


 วารสารเทศบาลตำาบลห้วยยอดฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเผยแพร่

ผลการด ำาเน ินงานของเทศบาลในรอบ 6 เด ือน (ต ุลาคม 2561-

มีนาคม 2562) ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมและโครงการต่างๆ 

ที่เทศบาล ได้ดำาเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดำาเนินงาน 

ตามกรอบภารกิจอำานาจหน้าที ่ของเทศบาล ภายใต้นโยบายของ

นายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด ที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาเทศบาล 

และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล

 ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเทศบาลได้มุ่งมั่นพัฒนา

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ

พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม การจัดการขยะจากต้นทาง การดูแลใส่ใจในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข การดูแลด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งการ

พัฒนาระบบการทำางานให้บริการประชาชนเชิงรุก ส่งเสริมการศึกษา

และส่งเสริมการออกกำาลังกาย เพื ่อพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญ

ในทุกๆ ด้าน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีว่า “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

และมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเมืองน่าอยู่ ควบคู่การบริหารจัดการท่ีดี

อย่างย่ังยืน”

 วารสารเทศบาลฉบับนี้ จะเป็นสื่อกลางที่สำาคัญในการสร้าง 

การรับรู้ และความเข้าใจที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ ่งต่อการพัฒนาเทศบาลตำาบลห้วยยอดของเรา

ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในอนาคต
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บรรณาธิการ

• เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเทศบาลให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปทราบ

• เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างเทศบาลกับประชาชนและหน่วยงาน

• เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางราชการ

วัตถุประสงค์

Objective



ธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์

นายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด

 สวัสดีครับ วารสารเทศบาลตำาบลห้วยยอดฉบับนี้ เป็นฉบับที่ได้
จัดทำาข้ึนในช่วงเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เดือนตุลาคม ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดง
ความจงรักภักดี รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์
กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
(ร ัชกาลที ่  9) เน ื ่องในวันคล้ายว ันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) เน่ืองในวัน
คล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2561 ซึ ่งทั ้งสองพระองค์ทรงมี
พระคุณูปการต่อประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติ
 เดือนมีนาคมปีนี้ ก็เป็นเดือนแห่งประวัติศาสตร์การเมืองไทย
หลังจากห้าปีภายใต้รัฐบาลทหาร ในที่สุดประเทศไทยก็ได้จัดให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการตั้งทั่วไป เป็นครั้งแรก
ในรอบแปดปี เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 24 มีนาคม 2562 ขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชน
ชาวเทศบาลตำาบลห้วยยอดที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ

 ขณะเดียวกัน ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกชุมชน
ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาต่างๆ จากการลงพื้นที่ จัดเวที
ประชุมประชาคมทบทวนการจัดทำาแผนชุมชน ประจำาปี 2562 ทำาให้
เทศบาลได้รับทราบปัญหา และความต้องการในการนำามาจัดทำาแผน
พัฒนาเทศบาล ตามหลักการ “ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมแก้
ปัญหา” เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง
 

  ท้ายสุดน้ี เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันท่ี 4-6 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตั้งแต่เดือนเมษายน
ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 และขอเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์
พร้อมธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ตามอาคารสถานที่และบ้านเรือน
เพื่อแสดงความจงร ักภักด ีและสำาน ึกในพระมหากรุณาธ ิค ุณ 
โดยพร้อมเพรียงกัน

 เมื ่อวันที ่ 16 มีนาคม 2562 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ 
นายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day) ของอำาเภอ
ห้วยยอด เพ่ือเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังออกมาใช้สิทธิ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 บัตรเสียต้องไม่เกินร้อยละ 2 
 อย่างไรก็ดี  ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2562 มีประชาชน
ในเขตเทศบาลตำาบลห้วยยอด ออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง จำานวน 4,592 คน
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,674 คน  คิดเป็นร้อยละ 68 %

เดินรณรงค์ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ส.ส.

