
 

    จดหมายข่าว 

      องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอา่วนอ้ย 

 

ข่าวกจิกรรม 

  

 อบต.อ่าวน้อยได้จัดโครงการ วันผู้สูงอายุและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2560 เพื่อส่งเสริม
ผู้สูงอายุได้มีส่วนรวมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางสังคมเกิดสัมพันธภาพที่ดี มีความภูมิใจตระหนักในคุณค่าของตัวเอง 
และสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 เมษายน 2560 
 

 
 

 อบต.อ่าวน้อยได้จัด โครงการแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
พระบรมมหาราชวัง 

 

 

ข่

า 

 

ฉบบัที ่1 ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2560 



 

ข่าวกจิกรรม 

อบต.อ่าวน้อย ได้จัดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน ้าใส ไร้ผักตบชวา"  จัดขึ นพื นที่คลองหนองพังพวย หมู่ 4 
ต้าบลอ่าวน้อย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ้าเภอเมืองประจวบ ร่วมกับส้านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองบิน 5 ส้านักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ได้เห็น
ถึงความส้าคัญในการก้าจัดผักตบชวาให้หมดไป จึงได้บูรณาการร่วมกัน ก้าจัดผักตบชวา ภายใต้โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ 
คลองสวยน ้าใส ไร้ผักตบชวา” ขึ นในพื นที่คลองหนองพังพวย หมู่ที่ 4 ต้าบลอ่าวน้อย 
 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี  
1. เพื่อก้าจัดผักตบชวาที่กีดขวางทิศทางการไหลของน ้า 
2. เพื่ออ้านวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการประกอบอาชีพทางน ้า 
3. เพื่อแก้ไขปัญหาล้าน ้า ล้าคลองตื นเขิน และน ้าเน่าเสียที่เกิดจากความหนาแน่นของผักตบชวา 
4. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาผักตบชวามีความยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 

 

อบต. อ่าวน้อย ได้จัดโครงการ "อาหารปลอดภัย" ประจ้าปีงบประมาณ 2560  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร  เพ่ือให้ร้านอาหาร ผ่านเกณฑ์ Clean Food Good Taste 
เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร จัดขึ นที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลอ่าวน้อย วันที่ 8 
มิถุนายน 2560 

 

 



 

ข่าวกจิกรรม 

องค์การบริหารส่วนต้าบลอ่าวน้อย ได้จัดโครงการ "ค่ายเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในพื นที่ เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด จัดขึ น ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึก
สมานมิตร) ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560 

 

 
 
อบต. อ่าวน้อย ได้จัด โครงการ "รณรงค์ป้องกันการตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร" ประจ้าปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ

อบรมให้ความรู้ และสร้างทัศนคติเก่ียวกับปัญหาและผลกระทบจากการตั งครรภ์โดยไม่พร้อมหรือการตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

ก าหนดการบริการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ตัง้แต่เวลา 09.30 – 15.00 น. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ถึงผู้เสียภาษีทุกท่าน ทีท่ีหน้าที่ช าระภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

 เนื่องจากต้นปี พ.ศ. 2560 ครบก าหนดการช าระภาษีซึ่งมีก าหนดเวลาดังนี ้

 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษี ภายในวันที ่4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และ
ช าระภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

 ภาษีป้าย 

 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษี ภายในวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และช าระ
ภายใน 15 วัน นับวันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 

 ภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 จะต้องช าระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 

 จึงขอให้ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีดังกล่าว โปรดด าเนินการช าระภาษี ภายในก าหนดระยะเวลา ณ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

 

 

