
 

 
 
 
 
 
 
 

ค้ำขวัญของต้ำบลถ ้ำรงค์ 

“เขำถ ้ำรงค์รูปช้ำง ต้นยำงนำใหญ่  แม่น ้ำเพชรใส  หลวงพ่อเทพเลื่องลือไกล พระด้ำใหญ่คู่ต้ำบล” 

วิสัยทัศน์ของต้ำบลถ ้ำรงค์ 

“ถ ้ำรงค์น่ำอยู่ สู่ประชำคมอำเซ่ียน ท่องเที่ยวเชงินิเวศ เกษตรปลอดภัย ทันสมัยเทคโนโลยี” 

  สวัสดีค่ะพี่น้องชาวต้าบลถ ้ารงค์ และท่านผู้อ่านทุกท่าน  จดหมายข่าวประจ้าเดือนพฤศจิกายนฉบับนี  
จัดท้าขึ นโดยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ได้ด้าเนินการจัดท้าขึ นตามแผนงานหรืองบประมาณ  เพื่อให้พี่น้องประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่างๆ ให้กับทาง
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ น 
 

ข่ำวประชำสัมพันธ์   
  

  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ได้จัดโครงการอบรมปรับปรุง/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการประชุมประชาคม ประจ้าปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันท่ี 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ให้กับประชาชน
ในพื นท่ีต้าบลถ ้ารงค์ทั ง 6 หมู่บ้าน เพื่อให้กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความส้าคัญของกระบวนการประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมทั งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการอภิปรายและสรุปปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะโครงการและจัดเรียงล้าดับความส้าคัญของโครงการใน
การบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน ดังภาพกิจกรรม 
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  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและการมีส่วนร่วม 
ประจ้าปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันท่ี 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ให้กับประชาชนในพื นท่ีต้าบลถ ้ารงค์ทั ง 6 
หมู่บ้าน เพื่อให้กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความส้าคัญของกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทั งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ ดังภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ น้าโดยนายส้าฤทธิ์ อบแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เจ้าหน้าท่ีพนักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี  ใน
วันท่ี 24 - 26 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ดังภาพกิจกรรม 
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ปฏิทนิข่ำว 
 

ประชำสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ด้าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 
 
โดยด้าเนินการดังนี  
1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. จัดจุดคัดกรองสุขภาพ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าภายในอาคาร หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ 
องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื อโรค 
3. จัดจุดให้บริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล บริเวณทางเข้าอาคาร จุดให้บริการประชาชน และห้องน ้า 
ทั งนี  ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย และลด

โอกาสการรับสัมผัสเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 
 
 

 
 

ประชำสัมพันธ์  โรคพิษสนุัขบ้ำหรือโรคกลัวน ้ำ 
 โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหน่ึง เกิดจากเชื อไวรัสช่ือ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ท้าให้เกิด

โรคได้ในสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี เมื่อเป็นแล้วจะท้าให้มีอาการทาง
ประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ในปัจจุบันยังไม่มียาอะไรท่ีจะรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ขอให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกัน โดยเริ่มตั งแต่การเลี ยงสุนัข-แมวในจ้านวนท่ี
พอเหมาะ คุมก้าเนิดด้วยการท้าหมัน พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี เลี ยงในบริเวณบ้าน อย่าปล่อยออกไปนอกบ้านโดยไม่
ดูแลเพราะหากถูกหมาบ้ากัดก็อาจติดโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงเมื่อประชาชนถูกสุนัขแมวกัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผลโดยใช้สบู่และ    น ้า
สะอาดล้างบริเวณบาดแผลหลายๆ ครั งอย่างเบามือ ใส่ยา โดยทาหลังจากการล้างแผลและซับให้แห้ง กักหมา 10 วัน จากนั นให้รีบมา
พบแพทย์เพื่อพิจารณาการตัดสินใจรับวัคซีนหรือไม่ และต้องมาฉีดวัคซีนให้ครบตรงตามนัดทุกครั ง 

 
 
 
 

 
 

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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ประชำสัมพันธ์  กำรรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ ง เพื่อความสะดวกต่อการน้าไปก้าจัด

หรือน้าไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 
โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ นจากกิจวัตรประจ้าวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะท่ีเกิดขึ นในแต่ละวัน

มีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้ว จะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจ้านวนมาก ซึ่งในปัจจุบัน
พบว่าเร่ิมมีปัญหาเร่ืองสถานท่ีทิ งขยะมากขึ นแล้ว เน่ืองจากหน่วยงานท่ีน้าขยะไปทิ งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมท้าให้เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังท้าให้เกิดการประท้วงของประชาชน
ในพื นท่ีมากขึ นอีกด้วย 

การคัดแยกขยะ จึงถือเป็นอีกวิธีการท่ีส้าคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะ
เพื่อให้สะดวกแก่การน้าไปก้าจัด หรือน้าไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยท่ัวไปแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 

1.ขยะเศษอาหารหรือขยะท่ีเน่าเสียได้ เป็นขยะท่ีย่อยสลายได้ง่าย มีความชื นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะ
ประเภทนี ก้าจัดและน้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักท้าปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ 

2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี บางส่วนสามารถแยกน้ามาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ 
3.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายท่ีจ้าเป็นต้องแยกทิ งต่างหาก เน่ืองจากสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
4.ขยะท่ีต้องทิ ง เป็นขยะท่ีไม่สามารถน้ามารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ขยะทั ง3ประเภท

ข้างต้น ท้าให้ต้องทิ งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปท้าลายหรือก้าจัดต่อไป 
ถ้าเราทุกคนตระหนักถึงความส้าคัญของการคัดแยกขยะ ให้คิดว่าเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ้าวัน ไม่ใช่เพื่อความเป็น

ระเบียบอย่างเดียวเพราะการแยกขยะในบ้านท่ีมีทั งกระดาษ พลาสติก แก้วโลหะ เศษอาหารหรือแม้แต่ขยะมีพิษมีประโยชน์มากว่าท่ี
คิดเอาไว้เสียอีกครับ 
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ประชำสัมพันธ์  อัตรำภำษีป้ำย  ประจ้ำปี 2564 
ภาษีป้ายใหม่ บังคับใช้ ตั งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 

        เมื่อวันท่ี 14 ก.ค. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ด้าเนินการต่อไปได้ 
       ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย 
พ.ศ. 2510 โดยปรับปรุงอัตราภาษีป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน หรือป้ายท่ีมีตัวอักษรภาษาไทยปนกับอักษรต่างประเทศและปนกับภาพหรือ
เครื่องหมายอื่น หรือป้ายท่ีไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วนหรือทั งหมดอยู่ใต้หรือต้่า
กว่าอักษรต่างประเทศ และก้าหนดอัตราภาษีป้ายขึ นใหม่ส้าหรับป้ายท่ีใช้เครื่องจักรกล ป้ายอักษรวิ่ง และป้ายจออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมี
การโฆษณามากกว่าหน่ึงภาพในหกสิบวินาที โดยก้าหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้บังคับตั งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง 
1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. 2510 
2. ก้าหนดอัตราภาษีป้ายตั งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ดังนี  
       หมายเหตุ เมื่อค้านวณพื นท่ีของป้ายแล้ว ถ้ามีเศษเกินครึ่งตารางเมตรให้นับเป็นหน่ึงตารางเมตร ถ้าไม่เกินครึ่งตารางเมตร ให้ปัด
ทิ ง ทั งนี  ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่้ากว่าป้ายละ 1,010 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 1,010 บาท 
3. ก้าหนดบทเฉพาะกาล โดยเมื่อพ้นก้าหนดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ถ้ายังไม่ออกกฎกระทรวงก้าหนดอัตราภาษีป้ายขึ นใหม่ ให้คิด
อัตราภาษีป้ายต่อไปจนกว่าจะมีการก้าหนดอัตราภาษีป้ายขึ นใหม่ 
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ประชำสัมพันธ์  กำรจัดเก็บขยะขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์  
 
 
 
 
 

 
 
ได้เริ่มด้าเนินการตั งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2558  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถแจ้งขอรับบริการพร้อมรับถังขยะได้

ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ โดยน้าส้าเนาบัตรประชาชนไปย่ืนขอรับบริการ พร้อมกรอกแบบค้าขอให้จัดเก็บมูลฝอย (โดยเสียค่าบริการ
ต้่าสุดในการจัดเก็บขยะ 30 บาท/เดือน) 

