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เทศบาลตําบลร่อนทอง

เอกสารเพื�อการประชาสมัพันธ์ ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564



วันพฤหัสบดีที�  6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเลิศยศ แย้มพราย นายอาํเภอบางสะพาน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป�นประธานเป�ดการประชุมฯ ทั�งนี� มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลร่อนทอง นายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง ท้องถิ�นอาํเภอบางสะพาน หัวหน้าส่วนราชการ และได้รับ
เกียรติจาก นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตําบลร่อนทองครั�งแรก
นายอาํเภอบางสะพาน อ่านประกาศเรียกประชุมสภา พร้อมกล่าวเป�ดประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลกล่าวปฏิญาณตน  เลือกประธานสภาเทศบาลตําบลร่อนทอง
รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล และนัดประชุมสภาเทศบาล เพื�อให้นายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต่อไป

ประชุมสภาเทศบาลตําบลร่อนทองครั�งแรก 

ประชุมสภาเทศบาลตําบลร่อนทอง สมัยสามัญ สมัยที� 1 ครั�งที�  1 ประจําป� 2564 

วันจันทร์ที�  10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิกร เวชพัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลร่อนทอง นัดประชุมสภาเทศบาลตําบลร่อนทอง สมัยสามัญ
สมัยที�  1 ครั�งที�  1 ประจําป� 2564 เพื�อรับฟ�งคําแถลงนโยบายของ นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง ซึ�งแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ตําบลร่อนทอง เพื�อให้เป�นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ�มเติมถึง(ฉบับที�  14) พ.ศ.2562 มาตราที�  48 ทศ กําหนดให้ ก่อนนายกเทศมนตรี
เข้ารับหน้าที�  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเพื�อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ

ประชุมสภาเทศบาลตําบลร่อนทอง สมัยสามัญ สมัยที� 1 ครั�งที�  2 ประจําป� 2564

วันศุกร์ที�  21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิกร เวชพัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลร่อนทอง เป�นประธานเป�ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลร่อนทอง
สมัยสามัญ สมัยที�  1 ครั�งที�  2 ประจําป� 2564 โดยมี นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาล (ชั�น 2) สํานักงานเทศบาลตําบลร่อนทอง



คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง
นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ

แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง วนัที� 10 พฤษภาคม 2564
เรยีน   ประธานสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง  และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง

