
จดหมายขาว

เทศบาลตําบลร่อนทอง

เอกสารเพื�อการประชาสมัพันธ์ ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2564



สํานักปลัดเทศบาล
วนัพฤหสับดีที� 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาเทศบาลตําบลรอ่นทอง สมยัสามญั สมยัที� 1 ประจําป� พ.ศ. 2564

วนัพุธที� 27 มกราคม 2564 เวลา 15.45 น. เจ้าหน้าที�งานป�องกันและบรรเทา สํานักปลัดเทศบาล รว่มกับเจ้าหน้าที�กู้ชพีเทศบาล
(1669) พรอ้มรถบรรทกุนํ�าอเนกประสงค์ ออกปฏิบติัภารกิจฉีดล้างถนน และตัดต้นไมข้วางการจราจร เนื�องจากเกิดอุบติัเหตรุถยนต์
พลิกควํ�าชนต้นไมบ้รเิวณถนนเพชรเกษมขาล่องใต้(บา้นเขาดิน) หมูที่� 3 ตําบลรอ่นทอง

วนัจันทรที์� 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล ลงพื�นที�ใหก้ารชว่ยเหลือและ
ตัดต้นมะพรา้วล้มทับบา้นเรอืนประชาชน และทับสายไฟฟ�า บรเิวณซอยไผท่อง ปรากฏวา่หลังคาบา้นเรอืนได้รบัความเสียหายบางส่วน 

งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบติัภารกิจตัดหญ้าปรบัปรุงภูมทัิศน์
บรเิวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทอง ทั�ง 3 ศูนย ์

เมื�อวนัที� 21 และ 25 มกราคม 2564  เพื�อความปลอดภัยของเด็กๆ

ศูนย ศพด.โรงเรียนบานดอนสํานัก

ศูนย ศพด.ตลาดสดเกาะยายฉิม

ศูนย ศพด.โรงเรียนธนาคารฯ



https://1th.me/5XhYu
ประกาศเทศบาลตําบลรอ่นทอง 

เรื�อง ราคาประเมนิทนุทรพัย์
ของที�ดินและสิ�งปลูกสรา้ง 

ในเขตเทศบาลตําบลรอ่นทอง 
ประจําป�ภาษี 2564   

https://1th.me/CXjlW
ประกาศเทศบาลตําบลรอ่นทอง

เรื�อง ประกาศราคาประเมนิ
ทนุทรพัยข์องที�ดิน สิ�งปลูกสรา้ง

อตัราภาษีที�จัดเก็บ และ
รายละเอยีดที�เกี�ยวขอ้งกับ
การจัดเก็บภาษีที�ดินและ

สิ�งปลูกสรา้ง ประจําป� 2564   

https://1th.me/XZfdS
ประกาศเทศบาลตําบลรอ่นทอง

เรื�อง ขยายกําหนดเวลาดําเนินการ
ตามพระราชบญัญัติภาษีที�ดินและ

สิ�งปลูกสรา้ง พ.ศ.2562 
เป�นการทั�วไป ออกไปอกี 2 เดือน
เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจําป�

พ.ศ.2564   

กองคลัง

มุมนี�มีความรู.้..กับงานพัฒนารายได้
สแกนฉัน..แล้วมาอา่นกัน

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง ประจําป�งบประมาณ 2563 

งานพสัดุและทรพัย์สิน กองคลังงานพสัดุและทรพัย์สิน กองคลัง  

รายงานการวเิคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้าง ประจําป�งบประมาณ 2563 



วนัพุธที� 6 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม รว่มกับ เจ้าหน้าที� อสม.ทต.รอ่นทอง ลงพื�นที�ตลาดนัด
วนัพุธ (ตลาดเกาะยายฉิม) เพื�อชี�แจงแนวทางการปฏิบติัตามมาตรการป�องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา
2019 (covid-19)  และตรวจคัดกรองลงทะเบยีนผูค้้า และประชาชนที�เขา้มาใชบ้รกิารในตลาดนัด พรอ้มตั�งจุดวางเจลแอลกอฮอล์
กําหนดทางเขา้ทางออก และประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้ก่อนออกจากบา้นทกุครั�ง     

กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม

วนัศุกรที์� 8 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม ลงพื�นที�สํารวจตลาดนัดวนัศุกร(์เป�ดท้ายเกาะยายฉิม)
พรอ้มใหคํ้าแนะนําเรื�องการปฏิบติัตามมาตรการป�องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา2019 (covid-19)

วนัศุกรที์� 29 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม พรอ้มด้วยงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล
ลงพื�นที�ปฏิบติัภารกิจล้างทําความสะอาด  พรอ้มฉีดพน่นํ�ายาฆา่เชื�อป�องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019
(โควดิ-19) ณ โรงเรยีนธนาคารออมสิน และโรงเรยีนบา้นดอนสํานัก



ก่อนดําเนินการ                                       ขณะดําเนินการ                                        ดําเนินการแล้วเสรจ็

ก่อนดําเนินการ                                             ขณะดําเนินการ                             ดําเนินการแล้วเสรจ็

ซอมแซมถนนชุมชนเขาดิน ซอมแซมถนนรอยตอคอนกรีต ชุมชนวัดเกาะยายฉิม

ซอมแซมถนนรอยตอถนนคอนกรีต ( ซอยไผทอง )

ซอมแซมถนนชุมชนสามแยกบานสวน

ก่อนดําเนินการ                                       ขณะดําเนินการ                                        ดําเนินการแล้วเสรจ็

กองช่าง
โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟ�สติกส์คอนกรตีสายเขาดิน (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที� 3  โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยโรงแรมดีวน่ีา (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที� 4 

โครงการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์ ศพด.เทศบาลตําบลรอ่นทอง (ศพด.ชุมชนตะวนัออก) หมู่ที� 5  โครงการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์ ศพด.เทศบาลตําบลรอ่นทอง (ศพด.รร.ดอนสํานัก) หมู่ที� 1 

งานไฟฟ�าสาธารณะ
        ไฟฟ�าสาธารณะ เป�นบริการขั�นพื�นฐานที�ประชาชนพึงได้รับ
จากภาครัฐ   เพราะเป�นสิ�งจําเป�นในการดํารงชีวิตของประชาชน
เพื�ออํานวยความสะดวก   และเพิ�มความปลอดภัยในชีวิต    และ
ทรัพย์สิน   ไฟฟ�าสาธารณะจึงเป�นป�จจัยสําคัญประการหนึ�ง  ที�มี
ส่วนช่วยลดป�ญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ป�ญหาการมั�วสุม
ของเยาวชน  และป�ญหาการก่ออาชญากรรมต่างๆ  ในยามวิกาล
เช่น  การลักขโมย ฉกชิง วิ�งราว  ทําร้ายร่างกาย  ฯลฯ  ซึ�งการให้
บริการไฟฟ�าสาธารณะแก่ประชาชน  เป�นภารกิจหน้าที�สําคัญ
ประการหนึ�งของเทศบาลตําบลร่อนทอง

งานซ่อมบํารุงรักษาทาง
        ถนนเมื�อเป�ดการจราจรใช้งานไประยะเวลาหนึ�ง
ความชํารุดเสียหายจะเกิดขึ�น  ทั�งจากการเสื�อมสภาพ
ตามธรรมชาติ  น�าหนักบรรทุกของรถ  ปริมาณจราจร
และจากภัยธรรมชาติ  ซึ�งจะต้องดําเนินการซ่อมแซม
เพื�อป�องกันมิให้ความเสียหายนั�นลุกลามแผ่วงกว้าง
ออกไป 
        การซ่อมบํารุงรักษาทางให้อยู่ในสภาพดีอยู่เป�น
ประจําตลอดเวลา   นอกจากจะเป�นการประหยัดเงิน
งบประมาณแล้ว  ยังทําให้ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง และทําให้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคมนาคมขนส่งลดลงไปด้วย
เป�นการเพิ�มพูนรายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ�ง

ก่อนดําเนินการ                                       ขณะดําเนินการ                                               ดําเนินการแล้วเสรจ็