ก้ำหนดวันจัดเก็บขยะ 
 วันจันทร์และวันพฤหัสบดี  หมู่ 1 หมู่ 2  
 วันอังคาร และวันศุกร์  หมู่ 3 หมู่ 4  
 วันพุธและวันเสาร์  หมู่ 5 หมู่ 6 
 วัน อาทิตย์ หยุดปฏิบัติการ(ยกเว้นกรณีพิเศษ) จัดเตรียมเอกสาร และตรวจเช็คเครื่องมือ เครื่องจักร 
 

 ประชำสัมพันธ์  กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 
เอกสารที่ต้องใช้ในการขอนุญาต มีดังนี  
 - ส้าเนาทะเบียนบ้าน      จ้านวน 2 ชุด 

   - ส้าเนาบัตรประชาชน    จ้านวน 2 ชุด 
   - แผนผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง จ้านวน 5 ชุด 
   - แบบแปลนก่อสร้าง      จ้านวน  5  ชุด 
   - ส้าเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 /ส.ค.1 จ้านวน 2 ชุด 

   กรณีสร้างในที่ดินของผู้อื่น ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดินพร้อมส้าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประจ้าตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน 

   กรณีที่ผนังอาคารอยู่ใกล้ที่ดินผู้อื่นน้อยกว่า 50 ซ.ม. ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขต
ที่ดินผู้อื่นหรือใช้ผนัง และก่อเป็นผนังไม่มีหน้าต่างช่องแสง 

  กรณีที่ “ตัวแทน” เจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต ต้องแนบหนังสือมอบอ้านาจและติดอากรแสตมป์ 5 บาท 2 
ดวง 

  กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ต้องมีส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ้านาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน  6  เดือน 

  กรณีเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั น และ 2 ชั นขึ นไป หรือพื นที่ใช้สอยทุกชั นรวมกันเกิน 150 ตร.ม. ต้อง
มีรายการค้านวณความมั่นคงแข็งแรงและใบรับรองการออกแบบและส้าเนาภาพถ่ายวิศวกร ส้าเนาใบ กว. และ กส. ของผู้ออกแบบและค้านวณ
อาคาร 

 *แจ้งขออนุญาต 
  เมื่อได้จัดเตรียมเอกสาร ครบถ้วนตามข้อ 1 แล้ว ด้าเนินการดังนี  
  - ย่ืนเอกสาร ต่อกองช่าง พร้อมทั งเขียนแบบค้าร้อง ข.1 
  - ตรวจสอบเอกสารและแบบแปลง ออกตรวจสอบสภาพพื นที่ก่อสร้าง 
 * พิจารณาออกใบอนุญาต  * รับใบอนุญาต พร้อมช้าระค่าธรรมเนียม 
  ขั นตอนตั งแต่วันย่ืนเอกสาร จนถึงวันรับใบอนุญาตใช้เวลา 10 วัน ท่านสามารถมารับใบอนุญาตได้เมื่อครบก้าหนด 
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ประชำสัมพันธ์  กำรจดัตั งกองทนุสวัสดกิำรชุมชน(กองทุนวันละ 1 บำท) 
การจัดตั งกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ เป็นโครงการที่เราน้าสิ่งที่ดีๆ มอบให้แก่พ่อแม่พี่น้อง ชาวต้าบลถ ้า

รงค์ทุกท่าน ทุกครัวเรือน ได้มีระบบหลักประกันความมั่นคงของชีวิต เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนและสังคม มีการอยู่ร่วมกัน ด้วยความเอื อ
อาทร พึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือเกื อกูลสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีน ้าใจ การไว้ใจซึ่งกันและกัน และเป็นการออมเพื่อการให้เป็นกองบุญมากกว่ากองทุน
ทุกคนต่างเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ เมื่อครบหน่ึงปีเราจะไปจดทะเบียนจัดตั งเป็นกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนต้าบลถ ้ารงค์ เราก็จะได้เงินสนับสนุนจาก
กองทุนสวัสดิการชุมชนไม่เกิน 100,000 บาท แต่จะจ่ายเท่าจ้านวนเงินที่มีอยู่จริง ส้าหรับหลักเกณฑ์ ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก มีดังนี  
การสมัครเป็นสมาชิก 

 1. ส้าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
 2. ส้าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 

