 

 
 

  
8.1 กลุมอาชีพผลิตเครื่องปรุงรส 

  หมู 15 บานเกาะสมอ ตำบลหัวหวา ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี 
 

 

 8.2 ถัวลิสงเคลือบอบกรอบยุวาริน 
   หมู 6 บานหัวซา ตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุร ี
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รายงานสรุปการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปงบประมาณ 2563 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุร ี

รายงานสรุปการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (คิดเปนรอยละ)  ประจำปงบประมาณ 2563 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุร ี

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร จำนวน
โครงการใน

แผนดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ 

2563 

จำนวน
โครงการใน

แผนดำเนินงาน 
เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/ 
2563 

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

(โครงการ) 

ยังไม
ดำเนินการ 
(โครงการ) 

หมายเหตุ 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
(รวมอุดหนุนไฟฟา 8 
โครงการ) 

55 - 31 
 

24  

2 ดานเกษตรกรรม 1 - 1 -  
3 ดานสังคม การศึกษาและ

วัฒนธรรม 
20 - 16 4  

4 ดานสิ่งแวดลอม 1 - - 1  
5 ดานสาธารณสุข 8 - 8 -  
6 ดานการบริหารจัดการ 43 1 37 7  

รวม 128 1 93 36  

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร จำนวน
โครงการใน

แผนดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ 

2563 

จำนวน
โครงการใน

แผนดำเนินงาน 
เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/ 
2563 

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

(รอยละ) 

ยังไม
ดำเนินการ 
(รอยละ) 

หมายเหตุ 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
(รวมอุดหนุนไฟฟา 8 
โครงการ) 

55 - 56.36 
 

43.64  

2 ดานเกษตรกรรม 1 - 100 -  
3 ดานสังคม การศึกษาและ

วัฒนธรรม 
20 - 80 20  

4 ดานสิ่งแวดลอม 1 - - 100  
5 ดานสาธารณสุข 8 - 100 -  
6 ดานการบริหารจัดการ 43 1 84.09 15.91  

รวม 128 1 72.09 27.91  
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 1. สรุปรอยละของโครงการที่ดำเนินการเบิกจายไดทันในปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  -จำนวนโครงการทั้งสิ้น 126 โครงการ 
  -เบิกจายและดำเนินการไดทันในปงบประมาณ พ.ศ.2562  จำนวน 90 โครงการ 
   แทนคา 90x100 คิดเปนรอยละ 71.43 
                                            126 
 2. สรุปรอยละของโครงการที่ดำเนินการเบิกจายไดทันในปงบประมาณ พ.ศ.2563 
  -องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มีจำนวนโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาประจำป 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 134 โครงการ และองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาสามารถนำไป
ตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป จำนวน  128 โครงการ 
 
   แทนคาสูตรการคำนวณ  = 128  x  100 
                   134 
       = รอยละ  95.52 
  
 3. สรุปรอยละของโครงการที่ดำเนินการเบิกจายไดทันในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ. 
     2563 
 
   แทนคารอยละของ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2562 = รอยละ 95.52 – 71.43 
            = เพิ่มขึ้นรอยละ 24.09 
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ตารางแสดงรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาประจำปงบประมาณ 2563 
นำไปตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ 2563 และไดเบิกจายแลว 

ลำดับ
ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกาะสมอ หมูที่ 15 จากศาลาสวนสุขภาพ ถึงศาลาพนทุกข 2,299,800.00 0.00 0.00 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกาะสมอ หมูที่ 15 รอบสวนสุขภาพ 1,228,600.00 0.00 0.00 

3 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกาะสมอ หมูที่ 2 จากบานนายพิพัฒน วงศสวัสดิ์ ถึงที่นายประจวบ 
นาทุม 

220,000.00 0.00 18,700.00 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกาะสมอ หมูที่ 3 จากรานคาชุมชน ถึงที่นายกอบศักดิ์ ขอแอบกลาง 160,400.00 0.00 16,800.00 

5 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองสมบูรณ หมูที่ 13 จากบานนายประเสริฐ พุทธา ถึงท่ีนายสมพร  
เธอจะโปะ 

617,000.00 0.00 260,900.00 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองสมบูรณ หมูที่ 13 จากวัดคลองสมบูรณ ถึงที่ถนนสี่เลน 417,900.00 306,800.00 0.00 

7 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกอุดมดี หมูที่ 12 จากบานนางกัญญาณัฏฐ วงษปน ถึงที่นายเสาร  
ดอนทอง 

386,000.00 354,400.00 0.00 

8 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกอุดมดี หมูที่ 12 จากบานนายสุมิตร ศรีเกษม ถึงท่ีนางสมลิ้ม  
เภาเนือง 

1,073,500.00 0.00 0.00 

9 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนสับฟาก หมูที่ 14 จากทางหลวงหมายเลข  3070 ถึงท่ี 
นางสาวศิดาวรรณ สุมเหม 

371,900.00 333,211.00 38,689.00 

10 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนสับฟาก หมูที่ 14 จากที่นายวรรณา ดวงดี ถึงท่ีนางวารุณี  
พระแทน 

306,600.00 267,100.00 39,500.00 

11 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 จากบานนายวอง เขียวชอุม ถึงที่นายราชัย 
วงษพา 

382,600.00 330,429.00 52,171.00 

12 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองนก หมูที่ 10 จากที่นางหนูเพียร วงษเสนา ถึงที่นายทรงศักดิ์ 
อุปถัมภ 

874,200.00 0.00 0.00 
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ตารางแสดงรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาประจำปงบประมาณ 2563 
นำไปตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ 2563 และไดเบิกจายแลว 

ลำดับ
ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองนก หมูที่ 10 จากบานนางบรรทม รินทา ถึงที่นางบรรทม รินทา 151,700.00 135,169.00 16,531.00 

14 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองนก หมูที่ 10 จากบานนางเสถียร สุวรรณวงค ถึงที่นายสังวาล 
บิณฑะ 

83,000.00 76,500.00 6,500.00 

15 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองปรือนอย หมูที่ 9 จากที่นางเตือน เกาะจันทร ถึงบริเวณถัง
น้ำประปาหมูบาน 

124,500.00 98,900.00 25,600.00 

16 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองระเนตร หมูที่ 11 จากบานนางระเบียบ มะโนภัย ถึงที่นางนุน 
สอนเพ็ชร 

660,400.00 0.00 0.00 

17 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหูชาง หมูท่ี 8 จากที่นางฝาย อินทรโชติ ถึงทาง
สาธารณประโยชน 

560,500.00 0.00 0.00 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหูชาง หมูท่ี 8 จากแยกถังประปา ถึงท่ีนางฮั้ว จันทรสระ 278,300.00 237,200.00 41,100.00 

19 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา หมูที่ 5 จากบานนายประภาส บุญเชิด ถึงเขตติดตอหมูที่ 4 บาน
หายโศก 

794,700.00 0.00 108,900.00 

20 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา หมูที่ 5 จากปากทางเขาวัดปาโพธิ์แกว 1 ถึงสวนนางสุพรรษา 
วิจิตรสกุลสูง 

476,900.00 411,300.00 65,600.00 

21 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา หมูที่ 6 จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงประปาสระน้ำ
บอระเพ็ด 

2,650,400.00 0.00 0.00 

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา หมูที่ 6 จากบานนางปราณี งามวงษ ถึงที่นายสุชาติ ซื่อตรง 586,400.00 0.00 79,400.00 

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา หมูที่ 6 จากบานรอยตรีไพบูลย งามวงษ ถึงบานนางแดง นพคุณ 42,100.00 37,939.00 4,161.00 

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหายโศก หมูที่ 4 จากบานนางขันทอง คำ้ชู ถึงที่นายสุเนตร สังอรดี 380,100.00 326,900.00 53,200.00 
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25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหายโศก หมูที่ 4 จากบานนางพรรณี ประครองถึงที่นางเกสร สิลสรอย 69,100.00 50,770.46 9,500.00 

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหายโศก หมูที่ 4 จากบานนางสาวอนงค โอบออม ถึงที่นางภู พันธสม 1,535,500.00 0.00 0.00 

27 
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บานหนองไฮ หมูที่ 17 จากหนาวัดหนองระเนตร 
ถึงทางแยกเขาตำบลหนองโพรง 

800,600.00 0.00 0.00 

28 
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บานหัวหวา หมูที่ 1 จากที่นางสมคิด แสงเดือน 
ถึงที่นายธนสินธ เลิศพิพัฒนมงคลสกุล 

800,600.00 624,800.00 55,600.00 

29 
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บานหัวหวา หมูที่ 1 จากที่นายนาวิน กิมเต็ก ถึงที่
นางกนกพร พิมแพง 

621,800.00 522,800.00 0.00 

30 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ หมูที่ 2 จากบานนางณัฏฐิณี ซื่อตรง ถึงโนนเตาปูน 46,200.00 19,600.00 26,600.00 

31 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ หมูที่ 3 จากบานนางเซ็ง เอ้ือเฟอ ถึงที่นายสุรศักดิ์ ซื่อตรง 86,600.00 46,000.00 40,600.00 

32 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานดอนสับฟาก หมูท่ี 14 บริเวณรอบสนามกีฬาหมูบาน 182,400.00 0.00 0.00 

33 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองกาน้ำ หมูที่ 7 จากที่นางสาวสุพัตรา ศรเพชร  ถึงที่นายสอน มาสี 441,000.00 238,000.00 203,000.00 

34 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองปรือนอย หมูที่ 9 จากถนนหมายเลข 3039 ถึงสวนนางหรอง บริโภค 486,700.00 439,000.00 47,700.00 

