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วันสําคัญของชาติไทย
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ขาราชการ และพนักงานจางเทศบาลตําบลรอนทอง รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เน่ืองในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย
วันคลายวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา โดยรวมกันทําความสะอาดและพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนเพชรเกษมฝงขาลองใต เ ร่ิมต้ังแตบริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลรอนทองจนถึงตลาดนัด    
เปดทายวันศุกร (เกาะยายฉิม) 

วันคลายวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา 
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สารจากใจนายกต้อม
สวัสดีครับ  พอแมพ่ีนองชาวเทศบาลตําบลรอนทองท่ีเคารพรักทุกทาน

      การดําเนินงานของเทศบาลตําบลรอนทองประจําเดือนมีนาคม  2565  (ไตรมาสที่  2)  ทางกระผมไดบริหารงานเทศบาลฯ
ตามแผนการดําเนินงาน ท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลรอนทอง ประจําปงบประมาณ 2565 
      และดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)  ในพื้นที่ เทศบาลตําบลรอนทอง ยังคง
ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง   ทางเทศบาลตําบลรอนทอง   จึงไดจัดตั้งศูนยพักคอย   (Community Isolation : CI)
เทศบาลตําบลรอนทอง  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนทอง  (ศูนยโรงเรียนบานดอนสํานัก)  เพื่อรองรับผูปวยติดเชื้อ   
โควิด-19  กลุมสีเขียวในพื้นท่ีเทศบาลตําบลรอนทอง  กระผมนายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง   
มีความหวงใยในสุขภาพและคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนทุกคน  จึงมอบหมายใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหนาสวนราชการ และเจาหนาท่ีเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมใหกําลังใจ และมอบถุงยังชีพ เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนที่ได
รับผลกระทบอยางเรงดวน พรอมประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเ ก่ียวของ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนใหกับประชาชน
ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
      สําหรับการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน เทศบาลฯ ไดดําเนินการอยางตอเน่ืองตามแผนการดําเนินงาน
ท่ีกําหนดไว ท้ังการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค การกอสรางถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และถนน คสล.
เปนตน ทั้ง น้ี เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เทศบาลได
ดําเนินการติดต้ังกลองวงจรปด CCTV บริเวณถนนเพชรเกษมท้ังสองฝง  ซึ่งอยู ในพื้นที่ของชุมชนสามแยก-บานสวน และชุมชน
สามแยก-วังยาว เพ่ือปองกันพรอมดูแลความปลอดภัย และสรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชน 
      สุดทายนี้   กระผมขอขอบคุณ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจาหนาท่ีเทศบาลฯ  ภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่นอง
ประชาชนทุกทาน  ที่มีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลตําบลรอนทองใหมีความเจริญรุงเรือง  และเกิดประโยชนสุขอยางแทจริง
ตอประชาชนชาวเทศบาลตําบลรอนทอง



สารจากใจปลัดเทศบาล
เรียน พ่ีนองชาวเทศบาลตําบลรอนทอง ท่ีเคารพทุกทาน
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       สําหรับการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ของเทศบาลตําบลรอนทอง ไตรมาสที่  2 ประจําปงบประมาณ 2565   

 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2565) น้ัน เทศบาลตําบลรอนทองไดดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ เปนไปตาม

แผนการดําเนินงานที่ไดกําหนดไว ภายใตการบริหารงานของ นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง

เพ่ือเปาหมายในการพัฒนาเทศบาลตําบลรอนทองในทุกๆ ดาน ประกอบกับสถานการณในขณะนี้ มียอดผูติดเชื้อในอําเภอ

บางสะพานเพ่ิมสูงขึ้น ดวยความหวงใย เทศบาลตําบลรอนทอง จึงไดจัดต้ัง ศูนยพักคอย (Community Isolation : CI)

ท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนทอง (ศูนยโรงเรียนบานดอนสํานัก) เพ่ือรองรับผูปวยติดเชื้อโควิด-19 กลุมสีเขียวที่

