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บทบรรณาธิการ
วารสารฉบบันีถ้อืเป็นฉบบั

ประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นการ
รายงานกิจการของเทศบาลที่ได้
บนัทกึภารกจิการบรหิารราชการ
ระหว่างรอยต่อของสองรัชกาล 
คอืรชักาลที ่ 9 และรชักาลที ่ 10 
เนื้อหาส�าคัญจึงประกอบด้วยภารกิจที่ส�าคัญยิ่งได้แก่ การจัดงานพิธีถวาย 
ดอกไม้จนัทน์ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ของ
อ�าเภอห้วยยอด ซ่ึงเทศบาลได้รบัมอบหมายจากอ�าเภอห้วยยอดให้เป็นเจ้าภาพหลกั
ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในอ�าเภอห้วยยอดรวม 19 แห่ง ซึง่ถอืเป็นโอกาส
อนัส�าคญัทีพ่วกเราชาวห้วยยอดทกุคน ได้ร่วมกนัท�าสิง่ทีด่งีามถวายแด่พระองค์ 
เป็นครั้งสุดท้าย โดยผลการจัดงานเป็นที่ประจักษ์ต่อทุกฝ่าย ว่าอ�าเภอห้วยยอด
สามารถจดังานดงักล่าวได้อย่างงดงามและสมพระเกยีรตเิป็นอย่างยิง่ 

นอกจากนีว้ารสารฉบบันี ้เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัผลงานของคณะผูบ้ริหาร 
ท่ีได้ด�าเนนิการมาโดยล�าดบั ซึง่ส�าเรจ็ด้วยดเีช่นกนั ทัง้นีเ้พราะได้รับความร่วมมือ
และสนบัสนนุจากจงัหวดั อ�าเภอ ส่วนราชการของอ�าเภอห้วยยอด สถานศกึษา 
องค์กรภาครัฐ เอกชนของอ�าเภอห้วยยอดและใกล้เคียง สมาชิกสภาเทศบาล 
พนกังานเทศบาล พนกังานครเูทศบาล ลกูจ้าง พนกังานจ้าง ตลอดถงึประธาน
และกรรมการชุมชน ประธานกรรมการและสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขใน 
เขตเมือง (อ.ส.ม.) และประชาชนชาวห้วยยอด ในนามของเทศบาลขอขอบคุณ 
ทุกท่านดงัทีก่ล่าวและทีไ่ม่ได้กล่าวถงึข้างต้นไว้ ณ โอกาสนีด้้วย 

ในโอกาส ทีปี่ใหม่ 2561 น้ีกระผมขออาราธนาคณุพระศรีรัตนตรัย และ
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดถึงบุญญาบารมีของพระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร รชักาลที ่9 และสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู รชักาลที ่ 10 ขอได้โปรด 
ดลบันดาลพระราชทานพรให้ทกุท่านจงมกี�าลงักายและพลงัใจท่ีแขง็แรง ประสบ
ความส�าเรจ็ในสิง่อนัพงึปรารถนา ตลอดปี 2561 และตลอดไป 

สวสัดปีีใหม่ครบั 

                                                      ปรชีา  จนัทร์โหนง
                                                 ปลดัเทศบาลต�าบลห้วยยอด
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สวสัดี
ครับ พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลต�าบล
ห้วยยอดที่เคารพทุกท่าน ในรอบปี
กว่าๆ ทีผ่่านมาเป็นห้วงเวลาแห่งความ

เศร้าโศกเสียใจอย่างถึงที่สุดของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ท่ีพวกเรา
ไม่อาจลมืเลอืน กบัการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่
ทีส่ดุของประเทศชาตแิละประชาชน เนือ่งจากพระองค์ทรงเป็นศนูย์รวม
จติใจของคนไทยทัง้ประเทศ ทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิผูท้รงพระคณุอนั
ประเสรฐิ และเป็นทีเ่คารพรกัของประชาชนชาวไทย แต่ท่ามกลางความ
เศร้าทีย่งัปกคลมุในช่วงดงักล่าว ยงัได้เหน็ภาพทีพ่ีน้่องประชาชนคนไทย
พร้อมใจกนัแสดงออก ด้วยการ เปลีย่นความเศร้า ความโทมนสั มาเป็น
พลงัทีย่ิง่ใหญ่ รวมหวัใจไทยเป็นหนึง่เดยีว ร่วมกนัแสดงออกด้วยการ
ท�าความดไีม่หวงัผลตอบแทนในรปูแบบต่างๆ เกดิข้ึนในสงัคมไทย แม้เพียง
เสีย้วหนึง่กย็งัด ีเพ่ือถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดนิ แสดงความอาลยั ความ
จงรกัภกัด ีและส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระองค์ทรงมต่ีอพสกนกิร 
ชาวไทยอย่างหาทีส่ดุมไิด้ 

และด้วยความดงีามทีพ่ระองค์ได้ทรงสร้างขึน้ตลอดพระชนมายุ
นัน้ จะได้สถติสถาพรอยูคู่ส่งัคมไทยไปตราบนานเท่านาน แม้พระองค์เสดจ็
สูส่วรรคาลยั แต่ด้วยพระราชกรณยีกจิทีเ่ป่ียมล้นไปด้วยคณุค่านานปัการ
ท่ีทรงมต่ีอประเทศชาต ิ เราคนไทยจะยงัคงส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม และน้อมน�าค�าสอนของพระองค์มาเป็นหลักในการ
ใช้ชีวติแบบพอเพยีงตามรอยพ่อต่อไป

ในช่วงรอบปีทีผ่่านมา เทศบาลฯ ได้ปรบัเปลีย่นกจิกรรมต่างๆ 
เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ที่ประชาชนอยู่ในช่วงของความ 
โศกเศร้า ซ่ึงได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อแสดงออก
ถึงความอาลัย และความจงรักภักดี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด พร้อมคณะ 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา มหาราชินี”  ณ  ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

โอกาสน้ี นางปัทมา  เรอืงอดุมโชคชยั ผูอ้�านวยการโรงเรยีนเทศบาลห้วยยอดวทิยา  
พร้อมด้วยพนักงานครูเทศบาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรด้วย