35 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองปรือนอย หมูที่ 9 จากที่นางสำรวย นิ่มนวล ถึงท่ีนายสุมิตร ขุนเภา 238,400.00 92,000.00 146,400.00 

36 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองปรือนอย หมูที่ 9 จากที่นายประจวบ โพธิ์ศรี ถึงที่นางนงเยาว หงสสมศรี 101,300.00 39,500.00 61,800.00 

37 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองระเนตร หมูท่ี 11 จากบานนางสุทิน ปตสะ ถึงที่บานนางนุน สอนเพ็ชร 300,000.00 150,000.00 150,000.00 

38 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองหูชาง หมูที่ 8 จากบานนางสำรวย ศรเพชร ถึงที่นายสมศกัดิ์ บุญนาม 32,900.00 14,800.00 13,400.00 

39 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหัวหวา หมูที่ 1 จากที่นางมณฑล สิงหทอง ถึงที่นางพล กลิ่นศิริ 66,000.00 40,700.00 25,300.00 

40 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหายโศก หมูที่ 4 จากที่นางอำพร สุขหอม ถึงบานนางมาลัย สืบจันทร 189,500.00 123,800.00 65,700.00 
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41 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหายโศก หมูที่ 4 จากวัดเกาะแกวสถาวร ถึงปากทางหนาวัดหัวซาธรรมิการาม 872,300.00 336,000.00 133,400.00 

42 โครงการกอสรางทอประปาหมูบาน บานโคกอุดมดี หมูที่ 12 1,200,000.00 189,700.00 136,700.00 

43 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. บานเกาะสมอ หมูที่ 2 จากกุฏิเจาอาวาสวัดเกาะสมอ ถึงบานนางละมูล งามวงษ 600,500.00 0.00 0.00 

44 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. บานเกาะสมอ หมูที่ 3 จากบานนายสำเริง กิมเต็ก ถึงบานนายเส็ง มีผล. 668,900.00 0.00 0.00 

45 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. บานหัวซา หมู 5 จากวัดหัวซาธรรมมิการามถึงถนนวัดหัวซาธรรมมิการาม 410,700.00 401,300.00 9,400.00 

46 โครงการตอกบอบาดาล บานหนองกาน้ำ หมูที่ 7 100,000.00 170,000.00 200.00 

47 
โครงการวางทอประปาหมูบานสีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 จากเขตติดตอหมูที่ 9 บานหนองปรือนอย ถึงหมูที่ 16 บาน
สีเสียดไทรงาม 

300,000.00 300,000.00 0.00 

48 
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ เพ่ือดําเนินการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง บานหนองไฮ หมูที่ 17 จาก
หนาวัดหนองระเนตร ถึงหมูบานจัดสรรนายกองศักดิ์ บุดดาวงศ 

1,120,000.00 0.00 1,120,000.00 

49 
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟาสาธารณ (ชนิดแรงต่ำ) บานหนองกาน้ำ 
หมูที่ 7 จากที่นางสาวสุพัตรา ศรเพชร ถึงท่ีนายสอน มาสี 

65,000.00 0.00 65,000.00 

50 
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟาสาธารณ (ชนิดแรงต่ำ) บานหัวซา หมูที่ 
6 จากที่นายริ้ว ยะโสวงษ ถึงที่นายเสรี มะสุใส 

190,000.00 0.00 190,000.00 

51 
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพ่ือดำเนินการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง บานเกาะสมอ หมู 15 จาก
สวนสุขภาพ ถึงเขตติดตอบานหัวซา หมู 6 

800,000.00 0.00 271,619.00 

52 
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพ่ือดำเนินการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง บานเกาะสมอ หมู 3 จาก
บานนายอำไพ กองมณี ถึงเขตติดตอบานหัวซา หมู 6 

640,000.00 0.00 0.00 

53 
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพ่ือดำเนินการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง บานคลองสมบูรณ หมูที่ 
13 จากบานนายมี ศรีชนะ ถึงวัดคลองสมบูรณ 

200,000.00 0.00 26,400.00 
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54 
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพ่ือดำเนินการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง บานสีเสียดไทรงาม หมูที่ 
16 จากบานนายประจวบ โพธิ์ศรี ถึงถนนสีเลน 

560,000.00 0.00 560,000.00 

55 
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพ่ือดำเนินการติดตั้งไฟสองสวางรายทางจากบานหนองนก หมู 10 
ถึงบานนายประสิทธิ์  อับดุลเลาะห บานหนองระเนตร หมู 11 

1,120,000.00 0.00 1,120,000.00 

56 คาใชจายในการศึกษาดูงานและฝกอบรม 500,000.00 0.00 24,000.00 

57 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนตำบลหัวหวา 30,000.00 0.00 30,000.00 

58 โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 90,000.00 0.00 0.00 

59 จัดซื้อเกาอี้มีพนักพิง 120,000.00 0.00 120,000.00 

60 เกาอี้บุนวม (เกาอ้ีจัดเลี้ยง) 184,000.00 184,000.00 0.00 

61 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 10,300.00 10,300.00 0.00 

62 จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จำนวน 1 จอ 15,300.00 0.00 15,300.00 

63 เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว 22,000.00 16,000.00 6,000.00 

64 เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 28,500.00 27,000.00 1,500.00 

65 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 22,000.00 21,900.00 100.00 

66 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 2,100.00 0.00 2,100.00 

67 โครงการจัดการอบรมดานคอมพิวเตอรงานแผนที่ภาษีและทรัพยสิน 20,000.00 17,170.00 2,830.00 

68 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทรัพยสิน 300,000.00 290,000.00 10,000.00 

69 เกาอี้สำนักงาน 16,100.00 16,000.00 100.00 
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70 ตู 2 บาน มือจับเขาควาย 27,500.00 27,500.00 0.00 

71 ตูบานเลื่อนกระจกสูง 22,500.00 22,500.00 0.00 

72 ตูบานเลื่อนทึบ 9,000.00 9,000.00 0.00 

73 ตูเอกสารแฟมแขวน 3,800.00 3,800.00 0.00 

74 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 22,000.00 21,900.00 100.00 

75 เกาอี้สำนักงาน 2,800.00 2,800.00 0.00 

76 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บืทียู จำนวน 1 เครื่อง 47,000.00 47,000.00 0.00 

77 ตูบานเลื่อนทึบ 4,500.00 4,500.00 0.00 

78 ตูเสื้อผา มือจับเขาควาย 5,500.00 5,500.00 0.00 

79 ตูเสื้อผา มือจับผัง 5,500.00 5,500.00 0.00 

80 แทนปนฉีดน้ำพรอมหัวฉีดลำตรง 15,000.00 14,500.00 500.00 

81 ชุดกลองเสียง ขนาด 200 วัตต พรอมลำโพง 1,900.00 1,900.00 0.00 

82 สัญญาณไฟเลน (วาบวาบ) 7,500.00 7,500.00 0.00 

83 โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ 50,000.00 2,850.00 0.00 

84 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ 40,000.00 1,422.00 0.00 

85 โครงการจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟา ขนาดความสูงไมนอยกวา 12 เมตร จำนวน 1 คัน 2,500,000.00 0.00 0.00 

86 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 60,000.00 34,000.00 0.00 

87 คาใชจายในการจัดงานวันเด็กตำบลหัวหวา 80,000.00 77,780.00 2,220.00 

88 โครงการเด็กตำบลหัวหวาโตไปไมโกง 40,000.00 22,040.00 17,960.00 
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89 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 10,300.00 10,300.00 0.00 

90 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 22,000.00 21,900.00 100.00 

91 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 66,300.00 66,300.00 0.00 

92 คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา 215,600.00 210,480.00 5,120.00 

93 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา 44,070.00 26,180.00 17,890.00 

94 วัสดุสำนักงาน(โตะ) 27,300.00 27,300.00 0.00 

95 วัสดุสำนักงาน(ชั้นวางของ) 11,700.00 11,700.00 0.00 

96 คาอาหารเสริม(นม) 1,179,519.00 1,026,496.14 147,390.38 

97 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษาคาอาหารกลางวัน 2,308,000.00 2,011,280.00 296,720.00 

98 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ(สำรวจสุนัข แมว) 170,608.00 70,191.49 100,416.51 

99 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 100,000.00 67,272.00 32,728.00 

100 โครงการรณรงคคัดแยกขยะกอนทิ้ง 150,000.00 0.00 150,000.00 

101 วัสดุการแพทยหรือวิทยาศาสตรการแพทย 184,000.00 184,000.00 0.00 

102 วัสดุการแพทยหรือวิทยาศาสตรการแพทย 83,040.00 0.00 83,040.00 

103 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 10,300.00 10,300.00 0.00 

104 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 22,000.00 21,900.00 100.00 

105 โครงการตามพระราชดำริดานสาธารณสุข 340,000.00 180,000.00 160,000.00 

106 โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 127,500.00 0.00 127,500.00 

107 เกาอี้สำนักงาน 14,000.00 14,000.00 0.00 
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ตารางแสดงรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาประจำปงบประมาณ 2563 
นำไปตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ 2563 และไดเบิกจายแลว 

ลำดับ
ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

108 โตะทำงานหนาเหล็กPVC ขนาด 7 ลิ้นชัก 37,500.00 37,500.00 0.00 

109 เครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 150,000.00 59,800.00 90,200.00 

110 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สาหรับงานประมวลผล 22,000.00 21,900.00 100.00 

111 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 6,300.00 6,200.00 100.00 

112 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) 20,000.00 9,900.00 10,100.00 

113 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 700.00 0.00 700.00 

114 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 50,000.00 7,776.00 42,224.00 

115 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอำเภอศรีมหาโพธิ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 100,000.00 100,000.00 0.00 

116 โครงการแขงขันกีฬากำนัน ผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 30,000.00 0.00 30,000.00 

