


เจ้าของ	 :	 เทศบาลตำบลห้วยยอด	
ที่ปรึกษา	:	 นายธวัชชัย		วรพงศ์พัฒน์	 นายกเทศมนตรี			 
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	 	 และหัวหน้ากองทุกกอง
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	 	 นางนวนิจ		สาคะโร		 รองปลัดเทศบาล
	 	 นางอาภรณ์		แซ่ตั้น	 ผู้อำนวยการกองวิชาการ	
	 	 	 และแผนงาน
	 	 นางพิมมาส		จันทร์ผ่อง	 นักวิชาการประชาสัมพันธ์		
	 	 ประสิทธิ์			ดำคง	 ผู้ช่วยช่างภาพ
จัดทำโดย	:		งานประชาสัมพันธ	กองวิชาการและแผนงาน
	 	 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด
	 	 โทร.	075-271-331	โทรสาร.	075-271-332
	 	 http://www.huaiyodcity.go.th,
	 	 Email-huaiyodcity@gmail.com
	 	 https://www.facebook.com/huaiyodcity	trang
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TalkTalkTalk

 วารสารเทศบาลฯ ฉบับนี้ 	เป็นการนำเสนอผลงานและ 
กิจกรรมท่ีเด่นๆ	 ตลอดห้วงระยะเวลาท่ีผ่านมา	 ซ่ึงแต่ละกิจกรรมได้รับ 
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์กรทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน 
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	พี่น้องประชาชน	ที่ได้	มีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
เทศบาลตลอดมา	รวมท้ังยังให้การต้อนรับและร่วมเสนอความคิดเห็น 
อย่างเต็มที่จากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน	 ซึ่งเทศบาลก็ได้ 
น้อมรับและนำมาเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการเทศบาล 
ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 ท้ายสุดนี ้ ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 2559	 นี้	 
กระผม	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 
ตลอดจนพระบุญญาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทุกพระองค์	 ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องประชาชน 
ชาวเทศบาลตำบลห้วยยอดทุกท่าน	 ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์ 
พิพัฒน์มงคล	สมบูรณ์พูนผล	และขอให้ยึดม่ันในหลักคุณธรรม	จริยธรรม 
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนา 
สังคม	และประเทศชาติให้สถิตย์สถาพรตลอดไป

TalkTalkTalk
 สวัสดีครับ...กลับมาพบกับวารสารเทศบาลตำบลห้วยยอด 
ฉบับประจำเดือน	 มกราคม-ธันวาคม	 2558	 เป็นฉบับต้อนรับนายก 
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิม	 กลับเข้ามาบริหารงาน 
อีกครั้ง	 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น	ฉบับที่	5/2558	ลงวันที่	11	กุมภาพันธ์	2558		เพื่อร่วมกัน 
ขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความ 
สงบแห่งชาติ	(คสช.)	ที่กำหนดไว้ระหว่างการปฏิรูปประเทศ	

 ปรีชา  จันทร์โหนง
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยอด

เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเทศบาลให้ส่วนราชการ	ภาคเอกชน	และประชาชนทั่วไปทราบ
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างเทศบาลกับประชาชนและหน่วยงาน
เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางราชการ
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พิพัฒน์มงคล	สมบูรณ์พูนผล	และขอให้ยึดม่ันในหลักคุณธรรม	จริยธรรม 
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนา 
สังคม	และประเทศชาติให้สถิตย์สถาพรตลอดไป

TalkTalkTalk
 สวัสดีครับ...กลับมาพบกับวารสารเทศบาลตำบลห้วยยอด 
ฉบับประจำเดือน	 มกราคม-ธันวาคม	 2558	 เป็นฉบับต้อนรับนายก 
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิม	 กลับเข้ามาบริหารงาน 
อีกครั้ง	 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น	ฉบับที่	5/2558	ลงวันที่	11	กุมภาพันธ์	2558		เพื่อร่วมกัน 
ขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความ 
สงบแห่งชาติ	(คสช.)	ที่กำหนดไว้ระหว่างการปฏิรูปประเทศ	

 ปรีชา  จันทร์โหนง
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยอด

เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเทศบาลให้ส่วนราชการ	ภาคเอกชน	และประชาชนทั่วไปทราบ
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างเทศบาลกับประชาชนและหน่วยงาน
เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางราชการ

วัตถุประสงค์
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 กระผม	 นายธวัชชัย	 วรพงศ์พัฒน์	 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 

รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลฯ 

และเข้ามาบริหารงานเทศบาลอีกครั้ง	 เนื่องจากยังมีภารกิจและสิ่งที่จะต้อง 

พัฒนาเพิ่มเติมในด้านต่างๆ	 ตามแนวทาง	 “จะสานงานต่อ	 ก่องานใหม่”	

ซึ่งจะต้องพัฒนาและดำเนินการต่อไป	 เพื่อให้เทศบาลของเราก้าวไปสู่การ 

พัฒนาท่ีสมดุล	ให้พ่ีน้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและย่ังยืน	เพ่ือประโยชน์สุข 

ของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลห้วยยอด	 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 

ต่อสภาเทศบาลในทุกๆ	 ด้าน	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก 

ทุกท่าน	 ทุกองค์กรและทุกภาคส่วน	 ในการร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยกันจึงจะ 

สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

กราบเรียน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน
ชาวเทศบาลตำบลห้วยยอด ที่เคารพทุกท่าน 

กราบเรียน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน

“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”สารจากใจนายก 

 กระผม	จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด	ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน	และการบริหารงาน	 

ในการบำบัดทุกข์	 บำรุงสุข	 สร้างความสะดวก	 ความอยู่ดีกินดี	 มีความรัก	 ความสามัคคี	 ความปรองดองสมานฉันท์	 และจะ 

ทุ่มเทเสียสละกำลังกาย	 กำลังใจ	 กำลังความสามารถในการรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ	 เพื่อรักษาผลประโยชน์ 

ของพี่น้องประชาชน	และเพื่อให้เทศบาลตำบลห้วยยอดมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง		ประชาชนอยู่ดีมีสุขตลอดไป

 สุดท้ายน้ี  ในศุภวาระดิถีข้ึนปีใหม่	พุทธศักราช	2559	ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย	

ที่ท่านเคารพนับถือ	 ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข	 สิริสวัสดิ์	 พิพัฒน์มงคล	 สมบูรณ์พูนผล	

ด้วยลาภ	ยศ	ธนสารสมบัติ	มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง	และสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน และการบริหารงาน

“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน และการบริหารงาน

 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช ้
จักรยานในชีวิตประจำวัน “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอดเปิดโครงการ

กิจกรรม
“Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ”

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช้
จักรยานในชีวิตประจำวัน 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอดเปิดโครงการ

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช้สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช้
จักรยานในชีวิตประจำวัน 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอดเปิดโครงการ
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 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้า 
ส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง 
ประเทศไทยจังหวัดตรัง

 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการ 
พิเศษถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

 นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา 
ถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 
23 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้า

ºÑ¹·Ö¡à·»¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾Ã “5 Ņ̃¹ÇÒÁËÒÃÒª”

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการ

ºÑ¹·Ö¡à·»¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾Ã “12 ÊÔ§ËÒ ÁËÒÃÒªÔ¹Õ”

นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
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นายกฮ้วงร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”
 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
  พนักงานครูเทศบาล ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  “Bike For Mom 
  ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ของจังหวัดตรัง เพื่อแสดงออกถึงความ 
    จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพของ 
        ประชาชน ในการรณรงค์ร่วมออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการ 
           ออกกำลังกายมากขึ้นและเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

คุณแม่รัตนา ธนาเจริญสุกล แม่ดีเด่น
คุณพิพม์ภัทร วัฒนสิน สตรีไทยดีเด่น

อำเภอห้วยยอด “วันแม่แห่งชาติ”
 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับนางรัตนา ธนาเจริญสกุล ที่ได้รับ
รางวัลแม่ดีเด่นเทศบาลตำบลห้วยยอดและนางพิมพ์ภัทร วัฒนสิน ประธาน
กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลฯ ที่ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นอำเภอห้วยยอด เนื่องใน
วันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหา

 ปั่นเพื่อแม่”
5ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-235-142, 075-272-284
»ÅÑ´à·ÈºÒÅ, ÃÍ§»ÅÑ´à·ÈºÒÅ

075-235-142, 075-272-284
»ÅÑ´à·ÈºÒÅ, ÃÍ§»ÅÑ´à·ÈºÒÅ



นายปรีชา	จันทร์โหนง
ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานเทศบาล	8) นางธีติ	ทวนชีพ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลห้วยยอดนางนวนิจ	สาคะโร
รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานเทศบาล8)

นางอรพินท์		ไชยคง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป	7)

นางอาภรณ์		แซ่ตั้น
ผู้อำนวยการกองวิชาการ

และแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป7)

นายสุวิทย์		มักคุ้น	
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง	8)

นางนวนิจ	สาคะโร
รองปลัดเทศบาล	

(นักบริหารงานเทศบาล8)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางปัทมา	เรืองอุดมโชคชัย	
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา

นางยินดี		ส่งแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง	7)

นายฉัตรชัย		มธุรศิลป์
ผู้อำนวยการ

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม7)

นางวรรณรัตน์	อาจสมโภช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
	(นักบริหารงานสาธารณสุข	7)

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลห้วยยอด
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โครงสร้างการบริหารและสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด

นายธวัชชัย	วรพงศ์พัฒน์		
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด นางวิไลรัตน์		เกื้อกูล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสมใจ		วรรณรัตน์	 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสราวุฒิ		ภูมิกลาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายชูเกียรติ	สินไชย	
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกมล	วรพงศ์พัฒน์	 
รองนายกเทศมนตรี

นายบุญมาก	เชษฐศิริพงศ์	
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิทยา	เบญจกุล	
รองประธานสภาเทศบาล

นายอมร	โชคอำนวย	
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุวรรณ		พจนอารี
	สมาชิกสภาเทศบาล

นายเอก	ตันวโรภาส		
	สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมศักด์ิ	เรืองอุดมโชคชัย  
รองนายกเทศมนตรี

นายศักด์ิน้อย	วังสกุล	  
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิทยา	โลกุตตระ	
ประธานสภาเทศบาล

นายพันลึก	วงศ์หนองเตย 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุกิจ	พูลศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุขขุม	ศุภศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 5/2558  
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยยอด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด
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หลังจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศแต่งตั้ง
สมาชิกสภาฯ ตามประกาศ คสช.

