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ï 	เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางราชการ
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 นับเป็นการเขียนบทบรรณาธิการที่ยากที่สุดในชีวิต ตั้งแต่ได้มีการจัดทำวารสารมาหลายปีนี้  
ด้วยเหตุแห่งการท่ีพวกเราปวงชนชาวไทยท้ังมวลต้องสูญเสีย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อุดลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยการ 
เสด็จสู่สวรรคาลัย เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ความรู้สึกของทุกคนน่าจะไม่แตกต่างกัน 
คือไม่อยากเช่ือว่าจะเป็นความจริง จากน้ันมาจนถึงขณะน้ีเป็นเวลาเดือนเศษแล้ว เสมือนเหตุการณ์ 
พึ่งเกิดเมื่อวันวาน ความโศกเศร้า โศกาอาดูรของชาวห้วยยอด และพสกนิกรชาวไทยยังไม่จางหาย 
ไปจากความรู้สึกของจิตใจแม้แต่น้อย กระผมเองต้ังแต่จำความได้ เติบโตมาและมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน 
จนถึงขณะนี้รับราชการมาเป็นเวลา 33 ปีเศษ โอกาสเดียวที่เคยได้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท คือ 
ครั้งเมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจากพระองค์ท่าน เมื่อปี 2524 
ณ อาคารสวนอัมพร หน้าพระท่ีน่ังอนันตสมาคม ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร ตลอดชีวิต 
ที่ผ่านมาได้ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องยุคลบาท ซึมซับ น้อมนำ พระบรมราโชวาท 
พระราชกรณียกิจของพระองค์ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติเท่าที่มี 
ความสามารถ ที่จะกระทำได้ แม้เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าได้ปฏิบัติราชการในฐานะ ข้า-ราช-การ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 อย่างสุดความสามารถ
 วารสารฉบับนี้ จึงเป็นฉบับพิเศษ ในการบอกเล่าเรื่องราว บันทึกบุญบารมี พระราชกรณียกิจ 
โครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านไว้ได้เพียงบางส่วน ด้วยมีข้อจำกัดของขนาดวารสาร โครงการ 
พระราชดำริจำนวนกว่า 4,600 โครงการ จึงไม่อาจบันทึกไว้ ณ ที่นี้ได้ทั้งหมด เพียงแต่ได้รวบรวม 
ไว้บางส่วนโดยเฉพาะที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อำเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง ไว้ให้พวกเราชาวห้วยยอด ได้ตระหนักจดจำไว้เป็นครั้งสุดท้าย และต่อแต่นี้ไปแม้ 
พระวรกายของพระองค์ไม่อยู่กับพวกเราแล้ว แต่กระผมเชื่อว่าตราบจนกระทั่งวารสารฉบับนี้จะ 
ส้ินสภาพไปตามกาลเวลาแต่พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริของพระองค์  
ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะไม่สิ้นสลายไปจากหัวใจของพวกเราชาวห้วยยอด และคนไทยทุกคน 
ตราบชั่วนิรันดร์

ปรีชา  จันทร์โหนง

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยอด



คำกล่าว

  นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	 สยามมินทราธิราช	

บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 70 ปี เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 

ข้าพระพุทธเจ้านายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนเหล่าพสกนิกรชาวเทศบาลตำบลห้วยยอด

แสดงความอาลัยถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พุทธศักราช 2559 ตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษท่ีทรงครองราชย์ยาวนาน 

ที่สุดในโลก พระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์สุขของ 

ประชาชน  ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจคุณูปการ ทั้งโดยการเสด็จ 

พระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่น 

ทุรกันดาร เพื่อทรงรับทราบปัญหาและทรงช่วยเหลือประชาชน เพื่อ 

ความร่มเย็นเป็นสุขของปวงชนชาวไทย สมดังพระปฐมบรมราชโองการว่า 

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

ที่พระองค์ทรงยึดมั่นมาโดยตลอด

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงยึดมั่นใน 

หลักทศพิธราชธรรม ทรงมีพระราชหฤทัยเอื้ออาทร ห่วงใยผูกพัน 

อย่างลึกซึ้ง กับพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ทรงถือว่าทุกข์สุขของ 

ราษฎรประดุจดังทุกข์สุขของพระองค์เอง ทรงคิดค้นโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริกว่า 4,600 โครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

และช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นความทุกข์ยาก ทรงเป็นร่มโพธ์ิร่มไทร 

ของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 

เป็นที่ประจักษ์ ทำให้สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกถวาย 

การยกย่องเทิดพระเกียรติพระองค์ว่า ในบรรดาพระมหากษัตริย์ที่ม	ี

อยู่ในโลกปัจจุบันน้ีไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดท่ีทรงงานหนักเพ่ือ	

ประโยชน์ของประชาชนเท่ากับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล	

อดุลยเดชอีกแล้ว

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ ดวงมณี  

ดวงประทีปและดวงใจของชาวไทย ทรงแผ่พระมหาบารมีอันบริสุทธิ์ 

ไพศาล ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับปวงชนชาวไทย พระราชทานความรัก 