117 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตำบลหัวหวาตานยาเสพติด 50,000.00 0.00 50,000.00 

118 
โครงการเลนกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและปองกันแกไขปญหายาเสพติดอำเภอศรีมหาโพธิ ประจำปงบประมาณ 
2563 

20,000.00 20,000.00 0.00 

119 โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตาง 210,000.00 6,456.00 203,544.00 

120 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 60,000.00 17,228.00 42,772.00 

121 โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน 60,000.00 16,256.00 43,744.00 

122 โครงการหลอเทียนพรรษา 20,000.00 0.00 20,000.00 

123 โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานตตำบลหัวหวา 50,000.00 0.00 50,000.00 

124 
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของสถาบันสำคัญหลักของชาติ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

45,000.00 45,000.00 0.00 

125 โครงการพัฒนาบทบาทหนาที่ผูนำทองถ่ิน ทองที่ อำเภอศรีมหาโพธิ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 50,000.00 50,000.00 0.00 
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ตารางแสดงรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาประจำปงบประมาณ 2563 
นำไปตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ 2563 และไดเบิกจายแลว 

ลำดับ
ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

126 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 14,262,000.00 13,447,200.00 814,800.00 

127 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,840,000.00 3,490,400.00 349,600.00 

128 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 134,400.00 79,000.00 55,400.00 

 รวมทั้งหมด 58,582,437.00 28,983,196.09 8,463,069.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 5 

ภาคผนวกกิจกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563



องคกรยุคใหม ตระหนักในหนาท่ี ยินดีรับใช สามัคคีจริงใจ โปรงใสในการทํางาน

เลมที่ 3/๒๕๖3 ประจําเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3

เลขที่ 13 หมู 14 ต.หัวหวา อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๓๓ www.huawa.go.th



กิจกรรมประจําเดอืนกรกฎาคม 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทานนายกสุรชัย ทนสิงห ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ อบต.หัวหวา

จัดทําหนากากอนามัยเพื่อแจกใหเด็กนักเรียนทุกคนในเขตตําบลหัวหวา เฉลี่ยคนละ 3 ช้ิน 

จํานวนทั้งหมด 5 โรงเรียน ในวันเปดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 เพือ่เปนการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รวมกันเราติดหมู///แยกอยูเรารอดตาย



กิจกรรมประจําเดอืนกรกฎาคม 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 

1 ครั้งที่ 1/2563 เรื่องจายขาดเงินสะสมเพื่อชวยเหลอืประชาชน กรณีไดรับผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และการโอน

งบประมาณเพื่อต้ังจายรายการใหม เน่ืองจากสํานักงาน อบต.หัวหวา มีสภาพคับแคบจําเปนตอง

ปรับปรุงอาคารสํานักงานเพื่อรองรับเจาหนาที่ และการใหบริการประชาชน



กิจกรรมประจําเดอืนกรกฎาคม 2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ทีมงานปองกันฯ อบต.หัวหวา ดําเนินการซอมแซมถนนชํารุดเสน

หมู 1 บานหัวหวา - หมู 7 บานหนองกานํ้า ตําบลหัวหวา



กิจกรรมประจําเดอืนกรกฎาคม 2563

23 กรกฎาคม 2563 จัดพิธีไหวครู ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา เพื่อเปนการปลูกฝงให

เด็กๆ รูจักพระคุณของครูบาอาจารยที่ไดอบรมสั่งสอนใหความรู

นํามามอบให ดวยใจสํานึก ในพระคุณ ของคุณครู



กิจกรรมประจําเดอืนกรกฎาคม 2563

24 กรกฎาคม 2563 พนักงานสวนตําบล อบต.หัวหวา รวมกิจกรรมปลูกตนไมเพื่อเปนการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล

ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 10) เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ปลูกตนไม..เพ่ือโลก..เพ่ือเรา



กิจกรรมประจําเดอืนกรกฎาคม 2563

28 กรกฎาคม 2563 ประธานสภา อบต.หัวหวา พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักจาง 

อบต.หัวหวา เขารวมกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว (ร.10) ณ บรเิวณโดมโรงเรียนมธัยมวัดใหมกรง ในพระราชูปถัมภฯ 

-ภาคเชา พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

- ภาคค่ํา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล



กิจกรรมประจําเดอืนกรกฎาคม 2563

28 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายพงษสิทธิ์ เน่ืองจํานงค นายอําเภอศรีมหาโพธิ เปน

ประธานในพิธี พรอมดวยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน 

ผูใหญบาน จิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เขารวมกิจกรรมจิต

อาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บรเิวณสวนสาธารณะโบราณสถานลายพระหัตถ



กิจกรรมประจําเดอืนสงิหาคม 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ หอประชุมองคการบรหิารสวนตําบล

หัวหวา เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และ

รายงานสถานะการเงิน รายรบั-รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



กิจกรรมประจําเดอืนสงิหาคม 2563

12 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ณ บริเวณโดมโรงเรียนมัธยม

วัดใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภฯ  โดยมกิีจกรรม 

1. เวลา 07.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  โดยมีพระภิกษุสงฆ จํานวน 89 รูป 

รับบิณฑบาต  

2. เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพร   

3. เวลา 19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุม และพิธีจุดเทียนถวายพระพร

ชัยมงคล



กิจกรรมประจําเดอืนสงิหาคม 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ หอประชุมองคการบรหิารสวนตําบล

หัวหวา เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระ

สอง ข้ันแปรญัตติ และวาระสาม ข้ันลงมติ



กิจกรรมประจําเดอืนสงิหาคม 2563

19 สิงหาคม 2563 จัดอบรมโครงการปองกันภาวะเสี่ยงและชวยเหลือผูสงูอายุทีม่ีภาวะ

ซึมเศรา และเสี่ยงตอการฆาตัวตาย ประจําป 2563 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล

หัวหวา

โรคซึมเศราในผูสูงวัย  คนใกลตัวตองดูแล



กิจกรรมประจําเดอืนสงิหาคม 2563

โครงการเลนกีฬาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และปองกันแกไขปญหายาเสพติด อําเภอศรีมหา

โพธิ ประจําป 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรยีนศรีมหาโพธิ ระหวางวันที่ 11-28 สิงหาคม 

พ.ศ.2563

สงเสริมสุขภาพ สรางมิตรภาพ ปองกันโรค



กิจกรรมประจําเดอืนกนัยายน 2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 ทีมงานปองกัน อบต.หัวหวา ดําเนินการซอมถนนหมู 8 บานหนองหู

ชาง

วันที่ 8 กันยายน 2563 ทีมงานปองกัน ดําเนินการซอมถนนบริเวณทางเขาวัดหัวซาธรรมิกา

ราม และวัดเกาะสมอ



กิจกรรมประจําเดอืนกนัยายน 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ไดมีการจัดโครงการ "เด็กหัวหวา โตไปไมโกง" ประจําป

งบประมาณ 2563 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา โดยมีเจาหนาที่ ป.ป.ช.

ประจําจังหวัดปราจีนบุรี เปนวิทยากรใหความรูกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 5 แหงในตําบล

หัวหวา

สุจริตและโปรงใส มุงม่ันในความดี ซ่ือสัตยรักสามัคคี ยึดถือไวใหม่ันคง



กิจกรรมประจําเดอืนกนัยายน 2563

13 กันยายน 2563 โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ดวยวิธีเตนแอโร

บิค" สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหัวหวา รวมกับ รพ.สต.หัวหวา ณ สวน

สุขภาพ หมู 15 ยังคงดําเนินการอยางตอเน่ือง ทุกวันจันทร, วันพุธ, วันศุกร, วันเสาร และวัน

อาทิตย ต้ังแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป

คนอวนในวันนี้ จะสุขภาพดีในวันหนา



กิจกรรมประจําเดอืนกนัยายน 2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ไดมีการจัดโครงการสงเสรมิสุขภาพชองปากในเด็กเล็กและเด็ก

กอนวัยเรียน จัดโดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา รวมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหัว

หวา

เราจะฟนสวยไปดวยกัน



กิจกรรมประจําเดอืนกนัยายน 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 จัดการอบรมตามโครงการ "สงเสริมเยาวชน ขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎ

จราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ" ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยไดรับความอนุเคราะห

วิทยากรจาก สภ.ศรีมหาโพธิ และจาก รพ.สต.หนองปรือนอย

ไมเร็ว ไมเส่ียง เล่ียงอุบัติเหตุ



กิจกรรมประจําเดอืนกนัยายน 2563

28 กันยายน 2563 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา ไดจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน "กิจกรรมเรียนรูสูโลกกวาง" ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา

เขาหินซอนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ

โบราณสถานสระมรกต อาํเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

เปดโลกทัศนเพ่ิมความรูประสบการณใหชึวิตแบบใหม



กิจกรรมประจําเดอืนกนัยายน 2563

28 กันยายน 2563 การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

ประจําป 2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา

1. กันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 7 โครงการ

2. โอนงบประมาณรายจายเพื่อต้ังจายรายการใหม จํานวน 2 โครงการ



กิจกรรมประจําเดอืนกนัยายน 2563

29 กันยายน 2563 จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน "สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เด็กปฐมวัย" ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซาประจําปงบประมาณ 2563

คุณธรรมนําความรู บูรณาการคุณคาความเปนมนุษย



งบรายรับ-รายจายจริงประจําเดอืนกรกฎาคม 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจาํเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 67,154.75 งบกลาง
1,434,829.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และ

