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สวัสดีครับ พ่อแม่พี�น้องชาวเทศบาลตําบลร่อนทองที�เคารพรักทุกท่าน

   ตลอดระยะเวลาที�กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนชาวเทศบาลตําบลร่อนทอง ให้เข้ามาเป�นตัวแทนในการทําหน้าที�บริหารงาน
เทศบาลตําบลร่อนทอง เพื�อพัฒนาเทศบาลฯ ให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน และมีนโยบาย
ริเริ�มการจัดทําโครงการใหม่ๆ โดยวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ�น รวมถึงคําแถลงนโยบายที�แถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาลตําบลร่อนทอง ทั�งนี�  ผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที�เทศบาลฯ 
 จัดขึ�น จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนชาวเทศบาลตําบลร่อนทองเป�นสําคัญ
ที�ได้ช่วยกันขับเคลื�อนการพัฒนาที�เป�นระบบถูกต้อง โปร่งใส เห็นผลชัดเจน ก็จะเกิดขึ�นและ
ประจักษ์ต่อสายตาของทุกท่านอย่างแน่นอน

  และเนื� องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ทําให้การดําเนินงานต้องมีการเปลี�ยนแปลงไป ทั�งนี� เพื�อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวเจ้าหน้าที�
และประชาชนทุกท่าน สําหรับในส่วนของเทศบาล ได้ให้เจ้าหน้าที�เทศบาลฯ บางส่วนทํางาน     
ที� บ้าน (Work From Home) โดยใช้วิธีการสลับวันทํางานกัน พร้อมกันนี� ได้มีช่องทางใน
การให้บริการ และอาํนวยความสะดวกให้กับประชาชนผ่านระบบออนไลน์ช่องทางต่างๆ ของ
เทศบาลตําบลร่อนทอง ซึ�งจะเป�นการช่วยลดขั�นตอน และระยะเวลาให้กับผู้มาติดต่อราชการ
เพื�อความปลอดภัยของประชาชนทุกท่าน ตามมาตรการป�องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

   สุดท้ายนี�  กระผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เจ้าหน้าที�เทศบาลฯ และประชาชนทุกท่านที�ได้ร่วมมือร่วมใจกัน 
ขับเคลื�อนนโยบายในการพัฒนาร่วมกับเทศบาลตําบลร่อนทอง 
ด้วยดีเสมอมา อันเป�นหลักการพัฒนา ที�เน้นการมีส่วนร่วม
จากประชาชนในพื�นที�  ซึ�งเป�นรากฐานสําคัญสู่การพัฒนา
ที�ยั�งยืนสืบต่อไป 

นายปรดีา  วภิาสวชัรโยธนิ
นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง

จากใจผู้นํา
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สวัสดีค่ะ ประชาชนเทศบาลตําบลร่อนทองทุกท่าน

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะนี�
เทศบาลตําบลร่อนทอง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น มีหน้าที�ที� ต้องทําภายในเขตพื�นที�
ความรับผิดชอบ รวมถึงมีหน้าที�ป�องกัน และระงับโรคติดต่อ นั�น  

   ซึ�งจากภารกิจหน้าที�ดังกล่าว เทศบาลตําบลร่อนทอง ได้มีการสนับสนุนงบประมาณรวมถึง
เจ้าหน้าที�ในการออกปฏิบัติหน้าที� สําหรับป�องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การจัดซื�อยา/วัสดุ
อุปกรณ์ที�ใช้สําหรับปฏิบัติหน้าที�  การพ่นยาฆ่าเชื�อโควิด-19 การแจกถุงยังชีพ ฯลฯ รวมถึง
การสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการฉีดวัคซีนป�องกันโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื�อประโยชน์และสุขภาพที�ดีของประชาชน เทศบาลตําบลร่อนทอง
ขอขอบคุณทุกท่านที�ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

