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สารจากใจนายกต้อม
สวัสดีครับ พอแมพ่ีนองประชาชนชาวเทศบาลตําบลรอนทองทุกทาน

      การดําเนินงานของเทศบาลตําบลรอนทองประจําเดือนธันวาคม 2564

ซ่ึงเปนเดือนสงทายป น้ี กระผมไดบริหารงานเทศบาลฯ ภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ียังคง

มีการแพรระบาดอยูอยางตอเน่ืองในทุกพ้ืนท่ี  ทําใหการดําเนินงาน

กิจกรรม/โครงการตางๆ   ของเทศบาลฯ   ได รับผลกระทบและ

ไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไว และในสวนกิจกรรม/

โครงการท่ีสามารถดําเนินการได   ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานสวัสดิการสังคม และดานสาธารณสุขฯ ท่ีจําเปนตองมี

การพัฒนาอยางตอเน่ือง  และครอบคลุมในทุกๆ  ชุมชน 

กระผม พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ

เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลรอนทองทุกทาน  ไดทุมเทการทํางาน 

รวมกันคิดรวมกันทํา รวมกันแกไขปญหา ตามบทบาทหนาท่ีของตน

อยางเต็มกําลังความสามารถ พรอมยกระดับการทํางานใหเปนไปดวย

ความถูกตอง รวดเร็ว คุมคา และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง และเกิดประโยชน

สูงสุดแกประชาชน

       สุดทายน้ี กระผมขอขอบคุณ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจาหนาท่ีเทศบาลฯ หนวยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และพ่ีนองประชาชนท้ัง 10 ชุมชน ท่ีไดรวมมือรวมใจกันขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนา รวมกับทาง

เทศบาลตําบลรอนทอง อันเปนหลักการพัฒนาท่ีเนนการมีสวนรวมจากประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนสวนสําคัญนําไปสู

การพัฒนาท่ีย่ังยืนสืบตอไป



     เน่ืองจากเปนชวงเทศกาลและมีวันหยุดยาว  สงผลใหมี

การเดินทางของประชาชนเปนจํานวนมาก  ประกอบกับเทศบาล

อยูติดกับถนนเพชรเกษม ซ่ึงเปนเสนทางหลักท่ีใชในการเดินทางลงสู

ภาคใต  เทศบาลตําบลรอนทองจึงไดจัดทําโครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม พรอมท้ังมีการปรับปรุงถนนและ

ซอมแซมไฟฟาสองสวางใหอยูในสภาพพรอมใชงาน จัดทําปายเตือนพ้ืนท่ี

หรือจุดอันตรายใหชัดเจน  พรอมท้ังไดจัดต้ังศูนยปฏิบัติการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน  ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2565 ณ จุดบริการประชาชนตํารวจทางหลวงบางสะพาน  รวมกับ

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการจราจร ตามหลัก “ชีวิตวิถีใหม

ขับข่ีอยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ”

     เทศบาลตําบลรอนทอง จึงขอใหทุกทานใชรถใชถนนดวยความระมัดระวัง ใสใจตนเอง และผูรวมทาง รักษากฎ

จราจร  ขับข่ีอยางมีน้ําใจ  และท่ีสําคัญคือ  เมาไมขับ  และงวงตองพัก  พรอมท้ังอยาลืม  ปฏิบัติตามมาตรการทาง

สาธารณสุข  เพ่ือปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 อยางเขมงวด  ท้ังการสวมหนากากอนามัย  รักษาระยะ

หาง และลางมือบอยๆ นะคะ 

นางอุทัย  พุมสวัสด์ิ

ผูอํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตําบลรอนทอง

ดวยความหวงใยจากเทศบาลตําบลรอนทอง

สวัสดีคะ ประชาชนชาวเทศบาลตําบลรอนทองทุกทาน 

     จดหมายขาวเพ่ือการประชาสัมพันธฉบับน้ี     ประกอบไปดวยขอมูล

ขาวสาร กิจกรรม และการดําเนินงานตางๆ ตามภารกิจของเทศบาลตําบล  

ซ่ึงเดือนธันวาคม เปนเดือนสุดทายของป พ.ศ. 2564 แตสถานการณตางๆ

โดยเฉพาะสถานการณของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด-19)  

ซ่ึงมีเช้ือไวรัสชนิดกลายพันธุโอไมครอน ไดแพรระบาดอยางกวางขวาง

ในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ  ประกอบกับในชวงวันหยุดปใหม ทําใหมี