ใบอนญุาต
28,889.70 งบเงินอดุหนนุ

1,186,280.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์ิน
257,486.08 

งบดาํเนินงาน
600,954.84 

หมวดรายไดจ้ากทนุ -งบบคุลากร
1,048,209.35 

หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 2,577.00 งบลงทนุ
452,611.00 

หมวดภาษีจดัสรร
1,214,163.30 

หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป
2,448,235.00 

รวมรายรับท้ังหมด 4,018,505.83 รวมรายจ่ายท้ังหมด 4,722,884.19 



งบรายรับ-รายจายจริงประจําเดอืนสงิหาคม 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจาํเดอืนสิงหาคม พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 
รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร 3,310,413.50 งบกลาง 1,442,429.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และ

ใบอนญุาต 49,521.40 งบเงินอดุหนนุ -

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์ิน 37,860.15 งบดาํเนินงาน 539,995.97 

หมวดรายไดจ้ากทนุ - งบบคุลากร 1,096,685.81 

หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 163,530.44 งบลงทนุ 1,186,569.00 

หมวดภาษีจดัสรร 7,422,898.60 

หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป 1,421,800.00 

รวมรายรับท้ังหมด12,406,024.09 รวมรายจ่ายท้ังหมด4,265,679.78 



งบรายรับ-รายจายจริงประจําเดอืนกนัยายน 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประจาํเดอืนกันยายน พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 
รายรับ รายจ่าย

หมวดภาษีอากร
220,079.20 

งบกลาง
1,549,415.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และ

ใบอนญุาต 265,781.40 
งบเงินอดุหนนุ -

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์ิน
192,300.00 

งบดาํเนินงาน
1,231,073.41 

หมวดรายไดจ้ากทนุ - งบบคุลากร
1,098,120.00 

หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด
53,416.00 

งบลงทนุ
4,151,970.46 

หมวดภาษีจดัสรร
3,045,804.19 

หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป
1,487,110.00 

รวมรายรับท้ังหมด 5,264,490.79 รวมรายจ่ายท้ังหมด 8,030,578.87 



โครงการงานกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ลําดบั ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการวางทอจาน้าํของระบบประปาหมูบานเชื่อมตอ หมู 4

บานเกาะสมอ หมู 2 เขามาในหมูบาน
498,800.00 450,000.00 48,800.00

2
โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมู 9 จากที่นางสํารวย นิ่มนวล ถึงที่

นายสุมิตร ขุนเภา
238,400.00

92,000.00
146,400.00

3
โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมู 9 จากที่นายประจวบ โพธิ์ศรี ถึง

ที่นางนงเยาว หงษสมศรี
101,400.00

39,500.00 61,900.00

4
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 13 จากวัดคลอง

สมบูรณ ถึงถนนส่ีเลน
417,900.00 306,800.00 111,100.00

5
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 จากปากทางวัด

ปาโพธิ์แกว 1 ถึงสวนนางสุพรรษา วิจิตรสกุลสูง
476,900.00 411,300.00

65,600.00

6
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 จากบานนาง

พรรณี ประครอง ถึงที่นางเกสร สิลสรอย
69,100.00

50,770.46 18,329.54

7
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 จากบานนางขัน

ทอง คํ้าชู ถึงที่นางสุเนตร สังอรดี
380,100.00 326,900.00

53,200.00

8
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 จากบานนาง

เสถียร สุวรรณวงศ ถึงที่นายวังวาล บิณฑะ
83,000.00

76,500.00
6,500.00

9
โครงการกอสรางร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้ําบอระเพช็ร หมู 

6
593,000.00 589,999.00 3,001.00

10
โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมู 4 จากวัดเกาะแกวสถาวร ถงึปาก

ทางเขาวัดหัวซาธรรมิการาม
872,300.00 336,000.00 536,300.00

11
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 14 จากที่นาง

วรรณา ดวงดี ถึงที่นางวารุณี พระแทน
306,600.00 267,100.00

39,500.00

12
โครงการวางทอประปาหมูบาน หมู 12 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3

นิ้ว จํานวน 2 จุด
326,400.00 189,700.00 136,700.00

รวมราคางานโครงการ 4,363,900.00 3,136,569.46 1,227,330.54



โครงการงานกอสรางส่ิงสาธารณูปโภค ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ลําดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 8 จากแยกถงัประปา

ถึงที่นางฮ้ัว จันทรสระ
278,300.00 237,200.00 41,100.00

2
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 จากขางวดัเกาะ

แกวสถาวรถึงเขตวัดเกาะแกวสถาวร
489,350.00 481,800.00 7,550.00

3
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 12 จากบานนายสุ

มิตร ศรีเกษม ถึงที่นางล้ิม เภาเนือง
1,073,500.00 653,383.00 420,117.00

4
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 จากทางหลวง

หมายเลข 3070 ถึงประปาสระน้ําบอระเพ็ด
2,650,400.00 2,437,999.00 212,401.00

5
โครงการวางทอจายน้ําของระบบประปาหมูบานเชือ่มตอทอเมน

ประปาบานหายโศก หมู 4 บานเกาะสมอ หมู 15 เขามาในหมูบาน
496,800.00 496,800.00 -

6
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 13 จากบานนาย

ประเสริฐ พุทธา ถึงที่นายสมพร เธอจะโปะ
617,000.00 356,100.00 260,900.00

7
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 8 จากที่นางาย อินท

โชติ ถึงทางสาธารณประโยชน
560,500.00 481,500.00 79,000.00

8
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 จากบานนาย

ประภาส บุญเชิด ถึงเขตติดตอ หมู 4 บานหายโศก
794,700.00 685,800.00 108,900.00

รวมราคางานโครงการ 6,960,550.00 5,830,582.00 1,129,968.00



โครงการงานกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2563

ลําดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการเจาะบอบาดาลบริเวณท่ีสาธารณประโยชน (ถังนํ้าแชม

เปญ) หมู 11
85,100.00 85,000.00 100.00

2 โครงการตอกบอบาดาล หมู 7 จํานวน 2 จุด 170,200.00 170,000.00 200.00

3
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 จากบาน

นางสาวอนงค โอบออม ถึงท่ีนางภู พันธสม
1,535,500.00 1,268,000.00 267,500.00

4
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 จากบานนาง

ปราณี งามวงษ ถึงท่ีนายสุชาติ ซ่ือตรง
586,400.00 507,000.00 79,400.00

5
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 11 จากบานนาง

ระเบียบ มะโนภัย ถึงท่ีนางนุน สอนเพ็ชร
660,400.00 564,900.00 95,500.00

6
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 จากบานนาย

พิพัฒน วงษสวัสด์ิ ถึงท่ีนายประจวบ นาทุม
220,000.00 201,300.00 18,700.00

7
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 จากรานคา

ชุมชนถึงท่ีนายกอบศักด์ิ หวังแอบกลาง
160,400.00 143,600.00 16,800.00

8

โครงการวางทอจายนํ้าของระบบประปาหมูบานเชื่อมตอทอ

เมนประปาบานหายโศก หมู 4 บานเกาะสมอหมู 3 เริ่ม

เช่ือมตอจากบริเวณทอเมนประปา หมู 15

419,400.00 419,400.00 -

9
โครงการขุดลอกขยายประปาบานหายโศก หมู 4 บริเวณท่ี

สาธารณประโยชน
498,900.00 498,591.60 308.40

10 โครงการขุดลอกคลองนํ้าไหล หมู 3 และหมู 15 บานเกาะสมอ 322,100.00 322,008.75 91.25

รวมราคางานโครงการ 4,658,400.00 4,179,800.35 478,599.65
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กองบรรณาธิการ
ท่ีปรึกษา              :    นายสุรชัย  ทนสงิห  นายก อบต.หัวหวา

บรรณาธิการ         :    นายอุดม  คูศรี ปลัด อบต.หัวหวา

ผูตรวจสอบขอมูล  : น.ส. กชพร  สายรัตน (หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบต. หัวหวา)

จัดทําโดย             :    นายสุระเดช  ไกรศรี (นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

น.ส. ปนัดดา  บุญสวัสด์ิ (เจาพนักงานธุรการ)

คลองลัดโพธิ ์เป็นอกี 1 ใน 4,685 โครงการในพระราชดาํริ ที่

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช ทรงจัดตัง้ขึน้ เพือ่

ช่วยแก้ไขปัญหานํ้าท่วมของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากว่า 20 ปี 

และเป็นหน่ึงในโครงการด้านการพฒันาแหล่งนํ้า โดยการเบีย่งนํ้าเพือ่

ช่วยย่นระยะทางการระบายไปสู่อ่าวไทยเมื่อเกิดนํ้าล้น และปิดกั้นนํ้า

ไม่ให้นํ้าทะลักเข้าไปยังพืน้ทีท่ะเลในช่วงทะเลหนุนสูง



จดหมายขา่ว

องคกรยุคใหม ตระหนักในหนาท่ี ยินดีรับใช สามัคคีจริงใจ โปรงใสในการทํางาน

เลมที่ 3/๒๕๖๒ ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขที่ 13 หมู 14 ต.หัวหวา อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๓๓www.huawa.go.th



กิจกรรมประจําเดอืนตลุาคม 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีนอมรําลึกเน่ืองในวันคลายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโดม

โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง 

- ภาคเชา พิธีทําบุญตักบาตรรถวายเปนพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม 

นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาท่ีสุดมิได



กิจกรรมประจําเดอืนตลุาคม 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีนอมรําลึกเน่ืองในวันคลายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโดม

โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง 

- ภาคค่ํา  พิธีจุดเทียนเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พอหลวงในดวงใจ...ไทยท้ังชาติ  