ความห่วงใย เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันประมาณมิได้ ทรงทุ่มเทพระวิริยะ 

อุตสาหะ พระปรีชาญาณ สร้างความสุขสวัสดิ์ยั่งยืนแก่ประชาชนของ 

พระองค์อย่างมิทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อย  

 พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ จารึกตราตรึง 

อยู่ในหัวใจของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดมิรู้ลืมสร้างความสุข 

ความอบอุ่น และความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนโดยถ้วนหน้า

  ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหา 

กรุณาธิคุณ หาท่ีสุดมิได้จะสืบสานพระราชปณิธาน ปฏิบัติตามพระบรม 

ราโชวาท และพระราชดำรัสของพระองค์ที่พระราชทานไว้ เพื่อความ 

เจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองสืบไป 

 การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 นับเป็นความวิปโยค 

สุดอาลัยของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน พระองค์จะยังทรงเป็นพระราชา 

ผู้ทรงธรรม และทรงสถิตมั่นในดวงใจพสกนิกรปวงชนชาวไทย 

ตราบนิรันดร์

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด
075-271-971



 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช มหิตลาธิเบศร 

รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ 

รัชกาลท่ี 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรม 

ราชชนนี เสด็จพระบรมราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2470 

ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge) 

รัฐแมสซาซูเซตส์ (Massachusetts) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพระบาท 

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

รัชกาลท่ี 8 เป็นสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสมเด็จ 

พระเชษฐภคินี เสด็จดำรงสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 

 ทรงประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์  

กิติยากร เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2493 แล้วสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี  

ต่อมาสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตามลำดับ

 ทรงรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 

พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยว่า 

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระราชโอรสและพระราชธิดา 4 พระองค์ คือ

 1. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 2. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎ 

ราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

รัชกาลที่10)

 3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร 

ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  

4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช ได้เสด็จเยี่ยม 

ราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 เป็นต้นมา ทรงตะหนักใน 

ความเป็นอยู่ของราษฎรที่ต้องเผชิญปัญหาที่ทำกิน และการดำรงชีพ 

โดยพึ่งพาธรรมชาติ จึงมีพระราชดำริแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อน 

ปรากฏเป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,600 โครงการ 

เป็นที่ประจักษ์ว่า พระองค์ คือกษัตริย์นักพัฒนายิ่งใหญ่แท้จริง 

ทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการอยู่อย่างสมดุลระหว่างมนุษย์ 

กับธรรมชาติ ได้แก่ โครงการแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำท่วม โครงการ 

แก้มดินแก้ปัญหาดินเปรี้ยว โครงการฝนหลวง แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ธนาคารข้าว ธนาคารโค กระบือ แก้ปัญหาความขาดแคลน การปลูก 

พระราชประวัติ

ตลอดจนพระราชทานแนวพระราชดำริไปยังนานาประเทศที่ต้องการ 

ความช่วยเหลืออีกด้วยพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ ไม่เฉพาะแต ่

คนไทยเท่านั้นองค์การต่างๆ ได้ ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให ้

ปรากฏอย่างแพร่หลายขว้างขวางมาโดยตลอด พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงตั้งมั่น 

อยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างแน่วแน่ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ 

นานัปการ เพื่อความกินดีอยู่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีของพสกนิกร 

และความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ พระบรมราโชวาท 

และพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็น 

แนวทางในการดำรงชีวิต บนความพอเพียง พอดี และมีภูมิคุ้มกัน 

แก่ชีวิตและเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข 

นับเป็นบุญของปวงชนชาวไทยท้ังหลาย ท่ีได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมี 

ของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐท่ีมีสายพระเนตรยาวไกล 

และมีพระราชจริยาวัตรอันงดงามทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย 

ทั้งชาติ พสกนิกรไทยต่างจงรักภักดี เคารพสักการะ เทิดทูนไว้ 

เป็นพ่อแห่งแผ่นดิน และสถิตแนบแน่นในดวงใจปวงชนชาวไทยช่ัวนิรันดร์ 

 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 นับเป็นวันแห่งความวิปโยค 

ที่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ โศกสลดโทมนัสเกินกว่าจะพรรณนา 

ประหนึ่งถูกสายฟ้าฟาด หัวใจคนไทยทุกดวงแตกสลาย เมื่อข่าวเสด็จ 

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

แพร่กระจายไปอย่างขว้างขวาง เสียงร่ำไห้ระงมไปทั่วปฐพี และความ 

เศร้าอาดูรนี้จะยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจประชาชนชาวไทยตลอดไป

หญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกป่าด้วยวิธีการต่างๆ 

  เพ่ือการจัดการทัพยากรรวมท้ังการสร้างเข่ือน ฝาย ทำนบก้ันน้ำ 

 เพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากร 

  ของประเทศ 

075-235-545,075-235-547
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด



 ใต้ร่มพระบารมี “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” ใต้ร่มพระบริบาล 

