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2 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 104 ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง 
พื้นที่ต าบลเขาวัวและต าบลพลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
    
ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
11/08/64 นายสนทรรศ  จันทอุทัย (รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว -พลอยแหวน) และ นายนิตย์ สิมอวย                
(รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) น ามอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภคและวัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) 
ช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงในพ้ืนที่ ต.เขาวัว และ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มีค าสั่งให้กักกันตัวอยู่ในเคหสถานตามค าสั่งจังหวัดจันทบุรี 

 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2564 

 
 
 

                

                
                

 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
06/08/64 เวลา 09.30 น. นายวินัย แพทย์รังษ ี 
(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็น 
ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2564 
โดยมี คณะกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา รายงานสรุปสถานะการเงิน รายงาน
การรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพและกองทุนสุขภาพเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ไตรมาสที่ 3/2564 (เม.ย.-มิ.ย.64) และประเด็นอ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาล        
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  
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ตรวจคัดกรองผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง ณ ล้งต้าเกอร์ อินเตอร์ฟรุ๊ต ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
14/08/64 นายวินัย แพทย์รังสี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) /นายชาญชัย ทีหอค า (ปลัดเทศบาล)            
/นายณัฐชัย หงษาวงษ์ (สมาชิกสภาเทศบาล) และ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมกับ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาวัว ปลัดอ าเภอท่าใหม่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ    
อสม.ต าบลเขาวัว ด าเนินการตรวจคัดกรองผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง ณ ล้งต้าเกอร์ อินเตอร์ฟรุ๊ต ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

 การประชุมหารือแนวทางในการด าเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
 

                

                
            

     
 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
13/08/64 เวลา 14.00 น.นายสนทรรศ จันทอุทัย  
(รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว - พลอยแหวน)  
เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการด าเนิน 
งานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว 
 – พลอยแหวน 
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การซักซ้อมและติดตามการจัดตั้งและบริหารจัดการสถานที่กักกันประเภท Local 
Quarantine (LQ) และ Community Isolation (Cl)  

 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
17/08/64 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองท่าใหม่  นายสนทรรศ จันทอุทัย (รองนายกเทศมนตรีต าบล    
เขาวัว-พลอยแหวน)  พร้อมด้วย หัวหน้าส านักปลัดและงานสาธารณสุขฯ เทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน เข้าร่วม
ประชุมเรื่องการซักซ้อมและติดตามการจัดตั้งและบริหารจัดการสถานที่กักกันประเภท Local Quarantine (LQ) และ 
Community Isolation (Cl) โดยมี นายปฏิณญา พานิชอัตรา(นายอ าเภอท่าใหม่) เป็นประธานในการประชุม และ
นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในเขตอ าเภอท่าใหม่ และตัวแทนจากโรงพยาบาลท่าใหม่ 
      โรงพยาบาลสอง พ่ีน้อง โรงพยาบาลเขาสุกิม เข้าร่ วมการ
      ประชุมในครั้งนี้ด้วย 

 การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564  

 

                

                
            

     
 
 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
16/08/64 เวลา 09.30 น. นายอ านาจ ชูเลิศ  
(สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาวัว–พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจ าปี  2564 โดยมี นายวินัย แพทย์ รังสี 
(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสภาฯ เพ่ือเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565     
(วาระรับหลักการ) /คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ /ก าหนดระยะเวลาเสนอส่งค าแปรญัตติ และประเด็นอ่ืนๆ             
ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
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ล้งทุเรียนป๋ายิ้ม-เจ้อุ้ม เนินสูง บริจาคซุ้มอุโมงค์สเปรย์พ่นฆ่าเชื้อจุดเข้า-ออก  
ให้แก่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
ล้งทุเรียนป๋ายิ้ม-เจ้อุ้ม เนินสูง ได้บริจาคซุ้มอุโมงค์สเปรย์พ่นฆ่าเชื้อ 
จุดเข้า-ออก ให้แก่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ใช้ในการพ่น 
ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณจุดติดตั้งทางเข้า-ออก อาคารส านักงาน 
    เพ่ือลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่
    และผู้ที่มาติดต่อราชการ 
 

โครงการ รถ Mobie พาณิชย์ ลดราคา....ช่วยประชาชน  
               

                
            

     
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
17/08/64 เวลา 13.00-17.00 น. ณ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ได้น าสินค้าอุปโภค-บริโภคท่ีจ าเป็นต่อการยังชีพ มาจัดจ าหน่าย 
ในราคาถูกต่ ากว่าท้องตลาด โดยด าเนินการตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา 
ช่วยประชาชน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
งานสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้จัดท าโครงการเฝ้าระวังป้องกัน 
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาวัว - พลอยแหวน ในการจัดซื้อ 
วัสดุ - อุปกรณ์ (หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์) พร้อมแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในการ 
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น ามาแจกจ่ายให้กับพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาล 
ต าบลเขาวัว - พลอยแหวน จ านวน 1,150 ครัวเรือน    