     ตามที�พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบบัที� 14) พ.ศ.2562 มาตราที� 48 ทศ กําหนดให ้ก่อนนายกเทศมนตรเีขา้รบัหน้าที� ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรยีกประชุมสภา
เพื�อใหน้ายกเทศมนตรแีถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไมม่กีารลงมติ   ทั�งนี�การแถลงนโยบายใหก้ระทําโดยเป�ดเผย  และต้องจัดทํานโยบายเป�นลายลักษณ์อกัษรแจกใหส้มาชกิสภาเทศบาล
ทกุท่านที�เขา้รว่มประชุมเพื�อทราบ นั�น
     กระผม  นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ  นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง  อาํเภอบางสะพาน  จังหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ ซึ�งคณะกรรมการการเลือกตั�งได้มปีระกาศลงวนัที�  22 เมษายน 2564  เรื�อง 
 ผลการเลือกตั�งนายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง อาํเภอบางสะพาน  จังหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ ประกาศใหก้ระผม นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ เป�นผูไ้ด้รบัการเลือกตั�งเป�นนายกเทศมนตรตํีาบลรอ่น
ทอง   เพื�อดําเนินการใหเ้ป�นไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ�มเติมถึง  (ฉบบัที� 14) พ.ศ.2562  มาตราที�  48 ทศ  ซึ�งได้กําหนดใหน้ายกเทศมนตรแีถลงนโยบายก่อนเขา้รบั
หน้าที�   กระผมจึงได้กําหนดนโยบายในการบรหิารงานและพฒันาเทศบาลตําบลรอ่นทอง สําหรบัชว่งระยะเวลา 4 ป� นับตั�งแต่บดันี�เป�นต้นไป เพื�อดําเนินงานตามอาํนาจหน้าที�ของเทศบาล ภาย
ใต้ระเบยีบและขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยยดึถือยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวดั ยุทธศาสตรจั์งหวดั ยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวดั แผนพฒันาจังหวดั แผนพฒันา
กลุ่มจังหวดั แผนพฒันาภาค แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป� เป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนื และวสัิยทัศน์ของเทศบาลตําบลรอ่นทอง “เป�นศูนย์กลางการพฒันา
คน    พฒันาอาชพี การศึกษา พรั�งพรอ้มด้วยสาธารณูปโภค เพื�อสืบสานประเพณีท้องถิ�นด้วยวถีิชวีติพอเพยีงอยา่งยั�งยนื” เป�นหลักในการกําหนดนโยบายการบรหิารและการพฒันาที�
สอดคล้องกับป�ญหาในเขตพื�นที� รวมทั�งความต้องการในการพฒันาทุกๆ  ด้าน  โดยมุง่เน้นการสานต่อภารกิจที�ได้ดําเนินการไวใ้หต่้อเนื�อง  และพรอ้มที�จะพฒันาปรบัปรุงการดําเนินงานใหม้ี
ประสิทธภิาพยิ�งขึ�น
    ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที�เคารพ ในชว่งระยะเวลาที�ผา่นมา เทศบาลตําบลรอ่นทองได้พฒันาไปอยา่งรวดเรว็ พรอ้มกับการขยายตัวของชุมชน ซึ�งกระผมตระหนักดีวา่ ภายใต้การเจรญิ
เติบโตของชุมชน  มปี�ญหาที�รอการแก้ไขและพฒันาอยูม่ากมาย  ดังนั�นในชว่ง  4  ป�ต่อไปนี�  กระผมและคณะผูบ้รหิาร  จึงได้กําหนดแนวนโยบายในการพฒันาเทศบาลตําบลรอ่นทองควบคู่ไปกับ
การแก้ไขป�ญหาที�เกิดขึ�นอยา่งสมดุล โดยมเีป�าหมายเพื�อใหเ้ทศบาลตําบลรอ่นทองเป�นเมอืงแหง่ความสุขสําหรบัการอยูอ่าศัย มสีภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีติที�ดี มแีหล่งการศึกษาขั�นพื�นฐานที�
ได้มาตรฐาน รกัษาวฒันธรรมและประเพณีของท้องถิ�น โดยอาศัยการมส่ีวนรว่มของชุมชนที�เขม้แขง็และการประสานความรว่มมอืกับทกุภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้ง
      ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที�เคารพ   เพื�อใหก้ารบรหิารงานของเทศบาลตําบลรอ่นทองสามารถบรรลุสําเรจ็ตามเป�าหมายที�ได้กล่าวไวข้า้งต้น   กระผมและคณะผูบ้รหิารจึงได้กําหนดนโยบาย
ในการบรหิารไวใ้หส้อดคล้องกับ วสัิยทัศน์ / ยุทธศาสตร ์/ พนัธกิจ ทั�งของเทศบาล และทุกภาคส่วน ดังนี�
          1.นโยบายพฒันาเรง่ด่วน
             1.1 ยกระดับการบรกิารรถกู้ชพีฉุกเฉิน จาก EMS(FR) เป�น (BLS)
             1.2 จัดทําถนนสีฟ�าในชุมชน เพื�อการออกกําลังกาย
             1.3 จัดสรา้งอาคารอเนกประสงค์ เพื�อรองรบัการศึกษาดูงาน และเป�นตลาดสีเขยีว ใหช้าวบา้นมสีถานที�จําหน่ายพชืผลทางการเกษตรอนิทรยี์
