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"เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ การศึกษา พร่ังพร้อมด้วยสาธารณปูโภค เพื่อสืบสานประเพณที้องถิ่น ด้วยวิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน" 

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน  2563 นายนิกร เวชพัฒน์ ประธานสภา
เทศบาลต าบลร่อนทอง เป็นประธานเปิดการประชมุสภาเทศบาล
ต าบลร่อนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
โดยมี นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีต าบลร่อนทอง 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
และข้าราชการเขา้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (ชั้น 2) 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน 
นายกเทศมนตรีต าบลร่อนทอง มอบหมายให้ นายพิชญาสิทธ์ิ ปานเมือง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ
ประโยชน์ โดยการทาสีร้ัวก าแพงส านักสงฆ์วังยาว หมู่ที่ 4 ต าบลร่อนทอง 
ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนบางสะพาน 

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน 
นายกเทศมนตรีต าบลร่อนทอง มอบหมายให้ นางสุพิศ  รองเดช 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ร่วมกิจกรรมจัดระเบียบคนไร้ที่พ่ึงและ
คนขอทาน ณ ตลาดนัดเปิดท้ายเกาะยายฉิม 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ส านักปลัดเทศบาล ให้บริการสนับสนุนน้ า 
เพื่อการอุปโภค แก่ประชาชนที่เดือดร้อนในเขตเทศบาลต าบลร่อนทอง 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ระหว่างวันท่ี 23 – 29 พฤศจิกายน 2563  

โครงการฝึกอบรมผู้น าชุมชน กิจกรรมกลุ่มอาชีพและกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ระหว่างวันท่ี 24 – 29 พฤศจิกายน 2563  

ส านักปลัดเทศบาล 
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                           งานกู้ชีพ เทศบาลต าบลร่อนทอง  
ออกปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน 

และปฐมพยาบาลเบือ้งต้นให้กับผู้บาดเจ็บก่อนน าส่งโรงพยาบาล 

วันพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีต าบลรอ่นทอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลรอ่นทอง ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาแผนงานและอนุมัติแผนงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน  2563 นายเอกนิรันดร ์จันทร์งาม รองนายกเทศมนตรีต าบลร่อนทอง เป็นประธานคณะอนกุรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลร่อนทอง คร้ังที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานและอนมุัติแผนงานโครงการ 

 
 
 
 
 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์กู้ชีพเทศบาลต าบลร่อนทองรับแจง้อุบัติเหตุหน้าหมวดการทางบางสะพาน 
เป็นรถเก๋งชนรถจกัรยานยนต ์พบผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายปฐมพยาบาลน าส่งโรงพยาบาลบางสะพาน 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์กู้ชีพเทศบาลต าบลร่อนทองรับแจ้งอุบัติเหตุบริเวณบ้านไทรคู่ตรวจสอบ 
เป็นรถพ่วงชนท้ายรถพ่วง พบผู้ได้รับบาดเจ็บ ชาย 1ราย ติดในยานพาหนะ ขอสนับสนุนรถอุปกรณ์ตัดถ่าง
สว่างราษฎร์ศรัทธา กู้ภัยต ารวจทางหลวง จุดบางสะพานช่วยเหลือปฐมพยาบาลน าส่งโรงพยาบาลบางสะพาน 
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คณะกรรมการเบิก-จ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีอุทกภัย  

ด าเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบอทุกภยั 
ในเขตเทศบาล จากเหตุพายุใต้ฝุ่นโซเดล 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  
ส่งผลให้มีฝนตกหนัก น้ าท่วมฉับพลัน  

ในเขตเทศบาลต าบลร่อนทอง  
หมู่ที่ 1,3,4,5 และหมู่ที่ 12  

ส่งผลให้น้ าท่วมบ้านเรือน และประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน  

จ านวน 13 หลังคาเรือน (รวม 62 ราย) 

กองคลัง 

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลร่อนทอง ได้ด าเนินการส ารวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม และท่ีเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ซึ่งได้จัดท าบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งเอกสารแจ้งให้กับเจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามความเป็นจริง  

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเทศบาลต าบลร่อนทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ.2564 ส าหรับน าไปประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป  



ถนนหนิคลกุ ซอยกจิภณัฑ ์
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กองช่าง 

โครงการซอ่มแซมถนนหินคลกุ จ านวน 2 เส้น (ซอยกิจภัณฑ ์หมู่ที่ 4 ต าบลรอ่นทอง และ ซอยวังน้ าเขยีว – เขายม หมู่ที่ 6 ต าบลรอ่นทอง) งบประมาณ 350,500.- บาท 

ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเขตเทศบาลต าบลร่อนทอง 
โดยการปะด้วยยางมะตอย 

ก่อนด าเนนิการ 

ขณะด าเนนิการ ด าเนนิการแลว้เสร็จ 

ก่อนด าเนนิการ 

ขณะด าเนนิการ ด าเนนิการแลว้เสร็จ 

ถนนหนิคลกุ ซอยวงัน  าเขยีว - เขายม 

โครงการซอ่มแซมถนน คสล.ซอยแยกดอนปราบ หมู่ที่ 4 ต าบลรอ่นทอง และซอย อสม.แดง  หมู่ที่ 12  ต าบลรอ่นทอง งบประมาณ 57,700.- บาท 