พิธีเปิดศูนย์พักคอยโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม  
              

                
            

     
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
23/08/64 เวลา 09.00 น.  นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) ได้ท าบันทึกข้อตกลง (MOU)           
ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พักคอยโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม ระหว่าง เทศบาล เมือง     
ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน องค์การบริหารส่วนต าบลตะกาดเง้า และ องค์การบริหารส่วนต าบลสีพยา-บ่อพุ 
การท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้มีนายอ าเภอท่าใหม่ สาธารณสุขอ าเภอท่าใหม่ และนายแพทย์ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าใหม่ เป็นประธานในการท าบันทึกข้อตกลง....ส าหรับการตกลงร่วมกันโดยด าเนินการ เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ในชุมชนพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๔ หน่วยงานเพื่อกักกันและคัดแยกผู้ติดเชื้อที่แพทย์วินิจฉัยให้สามารถมากักตัวในศูนย์พักคอย โดยเปิดศูนย์
พักคอยและเริ่มด าเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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สนับสนุนอาหารกึ่งส าเร็จรูปพร้อมน้ าดื่มและวัสดุ-อปุกรณ์ใช้ในการป้องกันโควิด-19  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
25/08/64 เวลา15.30 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน สนับสนุนอาหารกึ่งส าเร็จรูปพร้อมน้ าดื่มและวัสดุ-อุปกรณ์    
ในการป้องกันโควิด-19 มอบโดย นายสนทรรศ จันทอุทัย (รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) ให้กับล้งต้าเกอร์ 
อินเตอร์ฟรุ๊ต หมู่ท่ี 5 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สถานที่กักกันตัวผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มผู้ที่กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง               

                
            

     
 
 
 
 
 
 

      ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
      2 5 / 0 8 / 6 4  เ ว ล า  1 4 . 3 0  น .  น า ย ส น ท ร ร ศ  จั น ท อุ ทั ย                
      (น ายก เทศมนตรี ต าบล เขาวั ว -พลอยแหวน )  พร้ อมด้ ว ย    
      น.ส.สุดารัตน์  อินทรา (หัวหน้าส านักปลัด ) และเจ้ าหน้าที่               
      งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน     
      ลงพ้ืนที่ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบ
      จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) โดยมอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) ช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่กักตัว
สัมผัสเสี่ยงสูงพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว และ หมู่ที่ 6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มีค าสั่งให้กักกันตัว 14 วันอยู่ในเคหสถานตามค าสั่งจังหวัดจันทบุรี 
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ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ส าหรับพนักงานและเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อและผู้เสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
27/08/64 เวลา 15.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ท าการตรวจคัดกรอง      
หาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี        
ในการตรวจหาเชื้อให้กับ พนักงานเก็บขนขยะและเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อและ   
ผู้เสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว จ านวน 19 คน ผลปรากฎว่าไม่พบเชื้อทั้งหมด นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ โดย ร.อ.หญิง สุรีพักตร์ ข่า
ลา(นักวิชาการสาธารณสุข) ยังสาธิตวิธีขั้นตอนการสวมใส่-ถอด ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE) ที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกัน
การติดเชื้อจากโรคโควิด-19 แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยง ณ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ขอรับการสนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อโควิด Antigen Test Kit (ATK)                 
            

 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
26/08/64 เวลา 15.00 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ที่ให้การสนับ 
สนุนชุดตรวจหาเชื้อโควิด Antigen Test Kit (ATK) จ านวน 
100 ชุด เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่  
ร่วมถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ที่ต้องลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. เพ่ือเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อและ 
ผู้เสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยมี นางสาวสุดารัตน์ อินทรา (หัวหน้า 
ส านักปลัดเทศบาล ) และ นางปิ่นมนัส รักมิตร (ผู้ อ านวยการกองคลั ง )  เป็นตัวแทนรับมอบชุดตรวจจาก                      
นายบัลลังก์ บริบูรณ์เวช (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต อ.ท่าใหม่) ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
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ตั้งจุดรับทิ้งหน้ากากอนามัย(ถังขยะติดเชื้อสีแดง) 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ตั้งจุดรับทิ้งหน้ากากอนามัย(ถังขยะ 
ติดเชื้อสีแดง) ส าหรับหน้ากากอนามัยใช้แล้วเท่านั้น!! โดยท าการคัดแยก 
ใส่ถุงมัดปากให้แน่น ก่อนน ามาทิ้งจุดที่จัดเตรียมไว้ให้เพ่ือลดความเสี่ยง 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก่อนน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564    

 
 
 
 
         