             1.4 การป�องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรน่า 2019 (Covid –19) ในพื�นที�เทศบาลตําบลรอ่นทองอยา่งเรง่ด่วน
          2.นโยบายด้านการบรหิารงาน
          โดยยดึหลักธรรมาภิบาล และการบรหิารจัดการที�ดี   (Good Governance)   เพื�อใหส่้วนราชการในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายและจัดบรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชน    
 ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ  ถูกต้อง  รวดเรว็  ทั�วถึง  โปรง่ใส  และคุ้มค่า  โดยมกีารวางแผนพฒันา  และการจัดสรรงบประมาณอยา่งเหมาะสม  เพื�อพฒันาการบรกิารทกุด้านอยา่งต่อเนื�อง  ในด้าน
การพฒันาประสิทธภิาพในการบรหิารงานและการปฏิบติังาน โดยส่งเสรมิการฝ�กอบรม การศึกษาดูงาน และการพฒันาองค์ความรูที้�จําเป�นสําหรบัผูบ้รหิารและพนักงานทกุระดับ รวมทั�ง       
 การสัมมนา แลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหวา่งฝ�ายการเมอืงและขา้ราชการประจํา 
          3.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม
       เพื�อพฒันาเทศบาลตําบลรอ่นทองใหเ้ป�นแหล่งที�อยูอ่าศัยชั�นนําที�มสีภาพแวดล้อมที�สะอาดและปลอดภัยจากมลพษิทกุๆ ด้าน และเพื�อส่งเสรมิการดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง  จึงจะมกีาร
ปรบัปรุงภูมทัิศน์  สรา้งถนนออกกําลังกายในชุมชน  เพื�อใหป้ระชาชนมสีถานที�ออกกําลังกายอยา่งเหมาะสมและปลอดภัย ในส่วนเรื�องของความสะอาด  จะใหม้กีารปรบัปรุงระบบการจัดเก็บขยะ
ใหม้ปีระสิทธภิาพ   ลดปรมิาณขยะในชุมชน   ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมส่ีวนรว่มในการแก้ไขป�ญหาโดยการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอนัตรายอยา่งถูกวธิี
          4.นโยบายด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชวีติ
            เพื�อยกระดับใหป้ระชาชนมคุีณภาพชวีติที�ดีในทกุๆ ด้าน ไมว่า่จะเป�นด้านสวสัดิการสังคม ความปลอดภัยในชวีติและทรพัยสิ์น โดยการติดตั�งกล้องวงจรป�ดในชุมชน เป�นต้น นอกจากนี�   
 ในด้านการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุผูพ้กิาร ผูด้้อยโอกาสในชุมชน จะมกีารบูรณาการรว่มกับหน่วยงานอื�นๆ เพื�อยกระดับคุณภาพชวีติของคนกลุ่มนี� ในด้านการป�องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จะมกีารพฒันาระบบปฏิบติัการใหม้ปีระสิทธภิาพ รวดเรว็ และเหมาะสมกับพื�นที� จัดใหม้เีครื�องมอืที�ทันสมยัและเพยีงพอต่อการส่งเสรมิใหป้ระชาชน มส่ีวนรว่มในการป�องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
          5.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และประเพณีของท้องถิ�น 
         เพื�อใหเ้ทศบาลตําบลรอ่นทองเป�นแหล่งการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกัด รวมทั�งใหก้ารสนับสนนุงบประมาณ
สถานศึกษาที�สังกัดหน่วยงานอื�น ส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม เสรมิสรา้งพฒันาการทางอารมณ์และสังคมผา่นกิจกรรมการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนที�หลากหลายและเหมาะสมตามวยั ในด้าน
การอนรุกัษ์ประเพณีและวฒันธรรม จะใหค้วามสําคัญต่อการจัดงานประเพณี ประจําชาติ และท้องถิ�น รวมทั�ง งานเฉลิมฉลองในโอกาสสําคัญของสถาบนัชาติและพระมหากษัตรยิ ์ โดยเน้นการ
แสดงศิลปวฒันธรรมไทย ใหเ้ยาวชนได้อนรุกัษ์และเรยีนรูค้วบคู่กับการส่งเสรมิการแสดงศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั ตามสังคมที�เปลี�ยนแปลงไป
          6.นโยบายด้านการคมนาคมและโครงสรา้งพื�นฐาน
                 จัดใหม้กีารก่อสรา้งและบาํรุงรกัษาเส้นทางคมนาคมในพื�นที�อยา่งต่อเนื�อง  เชื�อมโยงเครอืขา่ยการคมนาคม  ปรบัปรุงถนนสาธารณะใหเ้ป�นถนน คสล. หรอื  ถนนลาดยางแอสฟ�ลท์ติก          
                                                      คอนกรตี  หรอืแบบอื�นๆ  ที�เหมาะสมกับการใชง้าน   อกีทั�งเรง่รดัการพฒันาระบบป�องกันนํ�าท่วมพื�นที�บา้นเรอืน / ถนน   และปรบัปรุงระบบระบายนํ�าในชุมชน
