
จดหมายขาว

เทศบาลตําบลร่อนทอง

เอกสารเพื�อการประชาสมัพันธ์ ประจําเดือนมนีาคม พ.ศ.2564



ประมวลภาพการจัดการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง

วันศุกร์ที�  12 มีนาคม 2564 ร.ต.อ.พลนุช บรรเทาวงษ์ ประธาน กกต.ประจําเทศบาลตําบลร่อนทอง นางสาวลดา จันทร์สุขโข และ
นายนิรันดร์ ห้วยหงษ์ทอง กกต.ประจําเทศบาลตําบลร่อนทอง พร้อมด้วย นางอุทัย พุ่มสวัสดิ�  ผู้อาํนวยการการเลือกตั�งประจําเทศบาล
ตําบลร่อนทอง และเจ้าหน้าที�  รายงานการตรวจติดตามเตรียมความพร้อมในการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบล
ร่อนทอง ต่อผู้ตรวจการเลือกตั�งประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันพฤหัสบดีที�  11 มีนาคม 2564 นางอุทัย พุ่มสวัสดิ�  ผู้อาํนวยการการเลือกตั�งประจําเทศบาลตําบลร่อนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที�
รายงานการตรวจติดตามการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ต่อคณะกรรมการตรวจติดตามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีนายสุเทพ มลสวัสดิ�  ท้องถิ�นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป�นประธานฯ 

วันอังคารที�  2 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง ติดประกาศ
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลร่อนทอง และหน่วยเลือกตั�งที� ท่านมีรายชื�ออยู่

รวมประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั�งประจําเทศบาลตําบลร่อนทอง    เพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการปฏิบัติงานเกี�ยวกับการจัดการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง เพื�อให้เป�นไปตาม
ระเบียบและข้อสั�งการต่างๆ

เพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั�ง-ที� เลือกตัั�ง พิจารณาประกาศบัญชีรายชื�อผู้มีสิทธิเลือกตั�ง กําหนดสถานที�เก็บบัตร แต่งตั�ง เจ้าหน้าที�  กปน.

พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป�นไปตามระเบียบข้อสั�งการต่างๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ�มชื� อผู้มีสิทธิเลือกตั�งถอนชื�อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั�ง



กิจกรรมเดินรณรงค์เชญิชวนกิจกรรมเดินรณรงค์เชญิชวนกิจกรรมเดินรณรงค์เชญิชวน
ให้ประชาชนออกไปใชส้ทิธเิลือกตั�งให้ประชาชนออกไปใชส้ทิธเิลือกตั�งให้ประชาชนออกไปใชส้ทิธเิลือกตั�ง

อบรม กปน.อบรม กปน.อบรม กปน.

วันพุธที�  17 มีนาคม 2564 เทศบาลตําบลร่อนทอง จัดกิจกรรม
เดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง
ในวันอาทิตย์ที�  28 มีนาคม 2564 ตั�งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั�งที� ท่านมีชื� ออยู่ 

วันอาทิตย์ที�  21 และ วันพฤหัสบดีที�  25 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั�งประจําเทศบาลตําบลร่อนทอง
จัดอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั�งในการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง  

ประมวลภาพการจัดการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง



วันเสาร์ที�  27 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั�งประจําเทศบาลตําบลร่อนทอง ดําเนินการส่งมอบบัตรเลือกตั�ง
หีบบัตร คูหาเลือกตั�ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั�ง ให้แก่ คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั�ง ทั�ง 12 หน่วย ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลร่อนทอง ชั�น 2 โดยมี นางสาวณากัญ กัณห์อุไร ผู้อาํนวยการการเลือกตั�งประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
นายนิยุทธ์ นวมะรัตน์   ผู้ตรวจการเลือกตั�งประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อแนะนําในการ
ดําเนินการเกี�ยวกับการเลือกตั�ง

สง่มอบบตัรเลือกตั�ง หีบบตัร คหูาเลือกตั�ง และวสัดอุุปกรณก์ารเลือกตั�ง ให้แก่ กปน.สง่มอบบตัรเลือกตั�ง หีบบตัร คหูาเลือกตั�ง และวสัดอุุปกรณก์ารเลือกตั�ง ให้แก่ กปน.สง่มอบบตัรเลือกตั�ง หีบบตัร คหูาเลือกตั�ง และวสัดอุุปกรณก์ารเลือกตั�ง ให้แก่ กปน.

ประมวลภาพการจัดการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง



รบัสง่ผลคะแนนการเลือกตั�งรบัสง่ผลคะแนนการเลือกตั�งรบัสง่ผลคะแนนการเลือกตั�ง

วันอาทิตย์ที�  28 มีนาคม 2564 นายเลิศยศ แย้มพราย นายอาํเภอบางสะพาน รวมถึง ร.ต.อ.พลนุช บรรเทาวงษ์ ประธานกรรมการ
การเลือกตั�งประจําเทศบาลตําบลร่อนทอง พร้อมด้วย นางสาวลดา จันทร์สุขโข นายนิรันดร์ ห้วยหงษ์ทอง กรรมการการเลือกตั�งประจํา
เทศบาลตําบลร่อนทอง ลงพื�นที�ตรวจเยี�ยม และให้กําลังใจคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั�ง ในการปฏิบัติหน้าที�ในวันเลือกตั�ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง

วันอาทิตย์ที�  28 มีนาคม 2564 ประมวลภาพบรรยากาศการรับส่งผลคะแนนการเลือกตั�ง  หีบบัตรเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลร่อนทอง ทั�งสิ�น 2 เขต รวม 12 หน่วยเลือกตั�ง 

วนัที� 28 มนีาคม 2564 วนัที� 28 มนีาคม 2564 วนัที� 28 มนีาคม 2564 วนัวนัวนัเลอืกตั�งเทศบาลเลอืกตั�งเทศบาลเลอืกตั�งเทศบาล

ประมวลภาพการจัดการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง



วันอังคารที�   2 มีนาคม 2564   
นางอุทัย พุ่มสวัสดิ�  ผู้อาํนวยการกองคลัง 
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที�
นายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง พร้อมด้วย 
นักพัฒนาชุมชน ลงพื�นที�มอบรถวีลแชร์ 1 คัน
จากสมาคมคนพิการทางการเคลื�อนไหวสากล 
ให้แก่นางสาวจันทร์ระวี ช้างขาว หมู่ที�  5 
ชุมชนวัดเกาะยายฉิม ตําบลร่อนทอง 

งานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล ลงพื�นที�ปฏิบัติภารกิจดับเพลิงไหม้ภายในเขตเทศบาลตําบลร่อนทอง 
จึงขอแจ้งเตือนประชาชนทุกท่านให้ช่วยกันระวังเหตุเพลิงไหม้ในช่วงหน้าร้อน เพื� อเฝ�าระวังและป�องกันอันตรายที�อาจจะเกิดขึ�น

 

18 มี.ค. 64 เหตุเพลิงไหม 3 จุด (หลังเทศบาล - ตรงขามกอทุน -ชุมชนสามแยก-บานสวน) 19 มี.ค. 64 เหตุเพลิงไหมขางตลาดเปิดทายวันศุกร

งานพัฒนาชุมชน 
รับลงทะเบียนเบี�ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ เพื�อรับเงิน
ในป�งบประมาณ 

พ.ศ.2565 
 

ตั�งแต่บัดนี�  ถึง
 กันยายน 2564

สํานักปลัดเทศบาล

วันศุกร์ที�  19 มีนาคม 2564 เทศบาลตําบลร่อนทอง ร่วมกับ อาํเภอบางสะพาน เป�ดหน่วยบริการจัดทําบัตรเคลื�อนที�ของกรมการปกครอง 
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลร่อนทอง เพื�อให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน กรณีผู้ป�วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที�ไม่สามารถเคลื�อนย้ายได้

หากพบเห็นเหตุการณเพลิงไหม สามารถแจงไดทันทีท่ี
หมายเลขโทรศัพท 032-697-355 และ 092-180-1669