กิจกรรมประจําเดอืนตลุาคม 2562

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 โครงการปลูกหญาแฝกถวายพอแหงแผนดิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ณ ริมถนนสายทางบานหนองกานํ้า ม.7-8 ตําบลหัวหวา อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ให “หญาแฝก” เปนกําแพงปกปองดิน



กิจกรรมประจําเดอืนตลุาคม 2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 โครงการจิตอาสาเราทําความ ดี ดวยหัวใจ พัฒนาสถานที่กําจัดลูกนํ้า

ยุงลาย อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ณ บริเวณหมูบานเกาะสมอ

/// จิตอาสา..พัฒนาสถานท่ี กําจัดลูกน้ํา ยุงลาย ///



กิจกรรมประจําเดอืนตลุาคม 2562

วันที่ ๒๓ ตุลาคม (วันปยมหาราช) นอมรําลึกในพระมหากรณุาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ 

......ดวยเกลา ดวยกระหมอม ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหารและพนักงาน องคการบริหารสวน

ตําบลหัวหวา

นอมเกลารําลึก 23 ตุลาคม วันปยมหาราช
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กิจกรรมประจําเดอืนตลุาคม 2562

25 ตุลาคม 2562 งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานหนองระเนตร

/// ถนนคนเดิน...จะเมินไดงัย ///



กิจกรรมประจําเดอืนตลุาคม 2562

26 ตุลาคม 2562 งานซอมถนนหนาวัดหนองหูชาง

/// ปรบมือรัวๆๆ..ใหกับพนักงาน อบต.หัวหวา ///



งบรายรับ-รายจายประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

รายการ รายรับ รายการ รายจาย 

รายรับ รายจาย

หมวดภาษีอากร 8,099.86 งบกลาง 1,746,668.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 13,407.10 งบเงินอุดหนุน -

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 12,304.92 งบดําเนินงาน 121,981.50 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด -งบบุคลากร 917,995.00 

หมวดภาษีจัดสรร 1,753,804.70 งบลงทุน -

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 7,971,350.00 

รวมรายรับทั้งหมด 9,758,966.58 รวมรายจายทั้งหมด 2,786,644.50 

งบรายรับ-รายจายจริงประจําเดอืนตลุาคม 2562



โครงการงานกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ลําดับ ช่ือโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองกานํ้า ม.7 จากท่ีนาย

สงคราม วงษเสนา ถึงท่ีนายสมัย หงษจันทร (ถึงถนนคอนกรีต)
445,100.00 379,500.00 65,600.00 

2
โครงการกอสรางถนน คสล. บานหัวซา ม.5 จากบริเวณสระนํ้า

โบราณบานหัวซา ถึงวัดปาโพธ์ิแกว
539,800.00 420,000.00 119,800.00 

3
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคบริเวณท่ี

สาธารณประโยชนบานเกาะสมอ ม.2
677,350.00 677,350.00 -

4
โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองปรือนอย ม.9 จากท่ีนาง

สังเวียน ซื่อตรง ถึงถนนสาธารณประโยชน
495,700.00 495,700.00 -

5
โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรแอลฟลติกคอนกรตีบานเกาะ

สมอ ม.2 จํานวน 3 ชวง
715,000.00 715,000.00 -

6
โครงการกอสรางรางระบายนํ้าบานหัวซา ม.6 จากท่ีนางสุรางค 

จรัสวงค ถึงท่ี นายจรูญ ทองสะอาด
255,800.00 255,800.00 -

7
โครงการกอสรางถนน คสล. บานหายโศก ม.4 จากวัดเกาะแกว

สถาวร ถึงสะพานเขต ม.15 บานเกาะสมอ
443,800.00 443,800.00 -

8
โครงการกอสรางถนน คสล. บานหายโศก ม.4 จากท่ีนายฮวง 

รวมทรัพย ถึงท่ีนายเจียม นาทุม
362,400.00 362,400.00 -

9
โครงการกอสรางถนน คสล. บานเกาะสมอ ม.15 จากท่ีนายเส็ง 

แซโงว ถึงท่ีนายละมัย ค้ําชู
64,600.00 64,600.00 -

10
โครงการกอสรางถนน คสล. บานเกาะสมอ ม.15 จากท่ีนางสวิง 

ค้ําชู ถึงท่ีนางสนม ซื่อตรง
95,000.00 95,000.00 -

11
โครงการกอสรางถนน คสล. บานหัวหวา ม.1 จากท่ีนาย

ประสิทธ์ิ จิตดี ถึงท่ีนายสุวรรณ กิมเต็ก
499,900.00 499,900.00 -

รวมราคางานโครงการ 4,594,450.00 4,409,050.00 185,400.00 



เอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

๑. สถานประกอบกิจการตองต้ังอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   สถาบันการศึกษา  

โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ีในกรณีท่ีสถาน

ประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงานสถานประกอบกิจการน้ัน  จะตองมีสถานท่ีต้ังตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะ และประเภทของการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการน้ัน ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน  หรือกอเหตุ

รําคาญดวย

๒. สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทาง

อากาศ  มลพิษทางนํ้า  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและ

ปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ  หรือเปนอันตราย ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณ

ใกลเคียง

๓. ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อปองกัน

อันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไปก็ได

๔. ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานท่ีแหงเดียว

๕. ใบอนุญาตท่ีออกให  มีอายุหน่ึงปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวน

ตําบลหัวหวาเทาน้ัน

๖. การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ เสียคาธรรมเนียมแลว  

ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต

๗. ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบ

กิจการ

เอกสารหลักฐานประกอบ

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

๒. สําเนาทะเบียนบาน

3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  หรือหางหุนสวนจํากัด  กรณีเปน นิติบุคคล

4. หนังสือมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองความถูกตอง  ของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูขอใบอนุญาตไมสามารถย่ืนคําขอไดดวยตนเอง)

5. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

6. ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีตออายุใบอนุญาต

7. อื่นๆ ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร
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กองบรรณาธิการ
ท่ีปรึกษา              :    นายสุรชัย  ทนสงิห  นายก อบต.หัวหวา

บรรณาธิการ         :    นายอุดม  คูศรี ปลัด อบต.หัวหวา

ผูตรวจสอบขอมูล  : นายบําเพ็ญ  ปญญา หัวหนาสํานักปลัด อบต.  หัวหวา

จัดทําโดย             :    น.ส. กชพร  สายรัตน (หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน)

นายสุระเดช  ไกรศรี (นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

น.ส. ปนัดดา  บุญสวัสด์ิ (เจาพนักงานธุรการ)

แก้มลิง เป็นการบรหิารจดัการน้ําตามแนวพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช เกีย่วกบัพืน้ทีห่น่วงน้ํา (detention basin) เพือ่

แกปั้ญหาน้ําทว่ม ปัจจุบนัมพีืน้ทีแ่กม้ลงิขนาดใหญ่อยูท่างฝัง่ตะวนัออกของ

กรงุเทพ เหนือทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยกาํหนดในผงัการใชท้ีด่นิเป็นพืน้ที่

เขยีวลาย ไมเ่หมาะกบัการพฒันา นอกจากนี้ยงัมแีกม้ลงิเลก็ใหญ่กระจายอยูท่ ัว่ 

กรงุเทพ กวา่ 20 จุด มีลกัษณะและวิธีการดงัน้ี

1. ดาํเนินการระบายน้ําออกจากพืน้ทีต่อนบน ใหไ้หลลงคลองพกัน้ําขนาดใหญ่ที่

บรเิวณชายทะเล

2. เมือ่ระดบัน้ําทะเลลดตํ่ากวา่ระดบัน้ําในคลอง กท็าํการระบายน้ําจากคลอง 

ดงักลา่ว โดยใชห้ลกัการทฤษฎแีรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ตาม

ธรรมชาติ

3. สบูน้ําออกจากคลองทีท่าํหน้าที ่“แกม้ลงิ” นี้ เพือ่จะไดท้าํใหน้ํ้าตอนบนคอ่ยๆ 

ไหลมาเองตลอดเวลา สง่ผลใหป้รมิาณน้ําทว่มพืน้ทีล่ดน้อยลง

4. เมือ่ระดบัน้ําทะเลสงูกวา่ระดบัน้ําในลาํคลองใหท้าํการปิดประตูระบายน้ํา โดย

ยดึหลกัน้ําไหลลงทางเดยีว (One Way Flow)

ffi� ð�� �ð�č �ð�ð�á ǽ��ðfi



องคกรยุคใหม ตระหนักในหนาท่ี ยินดีรับใช สามัคคีจริงใจ โปรงใสในการทํางาน

เลมที่ 4/๒๕๖๒ ประจําเดือนพฤศจกิายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขที่ 13 หมู 14 ต.หัวหวา อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๓๓www.huawa.go.th



กิจกรรมประจําเดอืนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2562        

ณ สวนสุขภาพบานเกาะสมอ หมู 15

ลอยกระทงรักษโลก สืบสานวัฒนธรรมไทย ใสใจส่ิงแวดลอม



กิจกรรมประจําเดอืนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. กอรมน. เขาตรวจอาหารกลางวัน ณ โรงเรียน

หัวซาวิทยา

เต็มเปยมดวยคุณภาพ..อาหารศนูยพัฒนาเด็กเล็ก



กิจกรรมประจําเดอืนธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะผูบริหาร ขาราชการและพนักงานจาง เขารวมพิธีทําบุญตักบาตร 

ประกอบพิธีถวายพานพุมดอกไม พิธีกลาวนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีถวายบังคม

เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเน่ืองในวันคลายวันบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ณ บริเวณ

โดมโรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภฯ

คิดถึงพอ..5 ธันวา นอมใจภักดิ์รําลึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ



กิจกรรมประจําเดอืนธันวาคม 2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เขารวมกิจกรรมวนัตอตานคอรรัปชันสากล(ประเทศไทย) ณ โรงเรียน

มัธยมวัดใหมกรงทอง

รวมพลังคนไทย สํานึกโปรงใส ไรทุจริตคอรรัปชัน



กิจกรรมประจําเดอืนธันวาคม 2562

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 งานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ ๑๑๑ ป ประจําป 2562



กิจกรรมประจําเดอืนธันวาคม 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 งานปใหม ประจําป 2563 ณ องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา



งบรายรับ-รายจายจริงประจําเดอืนพฤศจิกายน 2562

งบรายรับ-รายจายประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

รายการ รายรับ รายการ รายจาย 

รายรับ รายจาย

หมวดภาษีอากร 1,030.93 งบกลาง 1,421,849.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 224,909.70 งบเงินอุดหนุน 593,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 47,853.67 งบดําเนินงาน 124,910.89 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 11,611.00 งบบุคลากร 917,995.00 

หมวดภาษีจัดสรร 4,108,745.29 งบลงทุน -

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป -

รวมรายรับทั้งหมด 4,394,150.59 รวมรายจายทั้งหมด 3,057,754.89 



งบรายรับ-รายจายจริงประจําเดอืนธันวาคม 2562

งบรายรับ-รายจายประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

รายการ รายรับ รายการ รายจาย 

รายรับ รายจาย

หมวดภาษีอากร 2,595.24 งบกลาง 1,422,649.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 41,948.60 งบเงินอุดหนุน -

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,260.88 งบดําเนินงาน 347,838.77 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,329.00 งบบุคลากร 919,017.58 

หมวดภาษีจัดสรร 3,425,344.42 งบลงทุน -

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป -

รวมรายรับทั้งหมด 3,472,478.14 รวมรายจายทั้งหมด 2,689,505.35 



ď�ď�āĕď�đč��ð��



ď�ď� ê�ďð��



ffi�ð���ð�č�ð�ð�áǽ��ðfi

กองบรรณาธิการ
ท่ีปรึกษา              :    นายสุรชัย  ทนสงิห  นายก อบต.หัวหวา

บรรณาธิการ         :    นายอุดม  คูศรี ปลัด อบต.หัวหวา

ผูตรวจสอบขอมูล  : นายบําเพ็ญ  ปญญา หัวหนาสํานักปลัด อบต.  หัวหวา

จัดทําโดย             :    น.ส. กชพร  สายรัตน (หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน)

นายสุระเดช  ไกรศรี (นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

น.ส. ปนัดดา  บุญสวัสด์ิ (เจาพนักงานธุรการ)

กังหนันํา้ชัยพัฒนา หรอืเครือ่งกลเติมอากาศท่ีผิวนํา้หมนุ

ซา้ยแบบทุ่นลอย เป็นอปุกรณบ์าํบดันํา้เสียชนิดหนึ่ง มีลกัษณะการ

ทาํงานคลา้ยกงัหนัวิดนํา้ขึน้เหนือผิวนํา้เพ่ือเติมอากศหรอืออกซิเจน

ในแหลง่นํา้ เกิดขึน้ในช่วงท่ีประเทศไทยเริม่เผชิญหนา้กบัปัญหานํา้

เสีย พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงศกึษาและประดิษฐอ์ปุกรณ์

เติมอากาศขึน้เม่ือพทุธศกัราช ๒๕๓๑ แลว้ทรงมอบหมายมลูนิธิชยั

พฒันาศกึษาวิจยัเพ่ือทาํตน้แบบพรอ้มสนบัสนนุงบประมาณใหก้รม

ชลประทานสรา้ง นาํไปใชง้านตามแหลง่นํา้เสียเทั่วประเทศ กรม

ทรพัยส์ินทางปัญญาไดท้ลูเกลา้ทลูกระหม่อมถวายการจดสิทธิบตัร

การประดิษฐเ์ลขท่ี ๓๑๒๗ และองคก์รนกัประดิษฐโ์ลกจากประเทศ

เบลเยียมไดท้ลูเกลา้ทลูกระหม่อมถวายรางวลัในฐานะท่ีทรงสรา้ง

นวตักรรมท่ีเป็นประโยชนต์อ่การรกัษาสิ่งแวดลอ้ม



องคกรยุคใหม ตระหนักในหนาท่ี ยินดีรับใช สามัคคีจริงใจ โปรงใสในการทํางาน

เลมที่ 1/๒๕๖3 ประจําเดือนมกราคม-มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖3

เลขที่ 13 หมู 14 ต.หัวหวา อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๓๓ www.huawa.go.th



กิจกรรมประจําเดอืนมกราคม 2563

วันที่ 1-2 มกราคม 2563 จิตอาสาบริการ จุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจบานเกาะสมอหมูที่ 

3 บานเกาะสมอ

การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2563



กิจกรรมประจําเดอืนมกราคม 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามโรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ

คําขวัญวันเด็ก 2563 : เด็กยุคใหม รูรักสามัคคี. รูหนาท่ี พลเมืองไทย 



กิจกรรมประจําเดอืนมกราคม 2563

วันที่ 14 มกราคม 2563 โครงการจิตอาสา เราทําดีดวยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เน่ืองใน

วันสําคัญของไทย วันพอขุนรามคําแหงและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดปาหนองใหญ 

หมูที่ 5

โครงการจิตอาสา  เราทําดีดวยหัวใจ 



กิจกรรมประจําเดอืนมกราคม 2563

วันที่ 31 มกราคม 2563 รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสุสานนิมิตธรรมปาชาวัดเกาะสมอ

วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบานชวย  บานจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย

บานกับวัดผลัดกันชวยก็อวยชัย  ถาขัดกันก็บรรลัยท้ังสองทาง



กิจกรรมประจําเดอืนกมุภาพนัธ 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 ทานนายกสุรชัย ทนสิงห พรอมเจาหนาที่ รวมถวายนํ้าด่ืมแดพระ

ธุดงค และ คณะอุบาสกอุบาสิกา ที่ไดเดินทางไปรวมงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 14 ประจําป 

2563 ไดแวะพักที่สุสานนิมิตธรรมวัดเกาะสมอ

รวมสืบสานงานประเพณีจังหวัดปราจีนบุรี



กิจกรรมประจําเดอืนกมุภาพนัธ 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี พระราชทานแกประชาชนทุกครัวเรือนตําบล

หัวหวา



กิจกรรมประจําเดอืนมีนาคม 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายกบังอร วิลาวัลย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี นายก

สุรชัย ทนสิงห นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา พรอมคณะ มอบถุงยังชีพใหกับครอบครัว

ผูยากไร ผูพิการ ในเขตตําบลหัวหวา

ไมไดหวังใหรักมากมาย..แตหวงใยบางก็พอแลว



กิจกรรมประจําเดอืนมีนาคม 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563. เวลา 09.00 น. องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา จัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองการโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการ

อบรมใหความรูแกประชาชนและฝกการทําหนากากอนามัย ณ หอประชุมองคการบริหารสวน

ตําบลหัวหวา โดยมีครูก.เปนผูฝกสอนและสาธิตการตัดเย็บโดยใชมือและจักรเย็บผา

รวมแรงแข็งขัน..ชวยกันทําหนากากผา



กิจกรรมประจําเดอืนมีนาคม 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายสุรชัย ทนสิงห นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา พรอมดวย 

ขาราชการและพนักงาน รวมทําผาปดจมูกใหกับผูนําหมูบาน เพื่อนําแจกใหกับชาวบานทุก

หลังคาเรือน ในพื้นที่ตําบลหัวหวา เพื่อปองกันตัวเองจากไวรัส COVID-19 ที่กําลังระบาดหนัก

ไปทั่วโลกในขณะน้ี



กิจกรรมประจําเดอืนมีนาคม 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ทานนายกสุรชัย ทนสิงห สั่งการใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รวมกันทําความสะอาดเพื่อฆาเช้ือไวรัส COVID-19 

บริเวณโดมสวนสุขภาพ หมูที่ 15 บานเกาะสมอ เน่ืองจากเปนสถานที่จัดตลาดนัด

รวมกันทําความสะอาดเพ่ือปองกัน...ยับย้ัง...เช้ือ COVID-19



กิจกรรมประจําเดอืนมีนาคม 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563 คุณครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา ไดทําความสะอาด

สถานที่และอุปกรณตางๆ เพื่อใหเด็กๆ ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19

หยุดเช้ือ...เพ่ือชาติ



กิจกรรมประจําเดอืนมีนาคม 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายกสุรชัย ทนสิงห นายกอบต.หัวหวา ติดตามการตัดเย็บหนากาก

อนามัยใหแกพี่นองประชาชนตําบลหัวหวา เพื่อใหทุกคนในครัวเรือนมีหนากากอนามัยใชเพื่อ

ปองกันโรคไวรัส COVID-19

ฝมือเขาข้ันสาวฉันทนาไดเลยเชียวละ....