   นอกจากภารกิจที�เกี�ยวข้องกับการป�องกัน  และระงับโรคติดต่อ  เทศบาลตําบลร่อนทอง 
 ยังคงปฏิบัติภารกิจด้านอื�นๆ ตามอาํนาจหน้าที�ของเทศบาลตําบล ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย     
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ  
เพื�อประโยชน์สุขของประชาชนเทศบาลตําบลร่อนทองทุกท่าน  

    สุดท้ายนี�   ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  เฝ�าระวัง  สังเกตอาการ  
 ของท่านและคนรอบข้าง ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําจากทางราชการและกระทรวงสาธารณสุข
เว้นระยะห่างระหว่างกัน  ไม่อยู่ในพื�นที�แออัดหรือคนหมู่มาก  รวมถึงสวมหน้ากากทุกครั�ง
ล้างมืออย่างสมํ�าเสมอ เราจะผ่านวิกฤตินี� ไปด้วยกันนะคะ

           ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีต่อทุกท่าน

นางอุทัย  พุม่สวสัดิ�
ผู้อาํนวยการกองคลัง รกัษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตําบลรอ่นทอง

หัวหน้าส่วนราชการ
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19 สิงหาคม 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง พรอ้มด้วย นางอุทัย พุม่สวสัดิ� ผูอ้าํนวยการกองคลัง
รกัษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลรอ่นทอง ได้เขา้รว่มรบัฟ�งการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยม ีนายจุมพล ถนอมนาค ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นายสุคน แก้วเนิน เลขานกุาร     คณะ
กรรมการแปรญัตติ และ นายสมชาย โกณฑา คณะกรรมการแปรญัตติ โดยทุกท่านเขา้รว่มประชุมอยา่งพรอ้มเพยีง เพื�อพจิารณาแปร
ญัตติรา่งเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 

งานกิจการสภาเทศบาลตําบลร่อนทอง

11 สิงหาคม 2564 นายนิกร เวชพฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง เป�นประธานเป�ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง 
สมยัสามญั สมยัที� 3 ครั�งที� 1 ประจําป� 2564 โดยม ี นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง พรอ้มด้วย       
 คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้ง ณ หอ้งประชุม ชั�น 2 อาคารป�องกันฯ สํานักงานเทศบาลตําบลรอ่นทอง

 **ประชุมภายใต้มาตรการป�องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)**

ประชุมสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง สมัยสามัญ สมัยที� 3 ครั�งที� 1 ประจําป� 2564

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
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30 สิงหาคม 2564 นายนิกร เวชพฒัน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง เป�นประธานเป�ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง
สมยัสามญั  สมยัที� 3  ครั�งที� 2  ประจําป� 2564  เพื�อพจิารณารา่งเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2565
โดยม ี นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง พรอ้มด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที�       
 ที�เกี�ยวขอ้ง เขา้รว่มประชุมโดยพรอ้มเพรยีงกัน ณ หอ้งประชุม ชั�น 2 อาคารป�องกันฯ สํานักงานเทศบาลตําบลรอ่นทอง
**ประชุมภายใต้มาตรการป�องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)**

งานกิจการสภาเทศบาลตําบลร่อนทอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง สมัยสามัญ สมัยที� 3 ครั�งที� 2 ประจําป� 2564
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เจ้าหน้าที�งานป�องกันฯ และกองชา่ง พรอ้มด้วยเครื�องมอื ลงพื�นที�ตัดต้นไมแ้ละกิ�งไม ้ เพื�อไมใ่หเ้กิดอนัตรายต่อชวีติและทรพัยสิ์นของประชาชน
งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สนับสนุนโครงการรถ MOBILE พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวดัประจวบคีรขีันธ์

สํานักปลัดเทศบาล โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6

27 สิงหาคม 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายใหน้ายบรรพต ปลอดโปรง่ รองนายกเทศมนตรี
พรอ้มด้วยนางสาววภิาดา น้อยสะอาด นักพฒันาชุมชนชาํนาญการ ลงพื�นที�ตรวจสอบการดําเนินงานปรบัสภาพแวดล้อมที�อยูอ่าศัยสําหรบั    
 คนพกิาร ราย นายบุญม ีฉิมพาลี ผูพ้กิารทางการเคลื�อนไหว ณ ชุมชนวดัเกาะยายฉิม หมูที่� 5 ตําบลรอ่นทอง ทั�งนี�ได้รบังบประมาณสนับสนนุ
จากสํานักงานพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนษุยจั์งหวดัประจวบคีรขีนัธ์

งานพัฒนาชุมชน

เทศบาลตําบลรอ่นทอง อาํนวยความสะดวก และจัดสถานที�ใหกั้บรถ Mobile เคลื�อนที� จากสํานักงานพาณิชยจั์งหวดัประจวบคีรขีนัธ์
ตามโครงการรถ Mobile พาณิชย.์..ลดราคา! ชว่ยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ จําหน่ายสินค้าอุปโภค
บรโิภคที�จําเป�นต่อการครองชพี ในราคาส่งหรอืราคาตํ�ากวา่ท้องตลาดทั�วไป ทั�งนี� เพื�อบรรเทาความเดือดรอ้นและลดภาระค่าครองชพีให้
กับประชาชนในพื�นที� ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลรอ่นทอง (หลังตลาดเกาะยายฉิม)

13 สิงหาคม 2564 ตัดต้นไมบ้รเิวณรมิถนนหน้าวดัเกาะยายฉิม 13 สิงหาคม 2564 ตัดต้นไมล้้มทับขวางถนน ซอยอูช่า่งเป�ด 27 สิงหาคม 2564 ตัดต้นไมบ้รเิวณ ธกส.สาขาเกาะยายฉิม
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เอกสารประกอบการยื�นแบบแจ้งการเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง

    ประเภท                                         กรณีที�ดิน                                                            กรณีสิ�งปลูกสรา้ง

บุคคลธรรมดา

     
นิติบุคคล                    

1.สําเนาโฉนดที�ดินที�เป�นป�จจุบนั (หน้า-หลัง)                
2.สําเนาบตัรประชาชนเจ้าของที�ดิน
3.เอกสารประกอบแสดงการเปลี�ยนแปลง 
    การใชป้ระโยชน์ที�ดินฯ ได้แก่ 
     3.1 ภาพถ่าย 
     3.2 ทะเบยีนเกษตรกร   เป�นต้น

1.สําเนาโฉนดที�เป�นป�จจุบนั (หน้า-หลัง)                       
2.สําเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล                                   
3.สําเนาบตัรประชาชนกรรมการผูจั้ดการ 
4.เอกสารประกอบแสดงการเปลี�ยนแปลง 
    การใชป้ระโยชน์ที�ดินฯ ได้แก่ ภาพถ่าย เป�นต้น
                     

1.สําเนาโฉนดที�ดินที�เป�นป�จจุบนั (หน้า-หลัง)
2.สําเนาบตัรประชาชนเจ้าของสิ�งปลูกสรา้ง
3.สําเนาใบอนญุาตก่อสรา้ง (ถ้าม)ี
4.สําเนาทะเบยีนบา้นที�สรา้งบนที�ดินนั�น
5.เอกสารประกอบแสดงการเปลี�ยนแปลง 
 การใชป้ระโยชน์ที�ดินฯ ได้แก่ ภาพถ่าย เป�นต้น

1.สําเนาโฉนดที�ดินที�เป�นป�จจุบนั (หน้า-หลัง)
2.สําเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล
3.สําเนาบตัรประชาชนกรรมการผูจั้ดการ
4.สําเนาใบอนญุาตก่อสรา้ง (ถ้าม)ี
5.สําเนาทะเบยีนบา้นที�สรา้งบนที�ดินนั�น
6.เอกสารประกอบแสดงการเปลี�ยนแปลง 
 การใชป้ระโยชน์ที�ดินฯ ได้แก่ ภาพถ่าย เป�นต้น