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด 03

นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด    075-271-971
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จากพีน้่องประชาชน จติอาสา หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ชมรม กลุม่
พลังมวลชนต่างๆ ฯลฯ ส่งผลให้กจิกรรมเหล่านัน้บรรลตุามวตัถปุระสงค์   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร ซึ่งเทศบาลฯ ได้รับมอบหมายจากอ�าเภอห้วยยอดให้เป็น 
เจ้าภาพหลัก ได้ด�าเนินการจัดสถานที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และบริเวณ
พิธีโดยรอบได้อย่างสมพระเกียรติ  รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์ การดูแล
รกัษาความสะอาด การให้บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่แก่ประชาชนทีเ่ดนิ
ทางมาถวายดอกไม้จันทน์ สิ่งเหล่านี้ด�าเนินการส�าเร็จได้ ทั้งก่อนการจัด
งานและหลังเสร็จส้ินงานดังกล่าว ด้วยพลังท่ียิง่ใหญ่ของพีน้่องประชาชน  
จิตอาสาทกุๆ คน พนกังานเทศบาล ลูกจ้าง เจ้าหน้าที ่ทีไ่ด้สละเวลา อทุศิ
พลงักายและพลงัใจอย่างเตม็ก�าลงั ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทกุๆ  
หน่วยงาน ในอ�าเภอห้วยยอด ที่ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดงานใน 
ครั้งนี้ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดินเป็นครั้งสุดท้าย ในนามเทศบาล
ต�าบลห้วยยอด ขอขอบพระคณุไว้ ณ โอกาสนี้

สุดท ้ายนี้  ในโอกาสวันข้ึนป ีใหม ่ 2561 ขออานุภาพ 
แห่งคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายทีท่่านเคารพนบัถอื 
ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ทกุท่านจงประสบแต่ความสขุ สริสิวสัดิ์ 
พพิฒัน์มงคล สมบรูณ์พนูผล ด้วยลาภ ยศ ธนสารสมบตั ิ มีสขุภาพ
พลานามยัทีแ่ขง็แรง และสมหวงัในสิง่ทีพ่งึปรารถนาทกุประการ

       นายธวชัชยั  วรพงศ์พฒัน์
    นายกเทศมนตรตี�าบลห้วยยอด

 “ÎŒÇ§”



สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

พระราชสมภพ
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

เป็นพระราชโอรสพระองค์เดยีว ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภมิูพลอดลุยเดช (รัชกาลที ่9)  และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิต์ิ พระบรม
ราชนินีาถ เสด็จพระราชสมภพ เมือ่วนัจนัทร์ที ่28 กรกฎาคม พทุธศกัราช 
2495 เวลา 17:45 น. ณ พระทีน่ัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ มีพระนาม
เมือ่แรกประสตูว่ิา “สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ บรมจกัร
ยาดศิรสนัตตวิงศ เทเวศรธ�ารงสบุรบิาล อภคิณุปูระการมหิตลาดุลเดช 
ภมิูพลนเรศวรางกูร กติตสิริสิมบรูณ์สวางควฒัน์ บรมขตัตยิราชกมุาร”

ทรงมีพระเชษฐภคินี 1 พระองค์ คือ ทูลกระหม่อมสมเด็จ
พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี และ 
พระขนษิฐภคิน ี2 พระองค์ คอื สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจ้าฟ้ามหา
จกัรีสริินธร รัฐสมีาคณุากรปิยชาต ิ สยามบรมราชกมุารี และสมเด็จ
พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี

การศึกษา
ส�าเร็จการศึกษาข้ันต้นจากโรงเรียนจิตรลดา แล้วจึงเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ และโรงเรียนมิลฟิลด์ 

แคว้นซอมเมอร์เซท ประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงไปศึกษาต่อ ที่โรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์ และส�าเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยการทหารดันทรูน 
แคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย หลังจากเสด็จกลับประเทศไทย ทรงรับราชการทหาร และศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 46 
เมื่อ พ.ศ. 2520 และทรงผนวช เมื่อ พ.ศ. 2521 จากนั้นทรงศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2525 
และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จากประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2533 

เมือ่เสด็จนวัิตปิระเทศไทยแล้ว ได้ทรงศกึษาต่อทีโ่รงเรียนเสนาธกิารทหารบก และทรงเข้ารับราชการทหาร โดยประจ�ากรมข่าว ทหารบก 
กระทรวงกลาโหม และต่อมาทรงด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ส�านักผู้บัญชาการ ทหาร
สงูสุด ทรงผ่านหลกัสตูรการฝึกบนิเครือ่งบนิรบ เฮลคิอปเตอร์ และเคร่ืองบนิพาณชิย์หลายหลักสูตร และได้ทรงปฏบิติัหน้าท่ีครูการบนิ  ส�าหรบั
เครื่องบินขับไล่ของทหารด้วย

สมเดจ็พระยพุราช
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 มีพระบรมราชโองการ

ประกาศสถาปนา ขึน้ด�ารงพระอสิรยิยศ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ  
สยามมกฎุราชกมุาร มีพระนามาภไิธย ตามจารึกในพระสุพรรณบฏัว่า  

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ บดนิทร
เทพยวรางกูร สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒฯ วรขัตติยราชสันตติวงศ์  
มหติลพงศอดลุยเดช จักรีนเรศยพุราชวิสุทธ ิสยามมกฎุราชกมุาร

ในมงคลวาระนัน้ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราช
กมุาร ได้ถวายสตัย์ปฏญิาณในการพธิถีอืน�า้พพิฒัน์สตัยา ณ พระอโุบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึง่แสดงถงึน�า้พระราชหฤทัยทีท่รงมุง่มัน่ 
จะบ�าเพ็ญพระราชกรณยีกจิ เพ่ือชาติบ้านเมือง และประชาชนชาวไทย 
เป็นท่ีซาบซึง้ประทับใจพสกนกิร
อย่างยิง่ ดงัความว่า

“ข ้ าพระพุทธเจ ้ าขอ
พระราชทานกระท�าสตัย์ปฏญิาณ
สาบานต ่อประเทศชาติและ
ประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์ เฉพาะ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ท่ามกลางสันนบิาตนีว่้า

ข้าพเจ้าผูเ้ป็น สยามมกฎุ
ราชกมุาร จะรกัษาเกยีรตยิศและ 
อริยศักด์ิ ซึ่งทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ 
ด้วยชวิีต จะภกัดีต่อชาติบ้านเมือง 
จะซือ่สตัย์ต่อประชาชน จะปฏบิตัภิาระหน้าทีท่กุอย่าง โดยเตม็ก�าลงั 
สตปัิญญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพ่ือความเจรญิสงบสขุ
และความม่ันคงไพบลูย์ของประเทศไทย จนตราบเท่าชวีติร่างกายจะหาไม่”

การศึกษา

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด04

รองนายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด    075-235-545, 075-235-547



เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์
สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