เปิดการประชุมสภาฯ ครั้งแรก 
นายอำเภอห้วยยอด 

 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2558  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยอดคร้ังแรก 
หลังจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการสรรหา 
และแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 5/2558  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดย 
นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์  นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในการเปิดประชุม ซึ่งมีสมาชิก 
สภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
พิจารณาเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ กำหนดการประชุม 
สามัญประจำปี 2558 กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี พ.ศ.2558 และกำหนดจำนวนสมัยประชุม 
สามัญสมัยแรก การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา และการแถลงนโยบายต่อสภาของนายกเทศมนตรี
 ผลการประชุม ปรากฏว่า นายวิทยา โลกุตตระ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล นายวิทยา เบญจกุล เป็นรองประธาน 
สภาเทศบาล และนายปรีชา จันทร์โหนง ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภา นอกจากนี้สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบในการกำหนด 
สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรกในเดือนมีนาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558เป็นต้นไป มีกำหนดสมัยประชุม 30 วัน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน  สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม 2558 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน และสมัยที่ 4 เดือนธันวาคม 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 

เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน รวมทั้งเห็นชอบ 
ให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 
สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2559 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 มีกำหนดสมัยประชุม  
30 วัน

 นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้นายสุวรรณ พจนอารี นายพันลึก วงศ์หนองเตย และนายสุขขุม ศุภศรี สมาชิกสภาเทศบาล เป็น 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม นายวิทยา เบญจกุล นายชูเกียรติ สินไชย และนายบุญมาก เชษฐศิริพงศ์ สมาชิกสภา 
เทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติอีกด้วย
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ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
และแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 5/2558

ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ขอแสดงวามยินดีในโอกาสที่

และสมาชิกสภาฯ เข้ารับตำแหน่ง
“นายกฮ้วง”

ขอแสดงวามยินดีในโอกาสที่

“นายกฮ้วง”
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งานวันเด็กแห่งชาติ 
    วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลฯร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชนในเขตเทศบาล ฯ จัดงานวันเด็กให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ 
กล้าแสดงออก และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเอง โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีต 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายปรีชา จันทร์โหนง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 
กล่าวรายงาน และเด็กชายเจตพล ดำเกาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ 
ของฯพณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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 เทศบาลฯร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขตเทศบาล ฯ จัดงานประเพณีตรุษจีน เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมสืบสานประเพณีของชาวจีน และส่งเสริมการจับจ่ายซื้อของ 

เซ่นไหว้บรรพบุรุษให้มีความคึกคัก โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

เป็นประธานเปิดงาน นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวรายงาน

เทศบาลฯร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขตเทศบาล ฯ จัดงานประเพณีตรุษจีน เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิต

จัดงานตรุษจีนสืบสานตำนานขายผัก ฯ
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รองผู้ว่าฯ ตรังรองผู้ว่าฯ ตรังรองผู้ว่าฯ ตรัง
เปิดงานอาหารดีศรีห้วยยอดฯ 

 เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 เทศบาล ฯ ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยอำเภอห้วยยอด จัดงานอาหารดี 
ศรีห้วยยอดและถนนคนเดินเพื่อครอบครัวอุ่นใจ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมผู้ประกอบ 
อาชีพการค้าอาหารให้มีศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลและใกล้เคียงในด้านความสะอาดและรสชาติ 
ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความรักความเข้าใจ ความอบอุ่น 
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งมีร้านจำหน่ายอาหารกว่า 72 ร้านค้า โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน 
เปิดงาน นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวรายงาน

สืบสานสงกรานต์ อิ่มบุญ ชุ่มฉ่ำ

รองผู้ว่าฯ ตรัง
12 ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-271-582,075-235-143
กองคลัง



»ÃÐ¡Ç´Ë¹Ù¹ŒÍÂÊØ¢ÀÒ¾´Õ
 เทศบาลฯร่วมกับกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลห้วยยอด และกองทุนสุขภาพเทศบาลฯ จัดประกวดหนูน้อยสุขภาพดี  
(หนูน้อยนมแม่) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน มีพัฒนาการที่สมวัย สนับสนุนให้สมาชิกใน 
ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้หญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอดและสามีหรือญาติ ร่วมพัฒนากิจกรรมชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  โดยมีนายสมศักดิ์  เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็นประธานเปิดงาน

 นายสมศักดิ์ เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด ลงพื้นที่พร้อม 
เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และอสม. เย่ียมเยียนมารดาและทารกหลังคลอด 
เพื่อให้ความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูบุตร และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่มารดาและทารก 
หลังคลอด ตามโครงการตั้งครรภ์คุณภาพ

เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด
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สืบสานสงกรานต์ อิ่มบุญ ชุ่มฉ่ำ
 ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันข้ึนปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ แสดงออกถึงความงดงาม อ่อนโยน
เอ้ืออาทรท่ีเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความรักความอบอุ่น ความกตัญญู กตเวทิตาคุณต่อผู้สูงอายุ
และความสมัครสมานสามัคคี สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด 
 ดังน้ัน เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงประเพณีท่ีดีงาม เทศบาลตำบลห้วยยอด จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ข้ึนในวันท่ี 9 - 10 เมษายน 2558 
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยยอด ซึ่งมีพิธีสมโภชและสรงน้ำประพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพร 
ผู้สูงอายุ โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานเปิดงาน นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี 
ตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันข้ึนปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ แสดงออกถึงความงดงาม อ่อนโยน

ดังน้ัน เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงประเพณีท่ีดีงาม เทศบาลตำบลห้วยยอด จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ข้ึนในวันท่ี 9 - 10 เมษายน 2558

14 ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-235-144,075-271-366
¡Í§ª‹Ò§



  วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล โดยประกาศของ 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของ 
การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  ซึ่งตลอดระยะเวลา 82 ปี 
ท่ีผ่านมา เทศบาลฯได้มีการพัฒนา และได้สร้างความเจริญด้านต่าง ๆ ให้ 
กับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดย เทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่ 
สาธารณะประโยชน์ และทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร และผู้ที ่มีความเกี่ยวข้องกับเทศบาล 
โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธี

 ชมรมจักรยานอำเภอห้วยยอด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด และเทศบาลตำบลห้วยยอด จัดโครงการรณรงค์ 
ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ส่งเสริมให ้
ประชาชนออกกำลังกาย โดยการหันมาปั่นจักรยานใช้ในชีวิตประจำวันให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน 
และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็นประธานในพิธี

ปวงประชารวมใจ

สูสุขภาพดี
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ

“ปนสองลอ”

 วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล โดยประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของ

 วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล โดยประกาศของ

·ÓºØÞÇÑ¹à·ÈºÒÅ·ÓºØÞÇÑ¹à·ÈºÒÅ
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075-272-302
กองสวัสดิการสังคมกองสวัสดิการสังคม



ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  
 ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร 

 กีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558  

   ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 ทุ่งแจ้งซึ่งกองทุนส่งเสริมคุณภาพ 

 ชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน 

        กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ 

     โดยใช้กีฬาเป็นส่ือกลางเทศบาลฯ ได้นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ 

   เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 

            การประกวดกองเชียร์มาครองได้อีกสมัย

ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  
16 ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-235-463,075-271-500
¡Í§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ



ของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน

 ควาถวยชนะเลิศกองเชียร 

 วันท่ี 10-12 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลห้วยยอด ได้จัดโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุและทัศนศึกษา 
ดูงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่างๆ  โดยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม 
ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ลดความรู้สึกเหงา 
มีขวัญกำลังใจ และมีความภูมิใจในคุณค่าของตนเอง ที่สามารถทำประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ  
รวมทั้งยังได้นำผู้สูงอายุนมัสการพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามวัดต่างๆ เพื่อเป็นสิริมงคล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และอยู่ในสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

ของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน
โครงการดูแลหวงใยใสใจสุขภาพ

17ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-271-935
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลห้วยยอดศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลห้วยยอด



บัญชีครัวเรือน 
อบรมการจัดทำ

 เทศบาลฯจัดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
แก่กรรมการชุมชน อสม. สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล 
และประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อให้มีความรู้ในการจัดทำ 
บัญชีครัวเรือน และนำบัญชีครัวเรือนไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารรายจ่ายของตนเองและครอบครัว โดยลด 
รายจ่ายที่ไม่จำเป็น ลดการฟุ่มเฟือย รวมทั้งการวางแผนใน 
การเพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ 
ชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมี 
นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 
เป็นประธานเปิดโครงการ 

 การช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นนโยบายของเทศบาลฯ เพื่อส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ได้จัดให้มีการมอบเบี้ย 
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ วันที่ 7-10 ของทุกเดือน

บัญชีครัวเรือน บัญชีครัวเรือน บัญชีครัวเรือน บัญชีครัวเรือน 

ÁÍºàºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØáÅÐ¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ

อบรมการจัดทำ
18 ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

อบรมการจัดทำ

075-272-284
¡Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ



 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จัดโครงการพัฒนา 
ศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา (กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน) เพื่อ 
เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และผลักดันการดำเนินการศึกษา 
ให้สอดคล้องต่อการเป็นประชาคมอาเซียน โดยถ่ายทอด 
ความรู้ให้แก่นักเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน และเตรียมความพร้อม 
ให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายสมศักดิ์ 
เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็น 
ประธานเปิดโครงการ

โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา 

วันเยาวชนแห่งชาติ 
     นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 
ซ่ึงเทศบาลฯร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลจัดข้ึน เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ และเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าท่ี 
ของเยาวชนและให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ โดยมีเด็กและเยาวชน 
เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน

19ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-271-169
âÃ§àÃÕÂ¹à·ÈºÒÅËŒÇÂÂÍ´ÇÔ·ÂÒâÃ§àÃÕÂ¹à·ÈºÒÅËŒÇÂÂÍ´ÇÔ·ÂÒ



