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ดวยความหวงใยจากใจนายกตอม

          การดําเนินงานของเทศบาลตําบลรอนทองประจําเดือนมกราคม  2565  ชวงไตรมาสท่ี  2  (เดือนมกราคม -
มีนาคม)  กระผมนายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง พรอมคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
และทีมงานเทศบาลตําบลรอนทองทุกทานไดทุมเทการทํางานเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จ โดยยึดหลักการใหบริการประชาชน
เปนส่ิงสําคัญ  ควบคูไปกับการพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญรุงเรือง  เพ่ือใหชาวเทศบาลตําบลรอนทองมีความเปนอยู
ท่ีดี ข้ึน ได รับความสะดวกสบายจากบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานครบครัน ทางกระผมไดกําหนดนโยบายการพัฒนา
ในดานตางๆ  อยางตอเน่ืองครอบคลุมในทุกๆ ดาน  และทุกๆ  พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลรอนทอง  ท้ังน้ี  การพัฒนา
ทองถ่ินตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย  กระผมจึงเนนการทํางานแบบเปนทีมหรือการมีสวนรวมจากทุกฝาย
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ และการท่ีทุกคนทุกฝายรวมคิดรวมทํา  ตามบทบาทและหนาท่ีของ
ตนเองอยางเต็มท่ี  ยอมสงผลตอความสําเร็จ และน่ันคือผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชนอยางแทจริง 
          สุดทายน้ี   เน่ืองในศุภวาระดิถีข้ึนปใหม   2565  กระผมขอกราบอาราธนาบารมีแหงคุณพระศรีรัตนตรัย  
และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก   ไดโปรดดลบันดาลใหทานและครอบครัว   ประสบแตความสุข   ความเจริญ 
 สุขภาพแข็งแรง มีพลังกายพลังใจ ร่ํารวยเงินทอง คิดหวังส่ิงใดสําเร็จสมปรารถนาตลอดไป   

นายปรีดา  วิภาสวัชรโยธิน

นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง
4

สารจากใจนายกต้อม
สวัสดีครับ พอแมพ่ีนองประชาชนชาวเทศบาลตําบลรอนทองทุกทาน



สวัสดีคะ ประชาชนชาวเทศบาลตําบลรอนทองทุกทาน 

     เ ร่ิมตนปใหม  ปพุทธศักราช  2565  เทศบาลตําบลรอนทอง  โดยการนําของทานนายกปรีดา  วิภาสวัชรโยธิน   

ไดใหความสําคัญกับการใหบริการ (service mind) กับประชาชนมากย่ิงข้ึน ซ่ึงเทศบาลตําบลรอนทองมีอํานาจและ

หนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาล  จึงเนนใหบริการดวยจิตสํานึก

ในการใหบริการกับประชาชนท่ีมาติดตอราชการ  ไมใชปฏิบัติเพียงหนาท่ีท่ีตองทําตามกฎหมายและระเบียบเทาน้ัน

แตจะตองใหบริการดวยความเอาใจใสดุจญาติมิตรและระลึกเสมอวา “ความพึงพอใจของประชาชน คือความสําเร็จ

ของเรา” การได รับบริการท่ีดีจะเปนเคร่ืองมือใหผู ติดตอรับบริการเกิดความเช่ือถือศรัทธาและสรางภาพลักษณท่ีดี

ซ่ึงจะมีผลในการบริการตางๆ ในโอกาสหนา หลักการบริการเปนเลิศ ย้ิมแยมแจมใส

     สุดทายน้ี เน่ืองในวาระดิถีข้ึนปใหม น้ี ดิฉัน นางอุทัย พุมสวัสด์ิ ผู อํานวยการกองคลัง 

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลรอนทอง พรอมดวยพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง เทศบาลตําบลรอนทอง ขอสงความปรารถนาดีและความหวงใย

ไปถึงทุกทาน  ใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ  ส่ิงดีๆ  ส่ิงใดท่ีทุกทาน

ต้ังใจไว  ขอใหสําเร็จ  สมหวังดังปรารถนาทุกประการ  ประสบแตความสุข 

ความเจริญตลอดท้ังปนะคะ 

     

นางอุทัย  พุมสวัสด์ิ

ผูอํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตําบลรอนทอง

ดวยความหวงใยจากเทศบาลตําบลรอนทอง
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สารจากใจปลัดเทศบาล



24 มกราคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายให นายเอกนิรันดร จันทรงาม รองนายกเทศมนตรี
นายบรรพต ปลอดโปรง รองนายกเทศมนตรี พรอมดวยนายธีรพัฒน กิจรักษา เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพ้ืนท่ีรวมกับเจาหนาท่ี      
 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นํารถดับเพลิงพรอมอุปกรณดับเพลิง และรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค ออกปฏิบัติการระงับเหตุเพลิง
ไหมโรงใยมะพราวบานดอนสูง ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6ข่าวกิจกรรม - สํานักปลัดเทศบาล                                             
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งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติการระงบัเหตุเพลิงไหม้

นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายใหเจาหนาท่ีงานปองกันฯ นํารถกระเชาไฟฟาพรอมเคร่ืองเล่ือยยนต
ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติภารกิจตัดตนไมและก่ิงไมท่ีพาดสายไฟฟา เพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนทอง

งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดต้นไม้ กิ�งไม้ และปรบัปรงุภูมิทัศน์



14 มกราคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายให นายธีรพัฒน กิจรักษา เลขานุการนายกเทศมนตรี
พรอมดวยนักพัฒนาชุมชน และนักประชาสัมพันธ ลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลรวมกับสมาชิกสภาเทศบาล และเจาหนาท่ีจากบานพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ พรอมเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือย่ืนขอรับเงินสงเคราะหชวยเหลือเด็ก (กรณีเด็กในครอบครัวขาดแคลน) ภายในเขตเทศบาล
ตําบลรอนทอง จํานวน 37 ราย 
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งานสวสัดิการและสงัคม สาํรวจข้อมูลเพื�อขอรบัเงนิสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก

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



28 มกราคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง เปนประธานการประชุมชุมชน ประจําเดือนมกราคม 2565
เพ่ือพิจารณาหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 พรอมท้ังกําหนดวัน
ประชุมประจําเดือนของแตละชุมชนในเขตเทศบาลตําบลรอนทอง โดยมีคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ผูใหญบาน ประธานชุมชน
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เขารวมการประชุมฯ ณ หองประชุมอาคารปองกันฯ ช้ัน 2 สํานักงานเทศบาลตําบลรอนทอง
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ประชุมชุมชน ประจําเดือนมกราคม 2565
โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6ข่าวกิจกรรม - สํานักปลัดเทศบาล                                             

นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมาย
ใหนายพิชญาสิทธ์ิ ปานเมือง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล พรอมดวย     
นางสาวนิตยา อ่ิมเอม นิติกรปฏิบัติการ เขารวมสัมมนา "แนวทาง 
 การยกระดับผลการประเมิน ITA ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน"
โดยผานระบบ Zoom webinar

สมัมนา "แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ของ อปท."

20 มกราคม  2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง พรอมดวย คณะกรรมการศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลรอนทอง
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการดําเนินโครงการขุดลอกคลองทอง 

ตรวจพื�นที�ดําเนินการโครงการขุดลอกคลองทอง
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เทศบาลตําบลรอนทอง
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนทอง ท้ัง 3 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนทองโรงเรียนธนาคารออมสิน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนทองโรงเรียนบานดอนสํานัก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนทองหลังตลาดเกาะยายฉิม
ดําเนินการแจกใบงาน นมกลอง และเงินคาอาหารกลางวัน เพ่ือใหเด็กเล็กนําใบงานตามหนวยการเรียนรูกลับไปทําท่ีบานในชวงท่ีมี
การปดการเรียนการสอน

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

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทองโรงเรียนบ้านดอนสาํนัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทองหลังตลาดเกาะยายฉิม



เทศบาลตําบลรอนทอง โดย นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายให นางอุทัย พุมสวัสด์ิ ผูอํานวยการกองคลัง
และเจาหนาท่ีงานพัฒนารายได กองคลัง รับชําระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง และภาษีปาย ประจําป 2565 พรอมท้ังตอบขอซักถามเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562  ใหกับประชาชนผูมาติดตอ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลรอนทอง
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ภาษีที�ดิน ชว่ยพฒันาท้องถิ�น พฒันาชาติ

http://www.mklocal.go.th/files/com_news_laws/2020-08_b3bbf52923ae8e1.pdf


ตัวอย่าง
เอกสารแจ้งยอดการชาํระภาษี

    งานพฒันารายได้  กองคลัง   
จะดําเนินการจัดส่งหนังสือ
แจ้งยอดการชาํระภาษีที�ดินและ
สิ�งปลูกสรา้ง  ประจําป�  2565
ใหแ้ก่ประชาชนผูต้้องชําระภาษี
เพื�อเป�นการอาํนวยความสะดวก
และเพิ�มชอ่งทางการชาํระภาษี
โดยท่านไม่ต้องเดินทางมาชาํระ
ที�สํานักงานเทศบาล ลดความ
เสี�ยงจากสถานการณ์โควดิ-19
โดยสามารถสแกนชาํระภาษีจาก
คิวอารโ์ค้ดหรอืบารโ์ค้ดใน
หนังสือแจ้งยอดฯ 
    ทั�งนี� หากมขีอ้สงสัย สอบถาม
เพิ�มเติมได้ที�หมายเลขโทรศัพท์ 
 0-3269-7286   ต่อ  8 

ในวนัและเวลาราชการ
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ประกาศฯ ราคาประเมินทุนทรัพย
ของที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส.1) 

ในเขตเทศบาลตําบลรอนทอง 
ประจําปภาษี 2565

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดิน 
สิ่งปลูกสราง อัตราภาษีที่จัดเก็บ 

และรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป 2565

ภาษีที�ดิน

และสิ�งปลูกสรา้ง 

ประจําป� 256
5

ผูมี้หนา้ที�เสยีภาษี
สามารถชาํระเงิน

ผา่นระบบออนไลน ์
ได้ตั�งแต่บดันี� 

จนถึง
วันที� 29 เมษายน 2565 

หากพน้กําหนด 
ท่านต้องมาติดต่อ

ที�เทศบาลตําบลรอ่นทอง 



(วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565)

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

4 8
บาดเจ็บ (คน)

0
เสียชีวิต (ราย)เพศชาย 4 คน

เพศหญิง 4 คน

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลป�ใหม่ พ.ศ. 2565
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งานการแพทย์ฉุกเฉิน



เทศบาลตําบลรอนทอง โดย นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง ใหการสนับสนุนการบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) แกประชาชนกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีตําบลรอนทอง โดยใหความอนุเคราะหอาคารอเนกประสงคเทศบาลตําบลรอนทอง เพ่ือใชเปนสถานท่ีสําหรับให
บริการฉีดวัคซีน จัดรถกูชีพและเจาหนาท่ีงานการแพทยฉุกเฉินเพ่ือเตรียมความพรอมใหความชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สนับสนุนอาหารกลางวัน
อาหารวางและเคร่ืองด่ืมแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนอาคารอเนกประสงคเทศบาลตําบลรอนทอง
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สนับสนุนการฉีดวคัซนีป�องกันเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)



นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายใหกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม รวมกับ เจาหนาท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลรอนทอง ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการฉีดพนน้ํายาฆาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณสถานท่ีเส่ียงตามไทมไลนของ
ผูปวยท่ีแจงขอมูลเบ้ืองตนกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรอนทอง ท้ังน้ี เพ่ือความปลอดภัยและสรางความม่ันใจใหกับประชาชน
ทุกทาน ตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายใหคณะผูบริหาร และเจาหนาท่ี ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมและใหกําลังใจ
พรอมมอบถุงยังชีพ  เพ่ือชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา   2019  (โควิด-19)
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรอนทอง  ตามรายช่ือท่ีไดรับจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรอนทอง  (ผูปวยโควิด-19 กลุมผูสัมผัสใกลชิด 
 และผูท่ีตองกักตัวสังเกตอาการ) พรอมท้ังใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวระหวางการแยกกักตัว 14 วัน เพ่ือสังเกตอาการท่ีบาน
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ชว่ยเหลือผู้ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 

ฉีดพ่นนํ� ายาฆา่เชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)
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โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ� าประปาหมูบ่า้น 
เทศบาลตําบลรอนทอง โดย นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง มอบหมายใหกองชาง ดําเนินการจัดทําโครงการ
ตรวจคุณภาพน้ําประปาหมูบาน โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําประปาหมูบานในเขตเทศบาล สงวิเคราะหคุณภาพน้ําประปาตามเกณฑฯ
เพ่ือเฝาระวังสารปนเปอน และสงเสริมใหมีการบริหารจัดการคุณภาพน้ําประปาสะอาด ปลอดภัย เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
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14 มกราคม 2565 นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตําบลรอนทอง ลงพ้ืนท่ีติดตามความคืบหนาการดําเนินงานโครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางเปนถนน คสล.ซอยเขายม ณ ชุมชนโรงเรียนธนาคารออมสิน ตําบลรอนทอง 

ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ 

https://www.ronthongcity.go.th/datacenter/detail.php?news_id=2904


งานไฟฟ�าสาธารณะ

ซ่อมแซมถนนที�ชาํรุดเสียหาย
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เทศบาลตําบลรอนทอง ไดจัดทําวารสารรายงานผลการดําเนินงานประจําปข้ึน เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานโครงการตางๆ  
 ใหประชาชนรับทราบโดยท่ัวถึงกัน สรางความเขาใจอันดีระหวางเทศบาลตําบลรอนทองกับประชาชน ทําใหเกิดความเขาใจและรวมมือใน
การพัฒนาทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมถึงเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

รายงานผลการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตําบลรอ่นทอง 

 
https://1th.me/cQx7Y

 

ดูขอมูลไดท่ีหนาเว็บไซตเทศบาลตําบลรอนทอง https://www.ronthongcity.go.th

ดูขอมูลในรูปแบบ E-book 

ณ จุดบริการประชาชนหนาสํานักงานเทศบาล ประชาสัมพันธใหกับประชาชน จัดสงรายงานฯ ใหหนวยงานตางๆ 
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0-3269-7286                        0-3269-7495                  www.ronthongcity.go.th             

จัดทําโดย  :  งานประชาสมัพนัธ ์ ฝ�ายบรหิารงานทั�วไป  กองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ  เทศบาลตําบลรอ่นทอง

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

E-book ทต.ร่อนทอง

 เทศบาลตําบลร่อนทองจดหมายข่าว ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2565                                         

ช่องทางการติดต่อเทศบาลตําบลร่อนทอง                            

ชาวร่อนทองร่วมใจ ห่างไกลโคว �ด

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