ปวงประชา สุขสราญ ด้วยความร่มเย็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ในระยะแรกของการครองราชย์ ทรงงานหนัก 

เพื่อปวงชนชาวไทย ได้เสด็จพระราชดำเนินทุกท้องถิ่น รวมทั้ง 

จังหวัดตรัง ได้เสด็จพระราชดำเนินถึง 10 ครั้ง ทั้งที่เสด็จฯทรงปฏิบัติ 

พระราชกรณียกิจที่จังหวัดตรังโดยตรง และเสด็จฯเป็นทางผ่านไปยัง 

จังหวัดอื่นๆ

แผ่นดินห้วยยอด ได้เคยรองพระบาท รับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 สำหรับอำเภอห้วยยอด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินครั้งแรก พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2502 เพื่อทรง 

เยี่ยมราษฎรภาคใต้ โดยเสด็จจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านซุ้ม 

ประตูเมืองที่ตำบลคลองปาง รับพระแสงราชศาสตราและเสด็จออก 

มุขหน้าของที่ว่าการอำเภอห้วยยอด 

 ครั้งที่ 2 เสด็จพระราชดำเนิน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2513 

ทรงเย่ียมตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรท่ีตำบลท่าง้ิว อำเภอห้วยยอด 

ซึ่งรอยพระบาทยาทตราของพระองค์ท่านยังคงจารึกในดวงใจ 

พสกนิกรชาวห้วยยอดไม่เสื่อมคลาย

 การเสด็จพระราชดำเนินแต่ละคร้ัง เป็นท่ีมาของพระราชดำริมากมาย 

หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 โครงการพระราชดำริส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งการสร้าง 

อ่างเก็บน้ำสร้างฝาย ปรับปรุงฝายและจัดหาน้ำ

 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าง้ิว ตำบลท่าง้ิว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

เป็นโครงการพระราชดำริ แห่งแรก โดยการถวายฎีกาของราษฎร 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2533 

 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ 

จังหวัดตรัง เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช แห่งสุดท้าย โดยการถวายฎีกาของราษฎร 

เมื่อวันที่ 11ธันวาคม  2552

 โครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านการคมนาคม คือ การปรับปรุง 

และก่อสร้างทางสายบ้านนาโพธ์ิ-บ้านในเตา ตำบลท่าง้ิว อำเภอห้วยยอด 

จังหวัดตรัง เพื่อให้ราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้านกว่า 2,500 ครัวเรือน 

มีการคมนาคมสะดวกขึ้น

 โครงการตามแนวพระราชดำริเหล่านี้ ประชาชนชาวตรัง จะยิ่ง 

หวงแหน ยิ่งผูกพัน และจะทำตามเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน 

อันแน่วแน่ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช เสด็จสวรรคต ทุกคนจะช่วยกันดูแลรักษา ตลอดจน 

พัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ ให้ทรงคุณค่า และยั่งยืน 

ตลอดไป ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มี 

ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน เพราะทุกโครงการล้วนแล้วแต่ทำให้ 

ประชาชนกินดีอยู่ดี อย่างมีความสุขตราบมาจนถึงทุกวันนี้

รองปลัดเทศบาล
075-272-284

วารสารเทศบาลตำบลห้วยยอด
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 เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2559 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี 
ตำบลห้วยยอด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า 
ชาวเทศบาลตำบลห้วยยอดกว่า 300 คน เดินทางไปยังศาลากลาง 
จังหวัดตรัง (หลังใหม่) ร่วมพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ตามที่จังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมรวมพลัง 
มวลชนแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ซึ่งมี นายศิริพัฒ พัฒกุล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถวายความอาลัย นายชวน หลีกภัย 
อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นได้ยืน 
สงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  
โดยมีพลังมวลชนกว่า 3 หมื่นคนเข้าร่วมกิจกรรม

ชาวห้วยยอด ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ปลูกต้นไม้วันต้นไม้แห่ชาติ
 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

075-271-331
ประชาสัมพันธ์

วารสารเทศบาลตำบลห้วยยอด
www.huaiyodcity.go.th6



 อำเภอห้วยยอด ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่วัดน้ำพราย ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม  

บำเพ็ญกุศล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดศรีรัตนาราม รวมทั้ง ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559 

ที่วัดนาวง ตลอดจนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวาร (50 วัน) เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน 

และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีและแสดงความอาลัยท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

บำเพ็ญพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมลงนามน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพ่ือแสดงความสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ

ลงนามน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ

ห้องเสียงตามสาย
075-272-271

วารสารเทศบาลตำบลห้วยยอด
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 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอด 
นายกมล วรพงศ์พัฒน์ ประธานชมรมจักรยานอำเภอห้วยยอด พร้อมด้วย 
คณะจักรยานจังหวัดตรัง กว่า 200 คน ร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปเลข ๙  
และรูปหัวใจ ด้านล่างใช้หมวกนิรภัยวางเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
คำว่า TRANG พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที เพื่อน้อมสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นร่วมปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จพระราชดำเนินเย่ียม 
ประชาชน จากท่ีว่าการอำเภอห้วยยอด มาอำเภอเมืองตรัง ไปอำเภอนาโยง 
ซ่ึงสมัยน้ันเป็นตำบลนาโยงเหนือ ก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนิน 
ไปยังน้ำตกกะช่อง และน้ำตกโตนปลิว ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อไว้บน 
ชะง่อนหินน้ำตกโตนปลิว เมื่อ 16-17 มีนาคม 2502 

เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ 

ชมรมจักรยานอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แปรอักษร และปั่นจักรยานตามเส้นทางที่

ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ ปี 2502 

 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 คณะเทศบาลตำบลห้วยยอด ภายใต้การนำ 
ของนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด ได้นำ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักเทศบาล อสม.และประชาชน 
ทุกหมู่เหล่า จำนวน 50 คน เดินทางไปเข้าเฝ้าฯถวายบังคมพระบรมศพ 
เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

075-271-332
สำนักปลัดเทศบาล

วารสารเทศบาลตำบลห้วยยอด
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 เทศบาลตำบลห้วยยอด จัดพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยร่วมร้อย ดวงใจ 

ถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้ 

ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี  

โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวคำถวายอาลัยในฐานะที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทฯ 

 นายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอด กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ 

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวแสดง 

คำถวายอาลัย จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงรูปที่มีทุกบ้าน การแสดงความอาลัย 

โดยการยืนสงบน่ิงเป็นเวลา 9 นาที การจุดเทียนถวายความอาลัย ร่วมร้องเพลง 

สรรเสริญพระบารมี โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมนับ 1,000 คน 

และได้นำเทียนมาปักแปรอักษรเลข ๙ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 

ด้วยความอาลัยและความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์จะสถิตอยู่ 

ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์

ด้วยความอาลัยและจงรักภักดี  ‘พ่อหลวง’

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

ชาวห้วยยอด กว่า 1,000 คน ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึก

วารสารเทศบาลตำบลห้วยยอด
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ถวายแด่

ทาสี ล้าง ทำความสะอาด 

 “รวมพลังแห่งความภักดี” 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม 
“รวมพลังแห่งความภักดี” เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชปณิธาน และน้อมรำลึก 
ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
ปีท่ี 89 โดยร่วมร้องเพลงชาติ และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพ่ือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที โดยมีนายวิโรจน์ อินสว่าง 
นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธี

  นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อม 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

ร่วมกันทาสีกำแพงร้ัวสถานีตำรวจภูธรห้วยยอด เสาไฟฟ้า ถนนเพชรเกษม 

ทั้ง 2 ฝั่ง ราวสะพาน และล้างทำความสะอาดป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

ปีที่ 59 

075-235-466, 075-271-471
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลฯ

วารสารเทศบาลตำบลห้วยยอด
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บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

คุณแม่ละออ ชินนาพันธ์ แม่ดีเด่นวันแม่แห่งชาติ

	 นายธวัชชัย	วรพงศ์พัฒน์	นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	พนักงานเทศบาล	และพนักงานครูเทศบาล 

ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล	เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ		เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

12	สิงหาคม	2559	เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี	ณ	ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

	 นายธวัชชัย		วรพงศ์พัฒน์	นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	พร้อมด้วย	สมาชิกสภาเทศบาล		พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล	ร่วมพิธี 

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ	เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		เนื่องในวันปิยมหาราช	 

23	ตุลาคม	2559	ณ	ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด

	 นายสมศักดิ์	 เรืองอุดมโชคชัย	 รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	พร้อมคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ	 ร่วมแสดง 

ความยินดีกับนางละออ	ชินนาพันธ์	ที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นเทศบาลตำบลห้วยยอด	เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ	ประจำปี	2559

กองวิชาการและแผนงาน
075-272-301

วารสารเทศบาลตำบลห้วยยอด
www.huaiyodcity.go.th 11



กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว 

อบรมและแจกพันธุ์พืชแก่เกษตรกร 
เพื่อนำไปปลูกบริโภคในครัวเรือน

“รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี”

	 วันที่	16	พฤศจิกายน	2559	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง	จัดอบรม 

และมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกรตามโครงการผลิตพืชผัก	 ปลอดสารพิษและ 

กล้าไม้	เพ่ือส่งเสริมราษฎรในเขตพ้ืนท่ี	จังหวัดตรัง	ปี	2559	ในเขตเทศบาล 

ตำบลห้วยยอด	 จำนวน	 250	 คน	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎร 

และเกษตรกรปลูกพืชผักปลอดภัยสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน	 ดำเนินชีวิต 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อลดรายจ่าย	 สร้างเสริมรายได้ 

ให้แก่ครอบครัว	 ซึ่งได้มอบต้นกล้าพืชผักและพันธุ์ไม้	 รายละ	 50	 ต้น	 

รวมจำนวนทั้งสิ้น	 12,500	 ต้น	 โดยมีนายกิจ	 หลีกภัย	 นายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดตรัง	 เป็นประธานเปิดอบรม	 นายธวัชชัย	 วรพงศ์พัฒน์	