ไมแสดงอาการหรือมีอาการเล็กนอย โดยจะมีการคัดกรองและดูแลอาการปวยเบื้องตน เพื่อเปนการชวยลดการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 และลดอัตราการติดเช้ือของคนภายในครอบครัวและภายในชุมชนใหลดนอยลงตอไป พรอมนี้ขอเชิญชวน

ประชาชนรวมใจกันฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเข็มกระตุนในกลุม608 คือผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ที่มีโรคประจําตัวและหญิงตั้งครรภ

เพ่ือสรางภูมิตานทาน ลดการปวยหนัก ลดการเสียชีวิต และในชวงเทศกาลสงกรานต ลูกหลานกลับบานสบายใจ ปลอดภัย

และมีความสุขทุกคนคะ



    ดวยความหวงใย❤ เทศบาลตําบลรอนทอง โดย นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง ไดจัดต้ังศูนยพักคอย
ของเทศบาลตําบลรอนทอง เพ่ือรองรับผูปวยติดเช้ือโควิด-19 กลุมสีเขียวท่ีไมแสดงอาการหรือมีอาการเล็กนอย ท้ังน้ี ผูปวยทุกราย
จะไดรับการประเมินสุขภาพ โดยข้ึนอยู กับดุลยพินิจของแพทย ซ่ึงจะมีการคัดกรองและดูแลอาการปวยเบ้ืองตน กอนสงผูปวยเขา
ศูนยพักคอยตอไป และเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง พรอมดวย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ และเจาหนาท่ีเทศบาล เขารวมพิธีเปดศูนยพักคอย (COMMUNITY ISOLATION:CI)
เทศบาลตําบลรอนทอง ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนทอง (ศูนยโรงเรียนบานดอนสํานัก) โดยมี นายเลิศยศ แยมพราย
นายอําเภอบางสะพาน เปนประธานในพิธีเปดศูนยพักคอยฯ

 ศนูยพ์กัคอย (Community Isolation : CI) เทศบาลตําบลรอ่นทอง 
ณ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทอง (ศูนยโ์รงเรยีนบา้นดอนสาํนัก)
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เทศบาลตําบลรอนทอง โดยการนําของ นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง จัดเตรียมความพรอมวัสดุอุปกรณ     
 ส่ิงอํานวยความสะดวก และการเตรียมการบริหารจัดการภายในศูนยพักคอย การติดต้ังอุปกรณตางๆ การระบายอากาศ สภาพแวดลอม   
ท้ังภายในและภายนอกศูนย หองน้ําผูปวย จุดท้ิงขยะติดเช้ือ ระบบการดูแลความปลอดภัย ติดต้ังกลอง CCTV และระบบอินเตอรเน็ต
พรอมใชงานไดเลย สําหรับศูนยพักคอย (Community Isolation : CI) เทศบาลตําบลรอนทอง จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับ     
ผูปวยติดเช้ือโควิด-19 กลุมสีเขียวท่ีไมแสดงอาการหรือมีอาการเล็กนอย โดยจะมีการคัดกรองและดูแลอาการปวยเบ้ืองตน อันจะเปนการ
ชวยลดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และลดอัตราการติดเช้ือของคนในครอบครัวและชุมชนใหลดนอยลงตอไป