จากใจนายก“ฮ้วง”

 เทศบาลต ำาบลห ้วยยอด จ ัดก ิจกรรมต ักบาตรในโอกาส 
วันขึ ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าสำานักงานเทศบาล 
ตำาบลห้วยยอด  โดยมีนายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำาเภอห้วยยอด 
เป็นประธาน พระครูสิริรัตนากร เจ้าคณะอำาเภอห้วยยอด เจ้าอาวาส
วัดศรีรัตนาราม กล่าวสัมโมทนียกถาอำานวยพรปีใหม่ และนายกมล วรพงศ์พัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด  กล่าวอวยพรปีใหม่ เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่ประชาชนที่มาร่วมทำาบุญตักบาตร 

ร่วมตักบาตรปีใหม่ 2562   

ชาวเทศบาลตำาบลห้วยยอดพร้อมใจ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด 3
นายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด  075-271-971



  เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 ท่ีหน้าสำานักงานเทศบาลตำาบลห้วยยอด นายสมเกียรติ  ดวงมณี 
นายอำาเภอห้วยยอด ประธานในพิธีทำาบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำานวน 29 รูป เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ 
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  จากนั้น เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมอำาเภอห้วยยอด   นายสมเกียรติ  ดวงมณี 
นายอำาเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบ้ืองหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันคล้าย
วันสวรรคต เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมพิธี
  เวลา 19.00 น. นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำาเภอห้วยยอด เป็นประธานถวายบังคม
และจุดเทียนน้อมรำาลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพ่ือบำาบัดทุกข์บำารุงสุขแก่
ปวงชนชาวไทย พร้อมยืนสงบน่ิงไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที ณ ศาลาประชาคมอำาเภอห้วยยอด

  เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2561 ท่ีหน้าสำานักงานเทศบาลตำาบลห้วยยอด นายสมเกียรติ  ดวงมณี นายอำาเภอห้วยยอด ประธานในพิธี
ทำาบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำานวน 29 รูป เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2561 พร้อมด้วย นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด หัวหน้า
ส่วนราชการ  ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  จากน้ัน เวลา 09.00 น. ท่ีศาลาประชาคมอำาเภอห้วยยอด   นายสมเกียรติ  ดวงมณี นายอำาเภอห้วยยอด   นำาข้าราชการทุกหน่วยงาน 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายพวงมาลา และถวายบังคมเบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ท่ีมีต่อพสกนิกร และปวงชนชาวไทย อันหาท่ีสุดมิได้ 
  เวลา 19.00 น. นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำาเภอห้วยยอด ประธานในพิธี นำาผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำาลึก 
และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 57 นาที  เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงบำาเพ็ญ
พระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ ทำาให้พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ของพสกนิกรชาวไทยและต่างชาติ 
และทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซ่ึงมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ท่ีทรงเป็นท่ีรักย่ิงของปวงชน”

ตักบาตร วางพวงมาลา จุดเทียน น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราช 

พิธีตักบาตร วางพวงมาลา จุดเทียน น้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 เน่ืองในวันสวรรคต

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด4
รองนายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด  075-235-545, 075-235-547



สืบสานประเพณีลากพระห้วยยอด

  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำาบลห้วยยอด ร่วมกับสภาวัฒนธรรม

อำาเภอห้วยยอด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในอำาเภอห้วยยอด จัดงานประเพณี

ลากพระอำาเภอห้วยยอด ครั้งที่ 15 ประจำาปี 2561 ขึ้น ณ บริเวณหน้าสำานักงาน

เทศบาลตำาบลห้วยยอด เพื ่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย  โดยมี

นายสมเกียรติ  ดวงมณี นายอำาเภอห้วยยอด เป็นประธาน และนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ 

นายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำาเภอห้วยยอด 

กล่าวรายงาน

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด 5



  เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำาบลห้วยยอด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำาปี 2561 เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง

ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยอันงดงามที่มีคุณค่า ด้วยการแสดงความกตัญญูกตเวที

ต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะการรู้คุณค่าของน้ำาท่ีใช้ในการดำารงชีวิต โดยมีนายสมเกียรติ ดวงมณี

นายอำาเภอห้วยยอด เป็นประธาน และนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด  

กล่าวรายงาน

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด6
รองปลัดเทศบาล  075-272-284