ก่อนด าเนนิการ 

ขณะด าเนนิการ ด าเนนิการแลว้เสร็จ 

ถนน คสล. ซอยแยกดอนปราบ ถนน คสล. ซอย อสม.แดง 

ก่อนด าเนนิการ 

ขณะด าเนนิการ ด าเนนิการแลว้เสร็จ 

งานจัดสถานท่ีและการไฟฟ้าสาธารณะ ด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและ
ไฟฟ้าส่องสว่างท่ีช ารุดเสียหายภายในเขตเทศบาลต าบลร่อนทอง 

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีต าบลร่อนทอง  
และนายเอกนิรันดร์ จันทร์งาม รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นร่วมกับ นายเลิศยศ แย้มพราย 

นายอ าเภอบางสะพาน นายทัษณะ ศรีตะนัย ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคง และ  
นายบัณฑิต พงสา เลขานุการนายกอบต.ร่อนทอง ติดตามการปรับพื้นที่ท าจุดกลับรถใต้

สะพานเขาดิน (สายรุ้ง รีสอร์ท) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรเป็นการชั่วคราว 
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กองการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลต าบลร่อนทองโรงเรียนธนาคารออมสนิ 
กิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง “พับสีตามจินตนาการ” เพื่อเป็นการเรียนรู้เรื่องสี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

 
 
 
 
 

กิจกรรมเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์ เรื่อง "ผักทอดแสนอร่อย“ เพื่อให้เด็กได้รู้จักเก่ียวกับผัก ส่งเสริมให้เด็กทานผักได้ง่ายขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลร่อนทองหลงัตลาดสดเกาะยายฉมิ  
กิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง “เสริมประสบการณ์ฝึกสมาธิ ขยับกาย ขยายสมอง” เพื่อเป็นการพัฒนาสมอง สร้างสมดุลจากการยืดเหยียด 

เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เทศบาลต าบลร่อนทองโรงเรียนบ้านดอนส านัก 
กิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง “กิจกรรมการเรียนรู้ การสังเกต การเปรียบเทียบ รูปทรง” เพื่อเป็นการพัฒนาสมอง สังเกตและจับคู่ภาพความสัมพันธ์ได้  
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กองวิชาการและแผนงาน 

https://1th.me/R6mQg 

https://1th.me/a4fUU 

เทศบาลต าบลร่อนทอง ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลต าบลร่อนทอง ไปใช้สิทธิ
เลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกิดขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ โดยการเลือกต้ังคร้ังนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
ล่วงหน้าและไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกต้ังต้องไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงยังภูมิล าเนาที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น หากผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่สามารถไปใช้
สิทธิเลือกต้ังในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สามารถแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกต้ังต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านโดยท า
เป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงช่ือผู้แจ้งเหตุ เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นภายใน 7 วันก่อนวันเลือกต้ัง หรือภายใน 7 วันหลังวันเลือกต้ัง โดยสามารถยื่น
เอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้  หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน 

“เลอืกตัง้ทอ้งถิน่  ร่วมกนัใชส้ทิธ ิ อยา่งสจุรติโปรง่ใส” 
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ช่องทางการตดิตอ่หนว่ยงาน 

เปิดเผยเป็นหลัก  

ปกปิดเป็นขอ้ยกเว้น

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มีจุดประสงค์ใด ?... 
     เหตุผลของการมีกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น  เนื่องจากในระบอบประชาธิปไตย  การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ  ของรัฐเป็น
สิ่งจ าเป็น  เพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรง
ตามความเป็นจริง  อันจะเป็นการส่งเสริมให้รัฐบาลมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และเป็นไป
เพื่อประชาชนมากยิ่งข้ึน 
ประชาชนทกุคนมสีทิธิขอด ู ตรวจดสู าเนาขอ้มลูขา่วสารของหนว่ยงานของรฐัหรอืไม ่?... 
     กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ให้สิทธิอย่างมากกับประชาชนในการขอข้อมูลขา่วสารจากหน่วยงานของรัฐ โดยก าหนดใหป้ระชาชน
ผู้ใดก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย สามารถใช้สิทธิขอดู ขอตรวจดู และขอส าเนาข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐได้ ยกเว้นข้อมูล
ข่าวสารบางประเภทที่กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยก็ได้ 
ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของราชการไดอ้ยา่งไร ?... 
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีข้อก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบโดยวิธีการและ
รูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้ 
1.น าข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสรา้งและการจัดองค์กร สรุปอ านาจ 
  หน้าท่ีที่ส าคัญและวิธีด าเนินการ เป็นต้น 
2.น าข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดมารวบรวมไว้ท่ีศูนย์ข้อมูล 
  ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก เช่น ข้อมูลข่าวสาร 
  เกี่ยวกับนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณของหน่วยงาน 
  ของรัฐ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดทอน เป็นต้น 
3.ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ตามที่ประชาชนได้มีค าขอนอกจากเป็น 
  ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข้อยกเว้นไมต่้องเปิดเผย เช่น ข้อมูลข่าวสารทีอ่าจ 
  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์หรอืความมั่นคง 
  ของประเทศ  ในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง 


