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คำขวัญของตำบลถ้ำรงค์ 
“เขาถ้ำรงค์รูปช้าง ต้นยางนาใหญ่  แม่น้ำเพชรใส  หลวงพ่อเทพเลื่องลือไกล พระดำใหญ่คู่ตำบล” 

วิสัยทัศน์ของตำบลถ้ำรงค์
“ถ้ำรงค์น่าอยู่ สู่ประชาคมอาเซ่ียน ท่องเที่ยวเชงินิเวศ เกษตรปลอดภัย ทันสมัยเทคโนโลยี” 

สวัสดีค่ะพี่น้องชาวตำบลถ้ำรงค์ และท่านผู้อ่านทุกท่าน  จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคมฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมหรือโครงการต่างๆท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นตามแผนงานหรืองบประมาณ  เพื่อให้พี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่างๆ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เพื่อจะได้
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์     
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โดย นายสำฤทธิ์  อบแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ นายวิเชียร  
ปลื้มจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ พร้อม ผอ.ทองเปลว  จันทร์เพ็ชร ผอ.รพ.สต.ถ้ำรงค์ ร่วมกับ อสม.และ ผู้นำชุมชน
ตำบลถ้ำรงค์ ลงพื้นท่ี มอบส่ิงของอุปโภคบริโภค และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงท่ีกักตัว ให้แก่ครอบครัวกลุ่มเส่ียงผู้ติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับการดำรงชีพในช่วงกักตัว 14 วัน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นท่ีตำบลถ้ำรงค์ ดังภาพกิจกรรม 
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 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำรงค์ ผู้นำชุมชน และทีมงาน อสม. 
ลงพื้นท่ีเนื่องจากมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ โควิด 19 โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือภายในสำนักงานและลง
พื้นท่ีฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือบริเวณร้านค้า สถานศึกษา สถานท่ีสำคัญทางศาสนา และบ้านผู้ท่ีกักตัวเนื่องจากมีความเส่ียงต่อการ
ติดเช้ือในพื้นท่ีตำบลถ้ำรงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (โควิด 19) ดังภาพกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดำเนินชีวิตถามวิถีพอเพียงของบุคลากร ณ วัดขลุบ หมู่ 1 ตำบลถ้ำรงค์ โดยมีนายสำฤทธิ์ อบ
แย้ม นายก อบต.ถ้ำรงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รายละเอียดดังภาพกิจกรรม 
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 เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564   

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ นำโดยนายกสำฤทธิ์ อบแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ คณะ
ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีพนักงาน และประชาชนในพื้นท่ี ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
วัดขลุบ หมู่ 1 ตำบลถ้ำรงค์  เนื่องในโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 
2564 ภาพกิจกรรมเป็นข่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 เมื่อวันอังคาร ท่ี 27 เดือนกรกฎาคม  2564  ท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ นำโดย นายสำ
ฤทธิ์ อบแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
และผู้นำชุมชนตำบลถ้ำรงค์ จัดโครงการชุมชนสะอาดตา ประชาสุขใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ถนนทางเข้าตำบลถ้ำ
รงค์ (ทางเข้าตั้งแต่ซุ้มวัดถ้ำรงค์ จนถึงบริเวณหน้า อบต.ถ้ำรงค์) ม.3 ตำบลถ้ำรงค์ ดังภาพกิจกรรมเป็นข่าว รายละเอียดดัง
ภาพกิจกรรม 
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ปฏิทินข่าว 
 

ประชาสัมพันธ์.. รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ 
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาซาร์โควี-2 (SAR-CoV-2) เป็นการแพร่เชื้อไวรัสจาก