การสมัครเป็นสมาชิก 
1. เป็นรายเดือน ๆ ละ 30 บาท ในเดือนที่ 12 สมทบเป็นเงิน 35 บาท  
รวมเป็นเงิน คนละ 365 บาท/ปี 
2. เป็นรายปี คนละ 365 บาท/ปี สมาชิกสมทบให้จา่ยเงินสมทบ 
ให้กับกองทุนฯ เป็นรายปี 
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท 
4. ไม่จ้ากัด เพศ วัย อาชีพ และสถานภาพ 
สมาชิก มี 3 ประเภท 

 1. ประเภทสมาชิกสามัญ เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้าบลถ ้ารงรงค์ มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ( ณ วันที่สมัคร)  
 2. ประเภทสมาชิกวิสามัญ เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้าบลถ ้ารงรงค์ มาไม่น้อยกว่า 2 เดือน และเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและหรือผู้พิการ 
 3 .ประเภทสมาชิกสมทบ เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้าบลอื่น แต่มีคุณสมบัติข้อหน่ึง ข้อใด หรือหลายข้อ ดังนี  
  - เคยมีภูมิล้าเนาเดิมอยู่ในเขตต้าบลถ ้ารงค์ 
  - เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือทายาท ของผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้าบลถ ้ารงค์ 
  - เป็นข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ของหน่วยงาน/องค์กรในพื นที่ต้าบลถ ้ารงค์ 
สวัสดิการของกองทุน 

1. ด้านการเกิด (เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี) สมาชิกคลอดบุตร ซึ่งเป็นสมาชิกคลอดบุตรจะได้รับเงินค่าท้าขวัญบุตร เป็นจ้านวน 500 บาท ต่อ 
การคลอดบุตร 1 ครั ง และให้ได้รับเงินกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอันเน่ืองจากากรคลอดบุตรนั น คืนละ 100 บาท ทั งนี ไม่เกิน 
3 คืน/ครั ง และค่าตอบแทนผู้เฝ้าไข้ ครั งละ 150 บาท 
2. ด้านการรักษาพยาบาล กรณีนอนโรงพยาบาล จะได้สิทธิค่ารักษาพยาบาลคืนละ 100 บาท ครั งละไม่เกิน 3 คืน พร้อมค่าตอบแทนผู้เฝ้าไข้ ครั ง
ละ 150 บาท(ไม่เกิน 3 ครั ง/ปี) โดยแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล 

 3. ด้านการศึกษา ผู้เป็นสมาชิกกองทุนฯ เมื่อครบ 2 ปี 
  - ระดับปฐมวัย,ระดับประถมศึกษา ได้เกรดเฉลี่ย 3.50 รับทุนการศึกษาปีละ 300 บาท 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เกรดเฉลี่ย 3.25 รับทุนการศึกษาปีละ 300 บาท 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ได้เกรดเฉลี่ย 3.00 รับทุนการศึกษาปีละ 300 บาท 
  - ระดับอนุปริญญาขึ นไป ได้เกรดเฉลี่ย 3.00 รับทุนการศึกษาปีละ 300 บาท 
  กรณีสมาชิกที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประพฤติ การปฏิบัติดี 
 ตามมติของคณะกรรมการ สามารถได้รับสวสัดิการทุนการศึกษาปีละ 300 บาท แต่ต้องได้เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ นไป 

4. ด้านการเสียชีวิต 
  - ครบ 180 วัน(6 เดือน-1 ปี) กองทุนจ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท 1,000 บาท 
 - ครบ 1 ปี ถึง 2 ปี กองทุนจ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท 2,000 บาท 
  - ครบ 2 ปี ขึ นไป กองทุนจ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท 3,000 บาท 
  พร้อมพวงหรีด จ้านวนไม่เกิน 500 บาท 
 กรณี สุขภาพดีไม่มีเจ็บป่วยหรือไม่เคยได้รับสิทธิ์อื่นๆทุกรอบ10ปี จะได้รับงดเว้นเงินฝากสมทบเป็นเวลา1ปีจังหวัดเพชรบรุี 
 ในวัน เวลาราชการ ตั งแต่ 8.30-16.30 น. โทรศัพท์ 032-491467 

- 
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 ประชำสัมพันธ ์รับขึ นทะเบียนโครงกำรเงินอดุหนุนเดก็แรกเกดิรอบปี 2563 
   
