


 วารสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยยอด เป็นช่องทาง 

ที่สำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และ 

กิจกรรมต่างๆ ท่ีเทศบาลฯ ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลา 4 เดือนท่ีผ่านมา 

(ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน 

ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสำคัญต่างๆ  

ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

ตามโครงการไทยนิยมย่ังยืน ซ่ึงดำเนินการตาม Road Map แผนปฏิบัติงาน 

จำนวน 4 คร้ัง ในแต่ละชุมชนเพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน 

สร้างการมีส่วนร่วม ในการวางแผนร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะทำงานต้องขอขอบคุณ 

พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลฯ ทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

 ช่วงน้ีเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนพี่น้องประชาชน อาจจะได้รับผลกระทบ 

ต่อการเปล่ียนแปลงจากสภาพอากาศ ซ่ึงควรระวังโรคท่ีมากับช่วงหน้าร้อน 

เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี โรคติดต่อ 

ที่พบบ่อย เช่น อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค ไวรัสตับอักเสบ 

เอ บิด และโรคไทฟอยด์ ซึ่งต้องรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  

โดยการยึดหลักป้องกันป่วยด้วยการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”  

รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกด้วยความร้อน ใช้ช้อนกลางตักอาหารร่วมกัน 

ล้างมือทุกคร้ังก่อนกินอาหารและหลังใช้ห้องน้ำห้องสุขา ทำความสะอาดครัว 

ปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ด่ืมน้ำท่ีสะอาดหรือน้ำต้มสุก เพ่ือลดความเส่ียง 

ต่อการเกิดโรค 

 ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลห้วยยอด แล้วพบกันใหม่  

ในวารสารฉบับหน้านะครับ
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บรรณาธิการ

• เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเทศบาลให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปทราบ

• เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างเทศบาลกับประชาชนและหน่วยงาน

• เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางราชการ

วัตถุประสงค์

Objective



นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด

 นับเป็นโอกาสดีอีกคร้ังท่ีเทศบาลตำบลห้วยอด ได้จัดทำวารสาร 

เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในรอบ 4 เดือน (ธันวาคม 2560 

- มีนาคม 2561)  เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

กิจกรรมความเคล่ือนไหวของเทศบาลฯ ท่ีได้ดำเนินการและขับเคล่ือน 

การพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึง 

ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ

 ในห้วงเวลาดังกล่าว เทศบาลฯได้ดำเนินการโครงการต่างๆ 

หลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 

อาทิ การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ  

งานประเพณีตรุษจีน รวมท้ังโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง 

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

ของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ที่ได้ร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียว 

ในการพัฒนาสถานที่ต่างๆเป็นประจำทุกๆเดือน 

 นอกจากน้ี เทศบาลฯยังได้ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดตรัง และ 

ปศุสัตว์อำเภอห้วยยอด อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลฯ ลงพ้ืนท่ี 

รณรงค์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และเจ้าของ 

สัตว์เลี้ยง ให้ตระหนักถึงพิษภัยโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งฉีดวัคซีน 

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในเขตเทศบาลทุกชุมชน 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดสัตว์กลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาด 

ของโรค ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี  

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาบริเวณวัดห้วยยอด

 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 

พร้อมจิตอาสาเทศบาลตำบลห้วยยอด ร่วมกันพัฒนาสถานท่ี 

สาธารณประโยชน์โดยรอบบริเวณวัดห้วยยอด เพื่อให้ 

มีความสะอาด ตามโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 

ในการร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทุกๆ เดือน

 ท้ายสุดน้ี ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบล 

ห้วยยอด ประกอบกับเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัด ขอความร่วมมือ 

ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกๆคน ที่ยังไม่ได้นำสุนัข แมว ไปฉีดวัคซีน 

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือยังไม่ได้ฉีดกระตุ้น อย่าชะล่าใจเด็ดขาด 

นะครับ เพราะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกรายแต่ยังป้องกัน 

ได้ด้วยหลัก 5 ย.ต้องห้าม คือ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแย่ง  

อย่าหยิบ อย่ายุ่งกับสุนัขคนอื่น หรือสุนัขที่มีอาการผิดปกติ ทั้งนี้ 

หากถูกสุนัข หรือแมว ข่วน หรือกัด ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำ  