  เพื�อใหผู้เ้สียภาษีจ่ายภาษีตามอตัราการจัดเก็บภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสรา้งได้ตามการใชป้ระโยชน์จรงิ หากมกีารเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์
ที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง เชน่ จากที�ดินวา่งเปล่าไปทําเกษตร เปลี�ยนการใชป้ระโยชน์จากที�อยูอ่าศัยเป�นใหเ้ชา่เพื�อการพาณิชย์ เป�นต้น ผูเ้สียภาษี
จําเป�นต้องแจ้งการเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที�ดินหรอืสิ�งปลูกสรา้ง เพื�อใหเ้ทศบาลตําบลรอ่นทองสามารถคิดคํานวณภาษีที�ท่านต้องชาํระ
ตามการใชป้ระโยชน์จรงิตามอตัราที�กฏหมายกําหนดได้อยา่งถูกต้อง

   เทศบาลตําบลรอ่นทองได้เพิ�มชอ่งทางการแจ้งการเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ในที�ดินหรอืสิ�งปลูกสรา้ง ตามมาตรา 33
แหง่พระราชบญัญติัภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง พ.ศ.2562 เพื�ออาํนวยความสะดวก ลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหแ้ก่ประชาชน 
เป�นการปฏิบติัตามมาตรการเวน้ระยะหา่ง เพื�อความปลอดภัยในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)     
ดังนั�นกรณีที�ผูเ้สียภาษีต้องการเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ในที�ดินหรอืสิ�งปลูกสรา้ง ตามแบบ ภ.ด.ส. 5 สามารถแจ้งได้ทางชอ่งทาง ดังนี�
    1.แจ้งด้วยตนเองได้ที�  งานพฒันารายได้  กองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลรอ่นทอง
    2.โทรสาร  หมายเลข 0-3269-7495
    3.จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตําบลรอ่นทอง  ที�  saraban@ronthongcity.go.th

โดยใหถื้อวา่วนัที�เทศบาลตําบลรอ่นทองได้รบัแบบ ภ.ด.ส. 5 ซึ�งมีขอ้มูลเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์และลายมอืชื�อผูเ้สียภาษีถูกต้องครบถ้วน
เป�นวนัที�ผูเ้สียภาษีแจ้งการเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ฯ สําหรบักรณีแจ้งทางโทรสารหรอืจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ 
ใหผู้เ้สียภาษีโทรศัพท์ประสานสอบถามผลการส่งแบบ ภ.ด.ส. 5 อกีครั�ง ที�หมายเลข 0-32697-286 ต่อ 8 
เพื�อป�องกันขอ้ผดิพลาดจากการรบัส่งเอกสาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการยื�นแบบแจ้งการเปลี�ยนแปลง
การใชป้ระโยชน์ที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง  โดยประชาชนผูเ้สียภาษีสามารถดาวน์โหลด แบบแจ้งฯ  ภ.ด.ส. 5 
ได้ที�เวบ็ไซต์ของเทศบาลตําบลรอ่นทอง หรอืทาง QR-Code แนบท้ายนี�

แบบแจ้ง ภ.ด.ส.5
https://1th.me/ytRJI

กองคลังโทร. 0-3269-7286 ต่อ 8

แจ้งการเปลี�ยนการใช้ประโยชน์ที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง 
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       หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที� งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลรอ่นทอง หมายเลขโทรศพัท์ 0-3269-7286 ต่อ 8