 เทศบาลตำบลห้วยยอด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอ 
ห้วยยอด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้วยยอด  
จัดงานประเพณีลากพระคร้ังท่ี 14 ประจำปี 2558 ระหว่างวันท่ี   
28 - 30 ตุลาคม 2558 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 
โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน 
เปิดงาน นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอห้วยยอด กล่าวต้อนรับ 
และนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 
ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอห้วยยอด กล่าวรายงาน

»ÃÐà¾³ÕÅÒ¡¾ÃÐ »ÃÐà¾³ÕÅÒ¡¾ÃÐ »ÃÐà¾³ÕÅÒ¡¾ÃÐ 
Ã‹ÇÁÊ×ºÊÒ¹
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075-284-595
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จำนวน
โครงการ

ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น     

 1.1 แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน 45 33.07 30,583,920 71.04

1.2 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 2 1.47 220,000 0.61
1.3 แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถ่ิน	ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง 13 9.56 1,516,000 4.18

	 รวม 60 44.1 32,319,920 75.83
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน     

 2.1 แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน	จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้	รวมท้ังสถานท่ีปฏิบัติงานให้เพียงพอ 37 27.21 4,771,100 13.14

2.2 แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความรู้	ความสามารถรู้จักหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 1 0.74 60,000 0.16

	 รวม 38 27.95 4,831,100 13.30
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 	 	 	 	

 
 
 
 
 
 
 

3.1 แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ	เพ่ือส่งเสริมเด็ก	เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

12
 

8.80
 

1,390,000
 

0.32
 

3.2 แนวทางส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ 4 2.94 182,000 0.50
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยอาศัยกลุ่มพลังมวลชนองค์กร

ต่างๆ	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
3 2.21 60,000 0.15

 รวม 19 13.95 1,632,000 0.97
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข     

4.1 แนวทางปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจัดการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ 3 2.21 244,000 0.68

4.2 แนวทางเสริมสร้างและพัฒนาความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 2 1.47 110,000 0.28

4.3 แนวทางพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยชุมชน 1 0.74 250,000 0.70

 รวม 6 4.42 604,000 1.66
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

 
 
 

5.1 แนวทางก่อสร้างปรับปรุงถนน		ทางเท้า		ท่อระบายน้ำ		และสะพาน 1 0.74 470,000 1.20

5.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 0 0.00 0  

 รวม 1 0.74 470,000 4.40
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     

 6.1 แนวทางส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 1.47 550,000 1.47

6.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน	โรงเรียน	ชุมชน	มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตลอดจน
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้ครบวงจร

1
 

0.74
 

30,000
 

0.06
 

  รวม 3 2.21 580,000 1.53
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง		การบริหาร     
 
 
 
 

7.1 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ชุมชนและองค์กรต่างๆ 1 0.74 350,000 0.91
7.2 แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 3.68 250,000 0.65
7.3 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 0.74 250,000 0.65
 รวม 7 5.16 850,000 2.21

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน     

 
 
 
 

8.1 แนวทางพัฒนากลุ่มอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ	ให้มีความ
เข้มแข็ง

2
 

1.47
 

40,000
 

0.10
 

	 รวม 2 1.47 40,000 0.10

รวมทั้งสิ้น 136 100 41,327,020 100

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลหวยยอด

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

21ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-271-704
ศูนย์เยาวชนเทศบาลฯศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ



 เทศบาลฯร่วมกับชมรมกีฬาเปตองห้วยยอด จัดแข่งขันกีฬา 
เปตองประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน 
ประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกาย โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 
จำนวน 46 ทีม โดยมีนายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรี 
ตำบลห้วยยอด เป็นประธานเปิดโครงการ

เทศบาลฯร่วมกับชมรมกีฬาเปตองห้วยยอด จัดแข่งขันกีฬาเทศบาลฯร่วมกับชมรมกีฬาเปตองห้วยยอด จัดแข่งขันกีฬา

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒà»µÍ§

คุณพอจรูญ ลูปอด
พอดีเดนวันพอแหงชาติ

 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีกับนายจรูญ ลู่ปอด ที่ได้รับคัดเลือก 
ให้เป็นพ่อดีเด่นของเทศบาลตำบลห้วยยอด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ       
     ประจำปี 2558
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075-271-546
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คุณพอจรูญ ลูปอด
พอดีเดนวันพอแหงชาติ

 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน 
เปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ซึ่งเทศบาลฯ 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขต 
เทศบาลฯ จัดขึ้น   เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม 
ของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ 
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวรายงาน

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง 
ผู้ว่าาฯ ตรัง

23ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-271-565
ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ห้วยยอดศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ห้วยยอด





 กระผม	 นายธวัชชัย	 วรพงศ์พัฒน์	 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 

รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลฯ 

และเข้ามาบริหารงานเทศบาลอีกครั้ง	 เนื่องจากยังมีภารกิจและสิ่งที่จะต้อง 

พัฒนาเพิ่มเติมในด้านต่างๆ	 ตามแนวทาง	 “จะสานงานต่อ	 ก่องานใหม่”	

ซึ่งจะต้องพัฒนาและดำเนินการต่อไป	 เพื่อให้เทศบาลของเราก้าวไปสู่การ 

พัฒนาท่ีสมดุล	ให้พ่ีน้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและย่ังยืน	เพ่ือประโยชน์สุข 

ของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลห้วยยอด	 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 

ต่อสภาเทศบาลในทุกๆ	 ด้าน	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก 

ทุกท่าน	 ทุกองค์กรและทุกภาคส่วน	 ในการร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยกันจึงจะ 

สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

กราบเรียน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน
ชาวเทศบาลตำบลห้วยยอด ที่เคารพทุกท่าน 

กราบเรียน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน

“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”สารจากใจนายก 

 กระผม	จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด	ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน	และการบริหารงาน	 

ในการบำบัดทุกข์	 บำรุงสุข	 สร้างความสะดวก	 ความอยู่ดีกินดี	 มีความรัก	 ความสามัคคี	 ความปรองดองสมานฉันท์	 และจะ 

ทุ่มเทเสียสละกำลังกาย	 กำลังใจ	 กำลังความสามารถในการรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ	 เพื่อรักษาผลประโยชน์ 

ของพี่น้องประชาชน	และเพื่อให้เทศบาลตำบลห้วยยอดมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง		ประชาชนอยู่ดีมีสุขตลอดไป

 สุดท้ายน้ี  ในศุภวาระดิถีข้ึนปีใหม่	พุทธศักราช	2559	ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย	

ที่ท่านเคารพนับถือ	 ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข	 สิริสวัสดิ์	 พิพัฒน์มงคล	 สมบูรณ์พูนผล	

ด้วยลาภ	ยศ	ธนสารสมบัติ	มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง	และสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน และการบริหารงาน

“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน และการบริหารงาน

 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช ้
จักรยานในชีวิตประจำวัน “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอดเปิดโครงการ

กิจกรรม
“Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ”

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช้
จักรยานในชีวิตประจำวัน 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอดเปิดโครงการ

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช้สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช้
จักรยานในชีวิตประจำวัน 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอดเปิดโครงการ

“ฮวง”“ฮวง” 3ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

 075-271-971
ËŒÍ§¹ÒÂ¡Ï



 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้า 
ส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง 
ประเทศไทยจังหวัดตรัง

 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการ 
พิเศษถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

 นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา 
ถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 
23 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้า

ºÑ¹·Ö¡à·»¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾Ã “5 Ņ̃¹ÇÒÁËÒÃÒª”

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการ

ºÑ¹·Ö¡à·»¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾Ã “12 ÊÔ§ËÒ ÁËÒÃÒªÔ¹Õ”

นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

4 ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

 075-235-547, 075-235-545
ËŒÍ§ÃÍ§¹ÒÂ¡Ï
 075-235-547, 075-235-545



นายกฮ้วงร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”
 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
  พนักงานครูเทศบาล ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  “Bike For Mom 
  ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ของจังหวัดตรัง เพื่อแสดงออกถึงความ 
    จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพของ 
        ประชาชน ในการรณรงค์ร่วมออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการ 
           ออกกำลังกายมากขึ้นและเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

คุณแม่รัตนา ธนาเจริญสุกล แม่ดีเด่น
คุณพิพม์ภัทร วัฒนสิน สตรีไทยดีเด่น

อำเภอห้วยยอด “วันแม่แห่งชาติ”
 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับนางรัตนา ธนาเจริญสกุล ที่ได้รับ
รางวัลแม่ดีเด่นเทศบาลตำบลห้วยยอดและนางพิมพ์ภัทร วัฒนสิน ประธาน
กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลฯ ที่ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นอำเภอห้วยยอด เนื่องใน
วันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหา

 ปั่นเพื่อแม่”
5ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-235-142, 075-272-284
»ÅÑ´à·ÈºÒÅ, ÃÍ§»ÅÑ´à·ÈºÒÅ

075-235-142, 075-272-284
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นายปรีชา	จันทร์โหนง
ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานเทศบาล	8) นางธีติ	ทวนชีพ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลห้วยยอดนางนวนิจ	สาคะโร
รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานเทศบาล8)

นางอรพินท์		ไชยคง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป	7)

นางอาภรณ์		แซ่ตั้น
ผู้อำนวยการกองวิชาการ

และแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป7)

นายสุวิทย์		มักคุ้น	
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง	8)

นางนวนิจ	สาคะโร
รองปลัดเทศบาล	

(นักบริหารงานเทศบาล8)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางปัทมา	เรืองอุดมโชคชัย	
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา

นางยินดี		ส่งแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง	7)

นายฉัตรชัย		มธุรศิลป์
ผู้อำนวยการ

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม7)

นางวรรณรัตน์	อาจสมโภช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
	(นักบริหารงานสาธารณสุข	7)

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลห้วยยอด
6 ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-271-331
ประชาสัมพันธ์



โครงสร้างการบริหารและสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด

นายธวัชชัย	วรพงศ์พัฒน์		
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด นางวิไลรัตน์		เกื้อกูล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสมใจ		วรรณรัตน์	 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสราวุฒิ		ภูมิกลาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายชูเกียรติ	สินไชย	
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกมล	วรพงศ์พัฒน์	 
รองนายกเทศมนตรี

นายบุญมาก	เชษฐศิริพงศ์	
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิทยา	เบญจกุล	
รองประธานสภาเทศบาล

นายอมร	โชคอำนวย	
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุวรรณ		พจนอารี
	สมาชิกสภาเทศบาล

นายเอก	ตันวโรภาส		
	สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมศักด์ิ	เรืองอุดมโชคชัย  
รองนายกเทศมนตรี

นายศักด์ิน้อย	วังสกุล	  
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิทยา	โลกุตตระ	
ประธานสภาเทศบาล

นายพันลึก	วงศ์หนองเตย 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุกิจ	พูลศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุขขุม	ศุภศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 5/2558  
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยยอด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด

7ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-272-271
ËŒÍ§àÊÕÂ§µÒÁÊÒÂËŒÍ§àÊÕÂ§µÒÁÊÒÂ



หลังจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศแต่งตั้ง
สมาชิกสภาฯ ตามประกาศ คสช.