  เทศบาลตำาบลห้วยยอด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เม่ือวันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 

2562   ณ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา   โดยนายสมเกียรติ ดวงมณี 

นายอำาเภอห้วยยอด เป็นประธานพิธีเปิดงาน นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายก

เทศมนตรีตำาบลห้วยยอด กล่าวรายงาน  และนางสาวขวัญจิรา ขันธมะณีศรี 

รองประธานสภาเด็กและเยาวชน อ่านสารวันเด็กของ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ภายใต้คำาขวัญ 

วันเด็กแห่งชาติ 2562

  โดยจัดกิจกรรมเพื่อให้ความสำาคัญแก่เด็กและเยาวชน ที่จะเติบโต

เป็นพลังสำาคัญของชาติต่อไปในอนาคต ซ่ึงภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย 

โอกาสน้ี นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 

ชุมชน เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองมาร่วมงานเป็นจำานวนมาก

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”  

ปลัดเทศบาล  075-235-142

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด 7
สำานักปลัดเทศบาล  075-271-332



สภาเทศบาลฯ ผ่านความเห็นชอบ

     สมัยสามัญ สมัยแรก กำาหนดในเดือนกุมภาพันธ์ เริ ่มตั้งแต่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป มีกำาหนด 30 วัน 

      สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 กำาหนดในเดือนพฤษภาคม 2562 เร่ิมต้ังแต่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป มีกำาหนด 30 วัน

      สมัยสามัญ สมัยที่ 3 กำาหนดในเดือนสิงหาคม 2562 เริ่มตั้งแต่

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีกำาหนด 30 วัน

   สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 กำาหนดในเดือนพฤศจิกายน 2562 เร่ิมต้ังแต่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป มีกำาหนด 30 วัน

  รวมทั้งที่ประชุมสภาเทศบาลยังได้กำาหนดวันเริ่มสมัยประชุม

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำาปี 2563 โดยกำาหนด วันเริ ่มประชุม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป มีกำาหนด 30 วัน

  นอกจากนี ้ ที ่ประชุมสภาเทศบาล ยังได้ผ่านญัตติของ

นายกเทศมนตรีเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำาชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองการศึกษา ญัตติขออนุมัติ

ใช้จ่ายเงินสะสมของกองการศึกษา กองช่าง กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 4 สมัย

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิทยา โลกุตตระ 

ประธานสภาเทศบาลตำาบลห้วยยอด เป็นประธานการประชุม

สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำาปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติ

ผ่านความเห็นชอบกำาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล จำานวน 4 สมัย 

     กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำาบลห้วยยอด ได้มอบบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ แก่ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม 

ภายใต้โครงการไทยนิยมย่ังยืน เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย  

ในกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือที่ไม่สามารถเดินทาง

มาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ซึ่งผ่านคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำาหนดไว้ 

จำานวนทั้งสิ้น 217 ราย

ส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ผู้มีสิทธิ์เพิ่มเติม 217 ราย

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด8
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  075-271-494, 075-272-295, 199



เวทีประชาคมทบทวนการจัดทำาแผนชุมชน

  เทศบาลตำาบลห้วยยอด ได้ลงพ้ืนท่ีจัดเวทีประชุมประชาคม

เพื่อทบทวนการจัดทำาแผนชุมชน ประจำาปี 2562 ทั้ง 8 ชุมชน  

ระหว ่างว ันท ี ่  26 ก ุมภาพ ันธ ์  -13 ม ีนาคม 2562  โดยม ี

นายธวัชช ัย วรพงศ์พ ัฒน์ นายกเทศมนตรีต ำาบลห้วยยอด 

เป็นประธาน เพื ่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของการมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

เป็นการรับทราบปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน

อย่างตรงประเด็น เพ่ือนำาข้อมูลท่ีได้มาจัดทำาเป็นแผนพัฒนาเทศบาล 

ตามหลักการ “ร ่วมคิด ร ่วมวางแผน และร่วมแก้ป ัญหา”

เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

ประจำาปี 2562 

  เมื ่อวันที ่ 5 มีนาคม 2562 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ 

นายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำาบลห้วยยอด ประจำาปี 2562

