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สวัสดีครับ พ่อแม่พี�น้องประชาชนชาวเทศบาลตําบลร่อนทองทุกท่าน

    การดําเนินงานของเทศบาลตําบลร่อนทองเดือนพฤศจิกายน (ไตรมาสที�  1) กระผมได้บริหารงานเทศบาลฯ

ตามแผนการดําเนินงาน ที� จัดทําขึ�นเพื�อใช้เป�นแนวทางในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลร่อนทอง ตามแผน

พัฒนาเทศบาล ที�ได้นํามาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ 2565

    และด้วยสถานการณ์นํ�าท่วมในพื�นที�เทศบาลตําบลร่อนทอง โดยปกติในเดือนนี� จะเป�นช่วงมรสุมมีฝนตกหนัก

ถึงหนักมากตลอดทั�งเดือน จนส่งผลกระทบให้เกิดนํ�าท่วมขังบริเวณบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางการจราจร

หลายเส้นทาง   กระผม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และเจ้าหน้าที�งานป�องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ได้ลงพื�นที�ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน  พร้อมประสานงานกับหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง

และดําเนินการแก้ไขป�ญหาในการเร่งระบายนํ�าให้ไหลลงลําคลองธรรมชาติ   เพื�อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ

ประชาชนที�ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นํ�าท่วม พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที�ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)

ในพื�นที�เขตเทศบาลตําบลร่อนทอง   ตามอาํนาจหน้าที�ของเทศบาล    โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลร่อนทอง   สถานการณ์นํ�าท่วมในครั�งนี�พื�นที�เทศบาลฯ    ได้รับผลกระทบ

และความเสียหายเป�นบางพื�นที�น้อยกว่าทุกครั�งที�ผ่านมา ประกอบกับช่วงที�ผ่านมาเทศบาลฯ  มีการดําเนินการ

โครงการขุดลอกลําคลอง / โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมพร้อมวางท่อระบายนํ�าและบ่อพัก ซึ�งเป�นโครงการ

ตามแผนพัฒนาเทศบาล และมีการลอกรางระบายนํ�า

พร้อมฉีดล้างทําความสะอาดมาโดยตลอด 

    สุดท้ายนี�   กระผมขอขอบคุณ   คณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที�เทศบาลฯ ภาครัฐ 

ภาคเอกชน   และพี�น้องประชาชนทุกท่าน  

ที� มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตําบลร่อนทอง

ให้มีความเจริญรุ่งเรือง   และมีความมั�นคง

ยั�งยืนต่อไป

ด้วยความหว่งใยจากใจนายกต้อม

นายปรดีา  วภิาสวชัรโยธนิ
นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง
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สารจากใจผู้นํา



สวัสดีค่ะ ประชาชนชาวเทศบาลตําบลร่อนทองทุกท่าน 

        ด้วยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ในพื�นที�เทศบาลตําบลร่อนทอง ได้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

ทั�งผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมเป�นเวลานานจนเป�นเหตุให้เกิดนํ�าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน

และเส้นทางการจราจรในหลายพื�นที�   ความเดือดร้อนจากสาธารณภัย  กรณีการระบาดของโรคลัมป� สกิน

(LSD) ในโคและกระบือ และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

         จากสถานการณ์ต่างๆ ที�เกิดขึ�น เทศบาลตําบลร่อนทอง  โดยการนําของนายปรีดา  วิภาสวัชรโยธิน

นายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง  จึงได้เร่งดําเนินการควบคุมและแก้ไขป�ญหา เพื�อบรรเทาความเดือนร้อน

ให้กับประชาชน ภายใต้อาํนาจหน้าที�และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

          ทั�งนี�   จากสถานการณ์ต่างๆ  เทศบาลตําบลร่อนทอง  จะไม่สามารถก้าวผ่านทุกป�ญหาไปได้ด้วยดี

หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ�าย ดิฉันจึงหวังเป�นอย่างยิ�งว่า ในอนาคตเราจะสามารถ

ผ่านวิกฤติต่างๆ ไปด้วยกัน ภายใต้การบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนและที�สําคัญคือความร่วมมือจาก

ชาวเทศบาลตําบลร่อนทองทุกท่าน ซึ�งเทศบาลจะดําเนินการทุกอย่างที�เกิดประโยชน์ ปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของทุกท่านอย่างดีที� สุด  

เพื�อให้เทศบาลตําบลร่อนทอง

เป�นชุมชนที�น่าอยู่อย่างยั�งยืน  

นางอุทัย  พุม่สวสัดิ�
ผู้อาํนวยการกองคลัง รกัษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตําบลรอ่นทอง

สารจากหัวหน้าส่วนราชการ
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        เทศบาลตําบลรอนทอง นําโดย นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง พรอมดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจาหนาท่ี
เทศบาลตําบลรอนทอง ลงพ้ืนท่ีชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสมเปนเวลานาน จนเปนเหตุใหเกิดน้ําทวมบานเรือนประชาชน
เสนทางการจราจรในหลายพ้ืนท่ีไมสามารถสัญจรได และลมพัดแรงเปนเหตุใหตนไมลมทับบานเรือนประชาชน และหักโคนขวางเสนทางการจราจร

สถานการณ์นํ�าท่วมในพื�นที�เทศบาลตําบลร่อนทองสถานการณ์นํ�าท่วมในพื�นที�เทศบาลตําบลร่อนทอง
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สถานการณ์นํ�าท่วมในพื�นที�เทศบาลตําบลร่อนทองสถานการณ์นํ�าท่วมในพื�นที�เทศบาลตําบลร่อนทอง
      14 พฤศจิกายน 2564  นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน  นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง  พรอมดวยคณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล  ใหการตอนรับ
นายเสถียร เจริญเหรียญ ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ   และ วาท่ีพันตรี อดิศักด์ิ นอยสุวรรณ รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ   พรอมคณะฯ  
ซ่ึงลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณน้ําทวมในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรอนทอง   พรอมเรงหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน   โดยมี  นายเลิศยศ แยมพราย  นายอําเภอ
บางสะพาน, ปลัดอําเภอ, หัวหนาหมวดทางหลวงบางสะพาน, การประปาสวนภูมิภาคสาขาบางสะพาน, ผูใหญบานหมูท่ี 1 และผูชวยฯ รวมลงพ้ืนท่ี

      17 พฤศจิกายน 2564 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง พรอมดวยคณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ เขารวมการประชุม
พิจารณาหารือแนวทางการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรอนทอง    โดยมี   นายเลิศยศ  แยมพราย   นายอําเภอบางสะพาน    เปนประธานฯ
ในท่ีประชุมไดกําหนดเพ่ิมเสนทางการระบายน้ํา เพ่ือใหน้ําระบายออกไปยังเสนทางธรรมชาติไดเร็วย่ิงข้ึน ลดปญหาน้ําท่ีระบายออกไมทัน ซ่ึงเปนตนเหตุของ
น้ําทวมขังในหลายพ้ืนท่ี พรอมท้ังเตรียมลอกทอระบายน้ําท่ีเปนเสนทางการระบายน้ําท่ีสงผลใหเกิดน้ําทวมบานเรือนและเสนทางการจราจร

      24 พฤศจิกายน 2564 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง พรอมดวย นายประยงค ทองจีน สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหนา
ฝายปกครอง รวมกับ นายพยุงพงษ นฤภัย ผูใหญบานหมูท่ี 5 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสถานการณน้ําทวมขังบานเรือนประชาชน และเสนทางการจราจรบริเวณ
ซอยจาชาติ ชุมชนวัดเกาะยายฉิม พรอมท้ังสํารวจความเสียหาย และผลกระทบจากน้ําทวม เพ่ือดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป



นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายใหเ้จ้าหน้าที�งานป�องกันฯ นํารถกระเชา้ไฟฟ�าพรอ้มเครื�องเลื�อยยนต์
ลงพื�นที�ปฏิบติัภารกิจตัดต้นไมแ้ละกิ�งไมที้�พาดสายไฟฟ�า เพื�อไมใ่หเ้กิดอนัตรายต่อชวีติและทรพัยสิ์นของประชาชน

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

19 พฤศจิกายน 2564   นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ   นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง   พรอ้มด้วย  นายเอกนิรนัดร ์จันทรง์าม   รองนายกเทศมนตร ี 
นายบรรพต ปลอดโปรง่ รองนายกเทศมนตร ีลงพื�นที�ติดตามการดําเนินงานวางท่อระบายนํ�า คสล. ซอยคลองลอย ณ ชุมชนวดัเกาะยายฉิม หมูที่� 5
ตําบลรอ่นทอง เพื�อแก้ไขป�ญหานํ�าท่วมขงั และเพิ�มประสิทธภิาพการระบายนํ�าใหดี้ขึ�น
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ตัดต้นไมแ้ละกิ�งไม้

ติดตามการวางท่อระบายนํ�า เพื�อแก้ไขป�ญหานํ�าท่วมขงั



25 พฤศจิกายน 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง เป�นประธานการประชุมหวัหน้าส่วนราชการ และ
ขา้ราชการเทศบาลตําบลรอ่นทอง เพื�อมอบนโยบายการปฏิบติังาน และรบัฟ�งป�ญหาในการปฏิบติังาน พรอ้มรว่มกันหาแนวทางแก้ไข
เพื�อใหก้ารดําเนินงานเป�นไปด้วยความเรยีบรอ้ยตามระเบยีบ กฎหมาย และมปีระสิทธภิาพ 

4 พฤศจิกายน 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายให ้นางอุทัย พุม่สวสัดิ� ผูอ้าํนวยการกองคลัง
รกัษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลรอ่นทอง พรอ้มด้วยเจ้าหน้าที�เทศบาล ลงพื�นที�รว่มกับ นายนิพฒัน์ หอยสกุล ปลัดอาํเภอบางสะพาน
วา่ที� ร.ต.สิทธชิยั อยูเ่ยน็ ผูใ้หญ่บา้นหมูที่� 1 ตําบลรอ่นทอง และ นายพฒันา นาคออ่น ผูใ้หญ่บา้นหมูที่� 4 ตําบลรอ่นทอง รว่มกันลงพื�นที�
เพื�อตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ กรณีได้รบัการเรื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกับการบุกรุกหว้ยสาธารณะประโยชน์

15 พฤศจิกายน 2564 นางอุทัย พุม่สวสัดิ� ผูอ้าํนวยการกองคลัง รกัษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลรอ่นทอง เป�นประธานในการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมนิผลการควบคุมภายในประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564

9

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมนิผลการควบคมุภายใน

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



5 พฤศจิกายน 2564   นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ   นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง  มอบหมายให ้  นายบรรพต  ปลอดโปรง่   รองนายกเทศมนตร ี  
พรอ้มด้วยนายอนชุติ เอยีดแก้ว สมาชกิสภาเทศบาล เขา้รว่มกิจกรรมจิตอาสาพฒันาชุมชน “เอามื�อสามคัคี” โคก หนอง นา พฒันาชุมชน ครั�งที� 1
ณ แปลงโคก หนอง นา นายประเสรฐิ ยุวกาฬกุล ชุมชนสามแยก-บา้นสวน หมูที่� 4 ตําบลรอ่นทอง อาํเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรขีนัธ์