ทรงตอบรับค�ากราบบงัคมทูลอญัเชิญเสดจ็ฯ ข้ึนทรงราชย์ สบืสนัตตวิงศ์ 
เป็น สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั พระมหากษตัรย์ิรชักาลที ่10 เมือ่วนัที ่1 
ธนัวาคม 2559 เวลา 19.16 น. โดยเสดจ็ออก ณ พระทีน่ัง่อมัพร
สถาน พระราชวงัดุสติ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.เปรม 
ตณิสลูานนท์ ผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์, นายพรเพชร วชิติชลชยั 
ประธานสภานติิบัญญตัแิห่งชาต ิ(สนช.), พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีและนายวีระพล ตัง้สุวรรณ ประธานศาลฎกีา เฝ้าทลู
ละอองพระบาท โดยนายพรเพชร วิชติชลชยั ประธานสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติ ได้กราบบังคบัทลูเชญิองค์รชัทายาท เสดจ็ฯ ขึน้ทรงราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์ ในการนี้สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชด�ารัสตอบรับการ
ขึน้ทรงราชย์เป็น สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่ 10 แห่งราชวงศ์
จกัร ีมพีระนามว่า สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทร
เทพยวรางกรู โดยให้เริม่ขานพระนามตัง้แต่วนัที ่2 ธนัวาคม 2559  
ตามราชกจิจานเุบกษา เล่มที ่133 ตอนที ่40 ข

ตลอดระยะเวลานับแต่ยังทรงพระเยาว์จวบจนปัจจุบัน 
ได้ทรงยึดมั่นในพระปฎิญญา ทรงพระวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น
ปฏิบั ติ พระราชกรณียกิ จนา นัปการ  เพื่ อประ เทศชาติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

และประชาชนชาวไทยโดยมิได ้ย ่อท ้อ ทรงเจริญรอยตาม 
เบือ้งพระยคุลบาท พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ 
ในรชักาลที ่ 9  ในการบ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุแก่อาณาประชาราษฎร์ 
มาอย่างต่อเนือ่ง ทรงสัง่สมพระประสบการณ์เกีย่วกบับ้านเมอืงและ
ชวีติความเป็นอยูข่องราษฎรเป็นอย่างดยีิง่ 

โดยตามเสดจ็พระบรมชนกนาถ และสมเดจ็พระบรมราชชนนี 
ไปในการเยีย่มเยยีนราษฎรในภมูภิาคต่างๆ ของประเทศตลอดมา 

นายปรีชา จันทร์โหนง ปลัดเทศบาลต�าบลห้วยยอด พร้อมหัวหน้าส่วน
ราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ  ห้องส่งสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

โอกาสนี้ นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล
ห้วยยอดวิทยา พร้อมพนักงานครูเทศบาล ได้ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรด้วย

บันทึกเทปถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด 05

ปลัดเทศบาล     075-235-142



สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
พสกนิกรอ�าเภอห้วยยอดร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่ีสนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สถานที่
ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  นายสมเกยีรติ  ดวงมณ ี นายอ�าเภอห้วยยอด  
เป็นประธานในพธิวีางดอกไม้จนัทน์เป็นคนแรก จากน้ันข้าราชการ ผูบ้ริหารส่วนท้องถิน่ ผูน้�าท้องถิน่  
ภาคเอกชน นกัเรยีน นกัศึกษา จติอาสา และประชาชน ได้ทยอยวางดอกไม้จันทน์ เพ่ือแสดงความรัก  
ความอาลยัและส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุต่อพระผูม้พีระคณุอนัประเสริฐอย่างต่อเนือ่ง

พิธีสงฆ์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

จากนั้น เวลา 15.00 น. นายสมเกียรติ  ดวงมณี นายอ�าเภอห้วยยอด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาฯ ร่วมประกอบพิธีเพ่ืออุทิศ 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
โดยมีพระครูสิริรัตนากร เจ้าคณะอ�าเภอห้วยยอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระครูโกศลวีรธรรม  
เจ้าคณะต�าบลนาวง  แสดงธรรมเทศนา พร้อมพระสงฆ์สมณศักด์ิจ�านวน 10 รูป ร่วมสวดพระพทุธมนต์  
จากน้ันผู ้ร่วมพิธีบ�าเพ็ญสมาธิจิต เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 59 วินาที 

จากนั้น นายสมเกียรติ  ดวงมณี นายอ�าเภอห้วยยอด  เป็นประธานในพิธีวางดอกไม้จันทน์ 
ช่วงที่ 2 โดยมีพระครูสิริรัตนากร เจ้าคณะอ�าเภอห้วยยอด ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ ข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนได้ร่วมวางดอกไม้จันทน์
ช่วงที่ 2 โดยมีพระครูสิริรัตนากร เจ้าคณะอ�
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนได้ร่วมวางดอกไม้จันทน์

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

โดยมีพระครูสิริรัตนากร เจ้าคณะอ�

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด06

รองปลัดเทศบาล     075-272-284



บ�าเพ็ญกุศลและอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ลอยน�้า

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สถานที่
ประกอบพธิถีวายดอกไม้จันทน์ นายสมเกยีรติ ดวงมณ ีนายอ�าเภอห้วยยอด พร้อมด้วยหวัหน้าส่วน
ราชการ ผูบ้รหิารท้องถิน่ จติอาสา และพสกนกิรชาวห้วยยอด ประกอบพธิบี�าเพญ็กศุลแด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้
อญัเชญิถงุบรรจเุถ้าดอกไม้จนัทน์ 
มาประกอบพิธีหน ้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ จากนั้นได้อัญเชิญ
ถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปลอย
เถ้าดอกไม้จันทน์ ณ แม่น�้าตรัง 
บริเวณท่าน�้าวัดบางดี โดยมีการ
ประกอบพิธีอย่างสมพระเกียรติ 

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด 07

ประชาสัมพันธ์     075-271-331

เผาดอกไม้จันทน์

เวลา 23.30 น. นายสมเกยีรต ิดวงมณ ีนายอ�าเภอห้วยยอด เป็นประธานพธิเีผาดอกไม้จนัทน์ 
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร โดยได้ต่อไฟหลวงพระราชทานจากโคมตะเกียงวางในพระจิตกาธาน แล้วเจ้าหน้าที่
ได้น�าดอกไม้จันทน์ ที่ประชาชนได้ถวายตลอดทั้งวันน�าเข้าเผา ท่ามกลางความโศกเศร้า อาลัย ของ 
พสกนิกรชาวห้วยยอด ด้วยความอาลัยและน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พร้อมร่วม
กันอธิษฐานจิตส่ง พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นครั้งสุดท้าย 



จิตอาสา “เราท�าความดีด้วยหัวใจ”
เปิดครัวแจกอาหาร “เพื่อพ่อหลวง”

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลห้วยยอด

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด  
ได้เปิดโรงครัวประกอบอาหารบริเวณหน้าร้านวรพงศ์อไหล่ยนต์ เป็นพื้นที่ส�าหรับรับประทาน
อาหารและพกัคอย ของประชาชนทีเ่ดนิทางมาถวายดอกไม้จนัทน์ งานพระราชพิธถีวายพระเพลิง  
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้น�าท้องถิน่ใน
พืน้ทีอ่�าเภอห้วยยอด และจติอาสา “เราท�าความดด้ีวยหวัใจ” ของเทศบาลต�าบลห้วยยอดและพืน้ที ่
ใกล้เคียง ร่วมกนัท�าหน้าทีป่ระกอบอาหาร เพือ่ให้ประชาชนได้รับประทานบริเวณโรงครัว รวมทัง้ 
จติอาสาน�าอาหารทีป่รงุสกุไปแจกเจ้าหน้าทีแ่ละประชาชนตามจุดต่างๆ ท่ีปฏบิติัหน้าท่ี นอกจากนีย้งั
ได้รวบรวมอาหารปรงุสกุพร้อมทานได้ทนัท ีน�า้ดืม่ ขนมต่างๆ ทีไ่ด้รับจากหน่วยงานและประชาชน
ทีน่�ามาบรจิาค แจกแก่ประชาชนทีเ่ดนิทางมาร่วมพธิี 

