
จดหมายขาว

เทศบาลตําบลร่อนทอง

เอกสารเพื�อการประชาสมัพันธ์ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564



วันพฤหัสบดีที�  4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางอุทัย พุ่มสวัสดิ�  ผู้อาํนวยการการเลือกตั�งประจําเทศบาลตําบลร่อนทอง
เป�นประธานการประชุมชี�แจง มอบแนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั�ง เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที�ในการรับสมัครเลือกตั�ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง เพื�อให้การเลือกตั�งเป�นไปด้วยความเรียบร้อย

วันจันทร์ที�  8 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั�งประจําเทศบาลตําบลร่อนทอง ได้ดําเนินการรับสมัครรับเลือกตั�ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง ณ บริเวณลานหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลร่อนทอง เป�นวันแรก

วันศุกร์ที�  26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน ร่วมกับ เทศบาลตําบลร่อนทอง
เป�ดจุดบริการเคลื�อนที�รับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้กับกลุ่มบุคคลที�ไม่มีสมาร์ทโฟน เพื�อเป�นการอาํนวยความสะดวกและ
บริการประชาชนให้ได้รับสิทธิอย่างทั�วถึง

สํานักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
โครงการแก้ไขป�ญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  ประจําป�งบประมาณ   พ.ศ.2564
กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน โดยการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ปูพื�นกระเบื�องอาคาร)
ในพื�นที�หมู่ที�  1 และหมู่ที�  3 ตําบลร่อนทอง  

สํานักปลัดเทศบาล

วันเสาร์ที�  6 กุมภาพันธ์ 2564 การอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับว่าที� ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง 
โดยวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั�งประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ คกก.การเลือกตั�งท้องถิ�นประจําเทศบาลตําบลร่อนทอง

งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกดับเพลิง
และบรรเทาความสูญเสียทรัพย์สินอันเนื� องมาจาก
การเกิดเพลิงไหม้ ในเขตเทศบาลตําบลร่อนทอง

เหตุเพลิงไหมห้ญ้าบา้นดอนทอง

เหตุเพลิงไหมห้ญ้าบนดอน

เหตุเพลิงไหมห้ญ้าบนดอน

เหตุเพลิงไหมห้ญ้าบนดอน



    1        ประเภท 1 อักษรไทยล้วน                                10 บาท                                  5 บาท                

    3        ประเภท 3 ไม่มีอักษรไทย/อักษรไทยอยู่                               52 บาท                                
ตํ�ากว่าภาษาต่างประเทศบางส่วน                               

50 บาท                

กําหนดการชาํระภาษีป�าย
ยื�นแบบ     
ชาํระภาษี
ค่าปรับ
เงินเพิ�ม

ติดต่อข้อมูลเพิ�มเติม หรือสอบถามราคาประเมินเบื�องต้น โทร 032 697 286 ต่อ 8  

: มกราคม - มีนาคม 2564 
: ภายใน 15 วัน นับแต่วันแจ้งเตือนการประเมิน
: ไม่มายื�นแบบตามกําหนด ปรับ 5,000 - 50,000 บาท
: ไม่ชําระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ�ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน 

กองคลัง
ประกาศอัตราภาษีป�ายใหม่ ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีป�าย พ.ศ.2563

เริ�มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 เป�นต้นไป

อัตราภาษีป�ายใหม่ 
ลําดับ          ประเภท                               ข้อความเคลื�อนที�ได้/      ข้อความไม่เคลื�อนที�/
  ที�                                                                 เปลี�ยนได้                     เปลี�ยนไม่ได้    

52 บาท                                    2        ประเภท 2 อักษรไทยปนกับ                                
ภาษาต่างประเทศ/รูปภาพ/เครื�องหมาย                               

26 บาท                

อัตรา/500 ตร.ม. 

เมื�อคํานวณพื�นที�จาํนวนเงินภาษีไม่ถึงป�ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป�ายละ 200 บาท 

ประเภท                               



กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม
วันอังคารที�  2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางอุทัย พุ่มสวัสดิ�  ผู้อาํนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที�นายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง เป�นประธานเป�ดโครงการป�องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจําป�งบประมาณ
2564 (รุ ่นอาสาสมัคร) เพื�อให้อาสาสมัครสามารถฉีดวัคซีนป�องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีความรู้ความเข้าใจในการป�องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื�นที� เทศบาลตําบลร่อนทอง โดยวิทยากรจากสํานักงานปศุสัตว์อาํเภอบางสะพาน

วันศุกร์ที�  5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตําบลร่อนทอง จัดโครงการเฝ�าระวังป�องกันและควบคุมโรคติดเชื� อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ประจําป�งบประมาณ 2564 ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที�เทศบาล ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหาร
อสม.ทต.ร่อนทอง และประชาชนทั�วไป โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองมงคล

วันพฤหัสบดีที�  18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมชี�แจงป�ญหา
ขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ให้กับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
จังหวัดประจวบฯ ,  กอ.รมน. ,  อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ,  สํานักงานสิ�งแวดล้อม
ภาคที�  8 (ราชบุรี) , ท้องถิ�นอาํเภอบางสะพาน พร้อมลงพื�นที� สํารวจและติดตาม

ตรวจสอบการดําเนินงานสถานที�กําจัดขยะมูลฝอยในพื�นที�บริเวณบ่อขยะเทศบาลฯ



โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอย 35 - บ้านนางยิ�ม หมู่ที�  4 ตําบลร่อนทอง