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	กล่าวรายงาน

 นายธวัชชัย	 วรพงศ์พัฒน์	 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	 พร้อม 

คณะผู้บริหาร	 และนักปั่นจักรยานจากชมรมต่างๆ	 กว่า	 600	 คน   

ร่วมกิจกรรมป่ันจักรยานรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี	 ซ่ึงสำนักงานการท่องเท่ียว 

และกีฬาจังหวัดตรัง	 ร่วมกับ	 ชมรมจักรยานอำเภอห้วยยอด	 จัดขึ้น	 เพื่อ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

และประสบการณ์ให้กับเด็ก	 เยาวชนและประชาชน	ประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอำเภอ

ห้วยยอด	และรณรงค์ให้ประชาชน

คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี	

075-271-582,075-235-143
กองคลัง
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	 นายธวัชชัย	วรพงศ์พัฒน์	นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	เป็นประธานเปิดโครงการอบรมดูแลผู้พิการ 
ประจำปี	 2559	 ซึ่งเทศบาลจัดขึ้นเพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการมีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ 
ของผู้พิการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้พิการที่ถูกต้องเหมาะสม	 
เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง	 รวมทั้งให้สามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตภายใต้ความจำกัดด้าน 
ร่างกาย	 จิตใจและอารมณ์ได้อย่างมีความสุข	 โดยมีผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตเทศบาล	 เข้าร่วม 
อบรมกว่า	60	คน

	 นายสมศักดิ์	เรืองอุดมโชคชัย	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	ลงพื้นที่ร่วมกับนายวิโรจน์	อินสว่าง		นายอำเภอห้วยยอด	และเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง	เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ	พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาลฯ

	 เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย	 โรงพยาบาลห้วยยอด	 ให้ความรู้และคัดกรองผู้สูงอายุเทศบาลฯ	 เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม	ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุ 
โรคข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	เพื่อให้รู้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุว่าภูมิปัญญาไทย	มีองค์ความรู้	และ 
ประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาอาการปวดข้อได้

อบรมดูแลผู้พิการ

เยี่ยมและให้กำลังใจผู้พิการ

คัดกรองผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม

งานพัสดุ
075-235-544

วารสารเทศบาลตำบลห้วยยอด
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	 วันที่	 1	 พฤศจิกายน	 ของทุกปีเป็นวันกำเนิดโรงเรียนเทศบาล 

ห้วยยอดวิทยา	 ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความสำนึก 

ในพระคุณของผู้ก่อตั้งและกรรมการโรงเรียน	 สร้างความสัมพันธ์ 

ที่ดีระหว่างโรงเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชน	 โดยการทำบุญถวาย 

ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์		การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 

ฯลฯ

วันกำเนิดโรงเรียนเทศบาลฯ

	 นายธวัชชัย	 วรพงศ์พัฒน์	 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 
เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	ซึ่งเทศบาลฯร่วมกับ 
โรงเรยีนในเขตเทศบาลจดัขึน้	เพือ่ใหอ้งคก์รภาครฐัและเอกชน 
ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของเยาวชน	 
และให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี	เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง 
ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ		โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ	1,000	คน

วันเยาวชนแห่งชาติ

075-235-144,075-271-366
กองช่าง

วารสารเทศบาลตำบลห้วยยอด
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 นายสมศักดิ์	 เรืองอุดมโชคชัย	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	เป็นประธานเปิดโครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี	 (หนูน้อยนมแม่) 

ซึ่งเทศบาลฯ	ร่วมกับกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	โรงพยาบาลห้วยยอดและกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยยอด	จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุน 

ให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน	6	เดือน	สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	

ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ
ร่วมปรับหน้าดินปลูกสมุนไพร

	 นายธวัชชัย	 วรพงศ์พัฒน์	 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	
นายสมศักดิ์	 เรืองอุดมโชคชัย	 รองนายกเทศมนตรี	 และ 
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	 เทศบาลตำบลห้วยยอด	 ได้ร่วมกันปรับ 
พื้นที่บริเวณด้านข้างกองสาธารณสุขฯ	 เพื่อใช้สำหรับปลูก 
พืชสมุนไพร	เป็นวัตถุดิบขายให้กับโรงพยาบาลห้วยยอด	และปลูก 
ผักสวนครัว	 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็ก	 เยาวชน	 และประชาชน 
ทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม
075-272-302