                                                          ที�ประสบป�ญหานํ�าท่วมขงั นอกจากนี�จะจัดทําป�ายซอยต่างๆ ในเทศบาล และเครื�องหมายบอกเส้นทาง อกีทั�งการพฒันาการขยายเขตไฟฟ�า ไฟฟ�าส่องสวา่ง          
                                                             ในทกุๆ ชุมชนอยา่งครบถ้วน รวมถึงการพฒันาระบบนํ�าประปาในทกุๆ ชุมชน เพื�อใหเ้พยีงพอต่อความต้องการของประชาชน
                                                                   7.นโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารประชาสัมพนัธ์
                                                                   ด้านการบรกิารขอ้มูลขา่วสาร และการรอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์การปรบัปรุงฐานขอ้มูลด้านต่างๆ เชน่ ขอ้มูลแผนที�ภาษีเพื�อพฒันาการจัดเก็บรายได้ / ขอ้มูล 
                                                                   ด้านการชา่งและผงัเมอืง / ขอ้มูลด้านสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม ใหป้ระชาชนได้เขา้ถึงขอ้มูลเหล่านี�มากขึ�น อกีทั�งจะมกีารสนับสนนุ การติดตั�งระบบ 
                                                                     อนิเทอรเ์น็ตภายในชุมชน เพื�อใหป้ระชาชนใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารต่างๆ      และการประชาสัมพนัธข์องเทศบาลมากขึ�น
                                                                        8.นโยบายด้านการเสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มของชุมชน
                                                                        เพื�อใหป้ระชาชนในพื�นที� ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที�ของตนเอง  ในการมส่ีวนรว่มทางการเมอืง   และการปกครองท้องถิ�น   จะจัดใหม้กีารรณรงค์
                                                                                               ฝ�กอบรมใหป้ระชาชนได้เหน็ความสําคัญของการใชสิ้ทธใินการเลือกตั�งทกุระดับ   และการมส่ีวนรว่มพฒันาท้องถิ�นรว่มกับเทศบาล
                                                                                               โดยจะทําการบูรณาการแผนงาน/โครงการพฒันาด้านต่างๆ ของชุมชน  รว่มกับแผนพฒันาเทศบาล  สนับสนนุงบประมาณในการ
                                                                                              ดําเนินกิจกรรมอนัเป�นประโยชน์ต่อท้องถิ�นและประชาชนในชุมชน   รวมไปถึงการเสรมิสรา้งองค์ความรู ้  และพฒันาศักยภาพของ
                                                                                     ผูนํ้าชุมชน   นอกจากนี�จะมกีารสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ชุมชน ภายใต้แนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพื�อใหชุ้มชนสามารถ
                                                                                    พึ�งตนเองได้และมรีายได้เพยีงพอต่อการดํารงชพี โดยสนับสนนุการดําเนินงานของกลุ่มอาชพี และกลุ่มสตรแีมบ่า้น 
                                                                                          ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที�เคารพ กระผมและคณะผูบ้รหิารขอยนืยนักับสภาเทศบาลตําบลรอ่นทองวา่ การกําหนดนโยบายดังกล่าว 
                                                                                  วางอยูบ่นพื�นฐานของขอ้มูลและการปฏิบติัได้จรงิอยา่งเป�นรูปธรรม ตามภารกิจของเทศบาล แต่การที�จะทําใหน้โยบายของผมไปสู่เป�าหมาย         
                                                                                 ที�ต้องการนั�น   ก็ต้องอาศัยความรว่มมอื  รว่มแรง  รว่มใจจากท่านสมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  รวมถึงประชาชน และทกุภาคส่วน 
                                                                                 เพื�อประโยชน์สุขของประชาชน และเพื�อความเจรญิรุง่เรอืง ของเทศบาลตําบลรอ่นทองต่อไป

