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สารจากใจนายกต้อม
สวัสดีครับ  พอแมพ่ีนองชาวเทศบาลตําบลรอนทองท่ีเคารพรักทุกทาน
          ดวยปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ในเขตเทศบาลตําบลรอนทอง 
ยังทวีความรุนแรงและสงผลกระทบตอการใชชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะไวรัสโควิด-19 ชนิดสายพันธุโอไมครอน ท่ีสามารถ
แพรกระจายเช้ือและติดตอกันไดโดยงาย  จนทําใหมีจํานวนผูปวยติดเช้ือรายใหมในแตละวันเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง   กระผม
นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง  มีความหวงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน
ทุกทาน จึงไดประสานงานรวมกับทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรอนทอง ท้ังเร่ืองการพนน้ํายาฆาเช้ือโควิด-19 บริเวณ
บานผูปวยติดเช้ือ และบริเวณสถานท่ีเส่ียงตางๆ ในเขตเทศบาล  เร่ืองการสนับสนุนถุงยังชีพเพ่ือชวยเหลือผู ท่ีได รับผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุมผูปวย กลุมผู สัมผัสใกลชิด และผู ท่ีตองกักตัวสังเกตอาการ รวมไปถึง
การใหความอนุเคราะหอาคารอเนกประสงคเทศบาลตําบลรอนทองเปนจุดบริการฉีดวัคซีนในพ้ืนท่ีตําบลรอนทอง  เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและลดความแออัดในการใหบริการประชาชน และจากสถานการณดังกลาว ยังสงผลกระทบทําใหการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตางๆ ของเทศบาล  ได รับผลกระทบและไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไว  ซ่ึงรวมไปถึงการลงพ้ืนท่ี
เพ่ือช้ีแจงขอราชการ ขาวสารทางราชการ และพบปะพอแม พ่ีนองประชาชนในการประชุมประจําเดือนของชุมชนท้ัง 10 ชุมชน
จึงไมสามารถจัดการประชุมชุมชนได ท้ังน้ี เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนทุกทาน ตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด-19)  กระผมจึงขอใหทุกทานติดตามขาวสารของเทศบาลจากชองทางตางๆ
เชน  เสียงตามสาย  ไลนชุมชน  เฟซบุก ทต.รอนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ   และเว็บไซตเทศบาลตําบลรอนทอง
เพ่ือจะได รับทราบขาวสาร กิจกรรม และการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาลตอไป
          สุดทายน้ี  กระผมขอขอบคุณ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจาหนาท่ีเทศบาลฯ  ประชาชนทุกทานและ
ทุกภาคสวน ท่ีไดรวมคิดรวมทํา รวมกันแกไขปญหา และรวมกันพัฒนาเทศบาล  เพ่ือนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึนของพ่ีนอง
ประชาชนชาวเทศบาลตําบลรอนทอง
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สารจากใจปลัดเทศบาล

      ดิฉัน นางรัชนีวรรณ พรมเล็ก ปลัดเทศบาลตําบลรอนทอง มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ ไดมีโอกาส

มารับใชพี่นองชาวเทศบาลตําบลรอนทองและพรอมที่จะขับเคลื่อนนโยบายของผูบริหาร ในทุกๆ ดาน  

มาแปลงสูการปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในพื้นที่

เรียน พอ แม พ่ีนอง ชาวเทศบาลตําบลรอนทอง ท่ีเคารพทุกทาน

      จดหมายขาวฉบับนี้   จัดทําขึ้นเพื่อเปนสื่อกลาง

ในการเผยแพรและประชาสัมพันธขาวสาร ภารกิจหนาที่ .

และกิจกรรมตางๆของเดือนกุมภาพันธ 2565ที่ผานมา 

ใหกับประชาชน ผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐและ

เอกชนในพื้นที่ ไดติดตาม รับทราบและสราง

ความเขาใจรวมกัน

      ขอขอบคุณทุกภาคสวน ท่ีใหความรวมมือและ

มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการ

พัฒนาเทศบาลตําบลรอนทอง  ใหมีความเจริญและ

เกิดผลอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

แกพี่นองประชาชนชาวเทศบาลตําบลรอนทองตอไป

      ขอฝากความหวงใยมายังพี่นองทุกทาน ขอให

ใสใจดูแล รักษาสุขภาพ  ปฏิบัติตามมาตรการ

การปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิท-19) กันอยางเครงครัด
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วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2565 นายนิกร เวชพัฒน ประธานสภาเทศบาลตําบลรอนทอง เปนประธานเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลรอนทอง
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจําป 2565  ณ หองประชุมสภาเทศบาล (ช้ัน 2) สํานักงานเทศบาลตําบลรอนทอง

ประชุมสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง สมัยสามัญ สมัยที� 1 ครั�งที� 1 ประจําป� 2565
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วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง เขารวมการประชุมช้ีแจงขอราชการแกผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คร้ังท่ี 1/2565 โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธานใน      
 การประชุมฯ ณ หองประชุมเกาะหลัก ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประชุมชี�แจง ขอ้ราชการแก่ผูบ้รหิารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายใหนายบรรพต ปลอดโปรง รองนายก
เทศมนตรี พรอมดวยนายธีรพัฒน กิจรักษา เลขานุการนายกเทศมนตรี เขารวมการตรวจประเมินผลการดําเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย
เรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตนแบบ ประจําป พ.ศ. 2565 ณ ศูนยเรียนรูบุราณบานสวน หมูท่ี 4 ตําบลรอนทอง      
 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกนายประเสริฐ ยุวกาฬกุล ประธานศูนยเรียนรูบุราณบานสวน โดยศูนยเรียนรูบุราณบานสวนไดรับการ
พิจารณาคัดเลือกใหเปนศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตนแบบ ระดับอําเภอ

เขา้รว่มการตรวจประเมนิผลการดําเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์



นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายให นายเอกนิรันดร จันทรงาม รองนายกเทศมนตรี ส่ังการใหเจาหนาท่ี       
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหนาท่ีในการสงน้ําใหกับประชาชนในเขตเทศบาล เพ่ือชวยบรรเทาความเดือดรอน จากการ
ไมมีน้ําอุปโภคในครัวเรือน

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6ข่าวกิจกรรม - สํานักปลัดเทศบาล                                             
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ปฏิบัติหน้าที�ในการสง่นํ� าเพื�อใช้ในการอุปโภคในครวัเรอืนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายใหเจาหนาท่ีงานปองกันฯ นํารถกระเชาไฟฟาพรอมเคร่ืองเล่ือยยนต
ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติภารกิจตัดตนไมและก่ิงไม เพ่ือปองกันไมใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนทอง

งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดต้นไม้ กิ�งไม้ และปรบัปรงุภูมิทัศน์
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 8ข่าวกิจกรรม - กองคลัง                                             

กําหนดเวลายื�นแบบและชาํระภาษีป�าย    ยื�นแบบ มกราคม - มนีาคม ทกุป�

เจ้าของป�าย       มหีน้าที�ยื�นแบบแสดงรายการเพื�อเสยีภาษีป�าย พรอ้มเอกสารหลักฐานที�กําหนด
                           ณ  งานพฒันารายได้  กองคลัง  สาํนักงานเทศบาลตําบลรอ่นทอง

ชาํระภาษี           ภายใน 15 วัน นับตั�งแต่ได้รบัหนังสอืแจ้งประเมิน

การติดตั�งป�าย   ป�ายติดตั�งใหม/่เปลี�ยนแปลงป�าย เจ้าของป�ายมหีน้าที�ต้องยื�นแบบแสดงรายการ
                           ต่อพนักงานเจ้าหน้าที�  ภายใน 15 วัน นับตั�งแต่ติตตั�งป�าย

ค่าปรบั              ไมม่ายื�นแบบตามกําหนด ปรบั 5,000 - 50,000 บาท

เงินเพิ�ม             ไมช่าํระภายใน 15 วัน นับแต่วันรบัแจ้งประเมนิคิดเงินเพิ�ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน

หากมขีอ้สงสัย ติดต่อสอบถาม  งานพฒันารายได้  กองคลัง  เทศบาลตําบลรอ่นทอง ในวันและเวลาราชการ
หมายเลขโทรศพัท์  0- 3269-7286  ต่อ  8

อัตราภาษีป�าย
ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีป�าย 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื�อ 3 ธันวาคม 2563



10

รบัสมัครเด็กเข้าเรยีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทอง ประจําป�การศกึษา 2565

