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สวัสดีครับ พี�น้องประชาชนชาวเทศบาลตําบลร่อนทองทุกท่าน

      ในช่วงระยะเวลาที�ผ่านมา   เทศบาลตําบลร่อนทอง   ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื� อง

และเป�นระบบ เกิดผลสัมฤทธิ�อย่างเป�นรูปธรรม โดยการบริหารงานเทศบาลภายใต้การนํา

ของกระผม นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง พร้อมคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล   และเจ้าหน้าที�เทศบาลตําบลร่อนทอง   มีความมุ่งมั�น   ตั�งใจร่วมกัน

พัฒนาเทศบาลตําบลร่อนทองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ  ด้านไปพร้อมๆ กัน   เน้นการ

ขับเคลื�อนการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาเทศบาล    และแผนการ

ดําเนินงานที�ได้กําหนดไว้   โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที�เข้มแข็ง  และการประสาน

                               ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง   เพื�อให้การบริหารงานของ

                               เทศบาลตําบลร่อนทอง บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที�ได้ให้ไว้

                                   กับประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

                                     ในท้องถิ�นได้อย่างแท้จริง  ทั�วถึง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

                                     เพื�อให้ประชาชนชาวเทศบาลตําบลร่อนทองมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

                                       ในทุกๆ ด้าน 

                                       สุดท้ายนี�  กระผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

เ                                    เจ้าหน้าที�เทศบาลตําบลร่อนทอง  และประชาชนทั�ง 10 ชุมชน 

                                     ที�ได้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื�อนนโยบายในการพัฒนา   ร่วมกับ 

                                     เทศบาลตําบลร่อนทอง   เพื�อนํามาซึ�งประโยชน์สุขต่อประชาชน           

                               ชาวเทศบาลตําบลร่อนทองเป�นสําคัญ  สมดั�งเจตนารมณ์และนโยบาย

                              ที�กระผมได้ให้ไว้กับประชาชน อันจะส่งผลให้เทศบาลตําบลร่อนทอง

                                  เป�นหน่วยงานที�ประชาชนสามารถพึ�งพาได้จริงและพัฒนาขึ�น

                                     อย่างต่อเนื� องตลอดไป



สวัสดีค่ะ ประชาชนชาวเทศบาลตําบลร่อนทองทุกท่าน 

        จดหมายข่าวเพื�อการประชาสัมพันธ์ฉบับนี�      เป�นการรายงานผลการปฏิบัติงานของ

เทศบาลตําบลร่อนทอง ซึ�งฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 นี�   เป�นเดือนแรกของการเริ�มต้น

ป�งบประมาณใหม่  ในขณะที�ป�จจุบัน สังคมกําลังเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  การกําหนด

นโยบายของเทศบาล จึงต้องมีความชัดเจนมากยิ�งขึ�น  สืบเนื� องจากหลายเหตุการณ์ที�เกิด

ขึ�นในป�งบประมาณ พ.ศ.2564  ทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม  ไม่ว่าจะเป�นวิถีใน

การใช้ชีวิตประจําวันของคนในพื�นที�  หรือการดําเนินงานของเทศบาล เป�นต้น 

          ดังนั�น เทศบาลตําบลร่อนทอง  จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ�น  เพื�อจักได้นําข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพในการดําเนินงาน

ในด้านต่างๆ ให้ดียิ�งขึ�น ไม่ว่าจะเป�นด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สังคม 

การศึกษา คุณภาพชีวิตและสิ�งแวดล้อม เพราะทุกเรื�องที�กล่าวมานี�

เป�นภารกิจหลักของเทศบาลตําบลร่อนทองของเรา 

         เริ�มต้นป�งบประมาณใหม่ เราพร้อมที�จะพัฒนาให้ทันกับ

ความเปลี�ยนแปลง และเป�ดรับโลกกว้าง ก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่

อย่างเท่าทัน

นางอุทัย  พุม่สวสัดิ�
ผู้อาํนวยการกองคลัง รกัษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตําบลรอ่นทอง

สารจากหัวหน้าส่วนราชการ
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วนัเสารที์� 23 ตุลาคม 2564 เวลา 07.45 น.  นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ  นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง 

พรอ้มด้วย นายเอกนิรนัดร ์จันทรง์าม รองนายกเทศมนตร ีและนายธรีพฒัน์ กิจรกัษา เลขานกุารนายกเทศมนตร ี