เปิดการประชุมสภาฯ ครั้งแรก 
นายอำเภอห้วยยอด 

 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2558  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยอดคร้ังแรก 
หลังจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการสรรหา 
และแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 5/2558  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดย 
นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์  นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในการเปิดประชุม ซึ่งมีสมาชิก 
สภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
พิจารณาเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ กำหนดการประชุม 
สามัญประจำปี 2558 กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี พ.ศ.2558 และกำหนดจำนวนสมัยประชุม 
สามัญสมัยแรก การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา และการแถลงนโยบายต่อสภาของนายกเทศมนตรี
 ผลการประชุม ปรากฏว่า นายวิทยา โลกุตตระ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล นายวิทยา เบญจกุล เป็นรองประธาน 
สภาเทศบาล และนายปรีชา จันทร์โหนง ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภา นอกจากนี้สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบในการกำหนด 
สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรกในเดือนมีนาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558เป็นต้นไป มีกำหนดสมัยประชุม 30 วัน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน  สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม 2558 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน และสมัยที่ 4 เดือนธันวาคม 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 

เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน รวมทั้งเห็นชอบ 
ให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 
สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2559 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 มีกำหนดสมัยประชุม  
30 วัน

 นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้นายสุวรรณ พจนอารี นายพันลึก วงศ์หนองเตย และนายสุขขุม ศุภศรี สมาชิกสภาเทศบาล เป็น 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม นายวิทยา เบญจกุล นายชูเกียรติ สินไชย และนายบุญมาก เชษฐศิริพงศ์ สมาชิกสภา 
เทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติอีกด้วย

8 ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-271-332
ÊÓ¹Ñ¡»ÅÑ´à·ÈºÒÅ



ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
และแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 5/2558

ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ขอแสดงวามยินดีในโอกาสที่

และสมาชิกสภาฯ เข้ารับตำแหน่ง
“นายกฮ้วง”

ขอแสดงวามยินดีในโอกาสที่

“นายกฮ้วง”

9ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´
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งานวันเด็กแห่งชาติ 
    วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลฯร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชนในเขตเทศบาล ฯ จัดงานวันเด็กให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ 
กล้าแสดงออก และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเอง โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีต 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายปรีชา จันทร์โหนง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 
กล่าวรายงาน และเด็กชายเจตพล ดำเกาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ 
ของฯพณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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 เทศบาลฯร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขตเทศบาล ฯ จัดงานประเพณีตรุษจีน เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมสืบสานประเพณีของชาวจีน และส่งเสริมการจับจ่ายซื้อของ 

เซ่นไหว้บรรพบุรุษให้มีความคึกคัก โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

เป็นประธานเปิดงาน นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวรายงาน

เทศบาลฯร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขตเทศบาล ฯ จัดงานประเพณีตรุษจีน เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิต

จัดงานตรุษจีนสืบสานตำนานขายผัก ฯ
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รองผู้ว่าฯ ตรังรองผู้ว่าฯ ตรังรองผู้ว่าฯ ตรัง
เปิดงานอาหารดีศรีห้วยยอดฯ 

 เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 เทศบาล ฯ ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยอำเภอห้วยยอด จัดงานอาหารดี 
ศรีห้วยยอดและถนนคนเดินเพื่อครอบครัวอุ่นใจ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมผู้ประกอบ 
อาชีพการค้าอาหารให้มีศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลและใกล้เคียงในด้านความสะอาดและรสชาติ 
ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความรักความเข้าใจ ความอบอุ่น 
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งมีร้านจำหน่ายอาหารกว่า 72 ร้านค้า โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน 
เปิดงาน นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวรายงาน

สืบสานสงกรานต์ อิ่มบุญ ชุ่มฉ่ำ

รองผู้ว่าฯ ตรัง
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»ÃÐ¡Ç´Ë¹Ù¹ŒÍÂÊØ¢ÀÒ¾´Õ
 เทศบาลฯร่วมกับกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลห้วยยอด และกองทุนสุขภาพเทศบาลฯ จัดประกวดหนูน้อยสุขภาพดี  
(หนูน้อยนมแม่) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน มีพัฒนาการที่สมวัย สนับสนุนให้สมาชิกใน 
ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้หญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอดและสามีหรือญาติ ร่วมพัฒนากิจกรรมชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  โดยมีนายสมศักดิ์  เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็นประธานเปิดงาน

 นายสมศักดิ์ เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด ลงพื้นที่พร้อม 
เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และอสม. เย่ียมเยียนมารดาและทารกหลังคลอด 
เพื่อให้ความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูบุตร และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่มารดาและทารก 
หลังคลอด ตามโครงการตั้งครรภ์คุณภาพ

เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด
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สืบสานสงกรานต์ อิ่มบุญ ชุ่มฉ่ำ
 ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันข้ึนปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ แสดงออกถึงความงดงาม อ่อนโยน
เอ้ืออาทรท่ีเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความรักความอบอุ่น ความกตัญญู กตเวทิตาคุณต่อผู้สูงอายุ
และความสมัครสมานสามัคคี สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด 
 ดังน้ัน เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงประเพณีท่ีดีงาม เทศบาลตำบลห้วยยอด จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ข้ึนในวันท่ี 9 - 10 เมษายน 2558 
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยยอด ซึ่งมีพิธีสมโภชและสรงน้ำประพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพร 
ผู้สูงอายุ โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานเปิดงาน นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี 
ตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันข้ึนปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ แสดงออกถึงความงดงาม อ่อนโยน

ดังน้ัน เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงประเพณีท่ีดีงาม เทศบาลตำบลห้วยยอด จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ข้ึนในวันท่ี 9 - 10 เมษายน 2558
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  วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล โดยประกาศของ 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของ 
การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  ซึ่งตลอดระยะเวลา 82 ปี 
ท่ีผ่านมา เทศบาลฯได้มีการพัฒนา และได้สร้างความเจริญด้านต่าง ๆ ให้ 
กับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดย เทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่ 
สาธารณะประโยชน์ และทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร และผู้ที ่มีความเกี่ยวข้องกับเทศบาล 
โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธี

 ชมรมจักรยานอำเภอห้วยยอด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด และเทศบาลตำบลห้วยยอด จัดโครงการรณรงค์ 
ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ส่งเสริมให ้
ประชาชนออกกำลังกาย โดยการหันมาปั่นจักรยานใช้ในชีวิตประจำวันให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน 
และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็นประธานในพิธี

ปวงประชารวมใจ

สูสุขภาพดี
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ

“ปนสองลอ”

 วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล โดยประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของ

 วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล โดยประกาศของ

·ÓºØÞÇÑ¹à·ÈºÒÅ·ÓºØÞÇÑ¹à·ÈºÒÅ
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ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  
 ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร 

 กีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558  

   ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 ทุ่งแจ้งซึ่งกองทุนส่งเสริมคุณภาพ 

 ชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน 

        กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ 

     โดยใช้กีฬาเป็นส่ือกลางเทศบาลฯ ได้นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ 

   เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 

            การประกวดกองเชียร์มาครองได้อีกสมัย

ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  
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ของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน

 ควาถวยชนะเลิศกองเชียร 

 วันท่ี 10-12 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลห้วยยอด ได้จัดโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุและทัศนศึกษา 
ดูงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่างๆ  โดยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม 
ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ลดความรู้สึกเหงา 
มีขวัญกำลังใจ และมีความภูมิใจในคุณค่าของตนเอง ที่สามารถทำประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ  
รวมทั้งยังได้นำผู้สูงอายุนมัสการพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามวัดต่างๆ เพื่อเป็นสิริมงคล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และอยู่ในสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

ของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน
โครงการดูแลหวงใยใสใจสุขภาพ
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075-271-935
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลห้วยยอดศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลห้วยยอด



บัญชีครัวเรือน 
อบรมการจัดทำ

 เทศบาลฯจัดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
แก่กรรมการชุมชน อสม. สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล 
และประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อให้มีความรู้ในการจัดทำ 
บัญชีครัวเรือน และนำบัญชีครัวเรือนไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารรายจ่ายของตนเองและครอบครัว โดยลด 
รายจ่ายที่ไม่จำเป็น ลดการฟุ่มเฟือย รวมทั้งการวางแผนใน 
การเพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ 
ชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมี 
นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 
เป็นประธานเปิดโครงการ 

 การช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นนโยบายของเทศบาลฯ เพื่อส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ได้จัดให้มีการมอบเบี้ย 
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ วันที่ 7-10 ของทุกเดือน

บัญชีครัวเรือน บัญชีครัวเรือน บัญชีครัวเรือน บัญชีครัวเรือน 

ÁÍºàºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØáÅÐ¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ

อบรมการจัดทำ
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อบรมการจัดทำ

075-272-284
¡Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ



 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จัดโครงการพัฒนา 
ศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา (กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน) เพื่อ 
เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และผลักดันการดำเนินการศึกษา 
ให้สอดคล้องต่อการเป็นประชาคมอาเซียน โดยถ่ายทอด 
ความรู้ให้แก่นักเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน และเตรียมความพร้อม 
ให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายสมศักดิ์ 
เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็น 
ประธานเปิดโครงการ

โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา 

วันเยาวชนแห่งชาติ 
     นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 
ซ่ึงเทศบาลฯร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลจัดข้ึน เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ และเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าท่ี 
ของเยาวชนและให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ โดยมีเด็กและเยาวชน 
เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน
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075-271-169
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 เทศบาลตำบลห้วยยอด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอ 
ห้วยยอด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้วยยอด  
จัดงานประเพณีลากพระคร้ังท่ี 14 ประจำปี 2558 ระหว่างวันท่ี   
28 - 30 ตุลาคม 2558 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 
โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน 
เปิดงาน นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอห้วยยอด กล่าวต้อนรับ 
และนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 
ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอห้วยยอด กล่าวรายงาน

»ÃÐà¾³ÕÅÒ¡¾ÃÐ »ÃÐà¾³ÕÅÒ¡¾ÃÐ »ÃÐà¾³ÕÅÒ¡¾ÃÐ 
Ã‹ÇÁÊ×ºÊÒ¹
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075-284-595
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จำนวน
โครงการ

ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น     

 1.1 แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน 45 33.07 30,583,920 71.04

1.2 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 2 1.47 220,000 0.61
1.3 แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถ่ิน	ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง 13 9.56 1,516,000 4.18

	 รวม 60 44.1 32,319,920 75.83
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน     

 2.1 แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน	จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้	รวมท้ังสถานท่ีปฏิบัติงานให้เพียงพอ 37 27.21 4,771,100 13.14

2.2 แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความรู้	ความสามารถรู้จักหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 1 0.74 60,000 0.16

	 รวม 38 27.95 4,831,100 13.30
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 	 	 	 	

 
 
 
 
 
 
 

3.1 แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ	เพ่ือส่งเสริมเด็ก	เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

12
 

8.80
 

1,390,000
 

0.32
 

3.2 แนวทางส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ 4 2.94 182,000 0.50
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยอาศัยกลุ่มพลังมวลชนองค์กร

ต่างๆ	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
3 2.21 60,000 0.15

 รวม 19 13.95 1,632,000 0.97
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข     

4.1 แนวทางปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจัดการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ 3 2.21 244,000 0.68

4.2 แนวทางเสริมสร้างและพัฒนาความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 2 1.47 110,000 0.28

4.3 แนวทางพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยชุมชน 1 0.74 250,000 0.70

 รวม 6 4.42 604,000 1.66
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

 
 
 

5.1 แนวทางก่อสร้างปรับปรุงถนน		ทางเท้า		ท่อระบายน้ำ		และสะพาน 1 0.74 470,000 1.20

5.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 0 0.00 0  

 รวม 1 0.74 470,000 4.40
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     

 6.1 แนวทางส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 1.47 550,000 1.47

6.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน	โรงเรียน	ชุมชน	มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตลอดจน
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้ครบวงจร

1
 

0.74
 

30,000
 

0.06
 

  รวม 3 2.21 580,000 1.53
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง		การบริหาร     
 
 
 
 

7.1 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ชุมชนและองค์กรต่างๆ 1 0.74 350,000 0.91
7.2 แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 3.68 250,000 0.65
7.3 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 0.74 250,000 0.65
 รวม 7 5.16 850,000 2.21

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน     

 
 
 
 

8.1 แนวทางพัฒนากลุ่มอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ	ให้มีความ
เข้มแข็ง

2
 

1.47
 

40,000
 

0.10
 

	 รวม 2 1.47 40,000 0.10

รวมทั้งสิ้น 136 100 41,327,020 100

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลหวยยอด

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
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075-271-704
ศูนย์เยาวชนเทศบาลฯศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ



 เทศบาลฯร่วมกับชมรมกีฬาเปตองห้วยยอด จัดแข่งขันกีฬา 
เปตองประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน 
ประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกาย โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 
จำนวน 46 ทีม โดยมีนายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรี 
ตำบลห้วยยอด เป็นประธานเปิดโครงการ

เทศบาลฯร่วมกับชมรมกีฬาเปตองห้วยยอด จัดแข่งขันกีฬาเทศบาลฯร่วมกับชมรมกีฬาเปตองห้วยยอด จัดแข่งขันกีฬา

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒà»µÍ§

คุณพอจรูญ ลูปอด
พอดีเดนวันพอแหงชาติ

 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีกับนายจรูญ ลู่ปอด ที่ได้รับคัดเลือก 
ให้เป็นพ่อดีเด่นของเทศบาลตำบลห้วยยอด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ       
     ประจำปี 2558
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คุณพอจรูญ ลูปอด
พอดีเดนวันพอแหงชาติ

 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน 
เปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ซึ่งเทศบาลฯ 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขต 
เทศบาลฯ จัดขึ้น   เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม 
ของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ 
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวรายงาน

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง 
ผู้ว่าาฯ ตรัง
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075-271-565
ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ห้วยยอดศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ห้วยยอด



เจ้าของ	 :	 เทศบาลตำบลห้วยยอด	
ที่ปรึกษา	:	 นายธวัชชัย		วรพงศ์พัฒน์	 นายกเทศมนตรี			 
	 	 นายสมศักดิ์	เรืองอุดมโชคชัย	 รองนายกเทศมนตรี	
	 	 นายกมล	วรพงศ์พัฒน์	 รองนายกเทศมนตรี
	 	 นายสราวุฒิ		ภูมิกลาง	 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
	 	 นางวิไลรัตน์		เกื้อกูล				 เลขานุการนายกเทศมนตรี	
	 	 สมาชิกสภาเทศบาล	ผู้อำนวยการกอง
	 	 และหัวหน้ากองทุกกอง
กองบรรณาธิการ	:	นายปรีชา	จันทร์โหนง	ปลัดเทศบาล
	 	 นางนวนิจ		สาคะโร		 รองปลัดเทศบาล
	 	 นางอาภรณ์		แซ่ตั้น	 ผู้อำนวยการกองวิชาการ	
	 	 	 และแผนงาน
	 	 นางพิมมาส		จันทร์ผ่อง	 นักวิชาการประชาสัมพันธ์		
	 	 ประสิทธิ์			ดำคง	 ผู้ช่วยช่างภาพ
จัดทำโดย	:		งานประชาสัมพันธ	กองวิชาการและแผนงาน
	 	 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด
	 	 โทร.	075-271-331	โทรสาร.	075-271-332
	 	 http://www.huaiyodcity.go.th,
	 	 Email-huaiyodcity@gmail.com
	 	 https://www.facebook.com/huaiyodcity	trang
	 	 https://www.youtube.com/use/	huaiyodcity

TalkTalkTalk

 วารสารเทศบาลฯ ฉบับนี้ 	เป็นการนำเสนอผลงานและ 
กิจกรรมท่ีเด่นๆ	 ตลอดห้วงระยะเวลาท่ีผ่านมา	 ซ่ึงแต่ละกิจกรรมได้รับ 
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์กรทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน 
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	พี่น้องประชาชน	ที่ได้	มีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
เทศบาลตลอดมา	รวมท้ังยังให้การต้อนรับและร่วมเสนอความคิดเห็น 
อย่างเต็มที่จากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน	 ซึ่งเทศบาลก็ได้ 
น้อมรับและนำมาเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการเทศบาล 
ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 ท้ายสุดนี ้ ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 2559	 นี้	 
กระผม	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 
ตลอดจนพระบุญญาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทุกพระองค์	 ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องประชาชน 
ชาวเทศบาลตำบลห้วยยอดทุกท่าน	 ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์ 
พิพัฒน์มงคล	สมบูรณ์พูนผล	และขอให้ยึดม่ันในหลักคุณธรรม	จริยธรรม 
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนา 
สังคม	และประเทศชาติให้สถิตย์สถาพรตลอดไป

TalkTalkTalk
 สวัสดีครับ...กลับมาพบกับวารสารเทศบาลตำบลห้วยยอด 
ฉบับประจำเดือน	 มกราคม-ธันวาคม	 2558	 เป็นฉบับต้อนรับนายก 
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิม	 กลับเข้ามาบริหารงาน 
อีกครั้ง	 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น	ฉบับที่	5/2558	ลงวันที่	11	กุมภาพันธ์	2558		เพื่อร่วมกัน 
ขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความ 
สงบแห่งชาติ	(คสช.)	ที่กำหนดไว้ระหว่างการปฏิรูปประเทศ	

 ปรีชา  จันทร์โหนง
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยอด

เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเทศบาลให้ส่วนราชการ	ภาคเอกชน	และประชาชนทั่วไปทราบ
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างเทศบาลกับประชาชนและหน่วยงาน
เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางราชการ

วัตถุประสงค์
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 กระผม	 นายธวัชชัย	 วรพงศ์พัฒน์	 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 

รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลฯ 

และเข้ามาบริหารงานเทศบาลอีกครั้ง	 เนื่องจากยังมีภารกิจและสิ่งที่จะต้อง 

พัฒนาเพิ่มเติมในด้านต่างๆ	 ตามแนวทาง	 “จะสานงานต่อ	 ก่องานใหม่”	

ซึ่งจะต้องพัฒนาและดำเนินการต่อไป	 เพื่อให้เทศบาลของเราก้าวไปสู่การ 

พัฒนาท่ีสมดุล	ให้พ่ีน้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและย่ังยืน	เพ่ือประโยชน์สุข 

ของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลห้วยยอด	 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 

ต่อสภาเทศบาลในทุกๆ	 ด้าน	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก 

ทุกท่าน	 ทุกองค์กรและทุกภาคส่วน	 ในการร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยกันจึงจะ 

สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

กราบเรียน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน
ชาวเทศบาลตำบลห้วยยอด ที่เคารพทุกท่าน 

กราบเรียน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน

“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”สารจากใจนายก 

 กระผม	จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด	ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน	และการบริหารงาน	 

ในการบำบัดทุกข์	 บำรุงสุข	 สร้างความสะดวก	 ความอยู่ดีกินดี	 มีความรัก	 ความสามัคคี	 ความปรองดองสมานฉันท์	 และจะ 

ทุ่มเทเสียสละกำลังกาย	 กำลังใจ	 กำลังความสามารถในการรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ	 เพื่อรักษาผลประโยชน์ 

ของพี่น้องประชาชน	และเพื่อให้เทศบาลตำบลห้วยยอดมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง		ประชาชนอยู่ดีมีสุขตลอดไป