   ผูเ้สียภาษีจะต้องแจ้งการเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที�ดินหรอืสิ�งปลูกสรา้ง เพื�อที�เจ้าหน้าที�จะสามารถคํานวณอตัราการจัดเก็บภาษีที�ดิน
และสิ�งปลูกสรา้งได้ตามการใชป้ระโยชน์จรงิ โดยต้องยื�นแจ้งการเปลี�ยนแปลงฯ ตามแบบที�กําหนดภายใน 60 วนั นับตั�งแต่มกีารเปลี�ยนแปลง
การใชป้ระโยชน์หรอืรูเ้หตุดังกล่าว ทั�งนี� หากผูใ้ดไมแ่จ้งการเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที�ดินหรอืสิ�งปลูกสรา้งตามที�กําหนดไวใ้น มาตรา 11
ต้องโทษปรบัไมเ่กิน 10,000 บาท 



อย่าลืม !! กดติดตามช่องทาง                   และกดกระดิ�ง 
เพื�อติดตามความรู้และสื�อการเรียนการสอนดีๆ สนุกๆ 

จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทอง กันนะคะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทองโรงเรียนธนาคารออมสินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทองโรงเรียนธนาคารออมสิน

    จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ในป�จจุบันที�ยงัมีการแพรร่ะบาดอยา่งต่อเนื�อง
ในหลายพื�นที� ส่งผลใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลรอ่นทอง ทั�ง 3 ศูนย์ ยงัไม่สามารถเป�ดทําการเรยีนการสอน     
 ตามปกติได้ เพื�อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของเด็กเล็ก ผูป้กครอง คณะครูและเจ้าหน้าที�ของศูนยเ์ด็กเล็กฯ แต่เพื�อให้
เด็กเล็กได้รบัการศึกษา มีกิจกรรม และพฒันาความรูเ้พิ�มขึ�น ศูนยเ์ด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทอง จึงได้จัดการเรยีนการสอน
โดยใหเ้ด็กเล็กเรยีนรูอ้ยูที่�บ้าน ด้วยวธิผีสมผสานตามความเหมาะสม โดยใชว้ธิ ี On-Hand คือการที�เด็กเล็กเรยีนรูที้�บา้น     
 โดยรบัส่งใบงานสัปดาหล์ะครั�ง พรอ้มทั�งติดตามและแจ้งรายละเอยีดผา่นกลุ่มไลน์ผูป้กครอง

   การปรบัเปลี�ยนรูปแบบในการเรยีนการสอน เพื�อใหเ้ป�นไปตามสถานการณ์ป�จจุบัน โดยเทศบาลตําบลรอ่นทอง  ยงัคงยดึมั�น
และส่งเสรมิใหเ้กิดการเรยีนรูแ้ละพฒันาการตามวยั สรา้งสุขนิสัยที�ดี และมีคุณธรรม 

กองการศึกษา โทร. 0-3269-7286 ต่อ 4

การเรยีนการสอนในยุคโควดิ-19

กิจกรรมวนัแม ่ :  เพื�อใหเ้ด็กๆ ได้ฝ�กพฒันาการ สรา้งจินตนาการ และแสดงออกถึงความรกัที�มต่ีอคุณแม่

กิจกรรมระบายสีใหส้วยงาม กับหน่วยการเรยีนรู ้เด็กดีมวีนัิย  :  เป�นการใหเ้ด็กฝ�กกล้ามเนื�อมดัเล็ก และใชจิ้นตนาการในการสรา้งสรรค์ผลงาน

10



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทองโรงเรียนบ้านดอนสํานักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทองโรงเรียนบ้านดอนสํานัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทองหลังตลาดสดเกาะยายฉิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทองหลังตลาดสดเกาะยายฉิม

กองการศึกษาโทร. 0-3269-7286 ต่อ 4

ครูผูดู้แลเด็กและเจ้าหน้าที�ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทอง ได้จัดเตรยีมสื�อการเรยีนการสอน พรอ้มทั�งแจกใบงานใหกั้บผูป้กครอง ภายใต้
มาตรการป�องกันโควดิ-19 ตรวจวดัอุณหภูม ิ สวมแมส และล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์ สําหรบัใหเ้ด็กเล็กได้นําใบงานไปเรยีนรูที้�บา้น เพื�อความปลอดภัย
และมใิหเ้ด็กเล็กเสี�ยงต่อการสัมผสัโรค  พรอ้มทั�งบูรณาการรว่มกับการเรยีนการสอนแบบ Online โดยการส่งสื�อการเรยีนรูใ้หกั้บผูป้กครอง   