คนสู่คน โดยได้รับเชื้อละอองฝอย (Droplets) จากการไอหรือจาม การสัมผัสสารคัดหลั่ง (Contact) เช่น น้ำลาย น้ำมูก เสมหะ เป็นต้น ผู้ท่ี
ได้รับเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการใด ๆ บางรายอาจมีอาการเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รู้สึกเหมือนมีไข้ เจ็บคอ และบางรายอาจมี
อาการรุนแรง เช่น ติดเชื้อรุนแรงในปอด หรือมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว เช่น 
เบาหวาน โรคหัวใจ จะมีอัตราการเกิดอาการรุนแรงท่ีสูงกว่าผู้ท่ีมีอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรง เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะเวลาฟักตัว 
(ต้ังแต่ได้รับเชื้อไปจนถึงแสดงอาการ) ประมาณ 2 – 14 วัน จึงได้มีการกำหนดมาตรการให้กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงเมื่อสัมผัสผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 
14 วัน  โดยปกติเมื่อเชื้อโรคทุกชนิดเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะมีวิธีจัดการเชื้อหลายแบบ หนึ่งในนั้ นคือเม็ดเลือดขาวชนิด Macrophage จะ
กลืนเชื ้อเข้าไปและทิ้งเศษซากเชื้อบางส่วนไว้เรียกว่า แอนติเจน (Antigen) ร่างกายจะรับรู้ว่าแอนติเจนคือสิ ่งแปลกปลอมและจะสร้าง
แอนติบอดี (Antibody) มาจัดการสิ่งแปลกปลอมนั้น รวมถึงมีเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งท่ีจำว่าเชื้อโรคนี้คือสิ่งแปลกปลอม ถ้าหากได้รับเชื้อใน
อนาคตร่างกายจะสามารถจดจำและจัดการได้ การทำงานของวัคซีนเป็นไปในลักษณะเดียวกัน 

วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อใน
อนาคต แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันข้ึนมาได้ การฉีดวัคซีนผู้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น วัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันทุกคนท่ีฉีดจาก
การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ แต่พบว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ และยังไม่มีข้อมูลว่าเมื่อฉีดแล้วจะมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 ได้นานเท่าไร 
รวมถึงไม่มีข้อมูลว่าผลการฉีดวัคซีนให้ผู้ท่ีมีภูมิคุ้มกันต่ำหรือผู้ท่ีใช้ยากดภูมิคุ้มกันนั้น   

องค์การอนามัยโลก มีการคิดค้นวัคซีนโควิด-19 โดยหลายบริษัทผู้ผลิตและหลายรูปแบบ วิธีการผลิตวัคซีนหรือท่ีมาของวัคซีน
มีหลายวิธีการ แต่ท้ังหมดคือให้ต่อต้านไวรัสโคโรนาซาร์โควี-2 (SAR-CoV-2) ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเพื่อไปก่อโรคได้ 

วัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2564) มี 2 ชนิดคือ 
1. วัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตร้าเซนเนกา (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) เป็นวัคซีนแบบ Viral Vector  ฉีดในผู้ท่ีมี

อายุ 18 ปีข้ึนไป  
2. CoronaVac หรือ Sinovac COVID-19 vaccine เป็นวัคซีนเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) ฉีดในผู้ท่ีมีอายุ 18 – 59 ปี  
***เมื่อฉีดวัคซีนท้ัง 2 ชนิดในครั้งแรกแล้ว ควรมารับวัคซีนครั้งท่ี 2 ให้ครบถ้วนตามกำหนดเพื่อประสิทธิภาพท่ีดีในการป้องกัน

โรค 
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ประชาสัมพันธ์.. โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญในโคกระบือ 
โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญในโคกระบือ แต่ไม่ใช่โรคที่ติดสู่คนได้ เกิดจากเชื้อไวรัส 𝘓𝘶𝘮𝘱𝘺 𝘴𝘬𝘪𝘯 

𝘥𝘪𝘴𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 ในสกุล 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘪𝘱𝘰𝘹𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 สัตว์ที ่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 
เซนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย พบมากที่คอ หัว เต้านม ถุงอันฑะและหว่างขา ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตาย หรือมี
หนอนแมลงมาไชได้ อาจพบตุ่มน้ำใสขึ้นที่เยื่อเมือก ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ทำให้มีอาการน้ำลายไหล ตาอักเสบ มีตุ่มขึ้นที่เย่ือ
เมือกตา น้ำตาไหลและมีข้ีตา 

นอกจากนี้สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีอาการซึม เบื่ออาหาร อาจมีภาวะเป็นหมันชั่วคราวหรือถาวร แท้งลูกและมีปริมาณน้ำนมลดลง 
อัตราการป่วยอยู่ท่ี 5 – 45 % อัตราการตายน้อยกว่า 10% แต่อาจมีอัตราการตายสูงในพื้นท่ีท่ีไม่เคยมีการระบาดมาก่อน ผลกระทบส่วน
ใหญ่จะอยู่ท่ีผลผลิตท่ีลดลง 