                                                                                                                                        ขอบคุณครบั



งานพัฒนาชุมชน

งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วนัจันทรที์� 24 พฤษภาคม 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรี
ตําบลรอ่นทอง พรอ้มด้วย นายเอกนิรนัดร ์ จันทรง์าม รองนายกเทศมนตร ี  
 นําเจ้าหน้าที�งานป�องกันฯ และเจ้าหน้าที�กองชา่ง พรอ้มด้วยรถกระเชา้ไฟฟ�า
ออกปฏิบติัภารกิจตัดกิ�งไผห่กัขวางถนนบรเิวณซอยทุ่งเกตุ เพื�อความปลอดภัย
ของประชาชนและผูที้�สัญจรไปมาบรเิวณดังกล่าว 

วนัพุธที� 26 พฤษภาคม 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายให ้นายเอกนิรนัดร ์ จันทรง์าม รองนายกเทศมนตรี
นายบรรพต ปลอดโปรง่ รองนายกเทศมนตร ีนํากําลังเจ้าหน้าที�งานป�องกันฯ ลงพื�นที�ตรวจสอบท่อระบายนํ�าบรเิวณบา้นดอนสํานัก หมูที่� 1 ตําบลรอ่นทอง
ซึ�งพบวา่มกีารอุดตันทําใหม้นํี�าขงับรเิวณดังกล่าว พรอ้มกันนี�เจ้าหน้าที�งานป�องกันฯ ได้ดําเนินการแก้ไข โดยการขุดลอกทางระบายนํ�าเพื�อใหนํ้า้สามารถ
ไหลผา่นได้สะดวก ทั�งนี�เพื�อเป�นการบรรเทาความเดือดรอ้นเบื�องต้นใหกั้บประชาชน

วนัองัคารที� 25 พฤษภาคม 2564 นายธรีพฒัน์ กิจรกัษา
เลขานกุารนายกเทศมนตร ี พรอ้มด้วยนักพฒันาชุมชน และ
นักประชาสัมพนัธ ์ นําเจ้าหน้าที�พฒันาสังคมและความมั�นคง
ของมนษุยจั์งหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ ลงพื�นที�เพื�อสนับสนนุงบ
ประมาณในการปรบัสภาพแวดล้อมที�อยูอ่าศัยใหม้สีภาพ
พื�นที�เหมาะสมต่อการใชช้วีติประจําวนั และมใิหเ้กิดอนัตราย
ต่อผูพ้กิาร  ใหแ้ก่ นายบุญม ีฉิมพาลี หมูที่� 5 ตําบลรอ่นทอง 

วนัจันทรที์� 24 พฤษภาคม 2564 นายบรรพต ปลอดโปรง่ รองนายกเทศมนตรี
พรอ้มด้วยนางสาววภิาดา น้อยสะอาด นักพฒันาชุมชน นําเจ้าหน้าที�พฒันา
สังคมและความมั�นคงของมนษุยจั์งหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ เยี�ยมบา้นและเก็บขอ้มูล
ผูป้ระสบป�ญหาทางสังคม (ด้านเด็ก) เพื�อขอรบัการสนับสนนุชว่ยเหลือผูป้ระสบ
ป�ญหาทางสังคม จํานวน  7 ครวัเรอืน 
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ตัวอย่าง
เอกสารแจ้งยอดการชาํระภาษี

  ตามที�ภาษีที�ดนิและสิ�งปลกูกสรา้ง ของป� 2564 ที�ได้มกีารขยายเวลาในการชาํระภาษีออกไป
จนถึง 30 มถุินายน 2564  ซึ�งป�นี�รฐัไดมี้มาตรการชว่ยเหลอื โดยลดภาษีที�ตอ้งเสียให้ 90%
เหมือนป�ที�แล้ว (จ่ายแค่ 10%) และสามารถผอ่นชาํระเป�น 3 งวด ได้  คือ
   – งวดที� 1 ภายในเดอืน มถุินายน 2564
   – งวดที� 2 ภายในเดอืน กรกฎาคม 2564
   – งวดที� 3 ภายในเดอืน สิงหาคม 2564
   โดยเงนิขั�นต�าที�จะมสิีทธผิอ่นชาํระได ้ต้องมจํีานวนตั�งแต ่3,000 บาทขึ�นไป โดยให้ผูมี้หน้าที�
เสียภาษียื�นหนังสือขอผอ่นชาํระภาษีต่อเทศบาลตําบลรอ่นทองภายในเดอืนมถุินายนนี�

  ดังนั�น ย�าเตอืน ทกุทา่นนะคะ เดอืนมถินุายน นี�  เป�นเดอืนสุดทา้ยของการขยายเวลาเสียภาษี
หากทา่นไม่ชาํระภายในกําหนด ทา่นจะต้องเสียค่าปรบั