เขา้รว่มกิจกรรมน้อมราํลึกเนื�องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ณ ลานพระบรมราชานสุาวรยีร์ชักาลที� 5 หน้าที�วา่การอาํเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรขีนัธ ์
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5 ตุลาคม 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง ลงพื�นที�ตรวจสอบรางระบายนํ�าและท่อระบายนํ�าบรเิวณ   
 ขา้งวดัเกาะยายฉิม บรเิวณหน้าโรงเรยีนธนาคารออมสิน และบรเิวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลรอ่นทอง ซึ�งเป�นพื�นที�เสี�ยง     
นํ�าท่วมขงั พรอ้มเรง่ดําเนินการขุดลอกท่อ กําจัดเศษดิน ขยะ และวชัพชืที�อุดตันท่อ กีดขวางทางระบายนํ�าสาธารณะ เป�ดทางนํ�าให้
ระบายไหลได้สะดวกรวดเรว็ เตรยีมพรอ้มรบัมอืชว่งฝนตกหนัก เพื�อป�องกันนํ�าท่วม

ขุดลอกท่อระบายนํ� าเพื�อเตรยีมความพรอ้มและป�องกันป�ญหานํ� าท่วม

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6สํานักปลัดเทศบาล                                             

เพื�อเป�นการเตรยีมความพรอ้ม นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง คณะผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้ง ลงพื�นที�
ขุดลอกรางระบายนํ�าบรเิวณถนนซอยโรงแรมโอเคมนิิเทล ซึ�งเป�นพื�นที�เสี�ยงนํ�าท่วมขงั เพื�อกําจัดเศษดิน ขยะ และวชัพชืที�อุดตันกีดขวาง
ทางระบายนํ�าสาธารณะ ชว่ยเป�ดทางนํ�าใหร้ะบายไหลได้สะดวกรวดเรว็ เตรยีมพรอ้มรบัมอืชว่งฝนตกหนัก เพื�อป�องกันนํ�าท่วม
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6สํานักปลัดเทศบาล                                             

วนัศุกรที์�  22  ตุลาคม  2564  เทศบาลตําบลรอ่นทองได้รบัแจ้งอุบติัเหตุ  นายปรดีา  วภิาสวชัรโยธนิ  นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง 
จึงมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที�งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื�นที�ดับเพลิงไหมร้ถกระบะบนถนนเพชรเกษม บรเิวณชุมชนเขาดิน

ระงบัอคัคีภัยและฉีดล้างพื�นผิวถนน เพื�อป�องกันอุบัติเหตุ

7 ตุลาคม 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายให ้นายเอกนิรนัดร ์จันทรง์าม รองนายกเทศมนตรี
และหวัหน้าฝ�ายปกครอง ลงพื�นที�รว่มกับเจ้าหน้าที�งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย นํารถบรรทุกน�าอเนกประสงค์พรอ้มด้วยอุปกรณ์
ดับเพลิง ออกปฏิบติัการระงบัเหตุเพลิงไหม ้ รถบรรทกุถังสียางระเบดิพลิกควํ�า บรเิวณตรงขา้มโรงเรยีนบา้นดงไมง้าม ตําบลชยัเกษม
อาํเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรขีนัธ์

25 ตุลาคม 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายใหเ้จ้าหน้าที�งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นํารถบรรทกุนํ�าอเนกประสงค์ ออกปฏิบติัภารกิจฉีดล้างทําความสะอาดพื�นผวิถนนเพชรเกษม เนื�องจากเกิดอุบติัเหตุรถกระบะบรรทุก
พลิกควํ�าชนเสาไฟฟ�าบรเิวณหน้าป�� มเอสโซส่ามแยกบางสะพาน 
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28 ตุลาคม 2564 เทศบาลตําบลรอ่นทอง รว่มกับ กองอาํนวยการรกัษาความมั�นคงภายในจังหวดัประจวบคีรขีนัธ ์(กอ. รมน. จว.ประจวบคีรขีนัธ)์
ลงพื�นที�ตรวจเยี�ยมและใหกํ้าลังใจ  พรอ้มมอบถุงยงัชพี  หน้ากากอนามยั  และเจลแอลกอฮอล์ใหแ้ก่ผูสู้งอายุ  ผูป้�วยติดเตียง  ผูพ้กิาร  และผูย้ากไร ้  
ในพื�นที�ชุมชนสามแยก-บา้นสวน  หมูที่�  4  ตําบลรอ่นทอง  จํานวน  4  ราย  เพื�อชว่ยบรรเทาความเดือดรอ้นในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) พรอ้มทั�งสรา้งขวญัและกําลังใจในการดํารงชวีติประจําวนัต่อไป