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญชวนหญิงตั งครรภ์ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจ้านงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเน่ือง ณ ท่ีท้า
การองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ตั งแต่บัดนี จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 (ภายในวันและเวลาราชการ) 
 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ปีงบประมำณ ๒๕๖4 
 เด็กแรกเกิด 
     ๑) เกิดระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕63 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
     ๒) มีสัญชาติไทย(บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย) 
     ๓) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุน
ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถาน
สังเคราะห์ของรัฐ 
 หญิงตั งครรภ์ 
     ๑) มีก้าหนดคลอดระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕63 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
     ๒) อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนท่ีเสี่ยงต่อความยากจน (ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนรายได้เฉลี่ยต้่ากว่า ๓,๐๐๐ 
บาทต่อคน ต่อเดือน หรือต้่ากว่า ๓๖,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี โดยน้ารายได้ของสมาชิกทั งหมดในครอบครัว หารด้วยจ้านวนสมาชิก
ทั งหมดในครอบครัวรวมเด็กแรกเกิดด้วย 
เอกสำรในกำรลงทะเบียน 
 - แบบลงทะเบียน (ดร.๐๑) (รับท่ีสถานท่ีลงทะเบียน) 
 - แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.๐๒) ท่ีได้รับการรับรองแล้ว 
 - ส้าเนาบัตรประชาชนของหญิงตั งครรภ์ 
 - ส้าเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
 - ส้าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (น้ามายื่นหลังคลอด) 
 - ส้าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี 
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ประชำสัมพันธ์  ขอเชิญชวนร่วมสมัครเป็นอำสำสมคัรท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) 
 
 
 
 
 
 
    
 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและเยาวชนผู้ที่สนใจกิจกรรมอาสาสมัคร ท้องถ่ินรักษ์โลก(อถล.) สามารถมา
สมัครได้ด้วยตนเองที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ตั งแต่เวลา8.30-16.30 น. ตามวันเวลาท่ีแจ้งนะคะ 
           อาสาสมัครท้องถ่ินรักษโ์ลก(อถล.) มีบทบาทและหน้าท่ีดังต่อไปนี  
            1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิง่แวดล้อม 
            2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิง่ปฏิกูลและ มูลฝอยการปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อม ในพื นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ 
           3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตส้านึกด้านการบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิง่แวดล้อม 
          4) เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิง่แวดล้อมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ น 
          5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพ่ือด้าเนินการเก่ียวกับ
การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
 ประชำสัมพันธ์  ช่องทำงกำรให้บริกำรรับเรื่องร้องทุกข์ 
 1. ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ 

1.1  ประชาชนท่ีประสงค์ จะยื่นเร่ืองร้องทุกข์ต่อภาครัฐ สามารถยื่นเร่ืองได้โดยตรง 
ต่อส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี  - ศูนย์ด้ารงธรรมต้าบล (อบต.)  - ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด  - ศูนย์ด้ารงธรรมกระทรวงทุก
กระทรวง 

1.2  หากยื่นตามข้อ 1.1 แล้ว ยังไม่ได้รับการแก้ไข และประชาชนประสงค์จะยื่นเร่ืองร้องทุกข์ต่อศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์
ต่อศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี สามารถใช้บริการผ่าน ช่องทาง ดังนี  
สายด่วนของรัฐบาล 1111 (บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นหยุด ไม่เสียค่าโทร) เว็บไซต์ (www.1111.go.th) 
ตู้ ปณ. 1111 ท้าเนียบรัฐบาล(ไม่ต้องติดแสตมป์) จุดบริการร่วม 1111 ท้าเนียบรัฐบาล (ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(เดิม) ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานทุกกระทรวง รวมทั ง ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค รวม 23 หน่วยงาน ร่วมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

1.3  ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ส้าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามาในประเทศไทยหรือชาวต่าง ชาติท่ีอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย ดังนี   สายด่วน 1155 ของกองบังคับการต้ารวจท่องเท่ียว กรณีเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน(Emergency) (บริการตลอด 24 
ช่ัวโมง และมีล่ามช่วยแปลหลายภาษา) สายด่วนของรัฐบาล 1111 กรณีการร้องทุกข์ท่ัวไป (Non Emergency) 
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