จัดเตรยีมความพรอ้มของศนูยพ์กัคอย  เทศบาลตําบลรอ่นทอง 

ประชุมเตรยีมความพรอ้มการเป�ดศนูยพ์กัคอย เทศบาลตําบลรอ่นทอง 
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วันศุกรท่ี 18 มีนาคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง เปนประธานการประชุม เตรียมความพรอมการเปด   
 ศูนยพักคอย (Community Isolation : CI) ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรอนทอง เพ่ือเตรียมความพรอมสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกและ   
การรองรับผูปวยอยางถูกวิธี โดยมี นายเจริญ เจริญลักษณ สาธารณสุขอําเภอบางสะพาน เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรอนทอง
นายเอกนิรันดร จันทรงาม รองนายกเทศมนตรี นายบรรพต ปลอดโปรง รองนายกเทศมนตรี นางรัชนีวรรณ พรมเล็ก ปลัดเทศบาลตําบลรอน
ทอง หัวหนาสวนราชการ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เขารวมประชุมฯ ณ หองประชุมอาคารปองกันฯ (ช้ัน 2) สํานักงานเทศบาลตําบลรอนทอง
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นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายให นายบรรพต ปลอดโปรง รองนายกเทศมนตรี เขารวมอบรมหลักสูตร
การบริหารจัดการการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (บฉถ.) ระหวางวันท่ี 21 - 25 มีนาคม 2565 ณ หองประชุม B 602 ช้ัน 6
อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทยฉุกเฉิน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ เจตคติ
คานิยม ความคิดท่ีเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับผูบริหารเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหมีเวทีแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ความรู และรวมกําหนดทิศทางของนโยบายและเพ่ือพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการ
บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบในการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน

รว่มอบรมหลักสตูรการบรหิารจัดการการแพทยฉุ์กเฉินในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น (บฉถ.) 



9

มาตรฐานชุดปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
1.ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน (First Responder : FR)
- หัวหนาชุด เปน FR,EMR ท่ีผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีสํานักงานการแพทยฉุกเฉินรับรองไมนอยกวา 40 ชม. และมีสมาชิกเปน FR,EMR ท่ี
ผานการอบรม รวมกันในทีมไมนอยกวา 3 คน
- รถตองผานการตรวจสอบมาตรฐาน ข้ึนทะเบียนในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
- ถาจนท.ประจํารถยังไมผานการอบรม FR,EMR ศูนยอาจพิจารณายกเลิกเคส
2.ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน (Basic life support unit : BLS )
- หัวหนาชุด เปนจนท. EMT ผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีสํานักงานการแพทยฉุกเฉินรับรองไมนอยกวา 110 ชม. และมีสมาชิกเปน FR,EMR
รวมกันในทีมไมนอยกวา 3 คน
- รถตองผานการตรวจสอบมาตรฐาน ข้ึนทะเบียนในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ระดับ BLS
- ถาจนท.ประจํารถไมมี EMT ศูนยพิจารณา ปรับลดเคสเปนระดับ FR , ถา ไมมี EMT,FR ศูนยอาจพิจารณายกเลิกเคส
3.ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (Intermediate Life Support Unit : ILS )
- หัวหนาชุด เปนจนท. AEMT จบหลักสูตรปวส.เวชกิจฉุกเฉิน และมีสมาชิกเปน EMT,FR,EMR รวมกันในทีมไมนอยกวา 3 คน
- รถตองผานการตรวจสอบมาตรฐาน ข้ึนทะเบียนในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ระดับ BLS
- ถาจนท.ประจํารถไมมี AEMT ศูนยพิจารณา ปรับลดเคสเปนระดับ FR , ถา ไมมี AEMT,FR ศูนยอาจพิจารณายกเลิกเคส
4.ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support Unit : ALS)
- หัวหนาชุด เปนจนท. Paramedic ,แพทย หรือพยาบาล และมีสมาชิกเปน AEMT,EMT,FR,EMR รวมกันในทีมไมนอยกวา 3 คน
- รถตองผานการตรวจสอบมาตรฐาน ข้ึนทะเบียนในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ระดับ BLS
- ถาจนท.ประจํารถไมมี Paramedic ,แพทย หรือพยาบาล ศูนยอาจพิจารณา ปรับลดเคสเปนระดับ ILS , ถา ไมมี AEMTศูนยอาจพิจารณา
ปรับลดเคสเปนระดับ BLS หรือถาไมมีจนท.ข้ึนทะเบียน ศูนยอาจพิจารณายกเลิกเคส

เตรยีมพรอ้มยกระดับศูนยก์ู้ชพีเทศบาลตําบลรอ่นทองจากการใหบ้รกิารแบบ EMS(FR) เป�น BLS 