กิจกรรมประจําเดอืนมีนาคม 2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ทานนายกสุรชัย ทนสิงห ไดจัดประชุมสถานการณโคโรนา covid -

19 ณ หอประชุม อบต.หัวหวา โดยมีผูรวมประชุม กํานัน สมาชิก อบต.หัวหวา รวมเขาประชุม 

ปรึกษาหารือ และแนวทางการปองกันและเตรียมความพรอมรับสถานการณ COVID-19

เกิน 37.5 องศาเซลเซียส !!! หามเขานะจีะ…



กิจกรรมประจําเดอืนมีนาคม 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย อบต.หัวหวา ดําเนินการทําความสะอาดพื้นที่วัดเกาะสมอ หมูที่ 2 เพื่อปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19



งบรายรับ-รายจายจริงประจําเดอืนมกราคม 2563

งบรายรับ-รายจายประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจาย 

รายรับ รายจาย

หมวดภาษีอากร 48,937.00 งบกลาง 1,469,833.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 111,099.20 งบเงินอุดหนุน 284,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 12,296.94 งบดําเนินงาน 315,495.36 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 48,148.00 งบบุคลากร 1,039,165.00 

หมวดภาษีจัดสรร 8,001,038.63 งบลงทุน -

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 2,535,400.00 

รวมรายรับทั้งหมด 10,756,919.77 รวมรายจายทั้งหมด 3,108,493.36 



งบรายรับ-รายจายจริงประจําเดอืนกมุภาพนัธ 2563

งบรายรับ-รายจายประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจาย 

รายรับ รายจาย

หมวดภาษีอากร 376,611.01 งบกลาง 1,669,441.50 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 89,660.10 งบเงินอุดหนุน 294,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 224,357.37 งบดําเนินงาน 319,474.97 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 3,134.00 งบบุคลากร 1,050,392.58 

หมวดภาษีจัดสรร 1,903,317.56 งบลงทุน 464,500.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 1,419,400.00 

รวมรายรับทั้งหมด 4,016,480.04 รวมรายจายทั้งหมด 3,797,809.05 



งบรายรับ-รายจายจริงประจําเดอืนมีนาคม 2563

งบรายรับ-รายจายประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจาย 

รายรับ รายจาย

หมวดภาษีอากร 380,885.00 งบกลาง 1,175,657.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 82,794.00 งบเงินอุดหนุน -

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 228,954.28 งบดําเนินงาน 430,678.08 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 2,112.00 งบบุคลากร 1,060,069.99 

หมวดภาษีจัดสรร 2,602,105.71 งบลงทุน 43,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 1,126,900.00 

รวมรายรับทั้งหมด 4,423,750.99 รวมรายจายทั้งหมด 2,709,405.07 



โครงการงานกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2563

ลําดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1
โครงการกอสรางถนนลูกรังบานหัวหวา หมูท่ี 1 จากท่ีนาง

มณฑล สิงหทอง ถึงท่ีนางพล กล่ินศิริ
66,000.00 40,700.00 25,300.00 

2
โครงการกอสรางถนนลูกรังบานหายโศก หมูท่ี 4 จากท่ีนาง

อําพร สุขหอม ถึงบานนางมาลัย สืบจันทร
189,500.00 123,800.00 65,700.00 

3

โครงการวางทอประปาหมูบานสีเสียดไทรงาม หมูท่ี 16 จาก

เขตติดตอหมูท่ี 9 บานหนองปรือนอย ถึงหมูท่ี 16 บาน

สีเสียดไทรงาม

300,000.00 300,000.00 -

รวมราคางานโครงการ 555,500.00 464,500.00 91,000.00 
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กฎหมายมรดก 
ว่าดว้ยเรื่องการแบง่ทรพัยม์รดก 

•การแบง่มรดกโดยมีพินยักรรม 
กรณีมีพินยักรรม พินยักรรมเป็นนิติกรรมท่ีแสดงเจตนาของเจา้มรดกว่าใครจะรบั

มรดกทรพัยส์นิและสว่นไหนท่ีมีใครจะไดร้บัหลงัจากเจา้มรดกตาย หากเจา้มรดกไมไ่ด้

รา่งพินยักรรมไวล้ว่งหนา้ว่าใครจะไดอ้ะไรนัน้ มาตรา 1599 ไดก้าํหนดไวต้ามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไมว่่าทรพัยส์นิคณุจะมีมากหรอืนอ้ยเท่าใด เจา้มรดกคง

ตอ้งการใหแ้น่ใจว่าจะจดัสรรไปยงับคุคลท่ีสมควรจะไดร้บัหลงัจากท่ีตาย ประเทศไทยก็

คลา้ยๆกบัหลายประเทศ (มาตรา 1599 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย)์

• เม่ือบคุคลใดตาย มรดกของบคุคลนัน้ตกทอดอยูแ่ก่ทายาท ทายาทอาจเสียไปซึ่งสทิธิ

ในมรดกไดแ้ตโ่ดยบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายนีห้รอืกฎหมายอ่ืนแห่งมาตรา 1599

•ในประเทศไทยถา้บคุคลใดตายลงโดยไมไ่ดท้าํพินยักรรมไว้ ทรพัยส์นิย่อมตกไปแก่
ทายาทโดยผลของกฎหมาย (ทายาทตามกฎหมาย) (มาตรา 1603 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย)์ • กองมรดกยอ่มตกทอดแก่ทายาทโดยสทิธิตามกฎหมาย

หรอืโดยพินยักรรม •ทายาทท่ีมีสทิธิตามกฎหมาย เรยีกว่า "ทายาทโดยธรรม“ ทายาทท่ี
มีสทิธิตามพินยักรรม เรยีกว่า "ผูร้บัพินยักรรม" ตามมาตรา 1603 ดงันัน้หากมี

พินยักรรมตอ้งแบง่ทรพัยม์รดกตามพินยักรรมระบกุ่อนถา้มีทรพัยส์นิอ่ืนนอกเหนือท่ีระบุ

ไวห้รอืไม่ไดท้าํพินยักรรมก็สามารถแบง่ไดด้งันีคื้อแบง่ • ทายาทโดยธรรมๆมีหกลาํดบั
เท่านัน้ และภายใตบ้งัคบัแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลาํดบัมีสทิธิไดร้บัมรดก

ก่อนหลงัดงัต่อไปนี้ คือ1.สืบสนัดาน 2. บดิามารดา 3. พ่ีนอ้งรว่มบดิามารดาเดียวกนั

4. พ่ีนอ้งรว่มบดิาหรอืรว่มมารดาเดียวกนั 5. ปู่ ย่า ตา ยาย 6. ลงุ ปา้ นา้ อา ตาม

มาตรา 1629 •คู่สมรสท่ียงัมีชีวิตอยู่นัน้ก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใตบ้งัคบัของ

บทบญัญตัิพิเศษแหง่มาตรา 1635
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กองบรรณาธิการ
ท่ีปรึกษา              :    นายสุรชัย  ทนสงิห  นายก อบต.หัวหวา

บรรณาธิการ         :    นายอุดม  คูศรี ปลัด อบต.หัวหวา

ผูตรวจสอบขอมูล  : นายบําเพ็ญ  ปญญา หัวหนาสํานักปลัด อบต.  หัวหวา

จัดทําโดย             :    น.ส. กชพร  สายรัตน (หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน)

นายสุระเดช  ไกรศรี (นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

น.ส. ปนัดดา  บุญสวัสด์ิ (เจาพนักงานธุรการ)

โครงการพระราชดําริฝนหลวง เป็นโครงการท่ีก่อกําเนิดจากพระมหา

กรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัท่ีทรงห่วงใยในความทกุขย์ากของพสกนิกรใน

ท้องถ่ินทุรกันดาร ซึ่งต้องประสบปัญหาขาดแคลนนํ้า เพ่ืออุปโภคบริโภค และใช้ใน

การเกษตรกรรม อันเน่ืองมาจากภาวะแห้งแล้ง ท่ีมีสาเหตุจากความผันแปร และ

คลาดเคล่ือนของฤดกูาลตามธรรมชาติ กล่าวคือ ฤดฝูนเริม่ตน้ล่าชา้เกินไป หรือหมดเรว็กว่า

ปกติ หรอืฝนทิง้ช่วงยาวในช่วงฤดฝูน



องคกรยุคใหม ตระหนักในหนาท่ี ยินดีรับใช สามัคคีจริงใจ โปรงใสในการทํางาน

เลมที่ 2/๒๕๖3 ประจําเดือนเมษายน-มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖3

เลขที่ 13 หมู 14 ต.หัวหวา อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๓๓ www.huawa.go.th



กิจกรรมประจําเดอืนเมษายน 2563

27 เมษายน 2563 เจาหนาที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยออกใหบริการสงนํ้ากับ

ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ตําบลหัวหวา

ทรัพยากรน้ํามีวันหมด//ใชทุกหยดอยางรูคุณคา



กิจกรรมประจําเดอืนพฤษภาคม 2563

19 พฤษภาคม 2563 การจัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา ในชวง

การปดศูนยพฒันาเด็กเล็กเน่ืองจากสถานการณ COVID-19

ไมไดออย///แตอรอยมาก//อาหารของเรา



กิจกรรมประจําเดอืนพฤษภาคม 2563

21 พฤษภาคม 2563 เจาหนาที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยออกใหบริการสงนํ้ากับ

ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ตําบลหัวหวา

ความเดือดรอนของประชาชน...//เราตองดูแล//



กิจกรรมประจําเดอืนพฤษภาคม 2563

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 กลุมบริษัท ผาแดงอินดัสทรี รวมกับกลุมบริษัท คันทรี่ กรุป จัดทํา

โครงการเพื่อสังคม "ปนนํ้าใจชวยภัยโควิด 19" ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา

น้ําใจไทยไมเหือดแหง//ผนึกกําลังฝาวิกฤตสูภัยโควิดไปดวยกัน//



กิจกรรมประจําเดอืนพฤษภาคม 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกใหบริการสงนํ้า

ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากการไมมีนํ้าใชอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ตําบลหัวหวา

ขาดนํา้คงขาดใจ...เมื่อมีใช้อย่าฟุ่มเฟือย



กิจกรรมประจําเดอืนพฤษภาคม 2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการชวยเหลอื

ผูประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตําบลหัวหวา เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการชวยเหลือผูประสบภัย

พิบัติในพื้นที่ตําบลหัวหวา เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) จํานวน 17 หมูบาน ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา

สวนเล็กๆ เพ่ือรวมชวยเหลือประชาชน



กิจกรรมประจําเดอืนมิถุนายน 2563

ขอประชาสัมพันธเชิญชวนรวมโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ดวยวิธี

เตนแอโรบิค" สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหัวหวา รวมกับ รพ.สต.หัวหวา ณ 

สวนสุภาพ หมู 15 ทุกวันจันทร, วันพุธ, วันศุกร และวันอาทิตย ต้ังแตเวลา 17.00 น. เปนตน

ไป

ถามันงาย...//ใครๆ ก็หุนดีไปหมดแลว//อ๊ึบ อ๊ึบ//



กิจกรรมประจําเดอืนมิถุนายน 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายกสุรชัย ทนสิงห ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ อบต.หัวหวา นําถุง

ยังชีพที่ไดรับการสนับสนุนจาก บริษัทผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) รวมกับกลุมบริษัท 

คันทรีกรุป จํากัด ไปมอบใหกับผูปวยติดเตียง และผูทุพพลภาพ ในพื้นที่ตําบลหัวหวา

ชีวิตไมไดมีไวใหยอมแพ..สู สู 



กิจกรรมประจําเดอืนมิถุนายน 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 การรณรงคฉีดยาพนหมอกควัน กําจัดยุงลาย ภายในพื้นที่ตําบลหัว

หวา ประจําป พ.ศ.2563

ทําส่ิงท่ียุงเกลียด // เพ่ือปองกันยุงกัด



กิจกรรมประจําเดอืนมิถุนายน 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เจาหนาที่ตรวจติดตามประเมินการเตรียมความพรอมการเปดเรียน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา เพื่อดําเนินตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โควิดมันนากลัว//อยากกักตัวท่ีหองเธอ//



กิจกรรมประจําเดอืนมิถุนายน 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุรชัย ทนสิงห นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา ได

เล็งเห็นความสําคัญของปญหายาเสพติด จึงไดจัดทําปายประชาสัมพันธเก่ียวกับการปองกันยา

เสพติด เน่ืองในวันตอตานยาเสพติดโลก

มุงม่ัน..แกไข..ขจัดภัย..ยาเสพติด !!!



กิจกรรมประจําเดอืนมิถุนายน 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสุรชัย ทนสิงห นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา 

มอบหมายใหทีมงานปองกันฯ อบต.หัวหวา ไปดําเนินการฉีดพนยุงลายปองกันโรคไขเลอืดออก 

กอนเปดภาคเรียนที่ 1/2563 ภายในโรงเรียนทั้ง 5 แหง ในเขตตําบลหัวหวา

ภารกิจ..พิชิตยุงลาย



งบรายรับ-รายจายจริงประจําเดอืนเมษายน 2563

งบรายรับ-รายจายประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจาย 

รายรับ รายจาย

หมวดภาษีอากร 64,470.00 งบกลาง 1,907,155.61 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 97,645.00 งบเงินอุดหนุน -

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 13,258.42 งบดําเนินงาน 1,133,389.46 

หมวดรายไดจากทุน 663.00 งบบุคลากร 1,069,987.42 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,407.00 งบลงทุน 327,600.00 

หมวดภาษีจัดสรร 3,296,528.27 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 5,418,000.10 

รวมรายรับท้ังหมด 8,891,971.79 รวมรายจายท้ังหมด 4,438,132.49 



งบรายรับ-รายจายจริงประจําเดอืนพฤษภาคม 2563

งบรายรับ-รายจายประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจาย 

รายรับ รายจาย

หมวดภาษีอากร 11,654.00 งบกลาง 1,435,129.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 45,900.00 งบเงินอุดหนุน -

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,768.00 งบดําเนินงาน 236,433.82 

หมวดรายไดจากทุน - งบบุคลากร 1,068,405.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 2,343.00 งบลงทุน 215,600.00 

หมวดภาษีจัดสรร 2,271,636.48 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 1,415,000.00 

รวมรายรับท้ังหมด 3,749,301.48 รวมรายจายท้ังหมด 2,955,567.82 



งบรายรับ-รายจายจริงประจําเดอืนมิถุนายน 2563

งบรายรับ-รายจายประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

รายการ รายรับ รายการ รายจาย 

รายรับ รายจาย

หมวดภาษีอากร 13,705.98 งบกลาง 1,435,329.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 291,205.50 งบเงินอุดหนุน 65,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 918.13 งบดําเนินงาน 379,499.61 

หมวดรายไดจากทุน 81,100.00 งบบุคลากร 1,051,910.65 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,950.00 งบลงทุน 1,475,668.00 

หมวดภาษีจัดสรร 1,178,446.87 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 1,774,700.00 

รวมรายรับท้ังหมด 3,342,026.48 รวมรายจายท้ังหมด 4,407,407.26 



โครงการงานกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2563

ลําดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสีเสียดไทรงาม 

หมู 16 จากบานนายวอง เขียวชอุม ถึงท่ีนายราชัย วงษพา
382,600.00 330,920.00 51,680.00 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา หมู 6

จากบานรอยตรีไพบูลย งามวงษ ถึงบานนางแดง นพคุณ
42,100.00 38,430.00 3,670.00 

3 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองระเนตร หมู 11 จาก

บานนางสุทิน ปตตะ ถึงท่ีบานนางนุน สอนเพ็ชร
300,000.00 150,000.00 150,000.00 

4 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองหูชาง หมู 8 จากบาน

นางสํารวย ศรเพชร ถึงท่ีนายสมศักด์ิ บุญนาม
32,900.00 19,500.00 13,400.00 

5 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ หมู 2 จากบานนาง

ณัฏฐิณี ซ่ือตรง ถึงโนนตาปูน
46,200.00 19,600.00 26,600.00 

6 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ หมู 3 จากบานนาง

เซง เอื้อเฟอ ถึงท่ีนายสุรศักด์ิ ซ่ือตรง
86,600.00 46,000.00 40,600.00 

รวมราคางานโครงการ 890,400.00 604,450.00 285,950.00 



โครงการงานกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ลําดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองนก หมู 

10 จากบานนางบรรทม รินทา ถึงท่ีนางบรรทม รินทา
151,700.00 135,600.00 16,100.00 

2
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนสับฟาก 

หมู 14 จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงท่ีนางสาวศิดาวรรณ 

สุมเหม

371,900.00 333,700.00 38,200.00 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกอุดมดี หมู 

12 จากบานนางกัญญาณัฏฐ วงษปน ถึงท่ีนายเสาร ดอนทอง

386,000.00 354,900.00 31,100.00 

4
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองปรือนอย 

หมู 9 จากท่ีนางเตือน เกาะจันทร ถึงบริเวณถังนํ้าประปา

หมูบาน 

124,500.00 99,400.00 25,100.00 

5 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมู 7 จากท่ีนางสาวสุพัตรา ศร

เพชร ถึงท่ีนายสอน มาสี
441,000.00 238,000.00 203,000.00 

6 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองปรือนอย หมู 9 จาก

ถนนหมายเลข 3039 ถึงสวนนางหรอง บริโภค
486,700.00 439,000.00 47,700.00 

รวมราคางานโครงการ 1,961,800.00 1,600,600.00 361,200.00 



โครงการงานกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ลําดับ ชื่อโครงการ
งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการกอสรางถมสนามกีฬาหมูบาน บานดอนสับฟาก หมู 

14 บริเวณรอบสนามกฬีาหมูบาน
365,900.00 355,200.00 10,700.00 

2
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 

Concrete บานหัวหวา หมู 1 จากท่ีนางสมคิด แสงเดือน ถึงท่ี

นายธนสิทธ์ิ เลิศพิพัฒนมงคลสกุล

800,600.00 624,800.00 175,800.00 

3
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 

Concrete บานหัวหวา หมู 1 จากท่ีนายนาวิน กิมเต็ก ถึงท่ี

นางกนกพร พิมแพง

621,800.00 522,800.00 99,000.00 

4
โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา 

หมู 5 จากวัดหัวซาธรรมิการาม ถึงถนนวัดหัวซาธรรมิการาม
410,700.00 401,300.00 9,400.00 

รวมราคางานโครงการ 2,199,000.00 1,904,100.00 294,900.00 
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กองบรรณาธิการ
ท่ีปรึกษา              :    นายสุรชัย  ทนสงิห  นายก อบต.หัวหวา

บรรณาธิการ         :    นายอุดม  คูศรี ปลัด อบต.หัวหวา

ผูตรวจสอบขอมูล  : น.ส. กชพร  สายรัตน (หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบต. หัวหวา)

จัดทําโดย             :    นายสุระเดช  ไกรศรี (นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

น.ส. ปนัดดา  บุญสวัสด์ิ (เจาพนักงานธุรการ)

โครงการปลูกข้าวเพือ่บริโภคครบวงจรในนิคมสหกรณอ่์าวลึกอันเน่ือง

มาจาพระราชดาํริ จังหวัดกระบี ่

1. เพ่ือส่งเสรมิใหเ้กษตรกรในเขตนิคมสหกรณอ่์าวลกึ ไดท้าํนาปลกูขา้วไวบ้รโิภคเป็น

การพึง่พาตนเองเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการซือ้ขา้วจากภายนอก

2. เพ่ือส่งเสรมิสนบัสนนุใหส้มาชิกรวมกลุ่มทาํการผลิตขา้วโดยใชส้หกรณเ์ป็นเครื่องมือ

ในการดาํเนินการ ซึง่ทาํใหส้ามารถผลิตขา้วไดอ้ย่างต่อเน่ืองในรูปของธนาคารขา้วและ

โรงสีขนาดเล็กครบวงจร
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