เพ่ือใหเจาหน าท่ีฯสามารถเขาชวยเหลือไดอยางทันทวงที

21 มี.ค. 64 เหตุไฟไหมขางทาง ตรงขามไปรษณียรอนทอง

20 มี.ค. 64 เหตุเพลิงไหมตลาดเปิดทายวันศุกร และหลังทางหลวง 14 มี.ค. 64 เหตุเพลิงไหมสวนยางบานทุงสะเดาหวาน

17 มี.ค. 64 เหตุไฟไหมหลัง สนง.ทต.รอนทอง

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 6
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รายงานรายจ่ายจรงิตามงบประมาณ 
ป�งบประมาณ พ.ศ.2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมนีาคม

รายงานรายรบัจรงิตามงบประมาณ 
ป�งบประมาณ พ.ศ.2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมนีาคม

กองคลัง

(บาท)

(บาท)

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 8



วันพฤหัสบดีที�  18 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที�กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ ที� ทําการปกครองอาํเภอบางสะพาน และ
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน ลงพื�นที� เพื�อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนเพื�อรับสิทธิโครงการเราชนะ แก่ประชาชน
ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ป�วยติดเตียง และกลุ่มผู้ที� ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในพื�นที� เทศบาลตําบลร่อนทอง

กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม

วันอังคารที�  16 มีนาคม 2564 นางอุทัย พุ่มสวัสดิ�  ผู้อาํนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที�นายกเทศมนตรี
ตําบลร่อนทอง เป�นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที�มีภาวะพึ�งพิงและบุคคล
อื�นที�มีภาวะพึ�งพิง ครั�งที�  1 ประจําป�งบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลร่อนทอง (ชั�น 2)

โทร. 0-3269-7286 ต่อ 5

วันอังคารที�  9 มีนาคม 2564 ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจําหมู่บ้าน ประจําเดือนมีนาคม 2564 
โดยมี เจ้าหน้าที�จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลร่อนทอง พร้อมด้วย อสม.ทต.ร่อนทอง เข้าร่วมประชุม





โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พี� ตุ้ย (ร้านค้า) - บ้านนายดุสิต หมู่ที�  1 ตําบลร่อนทอง 

โครงการติดตั�งป�ายชื� อแสตนเลสอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลร่อนทอง หมู่ที�  5 ตําบลร่อนทอง

โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํ�าซอยโรงสี หมู่ที�  12 ตําบลร่อนทอง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที�  12 ตําบลร่อนทอง

กองช่าง

                         ก่อนดําเนินการ                                                                          ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

                         ก่อนดําเนินการ                                                                          ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

                         ก่อนดําเนินการ                                                                          ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

                         ก่อนดําเนินการ                                                                          ขณะดําเนินการ                                                                    ดําเนินการแล้วเสรจ็

ซ่อมแซมถนนที�ชาํรุดเสียหาย โดยการปะด้วยยางมะตอย   
     บรเิวณซอยหลังโรงพกั หมู่ที� 5 ตําบลรอ่นทอง

ซ่อมแซมไฟฟ�าสาธารณะและไฟฟ�าส่องสวา่งภายในเขตเทศบาลตําบลรอ่นทอง
เพื�ออํานวยความสะดวก เพิ�มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดป�ญหาการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ป�ญหาการมั�วสุมของเยาวชน และการก่ออาชญากรรมในยามวิกาล
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทอง  ศูนย์โรงเรียนดอนสํานัก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทอง  ศูนย์โรงเรียนธนาคารออมสิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่อนทอง 
          เป�ดรับสมัครเด็กเข้าเรียน 
          ประจําป�การศึกษา 2564

กองการศึกษา
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กิจกรรมเรียนรู้การสอนวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย เป�นการสร้างเด็ก ให้เรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์และเนื� อหาที�เป�น
การทดลองและได้สําผัส เชื�อมโยงเรียนรู้เรื�องสีสันต่างๆ

กิจกรรมเรียนรู้ "กล้วยน่ารู้" เป�นการสอนให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจคุณค่าและประโยชน์จากกล้วย  มีทั�งกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ศิลปะสร้างสรรค์ การลงมือปฏิบัติ กิจกรรมเข้าจังหวะ เคลื�อนไหวอย่างมีความสุข