การติดต่อของโรคนี้ ติดจากแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน และอาจติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกันของสัตว์ ติดจาก
น้ำลาย สารคัดหลั่ง สะเก็ดแผล รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 

วิธีการป้องกันโรค คือ การกำจัดและป้องกันแมลงในพื้นท่ี ทำความสะอาดคอกและอุปกรณ์ในการเลี้ยง และกักสัตว์ใหม่
ก่อนนำเข้าพื้นท่ี โรคนี้ไม่มีการรักษาจำเพาะ ทำได้เพียงรักษาตามอาการ ส่วนวัคซีนป้องกันโรคจะมีการนำเข้ามาในประเทศที่มีการ
ระบาดของโรคแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์  โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ 
 โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ใน

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะ
ระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ในปัจจุบันยังไม่มียาอะไรท่ีจะรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ขอให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกัน โดยเริ ่มตั ้งแต่การเลี้ยงสุนัข-แมวในจำนวนท่ี
พอเหมาะ คุมกำเนิดด้วยการทำหมัน พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี เลี้ยงในบริเวณบ้าน อย่าปล่อยออกไปนอกบ้านโดยไม่ดูแล
เพราะหากถูกหมาบ้ากัดก็อาจติดโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงเมื่อประชาชนถูกสุนัขแมวกัดหรือข่วน ให้รีบล้ างแผลโดยใช้สบู่และ   น้ำสะอาดล้าง
บริเวณบาดแผลหลายๆ ครั้งอย่างเบามือ ใส่ยา โดยทาหลังจากการล้างแผลและซับให้แห้ง กักหมา 10 วัน จากนั้นให้รีบมาพบแพทย์เพื่อ
พิจารณาการตัดสินใจรับวัคซีนหรือไม่ และต้องมาฉีดวัคซีนให้ครบตรงตามนัดทุกครั้ง 
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 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งสิ่งปลูกสร้าง 

ขอให้มาชำระภาษีฯ ภายใน 30 มิถุนายน 2564 นี้นะคะ 
032-491467 

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
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 ประชาสัมพันธ์  การจัดเก็บขยะขององค์การบรหิารส่วนตำบลถ้ำรงค์  
ได้เร่ิมดำเนินการต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม  2558  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถแจ้งขอรับบริการพร้อม

รับถังขยะได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โดยนำสำเนาบัตรประชาชนไปยื่นขอรับบริการ พร้อมกรอกแบบคำขอให้จัดเก็บมูลฝอย 
(โดยเสียค่าบริการต่ำสุดในการจัดเก็บขยะ 30 บาท/เดือน) 

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

 ประชาสัมพันธ์  การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือ

นำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 
โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมี

ประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้ว จะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมี
ปัญหาเร่ืองสถานท่ีท้ิงขยะมากข้ึนแล้ว เนื่องจากหน่วยงานท่ีนำขยะไปท้ิงปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมท้ังเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้เกิดการประท้วงของประชาชนในพื้นท่ีมากข้ึนอีกด้วย 

การคัดแยกขยะ จึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้
สะดวกแก่การนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยท่ัวไปแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 

1.ขยะเศษอาหารหรือขยะท่ีเน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภท
นี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ 

2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ 
3.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายท่ีจำเป็นต้องแยกท้ิงต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
4.ขยะที่ต้องท้ิง เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ขยะทั้ง3ประเภทข้างต้น ทำให้

ต้องท้ิงเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไป 
ถ้าเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพื่อความเป็นระเบียบ

อย่างเดียวเพราะการแยกขยะในบ้านท่ีมีท้ังกระดาษ พลาสติก แก้วโลหะ เศษอาหารหรือแม้แต่ขยะมีพิษมีประโยชน์มากว่าท่ีคิดเอาไว้เสียอีก
ครับ 
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 ประชาสัมพันธ์  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการขอนุญาต มีดังนี ้
 - สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน 2 ชุด 

   - สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน 2 ชุด 
   - แผนผังบริเวณสถานท่ีก่อสรา้ง จำนวน 5 ชุด 
   - แบบแปลนก่อสร้าง      จำนวน  5  ชุด 
   - สำเนาโฉนดท่ีดิน / น.ส.3 /ส.ค.1 จำนวน 2 ชุด 

   กรณีสร้างในที่ดินของผู้อื่น ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดินพร้อมสำเนา
ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของท่ีดิน 

   กรณีที่ผนังอาคารอยู่ใกล้ท่ีดินผู้อื่นน้อยกว่า 50 ซ.ม. ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตท่ีดินผู้อื่นหรือใช้ผนัง และก่อเป็นผนังไม่มีหน้าต่างช่องแสง 

  กรณีที่ “ตัวแทน” เจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ 5 
บาท 2 ดวง 

  กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ต้องมีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตท่ีออกให้ไม่เกิน  6  เดือน 

  กรณีเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น และ 2 ชั้นข้ึนไป หรือพื้นท่ีใช้สอยทุกชั้นรวมกันเกิน 150 ตร.
ม. ต้องมีรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและใบรับรองการออกแบบและสำเนาภาพถ่ายวิศวกร สำเนาใบ กว. และ กส. ของ
ผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร 

 *แจ้งขออนุญาต 
  เมื่อได้จัดเตรียมเอกสาร ครบถ้วนตามข้อ 1 แล้ว ดำเนินการดังนี้ 
  - ยื่นเอกสาร ต่อกองช่าง พร้อมท้ังเขียนแบบคำร้อง ข.1 
  - ตรวจสอบเอกสารและแบบแปลง ออกตรวจสอบสภาพพืน้ท่ีก่อสร้าง 
 * พิจารณาออกใบอนุญาต  * รับใบอนุญาต พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 
  ข้ันตอนต้ังแต่วันยื่นเอกสาร จนถึงวันรับใบอนุญาตใชเ้วลา 10 วัน ท่านสามารถมารับใบอนุญาตได้เมื่อครบ

กำหนด 
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ประชาสัมพันธ์  การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนวันละ 1 บาท) 
การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เป็นโครงการท่ีเรานำสิ่งท่ีดีๆ มอบให้แก่พ่อแม่พี่น้อง 

ชาวตำบลถ้ำรงค์ทุกท่าน ทุกครัวเรือน ได้มีระบบหลักประกันความมั่นคงของชีวิต เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนและสังคม มีการ
อยู่ร่วมกัน ด้วยความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี มีน้ำใจ การไว้ใจซึ่งกันและกัน และเป็นการออม
เพื่อการให้เป็นกองบุญมากกว่ากองทุนทุกคนต่างเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ เมื่อครบหนึ่งปีเราจะไปจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลถ้ำรงค์ เราก็จะได้เงินสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการชุมชนไม่เกิน 100,000 บาท แต่จะจ่ายเท่าจำนวนเงินท่ีมี
อยู่จริง สำหรับหลักเกณฑ์ ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก มีดังนี้ 
การสมัครเป็นสมาชิก 

 1. สำเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบับ   2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
การสมัครเป็นสมาชิก 
1. เป็นรายเดือน ๆ ละ 30 บาท ในเดือนท่ี 12 สมทบเป็นเงิน 35 บาท  
รวมเป็นเงิน คนละ 365 บาท/ป ี
2. เป็นรายปี คนละ 365 บาท/ปี สมาชิกสมทบให้จา่ยเงินสมทบ 
ให้กับกองทุนฯ เป็นรายปี 
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท 
4. ไม่จำกัด เพศ วัย อาชีพ และสถานภาพ 