เพื�อการพัฒนาการให้บรกิาร และเพื�อคุณภาพชวิีตที�ดขีองชาวเทศบาลตําบลรอ่นทอง



วันจันทรท่ี 28 มีนาคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง พรอมดวยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล
ขาราชการ และพนักงานเทศบาลตําบลรอนทอง เขารวมกิจกรรมแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต 

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

วันศุกรท่ี 4 มีนาคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง ไดรับแจงเหตุเพลิงไหมบานเรือนประชาชน
บริเวณบานคลองลอย จึงไดส่ังการให นายเอกนิรันดร จันทรงาม รองนายกเทศมนตรี พรอมดวย นายธีรพัฒน กิจรักษา เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ลงพ้ืนท่ีรวมกับเจาหนาท่ีงานปองกันและสาธารณภัยและเจาหนาท่ีกูชีพเทศบาล นํารถบรรทุกน้ําอเนกประสงคพรอม
อุปกรณดับเพลิง ออกปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหมบานเรือนประชาชน บริเวณบานคลองลอย ซ่ึงอยูในเขต อบต. รอนทอง 

ปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรอืนประชาชน บรเิวณบ้านคลองลอย



วันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง เปนประธานการประชุมคณะผูบริหาร
หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และลูกจางเทศบาลตําบลรอนทอง ประจําเดือนมีนาคม 2565 เพ่ือมอบนโยบายใน
การปฏิบัติราชการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6ข่าวกิจกรรม - สํานักปลัดเทศบาล                                             
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ประชุมเพื�อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ประจําเดือนมนีาคม 2565

วันพุธท่ี 9 มีนาคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง เปนประธานการประชุมคณะกรรมการชวยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลตําบลรอนทอง เพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากสาธารณภัย (วาตภัย) ในเขต
เทศบาลตําบลรอนทอง จํานวน 2 ราย โดยมี นายมกร แสงสุวรรณ ทองถ่ินอําเภอบางสะพาน นายวีระพงษ สมหวัง ปลัดอําเภอประจํา
ตําบลรอนทอง นางรัชนีวรรณ พรมเล็ก ปลัดเทศบาลตําบลรอนทอง คณะกรรมการฯ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เขารวมประชุม

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

นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายใหเจาหนาท่ีงานปองกันฯ นํารถกระเชาไฟฟาพรอมเคร่ืองเล่ือยยนต
ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติภารกิจตัดตนไมและก่ิงไม เพ่ือปองกันไมใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ตลาดเกาะยายฉิม

งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดต้นไม้ กิ�งไม้ และปรบัปรุงภูมิทัศน์

นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายให นายเอกนิรันดร จันทรงาม รองนายกเทศมนตรี ส่ังการให
เจาหนาท่ีงานปองกันฯ ออกปฏิบัติหนาท่ีในการสงน้ําใหกับประชาชนในเขตเทศบาล เพ่ือชวยบรรเทาความเดือดรอนจากการไมมี
น้ําอุปโภคในครัวเรือน

ปฏิบัติหน้าที�ในการส่งน�าเพื�อใช้ในการอุปโภคในครวัเรอืนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6ข่าวกิจกรรม - สาํนักปลัดเทศบาล                                            

มอบถงุยงัชพี เพื�อชว่ยเหลือผูท้ี�ได้รบัผลกระทบจากโควิด - 19

สนับสนุนการฉดีวัคซนีป�องกันโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 8ข่าวกิจกรรม - กองคลัง                                             

เดือนมกราคม ถึง เดือนมนีาคม 2565

รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
(ไตรมาสที� 2)  ป�งบประมาณ พ.ศ.2565

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 หมวด 101/1 ใหหัวหนาหนวยงานคลังจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานราย
ไตรมาส ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ินภายในสามสิบวันนับจากวันส้ินไตรมาส และ
ประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ
              กองคลัง  เทศบาลตําบลรอนทอง จึงขอรายงานงบแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2565
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี



วันอังคารท่ี 29 มีนาคม 2565 เทศบาลตําบลรอนทอง ภายใตการนําของ นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง   
 ไดจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรอนทอง โดยมี นางรัชนีวรรณ พรมเล็ก ปลัดเทศบาล
ตําบลรอนทอง เปนประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ รวมดวย คณะกรรมการสนับสนุนฯ เพ่ือรวมกันจัดทํา (ราง) แผน
พัฒนา  ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลรอนทอง (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2565 สําหรับใชเปนแนวทางในการบริหาร
พัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
แทจริง โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ังเสนอขอบรรจุเขาแผนพัฒนาจังหวัด
ตอไป
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 3ข่าวกิจกรรม - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                                          

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรอ่นทอง

วันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายให นางรัชนีวรรณ พรมเล็ก  
 ปลัดเทศบาลตําบลรอนทอง พรอมดวยนางอุทัย พุมสวัสด์ิ ผูอํานวยการกองคลัง นางสาวปยวรรณ ฟกเจริญ ผูอํานวยการกอง
ยุทธศาสตรและงบประมาณ และเจาหนาท่ีกองยุทธศาสตรฯ เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ของอําเภอ
บางสะพาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาตําบลในการแกไขปญหาประชาชนเช่ือมโยงสูแผนพัฒนาทองถ่ิน แผน
พัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ณ ศาลาหมูบาน บานปารอน หมูท่ี 6 ตําบลรอนทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

เข้ารว่มโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ของอําเภอบางสะพาน
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 4ข่าวกิจกรรม - กองการศึกษา                                             

วันอังคารท่ี 8 มีนาคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายให นางรัชนีวรรณ พรมเล็ก
ปลัดเทศบาลตําบลรอนทอง พรอมดวย นางอุทัย พุมสวัสด์ิ ผูอํานวยการกองคลัง ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลรอนทอง ศูนยโรงเรียนบานดอนสํานัก เพ่ือมอบแนวทางการปฏิบัติใหผูดูแลเด็ก เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ดวยการนําสงเอกสารท่ีบาน (On-Hand) เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน พรอมท้ัง
กําชับใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

ตรวจเยี�ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทอง ศูนย์โรงเรยีนบ้านดอนสาํนัก
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทอง ได้ให้ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามารับ-ส่งใบงาน 
รับเงินค่าอาหารกลางวัน และรับนมกล่อง ในช่วงที�จัดการเรียนการสอนแบบ ON HAND 

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 4ข่าวกิจกรรม - กองการศึกษา                                             
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 5ข่าวกิจกรรม - กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม                                            

วันอังคารท่ี 22 มีนาคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง เปนประธานเปดการอบรมโครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ 2565 (รุนท่ี 2) โดยมีนางรัชนีวรรณ พรมเล็ก ปลัดเทศบาลตําบลรอนทอง กลาวรายงาน
พรอมดวยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน 50 คน เขารวมการอบรม 

การอบรมโครงการป�องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจําป� 2565 (รุน่ที� 2)

วันศุกรท่ี 18 มีนาคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลรอนทอง เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง คร้ังท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาลตําบลรอนทอง

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบรกิารดูแลระยะยาวสาํหรบัผู้สูงอายุที�มภีาวะพึ�งพิง ครั�งที� 1
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 5ข่าวกิจกรรม - กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม                                            

วันศุกรท่ี 4 มีนาคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายให นายบรรพต ปลอดโปรง รองนายก
เทศมนตรี พรอมดวย นางรัชนีวรรณ พรมเล็ก ปลัดเทศบาล นางอุทัย พุมสวัสด์ิ ผูอํานวยการกองคลัง และนางวรรณรวี เจริญสุข
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบบอขยะของเทศบาลตําบลรอนทอง
เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาเร่ืองขยะลนบอ 

ลงพื�นที�ตรวจสอบบ่อขยะของเทศบาลตําบลรอ่นทอง

วันพุธท่ี 9 มีนาคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายให นายบรรพต ปลอดโปรง รองนายก
เทศมนตรี พรอมดวย นางรัชนีวรรณ พรมเล็ก ปลัดเทศบาลตําบลรอนทอง นางอุทัย พุมสวัสด์ิ ผูอํานวยการกองคลัง และเจาหนาท่ี
เทศบาล ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีตลาด พรอมใหคําแนะนําแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพ้ืนท่ีตลาดนัด 

