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 จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
03/06/65 เวลา 09.00 น. จิตอาสาพัฒนา เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน        
ต าบลพลอยแหวน  ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นวัดเขาพลอยแหวน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม             
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 



 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
03/06/65 เวลา 17.30 น. ณ โรงเรียนท่าใหม่ ”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"  
นายชาญชัย ทีหอค า(ปลัดเทศบาล)  น าเจ้าหน้าที่ สังกัด เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน เข้าร่วมกิจกรรม      
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565              
ซ่ึงในภาคค่ าประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี                    
นายปฏิณญา พานิชอัตรา(นายอ าเภอท่าใหม่) เป็นประธานในพิธี 
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 มอบถุงยังชีพ 
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
06/06/65 เวลา 14.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ 
เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ 
จ.จันทบุรี มอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค) และชุดตรวจ ATK จ านวน 3 ราย แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการ
รักษาในระบบ Home Isolation (HI) และผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ในเคหสถาน พร้อมทั้ง แนะน าในการ
ปