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11 มถุินายน 2564 เป�นตัวแทนสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยงัชพีพรอ้มเงนิ จํานวน 500 บาท ใหกั้บผูพ้กิารทางสายตา หมูที่� 4 ตําบลรอ่นทอง 

10 มถุินายน 2564 เยี�ยมบา้น และเก็บขอ้มูล เพื�อขอรบัการสนับสนนุงบประมาณในการปรบัสภาพแวดล้อมที�อยูอ่าศัยใหแ้ก่คนพกิาร จํานวน 2 ครวัเรอืน 

สํานักปลัดเทศบาล โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6

งานพัฒนาชุมชน
ตามที�พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7) กําหนดใหเ้ทศบาลตําบลมีหน้าที�ในการพฒันา

สตร ีเด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้กิาร เทศบาลตําบลรอ่นทอง จึงมีบทบาทและหน้าที�ในการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน และได้เล็งเหน็วา่สถาบัน
ครอบครวัเป�นพื�นฐานหลักและรากฐานที�สําคัญของสังคม โดยมีการทํางานแบบบูรณาการเชื�อมโยงงานพฒันาชุมชนรว่มกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เชน่

สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอบางสะพาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนษุยจั์งหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ฯลฯ เพื�อพฒันาความเป�นอยู่
ของประชาชนใหเ้กิดความผาสุก เกิดความเจรญิในด้านต่างๆ อยา่งเหมาะสม ชว่ยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลในทุกๆ ด้าน โดยมีการปฏิบัติงาน ดังนี� 

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลรอ่นทอง
24 มิถุนายน 2564 เยี�ยมชมและใหกํ้าลังใจ พรอ้มเป�นตัวแทนในการมอบเงนิสนับสนนุ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลรอ่นทอง ในการจัดกิจกรรม 
สภาเด็กรอ่นทองรว่มใจ ผลิตสบูเ่หลว ต้านภัยโควดิ – 19 ระลอก 3 โดยการผลิตสบูเ่หลว บรรจุหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื�อแจกจ่ายใหกั้บ
ประชาชนและสถานศึกษาในพื�นที�อาํเภอบางสะพาน 

งานการเจ้าหน้าที�
21 มิถุนายน 2564 ประชุมพจิารณาปรบัปรุงงานในโครงสรา้งส่วนราชการใหม่และเพิ�มตําแหน่งในส่วนตรวจสอบภายใน



24 มถุินายน 2564 บรเิวณท่ารถเกาะยายฉิม

งานป�องกันฯ ได้รบัแจ้งจากประชาชน ประสานจับสัตวเ์ลื�อยคลาน  เจ้าหน้าที�ได้ออกปฏิบัติการใหค้วามชว่ยเหลือ

6 มถุินายน 2564 บา้นประชาชนบรเิวณหลังโรงเรยีนดอนสํานัก

10 มถุินายน 2564 ตัดต้นไมแ้ละกิ�งไมที้�หกัโค่นทับสายไฟฟ�าบรเิวณทุ่งทับทอง 24 มถุินายน 2564 ตัดต้นไมแ้ละกิ�งไมที้�หกัโค่นบรเิวณวดัไทรคู่

จับสัตวเ์ลื�อยคลานจับสัตวเ์ลื�อยคลาน

ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้

บรกิารแจกจ่ายนํ�าสาํหรบัใชใ้นครวัเรอืนบรกิารแจกจ่ายนํ�าสาํหรบัใชใ้นครวัเรอืน

22 มถุินายน 2564 แจกจ่ายนํ�า ซอยสมถวลิ 25 มถุินายน 2564 ลงพื�นที�แจกจ่ายนํ�า  บา้นเขายมเเละบา้นเขาดิน 

28 มถุินายน 2564 บรเิวณรา้นประเสรฐิยนต์

สํานักปลัดเทศบาลโทร. 0-3269-7286 ต่อ 6

งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป�นหน่วยงานที�อยูใ่กล้ชดิประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเขา้ไปใหค้วามชว่ยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลําดับแรก

ก่อนที�หน่วยงานภายนอกจะเขา้ไปใหค้วามชว่ยเหลือ ประกอบกับพระราชบัญญัติป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กําหนดให ้อปท. มีหน้าที�
ในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหผู้บ้รหิาร อปท. เป�นผูอ้าํนวยการท้องถิ�น ในการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ�นตน 

จึงถือเป�นภารกิจสําคัญของ อทป. ที�จะต้องเตรยีมความพรอ้มในการป�องกันสาธารณภัยและชว่ยเหลือ รวมถึงพฒันาขดีความสามารถในการเผชญิเหตุ
นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง ได้กําหนดนโยบายด้านการพฒันาสังคมและคุณภาพชวีติ  ในด้านการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการใหมี้ประสิทธภิาพ รวดเรว็ และเหมาะสมกับพื�นที� เพื�อชว่ยเหลือ แก้ไข และบรรเทาความเดือดรอ้นใหกั้บประชาชนต่อไป

ประชาชนที�ได้รบัผลกระทบและได้รบัความเดือดรอ้น สามารถมาเขยีนคํารอ้งได้ที� งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักปลัดเทศบาล หรอืสแกน QR Code ผา่นระบบ E-Service หรอื หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 697286 ต่อ 6
เพื�อเป�นขอ้มูลสําหรบัใหค้วามชว่ยเหลือต่อไป 

งานป�องกันฯ พรอ้มรถกระเชา้ไฟฟ�าและเครื�องมือ ตัดต้นไม้และกิ�งไม้ที�หกัโค่น เพื�อไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่อชวีติและทรพัย์สินของประชาชน

ลอกท่อระบายนํ�าและกําจัดขยะ ดิน วชัพชืที�อุดตันลอกท่อระบายนํ�าและกําจัดขยะ ดิน วชัพชืที�อุดตัน  
เจ้าหน้าที�งานป�องกันฯ กองชา่ง และกองสาธารณสุขฯ ลงพื�นที�ลอกท่อระบายนํ�าและกําจัดขยะ ดิน วชัพชืที�อุดตัน เพื�อแก้ไขป�ญหาการระบายนํ�า เพิ�มประสิทธภิาพการระบายนํ�า
ในพื�นที�เสี�ยงเกิดนํ�าท่วมขังผิวจราจร และเป�นการเตรยีมความพรอ้มรองรบัการระบายนํ�าในชว่งฤดูฝน ภายในเขตเทศบาลตําบลรอ่นทอง



งานพัฒนารายได้ กองคลัง รบัชาํระภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง ประจําป� 2564 พรอ้มทั�งตอบขอ้ซักถามเกี�ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที�ดิน
และสิ�งปลูกสรา้ง ป� 2562  และประชาสัมพันธเ์น้นยํ�าใหผู้้มีหน้าที�เสียภาษีมาชาํระภาษีภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพื�อมิใหเ้สียค่าปรบั

 
 

กองคลัง โทร. 0-3269-7286 ต่อ 8

งานพัฒนารายได้

เบี�ยปรบั
10% ของค่าภาษี มาชาํระก่อนออกหนังสือแจ้งทวงถาม

20% ของค่าภาษี มาชาํระภายในวนัที�กําหนดไวใ้นหนังสือทวงถาม

40% ของค่าภาษี มาชาํระเกินวนัที�กําหนดไวใ้นหนังสือทวงถาม

1%  ของค่าภาษี ต่อเดือนที�ค้างชาํระเงนิเพิ�ม  :  
เบี�ยปรบั, เงนิเพิ�ม, 

อายดัทรพัยสิ์นและขายทอดตลาด 
ระงบัการทํานิติกรรมที�ดิน

บทลงโทษ  :  

หากมีขอ้สงสัย สามารถสอบถามเพิ�มเติมที� งานพฒันารายได้ กองคลัง 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3269-7286 ต่อ 8  ในวนัและเวลาราชการ

ฐานภาษี : มูลค่าของที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง (ราคาประเมินทุนทรพัย)์

หากท่าน : ชาํระภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสรา้งหลังเดือนมิถุนายน



HTTPS://1TH.ME/TCITF

เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564

กองคลังโทร. 0-3269-7286 ต่อ 8

รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
(ไตรมาสที� 3)  ป�งบประมาณ พ.ศ.2564

          ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 3) พ.ศ.2558 หมวด 101/1 ใหห้วัหน้าหน่วยงานคลังจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน
รายไตรมาส ตามแบบที�กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�นกําหนด เพื�อนําเสนอผูบ้รหิารท้องถิ�นภายในสามสิบวนันับจากวนัสิ�น
ไตรมาส และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเป�ดเผยใหป้ระชาชนทราบ
              กองคลัง  เทศบาลตําบลรอ่นทอง จึงขอรายงานงบแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที� 3 ป�งบประมาณ 2564
โดยมีรายละเอยีด ดังนี�



เทศบาลตําบลรอ่นทอง รว่มกับ อสม.ทต.รอ่นทอง ลงพื�นที�ตรวจตลาดนัดภายในเขตเทศบาลตําบลรอ่นทอง ในการแนะนํา
และชี�แจงแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื�อสรา้งความตระหนักและเขา้ใจในการปฏิบัติตน รวมถึงสรา้งความมั�นใจในการใชบ้รกิารภายในพื�นที�ตลาด 
 

ตลาดนัดวนัจันทร ์(เป�ดท้ายสามแยกบางสะพาน)

ตลาดนัดวนัพุธ (ตลาดเกาะยายฉิม)

ตลาดนัดวนัพฤหสับดี (สามแยกบางสะพาน)

ตลาดนัดวนัศุกร ์(เป�ดท้ายเกาะยายฉิม)

30 มิถุนายน 2564 ฉีดพน่นํ�ายาฆา่เชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ณ สํานักงานที�ดินจังหวดัประจวบคีรขีนัธ ์สาขาบางสะพาน สถานที�ที�เกี�ยวขอ้งกับผูป้�วยยนืยนั ตามไทม์ไลน์
ที�แจ้งขอ้มูลกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัประจวบคีรขีนัธ์

14 มิถุนายน 2564 ฉีดพน่นํ�ายาฆา่เชื�อไวรสัโคโรนา 2019 บรเิวณบา้นผูป้�วยยนืยนั และพื�นที�เสี�ยงตามไทม์ไลน์ของผูป้�วยยนืยนัที�แจ้งขอ้มูลกับ สสจ.

14 มิถุนายน 2564 ฉีดพน่นํ�ายาฆา่เชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทอง (ศูนย์โรงเรยีนธนาคารออมสิน) และ
โรงเรยีนธนาคารออมสิน เพื�อเตรยีมความพรอ้มก่อนการเป�ดเรยีน และเพื�อป�องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ในพื�นที�สถานศึกษา

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

ตรวจตลาดนัดเพื�อแนะนําการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโควดิ 19

เทศบาลตําบลรอ่นทอง ลงพื�นที�ปฏิบัติการฉีดพน่นํ�ายาฆา่เชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตลาดนัดวนัเสาร(์เป�ดท้ายทุ่งมะพรา้ว)



16 มิถุนายน 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง พรอ้มด้วยนายเอกนิรนัดร ์จันทรง์าม รองนายกเทศมนตรี
นายบรรพต ปลอดโปรง่ รองนายกเทศมนตร ี และนายธรีพัฒน์ กิจรกัษา เลขานกุารนายกเทศมนตร ี ลงพื�นที�ติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที�กองสาธารณสุขฯ และงานป�องกันฯ ในการฉีดล้างและทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลตําบลรอ่นทอง (ตลาดสดเกาะยายฉิม)
เพื�อความสะอาดและความเป�นระเบียบเรยีบรอ้ยของตลาด

ฉีดล้างและทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลตําบลรอ่นทอง
กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อมโทร. 0-3269-7286 ต่อ 5

เทศบาลตําบลรอ่นทอง รว่มกับ อสม.ทต.รอ่นทอง ลงพื�นที�ปฏิบัติการพน่หมอกควนัป�องกันโรคไขเ้ลือดออก 
พรอ้มแจกทรายอะเบท และแผน่พบัประชาสัมพนัธ ์เพื�อรณรงค์ใหค้วามรูเ้รื�องการควบคุมและป�องกันโรคไขเ้ลือดออก