9 พฤศจิกายน 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง พรอ้มด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล และหวัหน้า
ส่วนราชการ ใหก้ารต้อนรบัคณะ กอ.รมน.ภาค 1 ซึ�งลงพื�นที�ตรวจเยี�ยมการดําเนินงานของกองอาํนวยการรกัษาความมั�นคงภายในจังหวดั
ประจวบคีรขีนัธ ์  ที�มผีลงานโดดเด่นเรื�อง   ศาสตรพ์ระราชา  สู่ตําบลเขม้แขง็  มั�นคง  มั�งคั�ง  ยั �งยนื   “โครงการตําบล มั�นคง มั�งคั�ง ยั �งยนื”      
ณ ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง ชุมชนสามแยก-บา้นสวน หมูที่� 4

ตรวจเยี�ยม “โครงการตําบล มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน”

10

“เอามื�อสามัคคี” โคก หนอง นา

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6ข่าวกิจกรรม - สํานักปลัดเทศบาล                                             
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18 พฤศจิกายน 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายให ้ คณะครูและเจ้าหน้าที�ประจําศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลรอ่นทอง ดําเนินการชั�งนํ�าหนัก วดัส่วนสูง วดัรอบศรษีะนักเรยีน และประเมนิพฒันาการด้านรา่งกายของเด็กปฐมวยั ประจําภาคเรยีนที�
1/2564 และเทศบาลตําบลรอ่นทองขอขอบคุณผูป้กครองทกุท่านที�ใหค้วามรว่มมอื

ประเมินพัฒนาการด้านรา่งกายของเด็กปฐมวัย

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



12

ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั�น จํากัด (มหาชน) :  HTTPS://1TH.ME/VH7RW
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https://1th.me/qwpUH

ตามพระราชบญัญัติภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง   พ.ศ. 2562   มาตรา   30   บดันี�พนักงานสํารวจ      
ได้ดําเนินการสํารวจที�ดินและสิ�งปลูกสรา้งภายในเขตเทศบาลตําบลรอ่นทองแล้ว พรอ้มทั�งได้จัดทํา
บญัชรีายการที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง โดยได้แสดงประเภท  จํานวน  ขนาดของที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง 
การใชป้ระโยชน์ในที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง รายละเอยีดอื�นๆ ที�จําเป�นแก่การประเมนิภาษี 
โดยได้ทําการป�ดประกาศบญัชรีายการที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลรอ่นทอง
ประกาศหน้าเวบ็ไซต์เทศบาลตําบลรอ่นทอง(www.ronthongcity.go.th) และจะดําเนินการ
จัดส่งขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกับผูเ้สียภาษีแต่ละรายตามประกาศบญัชดัีงกล่าว ใหผู้เ้สียภาษีรายนั�นทราบ
ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
เทศบาลตําบลรอ่นทอง  จึงขอความรว่มมอืจากเจ้าของ/ผูค้รอบครอง  ตรวจสอบบญัชรีายการที�ดิน
และสิ�งปลูกสรา้ง   (ภ.ด.ส.3)  ประจําป�  พ.ศ. 2565  หากผูเ้สียภาษีเหน็วา่บญัชรีายการที�ดินและ    
สิ�งปลูกสรา้งที�ได้จัดทําขึ�นไมถู่กต้องตามความเป�นจรงิ  ใหผู้เ้สียภาษียื�นคํารอ้ง   เพื�อขอแก้ไขขอ้มูล
ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที�ได้รบัหนังสือแจ้ง ณ งานพฒันารายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลรอ่นทอง
ในวนัและเวลาราชการ โดยใชเ้อกสารเพื�อประกอบการพจิารณา ได้แก่ สําเนาโฉนดที�ดิน สําเนา
ทะเบยีนบา้น หนังสือขออนญุาตปลูกสรา้ง/แบบแปลน (ถ้าม)ี หลักฐานเอกสารอื�นๆ ที�แสดงความ
เป�นเจ้าของกรรมสิทธิ�และการทําประโยชน์ (ส.ป.ก. / น.ส.3 ก / รูปถ่ายการใชป้ระโยชน์ที�ดิน ฯลฯ)  
หรอืสอบถามเพิ�มเติมได้ที�หมายเลขโทรศัพท์ 032-697286 ต่อ 8