และสบู่ทันทีหลายๆ ครั้ง และใส่ยาเบตาดีนหลังล้างแผลเพื่อลด 

การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นรีบพบแพทย์ทันที เพื่อรับการ 

วินิจฉัยและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งต้องได้รับวัคซีน 

ครบถ้วนตามกำหนดนัดของแพทย์นะครับ

จาก    นายก “ฮ้วง”ใจ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

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



 ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2561 นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายก 

เทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 

และชาวห้วยยอด ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลในวันเริ่มต้นปีใหม่ โดยม ี

นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 

และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่ 

พระครูสิริรัตนากร เจ้าคณะอำเภอห้วยยอด เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม กล่าวสัมโมทนียกถา 

อำนวยพรปีใหม่ 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  

ทำบุญตักบาตร 

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

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



 เด็กคือทรัพยากรอันมีค่ าต่อชุมชนและประเทศชาติ  

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญ 

ของเด็กในทุกๆ ด้าน รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ  

กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรม ที่ก่อให้เกิด 

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต 

 เทศบาลตำบลห้วยยอด ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เป็นประจำทุกปี 

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง ความสำคัญของเด็ก สนใจในการ 

เลี้ยงดูอบรมสั่งสอน เด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ์

เป็นประมุข ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 

เพื่อเผยแพร่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

 โดยมีนายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธาน 

เปิดงาน นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 

กล่าวรายงาน และ ด.ญ.อรอนงค์ กี่สุ ้น ประธานสภาเด็ก 

และเยาวชนเทศบาลตำบลห้วยยอด อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ  

ของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันเด็กแห่งชาติ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด 5
ปลัดเทศบาล  075-235-142



  เทศบาลตำบลห้วยยอดร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

ในเขตเทศบาลฯ จัดงานประเพณีตรุษจีน เพ่ือฟ้ืนฟูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

ของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ส่งเสริมการจับจ่าย ซื้อของเซ่นไหว้ 

บรรพบุรุษให้มีความคึกคัก โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

เป็นประธานเปิดงาน และนายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

ร่วมเป็นเกียรติ ซ่ึงมีนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 

กล่าวรายงาน และ มีนายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยยอด 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ 

ให้การต้อนรับ 

เปิดงานตรุษจีนห้วยยอด 

ผู้ว่าฯ ตรัง 
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กำหนดสมัยประชุม

สมัยสามัญ 4 สมัย

สภาเทศบาลฯ ผ่านความเห็นชอบ

  การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีนายวิทยา โลกุตตระ ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด 

เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติผ่านความเห็นชอบกำหนดสมัยประชุม 

สภาเทศบาล จำนวน 4 สมัย ประกอบด้วย

  สมัยสามัญ สมัยแรก กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน

  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 กำหนดในเดือนพฤษภาคม 2561 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน

  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 กำหนดในเดือนสิงหาคม 2561 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป มีกำหนด 30วัน

  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 กำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2561 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป มีกำหนด 30วัน

  รวมทั้ งที่ประชุมสภาเทศบาลยังได้กำหนดวันเริ่ม 

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 โดยกำหนด 

วันเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

เป็นเวลา 30 วัน

  นอกจากนี้ สภาเทศบาลได้ ผ่านญัตตินายกเทศมนตร ี

เรื่องขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน 

ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชน 

ในเขตเทศบาล  8 ชุมชน จำนวน 160,000 บาท 
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 ตามที่รัฐบาล Kick off โครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมกัน 

ท่ัวประเทศเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา นายปรีชา จันทร์โหนง 

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยอด หัวหน้าคณะกรรมการขับเคลื่อน 

การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมย่ังยืนของอำเภอห้วยยอด 

พร้อมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับผิดชอบพื้นที ่

ตำบลห้วยยอด จำนวน 5 หมู ่บ้าน และในเขตเทศบาลฯ 

จำนวน 8 ชุมชน ลงพ้ืนท่ีพบปะกับผู้นำตัวแทนหมู่บ้าน และชุมชน 

ตามแผนการจัดประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืนตำบลห้วยยอด  

ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจในการให้บริการประชาชน  

รับทราบปัญหาจากหมู่บ้านและชุมชน นำไปแก้ไขให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