         ชาํระหลังจาก 30 มิถุนายน มค่ีาปรบั สงูถึงรอ้ยละ 40  ของจํานวนค่าภาษีที�ค้างชาํระ
และเงนิเพิ�มรอ้ยละ 1 ต่อเดอืน ของค่าภาษีที�ค้างชาํระ ไมร่วมเบี�ยปรบั ตามมาตรา 68 และ
มาตรา 70 แห่งพระราชบัตญติัภาษีที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งป� 2562

            เนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19)  ป�จจุบนั    
         เพื�ออํานวยความสะดวกให้กับผูม้หีน้าที�เสียภาษี  ลดการเดนิทาง  ลดโอกาสการสัมผสั
รวมถึง ลดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อโควดิ 19  
ทา่นสามารถชาํระเงนิผา่นระบบออนไลน์ ไดต้ั�งแตบ่ดันี�  
จนถึง วนัที� 29 มถุินายน 2564  แต่หากพ้นกําหนด 
ทา่นต้องมาติดต่อที�เทศบาลตําบลรอ่นทอง

         หากมีขอ้สงสัย สามารถสอบถามเพิ�มเตมิที� 
              งานพัฒนารายได ้กองคลงั

             หมายเลขโทรศัพท ์0-3269-7286 ตอ่ 8 
              ในวันและเวลาราชการ

อย่าลืม!!
ม.ิย.เดอืนสดุทา้ยแลว้ 

อยา่ลมื จ่ายภาษี!
ไมง่ั�นจะมค่ีาปรบันะ

กองคลังโทร. 0-3269-7286 ต่อ 8

น้องภาษีมีเรื�องมาบอก 



วนัศุกรที์� 7 พฤษภาคม 2564 นางอุทัย พุม่สวสัดิ� ผูอ้าํนวยการกองคลัง รกัษาราชการแทนปลัดเทศบาล รกัษาราชการแทนนายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง
และเจ้าหน้าที�กองสาธารณสุขฯ ลงพื�นที�รว่มกับ นางสาวศิรพิร สัตถาพร นักวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการพเิศษ พรอ้มด้วยคณะเจ้าหน้าที�จากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ นายสุดใจ ชูจันทร ์ จากสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอบางสะพาน และ นายธงชยั ใจสงบ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิ 
 สุขภาพตําบลรอ่นทอง ตรวจแนะนําการเฝ�าระวงัตามมาตรการป�องกันการแพรร่ะบาดเชื�อโควดิ 19 บรเิวณตลาดสดเทศบาลตําบลรอ่นทอง

วนัองัคารที� 11 และวนัพุธที� 12 พฤษภาคม 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายใหเ้จ้าหน้าที�กองสาธารณสุขฯ ลงพื�นที�
ล้างทําความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลรอ่นทอง พรอ้มฉีดพน่นํ�ายาฆา่เชื�อ หลังจากใชเ้ป�นสถานที�ในการฉีดวคัซนีโควดิ19 ใหกั้บประชาชน

เจ้าหน้าที�กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อมลงพื�นที�ตรวจสอบและประเมนิสถานประกอบการเพื�อพจิารณาต่อใบอนญุาต/หนังสือรบัรองการแจ้งการจําหน่ายอาหาร
และการประกอบกิจการที�เป�นอนัตรายต่อสุขภาพ พรอ้มนี�ได้เน้นยํ�าใหส้ถานประกอบการดําเนินการตามมาตรการป�องกันโรคโควดิ 19 อยา่งเครง่ครดั

ปฏิบัติการป�องกันโรคพษิสุนัขบา้ ในเขตเทศบาลตําบลรอ่นทอง รว่มกับ อสม. 