ปฏิบัติการป�องกันโรคไข้เลือดออก

ชุมชนสามแยก - บ้านสวน

ชุมชนวดัเกาะยายฉิม

ชุมชนป�ารอ่น

ชุมชนโรงเรยีนธนาคารออมสิน

11 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติการพน่หมอกควนัป�องกันโรคไขเ้ลือดออก ณ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทอง ทั�ง 2 ศูนย์
(ศูนยโ์รงเรยีนธนาคารออมสิน และศูนยต์ลาดเกาะยายฉิม) พรอ้มแจกทรายอะเบทใหกั้บครู และผูดู้แลเด็ก 



25 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที�กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม ลงพื�นที�รว่มกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัประจวบคีรขีนัธ์
สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอบางสะพาน และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลรอ่นทอง ตรวจแนะนําการเฝ�าระวงัตามมาตรการ
ป�องกันการแพรร่ะบาดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที�จําหน่ายอาหาร (ตลาดประเภทที� 2) และรา้นกาแฟ     
 (ที�ใหนั้�งรบัประทาน) ตามมาตรฐาน SHA+ และมาตรฐาน Thai Stop Covid Plus

3 มิถุนายน 2564 ชว่ยเหลือและปฐมพยาบาล
ผูบ้าดเจ็บตกต้นไม้ 1 ราย บรเิวณบ้านเนินกรวด

 
 

21 มิถุนายน 2564 รบัแจ้งสนับสนนุชว่ยเหลืออุบัติเหตุ
รถ จยย. พบผูบ้าดเจ็บ 2 ราย บรเิวณบา้นราษฎรป์ระสงค์ 
ต.ทองมงคล ปฐมพยาบาลและนําส่ง รพ.บางสะพาน

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

แนะนํามาตรฐาน SHA+ และมาตรฐาน THAI STOP COVID PLUS ป�องกันโควดิ 19

11 มิถุนายน  2564  รบัแจ้งอุบัติเหตุ บรเิวณสะพาน
บ้านวงันํ�าเขยีว พบผูบ้าดเจ็บ 1 ราย

งานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน

16 มิถุนายน 2564 รบัแจ้งอุบัติเหตุรถ จยย.เสียหลัก
ลงรอ่งกลางถนน พบผู้บาดเจ็บ1ราย บรเิวณบ้านเขาดิน
ปฐมพยาบาลและนําส่ง รพ.บางสะพาน

23 มิถุนายน 2564 รบัแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะพลิกควํ�า บนถนนเพชรเกษม
พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย บรเิวณบ้านเกาะยายฉิม 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=210258630933520&id=102894338336617&__cft__[0]=AZU2TAfwFGaQGL0KXbgFLhhq1ovIQu5MV7TtHeEiFDOZv1l0-XtVW67f8ohRWZhvB5FW8sCvrywQEgNbnfodbKi28WOBjjtiTAN8clWyteZ15UXMC-RxMSMQjEvHWFetzrLZLh9r1yeBr0D0uDpauOYlGB4b7_jGXyrsmKSHOSdjpw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=210258630933520&id=102894338336617&__cft__[0]=AZU2TAfwFGaQGL0KXbgFLhhq1ovIQu5MV7TtHeEiFDOZv1l0-XtVW67f8ohRWZhvB5FW8sCvrywQEgNbnfodbKi28WOBjjtiTAN8clWyteZ15UXMC-RxMSMQjEvHWFetzrLZLh9r1yeBr0D0uDpauOYlGB4b7_jGXyrsmKSHOSdjpw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=210258630933520&id=102894338336617&__cft__[0]=AZU2TAfwFGaQGL0KXbgFLhhq1ovIQu5MV7TtHeEiFDOZv1l0-XtVW67f8ohRWZhvB5FW8sCvrywQEgNbnfodbKi28WOBjjtiTAN8clWyteZ15UXMC-RxMSMQjEvHWFetzrLZLh9r1yeBr0D0uDpauOYlGB4b7_jGXyrsmKSHOSdjpw&__tn__=%2CO%2CP-R