โดยใช้แนวทางการดำเนินการตาม road map แผนปฏิบัติงาน 

ชุมชน/หมู่บ้านละ 4 ครั้ง ในการรับฟังปัญหาความต้องการ 

ของประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และวางแผน 

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

คณะทำงาน “ไทยนิยมยั่งยืน”

จัดทำโครงการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างย่ังยืน 

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน 

ตลอดไป

 หลักการสำคัญของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คือ การใช้หลัก 

“ประชารัฐ” มุ่งเน้นการทำประชาคมและประสานการบูรณาการ 

ของทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

อย่างแท้จริง ภายใต้กรอบหลักการในการดำเนินงาน 10 เร่ืองสำคัญ 

ได้แก่ 1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2. คนไทยไม่ทิ้งกัน 

3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4. วิถีไทยวิถีพอเพียง 5. รู้สิทธิ รู ้หน้าที่  

รู้กฎหมาย 6.รู้กลไกการบริหารราชการ 7.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 

8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 10. งานตาม 

ภารกิจของส่วนราชการหน่วยงาน
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นายสมศักดิ์ เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 

พร้อมเจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และอาสาสมัครสาธารณสุขฯ 

ลงพื้นที่เชิงรุกทุกชุมชนในเขตเทศบาล รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน 

ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมฉีดวัคซีนในสุนัขและแมว ป้องกัน 

และลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าตามแผนรณรงค์ 

ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล

 “โรคพิษสุนัขบ้า”, เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจาก Rabies  
Virus ซ่ึงเป็นเช้ือไวรัสก่อโรคในสัตว์เลือดอุ่นเล้ียงลูกด้วยนมทุกชนิด  
เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมี หนู  
ค้างคาว รวมถึงคน ซึ่งเกิดจากสัตว์นำโรคที่พบมากที่สุดคือสุนัข 
รองลงมาคือแมว หากบ้านใดเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสุนัขและแมว 
ควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง
วิธีสังเกตอาการ
 เราควรสังเกตอาการ ทั้งสุนัขและรวมไปถึงอาการของคนที่ถูก 
กัดด้วย เพื่อที่จะทำการรักษาได้ทัน เพราะมีหลายกรณีที่เราไม่ได้ 
สังเกตว่าสุนัขของเราเร่ิมมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าทำให้ไม่สามารถ 
ดำเนินการป้องกันรักษาได้ทัน
อาการที่พบในสุนัข
 ระยะฟักตัวของโรคหลังจากถูกกัดหรือขีดข่วน จะอยู่ในช่วง 
3-8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และเม่ือเร่ิมแสดงอาการแล้วจะตาย 
ภายใน 10 วัน ซึ่งอาการมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม โดยจะ 
แบ่งเป็น 3 ระยะ
 ระยะเริ่มแรก
 สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม
 ระยะตื่นเต้น
 สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิด 
ไม่อยู่นิ่ง  กัดแทะสิ่งของไม่เลือก ม่านตาขยายกว้าง
 ระยะอัมพาต
 สุนัขมีอาการหางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก 
น้ำลายไหล ขย้อนอาหารคล้ายมีอะไรติดอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ย 
ทรงตัวไม่ได้ ล้มลงอัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด

โรคพิษสุนัขบ้า อันตรายจากสัตว์ ใกล้ตัว
อาการที่พบในคน
 ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรคจะอยู่ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน 
แต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมากไม่ถึงสัปดาห์ หรือบางรายอาจ 
นานเกิน 1 ปี อาการเร่ิมแรก คือ เบ่ืออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย 
มีอาการคันรุนแรงบริเวณท่ีถูกกัดแล้วลามไปส่วนอ่ืน กระสับกระส่าย 
กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะ 
ของเหลว กลัวน้ำ ปวดท้องน้อย และขากล้ามเน้ือกระตุก แน่นหน้าอก 
หายใจไม่ออก หรืออาจ ชัก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในท่ีสุด
หากถูกสุนัขกัด หรือข่วน ต้องทำอย่างไร ?
 1. ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่เช็ดแผลให้แห้งและใส่ยา 
รักษาแผลสด
 2. จดจำสัตว์ที่กัดหรือข่วนให้ได้ เพื่อสืบหาเจ้าของ จากนั้น 
สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 3. ไปโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยที่ใกล้ที่สุดทันที หรือ 
เร็วที่สุด เพื่อรับการฉีดป้องกันบาดทะยัก ยาปฏิชีวนะ และ 
ยาแก้ปวดตามอาการ
การป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า
 ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาโรคน้ีให้หายขาดได้ การรักษาจึงทำได้
เพียงการดูแล ประคับประคอง และรักษาตามอาการเท่าท่ีจะทำได้ 
เท่าน้ันดังน้ันส่ิงสำคัญท่ีเราต้องทำก็คือการป้องกันน่ันเอง โดยระวัง 
อย่าให้ถูกสุนัข หรือแมวกัด หรือ ข่วน และที่สำคัญที่สุดคือการนำ 
สุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
5 อย่า เพื่อให้ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า 
 1. อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห 
 2. อย่าเผลอไปเหยียบให้สุนัขเจ็บ 
 3. อยา่แยกเวลาหมากดักนั เพราะอาจถกูลกูหลง วธิทีีถ่กูใหใ้ช้ 
น้ำฉีดเข้าปากสุนัข ไม่ควรใช้น้ำร้อนสาด 
 4. อย่าหยิบขณะท่ีสุนัขกำลังกินอาหารเพราะมันอาจคิดว่าถูกแย่ง
  5. อย่ายุ่งกับสุนัขแปลกหน้า

