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เทศบาลตําบลร่อนทอง

เอกสารเพื�อการประชาสมัพันธ์ ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2564



เทศบาลตําบลรอ่นทอง ได้จัดเจ้าหน้าที�ทําการตรวจคัดกรองผูค้้าและประชาชนที�มาใช้บรกิารในตลาด
กําหนดทางเขา้ออก และประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้ทกุครั�ง 
            และแนะนําแนวทางปฏิบติัตามมาตรการ D-M-H-T-T อยา่งเครง่ครดั

ตั�งจดุตรวจคัดกรองบรเิวณพื�นที�ตลาด 
ภายในเขตเทศบาลตําบลรอ่นทอง

ทุกวนัจันทร ์และวนัพฤหัสบดี - ตรวจตลาดนัดสามแยกบางสะพาน 

ทุกวนัศุกร ์- ตรวจตลาดนัดวนัศุกร ์(เป�ดท้ายเกาะยายฉิม)

ทุกวนัเสาร ์- ตรวจตลาดนัดวนัเสาร ์(เป�ดท้ายทุ่งมะพรา้ว)

ทุกวนัพุธ - ตรวจตลาดนัดวนัพุธ (ตลาดเกาะยายฉิม)



 เทศบาลตําบลร่อนทอง ร่วมกับส่วนราชการ ดําเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื�อป�องกันการแพร่ระบาดของเชื�อโควิด 19
เพื�อความปลอดภัยของประชาชนทุกท่าน ตามมาตรการป�องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

วนัองัคารที� 27 เมษายน 2564 ฉีดพน่ยาฆา่เชื�อโควดิ 19  ที�สถานีตํารวจภูธรบางสะพาน

วนัองัคารที� 27 เมษายน 2564 ฉีดพน่ยาฆา่เชื�อโควดิ 19 ที�สํานักงานขนส่งจังหวดัประจวบคีรขัีนธ ์สาขาอาํเภอบางสะพาน

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื�อป�องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ 19

วนัพุธที� 14 เมษายน 2564 ฉีดพน่ยาฆา่เชื�อโควดิ 19  บรเิวณตลาดสดเกาะยายฉิม

วนัจันทรที์� 12 เมษายน 2564 เทศบาลตําบลรอ่นทอง รว่มกับ รพ.สต.รอ่นทอง ฉีดพน่นํ�ายาฆา่เชื�อโควดิ 19 ณ บรเิวณชุมชนสามแยก-บา้นสวน 

วนัศุกรที์� 16 เมษายน 2564 รว่มกับ ทีมงาน สส.ประมวล พงศ์ถาวราเดช ฉีดพน่นํ�ายาฆา่เชื�อโควดิ 19 บรเิวณตลาดสดเกาะยายฉิม 

วนัศุกรที์� 30 เมษายน 2564 ฉีดพน่ยาฆา่เชื�อโควดิ 19 ที�ธนาคาร ธกส. สาขาเกาะยายฉิม

https://www.facebook.com/Bangsaphandlt/


เจ้าหน้าที�งานป�องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที�ส่งนํ�า เพื�อชว่ยบรรเทา
ความเดือดรอ้น จากการไม่มีนํ�าอุปโภคในครวัเรอืน ภายในพื�นที�
เขตเทศบาลตําบลรอ่นทอง

สํานักปลัดเทศบาล โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6

วนัศุกรที์� 9 เมษายน 2564 นางอุทัย พุม่สวสัดิ� ผูอ้าํนวยการกองคลัง รกัษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที�นายกเทศมนตรี
ตําบลรอ่นทอง พรอ้มด้วย หวัหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล เขา้รว่ม “พธิเีป�ดศูนยป์ฏิบัติการป�องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564” เพื�ออาํนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยทางถนน
ณ จุดบรกิารประชาชนตํารวจทางหลวงบางสะพาน โดยมี นายเลิศยศ แยม้พราย นายอาํเภอบางสะพาน เป�นประธานในพธิฯี 

วนัพุธที� 7 เมษายน 2564  เจ้าหน้าที�งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ติดตั�งป�าย 7 วนัอนัตราย ตามจุดเสี�ยง

วนัจันทรที์� 5 เมษายน 2564  ประชุมเตรยีมความพรอ้มโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ 2564  โดยมี 
หวัหน้าส่วนราชการ อปพร. เจ้าหน้าที�งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที�งานศูนยก์ารแพทยฉุ์กเฉิน เขา้รว่มประชุม