 สุดท้ายน้ี  ในศุภวาระดิถีข้ึนปีใหม่	พุทธศักราช	2559	ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย	

ที่ท่านเคารพนับถือ	 ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข	 สิริสวัสดิ์	 พิพัฒน์มงคล	 สมบูรณ์พูนผล	

ด้วยลาภ	ยศ	ธนสารสมบัติ	มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง	และสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน และการบริหารงาน

“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน และการบริหารงาน

 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช ้
จักรยานในชีวิตประจำวัน “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอดเปิดโครงการ

กิจกรรม
“Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ”

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช้
จักรยานในชีวิตประจำวัน 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอดเปิดโครงการ

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช้สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช้
จักรยานในชีวิตประจำวัน 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอดเปิดโครงการ

“ฮวง”“ฮวง” 3ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

 075-271-971
ËŒÍ§¹ÒÂ¡Ï



 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้า 
ส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง 
ประเทศไทยจังหวัดตรัง

 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการ 
พิเศษถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

 นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา 
ถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 
23 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้า

ºÑ¹·Ö¡à·»¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾Ã “5 Ņ̃¹ÇÒÁËÒÃÒª”

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการ

ºÑ¹·Ö¡à·»¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾Ã “12 ÊÔ§ËÒ ÁËÒÃÒªÔ¹Õ”

นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

4 ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

 075-235-547, 075-235-545
ËŒÍ§ÃÍ§¹ÒÂ¡Ï
 075-235-547, 075-235-545



นายกฮ้วงร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”
 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
  พนักงานครูเทศบาล ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  “Bike For Mom 
  ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ของจังหวัดตรัง เพื่อแสดงออกถึงความ 
    จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพของ 
        ประชาชน ในการรณรงค์ร่วมออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการ 
           ออกกำลังกายมากขึ้นและเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

คุณแม่รัตนา ธนาเจริญสุกล แม่ดีเด่น
คุณพิพม์ภัทร วัฒนสิน สตรีไทยดีเด่น

อำเภอห้วยยอด “วันแม่แห่งชาติ”
 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับนางรัตนา ธนาเจริญสกุล ที่ได้รับ
รางวัลแม่ดีเด่นเทศบาลตำบลห้วยยอดและนางพิมพ์ภัทร วัฒนสิน ประธาน
กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลฯ ที่ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นอำเภอห้วยยอด เนื่องใน
วันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหา

 ปั่นเพื่อแม่”
5ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-235-142, 075-272-284
»ÅÑ´à·ÈºÒÅ, ÃÍ§»ÅÑ´à·ÈºÒÅ

075-235-142, 075-272-284
»ÅÑ´à·ÈºÒÅ, ÃÍ§»ÅÑ´à·ÈºÒÅ



นายปรีชา	จันทร์โหนง
ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานเทศบาล	8) นางธีติ	ทวนชีพ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลห้วยยอดนางนวนิจ	สาคะโร
รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานเทศบาล8)

นางอรพินท์		ไชยคง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป	7)

นางอาภรณ์		แซ่ตั้น
ผู้อำนวยการกองวิชาการ

และแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป7)

นายสุวิทย์		มักคุ้น	
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง	8)

นางนวนิจ	สาคะโร
รองปลัดเทศบาล	

(นักบริหารงานเทศบาล8)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางปัทมา	เรืองอุดมโชคชัย	
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา

นางยินดี		ส่งแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง	7)

นายฉัตรชัย		มธุรศิลป์
ผู้อำนวยการ

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม7)

นางวรรณรัตน์	อาจสมโภช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
	(นักบริหารงานสาธารณสุข	7)

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลห้วยยอด
6 ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-271-331
ประชาสัมพันธ์



โครงสร้างการบริหารและสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด

นายธวัชชัย	วรพงศ์พัฒน์		
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด นางวิไลรัตน์		เกื้อกูล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสมใจ		วรรณรัตน์	 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสราวุฒิ		ภูมิกลาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายชูเกียรติ	สินไชย	
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกมล	วรพงศ์พัฒน์	 
รองนายกเทศมนตรี

นายบุญมาก	เชษฐศิริพงศ์	
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิทยา	เบญจกุล	
รองประธานสภาเทศบาล

นายอมร	โชคอำนวย	
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุวรรณ		พจนอารี
	สมาชิกสภาเทศบาล

นายเอก	ตันวโรภาส		
	สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมศักด์ิ	เรืองอุดมโชคชัย  
รองนายกเทศมนตรี

นายศักด์ิน้อย	วังสกุล	  
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิทยา	โลกุตตระ	
ประธานสภาเทศบาล

นายพันลึก	วงศ์หนองเตย 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุกิจ	พูลศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุขขุม	ศุภศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 5/2558  
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยยอด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด

7ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-272-271
ËŒÍ§àÊÕÂ§µÒÁÊÒÂËŒÍ§àÊÕÂ§µÒÁÊÒÂ



หลังจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศแต่งตั้ง
สมาชิกสภาฯ ตามประกาศ คสช.

เปิดการประชุมสภาฯ ครั้งแรก 
นายอำเภอห้วยยอด 

 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2558  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยอดคร้ังแรก 
หลังจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการสรรหา 
และแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 5/2558  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดย 
นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์  นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในการเปิดประชุม ซึ่งมีสมาชิก 
สภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
พิจารณาเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ กำหนดการประชุม 
สามัญประจำปี 2558 กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี พ.ศ.2558 และกำหนดจำนวนสมัยประชุม 
สามัญสมัยแรก การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา และการแถลงนโยบายต่อสภาของนายกเทศมนตรี
 ผลการประชุม ปรากฏว่า นายวิทยา โลกุตตระ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล นายวิทยา เบญจกุล เป็นรองประธาน 
สภาเทศบาล และนายปรีชา จันทร์โหนง ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภา นอกจากนี้สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบในการกำหนด 
สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรกในเดือนมีนาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558เป็นต้นไป มีกำหนดสมัยประชุม 30 วัน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน  สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม 2558 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน และสมัยที่ 4 เดือนธันวาคม 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 

เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน รวมทั้งเห็นชอบ 
ให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 
สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2559 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 มีกำหนดสมัยประชุม  
30 วัน

 นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้นายสุวรรณ พจนอารี นายพันลึก วงศ์หนองเตย และนายสุขขุม ศุภศรี สมาชิกสภาเทศบาล เป็น 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม นายวิทยา เบญจกุล นายชูเกียรติ สินไชย และนายบุญมาก เชษฐศิริพงศ์ สมาชิกสภา 
เทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติอีกด้วย

8 ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-271-332
ÊÓ¹Ñ¡»ÅÑ´à·ÈºÒÅ



ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
และแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 5/2558

ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ขอแสดงวามยินดีในโอกาสที่

และสมาชิกสภาฯ เข้ารับตำแหน่ง
“นายกฮ้วง”

ขอแสดงวามยินดีในโอกาสที่

“นายกฮ้วง”

9ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-271-494,075-272-295,199
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งานวันเด็กแห่งชาติ 
    วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลฯร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชนในเขตเทศบาล ฯ จัดงานวันเด็กให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ 
กล้าแสดงออก และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเอง โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีต 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายปรีชา จันทร์โหนง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 
กล่าวรายงาน และเด็กชายเจตพล ดำเกาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ 
ของฯพณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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 เทศบาลฯร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขตเทศบาล ฯ จัดงานประเพณีตรุษจีน เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมสืบสานประเพณีของชาวจีน และส่งเสริมการจับจ่ายซื้อของ 

เซ่นไหว้บรรพบุรุษให้มีความคึกคัก โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

เป็นประธานเปิดงาน นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวรายงาน

เทศบาลฯร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขตเทศบาล ฯ จัดงานประเพณีตรุษจีน เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิต

จัดงานตรุษจีนสืบสานตำนานขายผัก ฯ
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รองผู้ว่าฯ ตรังรองผู้ว่าฯ ตรังรองผู้ว่าฯ ตรัง
เปิดงานอาหารดีศรีห้วยยอดฯ 

 เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 เทศบาล ฯ ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยอำเภอห้วยยอด จัดงานอาหารดี 
ศรีห้วยยอดและถนนคนเดินเพื่อครอบครัวอุ่นใจ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมผู้ประกอบ 
อาชีพการค้าอาหารให้มีศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลและใกล้เคียงในด้านความสะอาดและรสชาติ 
ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความรักความเข้าใจ ความอบอุ่น 
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งมีร้านจำหน่ายอาหารกว่า 72 ร้านค้า โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน 
เปิดงาน นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวรายงาน

สืบสานสงกรานต์ อิ่มบุญ ชุ่มฉ่ำ

รองผู้ว่าฯ ตรัง
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»ÃÐ¡Ç´Ë¹Ù¹ŒÍÂÊØ¢ÀÒ¾´Õ
 เทศบาลฯร่วมกับกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลห้วยยอด และกองทุนสุขภาพเทศบาลฯ จัดประกวดหนูน้อยสุขภาพดี  
(หนูน้อยนมแม่) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน มีพัฒนาการที่สมวัย สนับสนุนให้สมาชิกใน 
ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้หญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอดและสามีหรือญาติ ร่วมพัฒนากิจกรรมชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  โดยมีนายสมศักดิ์  เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็นประธานเปิดงาน

 นายสมศักดิ์ เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด ลงพื้นที่พร้อม 
เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และอสม. เย่ียมเยียนมารดาและทารกหลังคลอด 
เพื่อให้ความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูบุตร และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่มารดาและทารก 
หลังคลอด ตามโครงการตั้งครรภ์คุณภาพ

เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด
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สืบสานสงกรานต์ อิ่มบุญ ชุ่มฉ่ำ
 ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันข้ึนปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ แสดงออกถึงความงดงาม อ่อนโยน
เอ้ืออาทรท่ีเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความรักความอบอุ่น ความกตัญญู กตเวทิตาคุณต่อผู้สูงอายุ
และความสมัครสมานสามัคคี สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด 
 ดังน้ัน เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงประเพณีท่ีดีงาม เทศบาลตำบลห้วยยอด จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ข้ึนในวันท่ี 9 - 10 เมษายน 2558 
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยยอด ซึ่งมีพิธีสมโภชและสรงน้ำประพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพร 
ผู้สูงอายุ โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานเปิดงาน นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี 
ตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันข้ึนปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ แสดงออกถึงความงดงาม อ่อนโยน