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



ชุมชนบนดอน

ชุมชนเขาดิน

กองช่าง
โทร. 0-3269-7286 ต่อ 7

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป�นถนน คสล. ซอยเขายม หมู่ที�  5 ตําบลร่อนทอง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป�นถนน คสล. ซอยเพชรเกษมชายทะเล 4 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที�  4 ตําบลร่อนทอง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลตําบลร่อนทอง 13 (ศูนย์รวมกิจภัณฑ์) (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที�  4 ตําบลร่อนทอง

                         ก่อนดําเนินการ                                                                    ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

งานซ่อมบาํรุงรักษาทาง

                         ก่อนดําเนินการ                                                                    ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

                         ก่อนดําเนินการ                                                                    ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

โดยการปะด้วยยางมะตอยสาํเร็จรูป

ชุมชนวัดเกาะยายฉิม

ชุมชนทุ่งสะเดาหวาน
ติดตั�งและซ่อมแซม

ไฟฟ�าสาธารณะ

ดูแลสถานที�ตลาดสดเทศบาล

ตรวจสอบมาตรนํ�าประปาและดูแลพื�นที�บริเวณห้องนํ�าตลาดสดเทศบาลซ่อมแซมหลังคาตลาดสดเทศบาล

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


กองการศึกษา
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   วนัพฤหสับดีที� 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทองเป�นประธานการประชุม
คณะผูบ้รหิารเพื�อคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ�น ครั�งที� 1/2564 โดยมคีณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที�ผูเ้กี�ยวขอ้งเขา้รว่มประชุม 
   โดยมวีตัถุประสงค์เพื�อใหก้ารจัดทําแผนพฒันาของเทศบาลตําบลรอ่นทอง เกิดกระบวนการมส่ีวนรว่ม การบรหิารราชการ บรรลุเป�าหมาย 
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ�ต่อภารกิจของรฐั  มปีระสิทธภิาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชงิภารกิจของรฐั 
โดยใชว้ธิกีารบรหิารกิจการบา้นเมอืงที�ดีและใหคํ้านึงถึงการมส่ีวนรว่มของประชาชน  จึงได้ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ�นในระดับตําบล 
เพื�อจัดทําแผนพฒันาของเทศบาลตําบลรอ่นทองต่อไป ประกาศเทศบาลตําบลรอ่นทอง เรื�อง 

สัดส่วนประชาคมท้องถิ�นระดับตําบล

ประโยชน์การจัดทําแผนพฒันาท้องถิ�น  
1. การบรรลุจุดมุง่หมายตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา พนัธกิจ และวสัิยทัศน์ที�กําหนดไว ้ซึ�งการบรรลุจุดมุง่หมาย มคีวามสําคัญอยา่งยิ�งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุกครั�ง 
     ยอ่มต้องมจุีดมุง่หมายปลายทางที�กําหนดไว ้ถ้าจุดมุง่หมายที�กําหนดไวม้คีวามชดัเจน ก็จะชว่ยใหก้ารปฏิบติัตามแผนมทิีศทางมุง่ตรงไปสู่จุดมุง่หมายที�กําหนดไวไ้ด้อยา่งสะดวกและ
     เกิดผลดี  
2. เกิดความประหยดั การวางแผนเกี�ยวขอ้งกับการใชส้ติป�ญญาเพื�อคิดวธิกีารใหอ้งค์กรบรรลุถึงประสิทธภิาพ มกีารประสานงานและสอดคล้องต่อเนื�องกัน ก่อใหเ้กิดความเป�นระเบยีบ 
     และใชท้รพัยากรอยา่งคุ้มค่า  
3. ลดความไมแ่น่นอน เนื�องจากการจัดเก็บรายได้ การใชจ่้ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นขึ�นอยูกั่บสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนจะชว่ยใหเ้กิดความแน่นอน
     ในการใชง้บประมาณที�ผา่นการวเิคราะหส์ภาพพื�นฐานของขอ้เท็จจรงิ  
4. ผูบ้รหิารท้องถิ�นใชเ้ป�นเกณฑ์ในการควบคุม  การดําเนินภารกิจของเทศบาลได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป�นสิ�งที�แยกออกจากกันไมไ่ด้ ต้องดําเนินการควบคู่กัน และพึ�งพา
     อาศัยซึ�งกันและกัน การควบคุมจะทําใหก้ารใชง้บประมาณและการดําเนินโครงการสัมพนัธกั์น  
5. ทําใหเ้กิดการประสานงานที�ดี การจัดทําแผนพฒันาท้องถิ�น ชว่ยสรา้งความมั�นใจในเรื�องความเป�นเอกภาพที�จะบรรลุจุดมุง่หมายของเทศบาลในอนาคต ทําใหโ้ครงการต่างๆ ที�วางแผน
     ไวไ้ปสู่จุดมุง่หมายเดียวกัน รวมทั�งความซ�าซอ้นในการปฏิบติังานของแต่ละฝ�ายด้วย  
6. ส่งเสรมินวตักรรมและการสรา้งสรรค์ การวางแผนเป�นพื�นฐานการตัดสินใจ และเป�นสิ�งที�ชว่ยใหเ้กิดความคิดใหม่ๆ  (นวตักรรม) และความคิดสรา้งสรรค์ เนื�องจากขณะที�มกีารวางแผน 
     จะเป�นการระดมความคิดของคณะทํางานทําใหเ้กิดโครงการใหม่ๆ   ที�นํามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นได้  
7. พฒันาแรงจูงใจ  เป�นการบง่ชี�ใหเ้หน็ถึงความรว่มแรงรว่มใจในการทํางานของผูบ้รหิาร และยงัเป�นการสรา้งแรงจูงใจใหก้ลุ่มผูป้ฏิบติังานที�สามารถรบัรูค้วามคาดหวงัของหน่วยงานได้ 