วารสารเทศบาลตำบลห้วยยอด
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สภาเทศบาลฯ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย กว่า 115 ล้านบาท 
	 เมื่อวันที่	 23	 สิงหาคม	 2559	 นายวิทยา	 โลกุตตระ	 ประธานสภา 
เทศบาลตำบลห้วยยอด	เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ห้วยยอด	สมัยสามัญ	สมัยที่	3	ครั้งที่	2	ประจำปี	2559	โดยที่ประชุม 
ได้มีมติผ่านความเห็นชอบ	 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 จำนวน	 115,876,450	 บาท	 ประกอบด้วย 
ด้านบริหารงานท่ัวไป	 แผนงานบริหารงานท่ัวไป	 จำนวน	 17,278,000	 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	จำนวน	3,020,110	บาท	ด้านบริการ 
ชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา	จำนวน	46,644,090	บาท	แผนงาน 
สาธารณสุข	จำนวน	4,210,780	บาท	แผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	 
1,219,200	บาท	แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	21,837,300	บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุม	 จำนวน	 585,000	 แผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	 จำนวน	 2,140,000	 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ	 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาจำนวน	 
1,299,000	บาท	และด้านการดำเนินงานอื่น	แผนงานงบกลาง	จำนวน	
17,642,970	บาท

ปลูกต้นไม้ทำดีเพื่อแม่

รณรงค์เก็บขยะ (Big Cleaning Day)

ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมท้องถิ่น

สู่สังคมสีเขียวจังหวัดตรัง 

	 	 	 นายธวัชชัย	 วรพงศ์พัฒน์	 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	พนักงานเทศบาล 

และพนักงานจ้าง	 ร่วมปลูกต้นไม้	 บริเวณลานกีฬาสนามกีฬา 

ควนหนังขำ	 ตามโครงการทำดีเพ่ือแม่เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในวโรกาสทรงเจริญ 

พระชนมพรรษาครบ	7	รอบ	84	พรรษา	ในวันที่	12	สิงหาคม	

2559

	 นายธวัชชัย	วรพงศ์พัฒน์	นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ 

พนักงานเทศบาล	พนักงานจ้างเทศบาล	และอาสาสมัคร 

สาธารณสุขเทศบาลจากชุมชนต่าง	ๆ 	ร่วมกันรณรงค์เก็บขยะ 

(Big	Cleaning	Day)	ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคม 

สีเขียวจังหวัดตรัง	ตั้งแต่ป้ายเขตทางไปกระบี่จนถึงป้าย 

สุดเขตเทศบาลตำบลห้วยยอดทางไปจังหวัดตรัง		เพื่อสร้าง 

จิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม	 ไม่ทิ้งขยะ	 ร่วมกัน 

ดูแล	รักษาความสะอาดริมถนนสองข้างทาง	

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

วารสารเทศบาลตำบลห้วยยอด
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลห้วยยอด

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น     

1.1 แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน 29 27.88 33,179,990 76.10

1.2 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 4 3.84 335,000 0.75

1.3 แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 11 10.58 1,341,000 3.04

  รวม 44 42.3 34,855,990 79.89

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน     

2.1 แนวทางปรับปรุงระบบการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้ง สถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ 23 22.16 2,648,100 6.77

2.2 แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความรู้ ความสามารถรู้จักหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 2 1.92 85,000 0.20

  รวม 25 24.08 2,733,100 6.97

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม     

3.1 แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

9 8.65 1,170,000 2.65

3.2 แนวทางส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ 1 0.96 50,000 0.11
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยอาศัย กลุ่มพลังมวลชน องค์กร

ต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน
2 1.92 25,000 0.06

  รวม 12 11.53 1,245,000 2.82

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ ด้านสาธารณสุข     

4.1 แนวทางปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจัดการสาธารณสุข ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ 2 1.92 204,000 0.46

4.2 แนวทางเสริมสร้างและพัฒนาความรู้แก่ประชาชนในการดูแล สุขภาพด้วยตนเอง 2 1.92 110,000 0.25

4.3 แนวทางพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยชุมชน 1 0.96 250,000 0.57

  รวม 5 4.80 564,000 1.28

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
5.1 แนวทางก่อสร้างปรับปรุงถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  และสะพาน 3 2.88 2,733,000 6.19

5.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 0 0.00 0  

  รวม 3 2.88 2,733,000 4.40

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
6.1 แนวทางส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1.92 550,000 1.24
6.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน โรงเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการ คัดแยกขยะตลอดจนระบบ

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้ครบวงจร
1 0.96 30,000 0.07

  รวม 3 2.88 580,000 1.31

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร     
7.1 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ 1 0.96 300,000 0.68
7.2 แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9 8.65 1,090,000 2.47
7.3 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 0.96 50,000 0.11

  รวม 11 10.57 1,440,000 3.26

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน     

8.1 แนวทางพัฒนากลุ่มอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง 1 0.96 30,000 0.07

  รวม 1 0.96 30,000 0.07

  รวมทั้งสิ้น 104 100 44,181,090 100

ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลห้วยยอด
075-271-935
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	 นายธวัชชัย	 วรพงศ์พัฒน์	 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	 เป็นประธาน 
เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนประจำปี	 2559	 หลักสูตร 
การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ	 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 
การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลฯ	 ส่งเสริมและฝึกการ 
ประกอบอาชีพให้กับสตรีและประชาชนที่ว่างงาน	 ได้รู้จักใช้ชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