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6สํานักปลัดเทศบาล                                             

งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล 

ใหคํ้าปรกึษาและแนะนํา เกี�ยวกับกฎหมาย  
รวมถึงรบัแจ้งกรณีการรอ้งเรยีนต่างๆ 
เพื�อพจิารณาหาแนวทางในการแก้ไข
และจัดการขอ้รอ้งเรยีนจนได้ขอ้ยุติ เพื�อแก้ไข
ป�ญหาความเดือดรอ้นใหกั้บประชาชน

24 ตุลาคม 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายให ้นายบรรพต ปลอดโปรง่ รองนายกเทศมนตรี
และเจ้าหน้าที�งานป�องกันฯ ลงพื�นที�ตรวจสอบสถานการณ์นํา้ท่วมบา้นเรอืนประชาชนบรเิวณบา้นทุ่งมะพรา้ว พรอ้มทั�งสํารวจความเสียหาย
และผลกระทบจากนํ�าท่วม เพื�อดําเนินการชว่ยเหลือตามระเบยีบและส่วนที�เกี�ยวขอ้งต่อไป

สาํรวจพื�นที�นํ� าท่วม
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6สํานักปลัดเทศบาล                                             
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 4กองการศึกษา                                              
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กองคลัง                                                                                                    โทร. 0-3269-7286 ต่อ 8

งานแผนที�ภาษีและทะเบยีนทรพัยสิ์น กองคลัง จะดําเนินการลงพื�นที�
เพื�อสํารวจขอ้มูลที�ดินและสิ�งปลูกสรา้งในเขตเทศบาลตําบลรอ่นทอง
ทั�ง 10 ชุมชน ตั�งแต่เดือนตุลาคมเป�นต้นไป ในวนัและเวลาราชการ
จึงขอความรว่มมอืเจ้าของที�ดินฯ ในการใหข้อ้มูลรายละเอยีดที�ดิน
และสิ�งปลูกสรา้งแก่เจ้าพนักงานสํารวจ
โดยเจ้าพนักงานสํารวจขอ้มูลที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง ที�จะลงพื�นที�ใน
การสํารวจขอ้มูลนั�น จะติดบตัรแสดงตนของเจ้าพนักงาน เพื�อความ
โปรง่ใสและได้โปรดอยา่หลงเชื�อบุคคลกล่าวอา้งที�ไมใ่ชเ่จ้าพนักงาน
สํารวจของเทศบาลตําบลรอ่นทอง

เพื�อปฏิบติัใหเ้ป�นไปตามพระราชบญัญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 งานพสัดุและทรพัยสิ์น จึงได้จัดทําแผน
การจัดซื�อจัดจ้างประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 และประชาสัมพนัธเ์พื�อใหท้ราบโดยทั�วกัน
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 5กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม

7 ตุลาคม 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง พรอ้มด้วย นายนิกร เวชพฒัน์ ประธานสภาเทศบาล ลงพื�นที�ตรวจเยี�ยม
และใหกํ้าลังใจเจ้าหน้าที�โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลรอ่นทอง และ อสม. ที�ปฏิบติัหน้าที�ตรวจคัดกรองเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
 ด้วยชุดตรวจ ATK หรอืชุดตรวจโควดิ-19 แบบเรง่ด่วน ใหกั้บประชาชน หมูที่� 1 ตําบลรอ่นทอง ซึ�งเป�นกลุ่มเสี�ยง ตามมาตรการเฝ�าระวงัป�องกัน
และควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 

ตรวจคัดกรองเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เชิงรกุ) ด้วยชุดตรวจ ATK

6 ตุลาคม 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายให ้เจ้าหน้าที�กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที�งานป�องกันฯ รว่มกับ
เจ้าหน้าที�โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลรอ่นทอง และ อสม.ชุมชนบนดอน ลงพื�นที�ฉีดพน่สารเคมแีบบหมอกควนั เพื�อกําจัดยุงลายตัวแก่ที�เป�นพาหะ
นําโรคไขเ้ลือดออก พรอ้มใชท้รายอะเบทกําจัดลูกนํ�าในภาชนะที�มนํี�าขงั ณ ชุมชนบนดอน

ป�องกันโรคไข้เลือดออก

เทศบาลตําบลรอ่นทอง โดย นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง ใหก้ารสนับสนนุการบรกิารฉีดวคัซนีป�องกันโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019
(โควดิ-19) แก่ประชาชนกลุ่มเป�าหมายในพื�นที�ตําบลรอ่นทอง โดยใหค้วามอนเุคราะหอ์าคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลรอ่นทอง เพื�อใชเ้ป�นสถานที�สําหรบัให้
บรกิารฉีดวคัซนี จัดรถกู้ชพีและเจ้าหน้าที�งานการแพทยฉุ์กเฉินเพื�อเตรยีมความพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สนับสนนุอาหารกลางวนั
อาหารวา่งและเครื�องดื�มแก่เจ้าหน้าที�ผูป้ฏิบติังาน ณ จุดบรกิารฉีดวคัซนีอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลรอ่นทอง