 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
30/08/64 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาล 
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอ านาจ  
ชเูลิศ (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุม
สภาเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี 
(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาฯ เพ่ือแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไขเดือน
สิงหาคม 2564 จ านวน 2 ฉบับ /รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา /เสนอญัตติใหม่ 1.ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 2.ขอญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือใน
การจัดบริการสาธารณะ การจัดตั้งศูนย์พักคอยโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ และประเด็นอ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
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ผู้แทนต าบลเขาวัวน าอาหารปรุงสุกพร้อมขนมร่วมบริจาคให้กับศูนย์พักคอยโรงเรียนเทศบาล
วัดไผ่ล้อม(โดยความร่วมมือของเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
ผู้แทนต าบลเขาวัวน าอาหารปรุงสุกพร้อมขนมร่วมบริจาคให้กับ 
ศูนย์พักคอยโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม(โดยความร่วมมือของเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาจากวิกฤตโรคติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงเจ้าหน้าที่เฝ้าระวงัดแูลผู้ตดิเชือ้และผู้ เส่ียงสงูท่ีต้องกกัตวั  

เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์งูจังหวัดจันทบุรี ย้ายรังไข่งูกะปะ  
เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์จากสัตว์มีพิษที่เป็นอันตรายและน าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ผู้รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                   03/08/64 เจ้าหน้าทีอ่าสาพิทักษ์งูจังหวัดจันทบุรี ที่ได้มาท าการย้ายรังไข่
งูกะปะทีอ่าศัยท ารังอยู่บริเวณเขาพลอยแหวน (ศาลาเจ็ดแสน) หมู่ที่ 4 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพ่ือป้องกันการ
แพร่พันธุ์จากสัตว์มีพิษท่ีเป็นอันตรายพร้อมน าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  
จับงูเลื้อยเข้าบ้านพักอาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      
03/08/64 เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวนได้รับ 
แจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนว่า พบงูเลื้อยเข้าบ้านพักอาศัยในหมู่บ้านพระยาตรัง หมู่ที่ 6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ 
จ.จันทบุรี เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ จึงลงพ้ืนที่เข้าส ารวจและได้ท าการจับงูออกจากบริเวณดังกล่าวเพ่ือป้องกันอันตราย    
จากสัตว์เลื้อยคลานมีพิษจากนั้นได้น าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป 

งานตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้ริมทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี
 

 

 

 

 

 
 
 
   

   ผู้รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   06/08/64 เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามค าร้องขอตัดแต่ง 
   กิ่งไม/้ต้นไม้ที่ยื่นล้ าเขตริมทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  
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    งานระงับเหตุเพลิงไหม้กองขยะลักลอบทิ้ง หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี   

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

ผู้รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
06/08/64 เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้กองขยะที่มีผู้ลักลอบน ามาทิ้งและจุดไฟเผาเพ่ือก าจัด
ขยะในพ้ืนที่เขต หมู่ท่ี 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  

งานบริการตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ฉีกหัก หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี
 

 

 

 

 
 
 
   

    ผู้รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    25/08/64 เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน บริการตัดกิ่งไม้ฉีกหักบริเวณ 
    หน้าร้านค้าขายของช า หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ด าเนิน 
   การแก้ไขเพ่ือป้องกันการเกิดอันตรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปแูอสฟัลทต์กิคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม  
ซอยพลอยแหวน 13 (พระยาตรังซอย 9) หมู่ที่ 1 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

 
 
 
 
 

                

     ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง  
                       03/08/64 งานปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต       
   ทับหน้าผิวจราจรเดิม ซ.พลอยแหวน 13 (พระยาตรังซอย 9) หมู่ที่ 1     
   ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีขนาดกว้าง 5.00 เมตร          
   ยาว 255.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
   กว่า 1,275 ตารางเมตร ก าหนดระยะแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 
   สิงหาคม 2564 รวม 60 วัน  

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปแูอสฟัลทต์กิคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม  
ซอยรุจริวงศ ์4 หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

 
 
 
 

                

                
                        ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง  

                                  05/08/64 งานปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติก   
               คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยรุจิรวงศ์ 4 หมู่ที่  9       
               ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร      
               ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่
               ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ก าหนดระยะเวลา     
             แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 รวม 60 วัน  
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปแูอสฟัลทต์กิคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม  
ซอยหนองจระเข้ (บ้านลุงจิว) หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี   

 
 
 
 
 
 
 
    
 

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง  
17/08/64 งานปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซ.หนองจระเข้ (บ้านลุงจิว) หมู่ที่ 2                
ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 695 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง     
ไมน่้อยกว่า 2,780  ตารางเมตร ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กันยายน 2564 รวม 60 วัน  

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปแูอสฟัลทต์กิคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม  
ซอยคลองก ายาน 95 (ชิดจันทร์รสีอร์ท) หมู่ที่ 9 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี

 
 
 

                
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง  
23/08/64 งานปรับปรุงผิวจราจรโดยการป ู
แอสฟัลทติ์กคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม  
ซอยคลองก ายาน 95 (ชิดจันทร์รีสอร์ท)  
หมู่ที่ 9 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,320 ตารางเมตร ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 รวม 60 วัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 104 ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 