เทศบาลตําบลรอ่นทอง ขอขอบคุณผูป้กครองทุกท่านที�ใหค้วามรว่มมือ
ในการเรยีนการสอนชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 11

การเรยีนการสอนในยุคโควดิ-19



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

ปฏิบัติการฉีดพน่ยาฆา่เชื�อ เพื�อป�องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)

เทศบาลตําบลรอ่นทองสรา้งความมั�นใจในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
        จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ในพื�นที�เขตเทศบาลตําบลรอ่นทอง ซึ�งพบผูติ้ดเชื�อเพิ�มขึ�น
และกระจายอยูห่ลายพื�นที� นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง พรอ้มด้วย คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล
หวัหน้าส่วนราชการ   พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลรอ่นทอง  ได้ปฏิบติัการป�องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) เพื�อสรา้งความเชื�อมั�นและความปลอดภัยใหแ้ก่ประชาชน

มอบถุงยงัชพี เพื�อชว่ยเหลือผูที้�ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)
ตามรายชื�อที�ได้รบัการประสานจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลรอ่นทอง (ผูป้�วยโควดิ-19 กลุ่มผูสั้มผสัใกล้ชดิ และผูที้�ต้องกักตัวสังเกตอาการ 14 วนั)
พรอ้มทั�งใหคํ้าแนะนําในการปฏิบติัตัวระหวา่งการแยกกักตัว 14 วนั เพื�อสังเกตอาการที�บา้น      

บรเิวณสถานที�เสี�ยงตามไทม์ไลน์ของผูป้�วยยนืยนั เพื�อความปลอดภัยของประชาชนทกุท่าน ตามมาตรการป�องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19

ด้วยความหว่งใย         จากเทศบาลตําบลรอ่นทอง 12



กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อมโทร. 0-3269-7286 ต่อ 5

    COVID - 19                    เราจะผา่นมันไปด้วยกัน                            

Big Cleaning Day ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน เพื�อป�องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19

ตั�งจุดคัดกรอง และรกัษาระยะหา่ง (Social Distancing) ในการรบับรกิาร ด้านหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลรอ่นทอง

         20 และ 27 สิงหาคม 2564 คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล หวัหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลรอ่นทองเขา้รบัการตรวจคัดกรองเชื�อโควดิ-19 ด้วยชุดตรวจ ATK  หรอืชุดตรวจโควดิ-19 แบบเรง่ด่วน
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กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม

8 สิงหาคม 2564 ศูนยฯ์ รบัแจ้งอุบติัเหตุบรเิวณบา้นดงไมง้าม ตําบลชยัเกษม ตรวจสอบเป�นรถกระบะชน 3 คัน พบผูไ้ด้รบับาดเจ็บ เด็กหญิง 1 ราย
ปฐมพยาบาล และนําส่งโรงพยาบาลบางสะพาน

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 5

13 สิงหาคม 2564  ศูนยฯ์ รบัแจ้งอุบติัเหตุบรเิวณโค้งสามแยกบางสะพาน ตรวจสอบเป�นรถกระบะเสียหลักพลิกควํ�าลงขา้งทาง พบผูไ้ด้รบับาดเจ็บเล็กน้อย
เป�นชาย 1 ราย ไมป่ระสงค์ไปโรงพยาบาล เจ้าหน้าที�จึงได้ปฐมพยาบาลที�เกิดเหตุ