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__[0]=AZUQQbbdzUUU47YeWvZZmWFvqBpNP3j_AaIUfkobOIkaDxbrGqZz9HvH5MsfxHY0zFRlqMswVEut9qSATItSxQ75lweV5bdrT67P3pAgKbEyYqkvXs-45qtAz3jW9UmWchimHtoGKCtsr9fWqxnl_6lr&__tn__=*NK-R


   ศูนย์ดํารงธรรม นั�น มาจากคําว่า “ดํารง”  และ “ธรรม” โดย “ดํารง”  หมายถึง ทรงไว้ชูไว้ทําให้คงอยู่
ส่วน “ธรรม” หมายถึง ความยุติธรรม ความถูกต้อง ดังนั�น “ศูนย์ดํารงธรรม” จึงหมายถึง แหล่งที�ทรงไว้
ซึ�งความยุติธรรม  นอกจากนี�  “ดํารง” ยังสอดคล้องกับพระนามขององค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย
คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
    ดังนั�น  ศูนย์ดํารงธรรม  จึงหมายถึง ศูนย์กลางที�ธาํรงความดีงาม  ความชอบธรรม  และความยุติธรรม
ตามแนวการปฏิบัติราชการของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
   เพื�อให้การบริหารระบบราชการเป�นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ�ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบาํบัดทุกข์
บาํรุงสุข ตลอดจนดําเนินการแก้ไขป�ญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความ
รวดเร็วประสบผลสําเร็จอย่างเป�นรูปธรรม อีกทั�งเพื�อเป�นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความ
เป�นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที�เทศบาลตําบลร่อนทอง ซึ�งในกรณีการร้องเรียนที�เกี�ยวกับบุคคล
จะมีการเก็บรักษาเรื�องราวไว้เป�นความลับและปกป�ดชื�อผู้ร ้อง เพื�อมิให้ผู้ร ้องเรียนได้ผลกระทบและได้รับ
ความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
   ดังนั�น  หากท่านมีป�ญหาความเดือดร้อน   ไม่ได้รับความเป�นธรรม  หรือมีป�ญหาอื�นๆ  ท่านสามารถแจ้ง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ มายังศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลร่อนทอง เพื�อแก้ไข บาํบัดทุกข์บาํรุงสุขแก่ประชาชน
แก้ไขป�ญหาความเดือดร้อน  การไม่ได้รับความเป�นธรรมและป�ญหาอื�นๆ  โดยท่านสามารถแจ้งได้ตามช่อง
ทางดังนี�

กองวิชาการและแผนงาน
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ศูนย์ดํารงธรรม
เทศบาลตําบลรอ่นทอง

โทรศัพท์ : 0-3269-7286 ต่อ 3

ช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อ

สแกนผ่านคิวอาร์โค้ด

ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ ศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลร่อนทอง

ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที�
ศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลร่อนทอง
สํานักงานเทศบาลตําบลร่อนทอง 
123 หมู่ที�  4 ตําบลร่อนทอง อาํเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

"...ที�จะรู้ได้ว่า ที� ใดเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อย 
ไม่มีอะไรดียิ�งกว่าฟ�งเสียงราษฎร..."





เทศบาลตําบลร่อนทอง
ขอขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั�งชาวเทศบาลตําบลร่อนทอง
ทุกท่าน ที�ได้ร่วมกันออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม
ระบอบประชาธิปไตย ในการเลือกตั�งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีตําบลร่อนทอง ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั�งประจําหน่วยเลือกตั�ง
(กปน.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และ
เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง ที�ร่วมกันสนับสนุนให้การเลือกตั�งใน
ครั�งนี�เป�นไปด้วยความเรียบร้อย 

จดหมายข่าว ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2564                                                 เทศบาลตําบลร่อนทอง

ผลการเลือกตั�ง
ทต.ร่อนทอง

อยางไมเปน
ทางการ

อยางไมเปนทางการ

อยา่งไมเ่ป�นทางการ