ซ่ึงมีผลการดำาเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีสมาชิก 373 ราย 

มีเงินกองทุน 769,781.66 บาท โดยได้มอบสวัสดิการแก่สมาชิก 

ในปี 2561 ดังนี้

  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล จำานวน 27 ราย เป็นเงิน 15,400 บาท 

  สวัสดิการกรณีเสียชีวิต จำานวน 5 ราย เป็นเงิน 16,500 บาท

  สวัสดิการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จำานวน 1 คร้ัง เป็นเงิน 1,000 บาท

  สวัสดิการทุนการศึกษา จำานวน 16 ราย เป็นเงิน 9,000 บาท  

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,900 บาท

  นอกจากนี ้  ได ้มอบท ุนการศ ึกษา จ ำานวน 16 ท ุน 

และมอบของที่ระลึกแก่สมาชิกซึ่งไม่เคยเบิกเงินสวัสดิการ

กองทุนอีกด้วย

ประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชน

ให้ยืมรถจักรยานเพื่อส่งเสริม   ชมรมจักรยานอำาเภอห้วยยอด โดยนายกมล วรพงศ์พัฒน์ 

รองนายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด ในฐานะประธานชมรมฯ ได้เปิด

ให้ยืมรถจักรยานแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ

ป่ันจักรยานเพ่ือออกกำาลังกายและสร้างเสริมสุขภาพ ณ จุดบริการ

ยืมจักรยาน อาคารสระว่ายน้ำาเทศบาลตำาบลห้วยยอด 

การออกกำาลังกาย

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด 9
สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลฯ  075-235-466, 075-271-471



  เมื ่อวันที ่  7  มีนาคม 2562  ที ่บริเวณโรงเรียนผู ้สูงอายุเทศบาลตำาบลห้วยยอด

(สมาคมห้วยยอดการกุศล) นายสมศักดิ์ เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด 

ได้เปิดตลาดนัดนักเรียนโรงเรียนผู ้ส ูงอายุเทศบาลตำาบลห้วยยอด “ช็อปกันให้สนั ่น 

ชิมกันให้อ่ิม  ชิลชิลกันแบบสบายๆ” เพ่ือให้นักเรียนฯ ได้มีพ้ืนท่ีแสดงสินค้าและผลงานของตัวเอง 

สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สนับสนุนผู้สูงอายุให้มีรายได้ โดยมีสินค้าท่ีผลิตเอง งานฝีมือ 

งานตัดเย็บ งานเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ผักสวนครัวปลอดสารพิษ ขนมต่างๆ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ เปิดจำาหน่ายทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1และสัปดาห์ที่ 2 

ของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

เปิดตลาดนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลฯ 

  นายสมศักด์ิ เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  และอาสาสมัคร

สาธารณสุข ลงพ้ืนท่ีชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพ่ือร่วมกันรณรงค์กำาจัด

แหล่งเพาะพันธ์ย ุงลาย ตามแผนการรณรงค์ จ ิตอาสาพัฒนา

สิ ่งแวดล้อมเพื ่อกำาจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทุกๆ เดือน ตั ้งแต่

เดือนมีนาคม-ธันวาคม 2562 หมุนเวียนไปครอบคลุมทุกชุมชน  

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบท 

ทำาลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง สำารวจภาชนะท่ีมีน้ำาขัง และภาชนะท่ีพบ

ลูกน้ำายุงลาย 

จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ร่วมรณรงค์โรคไข้เลือดออก

  เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562   นายกมล  วรพงศ์พัฒน์  รองนายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด 

และนายสมศักด์ิ เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้าง คณะกรรมการและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าเรือ อำาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน 

เร่ืองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลห้วยยอด เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และรับฟังการ

บรรยายการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือเปิดโลกทัศน์และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ท่าเรือ 

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด10
กองวิชาการและแผนงาน  075-272-301