เป�าหมายการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที�ดี

    เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
    เกิดผลสัมฤทธิ�ต่อภารกิจของรัฐ
    มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
    ไม่มีขั�นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป�น
    มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
    ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
         ความต้องการ
    มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ�าเสมอ
    

การบรหิารจัดการบนพื�นฐานหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย  6  องค์ประกอบ ดังนี� 
   1) หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎขอ้บงัคับต่าง  ๆ   ใหทั้นสมยัและ 
เป�นธรรม เป�นที�ยอมรบัของสังคม โดยถือวา่เป�นการปกครองภายใต้กฎหมาย
มใิชต่ามอาํเภอใจ หรอือาํนาจของบุคคล 
   2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยดึมั�นในความถูกต้องดีงาม โดยใหเ้จ้าหน้าที�ของรฐั 
ยดึถือหลักนี�ในการปฏิบติัหน้าที�ใหเ้ป�นตัวอยา่งแก่สังคม และส่งเสรมิสนับสนนุ
ใหป้ระชาชนพฒันาตนเองไปพรอ้มกันเพื�อใหม้คีวามซื�อสัตย ์จรงิใจ ขยนั 
อดทน มรีะเบยีบวนัิย ประกอบวชิาชพีสุจรติ  
   3) หลักความโปรง่ใส ได้แก่ การทําใหสั้งคมไทยมคีวามโปรง่ใส มกีาร
เป�ดเผยขอ้มูลขา่วสารที�เป�นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมา ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูล
ขา่วสารได้สะดวกและมกีระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกต้องชดัเจนได้ 
   4) หลักความมส่ีวนรว่ม ได้แก่ การเป�ดโอกาสใหป้ระชาชนมส่ีวนรว่มรบัรู ้และ
เสนอความเหน็ในการตัดสินใจป�ญหา ไมว่า่ด้วยการแสดงความเหน็ การไต่สวน 
การประชาพจิารณ์ การแสดงประชามติ หรอือื�น  ๆ
   5) หลักความรบัผดิชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธหิน้าที�ความสํานึกในความรบัผดิชอบต่อสังคม การใส่ใจป�ญหาสาธารณะ  
และกระตือรอืรน้ในการแก้ป�ญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเหน็ที�แตกต่าง และความกล้าที�จะยอมรบัผลจากการกระทําของตน 
   6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบรหิารจัดการและใชท้รพัยากรที�มจํีากัด เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยยดึหลักความ
ประหยดัและความคุ้มค่า ซึ�งจําเป�นจะต้องตั�งจุดมุง่หมายไปที�ผูร้บับรกิารหรอืประชาชนโดยส่วนรวม

กองวิชาการและแผนงานโทร. 0-3269-7286 ต่อ 3

ธรรมาภิบาล
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

www.ronthongcity.go.th Facebook : 
ทต.รอ่นทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขีนัธ์

ชอ่งทางติดตามขอ้มูลขา่วสารและติดต่อสื�อสาร เทศบาลตําบลรอ่นทอง

สํานักงานเทศบาลตําบลรอ่นทอง
เลขที� 123  หมูที่� 4  ตําบลรอ่นทอง อาํเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ 77230

หมายเลขโทรศัพท์   0-3269-7286 หมายเลขโทรสาร    0-3269-7495



24 มถุินายน 2564   ซอยบนดอน-รา้นขนมจีน

24 มถุินายน 2564 ซอ่มแซมถนนซอยโรงพกั-ทุ่งทับทอง   

24 มถุินายน 2564   รอยต่อคอนกรตี ชุมชนเขาดิน

4 มถุินายน 2564   ซอ่มแซมถนนซอยเพชรเกษม - ชายทะเล 1 4 มถุินายน 2564   ซอ่มแซมถนนซอยบงึผกัหนาม 