13

งานพฒันารายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลรอ่นทอง ใหคํ้าปรกึษาและชี�แจงขอ้มูลเกี�ยวกับ
บญัชรีายการที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง (ภ.ด.ส.3) ประจําป� พ.ศ. 2565 กับประชาชนผูเ้สียภาษี
ภายในเขตเทศบาลตําบลรอ่นทอง

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



เจ้าหน้าที�ส่งขอ้มูลใหผู้เ้สียภาษีแต่ละราย
เพื�อตรวจสอบรายการที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง

(ภ.ด.ส.3 )

  กรณีผูเ้สียภาษีพบวา่ไมถู่กต้อง
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที�เพื�อแก้ไขขอ้มูล

ยื�นคํารอ้งขอแก้ไขขอ้มูล (ภ.ด.ส.5) 
ภายใน 15 วนั นับจากวนัที�ได้รบัแจ้ง

ผูเ้สียภาษีรอรบัหนังสือ
แจ้งการประเมนิ

เทศบาลตําบลรอ่นทอง
งานพฒันารายได้  กองคลัง

จัดทําบญัชรีายการที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง (ภ.ด.ส.3) 

ป�ดประกาศเป�นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั
โดยแสดงประเภท  จํานวน  

ขนาดของที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง

กรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลง
การใชป้ระโยชน์ใ้หผู้เ้สียภาษีแจ้งเทศบาลฯ

ภายใน 60 วนั (ภ.ด.ส.5)

กรณีผูเ้สียภาษีพบวา่
รายการที�ดินและสิ�งปลูกสรา้งถูกต้องแล้ว 

14
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8 พฤศจิกายน 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการชว่ยเหลือประชาชน
ของเทศบาลตําบลรอ่นทอง เพื�อพจิารณาใหค้วามชว่ยเหลือเกษตรกรในพื�นที�เทศบาลตําบลรอ่นทองที�ได้รบัความเดือดรอ้นจากสาธารณภัย
(กรณีการระบาดของโรคลัมป� สกิน (LSD) ในโคและกระบอื) 

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลรอ่นทอง

นายปรดีา   วภิาสวชัรโยธนิ    นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง   มอบหมายให ้      
เจ้าหน้าที�กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม รบัคํารอ้งจากเกษตรกรผูเ้ลี�ยงสัตว์
ที�ประสงค์จะขอรบันํ�ายา สําหรบันํากลับไปพน่คอกและพน่ตัวสัตว ์เพื�อป�องกัน
โรคระบาดลัมป�สกินในโค-กระบอื 

มอบนํ� ายา เพื�อป�องกันการระบาดของโรคลัมป� สกิน

15

ที�มา : HTTPS://1TH.ME/HSIFI
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เทศบาลตําบลรอ่นทอง โดย นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง ใหก้ารสนับสนนุการบรกิารฉีดวคัซนีป�องกันโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019
(โควดิ-19) แก่ประชาชนกลุ่มเป�าหมายในพื�นที�ตําบลรอ่นทอง โดยใหค้วามอนเุคราะหอ์าคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลรอ่นทอง เพื�อใชเ้ป�นสถานที�สําหรบัให้
บรกิารฉีดวคัซนี จัดรถกู้ชพีและเจ้าหน้าที�งานการแพทยฉุ์กเฉินเพื�อเตรยีมความพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สนับสนนุอาหารกลางวนั
อาหารวา่งและเครื�องดื�มแก่เจ้าหน้าที�ผูป้ฏิบติังาน ณ จุดบรกิารฉีดวคัซนีอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลรอ่นทอง

สนับสนุนการฉีดวัคซีนป�องกันเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)