ดังน้ัน เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงประเพณีท่ีดีงาม เทศบาลตำบลห้วยยอด จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ข้ึนในวันท่ี 9 - 10 เมษายน 2558
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  วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล โดยประกาศของ 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของ 
การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  ซึ่งตลอดระยะเวลา 82 ปี 
ท่ีผ่านมา เทศบาลฯได้มีการพัฒนา และได้สร้างความเจริญด้านต่าง ๆ ให้ 
กับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดย เทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่ 
สาธารณะประโยชน์ และทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร และผู้ที ่มีความเกี่ยวข้องกับเทศบาล 
โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธี

 ชมรมจักรยานอำเภอห้วยยอด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด และเทศบาลตำบลห้วยยอด จัดโครงการรณรงค์ 
ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ส่งเสริมให ้
ประชาชนออกกำลังกาย โดยการหันมาปั่นจักรยานใช้ในชีวิตประจำวันให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน 
และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็นประธานในพิธี

ปวงประชารวมใจ

สูสุขภาพดี
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ

“ปนสองลอ”

 วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล โดยประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของ

 วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล โดยประกาศของ

·ÓºØÞÇÑ¹à·ÈºÒÅ·ÓºØÞÇÑ¹à·ÈºÒÅ
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ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  
 ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร  ควาถวยชนะเลิศกองเชียร 

 กีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558  

   ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 ทุ่งแจ้งซึ่งกองทุนส่งเสริมคุณภาพ 

 ชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน 

        กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ 

     โดยใช้กีฬาเป็นส่ือกลางเทศบาลฯ ได้นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ 

   เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 

            การประกวดกองเชียร์มาครองได้อีกสมัย

ชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ  
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ของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน

 ควาถวยชนะเลิศกองเชียร 

 วันท่ี 10-12 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลห้วยยอด ได้จัดโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุและทัศนศึกษา 
ดูงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่างๆ  โดยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม 
ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ลดความรู้สึกเหงา 
มีขวัญกำลังใจ และมีความภูมิใจในคุณค่าของตนเอง ที่สามารถทำประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ  
รวมทั้งยังได้นำผู้สูงอายุนมัสการพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามวัดต่างๆ เพื่อเป็นสิริมงคล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และอยู่ในสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

ของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงานของผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน
โครงการดูแลหวงใยใสใจสุขภาพ
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075-271-935
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลห้วยยอดศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลห้วยยอด



บัญชีครัวเรือน 
อบรมการจัดทำ

 เทศบาลฯจัดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
แก่กรรมการชุมชน อสม. สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล 
และประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อให้มีความรู้ในการจัดทำ 
บัญชีครัวเรือน และนำบัญชีครัวเรือนไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารรายจ่ายของตนเองและครอบครัว โดยลด 
รายจ่ายที่ไม่จำเป็น ลดการฟุ่มเฟือย รวมทั้งการวางแผนใน 
การเพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ 
ชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมี 
นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 
เป็นประธานเปิดโครงการ 

 การช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นนโยบายของเทศบาลฯ เพื่อส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ได้จัดให้มีการมอบเบี้ย 
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ วันที่ 7-10 ของทุกเดือน

บัญชีครัวเรือน บัญชีครัวเรือน บัญชีครัวเรือน บัญชีครัวเรือน 

ÁÍºàºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØáÅÐ¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ

อบรมการจัดทำ
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อบรมการจัดทำ

075-272-284
¡Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ



 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จัดโครงการพัฒนา 
ศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา (กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน) เพื่อ 
เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และผลักดันการดำเนินการศึกษา 
ให้สอดคล้องต่อการเป็นประชาคมอาเซียน โดยถ่ายทอด 
ความรู้ให้แก่นักเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน และเตรียมความพร้อม 
ให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายสมศักดิ์ 
เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็น 
ประธานเปิดโครงการ

โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา 

วันเยาวชนแห่งชาติ 
     นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 
ซ่ึงเทศบาลฯร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลจัดข้ึน เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ และเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าท่ี 
ของเยาวชนและให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ โดยมีเด็กและเยาวชน 
เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน
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075-271-169
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 เทศบาลตำบลห้วยยอด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอ 
ห้วยยอด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้วยยอด  
จัดงานประเพณีลากพระคร้ังท่ี 14 ประจำปี 2558 ระหว่างวันท่ี   
28 - 30 ตุลาคม 2558 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 
โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน 
เปิดงาน นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอห้วยยอด กล่าวต้อนรับ 
และนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 
ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอห้วยยอด กล่าวรายงาน

»ÃÐà¾³ÕÅÒ¡¾ÃÐ »ÃÐà¾³ÕÅÒ¡¾ÃÐ »ÃÐà¾³ÕÅÒ¡¾ÃÐ 
Ã‹ÇÁÊ×ºÊÒ¹

20 ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-284-595
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จำนวน
โครงการ

ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น     

 1.1 แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน 45 33.07 30,583,920 71.04

1.2 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 2 1.47 220,000 0.61
1.3 แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถ่ิน	ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง 13 9.56 1,516,000 4.18

	 รวม 60 44.1 32,319,920 75.83
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน     

 2.1 แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน	จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้	รวมท้ังสถานท่ีปฏิบัติงานให้เพียงพอ 37 27.21 4,771,100 13.14

2.2 แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความรู้	ความสามารถรู้จักหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 1 0.74 60,000 0.16

	 รวม 38 27.95 4,831,100 13.30
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 	 	 	 	

 
 
 
 
 
 
 

3.1 แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ	เพ่ือส่งเสริมเด็ก	เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

12
 

8.80
 

1,390,000
 

0.32
 

3.2 แนวทางส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ 4 2.94 182,000 0.50
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยอาศัยกลุ่มพลังมวลชนองค์กร

ต่างๆ	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
3 2.21 60,000 0.15

 รวม 19 13.95 1,632,000 0.97
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข     

4.1 แนวทางปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจัดการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ 3 2.21 244,000 0.68

4.2 แนวทางเสริมสร้างและพัฒนาความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 2 1.47 110,000 0.28

4.3 แนวทางพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยชุมชน 1 0.74 250,000 0.70

 รวม 6 4.42 604,000 1.66
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

 
 
 

5.1 แนวทางก่อสร้างปรับปรุงถนน		ทางเท้า		ท่อระบายน้ำ		และสะพาน 1 0.74 470,000 1.20

5.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 0 0.00 0  

 รวม 1 0.74 470,000 4.40
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     

 6.1 แนวทางส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 1.47 550,000 1.47

6.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน	โรงเรียน	ชุมชน	มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตลอดจน
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้ครบวงจร

1
 

0.74
 

30,000
 

0.06
 

  รวม 3 2.21 580,000 1.53
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง		การบริหาร     
 
 
 
 

7.1 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ชุมชนและองค์กรต่างๆ 1 0.74 350,000 0.91
7.2 แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 3.68 250,000 0.65
7.3 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 0.74 250,000 0.65
 รวม 7 5.16 850,000 2.21

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน     

 
 
 
 

8.1 แนวทางพัฒนากลุ่มอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ	ให้มีความ
เข้มแข็ง

2
 

1.47
 

40,000
 

0.10
 

	 รวม 2 1.47 40,000 0.10

รวมทั้งสิ้น 136 100 41,327,020 100

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลหวยยอด

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
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075-271-704
ศูนย์เยาวชนเทศบาลฯศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ



 เทศบาลฯร่วมกับชมรมกีฬาเปตองห้วยยอด จัดแข่งขันกีฬา 
เปตองประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน 
ประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกาย โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 
จำนวน 46 ทีม โดยมีนายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรี 
ตำบลห้วยยอด เป็นประธานเปิดโครงการ

เทศบาลฯร่วมกับชมรมกีฬาเปตองห้วยยอด จัดแข่งขันกีฬาเทศบาลฯร่วมกับชมรมกีฬาเปตองห้วยยอด จัดแข่งขันกีฬา

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒà»µÍ§

คุณพอจรูญ ลูปอด
พอดีเดนวันพอแหงชาติ

 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีกับนายจรูญ ลู่ปอด ที่ได้รับคัดเลือก 
ให้เป็นพ่อดีเด่นของเทศบาลตำบลห้วยยอด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ       
     ประจำปี 2558

22 ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-271-546
Ê¶Ò¹¸¹Ò¹ØºÒÅà·ÈºÒÅÏ



คุณพอจรูญ ลูปอด
พอดีเดนวันพอแหงชาติ

 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน 
เปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ซึ่งเทศบาลฯ 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขต 
เทศบาลฯ จัดขึ้น   เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม 
ของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ 
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวรายงาน

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง เปิดงานลอยกระทง 
ผู้ว่าาฯ ตรัง

23ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-271-565
ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ห้วยยอดศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ห้วยยอด



 กระผม	 นายธวัชชัย	 วรพงศ์พัฒน์	 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 

รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลฯ 

และเข้ามาบริหารงานเทศบาลอีกครั้ง	 เนื่องจากยังมีภารกิจและสิ่งที่จะต้อง 

พัฒนาเพิ่มเติมในด้านต่างๆ	 ตามแนวทาง	 “จะสานงานต่อ	 ก่องานใหม่”	

ซึ่งจะต้องพัฒนาและดำเนินการต่อไป	 เพื่อให้เทศบาลของเราก้าวไปสู่การ 

พัฒนาท่ีสมดุล	ให้พ่ีน้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและย่ังยืน	เพ่ือประโยชน์สุข 

ของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลห้วยยอด	 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 

ต่อสภาเทศบาลในทุกๆ	 ด้าน	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก 

ทุกท่าน	 ทุกองค์กรและทุกภาคส่วน	 ในการร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยกันจึงจะ 

สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

กราบเรียน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน
ชาวเทศบาลตำบลห้วยยอด ที่เคารพทุกท่าน 