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



11

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                                            

วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง เปนประธานเปดการอบรมโครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2565 (รุนท่ี 1) โดยมีอาสาสมัครปศุสัตว จํานวน 40 คน เพ่ือใหอาสาสมัครปศุสัตวสามารถฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาไดอยางถูกวิธี และมีความรูความเขาใจในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคพิษสุนัขบา

การอบรมโครงการป�องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจําป� 2565 (รุน่ที� 1)
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 5ข่าวกิจกรรม - กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม                                            

วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 นายบรรพต ปลอดโปรง รองนายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลรอนทอง คร้ังท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณากล่ันกรองโครงการท่ีเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลรอนทอง จํานวน 12 โครงการ

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลรอ่นทอง ครั�งที� 2

วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลรอนทอง เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลรอนทอง คร้ังท่ี 2 ประจําป  
 งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลรอนทอง จํานวน 12 โครงการ 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลรอ่นทอง ครั�งที� 2 



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

14

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

มอบถงุยงัชพี เพื�อช่วยเหลือผูท้ี�ได้รบัผลกระทบจากโควิด - 19
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 5ข่าวกิจกรรม - กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม                                            

สนับสนุนการบรกิารฉดีวัคซนีป�องกันโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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โทร. 0-3269-7286 ต่อ 5ข่าวกิจกรรม - กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม                                            

วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายใหงานการแพทยฉุกเฉิน รวมเปนวิทยากร 
 ใหแกคายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยมีการสาธิตและใหความรูการใหความชวยเหลือเบ้ืองตนตามสถานการณตางๆ ไดแก การทํา
CPR การเกิดเหตุไฟไหม การเคล่ือนยายผูปวยชวยเหลือปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหกับลูกเสือเนตรนารี ณ คายลูกเสือช่ัวคราวศาลา
อเนกประสงคบานหวยทรายขาว

งานการแพทย์ฉุกเฉิน อบรมให้ความรูเ้กี�ยวกับการปฐมพยาบาลเบื�องต้น

งานการแพทยฉุ์กเฉิน รบัแจ้งอุบติัเหต ุใหก้ารชว่ยเหลือและปฐมพยาบาลเบื�องต้น

หรอื  0-32697-355 
         092-1801669   

รวดเรว็ฉับไว บรกิารด้วยใจ รบัใชชุ้มชน 

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


รบัมอบเข็มเชิดชูเกยีรติการแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจําป� 2563 

วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2565 นายณรงคศักด์ิ นวมคง คนงาน (มีทักษะ) ประจํารถกูชีพ (EMS) ไดรับการพิจารณาจากสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ ในการรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติการแพทยฉุกเฉิน ประจําป 2563 ประเภทสรรเสริญ ช้ัน 5 โดยมี นายแพทยวรา เศลวัตนะกุล 
 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธานในพิธีมอบเข็มเชิญชูเกียรติการแพทยฉุกเฉิน ประจําป 2563 ใหผูปฏิบัติการ
ดานการแทยฉุกเฉินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ณ หองประชุมราชภักด์ิ ช้ัน 5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ

17

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



ขณะดําเนินการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน คสล.ซอยเขายม หมู ท่ี 5 ตําบลรอนทอง งบประมาณ 315,000.- บาท

ดําเนินการแล้วเสรจ็

18

โครงการที�ดําเนินการแล้วเสรจ็

ก่อนดําเนินการ

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

โครงการกอสรางระบบน้ําไรทอดวยระบบธนาคารน้ําใตดินระบบปด หมู ท่ี 4 ตําบลรอนทอง งบประมาณ 17,000.- 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


งานไฟฟ�าสาธารณะ

ซ่อมแซมถนนที�ชํารุดเสียหาย

19

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



14 กุมภาพันธ 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายให นางสาวณัชฑิฌา เรืองชัย นักวิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการ เขารวมการประชุมซักซอมแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือรองรับการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565)     
ของแผนพัฒนาหมูบานสําหรับเช่ือมโยงและรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หองประชุมอําเภอบางสะพาน ช้ัน 3

20

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

ข้ันตอนการจัดทําและประสานแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน

คูมือการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี
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 เทศบาลตําบลร่อนทองจดหมายข่าว ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 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

