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วันนี้ ( 20 ม.ค.64 ) เวลา 12.30 น. โดยประมาณ ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ลักลอบเผาขยะ จึงเกิดเพลิงไหม้ขึ้นบริเวณ
กองขยะตากสินซอย 4 หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จึงได้น าก าลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยพร้อมรถดับเพลิง เทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยมีก าลังเสริมจาก อบต.ท่าช้าง 
น ารถดับเพลิงเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงที เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงขอขอบคุณ อบต.ท่าช้าง มา ณ โอกาสนี้เป็น
อย่างสูง หากพบเห็นเพลิงไหม้/ไฟป่า/เผาขยะ โปรดแจ้ง 039-494155-7

ระงับเหตุเพลิงไหม้กองขยะตากสินซอย 4 หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

ระหว่างวันที่ 18,22,27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ด าเนินการ
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการคัดแยกขยะของผู้ประกอบการ(ล้งผลไม้) เพื่อท าข้อตกลง(MOU) และขอความร่วมมือ          
ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพ่ือช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยมีข้อตกลง ดังนี้
1.คัดแยกขยะย่อยสลาย(ขยะอินทรีย์) ได้แก่ เปลือกผลไม้ ขั้วผลไม้ และเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป
2.เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน จะเก็บ ขน เฉพาะ ขยะที่แยกออกแล้วเท่านั้น หากผู้ประกอบการไม่ด าเนินการ      
คัดแยกขยะ เทศบาลฯจะไม่เก็บขยะให้
3.เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน จะด าเนินการจัดเก็บขยะตามตารางการปฏิบัติงาน หากเก็บไม่ทันจะด าเนินการเก็บ
ในวันถัดไป
4.ขอความร่วมมือทิ้งขยะลงถังไม่ท้ิงลงทางสาธารณะ 
เพ่ือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
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ประชุมชี้แจ้งการคัดแยกขยะและท าข้อตกลง(MOU) ขอความร่วมมือการคัดแยกขยะ
ก่อนท้ิงกับผู้ประกอบการ(ล้งผลไม้) ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน



จุดรับทิ้งขยะติดเชื้อ(ถังขยะสีแดง) ส าหรับหน้ากากอนามัยใช้แล้วและขยะติดเชื้ออื่นๆ

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ท าการจัดบรรจุห่อหน้ากาก
อนามัย โดยได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี น าส่งมอบให้กับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน    
แต่ละหมู่ เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน ครบทุกคนตามฐานข้อมูลจ านวน
ประชากร เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรค COVID-19
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แจกจ่ายหน้ากากาอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรค COVID-19

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ด าเนินการตั้งจุดรับทิ้งขยะติดเชื้อ (ถังขยะสีแดง) ส าหรับหน้ากากอนามัย     
ใช้แล้วและขยะติดเชื้ออ่ืนๆ ที่คัดแยกใส่ถุงมัดปากให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ เพ่ือเป็นการลดความ เสี่ยง       
ในการแพร่กระจายเชื้อของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
1. ส านักงานเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน
2. หน้าวัดสระแก้ว หมู่ที่ 5 ต.พลอยแหวน (บริเวณลานออกก าลังกาย)
3. ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าปราง ถนนสายพระยาตรัง หมู่ที่ 1 ต.พลอยแหวน
4. ศาลาอุตตะโมต หมู่ที่ 5 ต.เขาวัว
5. ศาลากลางประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว



วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณาดังนี้
1.แผนการเงินของกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564
2.โครงการ/กิจกรรม ปี 2564
3.ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานรายงานการรับเงิน 
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฯ
4.และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
โดยมี นายอุทัย เพ่งจิตต์ (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) 
เป็นประธานกรรมการฯ การประชุมในครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564  น าโดย นายชาญชัย ทีหอค า ปลัดเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมด้วย 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มอบของที่ระลึกและเลี้ยงอ าลาการด ารงต าแหน่ง
ของ นายอุทัย เพ่งจิตต์ (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาล 
เนื่องจากพ้นวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 31 มกราคม 2564 นี้
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เลี้ยงอ าลา นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เนื่องจากพ้นวาระการด ารงต าแหน่ง



ประกาศเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
เร่ือง ขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัตภิาษีที่ดนิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. 2562

เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเกบ็ในปี พ.ศ.2564
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ก าหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
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