 

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

วนัองัคารที� 20 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที�งานป�องกันฯ
และเจ้าหน้าที�งานศูนยก์ารแพทย์ฉุกเฉิน ออกปฏิบัติ
หน้าที�ตัดไม้ล้มทับบา้นประชาชน บรเิวณเขาดิน หมู่ที� 3
ตําบลรอ่นทอง



ตัวอย่าง
เอกสารแจ้งยอดการชาํระภาษี

            เนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ป�จจุบนั ด้วยความหว่งใยในสุขภาพของประชาชน
งานพฒันารายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลรอ่นทอง จึงได้เพิ�มชอ่งทางการชาํระภาษี   โดยทําการจัดส่งหนังสือแจ้งยอดการชาํระภาษีที�ดินและ
สิ�งปลูกสรา้ง ประจําป�   2564   ใหแ้ก่ประชาชนผูต้้องชาํระภาษี พรอ้มทั�ง  จัดทําคิวอารโ์ค้ดชาํระภาษีผา่นธนาคาร  Mobile Banking 
 เพื�ออาํนวยความสะดวก ลดการเดินทาง ลดโอกาสการสัมผสั รวมถึงลดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อโควดิ 19
            ทั�งนี�  หากมขีอ้สงสัย สอบถามเพิ�มเติมได้ที�หมายเลขโทรศัพท์  0-3269-7286   ต่อ  8 ในวนัและเวลาราชการ

กองคลังโทร. 0-3269-7286 ต่อ 8

การชําระภาษีแบบใหม่ ลด ความ เสี�ยง จาก COVID - 19

หลังจากนั�น 
เทศบาลตําบลรอ่นทอง จะจัดสง่ใบเสร็จรับเงิน
ให้กับผู้เสียภาษีทางไปรษณีย์

 ทั�งนี� 
ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษี
สามารถชาํระเงิน

ผา่นระบบออนไลน ์
ได้ตั�งแต่บดันี� 

จนถึง
วันที� 29 มถินุายน 2564 

หากพน้กําหนด 
ท่านต้องมาติดต่อ

ที�เทศบาลตําบลรอ่นทอง 



วนัพุธที� 7 เมษายน 2564 หวัหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง รว่มกันทําความสะอาดสถานที�ทํางาน ที�นั�งและบรเิวณ
สถานที�ใหบ้รกิารประชาชน รวมถึงเชด็ถูวสัดุอุปกรณ์ในการทํางาน มือจับประตู และจุดเสี�ยงด้วยนํ�ายาฆา่เชื�อ และแอลกอฮอล์ เพื�อเป�นการ
ป�องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019(โควดิ-19)

วนัองัคารที� 20 เมษายน 2564 รบัแจ้งมีอุบัติเหตุบรเิวณบ้านคลองเพลิน
ตรวจสอบเป�นรถจักรยานยนต์พว่งขา้งตกขา้งทาง พบผู้ได้รบับาดเจ็บหญิง 1ราย ปฐมพยาบาลและนําส่ง รพ.บางสะพาน

วนัพฤหสับดีที� 29 เมษายน 2564 รบัแจ้งมีอุบัติเหตุบรเิวณถนนเส้นหลัง สภ.บางสะพาน ตรวจสอบเป�นรถจักรยานยนต์ และววั
ตกสะพาน  พบผู้ได้รบับาดเจ็บ 2 ราย ปฐมพยาบาลและนําส่ง รพ.บางสะพาน

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

งานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน

รักพวกหน ู
ฉีดวัคซีน
ใหพวกหนู
ดวยนะ



โครงการติดตั�งรั�วสแตนเลสพร้อมประตูสแตนเลสอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที�  5 ตําบลร่อนทอง 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป�นถนนหินคลุก ซอยบ้านนายดุสิตออกโรงแรมโอเคมินิเทล หมู่ที�  1 ตําบลร่อนทอง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป�นถนนหินคลุก ซอยทรัพย์ประเสริฐถึงหน้าศาลาประชุมเขาดิน หมู่ที�  3 ตําบลร่อนทอง  

โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก หมู่ที�  4 ตําบลร่อนทอง

กองช่าง
โทร. 0-3269-7286 ต่อ 7

                         ก่อนดําเนินการ                                                               ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

