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ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
01/04/65 เวลา 15.00 น. นายวินัย แพทย์รังษ ี
 (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเขาวัว-
พลอยแหวน ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค) และชุดตรวจ ATK 
จ านวน 3 ครัวเรือน แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation (HI) และผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่กักตัว
อยู่ในเคหสถาน พร้อมทั้ง แนะน าในการปฏิบัติตนระหว่างพักการรักษาและเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

2 
จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 112 ประจ าเดือนเมษายน 2565 

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
03/04/65 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพ้ืนที่เร่งด าเนินการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ 
ที่ล้มทับพาดแนวสายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอย 5/2 หมู่ที่ 5 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หลังได้รับแจ้งเหตุ
จากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน เขต 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันมิให้สายไฟฟ้าขาดเป็นเหตุท าให้
เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลและต้นไม้ล้มทับได้ อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว 

งานตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ล้มทับพาดแนวสายไฟฟ้าสาธารณะ 



3 
จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 112 ประจ าเดือนเมษายน 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
05/04/65 เวลา 14.00 น. นายวินัย แพทย์รังษ ี(นายกเทศมนตรี 
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 4,9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มอบถุงยังชีพ(เครื่อง
อุปโภค-บริโภค) และชุดตรวจ ATK จ านวน 3 ครัวเรือน แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation (HI) 
และผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ในเคหสถาน พร้อมทั้ง แนะน าในการปฏิบัติตนระหว่างพักการรักษาและเน้นย้ าให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

งานตัดต้นไม/้กิ่งไม้ ล้มกีดขวางทางจราจร 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
05/04/65 งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพ้ืนที่เร่งด าเนินการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ล้มกีดขวางทางจราจร บริเวณถนน
สาย หมู่ที่ 3 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หลังได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.พลอยแหวน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือเปิดเส้นทางจราจรให้ผู้ขับขี่ใช้เส้นทางดังกล่าวสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
11/04/65 เวลา 11.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธาน             
เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร    
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน เน่ืองจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ของทกุปี มีวนัหยดุราชการติดตอ่กนัหลายวนั ท าให้ประชาชนใช้รถเดินทางสญัจรกลบัภูมิล าเนาและท่องเท่ียวกนัเป็น
จ านวนมาก ก่อให้เกิดความเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัิเหตบุนทางถนนสงูกว่าช่วงเวลาปกติ เพ่ือเป็นการลดความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้จัดท าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2565             
ตัง้จุดบริการประชาชน จุดตรวจ ณ ถนนสายพระยาตรัง (บริเวณหน้า บริษัท ทู คอนซูเมอร์ จ ากัด) หมู่ ท่ี  2                      
ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี ระหว่างวนัท่ี 11 – 17 เมษายน 2565 โดยการมีส่วนร่วมกบั ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน      
ผู้น าชมุชน ต ารวจบ้าน  อปพร. อสม. หนว่ยงานต ารวจ และหนว่ยงานอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีต าบลเขาววั-พลอยแหวน ท่ีเก่ียวข้อง
ร่วมภารกิจปฏิบตัหิน้าท่ีในครัง้นี ้

4 
จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 112 ประจ าเดือนเมษายน 2565 

 เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2565 



5 
จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 112 ประจ าเดือนเมษายน 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
17-04-65 นายสุธี ทองเเย้ม (ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี) เข้าตรวจเยี่ยม และมอบเครื่องดื่ม เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจ าจุดบริการประชาชน จุดตรวจ ณ ถนนสายพระยาตรัง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องดื่ม ณ จุดบริการประชาชน 
“โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2565”   

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
27/04/65 เวลา 15.00 น. นายวินัย แพทย์รังษ ี(นายกเทศมนตรีต าบล 
เขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุรี มอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค) และชุดตรวจ ATK จ านวน  
3 ราย แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation (HI)  
และผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ในเคหสถาน พร้อมทั้ง แนะน าในการปฏิบัติตนระหว่างพักการรักษาและเน้นย้ าให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 



6 
จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 112 ประจ าเดือนเมษายน 2565 