สวัสดิการของกองทุน 
1. ด้านการเกิด (เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี) สมาชิกคลอดบุตร ซึ่งเป็นสมาชิกคลอดบุตรจะได้รับเงินค่าทำขวัญบุตร เป็นจำนวน 
500 บาท ต่อ การคลอดบุตร 1 ครั้ง และให้ได้รับเงินกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอันเนื่องจากากรคลอดบุตรนั้น 
คืนละ 100 บาท ท้ังนี้ไม่เกิน 3 คืน/ครั้ง และค่าตอบแทนผู้เฝ้าไข้ ครั้งละ 150 บาท 
2. ด้านการรักษาพยาบาล กรณีนอนโรงพยาบาล จะได้สิทธิค่ารักษาพยาบาลคืนละ 100 บาท ครั ้งละไม่เกิน 3 คืน พร้อม
ค่าตอบแทนผู้เฝ้าไข้ ครั้งละ 150 บาท(ไม่เกิน 3 ครั้ง/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 
  - ระดับอนุปริญญาข้ึนไป ได้เกรดเฉลี่ย 3.00 รับทุนการศึกษาปีละ 300 บาท 
  กรณีสมาชิกที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ท่ีได้รับวุฒิบัตรท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประพฤติ การปฏิบัติดี 
 ตามมติของคณะกรรมการ สามารถได้รับสวัสดิการทุนการศึกษาปีละ 300 บาท แต่ต้องได้เกรดเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป 

4. ด้านการเสียชีวิต 
  - ครบ 180 วัน(6 เดือน-1 ปี) กองทุนจ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท 1,000 บาท 
 - ครบ 1 ปี ถึง 2 ปี กองทุนจ่ายเงินสวสัดิการให้ทายาท 2,000 บาท 
  - ครบ 2 ปี ข้ึนไป กองทุนจ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท 3,000 บาท 
  พร้อมพวงหรีด จำนวนไม่เกิน 500 บาท 
 กรณี สุขภาพดีไม่มีเจ็บป่วยหรือไม่เคยได้รับสิทธิ์อื่นๆทุกรอบ10ปี จะได้รับงดเว้นเงินฝากสมทบเป็นเวลา1ปีจังหวัดเพชรบุรี 
 ในวัน เวลาราชการ ต้ังแต่ 8.30-16.30 น. โทรศัพท์ 032-491467 
 



- 9 – 
 

 ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบปี 2564 
   
 
 
 
 
 

 
ขอเชิญชวนหญิงต้ังครรภ์ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง ณ ท่ีทำ

การองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 (ภายในวันและเวลาราชการ) 
 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 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 
 หญิงตัง้ครรภ์ 
     ๑) มีกำหนดคลอดระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕63 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
     ๒) อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน (ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า ๓ ,๐๐๐ 
บาทต่อคน ต่อเดือน หรือต่ำกว่า ๓๖ ,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี โดยนำรายได้ของสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิก
ท้ังหมดในครอบครัวรวมเด็กแรกเกิดด้วย 
เอกสารในการลงทะเบียน 
 - แบบลงทะเบียน (ดร.๐๑) (รับท่ีสถานท่ีลงทะเบียน) 
 - แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.๐๒) ท่ีได้รับการรับรองแล้ว 
 - สำเนาบัตรประชาชนของหญิงต้ังครรภ์ 
 - สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
 - สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด) 
 - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี 
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 ประชาสัมพันธ์  ช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ 
 1. ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ 

1.1  ประชาชนท่ีประสงค์ จะยื่นเร่ืองร้องทุกข์ต่อภาครัฐ สามารถยื่นเร่ืองได้โดยตรง 
ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ศูนย์ดำรงธรรมตำบล (อบต.)  - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด  - ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงทุก
กระทรวง 

1.2  หากยื่นตามข้อ 1.1 แล้ว ยังไม่ได้รับการแก้ไข และประชาชนประสงค์จะยื่นเร่ืองร้องทุกข์ต่อศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์
ต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลดัสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถใช้บริการผ่าน ช่องทาง ดังนี้ 
สายด่วนของรัฐบาล 1111 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุด ไม่เสียค่าโทร) เว็บไซต์ (www.1111.go.th) 
ตู้ ปณ. 1111 ทำเนียบรัฐบาล(ไม่ต้องติดแสตมป์) จุดบริการร่วม 1111 ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(เดิม) ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานทุกกระทรวง รวมทั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค รวม 23 หน่วยงาน ร่วมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

1.3  ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย ดังนี้  สายด่วน 1155 ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กรณีเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน(Emergency) (บริการตลอด 24 
ชั่วโมง และมีล่ามช่วยแปลหลายภาษา) สายด่วนของรัฐบาล 1111 กรณีการร้องทุกข์ท่ัวไป (Non Emergency) 
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