 เมื่อวันที่	 20	 ตุลาคม	 2559	 นายธวัชชัย	 วรพงศ์พัฒน์	 นายกเทศมนตรี 
ตำบลห้วยยอด	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานครูเทศบาล	 ผู้ปกครองเด็กอนุบาลและประชาชนร่วมพิธีทำบุญ 
ในโอกาสเปิดอาคารเรียนอนุบาล	 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา	 	 เพื่อเป็น 
สิริมงคลแก่นักเรียนและบุคลากรครู	
	 อาคารดังกล่าวเป็นอาคารชั้นเดียว	 ขนาด	 8	 ห้องเรียน	 รองรับเด็กเล็กได้	
200	คน	ใช้งบประมาณก่อสร้าง	5,906,000	บาท

อบรมส่งเสริมอาชีพ

ทำบุญเปิดอาคารเรียนอนุบาล

เพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ

075-272-284
กองการศึกษา
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1. โครงการกอ่สรา้งอาคารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ คสล.ชัน้เดยีว 
จำนวน 8 ห้องเรียน อาคารโรงอาหาร คสล.ช้ันเดียว ร้ัวคอนกรีต 
พร้อมป้ายรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถนนคสล.พร้อมท่อ 
ระบายน้ำ คสล. งบประมาณ 14,740,000 บาท

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ
คสล.ถนนชลชนูปถัมภ์  งบประมาณ 830,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ 
(สำหรับเด็กตั้งแต่ 81-100 คน) แบบตอกเสาเข็ม
งบประมาณ 2,946,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล4
(ฝั่งตะวันออก)  จากสะพานคลองห้วยยอด ถึงเทศบาล 6
งบประมาณ 947,628 บาท

 เทศบาลตำบลห้วยยอด จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลห้วยยอดคัพครั้งที่ 15 
ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย ยกระดับกีฬา
ฟุตบอลในเขตพื้นที่ให้สูงขึ้น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงยาเสพติดและ
อบายมุขต่าง ๆ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 9 ทีม ปรากฏว่า ชนะเลิศได้แก่ทีม อบต.เขากอบ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม อบต.บางดี รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 ทีม ได้แก่ทีม อบต.นาวง 
และทีม อบต.ปากแจ่ม

การพัฒนาโครงการก่อสร้าง และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี 2559

กีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลห้วยยอดคัพ

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
075-271-169
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วันเด็กแห่งชาติ  
	 เทศบาลฯร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และชุมชนในเขตเทศบาลฯ	 จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นทุกปี 
ในวันเสาร์สัปดาห์ที่	2	ของเดือนมกราคม	เพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงออก	สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เห็น
ถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเอง	โดยมีนายวิโรจน์	อินสว่าง	นายอำเภอห้วยยอด	เป็นประธาน	และ
นายธวัชชัย	วรพงศ์พัฒน์	นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	กล่าวรายงาน	และเด็กชายเจตพล	ดำเกาะ	นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา	อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ	ของ	ฯพณฯ	พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี

	 เทศบาลฯร่วมกับภาครัฐ	ภาคเอกชน	และชุมชนในเขตเทศบาล	ฯ
จัดงานประเพณีตรุษจีน	เพื่อร่วมสืบสานประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน 
และส่งเสริมการซื้อของเซ่นไหว้บรรพบุรุษให้มีความคึกคัก	โดยมี	
นายสาทิตย์	วงศ์หนองเตย	อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี		
เป็นประธานเปิดงาน	นายธวัชชัย	วรพงศ์พัฒน์	นายกเทศมนตรี
ตำบลห้วยยอด	กล่าวรายงาน

	 เทศบาลตำบลห้วยยอด	ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์วันที่	11-12	เมษายน	2559	ซึ่งมีพิธีสมโภชและสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์	สรงน้ำพระสงฆ์	 
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น	ความรัก	ความสามัคคี		ความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้สูงอายุ	โดยมีนายวิโรจน์	 
อินสว่าง	นายอำเภอห้วยยอด	เป็นประธานในพิธี

ตรุษจีนสืบสานตำนานขายผักห้วยยอด

สืบสานประเพณีสงกรานต์

075-284-595
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
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	 เม่ือวันท่ี	17-19	มีนาคม	2559	เทศบาล	ฯ	ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการ 
ร้านอาหารและแผงลอยอำเภอห้วยยอด		จัดงานอาหารดีศรีห้วยยอด 
และถนนคนเดินเพื่อครอบครัวอุ่นใจ	 ครั้งที่	 12	 เพื่อประชาสัมพันธ์ 
อาหารให้เป็นท่ีรู้จัก	 ส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพการค้าอาหารให้มีศักยภาพ 
ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลและใกล้เคียง 
ในด้านความสะอาดและรสชาติให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

 กีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรังครั้งที่	10	ประจำปี	2559		ณ	โรงยิม	4,000	ที่นั่ง		สนามกีฬา 
เทศบาลนครตรัง	 2	 (ทุ่งแจ้ง)	 เทศบาลตำบลห้วยยอดได้นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ 
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย	 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดขึ้น	 เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 
สำหรับผู้สูงอายุ	โดยใช้กีฬาเป็นส่ือกลางสร้างความสนุกสนาน	ความสามัคคี	เป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกัน 
ระหว่างชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  

กีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง

เปิดงานอาหารดีศรีห้วยยอดฯ 
เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความรัก 
ความเข้าใจ	 ความอบอุ่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 ซึ่งมีร้าน 
จำหน่ายอาหารกว่า	 72	 ร้านค้า	 โดยมีนายนิพันธ์	 ศศิธร	 รองผู้ว่า 
ราชการจังหวัดตรัง	 เป็นประธานเปิดงาน	 นายธวัชชัย	 วรพงศ์พัฒน์	
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	กล่าวรายงาน

ศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ
075-271-704
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 เทศบาลตำบลห้วยยอด	 ลงพื้นที่ตามสถานที่ศึกษาในเขตเทศบาลฯ	 ดำเนินการฉีดวัคซีนคอตีบ	 บาดทะยัก	 แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ป้องกันโรคคอตีบ	 ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ	 เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างพิษก่อให้เกิดการอักเสบ 
และทำให้เกิดเนื้อตายเป็นหนาในลำคอหรือหลอดลม	 เกิดการตีบตันของทางเดินหายใจ	และทำอันตรายต่อระบบอื่นๆได้	 โดยสามารถติดต่อ 
ได้จากการไอจามรดกัน	หรือพูดคุยในระยะใกล้ชิด	ใช้ของร่วมกัน	

	 เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2559	นายสมศักดิ์	 เรืองอุดมโชคชัย	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอด	รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดีเด่น	 ในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลพื้นฐาน	 ไปใช้ประโยชน์ระดับอำเภอ	 จากนายเดชรัฐ	 สิมศิริ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	 เพื่อเป็น 
ขวัญกำลังใจ	 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้จัดเก็บข้อมูล	 และผู้บันทึกข้อมูล	 ที่มีการบริหารจัดเก็บข้อมูล	 ความจำเป็นพื้นฐาน	 (จปฐ.)	 และ 
ข้อมูลพื้นฐาน	(เขตเมือง)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเป็นตัวอย่างขององค์กรอื่นๆต่อไปได้	

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมวฟรี

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก

เทศบาลตำบลห้วยยอด รับเกียรติบัตรดีเด่นสนับสนุนการจัดเก็บ จปฐ.

	 เทศบาลตำบลห้วยยอด	ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอห้วยยอด	และปศุสัตว์จังหวัดตรัง	 ให้บริการ 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 แก่สุนัขและแมวฟรี	 เพื่อลดความเสี่ยง	 ต่อการได้รับเชื้อ 
        โรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ	 ลดจำนวนสัตว์ที่เป็น 
              พาหะของโรค	 และเพื่อให้ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข 
																																																					และแมวมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ 
																																																						อย่างถูกวิธี	

075-271-546
สถานธนานุบาลเทศบาลฯ
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รณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก 
“วันไข้เลือดออกอาเซียน”

	 เมื่อวันที่	 15	 มิถุนายน	 2559	 เนื่องในโอกาสวันไข้เลือดออกอาเซียน	 เทศบาลตำบล 
	ห้วยยอด	โดยนายสมศักดิ์	เรืองอุดมโชคชัย	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 อสม.เทศบาลฯ	 ลงพื้นที่เดินรณรงค์ให้ความรู้ 

      เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียน	พร้อมสำรวจลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย	แจกทรายอะเบท 
กำจัดลูกน้ำยุงลาย	ฯลฯ	ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	วัด	และชุมชนในเขตเทศบาลฯ

	 เทศบาลฯ	 จัดโครงการอบรมผู้นำห่างไกลเอดส์	 ยาเสพติดและไข้เลือดออกเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน	 นักเรียน	 ประชาชนมีความรู้	 ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องในเรื่องโรคเอดส์	 ยาเสพติดและไข้เลือดออก	 รวมทั้งเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค	กระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาโรคดังกล่าวในโรงเรียนและชุมชน	 สร้างจิตสำนึกในการดูแลป้องกันตนเองและครอบครัวมากขึ้น	 มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม	 50	 คน 

โดยนายสมศักดิ์		เรืองอุดมโชคชัย	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด	เป็นประธานเปิดโครงการ

คัดกรองภาวะซีดนักเรียน

อบรมผู้นำห่างไกลเอดส์ ยาเสพติดและไข้เลือดออก

ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ห้วยยอด
075-271-565

 เทศบาลตำบลห้วยยอด	 ลงพื้นที่ให้ความรู้และคัดกรองลดภาวะซีดใน 

นักเรียนตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัยที่เร่งรัด 

										การเข้าถึงบริการเพ่ือแก้ปัญหาในพ้ืนท่ีประจำปี	2559	จังหวัดตรัง 

             เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีและสามารถป้องกัน 

              โรคที่สำคัญๆ	ได้	ตรัง
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