กองวิชาการและแผนงาน

       มาตรา 264 "ผูใ้ดทําเอกสารปลอมขึ�นทั�งฉบบัหรอืแต่ส่วนหนึ�งส่วนใด เติมปรอืตัดทอนขอ้ความ
หรอืแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที�แท้จรงิ หรอืประทับตราปลอม หรอืลงลายมอืชอ่ปลอมใน
เอกสาร โดยประการที�น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ้ื�นหรอืประชาชน ถ้าได้กระทําเพื�อใหผู้ห้นึ�งผูใ้ด
หลงเชื�อวา่เป�นเอกสารที�แท้จรงิ ผูนั้�นกระทําความผดิฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจําคุกไมเ่กิน
สามป� หรอืปรบัไมเ่กินหกหมื�นบาทหรอืทั�งจําทั�งปรบั
       ผูใ้ดกรอกขอ้ความลงในแผน่กระดาษหรอืวตัถุอื�นใด ซึ�งมลีายมอืชื�อของผูอ้ื�นโดยไมไ่ด้รบัความ
ยนิยอม หรอืโดยฝ�าฝ�นคําสั�งของผูอ้ื�นนั�น ถ้าได้กระทําเพื�อนําเอกสารนั�นไปใชใ้นกิจการที�อาจเกิดเสีย
หายแก่ผูห้นึ�งผูใ้ดหรอืประชาชน ใหถื้อวา่ผูนั้�นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเชน่เดียวกัน
       มาตรา 268 ผูใ้ดใช้หรอือา้งเอกสารอนัเกิดจากการกระทําผดิตามมาตรา 264 มาตรา 265
มาตรา 266 หรอืมาตรา 267 ในประการที�น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ้ื�นหรอืประชาชน ต้องระวาง
โทษดังที�บญัญัติไวใ้นมาตรานั�นๆ ถ้าผูก้ระทําความผดิตามวรรคแรกเป�นผูป้ลอมเอกสารนั�น หรอืเป�น
ผูแ้จ้งใหเ้จ้าพนักงานจดขอ้ความนั�นเองใหล้งโทษตามมาตรานี�แต่กระทงเดียว

 
                                           ขอ้มูลจาก : http://www.moj.go.th/view/10125

กฎหมายกฎหมาย น่ารู ้. . . . .เพื� อประชาชนน่ารู ้. . . . .เพื� อประชาชน

เพื�อเป�นการป�องกันการระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019
เทศบาลตําบลรอ่นทอง จึงได้ประกาศป�ดการเรยีนการสอน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอ่นทอง ทั�ง 3 ศูนย์

กองการศึกษา
       การระบาดของ COVID-19 ทําใหโ้รงเรยีนต้องป�ดการเรยีนการสอนชั�วคราว เด็กๆ ต้องอยูบ่า้นกับผูป้กครอง
ซึ�งก็เป�นคําถามตามมาวา่ แล้วจะทําอยา่งไรกับเด็กๆ ในสถานการณ์แบบนี� 
       แนะนําวธิกีารที�จะทําใหเ้ด็กๆ อยูใ่นสถานการณ์ระบาดของไวรสัได้อยา่งปลอดภัยและมคีวามสุขทั�งกายและใจ
ไว ้2 ประการ ได้แก่
1. ยงัคงใหเ้ด็กมกิีจกรรมต่าง ๆ ตามปกติควบคู่ไปกับการพกัผอ่นที�เพยีงพอ  ต้องหาเวลาใหเ้ขาได้ออกไปวิ�งเล่นหรอื
ขี�จักรยานขา้งนอกบา้ง แต่ก็ควรเลี�ยงเครื�องเล่นเด็กในสวนสาธารณะ
2. พูดคุยกับเขาเกี�ยวกับไวรสั COVID-19 ผูป้กครองควรใหค้วามรูที้�ถูกต้องวา่ ไวรสันี�คืออะไร ระบาดได้อยา่งไร
และต้องป�องกันตัวอยา่งไร  การสอนใหเ้ขาดูแลตัวเองได้คือสิ�งที�ดีที�สุดที�ผูป้กครองควรทํา

                                                                                                                    ขอ้มูลจาก : www.time.com
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จดหมายข่าว ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2564                                                เทศบาลตําบลร่อนทอง