สนับสนุนการฉีดวัคซีนป�องกันเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 

นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายใหก้องสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม รว่มกับ เจ้าหน้าที�โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ตําบลรอ่นทอง ลงพื�นที�ปฏิบติัการฉีดพน่นํ�ายาฆา่เชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) บรเิวณสถานที�เสี�ยงตามไทม์ไลน์ของผูป้�วยที�แจ้งขอ้มูลเบื�องต้นกับ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลรอ่นทอง ทั�งนี� เพื�อความปลอดภัยและสรา้งความมั�นใจใหกั้บประชาชนทกุท่าน ตามมาตรการป�องกันและควบคุม    
 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)

พ่นยาฆ่าเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายใหค้ณะผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าที� ลงพื�นที�ตรวจเยี�ยมและใหกํ้าลังใจ
พรอ้มมอบถุงยงัชพี เพื�อชว่ยเหลือผูที้�ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)
ในพื�นที�เทศบาลตําบลรอ่นทอง ตามรายชื�อที�ได้รบัจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลรอ่นทอง (ผูป้�วยโควดิ-19 กลุ่มผูสั้มผสัใกล้ชดิ
และผูที้�ต้องกักตัวสังเกตอาการ) พรอ้มทั�งใหคํ้าแนะนําในการปฏิบติัตัวระหวา่งการแยกกักตัว 14 วนั เพื�อสังเกตอาการที�บา้น

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 5กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม
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อุบติัเหตุและการเจ็บป�วยฉุกเฉินเป�นเหตุที�เกิดขึ�นอยา่งไมส่ามารถคาดการณ์ไวล่้วงหน้าได้ ซึ�งส่งผลกระทบต่อชวีติและทรพัยสิ์นของประชาชน
ไมม่ากก็น้อย โดยเฉพาะสิ�งที�สําคัญมากที�สุดคือชวีติ ในกรณีของอุบติัเหตุ อาจส่งผลกระทบใหเ้กิดการบาดเจ็บเพยีงเล็กน้อย จนถึงขั�นพกิาร
หรอืเสียชวีติ และกรณีบาดเจ็บฉุกเฉินอาจจะส่งผลใหเ้กิดอนัตรายถึงชวีติ หากเกิดเหตุทั�ง 2 กรณีแล้วไมไ่ด้รบัการชว่ยเหลืออยา่งถูกต้อง หรอื
ชว่ยเหลือใหถึ้งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีส่งผลใหเ้กิดการบาดเจ็บหรอือาการป�วยทวคีวามรุนแรง สรา้งเสียหายแก่ชวีติมากกวา่ที�ควรจะเป�น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป�นหน่วยงานที�อยูใ่กล้ชดิกับประชาชนมากที�สุด จึงมบีทบาทและภารกิจในการบรหิารจัดการใหบ้รกิารประชาชน
เทศบาลตําบลรอ่นทอง จึงมหีน้าที�ที�จําเป�นในการใหบ้รกิาร ส่งผูป้�วยที�ประสบอุบติัเหตุ-เจ็บป�วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ตามระบบบรกิาร
การแพทยฉุ์กเฉิน เพื�อใหบ้รกิารประชาชนในเขตเทศบาลตําบลรอ่นทอง และพื�นที�ใกล้เคียงเมื�อมกีารแจ้งขอความชว่ยเหลือ โดยเป�ดใหบ้รกิาร
ตลอด 24 ชั �วโมง  

งานการแพทย์ฉุกเฉิน
1 

ตุล
าค

ม 
25
64

 
โทร. 0-3269-7286 ต่อ 5กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม

11
 ตุ

ลา
คม

 2
56
4 

17 ตุลาคม 2564 

17 ตุลาคม 2564 

27 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564 
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โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยสมถวลิ-ซอยนํ�าดื�มตราเพชร ณ ชุมชนทุ่งสะเดาหวาน หมูที่� 12 ตําบลรอ่นทอง ดําเนินการแล้วเสรจ็ 
พรอ้มใหป้ระชาชนใชเ้ป�นเส้นทางในการสัญจรไปมาได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย 