 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีวัดห้วยยอด นายสมศักด์ิ  เรืองอุดมโชคชัย 
รองนายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียน
เพ่ือแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เน่ืองในวันมาฆบูชา เพ่ือระลึกถึงพระคุณ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์  เน่ืองจากเป็นวันท่ีมี
เหตุการณ์สำาคัญเกิดข้ึน 4 ประการ คือ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 มีพระอรหันต์ 
จำานวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย เป็นผู้ได้รับการ
อุปสมบทจากพระพุทธเจ้า เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ 
คือ ละชั่ว ทำาดี ทำาจิตใจให้ผ่องใส เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเอง สังคม 
และความสันติสุขของประเทศชาติ ซ่ึงชาวพุทธได้น้อมนำามาปฏิบัติโดยตลอด

พุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียน วันมาฆบูชา 

รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสมศักดิ์ เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรี

ตำาบลห้วยยอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีส่วนส่ิงแวดล้อม สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัดตรัง และจิตอาสาเราทำาดีด้วยหัวใจเทศบาลตำาบลห้วยยอด ลงพื้นที่ตลาดเสริมสุข 

(ตลาดควนหนังขำา) รณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม กับพ่อค้าแม่ค้า

และประชาชนท่ีไปจ่ายตลาด เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชน

เล็งเห็นความสำาคัญของการงดใช้โฟม ลดใช้พลาสติก ส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้า ในการจับจ่ายซื ้อของ 

ตลอดจนส่งเสริมการใช้ถุงไบโอพลาสติกที ่ย่อยสลายได้ง่าย เพื่อลดมลพิษเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2562 นายสมศักด์ิ เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรี
ตำาบลห้วยยอด พร้อมเจ้าหน้าท่ีเทศบาล ผู้นำาชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข
เดินรณรงค์ขอความร่วมมือให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ แยกขยะก่อนทิ้ง
และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัยแยกขยะก่อนท้ิง 
ตามหลักการ “ใช้น้อย ใช้ซ้ำา นำากลับมาใช้ใหม่” สร้างจิตสำานึกและการมี
ส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน
 นอกจากน้ี ยังมีการร่วมรณรงค์ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานทุกภาคส่วน 
สู่วินัยในการลดขยะต้นทาง และคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร ด้วยการลดใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีแก่สังคม 

รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ใช้น้อย ใช้ซ้ำ� นำ�กลับม�ใช้ใหม่ สร้�งจิตสำ�นึก ลดขยะต้นท�ง

“จิตอาสาเราทำาดีด้วยหัวใจ”

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด 11
กองคลัง  075-271-582, 075-235-143



  เมื ่อวันที ่ 16 มีนาคม 2562 ที ่บริเวณตลาดลูกเสือ ถนนเทศบาล 10 

นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำาเภอห้วยยอด เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ 60 ปี 

พ่อหลวง ร.9 เสด็จประพาสห้วยยอด “ร้อยเรียงความทรงจำา สู่ความหมายแห่ง

ปัจจุบัน” โดยมีนายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด 

ประธานชมรมรักษ์เมืองเก่าห้วยยอด กล่าวรายงาน ซ่ึงชมรมรักษ์เมืองเก่าห้วยยอด 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย เทศบาลตำาบลห้วยยอด การท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดตรัง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ้ง ตรัง 

และได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน ร้านค้า บริษัท บุคคลต่างๆ กว่า 61 ราย 

ร่วมกันจัดข้ึน ระหว่างวันท่ี 15-16 มีนาคม 2562 เพ่ือน้อมรำาลึกถึงพระราชกรณียกิจ

และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อครั้งเสด็จประพาสอำาเภอห้วยยอด ครบ 60 ปี ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 

  เทศบาลตำาบลห้วยยอด ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ชั้น ป.6 เด็กชายรามเทพ ศรีสมโภชน์ 

สอบเข้าเรียน ได้ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 

โรงเรียนสภาราชินี เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปรานสุข  เด็กหญิงสริตา โทธรรม 

และเด็กหญิงวนัชพร ชูบุญสังข์ สอบเข้าเรียนได้ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนห้วยยอด

พ่อหลวง ร.9 เสด็จประพาสห้วยยอด

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง

นิทรรศการ 60 ปี 

  ขอแสดงความยินดีก ับ เด ็กชายจิรว ัฒน์ ช ูแก ้วร ่วง 

เด็กหญิงวนัชพร ชูบุญสังข์ และเด็กหญิงณัฏฐณิชา ปราณสุข

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ท่ีได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี 