โครงการแล้วเสร็จ
ประจําเดือน

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเพชรเกษม - บ้านนายไพโรจน์ หลวงทวี หมู่ที�  5 ตําบลร่อนทอง 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวัดวังยาว - บ้านนายสมสว่าง หมู่ที�  4 ตําบลร่อนทอง 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป�นถนน คสล.ซอยทุ่งสะเดาหวาน ณ ชุมชนทุ่งสะเดาหวาน หมู่ที�  12 ตําบลร่อนทอง 

                         ก่อนดําเนินการ                                                                          ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

                         ก่อนดําเนินการ                                                                          ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

                         ก่อนดําเนินการ                                                                          ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

                     ก่อนดําเนินการ                                                                          ขณะดําเนินการ                                                                            ดําเนินการแล้วเสรจ็

เปลี�ยนฝารางระบายนํ�าที�ชาํรุดเสียหาย
ซอยมิตซู ชุมชนโรงเรียนธนาคารออมสิน

หมู่ที�  5 ตําบลร่อนทอง เพื�อความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน

      ซ่อมแซมไฟฟ�าสาธารณะ เพื�ออํานวยความสะดวก เพิ�มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ลดป�ญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ป�ญหาการมั�วสุมของเยาวชน  
และการก่ออาชญากรรมในยามวิกาล

งานไฟฟ�าสาธารณะ

https://www.ronthongcity.go.th/datacenter/detail.php?news_id=2904
https://www.ronthongcity.go.th/datacenter/detail.php?news_id=2904
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https://www.ronthongcity.go.th/datacenter/detail.php?news_id=2904
https://www.ronthongcity.go.th/datacenter/detail.php?news_id=2904
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https://www.ronthongcity.go.th/datacenter/detail.php?news_id=2904
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วันที� 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมจดหมายสื�อรัก ณ ศพด.ทต.ร่อนทอง โรงเรียนธนาคารออมสิน 

กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทอง ตรวจคัดกรองนักเรียนโดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย

ก่อนเข้าอาคารเรียน ให้สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีที� ล้างมือสําหรับเด็ก หรือเจลแอลกอฮอล์ 
บริเวณประตูทางเข้า ในห้องเรียน เพื�อทําความสะอาดมือ 

ป�องกันการแพร่กระจายเชื� อ เฝ�าระวังและป�องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทอง โรงเรียนธนาคารออมสิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทอง โรงเรียนบ้านดอนสํานัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทอง 
หลังตลาดสดเกาะยายฉิม

วันพฤหัสบดีที� 4 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมหน่วยเติบโตเมล็ดข้าว ณ ศพด.ทต.ร่อนทอง โรงเรียนบ้านดอนสาํนัก 

วันจันทร์ที�  22 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ ศพด.ทต.ร่อนทอง หลังตลาดสดเกาะยายฉิม

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


การเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลร่อนทอง
และนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทองในครั�งนี� นั�น   
เทศบาลตําบลร่อนทองได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื�อทุกช่องทาง เพื�อรณรงค์เผยแพร่ สร้างความ
รู้ความเข้าใจและสร้างจิตสํานึกในการเลือกตั�ง
ให้กับประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที� ถูกต้อง
ตระหนักในการตัดสินใจ และลงคะแนนด้วย
จิตสํานึกที�เป�นอิสระ เลือกผู้แทนที�มีคุณภาพ
หรือเป�น “คนดี” สามารถบาํบัดทุกข์ บาํรุงสุข
และยกระดับคุณภาพชีวิตที� ดีของประชาชนใน
พื�นที�ให้ดีขึ�นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างต่อเนื� อง และเน้นถึง
วิธีการลงคะแนนที�ถูกต้องเพื�อให้คะแนนเป�นไป
ตามเจตนารมณ์ของผู้ใช้สิทธิอย่างแท้จริง 
เทศบาลตําบลร่อนทองขอเชิญชวนให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลร่อนทองไปใช้สิทธิเลือกตั�ง
สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตําบล
ร่อนทอง ในวันอาทิตย์ที�  28 มีนาคม 2564
เวลา 08:00 น - 17:00 น ณ หน่วยเลือกตั�ง
ที� ท่านมีชื� ออยู่

กองวิชาการและแผนงาน

สื�อและการประชาสัมพันธ์การเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ป�ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั�ง

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั�ง

เสียงตามสายประชาสัมพันธ์การเลือกตั�ง

เว็บไซต์เทศบาลตําบลร่อนทอง

เฟซบุ๊ก
เทศบาลตําบลร่อนทอง

ไลน์ชุมชนและเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

https://th-th.facebook.com/


จดหมายข่าว ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564                                              เทศบาลตําบลร่อนทอง

แหล่งท่องเที�ยวและสถานที�สําคัญ 
                เทศบาลตําบลร่อนทอง

อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

2
3

9

8

4
5

7

6

1.วัดป�าร่อน (ชุมชนป�าา่อน) หมู่ที�  6
2.วัดเกาะยายฉิม  (ชุมชนวัดเกาะยายฉิม) หมู่ที�  5
3.ศาลคุณพ่อหลักเมือง (ชุมชนวัดเกาะยายฉิม) หมู่ที�  5
4.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสวน หมู่ที�  4
5.วัดสุวรรณาราม (วัดทุ่งขวาง) (ชุมชนสามแยก-บ้านสวน) หมู่ที�  4
6.สํานักสงฆ์วังยาว  (ชุมชนสามแยกวังยาว) หมู่ที�  4
7.วัดทุ่งทับทอง (ชุมชนทุ่งสะเดาหวาน) หมู่ที�  12
8.ศาลพ่อตาหมื�นเห็ด (ชุมชนตะวันออก) หมู่ที�  5
9.ที�พักสงฆ์เขาดินเทพนิมิต (ชุมชนเขาดิน) หมู่ที�  3