การเดินทางเพ่ิมมากข้ึน เทศบาลตําบลรอนทอง ไดดําเนินการตาม

นโยบายและมาตรการตางๆ  ของรัฐบาล  กระทรวงสาธารณสุข  

และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดประจวบคีรีขันธอยางเครงครัด 

พรอมท้ังประชาสัมพันธและขอความรวมมือประชาชนปฏิบัติตาม

คําแนะนําของภาครัฐ 
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สารจากใจปลัดเทศบาล

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94
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วันจันทรท่ี 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิกร เวชพัฒน ประธานสภาเทศบาลตําบลรอนทอง เปนประธานเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลรอนทอง
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจําป 2564 โดยมี นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหนาสวนราชการ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ณ หองประชุม ช้ัน 2 อาคารปองกันฯ สํานักงานเทศบาลตําบลรอนทอง

ประชุมสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง สมัยวสิามัญ สมัยที� 1 ครั�งที� 1 ประจําป� 2564
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วันอาทิตยท่ี 5 ธันวาคม 2564 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง พรอมดวย นายบรรพต ปลอดโปรง รองนายกเทศมนตรี 
และขาราชการ เขารวมกิจกรรมเน่ืองในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2564  โดยรวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุมและพิธีถวายบังคม 
ณ ท่ีวาการอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ



28 ธันวาคม 2564 เทศบาลตําบลรอนทองรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เน่ืองในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย วันคลายวันปราบดาภิเษก
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โดยการรวมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนเพชรเกษมฝงขาลองใต (ถนนสายหลัก)

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6ข่าวกิจกรรม - สํานักปลัดเทศบาล                                             

23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตําบลรอนทองมอบเงินชวยเหลือเยียวยาผูประสบสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรอนทอง (กรณีอุทกภัย
จํานวน 13 ครัวเรือน)

8

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

มอบเงนิช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบสาธารณภัยในพื�นที�เทศบาลตําบลรอ่นทอง



29 ธันวาคม 2564 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ
กูชีพเทศบาลตําบลรอนทอง และเจาหนาท่ีงานปองกันฯ เขารวมพิธีเปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในชวงเทศกาลปใหม
พ.ศ. 2565 ท้ังน้ี เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการจราจร ณ จุดบริการประชาชนตํารวจทางหลวงบางสะพาน โดยมี นายเลิศยศ แยมพราย   
 นายอําเภอบางสะพาน เปนประธานในพิธีฯ  

9

โครงการป�องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลป�ใหม่

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6ข่าวกิจกรรม - สํานักปลัดเทศบาล                                             

เจาหนาท่ีงานปองกันฯ ติดต้ังปายเตือนจราจร บริเวณทางแยก จุดอันตรายเพ่ือปองกัน และลดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวง 7 วันอันตราย เทศกาลปใหม 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีจุดกลับรถใตสะพานเขาดิน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชรถใชถนน ปองกันและลดอุบัติเหตุในชวง 7 วันอันตราย เทศกาลปใหม 

23 ธันวาคม 2564 รวมประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน
ศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2565

 ณ หองประชุมอําเภอบางสะพาน

27 ธันวาคม 2564 ประชุมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
เพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล

ปใหม 2565  ณ เทศบาลตําบลรอนทอง



21 ธันวาคม 2564 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายใหเจาหนาท่ีงานปองกันฯ และกูชีพเทศบาลตําบลรอนทอง
เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชเคร่ืองมือตัดถางชนิด รถธรรมดาเช้ือเพลิง และรถไฟฟา ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ดับเพลิง ใหกับอาสาสมัคร   
 ณ หมวดการทางบางสะพาน เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับอาสาสมัคร 

ขอบคุณขอมูลกิจกรรมและภาพขาว จาก  เพจกูภัยตํารวจทางหลวงประเทศไทย

10

รว่มฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื�องมือตัดถ่าง ปฐมพยาบาลเบื�องต้น ดับเพลิง ณ หมวดการทางบางสะพาน

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6ข่าวกิจกรรม - สํานักปลัดเทศบาล                                             

นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายใหเจาหนาท่ีงานปองกันฯ นํารถกระเชาไฟฟาพรอมเคร่ืองเล่ือยยนต

ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติภารกิจตัดตนไมและก่ิงไมท่ีพาดสายไฟฟา เพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ตัดต้นไม้และกิ�งไม้