                         ก่อนดําเนินการ                                                               ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

                         ก่อนดําเนินการ                                                               ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

                         ก่อนดําเนินการ                                                               ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

       เทศบาลตําบลรอ่นทอง ได้ดําเนินการซอ่มแซม บาํรุงรกัษาทางใหอ้ยูใ่นสภาพที�พรอ้มใชง้าน เนื�องจากป�จจุบนัมกีารใชร้ถใชถ้นนในการสัญจรไปมาเพิ�มมากขึ�น  รวมทั�งจากการเสื�อมสภาพของวสัดุ
ตามธรรมชาติ  และจากภัยธรรมชาติ  ส่งผลใหถ้นนเกิดความชาํรุดเสียหาย  จึงจําเป�นจะต้องดําเนินการซอ่มแซม เพื�อป�องกันมใิหค้วามเสียหายนั�นลุกลามแผว่งกวา้งออกไป   การซอ่มบาํรุงรกัษาทาง
ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่ป�นประจําตลอดเวลา   นอกจากจะเป�นการป�องกันอุบติัเหตุ  ประหยดัเงนิงบประมาณ   ผูใ้ชถ้นนได้รบัความสะดวก รวดเรว็และปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง 

งานซ่อมบาํรุงรักษาทาง

วนัศุกรที์� 16 เมษายน 2564
ซอ่มแซมถนนซอยเขายม 

วนัจันทรที์� 19 เมษายน 2564
ซอ่มแซมถนนซอยศาลาประชุมชุมชนเขาดิน 

วนัองัคารที� 20 เมษายน 2564
ซอ่มแซมถนนซอยหลังโรงพกั 

วนัพุธที� 21 เมษายน 2564
ซอ่มแซมถนนรอยต่อคอนกรตี ชุมชนบนดอน

https://www.ronthongcity.go.th/datacenter/detail.php?news_id=2904
https://www.ronthongcity.go.th/datacenter/detail.php?news_id=2904
https://www.ronthongcity.go.th/datacenter/detail.php?news_id=2904
https://www.ronthongcity.go.th/datacenter/detail.php?news_id=2904
https://www.ronthongcity.go.th/datacenter/detail.php?news_id=2904
https://www.ronthongcity.go.th/datacenter/detail.php?news_id=2904


กองการศึกษา
โทร. 0-3269-7286 ต่อ 4



   ระบบบรกิารอเิล็กทรอนิกส์ภาครฐั (Government e-Service) คือ
การใหบ้รกิารขอ้มูลและการทําธุรกรรมของภาครฐัผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต
เพื�อช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูข้อรบับรกิาร
   และป�จจุบนัจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโคโรนา 2019  
 (COVID-19)  เพื�อเพิ�มช่องทางและอาํนวยความสะดวก  โดยที�ประชาชน
ไมต้่องเดินทางมาที�หน่วยงาน   เทศบาลตําบรอ่นทอง    จึงได้จัดทําบรกิาร
ยื�นแบบฟอรม์ออนไลน์ (e-Service)  เพื�อใหป้ระชาชน สามารถยื�นเอกสาร
และดูขอ้มูลต่างๆ ได้ทางเวบ็ไซต์ ประหยดัเวลา ประหยดัรายจ่าย ป�องกันการ
แพรร่ะบาดของเชื�อโควดิ 19 และเพิ�มประสิทธภิาพในการรบับรกิารมากยิ�งขึ�น 
   ท่านสามารถดูขอ้มูลและใช้บรกิารได้ที�เวบ็ไซต์ของเทศบาลตําบลรอ่นทอง
https://www.ronthongcity.go.th/    หรอื คิวอารโ์ค้ดด้านขา้ง

กองวิชาการและแผนงาน
โทร. 0-3269-7286 ต่อ 3

ระบบบริการประชาชน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วนัพฤหสับดีที� 1 เมษายน 2564 ประชุมคณะทํางาน และเจ้าหน้าที�  การประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) 

วนัจันทรที์� 19  เมษายน  2564  นางอุทัย พุม่สวสัดิ�  ผูอ้าํนวยการกองคลัง รกัษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที�นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง พรอ้มด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลรอ่นทอง รว่มกิจกรรมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์
รว่มต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั  บรเิวณหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลรอ่นทอง