14 สิงหาคม 2564 ศูนยฯ์ รบัแจ้งสนับสนนุอุบติัเหตุบรเิวณสี�แยกบา้นกรูด ตําบลชยัเกษม ตรวจสอบเป�นรถบรรทกุ 6 ล้อ เสียหลักชนป�าย ลงรอ่งกลางถนน
พบผูไ้ด้รบับาดเจ็บชาย 1 ราย ปฐมพยาบาล และนําส่งโรงพยาบาลบางสะพาน

17 สิงหาคม 2564 ศูนยฯ รบัแจ้งอุบติัเหตุบรเิวณสามแยกบางสะพาน ตรวจสอบเป�นรถตู้เสียหลักพลิกควํ�าลงรอ่งกลางถนน พบผูไ้ด้รบับาดเจ็บหญิง 1 ราย
ปฐมพยาบาลนําส่งโรงพยาบาลบางสะพาน

หรอื  0-32697-355 
         092-1801669   

รวดเรว็ฉับไว บรกิารด้วยใจ รบัใชชุ้มชน 

สถิติการใหบ้รกิาร
งานศูนยก์ารแพทยฉุ์กเฉินเทศบาลตําบลรอ่นทอง 

เดือนกุมภาพนัธ ์- เดือนสงิหาคม 2564
ออกเหตุตามคําสั�ง (เกิดเหตุ) 

เคส
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โครงการซ่อมแซมศาลาประชุม ชุมชนตะวันออก หมู่ที�  5 ตําบลร่อนทอง

กองช่าง
โทร. 0-3269-7286 ต่อ 7

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางประคอง นาคแท้ หมู่ที�  4 ตําบลร่อนทอง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดาบเจิ�ง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที�  1 ตําบลร่อนทอง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกวังนํ�าเขียว - นายนรินทร์ หมู่ที�  6 ตําบลร่อนทอง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขายม-บ้านพี�พาป�าร่อน หมู่ที�  6 ตําบลร่อนทอง

                         ก่อนดําเนินการ                                                               ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

                         ก่อนดําเนินการ                                                               ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

                         ก่อนดําเนินการ                                                               ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

                         ก่อนดําเนินการ                                                               ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

                         ก่อนดําเนินการ                                                               ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

โครงการที�ดําเนินการแล้วเสรจ็

ปรบัปรุงพื�นที�โดยการเทคอนกรตีบรเิวณลานด้านหน้าศาลาประชุมชุมชนบนดอน หมูที่� 1 ตําบลรอ่นทองปรบัปรุงพื�นที�โดยการเทคอนกรตีบรเิวณลานด้านหน้าศาลาประชุมชุมชนบนดอน หมูที่� 1 ตําบลรอ่นทอง
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25 สิงหาคม 2564   ซอ่มแซมถนนทางเขา้ซอยเพชรเกษม-ชายทะเล 1

กองช่าง
โทร. 0-3269-7286 ต่อ 7

                                                                             กองชา่ง ได้ดําเนินการซ่อมแซม และบํารุงรกัษาทาง ใหอ้ยูใ่นสภาพที�พรอ้มใชง้าน                    
                                                                             เพื�อใหผู้ใ้ชถ้นนได้รบัความสะดวก ปลอดภัย และป�องกันอุบัติเหตุที�อาจจะเกิดขึ�น    งานซ่อมบํารุงรักษาทาง

31 สิงหาคม 2564 ซอ่มแซมถนนซอยวงันํ�าเขยีว และซอยดาบลั�น

ติดตั�งไฟฟ�าและซ่อมแซมไฟฟ�าส่องสวา่ง เพื�อสรา้งความปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สินใหกั้บประชาชน  ป�องกันเหตุรา้ยที�อาจจะเกิดขึ�น    

30 สิงหาคม 2564 เปลี�ยนฝารางระบายนํ�าที�ชํารุดเสียหาย บรเิวณชุมชนวดัเกาะยายฉิม 
ใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใช้งานได้ตามปกติ เพื�อความปลอดภัยของพี�น้องประชาชน