16
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การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายใหค้ณะผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าที� ลงพื�นที�ตรวจเยี�ยมและใหกํ้าลังใจ
พรอ้มมอบถุงยงัชพี    เพื�อชว่ยเหลือผูที้�ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา   2019    (โควดิ-19)  
ในพื�นที�เทศบาลตําบลรอ่นทอง  ตามรายชื�อที�ได้รบัจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลรอ่นทอง  (ผูป้�วยโควดิ-19 กลุ่มผูสั้มผสัใกล้ชดิ 
 และผูที้�ต้องกักตัวสังเกตอาการ) พรอ้มทั�งใหคํ้าแนะนําในการปฏิบติัตัวระหวา่งการแยกกักตัว 14 วนั เพื�อสังเกตอาการที�บา้น

17

นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายใหก้องสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม รว่มกับ เจ้าหน้าที�โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ตําบลรอ่นทอง ลงพื�นที�ปฏิบติัการฉีดพน่นํ�ายาฆา่เชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) บรเิวณสถานที�เสี�ยงตามไทม์ไลน์ของผูป้�วยที�แจ้งขอ้มูลเบื�องต้นกับ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลรอ่นทอง ทั�งนี� เพื�อความปลอดภัยและสรา้งความมั�นใจใหกั้บประชาชนทกุท่าน ตามมาตรการป�องกันและควบคุม    
 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)

พ่นยาฆ่าเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เทศบาลเทศบาลเทศบาล
ตาํบลร่อนทองตาํบลร่อนทองตาํบลร่อนทอง
ร่วมใจ ต้านภัยร่วมใจ ต้านภัยร่วมใจ ต้านภัย

โควดิ-19โควดิ-19โควดิ-19

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

ขณะดําเนินการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งเกตุ  หมู่ที�  12 ตําบลร่อนทอง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป�นถนน คสล. ซอยเพชรเกษม-ชายทะเล 3 (ซอยบนดอน) หมู่ที�  1 ตําบลร่อนทอง  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมถวิล - ซอยนํ�าดื�มตราเพชร หมู่ที�  12 ตําบลร่อนทอง 

ก่อนดําเนินการ

ขณะดําเนินการ ดําเนินการแล้วเสรจ็

ดําเนินการแล้วเสรจ็

ดําเนินการแล้วเสรจ็

19

โครงการที�ดําเนินการแล้วเสรจ็

ก่อนดําเนินการ

ก่อนดําเนินการ

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

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
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�ชาํรุดเสียหาย

20

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



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรอ่นทอง
30 พฤศจิกายน 2564 นายมงคล ตราทอง ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลรอ่นทอง
เพื�อติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลรอ่นทอง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

21

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
การประเมนิผลแผนงานเป�นสิ�งที�จะบง่ชี�วา่แผนงานที�กําหนดไว้
ได้มกีารปฏิบติัหรอืไม ่ อยา่งไร เป�นตัวชี�วดัวา่แผนหรอืโครงการ
ที�ได้ดําเนินการไปแล้วนั�นใหผ้ลเป�นอยา่งไร นําไปสู่ความสําเรจ็
ตามแผนงานที�กําหนดไวห้รอืไม ่ การติดตามและประเมนิผล
ยงัเป�นการตรวจสอบดูวา่มคีวามสอดคล้องกับการใชท้รพัยากร
(งบประมาณ) เพยีงใด ซึ�งผลลัพธที์�ได้จากการติดตามและ
ประเมนิผลถือเป�นขอ้มูลยอ้นกลับ (Feedback) ที�สามารถ
นําไปในการปรบัปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี�การประเมนิผลยงัถือเป�นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอยา่งมหีลักเกณฑ์โดยใชข้อ้มูลที�เก็บรวบรวม
อยา่งเป�นระบบ มคีวามเที�ยงตรง เชื�อถือได้

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 3ข่าวกิจกรรม - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                                          



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 ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564                                         

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

