
 

    จดหมายข่าว 

      องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอา่วนอ้ย 

 

ข่าวกจิกรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยได้จัด โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือกระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันอนุรักวัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดมาให้คงอยู่ถาวรสืบต่อไป และเพ่ือเป็นการปลูกฝังการ
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 
มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถวายเทียนพรรษาแก่วัดในพื้นท่ีต าบลอ่าวน้อย 

 

 
องค์การบริหารส่วนอ่าวน้อย ได้จัดท าโครงการ "จิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและประชาชน จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าว
น้อย ได้ฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพ่ือใช้ในงานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมพศ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในห้วงเดือนตุลาคม 2560  จันขึ้น ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย วันเสาร์ ที่ 15 
กรกฎาคม 2560 

 
 
 

 

 

 

ฉบบัที ่2 ประจ าเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2560 



 

ข่าวกจิกรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ได้จัดท าโครงการ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  เพ่ือใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า เหมาะแก่การเพาะพันธ์ และอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสามัคคี ความเข้มแข็งระหว่างภาครัฐ และชาวประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือสนองแนวพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนารถ ในการจัดสร้างปะการังเทียมส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล 

 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ได้จัดท าโครงการ ต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 

2560 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน เพื่อปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ และสร้างเครือข่ายการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสถานบริการสู่ครัวเรือนชุมชนและสถานประกอบการ พัฒนาองค์ความรู้และระบบบริการอนามัยแม่และ
เด็กท่ีได้มาตรฐานในพ้ืนที่ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประชาชนและบุคลากรทุกระดับ 
 

 

 

 

 

 



 

ข่าวกจิกรรม 

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย เข้าร่วมพิธี ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต 
 ในหลวง ร.๙  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเกาะหลัก 
 

 

 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน วันเสาร์ที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๐ ณ 

สวนราษฎร์ภักดี บริเวณอ่างเก็บน้ าคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย และประชาชนต าบลอ่าวน้อย ร่วมท ากิจกรรม จิต

อาสา โรงสีข้าวพระราชทาน ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

 



 

ข่าวกจิกรรม 

 

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลอ่าวน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ หน้า
พลับพลารับเสด็จ กม.5 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย จัดกิจกรรมการประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 โดยท่าน นายกพันธุ์ศักดิ์ ใจใหญ่  ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
อ่าวน้อย 

 
การประชุมชี้แจงและรับฟังการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ 

ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน 

 



 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

      
      กิจกรรม ฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง อบต.อ่าวน้อยกับผู้น าชุมชนในท้องถิ่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ พัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ประจ าปีงบประมาณ 2561   "หลักสูตร การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

 

โครงการ "เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 " จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้เรื่องโรคเอดส์และ
เพศศึกษาป้องกันตนเองจากภาวะเสี่ยงได้.เพ่ือลดการติดต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ราย จดัขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ 
สถานีอนามัยบ้านหนองยายเอม จัดโดย กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.อ่าวน้อย 

 
 
 



 
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2561 วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงปีใหม่ 2561 ในเขตพ้ืนที่ อบต.อ่าวน้อยและเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพ่ือให้ผู้

ขับข่ีรถยนต์ รถจักยานยนต์ เกิดจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

ถงึผูเ้สยีภาษทุีกท่าน 

ท่ีมีหนา้ท่ีช าระภาษ ีในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย 

ขณะนี้ใกล้ถึงก าหนดเวลายื่นแบบและช าระภาษีต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ฝ่ายพัฒนา
จัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้มีทรัพย์สินหรือผู้ประกอบ
กิจการค้า มารับแบบพิมพ์ยื่นภาษีต่างๆ ได้ท่ีงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าว
น้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.
2) ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และช าระภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน หากท่านช าระเกินเวลาที่ก าหนด ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พุทธศักราช 2475  

2. ภาษีป้าย ขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแจ้งรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม 2561 และช าระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน หากท่านช าระเกินเวลาท่ีก าหนด 
ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พุธศักราช 2510 

3. ภาษีบ ารุงท้องท่ี ขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการภาษีบ ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท.5) ได้ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2561 เป็นต้นไป และช าระภาษีภายในเดือน มกราคม-เมษายน 2561 หากท่านช าระเกิน เวลาท่ี
ก าหนดท่านจะต้องเสียเงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พุทธศักราช 2508 

จึงขอให้ผู้มีหน้าท่ีช าระภาษีดังกล่าว โปรดด าเนินการช าระภาษีภายในก าหนดเวลา                                             
ณ กองคลัง ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

 

 

 

 

 