งานไฟฟ�าสาธารณะ

กองช่าง
โทร. 0-3269-7286 ต่อ 7

                                                                                                    เนื�องจากป�จจุบันมีการใชร้ถใชถ้นนในการสัญจรไปมาเพิ�มมากขึ�น รวมทั�งจากการ      
                                                                                                 เสื�อมสภาพของวสัดุตามธรรมชาติ  และจากภัยธรรมชาติ  ส่งผลใหถ้นนเกิดความ
ชาํรุดเสียหาย เทศบาลตําบลรอ่นทอง จึงจําเป�นจะต้องดําเนินการซ่อมแซม บํารุงรกัษาทางใหอ้ยูใ่นสภาพที�พรอ้มใชง้าน เพื�อป�องกันมิให้
ความเสียหายลุกลามแผว่งกวา้งออกไป การซ่อมแซมบํารุงรกัษาทางใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่ป�นประจําตลอดเวลา นอกจากผูใ้ชถ้นนจะได้รบั 
 ความสะดวก รวดเรว็และปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งแล้ว ยงัเป�นการป�องกันอุบัติเหตุที�อาจจะเกิดขึ�น และประหยดัเงนิงบประมาณ    

งานซ่อมบาํรุงรักษาทาง

การใหบ้รกิารไฟฟ�าสาธารณะแก่ประชาชน ถือเป�นภารกิจหน้าที�สําคัญประการหนึ�ง
ของเทศบาลตําบลรอ่นทอง  ซึ�งต้องดูแลและใหบ้รกิารสาธารณูปโภคแก่ประชาชน
ใหไ้ด้อยา่งทั�วถึง บําบัดทุกข์บํารุงสุขใหแ้ก่ประชาชน รวมทั�งการใหค้วามปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สิน จึงจําเป�นต้องมีไฟฟ�าส่องสวา่งบรกิารแก่ประชาชน 
 ซึ�งประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ�าสาธารณะขัดขอ้งได้ผา่นชอ่งทาง ดังนี� แจ้งเหตุโดยการเขยีนคํารอ้ง/หนังสือรอ้งเรยีนที�กองชา่ง แจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 0-3269-7286 ต่อ 7   แจ้งเหตุทางเวบ็ไซต์เทศบาลตําบลรอ่นทอง  แจ้งเหตุผา่นพนักงานเทศบาล  สมาชกิสภา  หรอืคณะผูบ้รหิาร เพื�อใหก้ารชว่ยเหลือ
และแก้ไขป�ญหาความเดือดรอ้นได้อยา่งรวดเรว็  รวมถึงป�องกันอุบัติเหตุและเหตุรา้ยที�อาจจะเกิดขึ�นในชว่งเวลากลางคืน สรา้งความอุน่ใจใหกั้บประชาชน



10 มิถุนายน 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง มอบหมายให ้นายบรรพต ปลอดโปรง่ รองนายกเทศมนตรี
พรอ้มด้วยนายธรีพัฒน์ กิจรกัษา เลขานกุารนายกเทศมนตร ี นายมงคล ตราทอง และ นายชวนากร ชมภูพนัธ ์ สมาชกิสภาเทศบาล     
 นายวรภันณ์ บุศราวชิ ผูอ้าํนวยการกองชา่ง และเจ้าหน้าที�กองชา่ง ลงพื�นที�สํารวจถนนและเส้นทางภายในเขตเทศบาล เพื�อหาแนวทาง
การดําเนินการที�เหมาะสมกับเส้นทาง และโครงสรา้งพื�นฐานต่างๆ เพื�อนําโครงการฯ ดังกล่าวบรรจุในแผนพฒันาท้องถิ�นของเทศบาล
ตําบลรอ่นทอง และเตรยีมความพรอ้มในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป

กองช่าง
โทร. 0-3269-7286 ต่อ 7

8 มิถุนายน 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง พรอ้มด้วย นายเอกนิรนัดร ์จันทรง์าม รองนายกเทศมนตรี
นายธรีพฒัน์ กิจรกัษา เลขานกุารนายกเทศมนตร ี นายนิกร เวชพฒัน์ ประธานสภาเทศบาล นายประยงค์ ทองจีน สมาชกิสภาเทศบาล  
 นายวรภันณ์ บุศราวชิ   ผูอ้าํนวยการกองชา่ง  เจ้าหน้าที�กองชา่ง    ลงพื�นที�สํารวจและตรวจสอบสภาพสะพาน
บรเิวณทางเขา้สํานักสงฆ์ทุ่งไทรทอง  ชุมชนทุ่งสะเดาหวาน  หมู่ที� 12  ตําบลรอ่นทอง เพื�อหาแนวทางในการ
ดําเนินโครงการก่อสรา้งสะพาน  พรอ้มบรรจุโครงการฯดังกล่าว ในแผนพฒันาท้องถิ�นของเทศบาลตําบลรอ่นทอง
ต่อไป เพื�อใหป้ระชาชนสัญจรได้อยา่งสะดวกและปลอดภัยมากขึ�น