เปลี�ยนฝารางระบายนํ� าที�ชาํรุดเสียหาย

3 สิงหาคม 2564 ซอ่มแซมหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลรอ่นทอง (ตลาดเกาะยายฉิม) ที�ชาํรุดเสียหาย เนื�องจากเกิดเหตลุมพดัแรง ทั�งนี� เพื�อความปลอดภัย
ของพอ่ค้าแมค้่า และผูใ้ช้บรกิารตลาดสดเทศบาลตําบลรอ่นทอง (ตลาดเกาะยายฉิม)

ซ่อมแซมหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาล

ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

4 สิงหาคม 2564 ซอ่มแซมประปา  ชุมชนป�ารอ่น

งานไฟฟ�าสาธารณะ

งานไฟฟ�าสาธารณะ
27 สิงหาคม 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง ลงพื�นที�ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการก่อสรา้ง
ท่อลอดเหลี�ยมพรอ้มวางท่อระบายนํ�าและบอ่พกั ชุมชนทุ่งสะเดาหวาน พรอ้มทั�งชี�แจงรายละเอยีดโครงการฯ 
และทําความเขา้ใจกับประชาชนบรเิวณพื�นที�ใกล้เคียง เกี�ยวกับกรณีการวางท่อระบายนํ�า เพื�อใหก้ารดําเนิน
โครงการดังกล่าวเป�นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป
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กองยุทธศาสตร์และงบประมาณโทร. 0-3269-7286 ต่อ 3

นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายให ้ นายเอกนิรนัดร ์ จันทรง์าม รองนายกเทศมนตร ี พรอ้มด้วย
นางสาวนิตยา อิ�มเอม นิติกรปฏิบติัการ ใหคํ้าแนะนําแก่ประชาชนที�มาขอปรกึษาหารอืเกี�ยวกับการอุทธรณ์โต้แยง้คําสั�ง 

งานนิติการ

การประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 เป�นรายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี�วดัทั�ง 10 ตัวชี�วดั
โดยเป�นการประเมนิผลจากการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน การรบัรูข้องผูร้บับรกิาร ผูม้าติดต่อ หรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก
และการเผยแพรข่อ้มูลที�เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน ซึ�งเมื�อมกีารเป�ดเผยและประชาสัมพนัธข์อ้มูลต่างๆ อยา่งครบถ้วน จะเป�นประโยชน์ต่อ  
 พี�น้องประชาชน ทั�งในแงค่วามสะดวก และความเป�นธรรมในการติดต่อรบับรกิารจากหน่วยงานภาครฐั และในแงก่ารเขา้มามส่ีวนรว่ม
ตรวจสอบการปฏิบติังาน เพื�อนําไปสู่การสรา้งคุณภาพชวีติของประชาชนที�ดีขึ�น 
เทศบาลตําบลรอ่นทอง ได้เป�ดเผยขอ้มูลภาครฐัผา่นทางเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน ทั�งการใหบ้รกิารสาธารณะ ปรบัปรุง พฒันา และยกระดับ
การบรหิารงานเพื�อใหเ้ป�นไปตามหลักธรรมาภิบาล สรา้งระบบคุณธรรมที�เขม้แขง็ มุง่เน้นการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อ
เป�นการเป�ดเผยขอ้มูลขา่วสาร และเสรมิสรา้งใหป้ระชาชนเขา้มามส่ีวนรว่มในการบรหิารงานของเทศบาลตําบลรอ่นทอง

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 

เทศบาลตําบลรอ่นทอง มีการเป�ดเผยขอ้มูลต่างๆ ครบทั�ง 43 หวัขอ้ยอ่ย     
ซึ�งประชาชนสามารถดูขอ้มูลขา่วสาร รวมถึงมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน     

ได้ทางเวบ็ไซต์ของเทศบาลตําบลรอ่นทองที�
www.ronthongcity.go.th 17



จดหมายข่าว ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564                                               เทศบาลตําบลร่อนทอง

จัดทําโดย  :  งานประชาสัมพันธ  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  กองยุทธศาสตรและงบประมาณ