กองวิชาการและแผนงาน
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     เพื�อเป�นการสนับสนนุการมส่ีวนรว่มของประชาชนในการจัดทํา/ทบทวนแผนพฒันาท้องถิ�น หรอืการเพิ�มเติมแผนพฒันาท้องถิ�น
จึงใหผู้บ้รหิารท้องถิ�นกําหนดรูปแบบการประชาคมท้องถิ�น และประกาศใหม้กีารประชุมประชาชนท้องถิ�น 

วตัถุประสงค์การจัดทําแผนพฒันาท้องถิ�น 
1. เพื�อใหก้ารบรหิารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป�นไปเพื�อประโยชน์ของประชาชน โดยมแีผนพฒันาเป�นเครื�องมอืชว่ยผลักดันและสนับสนนุ 
2. เพื�อแสดงความสัมพนัธแ์ละสอดคล้องกันระหวา่งแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาและการจัดทํางบประมาณประจําป� 
3. เพื�อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั�งเพื�อเป�นการประเมนิผลการพฒันาในชว่งเวลาแต่ละป�วา่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตรก์ารพฒันา
     อยา่งมปีระสิทธภิาพตามเป�าหมายหรอืไม ่
4. เพื�อเป�นการจัดเตรยีมแผนงาน โครงการพฒันาต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นลักษณะที�พรอ้มจะบรรจุในเอกสารเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป� 
     และสามารถนําไปสู่การปฏิบติัได้ทันทีที�รบังบประมาณ 



ฝ�ายสภาเทศบาล

นายจุมพล ถนอมนาค
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง เขต 1
รองประธานสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง

 

 

นางอุทัย  พุม่สวสัดิ�
ผูอ้าํนวยการกองคลัง 

รกัษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลรอ่นทอง
เลขานกุารสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง

 สมาชกิสภาเทศบาล  เขต 2

 

นายปรดีา  วภิาสวชัรโยธนิ
นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง

 

โครงสรา้งการบรหิารงาน
เทศบาลตําบลรอ่นทอง

ฝ�ายบรหิาร

นายนิกร เวชพฒัน์
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง เขต 2

ประธานสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง

 

สมาชกิสภาเทศบาล  เขต 1

 

นายสมนึก มานพ
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายประยงค์ ทองจีน
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายอนชุิต เอยีดแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายชวนากร ชมภูพนัธ์
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางภิรมย ์เปล่งปลั�ง
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายมงคล ตราทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายสมชาย โกณฑา
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายจํานง กระจ่างแจ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายธนศัูกดิ� กลัดนาค
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายสุคน แก้วเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายเอกนิรนัดร ์จันทรง์าม
รองนายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง

 
 

 

นายบรรพต ปลอดโปรง่
รองนายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง

 
 

 

นายธรีพฒัน์ กิจรกัษา
เลขานกุารนายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง

 
 

 

วิสัยทัศน์
ของเทศบาลตําบลร่อนทอง

“เป�นศูนย์กลางการพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ 
การศึกษา พรั�งพร้อมด้วยสาธารณูปโภค 

เพื�อสืบสานประเพณีท้องถิ�นด้วยวิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั�งยืน”