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 7กองช่าง                                              

ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสรา้ง
นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง 
พรอ้มด้วยคณะผูบ้รหิาร รว่มลงพื�นที�ติดตามความคืบหน้า
การดําเนินงานโครงการก่อสรา้ง

โครงการก่อสรา้งลานคอนกรตีอเนกประสงค์ บรเิวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลรอ่นทอง ชุมชนตะวนัออก  หมูที่� 5 

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางเป�นถนน คสล.ซอยเพชรเกษม-ชายทะเล 3 (ซอยบนดอน) หมูที่� 1 
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งานไฟฟ�าสาธารณะ                                                                               การใหบ้รกิารไฟฟ�าสาธารณะและไฟส่องสวา่งแก่ประชาชน ถือเป�นภารกิจหน้าที�สําคัญประการหนึ�ง 
                                                                               ของเทศบาลตําบลรอ่นทอง   ซึ�งต้องดูแลและใหบ้รกิารสาธารณูปโภคแก่ประชาชนใหไ้ด้อยา่งทั�วถึง
แก้ไขป�ญหาความเดือดรอ้นใหแ้ก่ประชาชน รวมทั�งการใหค้วามปลอดภัยในชวีติและทรพัยสิ์น จึงจําเป�นต้องมไีฟฟ�าส่องสวา่งบรกิารแก่ประชาชน  
ซึ�งประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ�าสาธารณะขดัขอ้งได้ผา่นชอ่งทาง ดังนี� 
1.แจ้งเหตุโดยการเขยีนคํารอ้ง/หนังสือรอ้งเรยีนที�กองชา่ง สํานักงานเทศบาลตําบลรอ่นทอง 
2.แจ้งเหตุทางโทรศัพท์หมายเลข   0-3269-7286 ต่อ 7   
3.แจ้งเหตุทางเวบ็ไซต์เทศบาลตําบลรอ่นทอง   www.ronthongcity.go.th
4.แจ้งเหตุผา่นพนักงานเทศบาล  สมาชกิสภา  หรอืคณะผูบ้รหิาร 
เพื�อเจ้าหน้าที�จะได้ใหก้ารชว่ยเหลือและแก้ไขป�ญหาความเดือดรอ้นได้อยา่งรวดเรว็ รวมถึงป�องกันอุบติัเหตุและเหตุรา้ยที�อาจจะเกิดขึ�นในชว่งเวลา
กลางคืน  สรา้งความอุน่ใจใหกั้บประชาชนในเขตเทศบาลตําบลรอ่นทอง

28 ตลุาคม 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายให ้นายเอกนิรนัดร ์จันทรง์าม รองนายกเทศมนตรี
สั�งการใหเ้จ้าหน้าที�กองชา่ง เปลี�ยนฝารางระบายนํ�า บรเิวณซอยจ่าผอ่น (ซอยโรงแรมโอเคมนิิเทล) หมูที่� 1 ตําบลรอ่นทอง เป�นตะแกรงเหล็ก
เพื�อความแขง็แรงและเพิ�มประสิทธภิาพในการระบายนํ�า  ตามนโยบายของนายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทองในการเตรยีมความพรอ้มและแก้ไข
ป�ญหานํ�าท่วมขงัพื�นที�ดังกล่าว

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 7

เปลี�ยนฝาระบายนํ� า

กองช่าง                                              
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https://1th.me/7Am8S                          https://1th.me/vi9V

  แผนการดําเนินงาน                    แผนพฒันาท้องถิ�น 
 ป�งบประมาณ 2565                  (พ.ศ.2566 - 2570)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                                               

7 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพฒันาเทศบาล รว่มประชุมเพื�อจัดทํา (รา่ง) แผนการดําเนินงาน ประจําป� 
งบประมาณ พ.ศ.2565 และ (รา่ง) แผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2566-2570) โดยการประชุมผา่นโปรแกรม Google Meet

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

15 ตุลาคม 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการพฒันา
เทศบาลตําบลรอ่นทอง เพื�อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ (รา่ง) แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 และพจิารณา
(รา่ง) แผนพฒันาท้องถิ�น (พ.ศ.2566 – 2570) 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลรอ่นทอง

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 3
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https://1th.me/nCf29
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0-3269-7286                 0-3269-7495            www.ronthongcity.go.th             ทต.รอ่นทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขีนัธ์

จัดทําโดย  :  งานประชาสมัพนัธ ์  ฝ�ายบรหิารงานทั�วไป   กองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ   เทศบาลตําบลรอ่นทอง
E-book ทต.ร่อนทอง

จดหมายข่าว ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564                                                                     เทศบาลตําบลร่อนทอง

https://www.facebook.com/pratum.cobrob