กราบเรียน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน

“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”สารจากใจนายก 

 กระผม	จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด	ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน	และการบริหารงาน	 

ในการบำบัดทุกข์	 บำรุงสุข	 สร้างความสะดวก	 ความอยู่ดีกินดี	 มีความรัก	 ความสามัคคี	 ความปรองดองสมานฉันท์	 และจะ 

ทุ่มเทเสียสละกำลังกาย	 กำลังใจ	 กำลังความสามารถในการรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ	 เพื่อรักษาผลประโยชน์ 

ของพี่น้องประชาชน	และเพื่อให้เทศบาลตำบลห้วยยอดมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง		ประชาชนอยู่ดีมีสุขตลอดไป

 สุดท้ายน้ี  ในศุภวาระดิถีข้ึนปีใหม่	พุทธศักราช	2559	ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย	

ที่ท่านเคารพนับถือ	 ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข	 สิริสวัสดิ์	 พิพัฒน์มงคล	 สมบูรณ์พูนผล	

ด้วยลาภ	ยศ	ธนสารสมบัติ	มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง	และสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน และการบริหารงาน

“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”“ฮวง”

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงาน และการบริหารงาน

 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช ้
จักรยานในชีวิตประจำวัน “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอดเปิดโครงการ

กิจกรรม
“Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ”

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช้
จักรยานในชีวิตประจำวัน 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอดเปิดโครงการ

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช้สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมรณรงค์ใช้
จักรยานในชีวิตประจำวัน 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอดเปิดโครงการ

“ฮวง”“ฮวง” 3ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

 075-271-971
ËŒÍ§¹ÒÂ¡Ï



 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้า 
ส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง 
ประเทศไทยจังหวัดตรัง

 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการ 
พิเศษถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

 นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา 
ถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 
23 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้า

ºÑ¹·Ö¡à·»¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾Ã “5 Ņ̃¹ÇÒÁËÒÃÒª”

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการ

ºÑ¹·Ö¡à·»¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾Ã “12 ÊÔ§ËÒ ÁËÒÃÒªÔ¹Õ”

นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

4 ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

 075-235-547, 075-235-545
ËŒÍ§ÃÍ§¹ÒÂ¡Ï
 075-235-547, 075-235-545



นายกฮ้วงร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”
 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
  พนักงานครูเทศบาล ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  “Bike For Mom 
  ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ของจังหวัดตรัง เพื่อแสดงออกถึงความ 
    จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพของ 
        ประชาชน ในการรณรงค์ร่วมออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการ 
           ออกกำลังกายมากขึ้นและเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

คุณแม่รัตนา ธนาเจริญสุกล แม่ดีเด่น
คุณพิพม์ภัทร วัฒนสิน สตรีไทยดีเด่น

อำเภอห้วยยอด “วันแม่แห่งชาติ”
 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับนางรัตนา ธนาเจริญสกุล ที่ได้รับ
รางวัลแม่ดีเด่นเทศบาลตำบลห้วยยอดและนางพิมพ์ภัทร วัฒนสิน ประธาน
กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลฯ ที่ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นอำเภอห้วยยอด เนื่องใน
วันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหา

 ปั่นเพื่อแม่”
5ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂÂÍ´

075-235-142, 075-272-284
»ÅÑ´à·ÈºÒÅ, ÃÍ§»ÅÑ´à·ÈºÒÅ

075-235-142, 075-272-284
»ÅÑ´à·ÈºÒÅ, ÃÍ§»ÅÑ´à·ÈºÒÅ



นายปรีชา	จันทร์โหนง
ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานเทศบาล	8) นางธีติ	ทวนชีพ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

เทศบาลตำบลห้วยยอดนางนวนิจ	สาคะโร
รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานเทศบาล8)

นางอรพินท์		ไชยคง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป	7)

นางอาภรณ์		แซ่ตั้น
ผู้อำนวยการกองวิชาการ

และแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป7)

นายสุวิทย์		มักคุ้น	
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง	8)

นางนวนิจ	สาคะโร
รองปลัดเทศบาล	

(นักบริหารงานเทศบาล8)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางปัทมา	เรืองอุดมโชคชัย	
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา

นางยินดี		ส่งแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง	7)

นายฉัตรชัย		มธุรศิลป์
ผู้อำนวยการ

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม7)

นางวรรณรัตน์	อาจสมโภช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
	(นักบริหารงานสาธารณสุข	7)

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลห้วยยอด
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โครงสร้างการบริหารและสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด

นายธวัชชัย	วรพงศ์พัฒน์		
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด นางวิไลรัตน์		เกื้อกูล 

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสมใจ		วรรณรัตน์	 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสราวุฒิ		ภูมิกลาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายชูเกียรติ	สินไชย	
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกมล	วรพงศ์พัฒน์	 
รองนายกเทศมนตรี

นายบุญมาก	เชษฐศิริพงศ์	
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิทยา	เบญจกุล	
รองประธานสภาเทศบาล

นายอมร	โชคอำนวย	
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุวรรณ		พจนอารี
	สมาชิกสภาเทศบาล

นายเอก	ตันวโรภาส		
	สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมศักด์ิ	เรืองอุดมโชคชัย  
รองนายกเทศมนตรี

นายศักด์ิน้อย	วังสกุล	  
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิทยา	โลกุตตระ	
ประธานสภาเทศบาล

นายพันลึก	วงศ์หนองเตย 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุกิจ	พูลศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุขขุม	ศุภศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 5/2558  
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยยอด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด
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หลังจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศแต่งตั้ง
สมาชิกสภาฯ ตามประกาศ คสช.

เปิดการประชุมสภาฯ ครั้งแรก 
นายอำเภอห้วยยอด 

 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2558  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยอดคร้ังแรก 
หลังจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการสรรหา 
และแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 5/2558  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดย 
นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์  นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในการเปิดประชุม ซึ่งมีสมาชิก 
สภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
พิจารณาเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ กำหนดการประชุม 
สามัญประจำปี 2558 กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี พ.ศ.2558 และกำหนดจำนวนสมัยประชุม 
สามัญสมัยแรก การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา และการแถลงนโยบายต่อสภาของนายกเทศมนตรี
 ผลการประชุม ปรากฏว่า นายวิทยา โลกุตตระ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล นายวิทยา เบญจกุล เป็นรองประธาน 
สภาเทศบาล และนายปรีชา จันทร์โหนง ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภา นอกจากนี้สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบในการกำหนด 
สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรกในเดือนมีนาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558เป็นต้นไป มีกำหนดสมัยประชุม 30 วัน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน  สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม 2558 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน และสมัยที่ 4 เดือนธันวาคม 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 

เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน รวมทั้งเห็นชอบ 
ให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 
สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2559 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 มีกำหนดสมัยประชุม  
30 วัน

 นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้นายสุวรรณ พจนอารี นายพันลึก วงศ์หนองเตย และนายสุขขุม ศุภศรี สมาชิกสภาเทศบาล เป็น 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม นายวิทยา เบญจกุล นายชูเกียรติ สินไชย และนายบุญมาก เชษฐศิริพงศ์ สมาชิกสภา 
เทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติอีกด้วย
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ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
และแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 5/2558

ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ขอแสดงวามยินดีในโอกาสที่

และสมาชิกสภาฯ เข้ารับตำแหน่ง
“นายกฮ้วง”

ขอแสดงวามยินดีในโอกาสที่

“นายกฮ้วง”
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งานวันเด็กแห่งชาติ 
    วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลฯร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชนในเขตเทศบาล ฯ จัดงานวันเด็กให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ 
กล้าแสดงออก และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเอง โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีต 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายปรีชา จันทร์โหนง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 
กล่าวรายงาน และเด็กชายเจตพล ดำเกาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ 
ของฯพณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จำนวน
โครงการ

ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น     

 1.1 แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน 45 33.07 30,583,920 71.04

1.2 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 2 1.47 220,000 0.61
1.3 แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถ่ิน	ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง 13 9.56 1,516,000 4.18

	 รวม 60 44.1 32,319,920 75.83
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน     

 2.1 แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน	จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้	รวมท้ังสถานท่ีปฏิบัติงานให้เพียงพอ 37 27.21 4,771,100 13.14

2.2 แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความรู้	ความสามารถรู้จักหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 1 0.74 60,000 0.16

	 รวม 38 27.95 4,831,100 13.30
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 	 	 	 	

 
 
 
 
 
 
 

3.1 แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ	เพ่ือส่งเสริมเด็ก	เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

12
 

8.80
 

1,390,000
 

0.32
 

3.2 แนวทางส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ 4 2.94 182,000 0.50
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยอาศัยกลุ่มพลังมวลชนองค์กร

ต่างๆ	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
3 2.21 60,000 0.15

 รวม 19 13.95 1,632,000 0.97
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข     

4.1 แนวทางปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจัดการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ 3 2.21 244,000 0.68

4.2 แนวทางเสริมสร้างและพัฒนาความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 2 1.47 110,000 0.28

4.3 แนวทางพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยชุมชน 1 0.74 250,000 0.70

 รวม 6 4.42 604,000 1.66
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

 
 
 

5.1 แนวทางก่อสร้างปรับปรุงถนน		ทางเท้า		ท่อระบายน้ำ		และสะพาน 1 0.74 470,000 1.20

5.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 0 0.00 0  

 รวม 1 0.74 470,000 4.40
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     

 6.1 แนวทางส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 1.47 550,000 1.47

6.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน	โรงเรียน	ชุมชน	มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตลอดจน
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้ครบวงจร

1
 

0.74
 

30,000
 

0.06
 

  รวม 3 2.21 580,000 1.53
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง		การบริหาร     
 
 
 
 

7.1 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ชุมชนและองค์กรต่างๆ 1 0.74 350,000 0.91
7.2 แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 3.68 250,000 0.65
7.3 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 0.74 250,000 0.65
 รวม 7 5.16 850,000 2.21

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน     

 
 
 
 

8.1 แนวทางพัฒนากลุ่มอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ	ให้มีความ
เข้มแข็ง

2
 

1.47
 

40,000
 

0.10
 

	 รวม 2 1.47 40,000 0.10

รวมทั้งสิ้น 136 100 41,327,020 100

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลหวยยอด

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
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