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          วันจันทร์ท่ี  5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน                      
โดย นายชาญชัย ทีหอค า (ปลัดเทศบาล) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี 2564 เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)     
เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 5/2564 และประเดน็อ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2564  

          วันอังคารท่ี 6 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน                 
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการปรับปรุงภมูิทศัน์ โดยการฉีดพ่นยาก าจดัวชัพืชท่ีขึน้ปกคลมุรกร้าง บริเวณแนวไหล่ทาง
ถนนสาธารณะ ม.2,5,6,7 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบรีุ เพ่ือความเป็นระเบียบและสวยงาม เพิ่มวิสยัทศัน์ใน
การมองเห็น ป้องกนัการเกิดอบุตัเิหตใุห้ประชาชนมีปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน 
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งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ฉีดพ่นยาก าจัดวัชพืชในเขตเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 103 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 



          วันอังคารท่ี 6 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน             
น ารถกระเช้าไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตัดเล่ือย เร่งเข้าด าเนินการตัดต้นไม้ท่ีถูกลมกรรโชกแรงพัดหักโค่นทับพาดแนว
สายไฟฟ้าสาธารณะของหมูบ้่าน ซอยห้วงมะไฟ หมูท่ี่ 5 ต.พลอยแหวน อ.ทา่ใหม ่จ.จนัทบรีุ เพ่ือป้องกนัการเกิดอนัตราย            
จากกระแสไฟฟ้า 

 งานตัดต้นไม้/กิ่งไม้ โค่นทับพาดแนวสายไฟฟ้าสาธารณะ 
ป้องกันการเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 

          วันพุธท่ี 14 กรกฎาคม 2564 งานกองช่าง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล                
เขาววั-พลอยแหวน ด าเนินการตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสว่างสาธารณะ หมู่ท่ี 1 และ หมู่ท่ี 7 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบรีุ          
เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
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งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 

จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 103 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 



          วันอังคารท่ี 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน                    
นายวินยั แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาววั-พลอยแหวน) เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการพฒันาเทศบาล
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม         
ครัง้ท่ี 5/2564 พ.ศ.2564 และประเดน็อ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 
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ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2564 

จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 103 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

           วนัอาทิตย์ท่ี 18 กรกฎาคม 2564 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน ร่วมกบั 
อาสากู้ ภัยสว่างกตญัญูธรรมสถานจันทบุรี ด าเนินการตดัก่ิงไม้ /ต้นไม้หักโค่นล้มกีดขวางทางจราจรบริเวณริมทาง        
หน้าร้านนิวฒัน์การยาง ถนนสายสขุมุวิท ต.เขาววั อ.ทา่ใหม ่จ.จนัทบรีุ เพ่ือป้องกนัการเกิดอนัตรายในชีวิตและทรัพย์สิน      
แกผู่้ ท่ีใช้รถใช้ถนน โดยมีต ารวจในพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยัในการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ี 

 งานตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ หักโค่นล้มทับกีดขวางทางจราจร 



          วนัศุกร์ท่ี 23 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยนายวินัย แพทย์รังษี 
(นายกเทศมนตรีต าบลเขาววั-พลอยแหวน) เป็นประธานการประชมุประชาคมต าบล เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี 2564 เพ่ือจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) พิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม ครัง้ท่ี 5/2564  คดัเลือกผู้ แทนประชาคมต าบลเป็นกรรมการพัฒนาฯ และคดัเลือกผู้ แทนประชาคม
ต าบลเป็นกรรมการตดิตาม และประเดน็อ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 
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การประชุมประชาคมต าบล เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 103 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 



         วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอ านาจ          
ชูเลิศ (ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุม
สภาสภาเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  2564 โดยมี นายวินัย แพทย์ รักษี 
(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยมีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
1.แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข 4 ฉบับ 
2.รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 
3.การตั้งกระทู้ถามเรื่องไฟฟ้าสาธารณะรอบๆ เขาพลอยแหวน มีนโยบายอย่างไร 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2564  
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จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 103 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 



        วันพุธที่  28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน ได้จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ น าโดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ 
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นวัดเขาพลอยแหวน ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ            
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 
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จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 103 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 



        วันศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายสนทรรศ  จันทอุทัย (รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-        
พลอยแหวน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าท่ีงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน ลงพืน้ท่ีมอบ       
ถุงยงัชีพ (เคร่ืองอุปโภค-บริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) ช่วยเหลือครอบครัวผู้ ท่ีสมัผสัเส่ียงสูง ในพืน้ท่ี        
หมู ่5 และ หมู ่6 ต.พลอยแหวน อ.ทา่ใหม่ จ.จนัทบรีุ ท่ีเจ้าพนกังานควบคมุโรคติดตอ่เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
มีค าสัง่ให้กกักนัตวัอยูใ่นเคหสถานตามค าสัง่จงัหวดัจนัทบรีุ 

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง  
พื้นที่ หมู่ 5 และ หมู่ 6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
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จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 103 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

        วนัศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2564 งานกองช่าง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลเขาววั -
พลอยแหวน ด าเนินการตามค าร้องเข้าส ารวจและซ่อมบ ารุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุดในเขตพืน้ท่ี ม .4,5,6,7              
ต.เขาววั อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วสามารถกลบัมาใช้งานได้ตามปกติเพ่ือป้องกันเหตรุ้ายและอุบตัิเหต ุ   
ในยามค ่าคืน 

งานซ่อมบ ารุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
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จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 103 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
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จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 103 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
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จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 103 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
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จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 103 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 