ติดต่อเรา 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

หมู่ 7  ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
0-32900-615  

เกรด็ความรู ้: โรคไขเ้ลือดออก สาเหตุ อาการ การป้องกนั

และรกัษาโรคไขเ้ลือดออก 
 

หากเอย่ถึงโรคไขเ้ลือดออก (Dengue Fever) เชือ่วา่หลาย ๆ คนตา่งก็คงทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ยงุลายคอืพาหะน า

โรคที่ส าคญัของโรคน้ี จดัเป็นโรคทีเ่หลา่บรรดาพ่อแม่ผูป้กครองทัง้หลายตา่งกงัวลกนัไม่นอ้ย เพราะสว่นใหญม่กัเกิดใน

เด็กเลก็ หรอืเด็กทีมี่อายตุ า่กวา่ 15 ปี สว่นในผูใ้หญแ่มจ้ะพบไดน้อ้ยกวา่ แตก็่ยงัมีหลายคนทีต่อ้งเผชญิกบัโรค

ไขเ้ลือดออกน้ีอยู ่โดยเฉพาะผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในแหลง่ทีมี่ยงุชุกชุม หรอืท างานในสถานทีท่ีมี่ยงุเพาะพนัธุอ์าศยัอยูม่าก 

สาเหตุของโรคไขเ้ลือดออก 

– เกิดจากเชื้อไวรสัเด็งกี (Dengue virus) ทีมี่ยงุลายเป็นพาหะ 

– การโดนยงุลายตวัเมียกดัในเวลากลางวนั 

อาการของโรคไขเ้ลือดออก 

– ในระยะแรกของการไดร้บัเชื้อจะมีอาการไขข้ึ้น 39 – 40 องศา นานประมาณ 2 – 7 วนั รว่มกบัมีอาการปวดเม่ือย

ตามรา่งกาย และปวดศีรษะ 

– ตอ่มาจะเริม่มีจดุเลือดออกมาตามบรเิวณรา่งกาย ทัง้แขน ขา หรอืทอ้ง เป็นตน้ รว่มกบัอุจจาระมีสดี า และมีอาการ

อาเจยีน 

– ตบัเริม่โต เวลากดจะรูส้กึเจบ็บรเิวณชายโครงดา้นขวา 

– ตอ่มาจะเริม่มีภาวะชอ็ก เน่ืองจากระบบไหลเวยีนของเลือดภายในรา่งกายท างานผิดปกติ เม่ือไขล้ดลงมือและเทา้จะเริม่

เยน็ เกิดอาการกระสบักระสา่ย รว่มกบัมีความดนัต า่ และชพีจรเตน้เบาและเรว็ 

– หากมีอาการรุนแรงจะเกิดภาวะเกล็ดเลอืดต า่ และไตวาย จนกระทัง่เสยีชวีติไดใ้นทีสุ่ด 

วธีิการรกัษาและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 

– ควรใหผู้ป่้วยรบัประทานยาลดไขอ้ยา่งพาราเซตามอล โดยหา้มใหย้าแอสไพรนิแก่ผูป่้วยเด็ดขาด 

– ใหผู้ป่้วยดื่มน า้มากๆ และหากรา่งกายผูป่้วยขาดน า้มากใหด้ื่มน า้เกลือแรท่ดแทน 

– คอยหมัน่สงัเกตอาการของผูป่้วยตลอดเวลา หากเริม่มีอาการใจส ัน่ หนา้มืด คลื่นไส ้อาเจยีน ควรรบีพาไปพบแพทย์

โดยเรว็ทีสุ่ด 

– ควรหมัน่ก าจดัแหลง่ทีมี่น า้ขงัตา่งๆ ในบรเิวณบา้น อยา่งเชน่ อา่งน า้ ขวดน า้ เป็นตน้ รวมทัง้การแจง้เจา้หนา้ทีใ่หม้า

ฉีดพ่นสารเคมีตามล าคลองทีอ่ยูใ่กลบ้า้น เพ่ือก าจดัลูกน า้ยงุลายพาหะส าคญัของโรคไขเ้ลือดออก 

– การสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รวมทัง้การใชย้าทากนัยงุ ก็นบัเป็นอกีหน่ึงวธีิป้องกนัยงุลายกดัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ดงันัน้ ทกุบา้นจงึควรชว่ยกนัสอดสอ่งดูแลไม่ใหมี้แหลง่น า้ทว่มขงัทีย่งุลายจะสามารถเพาะพนัธุไ์ด ้โดยเฉพาะ

ภายในบา้น รวมทัง้การนอนในมุง้ หรอืติดลวดมุง้ตามประตู หนา้ตา่งทกุแหง่ภายในบา้น เพ่ือป้องกนัยงุลายเล็ดลอดเขา้

มาภายในบา้น 

 

 

 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%87/
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%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99/