ลงพื�นที�สาํรวจโครงการ เพื�อบรรจุโครงการฯ ในแผนพัฒนาท้องถิ�น

ซ่อมแซมถนนบรเิวณเป�ดท้ายเกาะยายฉิม หมู่ที� 5 ตําบลรอ่นทอง เพื�อแก้ป�ญหานํ� าท่วมขังทาง

ซ่อมแซมป�� มนํ� าและติดบานประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทอง

ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ซอยดาบเจิ�ง (ต่อจากโครงการเดิม) 



18 มิถุนายน 2564 นายปรดีา วภิาสวชัรโยธนิ นายกเทศมนตรตํีาบลรอ่นทอง เป�นประธานในการประชุมเรื�องมาตรการ
เป�ดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทอง ภาคเรยีนที� 1 ป�การศึกษา 2564 ในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื�อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที� รวมถึงการเตรยีมความพรอ้มในการ
จัดการเรยีนการสอน พรอ้มกําชบัครูและผูดู้แลเด็กใหป้ฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อยา่งเครง่ครดั 
เทศบาลตําบลรอ่นทอง มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในความรบัผิดชอบ จํานวน 3 ศูนย ์ได้แก่ 
      1.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทองโรงเรยีนธนาคารออมสิน
      2.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทองโรงเรยีนบา้นดอนสํานัก
      3.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทองหลังตลาดสดเกาะยายฉิม
เนื�องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ที�กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธกิาร และ
หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�นได้ออกประกาศ ยงัไม่เป�นที�น่าไวว้างใจ ด้วยความหว่งใย เทศบาลตําบลรอ่นทอง จึง
ประกาศป�ดการเรยีนการสอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลรอ่นทองทั�ง 3 แหง่ จนกวา่สถานการณ์จะคลี�คลาย
ทั�งนี� เพื�อป�องกันมิใหเ้ด็กเล็กเสี�ยงต่อการสัมผัสโรค  

กองการศึกษา โทร. 0-3269-7286 ต่อ 4

ประชุมเรื�องมาตรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทอง

ครูผูดู้แลเด็กและเจ้าหน้าที�ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทอง เตรยีมความพรอ้มโดยการจัดทําสื�อการเรยีนการสอน
และจัดเตรยีมอุปกรณ์การเรยีนสําหรบัเด็กเล็ก

เตรยีมอุปกรณ์และจัดทําสื�อในการเรยีนการสอน 

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet




จดหมายข่าว ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564                                                 เทศบาลตําบลร่อนทอง

มีมาตรการคัดกรองวดัไขก่้อนเขา้หน่วยงาน
สวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
จัดจุดล้างมือหรอืเจลแอลกอฮอล์อยา่งเพยีงพอ 
จัดระยะหา่งระหวา่งบุคคลอยา่งน้อย 1-2 เมตร
ทําความสะอาดหอ้ง/พื�นผวิสัมผัสรว่ม เป�ดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 
ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจํานวนมาก มีการทํางานเหลื�อมเวลา และ WFH เพื�อลดความแออดัในพื�นที�

  จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื�อเป�นการเฝ�าระวงัและป�องกัน มิให้
เกิดการแพรร่ะบาดในหน่วยงานและประชาชนที�มารบับรกิาร  เทศบาลตําบลรอ่นทอง จึงได้จัดทํา มาตรการในการป�องกัน
การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ในหน่วยงานประกอบด้วย

ดังนั�น ขอความรว่มมือประชาชนผูที้�มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ    
ด้วยความหว่งใยจาก  เทศบาลตําบลรอ่นทอง 

มาตรการป�องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 