สุนัขและแมว 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
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  เทศบาลตำบลห้วยยอด ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยยอด ชมรมไท้เก๊ก 

เทศบาลตำบลห้วยยอด และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยยอด ขอแสดงความยินดี 

กับนายสุกุ้ง วรพงศ์พัฒน์ บิดานายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 

และนายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด ที่ได้รับคัดเลือก 

เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซ่ึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับ 

คัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดย สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา 

จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 38 

  เทศบาลตำบลห้วยยอด สนองนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับ 

มีโอกาสได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี มีสมรรถภาพ 

ในด้านความอดทน แข็งแรง และสร้างนิสัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความรัก ความสามัคคี  

รู้แพ้ รู ้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด จึงได้จัดซื้อ 

อุปกรณ์กีฬา สำหรับประชาชนใช้ออกกำลังกายในชุมชนผ่านผู้นำชุมชนทุกชุมชน

คุณพ่อสุกุ้ง วรพงศ์พัฒน์ 

มอบอุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับ

พ่อตัวอย่างแห่งชาติ 

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด10
กองคลัง  075-271-582, 075-235-143กองวิชาการและแผนงาน  075-272-301



ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ตั้งไว้

งบประมาณ

ใช้ไป

งบประมาณ

คงเหลือ

1 โครงการจัดงานวันกำเนิดโรงเรียน 20,000  3,750 16,250

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  40,000  40,000 0

3 โครงการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และตกแต่งสถานที่  300,000  224,300 75,700

4 โครงการวันปิยมหาราช  5,000  1,000 4,000

5 โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ (สถานธนานุบาลฯ)  14,000  14,000 0

6 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.  500,000  308,364 191,636

7 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี

 40,000  3,000  37,000 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  5,000  4,940  60 

9 โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุ  200,000  20,500  179,500 

10 โครงการจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์  300,000  135,000  165,000 

11 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,580,400  2,423,700  8,156,700 

12 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ  3,081,200  588,800  2,492,400 

13 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  18,000  4,000  14,000 

ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ตั้งไว้

งบประมาณ

ใช้ไป

งบประมาณ

คงเหลือ

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 16 ซอย 2 418,000  418,000 0

2 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนรอบสนามฟุตบอล พร้อมลานจอดรถ 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด

 2,605,000 

 

 2,553,000 52,000

3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมดาดคอนกรีตป้องกันดินกัดเซาะ ถนนสนามกีฬา  
(จากสามแยกถนนประชารื่นรมย์ ถึงสามแยกไปถนน-
เพ็ชรรัตน์)

 3,069,000  3,067,000 2,000

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 15  
(Matching  Fund)

 780,000  780,000 0

ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ตั้งไว้

งบประมาณ

ใช้ไป

งบประมาณ

คงเหลือ

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายถนนเพชรเกษม (จากถนนเทศบาล 10 ไปทาง
ทิศใต้ถึงสี่แยกท่ามะปราง)

5,453,700  5,423,000 30,700

2 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT 
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา

 48,200  48,200  -   

วันกำเนิดโรงเรียน

วันปิยมหาราช

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 16 ขยายผิวจราจรรอบสนามฟุตบอลปรับปรุงถนน ป้องกันดินกัดเซาะ

แข่งขันกีฬานักเรียน อปท.

สรุปผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการจากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2560 (ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2560 (ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560

จัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และตกแต่งสถานที่

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด 11
กองคลัง  075-271-582, 075-235-143กองวิชาการและแผนงาน  075-272-301



 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที ่ลงพื ้นที ่ติดตาม 

การดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยเพ่ือคุณภาพชีวิต 

ที่ดีของประชาชน

นายกฮ้วงพร้อมคณะ 

ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบาย

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด12
กองสวัสดิการสังคม  075-272-302กองช่าง  075-235-144, 075-271-366



พุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียน วันมาฆบูชา 

ฝึกซ้อมดับเพลิงรับหน้าร้อนเตรียมรับมือไฟไหม้ฯ

  วันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่วัดห้วยยอด นางนวนิจ สาคะโร รองปลัดเทศบาล 

ตำบลห้วยยอด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พ่อค้า ประชาชน 

และพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียน เพ่ือแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เน่ืองในวันมาฆบูชา 

ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธ พร้อมใจกันทำบุญ 

เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ตรงกับ 

วันเพ็ญ เดือน 3 ของทุกๆ ปี วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง 

โอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นคร้ังแรก 1,250 รูป ท่ีไปชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย 

ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพ่ือให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ และนำหลักธรรม 

คำสอนไปเผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชน เพื่อให้ชาวพุทธได้นำไปประพฤติปฏิบัติตน 

ในการกระทำแต่ความดี งดเว้นการทำชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อให้เกิด 

ความสุขแก่ตนเอง สังคม และความสันติสุขของประเทศชาติ ส่งผลให้ชาวพุทธ 

น้อมนำมาปฏิบัติกันอยู่ตราบทุกวันนี้

  เจ้าหน้าทีง่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยยอด ดำเนินการฝึกซ้อม 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เพื่อเตรียมทดสอบและเตรียมความพร้อมของบุคลากร และอุปกรณ ์

เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการเข้าไประงับเหตุ อัคคีภัย ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุเพลิงไหม้  

โทรแจ้งได้ที่ 075-271-494, สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

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

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด 13
075 -271 -331กองสวัสดิการสังคม  075-272-302กองช่าง  075-235-144, 075-271-366



ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลฉลอง 

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานเทศบาลเมืองเบตง 

  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายสมศักดิ์ เรืองอุดมโชคชัย 

รองนายกเทศมนตรีตําบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง สมาชิกชมรม 

ผู้สูงอายุเทศบาลฯ และคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลฯ  

ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต 

ในโอกาสเดินทางมา ศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบล 

ห้วยยอด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของ 

ผู้สูงอายุ

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายกมล วรพงศ์พัฒน์ นายสมศักดิ์ เรืองอุดมโชคชัย 

รองนายกเทศมนตรีตําบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ และคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ 

เทศบาลฯ  ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา ในโอกาสเดินทางมา 

ศึกษาดูงานเร่ืองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลห้วยยอด เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการพัฒนา 

ศักยภาพของผู้สูงอายุ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

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

เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห้ ว ย ย อ ด

075 -271 -331

14
กองการศึกษา  075-272-284กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  075-235-463, 075-271-500

สถานธนานุบาลเทศบาลฯ  075-271-546โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา  075-271-169



ชมรมไท้เก๊กฯ

ร่วมงานมหกรรมไท้เก๊กสัมพันธ์ภาคใต้

  เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 นายสมศักดิ์ เรืองอุดมโชคชัย 

รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด นายสุกุ้ง วรพงศ์พัฒน์ ประธานชมรมไท้เก๊ก 

เทศบาลตำบลห้วยยอด และสมาชิกชมรมไท้เก๊กฯ เดินทางไปร่วมงานมหกรรม 

ไท้เก๊กสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 17 ที่บริเวณหอประชุมและลานกิจกรรม 

หมู่บ้านราชพฤกษ์ 2 ซึ่งชมรมไท้เก๊กศรีวิชัย นครศรีธรรมราช ร่วมกับการ 

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดข้ึน เพ่ือให้สมาชิกจากชมรมต่างๆ 

ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

และได้พบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน โดยมีสมาชิกชมรมไท้เก๊ก 

จากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วม 2,300 คน 

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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