11



12

นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายให คณะครูและเจาหนาท่ีประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนทอง
ดําเนินการช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบศรีษะนักเรียน และประเมินพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย ประจําภาคเรียนท่ี 1/2564 และ 
 แจกใบงาน นมกลอง และเงินคาอาหารกลางวัน เพ่ือใหผูปกครองไดนําใบงานตามหนวยการเรียนรู สําหรับใหเด็กไปทําท่ีบานในชวงท่ีมีการปด
การเรียนการสอน  พรอมน้ีเทศบาลตําบลรอนทองขอขอบคุณผูปกครองทุกทานท่ีใหความรวมมือ

ประเมินพัฒนาการด้านรา่งกายของเด็กปฐมวยั และรบัสง่ใบงาน

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 4ข่าวกิจกรรม - กองการศึกษา                                             
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เทศบาลตําบลรอนทอง โดย นายปรีดา  วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายใหเจาหนาท่ีงานพัฒนารายได กองคลัง ลงพ้ืนท่ีดําเนินการ  

 สํารวจปายท่ีอยูในขายตองเสียภาษีปาย เพ่ือแจงใหเจาของทรัพยสินท่ีตองเสียภาษีสามารถชําระภาษีไดทันภายในระยะเวลากําหนด

ท้ังน้ี เทศบาลตําบลรอนทอง ขอความรวมมือเจาของรานคาและเจาของทรัพยสิน อํานวยความสะดวกและใหขอมูลแกเจาหนาท่ีในการสํารวจขอมูลภาษีปายในคร้ังน้ี

อยาลืม !! ชําระภาษีปาย

ภายในวันท่ี 

31 มีนาคม 2565 นะคะ

14

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 8ข่าวกิจกรรม - กองคลัง                                             

อตัราภาษีป�าย
ปายประเภท 1

(ก)  อักษรไทยลวน ท่ีเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนขอความได (ปายไฟว่ิง)

(ข)  อักษรไทยลวน  (ปายติดท่ัวไป)

ปายประเภท 2

(ก)  อักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ และหรือปนรูปภาพ และหรือ

      ปนเคร่ืองหมายอ่ืนท่ีเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนเปนขอความ เคร่ืองหมาย 

      หรือภาพอ่ืนได (ปายไฟว่ิง)

(ข)  อักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ และหรือปนรูปภาพ  และหรือ 

      ปนเคร่ืองหมายอ่ืน  (ปายติดท่ัวไป)

ปายประเภท 3

(ก)  ปายไมมีอักษรภาษาไทย และปายท่ีมีอักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมด

      อยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศท่ีเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนเปนขอความ 

      เคร่ืองหมาย หรือภาพอ่ืนได (ปายไฟว่ิง)

(ข)  ปายไมมีอักษรภาษาไทย  และปายท่ีมีอักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมด

      อยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ  (ปายติดท่ัวไป)

 

อัตรา 10 บาท / 500 ตร.ซม.

อัตรา  5 บาท / 500 ตร.ซม.

 

 

อัตรา 52 บาท / 500 ตร.ซม.

   

 

อัตรา 26 บาท / 500 ตร.ซม.

 

 

อัตรา 52 บาท / 500 ตร.ซม.

 

 

อัตรา 50 บาท / 500 ตร.ซม.

เม่ือคํานวณจํานวนเงินภาษีไมถึง 200 บาท ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท

** หากทานปลดปายลงเนื่องจากเลิกกิจการตองแจงภายในเดือนธันวาคมของทุกป **

การคํานวณภาษีปาย
คํานวณตามพ้ืนท่ีปาย (กวาง x ยาว) เปนตารางเซนติเมตร x อัตราภาษีปาย = คาภาษี

                                            500



เทศบาลตําบลรอนทอง มอบเงินชวยเหลือเยียวยาผูประสบสาธารณภัย (กรณีโรคลัมปสกิน) เพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกรผูเล้ียงโค-กระบือ
ท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปสกิน และเพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหกับเกษตรกรผูเล้ียงโค-กระบือในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรอนทอง

มอบเงนิช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบสาธารณภัย (กรณีโรคลัมป�สกิน)

15

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

3 ธันวาคม 2564 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง เปนประธานการประชุมคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตําบลรอนทอง เพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรอนทอง
กรณีการระบาดของโรคลัมป สกิน (LSD) ในโคและกระบือ และกรณีเกิดภัยพิบัติ (อุทกภัย)

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลรอ่นทอง



8 ธันวาคม 2564 นายบรรพต ปลอดโปรง รองนายกเทศมนตรี ประธานอนุกรรมการฯ เปดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลรอนทอง คร้ังท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณากล่ันกรองโครงการท่ีเสนอขอรับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลรอนทอง 