พร้อมทั้ง  ยังได้เปิดโรงครัววันที่ 27 ตุลาคม 2560 ในการประกอบอาหารให้แก่จิตอาสา 
และประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมการรื้อถอน เก็บกวาด ท�าความสะอาด ฯลฯ บริเวณพิธี
และพื้นที่โดยรอบให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกด้วย

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เทศบาลต�าบลห้วยยอด   
ได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลห้วยยอดขึ้น  เพ่ือขับ
เคลือ่นกจิกรรมผูส้งูอายใุห้มคีวามต่อเนือ่ง เข้มแขง็ ยัง่ยนื และ 
ส่งเสรมิให้ผูส้งูอายรุวมกลุม่ สร้างเครือข่ายการให้ความรู้ในการ
ใช้ชีวิตของผู้สูงวัย เตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสุขภาพ
กาย สขุภาพจติ สภาพแวดล้อม และการถ่ายทอดภมิูปัญญา  
ความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสาน
ภมูปัิญญาให้คงคณุค่ากบัชมุชน โดยมนีายธวชัชยั วรพงศ์พฒัน์ 
นายกเทศมนตรตี�าบลห้วยยอด เป็นประธานในพิธเีปิด

โดยเปิดสอนทุกวันพฤหัสบดี ที่ 1 และ 3 ของเดือน

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด08

ห้องเสียงตามสาย    075-272-271
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รวมพลังแผ่นดิน จารึกในรอยจ�า
ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย

เทศบาลต�าบลห้วยยอด ได้รับมอบหมายจากอ�าเภอห้วยยอด  ให้เป็น 
เจ้าภาพหลกั ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในอ�าเภอห้วยยอด รวม 19 แห่ง  
ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ณ ซุม้ถวาย
ดอกไม้จันทน์ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) วันท่ี 26 ตุลาคม 2560

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล
พื้นที่อ�าเภอห้วยยอด จ�านวน 18 แห่งๆ ละ 50,000 บาท และเทศบาล
ต�าบลห้วยยอด ร่วมสบทบ 300,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท 
เพื่อใช้ด�าเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯของอ�าเภอห้วยยอด ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ให้พสกนิกรได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์  
แสดงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยต่อกษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง ของ
ปวงชนชาวไทยเป็นครั้งสุดท้าย

ดาวเรือง “ดอกไม้ของพ่อ” บานสะพรั่งทั่วบริเวณงาน
นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด รับมอบ

ต้นดาวเรืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนท่ีอ�าเภอห้วยยอด จ�านวน 
67,000 ต้น จากเทศบาลทุกแห่งๆละ 5,000 ต้น และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล แห่งละ 3,000 ต้น เพื่อตกแต่งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และปรับ 
ภมิูทัศน์พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบพิธถีวายดอกไม้จันทน์ ให้เหลืองสะพรัง่ สวยงาม 
สมพระเกียรติ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ความอาลัยและส�านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ถวาย “พ่อของแผ่นดิน”
นายกมล วรพงศ์พฒัน์  และนายสมศกัดิ ์เรอืงอดุมโชคชยั 

รองนายกเทศมนตรตี�าบลห้วยยอด เป็นตวัแทนคณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล พนกังานครเูทศบาล 
ลูกจ้าง และประชาชนชาวเทศบาลฯ ทุกภาคส่วน ส่งมอบ 
ดอกไม้จนัทน์ ในพธิส่ีงมอบดอกไม้จนัทน์ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่พืน้ทีอ่�าเภอห้วยยอด โดยมนีายจกัรทอง  จรญัรกัษ์ 
ปลดัอ�าเภอ รกัษาราชการแทนนายอ�าเภอห้วยยอด เป็นประธาน
รับมอบ ซึ่งมีดอกไม้จันทน์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในอ�าเภอห้วยยอด รวม 19 แห่ง จ�านวน ทัง้สิน้ 93,962 ดอก 

รวมใจประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ถวาย 
“พ่อของแผ่นดนิ”

เทศบาลต�าบลห้วยยอด จัดโครงการส่งเสริม
อาชีพหลักสูตรการจัดท�าดอกไม้จันทน์ แก่สมาชิกชมรม 
ผู้สูงอายุ อสม. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล 
เพ่ือร่วมกนัประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
รองรับพิธีถวายดอกไม ้ จันทน์ 
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 

พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพติร วนัที ่ 26 ตลุาคม 2560 เพือ่ให้เป็นไปอย่าง 
สมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี ส�านึกในพระมหา 
กรณุาธคิณุทีพ่ระองค์ทรงมีต่อพสกนกิรชาวไทยอย่างหาท่ีสุดมิได้

รวมใจประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ถวาย 
“พ่อของแผ่นดนิ”
บลห้วยยอด จัดโครงการส่งเสริม

ดอกไม้จันทน์ แก่สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ อสม. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล 

นึกในพระมหา 
กรณุาธคิณุทีพ่ระองค์ทรงมีต่อพสกนกิรชาวไทยอย่างหาท่ีสุดมิได้

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ส�านักปลัดเทศบาล      075-271-332



23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช”
นายธวัชชยั  วรพงศ์พฒัน์  

นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด 
พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนกังานเทศบาล และ
พนกังานครเูทศบาล ร่วมพิธวีาง
พวงมาลาถวายราชสกัการะ เพือ่
น้อมร�าลึกถงึพระมหากรณุาธคิณุ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูหั่ว เนือ่งในวนัปิยมหาราช  
23 ตุลาคม 2560 ณ ศาลา
ประชาคมอ�าเภอห้วยอด

นายธวัชชยั วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต�าบห้วยยอด พร้อมคณะผูบ้รหิาร 
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยนิดีกบั นางละออ  ชนินาพันธ์ ทีไ่ด้รบัคดัเลอืก 
ให ้ได ้ รับรางวัลแม่ดีเด ่นแห่งชาติ ประจ�าภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยัน 
หมั่นเพียร ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2560

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด พร้อมคณะ 
ผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับ  
นางสนธนา ไทรงาม ที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นเทศบาลต�าบลห้วยยอด เนื่องในโอกาส 
วันแม่แห่งชาติประจ�าปี 2560