ลงพื�นที�ตรวจสอบการบรหิารจัดการพื�นที�ตลาด



หรอื  0-32697-355 
         092-1801669   

รวดเรว็ฉับไว บรกิารด้วยใจ รบัใชชุ้มชน 4 มี.ค. 65 รับแจงอุบัติเหตุบริเวณบานเขาดิน 
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 5ข่าวกิจกรรม - กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม                                            

ศนูยก์ู้ชพีเทศบาลตําบลรอ่นทอง รบัแจ้งอุบติัเหต ุ
ให้การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื�องต้น และนําสง่โรงพยาบาล

https://www.niems.go.th/1/Upload/migrate/File/256103221059131344_B9asy9Tc1fPVnvsN.pdf


ลงพื�นที�ปฏิบติัการฉดีพน่น�ายาฆา่เชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) บรเิวณสถานที�เสี�ยง

21

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

เก็บขนขยะติดเชื�อ นําสง่โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลรอ่นทอง เพื�อนําไปกําจัดอยา่งถกูต้อง
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 7ข่าวกิจกรรม - กองช่าง                                            

วันศุกรท่ี 11 มีนาคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง พรอมดวย นายเอกนิรันดร จันทรงาม
รองนายกเทศมนตรี ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามความคืบหนาการดําเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน คสล.ซอยเขาดิน
ณ ชุมชนเขาดิน หมูท่ี 3 ตําบลรอนทอง 

ลงพื�นที�เพื�อติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ
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โครงการที�ดําเนินการแล้วเสรจ็

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 7ข่าวกิจกรรม - กองช่าง                                            

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเปนถนนหินคลุก ซอยผูการแจง 
ณ ชุมชนทุงสะเดาหวาน หมู ท่ี 12 ตําบลรอนทอง งบประมาณ 100,000.- บาท

ก่อนดําเนินการ

ขณะดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสรจ็

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเปนถนนหินคลุก ซอยนายลอย 
ณ ชุมชนทุงสะเดาหวาน หมู ท่ี 12 ตําบลรอนทอง งบประมาณ 229,000.- บาท

ก่อนดําเนินการ

ขณะดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสรจ็

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
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โครงการที�ดําเนินการแล้วเสรจ็

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 7ข่าวกิจกรรม - กองช่าง                                            

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยทองอินทร  
ณ ชุมชนสามแยก - วังยาว หมู ท่ี 4 ตําบลรอนทอง งบประมาณ 319,000.- บาท

ก่อนดําเนินการ

ขณะดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสรจ็

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายให นายเอกนิรันดร จันทรงาม        
รองนายกเทศมนตรี และเจาหนาที่กองชาง ลงพื้นที่ตรวจสอบและดําเนินการแกไขปญหานํ้าทวมเขาบานเรือนประชาชน บริเวณ
ชุมชนทุงสะเดาหวาน หมูที่ 12 ตําบลรอนทอง เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

ลงพื�นที�แก้ไขป�ญหาน�าท่วมเข้าบ้านเรอืนประชาชน บรเิวณชุมชนทุ่งสะเดาหวาน

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


งานไฟฟ�าสาธารณะ

ซ่อมแซมถนนที�ชํารุดเสียหาย
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 7ข่าวกิจกรรม - กองช่าง                                            



 เทศบาลตําบลร่อนทองจดหมายข่าว ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565                                         

0-3269-7286                   0-3269-7495                www.ronthongcity.go.th             

จัดทําโดย : งานประชาสมัพนัธ์ ฝ�ายบรหิารงานทั�วไป กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ เทศบาลตําบลรอ่นทอง

 ทต.รอ่นทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ์                  saraban@ronthongcity.go.th

E-book ทต.ร่อนทอง

ช่องทางการติดต่อเทศบาลตําบลร่อนทอง                            

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