16
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9 ธันวาคม 2564 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลรอนทอง เปดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลรอนทอง คร้ังท่ี 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยมี นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย รองผูอํานวยการเขต สปสช.เขต 5 ราชบุรี พรอมคณะฯ ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ และ
คณะทํางาน เขารวมประชุม

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลรอ่นทอง ครั�งที� 1 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลรอ่นทอง ครั�งที� 1 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565



22 ธันวาคม 2564 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายให เจาหนาท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
รับคํารองขอใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ใหกับพอคาแมคา ท่ีประสงคจะจําหนายสินคา
บริเวณตลาดสดเทศบาลตําบลรอนทอง

รบัคํารอ้งขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตการจําหน่ายสนิค้าในที�หรอืทางสาธารณะ
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นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายใหเจาหนาท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม รวมกับ เจาหนาท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรอนทอง ลงพ้ืนท่ีพนหมอกควันปองกันโรคไขเลือดออก โดยดําเนินการฉีดพนสารเคมีแบบหมอกควัน
เพ่ือกําจัดยุงลายตัวแกท่ีเปนพาหะนําโรคไขเลือดออก พรอมมอบทรายอะเบทไวกําจัดลูกน้ําในภาชนะท่ีมีน้ําขัง
**กรณีพบผูปวยโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรอนทอง**

ลงพื�นที�พ่นหมอกควนัป�องกันโรคไข้เลือดออก พรอ้มมอบทรายอะเบท



เทศบาลตําบลรอนทอง โดย นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง ใหการสนับสนุนการบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) แกประชาชนกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีตําบลรอนทอง โดยใหความอนุเคราะหอาคารอเนกประสงคเทศบาลตําบลรอนทอง เพ่ือใชเปนสถานท่ีสําหรับให
บริการฉีดวัคซีน จัดรถกูชีพและเจาหนาท่ีงานการแพทยฉุกเฉินเพ่ือเตรียมความพรอมใหความชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สนับสนุนอาหารกลางวัน
อาหารวางและเคร่ืองด่ืมแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนอาคารอเนกประสงคเทศบาลตําบลรอนทอง

18

งานการแพทย์ฉุกเฉิน
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สนับสนุนการฉีดวคัซนีป�องกันเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)



นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายใหคณะผูบริหาร และเจาหนาท่ี ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมและใหกําลังใจ
พรอมมอบถุงยังชีพ  เพ่ือชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา   2019  (โควิด-19)
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรอนทอง  ตามรายช่ือท่ีไดรับจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรอนทอง  (ผูปวยโควิด-19 กลุมผูสัมผัสใกลชิด 
 และผูท่ีตองกักตัวสังเกตอาการ) พรอมท้ังใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวระหวางการแยกกักตัว 14 วัน เพ่ือสังเกตอาการท่ีบาน
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นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายใหกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม รวมกับ เจาหนาท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลรอนทอง ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการฉีดพนน้ํายาฆาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณสถานท่ีเส่ียงตามไทมไลนของ
ผูปวยท่ีแจงขอมูลเบ้ืองตนกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรอนทอง ท้ังน้ี เพ่ือความปลอดภัยและสรางความม่ันใจใหกับประชาชน
ทุกทาน ตามมาตรการปองกันและควบคุม     การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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ชว่ยเหลือผูไ้ด้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 

ฉีดพ่นนํ� ายาฆา่เชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)



โครงการกอสรางลานคอนกรีต ณ บริเวณอาคารอเนกประสงคเทศบาลตําบลรอนทอง ชุมชนตะวันออก หมูที่  5 ตําบลรอนทอง 

ขณะดําเนินการ

โครงการกอสรางหอถังเก็บน้ําพรอมขุดเจาะบอบาดาล หมูที่  1 ตําบลรอนทอง 

กอนดําเนินการ

ขณะดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ

ดําเนินการแลวเสร็จ

20

โครงการที�ดําเนินการแล้วเสรจ็

กอนดําเนินการ
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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
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งานไฟฟ�าสาธารณะ

ซ่อมแซมถนนที�ชาํรุดเสียหาย
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HTTPS://1TH.ME/ZA5L5

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลรอนทอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลรอ่นทอง
27 ธันวาคม 2564 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลรอนทอง เพ่ือรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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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

 เทศบาลตําบลร่อนทองจดหมายข่าว ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564                                         

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