คุณแม่ละออ  ชินนาพันธ์
แม่ดีเด่นระดับภาค “วันแม่แห่งชาติ”

คุณแม่สนธนา  ไทรงาม
แม่ดีเด่น “วันแม่แห่งชาติ”

ให ้ได ้ รับรางวัลแม่ดีเด ่นแห่งชาติ ประจ�

แม่ดีเด่นระดับภาค “วันแม่แห่งชาติ”แม่ดีเด่นระดับภาค “วันแม่แห่งชาติ”แม่ดีเด่นระดับภาค “วันแม่แห่งชาติ”แม่ดีเด่นระดับภาค “วันแม่แห่งชาติ”แม่ดีเด่นระดับภาค “วันแม่แห่งชาติ”แม่ดีเด่นระดับภาค “วันแม่แห่งชาติ”แม่ดีเด่นระดับภาค “วันแม่แห่งชาติ”แม่ดีเด่นระดับภาค “วันแม่แห่งชาติ”แม่ดีเด่นระดับภาค “วันแม่แห่งชาติ”

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     075-271-494, 075-272-295, 199



ลงนามถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10
เม่ือวันที ่28 กรกฎาคม 2560 ทีศ่าลาประชาคมอ�าเภอห้วยยอด นายกมล วรพงศ์พฒัน์ และนายสมศกัดิ ์เรอืงอดุมโชคชยั รองนายกเทศมนตรตี�าบลห้วยยอด 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงบ�าเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ 
เพื่อความผาสุก และความสงบร่มเย็นของพสกนิกรโดยทั่วหน้า

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลต�าบลห้วยยอด นายธวัชชัย   
วรพงศ์พฒัน์ นายกเทศมนตรตี�าบลห้วยยอด พร้อมคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล พ่อค้า 
ประชาชน ร่วมพธิที�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 

จากนัน้ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที ่ 9  
เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สงิหาคม 2560 เพือ่ให้ข้าราชการ และประชาชนทุกภาคส่วน 
ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภกัดต่ีอองค์สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถด้วย ซึง่จดัขึน้  ณ ศาลาประชาคม
อ�าเภอห้วยยอด  โดยมีนายวโิรจน์  อนิสว่าง นายอ�าเภอห้วยยอด เป็นประธานในพธิี

จากนั้นในช่วงค�่า นายวิโรจน์  อินสว่าง นายอ�าเภอห้วยยอด น�าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
ร่วมวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  เฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่ 9 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ�าปี  
2560 ในการนีน้ายธวชัชยั  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรตี�าบลห้วยยอด พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ พนกังาน
เทศบาลฯ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลต�าบลห้วยยอด

นายสมศักด์ิ เรืองอุดมโชคชัย 
รองนายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง  
ร่วมปลกูต้นศรตีรงั ต้นไม้ประจ�าจงัหวดัตรงั  
และต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจ�าชาต ิ เพือ่
ลดภาวะโลกร้อน เพิม่พืน้ท่ีสีเขยีว เน่ืองใน 
วนัต้นไม้แห่งชาต ิณ บรเิวณศนูย์พฒันาเดก็
เล็กเทศบาลต�าบลห้วยยอด

กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ปลูกต้นไม้วันต้นไม้แห่งชาติ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด 11

ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลฯ     075-235-466, 075-271-471



“ปั่นจักรยาน”รณรงค์การใช้จักรยาน 
บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

นักปั่นจักรยาน ร่วมปั่นเยี่ยมเยียน
และมอบสิ่งของ“เด็กพิการ”

“ปั่นชมชิมผลไม้ตามฤดูกาล @ ห้วยยอด”

นายกมล  วรพงศ์พฒัน์ รองนายกเทศมนตรตี�าบลห้วยยอด เป็น
ประธานเปิดกจิกรรมป่ันจกัรยาน ตามโครงการชมุชนจกัรยานเพ่ือสุขภาวะ
เทศบาลต�าบลห้วยยอด ครัง้ที ่ 2 ประจ�าปี 2560 เพือ่ขบัเคลือ่นรณรงค์ 
ส่งเสริมการสร้างชมุชนจกัรยานเพือ่สขุภาวะในเขตเทศบาลฯ ปลกุกระแส
การใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนั กระตุน้ประชาชนให้ความส�าคัญกบัการใช้
จกัรยานพาหนะคู่ใจ ในการใช้ชวีติประจ�าวนัมากยิง่ขึน้ เพือ่ลดการใช้พลังงาน 
ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการจราจร และร่วมอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

โอกาสนี ้นกัป่ันจกัรยาน ได้ร่วมบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ เกบ็ขยะ 
กวาด ท�าความสะอาด บรเิวณสวนสาธารณะต�าหนกัรืน่รมย์อกีด้วย

นายกมล  วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด 
พร้อมนกัป่ันจักรยาน ตามโครงการชุมชนจกัรยานเพือ่สขุภาวะเทศบาล
ต�าบลห้วยยอด คร้ังที่ 2 ร่วมเวทีประชาคมคืนข้อมูลการใช้จักรยาน  
และร่วมปั่นจักรยานไปเยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ บุคลากร และ 
เด็กพิการ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นส�าหรับเด็กพิการ  
ณ หน่วยบริการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กพิการอ�าเภอห้วยยอด

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดกิจกรรม 
ป่ันจักรยานเพ่ือรณรงค์การใช้จักรยานในชวิีตประจ�าวันอย่างสร้างสรรค์
คร้ังท่ี 3 ภายใต้สโลแกน “ปั่นชมชิมผลไม้ตามฤดูกาล @ ห้วยยอด”  
เพ่ือขับเคล่ือนการสร้างชุมชนจักรยาน เพ่ือสุขภาวะในพื้นที่อ�าเภอ
ห้วยยอด  ปลุกกระแสประชาชนให้ใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ�าเภอห้วยยอดและใกล้เคียง

โดยมีนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด 
พร้อมคณะผู้บริหาร และนักปั่นชมรมจักรยานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 
และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม กว่า 300 คน ซึ่งปั่นจักรยานจากเทศบาล
ต�าบลห้วยยอดไปยงัสวนนายด�า บางดี  ร้านกาแฟกลางสวน Mr.Shadow 
Coffee Trade และรับประทานอาหารพื้นเมือง และผลไม้ตามฤดูกาล
แบบบุฟเฟ่ ท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนชาวสวน

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด12

กองวิชาการและแผนงาน     075-272-301



ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันข้ึนปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ 
แสดงออกถงึความงดงาม อ่อนโยน เอือ้อาทรทีเ่ตม็ไปด้วยความสนกุสนาน 
ความรักความอบอุ่น ความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้สูงอายุ และ 
ความสมัครสมานสามัคคี สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
ได้อย่างเด่นชัด 