วัน เดือน ปี พื้นที่ด าเนินการ วัน เดือน ปี พื้นที่ด าเนินการ 
1  มีนาคม  2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง 15-16 มีนาคม  2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้าน กม. 12 
2  มีนาคม  2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนอ้ย 20  มีนาคม 2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บา้นวังมะเด่ือ 
6  มีนาคม  2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านค่ันกระได 21  มีนาคม  2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บา้นหนองยายเอม 
7 มีนาคม  2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านบึง 22  มีนาคม  2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บา้นย่านซ่ือ 
8  มีนาคม  2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเนินแก้ว 23  มีนาคม 2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บา้นทุ่งมะเม่า 
9  มีนาคม  2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านเกตุเอน 24  มีนาคม  2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บา้นทุ่งยาว 

13  มีนาคม  2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้าน กม. 5 28 มีนาคม 2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บา้นไร่ยุบ 
14  มีนาคม   2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านวังไทรต่ิง 29 มีนาคม  2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บา้นบึงใหญ่ 



                                                                                                                 

ติดต่อเรา 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

335 หมู่7  ต าบลอ่าวน้อย  
อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

032-900615  

 

เกรด็ความรู ้:โรคพิษสุนัขบ้า สาเหตุ อาการ วิธีป้องและรักษาโรคพิษ
สุนัขบ้า 

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน ้า (Hydrophobia) ที่จัดว่าเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกโรคหนึ่ง โดยเฉพาะเหล่าบรรดาผู้ที่รัก
สัตว์เลี ยงลูกด้วยนมทั งหลาย โดยมีสุนัขและแมวเป็นพาหะน้าโรคอันดับต้น ๆ ของโรคนี เลยก็ว่าได้ ซึ่งหากใครที่ติดเชื อแล้วมักจะ
เสียชีวิตทุกราย ยังไม่มียารักษา มีเพียงการฉีดวัคซีนป้องกันเท่านั น โดยจัดเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตมากถึงปีละกว่าสามหมื่นคนเลย
ทีเดียว 
สาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้า 
– โดนสัตว์ที่เป็นโรคนี กัดหรือข่วนท้าให้เชื อไวรัสเรบีส์ (Rabies) เข้าสู่บาดแผลบริเวณท่ีถูกกัดโดยตรง 
– โดนสัตว์ที่ติดเชื อเลียบริเวณร่างกายที่มีบาดแผล รอยถลอก หรือริมฝีปาก เป็นต้น 
อาการของโรคพิษสุนัขบ้า 
– ในระยะแรกท่ีได้รับเชื อจะมีอาการอักเสบที่สมองและเยื่อสมอง ท้าให้ภายในสองถึงสามวันแรกจะรู้สึกเบื่ออาหารอ่อนเพลีย มี
ไข้ต่้าๆ ปวดเมื่อยตามเนื อตัว และจะรู้สึกแสบหรือคันบริเวณแผลที่ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลียหรือกัด 
– ต่อมาจะเริ่มรู้สึกหงุดหงิด อยู่ไม่สุข กระสับกระส่าย กระวนกระวาย เริ่มอาละวาด 
– จากนั นต่อมาก็จะเริ่มกลายเป็นโรคซึมเศร้า เกิดความกลัวต่างๆ เช่น กลัวเสียงดัง หรือกลัวน ้า ไม่ชอบอยู่ในที่ท่ีมีแสงสว่าง 
– รู้สึกกลืนอาหารล้าบาก เนื่องจากกล้ามเนื อบริเวณที่ใช้กลืนเกิดการเกร็งตัว 
– สุดท้ายจะเกิดอาการชักสลับกับสงบ และถึงขั นหมดสติ หรือเป็นอัมพาต และเสียชีวิตในที่สุด 
วิธีการรักษาและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
– ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้า มีเพียงการฉีดวัคซีนป้องกันเท่านั น และหากเกิดโรคท้าได้เพียงดูแลรักษาตามอาการ 
– ให้คัดแยกผู้ป่วยออกจากสิ่งเร้าต่างๆ 
– ต้องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง เนื่องจากรับประทานอาหารไม่ได้ 
– ส้าหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าต้องใส่เสื อผ้าให้มิดชิด มีผ้าปิดจมูก และใส่แว่นตา เพื่อป้องกันการได้รับเชื อจากผู้ป่วย 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%87/