ปีการศึกษา 2561 ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

โรงเรียนเทศบาลฯ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด12
กองช่าง  075-235-144, 075-271-366



ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ตั้งไว้

งบประมาณ

ใช้ไป

งบประมาณ

คงเหลือ

1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 500,000 189,449.60  310,550 

2 โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 50,000 30,460  19,540 

3 โครงการวันปิยมหาราช 21,000 16,260  4,740 

4 โครงการจัดงานประเพณีลากพระ 200,000 135,326.62 64,673 .38

5 โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุ(ทุกเดือน) 300,000 42,480  257,520 

6 โครงการวันกำาเนิดโรงเรียน  -  -  ไม่ใช้งบประมาณ 

7 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง 50,000 40,720  9,280 

8 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 400,000 393,228  6,772 

9 โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -  - ไม่ใช้งบประมาณ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2562

 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร

 โครงการวันปิยมหาราช

 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง

 โครงการวันกํำาเนิดโรงเรียน

โครงการจัดงานประเพณีลากพระโครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุ (ทุกเดือน)

โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด 13
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด 13
075 -271 -331กองสวัสดิการสังคม  075-272-302



ซ่อมแซมผิวจราจร
     เทศบาลตำาบลห้วยยอด  ดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณถนนในเขตเทศบาล เพ่ือให้ประชาชน ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร  และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ

  เทศบาลตำาบลห้วยยอด ดำาเนินการซ่อมไฟสาธารณะ 

ไฟชุดหลอด LED และติดต ั ้งโคมไฟในเขตเทศบาลฯ

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง

กับประชาชนที่สัญจรในเวลากลางคืน และเพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ติดตั้งเครื่องออกกำ�ลังกาย
  เทศบาลตำาบลห้วยยอด ดำาเนินการติดตั้งเครื่องออก

กำาลังกายเพ่ิมเติม ภายในบริเวณสวนสาธารณะตำาหนักร่ืนรมย์ 

เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำาลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง

ตีเส้นการจราจร
  เทศบาลตำาบลห้วยยอด ดำาเนินการตีเส้นจราจรบริเวณ

ถนนในเขตเทศบาล จำานวน 16 สาย  เพื่ออำานวยความสะดวก

แก่ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนน และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน

ซ่อมแซมบ้านป้าสร้อย
  เทศบาลตำาบลห้วยยอด ได้ดำาเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับ

ผู้สูงอายุและผู้พิการรายนางสร้อย ช่วยบำารุง บ้านเลขท่ี 34/47

ถนนเทศารัษฎา เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสม

ตามโครงการ 1 ตำาบลซ่อม 1 ตำาบลสร้าง

ก่อสร้างห้องน้ำ�-ห้องส้วม
  เทศบาลตำาบลห้วยยอด ได้ดำาเนินการก่อสร้างห้องน้ำา

ห้องส้วม บริเวณด้านข้างอาคารอเนกประสงค์เทพสถิตย์  

เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนมีความสะดวกและเพียงพอต่อการใช้บริการ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด14
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด

075 -271 -331

14
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  075-235-463, 075-271-500

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา  075-271-169



นายอําเภอห้วยยอด 

เปิดงานตรุษจีนห้วยยอด 

  เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2562  เทศบาลตำาบลห้วยยอดร่วมกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชนในเขตเทศบาลฯ จัดงานประเพณีตรุษจีน เพื่อฟื้นฟู

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ส่งเสริมการจับจ่าย

ซื้อของเซ่นไหว้บรรพบุรุษให้มีความคึกคัก โดยมีนายสมเกียรติ  ดวงมณี 

นายอำาเภอห้วยยอด  เป็นประธานเปิดงาน  นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ 

นายกเทศมนตรีตำาบลห้วยยอด กล่าวรายงาน โดยมีประชาชนร่วมงาน

เป็นจำานวนมาก 

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด 15
กองการศึกษา  075-272-284

สถานธนานุบาลเทศบาลฯ  075-271-546