วนัที ่13 เมษายน 2560 เทศบาลต�าบลห้วยยอด ได้จดัประเพณี
สงกรานต์ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลฯ ซึ่งมีกิจกรรมสรงน�้า 
พระพุทธสิหิงค ์ สรงน�้าพระสงฆ์ รดน�้าขอพรผู ้สูงอายุ โดยม ี
นายวิโรจน์ อินสว่าง นายอ�าเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธี

สืบสานประเพณีสงกรานต์

วันเด็กแห่งชาติ  

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด 13

กองคลัง    075-271-582, 075-235-143

วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 เดือนมกราคมของทุกปี เป็น
วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลฯ ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ  
ภาคเอกชน และชมุชนในเขตเทศบาลฯ จดังานวนัเดก็ให้แก่เดก็ 
และเยาวชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้แสดงออก สร้าง
จติส�านกึให้เดก็และเยาวชน ได้เหน็ถงึคณุค่าและความส�าคญั
ของตนเอง โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตรัฐมนตรี
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายธวัชชัย  
วรพงศ์พฒัน์ นายกเทศมนตรตี�าบลห้วยยอด กล่าวรายงาน



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กว่า 130 ล้านบาท

ท�าบุญวันเทศบาล

เทศบาลต�าบลห้วยยอด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ�านวน 130,934,820 บาท  
ภายใต้ข้อจ�ากดัทางการเงนิ และการคลงั คณะผูบ้รหิารจงึต้องพิจารณา
จัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ทุกๆ ด้าน และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ในแผน
พัฒนาเทศบาลซึ่งรายละเอียดงบประมาณสามารถตรวจสอบได้ที่  
www.huaiyodcity.go.th โดยสาระส�าคญัของงบประมาณ แบ่งออกเป็น  
4 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านบรหิารงานทัว่ไป แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  18,918,800 
บาท แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 3,113,270 บาท 

ด้านบรกิารชมุชนและสงัคม แผนงานการศกึษา  60,013,030 
บาท แผนงานสาธารณสขุ  4,721,580 บาท แผนงานสงัคมสงเคราะห์  
1,381,500 บาท แผนงานเคหะและชุมชน  20,867,800 บาท  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  250,000 บาท แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  2,016,000 บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
1,157,300 บาท  

ด้านการด�าเนนิงานอืน่ แผนงานงบกลาง  18,495,540 บาท 

วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล โดยประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท และความส�าคัญ
ของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  ซึ่งตลอดระยะเวลา 
82 ปี ท่ีผ่านมา เทศบาลฯ ได้มีการพัฒนา และได้สร้างความเจริญ
ด้านต่างๆ ให้กับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรม
ท�าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร  
และผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเทศบาล โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง  
นายอ�าเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธี

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด14

งานพัสดุ     075-235-544



เวทีประชาคม จัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด 15

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

0.96 50,000 0.11

แนวทางพัฒนาระบบการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน

แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและองคกรตางๆ

กองช่าง     075-235-144, 075-271-366

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี
ต�าบลห้วยยอด เป็นประธานเปิดเวทปีระชาคม โครงการ
ประชุมแผนปฏิบัติการ จัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลต�าบลห้วยยอด  (พ.ศ.2561 – 2564) 

เพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาชน ในการ
เสนอปัญหาที่มีความจ�าเป็นเร ่งด่วน เพื่อก�าหนด
โครงการในการพัฒนาน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา สนอง
ตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง โดยมีผู ้แทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม 



มอบเสื้อพระราชทาน

บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์
“รวมพลังท�าความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์  
นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด เป็นประธานมอบเสื้อยืดคอโปโล
พระราชทาน ซ่ึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทาน เพื่อมอบให้แก่ประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ส�าหรับ
ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์ในการท�าความดีให้แก่
สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์  
นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา  
จิตอาสา ร่วมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมพลังท�าความดี กวาด 
ล้าง เช็ด ถู และท�าความสะอาด บริเวณถนนเพชรเกษมในเขต 
เทศบาลฯ เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ  
บดนิทรเทพยวรางกรู เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

กองสวัสดิการสังคม    075-272-302

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ทัศนศึกษาดูงาน
สถาบันพัฒนาชราบาล เทศบาลต�าบลสิเกา

วนัที ่ 15-19  กมุภาพนัธ์ 2560 เทศบาลต�าบลห้วยยอด ได้จดั
อบรมสมัมนาผูส้งูอายแุละทศันศกึษาดงูาน จงัหวดัฉะเชงิเทรา และจงัหวดั
สมทุรสงคราม เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้ การด�ารงชวีติตามแนวปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง  โดยค�านงึถงึความพอประมาณกบัศักยภาพของตนเอง
และสภาวะแวดล้อม ความมเีหตผุลและการมภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวัเอง ใช้ 
ความรูอ้ย่างถกูหลกัวชิาการ ควบคูก่บัการมคีณุธรรม ไม่เบยีดเบยีนกนั  
ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั และร่วมมือปรองดองกนัในสังคม

นายธวัชชยั  วรพงศ์พฒัน์ นายกเทศมนตรตี�าบลห้วยยอด พร้อม
คณะผูบ้รหิาร หวัหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทีเ่กีย่วข้อง ได้น�า
คณะนกัเรยีนโรงเรยีนผูส้งูอายเุทศบาลต�าบลห้วยยอด ทศันศกึษาดงูาน 
สถาบนัพฒันาชราบาล หรอืโรงเรยีนคนชรา เทศบาลต�าบลสเิกา เพือ่
พฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุเพิม่ความสขุ ลดความเครยีด ได้ศกึษา
เรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และให้มีก�าลังใจใน 
การด�าเนนิชวิีต อกีทัง้ยงัได้มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และท�ากจิกรรม
ร่วมกนัของผูส้งูอาย ุจนท�าให้รูส้กึผ่อนคลาย คลายความเหงา สามารถ
ช่วยบ�าบัดโรคต่างๆ ท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น อัลไซเมอร์ ซึมเศร้า  
ได้อกีด้วย

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด 17

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



มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม

มอบรถเข็นแก่ผู้พิการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบไฟไหม้

อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้พิการ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 นายกมล วรพงศ์พัฒน์ และ 
นายสมศกัด์ิ เรืองอุดมโชคชยั รองนายกเทศมนตรตี�าบลห้วยยอด พร้อม
ด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียน 
ประชาชนชุมชนควนหนังข�า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
น�า้ท่วมจากฝนตกต่อเนือ่ง พร้อมทัง้มอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค น�า้ดืม่  
ยาสามญัประจ�าบ้าน ฯลฯ ช่วยเหลอืเบือ้งต้น เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน

นายธวชัชยั วรพงศ์พฒัน์ 
นายกเทศมนตรีต� าบล
ห้วยยอด มอบรถเข็นแก่
นางสาวอ�าไพ สารสินพิทักษ์ 
ผูพ้กิาร เพือ่ใช้ในการด�ารง
ชวีติประจ�าวนัและช่วยเหลอื
การพฒันาคณุภาพชวีติของ
ผู้พิการ ตามนโยบายของ
คณะผู้บริหารเทศบาลฯ

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด  
เดินทางไปให้ก�าลังใจ พร้อมมอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลฯ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านไฟไหม้ บ้านเลขที่ 67/3 ถนนนิคมประศาสน์

นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด  
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการด้านสิทธิตาม
กฎหมาย ซึ่งเทศบาลจัดขึ้น เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแล
ผู้พิการให้เหมาะสมตามประเภทความพิการ และให้ผู้พิการสามารถ
เข้าถึงสิทธิบริการของรัฐท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างท่ัวถึง นอกจากนี้เพื่อให้
คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ข้อจ�ากัดทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ โดยมีผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมอบรม 60 คน

นายสมศักดิ์  เรืองอุดมโชคชัย รองนายก
เทศมนตรีต�าบลห้วยยอด พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้น
ท่ีเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และผู้พิการถึงบ้าน เพื่อ
สอบถามปัญหาทุกข์สุข ให้ก�าลังใจ และส�ารวจ
จัดเก็บข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อน ตามนโยบายของ
คณะผู้บริหาร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด18

ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยยอด    075-271-935



อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เทศบาลต�าบลห้วยยอด จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และ 3 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอัน
อาจจะเกดิขึน้กบัวยัรุน่ไทยในอนาคต เสรมิสร้างค่านยิมใหม่กบัวยัรุน่ไทย
ให้รูจ้กัรกั และเหน็คณุค่าของตวัเอง ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปในอนาคต โดยมีนายกมล  
วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด เป็นประธาน

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
เทศบาลต�าบลห้วยยอด โดยนายสมศักดิ์ เรืองอุดมโชคชัย  

รองนายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีก่องสาธารณสขุและ
สิง่แวดล้อม อสม.เทศบาลฯ ลงพืน้ทีเ่ดนิรณรงค์ให้ความรูเ้รือ่งโรคไข้เลือด
ออกตามครวัเรอืนในเขตเทศบาล พร้อมส�ารวจลกูน�า้ยงุลาย ท�าลายแหล่ง
เพาะพนัธุ์ลกูน�า้ยงุลาย แจกทรายอะเบทก�าจดัลกูน�า้ยงุลาย ฯลฯ 

ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

เทศบาลต�าบลห้วยยอด  ด�าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง
ปากมดลูก วัคซีน HPV (Human Papilloma Virus) แก่นักเรียนกลุ่ม 
เป้าหมาย ตามนโยบายของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
ป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV ท�าให้
เซลล์ปากมดลูกอักเสบเร้ือรังและเปล่ียนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้ โดย
การป้องกันที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด คือการรับวัคซีน 
HPV เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

เทศบาลฯ ร่วมกบัศนูย์สขุภาพชมุชน
ต�าบลห้วยยอด รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคไข้หวดัใหญ่ Influenza ประจ�าปี 2560 ตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ ในกลุม่
เป้าหมาย ผูป่้วยด้วยโรคเรือ้รงั 7 กลุม่โรค 
ประกอบด้วย โรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั หอบหดื 
หัวใจ หลอดเลอืดสมอง ไตวาย เบาหวาน และ
ผู้ป่วยมะเรง็ทีอ่ยูร่ะหว่างการได้รบัเคมบี�าบดั 
ผู้สงูอายทุีม่อีายมุากกว่า 65 ปีทกุคน 

กองการศึกษา    075-272-284

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด 19วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด01

กองคลัง    075-271-582

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ
คว้าถ้วยชนะเลิศตะกร้อวงเตะทน
กีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่11 ประจ�าปี 2560  กองทุน 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
17 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาส�าหรับผู้สูงอายุ สร้าง
ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างกลุม่ผูส้งูอาย ุโดยใช้กฬีาเป็นสือ่กลาง เทศบาลฯ 
ได้น�าสมาชกิชมรมผูส้งูอายฯุ เข้าร่วมแข่งขนัในครัง้นี ้และคว้ารางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตะกร้อวงเตะทนมาครองได้ส�าเร็จ  รวมทั้งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร หญิง รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันกีฬา คาราโอเกะ ประเภทการประกวดร้องเพลง 
ลูกกรุงชาย และการประกวดร้องเพลงลูกกรุงหญิง

กีฬาเพื่อมวลชน 4.0

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา   075-271-169

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลต�าบลห้วยยอด20

เม่ือวันท่ี 20 กนัยายน 2560  ท่ีลานถนนมหามิตร หน้าโรงเรยีน
ห้วยยอด นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด  
พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าทีท่กุหน่วยงาน นกัเรยีน 
นกัศกึษา จากสถาบนัต่างๆ ตลอดจนชมรม และประชาชนผูร้กัในการออก
ก�าลังกาย เข้าร่วม โครงการส่งเสรมิกจิกรรมกฬีาเพือ่มวลชน 4.0 (sport 
for all 4.0) ด้วยการเต้นแอโรบิก ซึ่งส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดตรัง ร่วมกับอ�าเภอห้วยยอด จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมีความตื่นตัวในการออกก�าลังกายอย่างจริงจัง เพื่อให้มี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี  ท�าให้ลดการเจ็บป่วยและ
การเกดิโรคติดต่อได้ โดยมีนายศริิพัฒน์ พัฒกลุ ผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั 
เป็นประธานเปิดโครงการ
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เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงวัยมอบเงินสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลห้วยยอด รับมอบแว่น

สายตาจากเหล่ากาชาดจงัหวดัตรงั จ�านวน 50 คน ตามโครงการดวงตา
สดใส ด้วยแว่นสายตา โดยมีนายสมศักดิ์ เรืองอุดมโชคชัย รองนายก
เทศมนตรีต�าบลห้วยยอด ร่วมให้การต้อนรับ

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด  
มอบเงินส่วนตัว จ�านวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ ตึกอุบัติเหตุหลังใหม่ โรงพยาบาลห้วยยอด พร้อมท้ัง
ร่วมท�าบุญซื้อเสื้อยืดการกุศล ระดมทุนเพื่อกิจกรรมเดินธรรมยาตรา 
เพื่ออนุเคราะห์โลก “จากลมหายใจเก่า สู่ลมหายใจใหม่” อีก จ�านวน 63 
ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,750 บาท

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลต�าบลห้วยยอด ร่วมกับปศุสัตว์อ�าเภอห้วยยอด และ

ปศุสัตว์จังหวัดตรัง  ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท�าหมัน
สุนัข แมว ตอนสุนัขและแมวฟรี เพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค
พิษสุนัขบ้า ลดจ�านวนสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค

จิตอาสา ร่วมพัฒนา ศาลาบ�าเพ็ญกุศลวัดห้วยยอด
นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด พร้อม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
ประชาชนกลุ่มจิตอาสาชาวเทศบาลต�าบลห้วยยอด ร่วมพัฒนาบริเวณ
ศาลาบ�าเพ็ญกุศลวัดห้วยยอด ตามโครงการจิตอาสา เราท�าความดีด้วย
หัวใจ ด้วยการเก็บกวาดท�าความสะอาดล้างเช็ดถู พื้นที่บริเวณดังกล่าว 
รวมทัง้ทาสตีะแกรงเหลก็หลงัคา ตลอดจนปรบัปรงุไหล่ทาง ขอบทางเท้า 
และบันไดทางขึ้นภายในวัดห้วยยอด เพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์ถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร และแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีแด ่ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ    075-290-130
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การแข่งขันว่ายน�้ารอบคัดเลือกภาค 4 
ศรีตรังเกมส์ ครั้งที่ 34 

วันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2560 นายกมล วรพงศ์พัฒน์  
รองนายกเทศมนตรีต�าบลห้วยยอด เป็นประธานการแข่งขันกีฬา 
ว่ายน�้า กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค 4 “ศรีตรังเกมส์”   
ณ สระว่ายน�้าเทศบาลต�าบลห้วยยอด เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา
จงัหวดั 14 จงัหวดัภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 34  
น่านเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน

สระว่ายน�้าเทศบาลต�าบลห้วยยอด
เทศบาลต�าบลห้วยยอด  ได้ด�าเนินการก่อสร้างสระว่ายน�้า

มาตรฐาน ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน 
การกีฬาแห่งประเทศไทย  และได้เปิดให้บริการแก่สมาชิกและบุคคล
ทั่วไป มาตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยเปิดให้บริการวันอังคาร- 
วันศุกร์ เวลา 14.00-20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น. 
วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดให้บริการ

โดยเปิดรับสมัครสมาชิกรายปี สมาชิกกิตติมศักดิ์ ค่าสมัคร 
2,000 บาท (ฟรีค่าใช้สระ) ประชาชน 500 บาท และเยาวชน 200 บาท  
โดยสมาชกิช�าระค่าบริการสระว่ายน�า้คร้ังละ 20 บาท ผูท้ีไ่ม่เป็นสมาชกิ 
คร้ังละ 40 บาท สมัครได้ทีก่องการศกึษา หรือสระว่ายน�า้เทศบาลต�าบล
ห้วยยอด  นอกจากนี้ยังเปิดสอนว่ายน�้าขั้นพ้ืนฐานแก่เด็กและเยาวชน  

เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิตสร้างความ
ปลอดภั ย ในการท� ากิ จกรรม 
ทางน�า้ เพิม่โอกาสให้เดก็ เยาวชน 
และประชาชนได ้พัฒนาความ
สามารถด้านกฬีาว่ายน�า้ สอบถาม 
รายละเอยีดได้ที ่ 075-272-284 

ร่วมกิจกรรมเดินธรรมยาตรา ทอดผ้าป่ามหากุศล
นายธวชัชยั  วรพงศ์พฒัน์ นายกเทศมนตรตี�าบลห้วยยอด พร้อม

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง อสม.เทศบาลฯ ร่วม
กจิกรรมเดินธรรมยาตรา ทอดผ้าป่ามหากศุล เพือ่สมทบทนุซือ้ครภุณัฑ์
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลห้วยยอด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ห้วยยอด   075-271-565
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การพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมโครงการก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐานประจ�าปี 2560

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน�า้ ค.ส.ล. หมูบ้่าน
วัฒนา ซอย1 ขนาดกว้าง 
0.50เมตร ความยาว  
ไม่น้อยกว่า 316 เมตร 
ลึก 0.40-0.60 เมตร  
งบประมาณ 1,252,000 
บาท

โครงการจ้างเหมา
ทาสอีาคารเรยีน 2, 3, 4 
และอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรยีนเทศบาลห้วยยอด
วิทยา  งบประมาณ 
426,877 บาท

โครงการก่อสร ้าง
ถนน  ค . ส . ล .  ถนน
สาธารณประโยชน์ เริ่ม
ต้นจากถนนเพช็รรตัน์ ถงึ
ถนนภายในสนามกีฬา
กลางอ�าเภอห้วยยอด  
งบประมาณ 1,240,000 
บาท

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน�้า คศล. เริ่มจาก
ถนนเทศบาล 24 ไปถนน 
เ ทศารั ษฎา  ซอย  4  
งบประมาณ 635,000 บาท

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน�้า ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 18 (ด้านทศิเหนอื)  
เร่ิมจากถนนเพชรเกษม 
ถึ ง ถ น น เ ท ศ บ า ล  2 2  
งบประมาณ 729,500 
บาท

โครงการก ่อสร ้าง
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟ ัลท ์ติกคอนกรีต
ถนนรอบ สนามฟุตบอล 
พร้อมลานจอดรถลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สนามกีฬากลางอ�าเภอ
ห้วยยอด  งบประมาณ 
2,553,000 บาท

โครงการก ่อสร ้าง
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท ์ติกคอนกรีต 
ถนนเพชรเกษม จาก 
สี่ แ ย กหมอณุ ไ ปทา ง 
ทศิใต้ ถงึถนนเทศบาล 10  
งบประมาณ 2,017,000 
บาท 

โ ค ร ง ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง
ปรับปรุงถนนลาดยางแอส 
ฟัลท์ตกิคอนกรตี พร้อมดาด
คอนกรตีป้องกนั ดนิกดัเซาะ
ถนนสนามกีฬา (จากสาม
แยกถนนประชารื่นรมย์ ถึง
สามแยก ไปถนนเพ็ชรรัตน์) 
งบประมาณ 3,067,000 
บาท

โครงการปรบัปรงุโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต�าบลห้วยยอด

โครงการปรับพื้นที่ซ ่อมแซมถนน
เทศบาล 20

โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมอฒัจนัทร์ 
สนามกฬีากลางอ�าเภอห้วยยอด

โครงการขุ ดลอก 
สระน�า้บริเวณสนามกีฬา
กลางอ�าเภอห้วยยอด  
งบประมาณ 1,277,000 
บาท 

โครงการก ่อสร ้าง
ป รั บ ป รุ ง ผิ ว จ ร า จ ร 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หน้าศาลา
บ�าเพ็ญกุศลวัดห้วยยอด 
งบประมาณ 760,000 
บาท  

สถานธนานุบาลเทศบาลฯ     075-271-546
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สถิตในดวงใจตราบนิรันดรสถิตในดวงใจตราบนิรันดร

สำนักงานเทศบาลตำบลหวยยอด
357 ถนนเพชรเกษม อำเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 92130 โทรศัพท 075-271-331 โทรสาร 075-271-332
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สำนักงานเทศบาลตำบลหวยยอด


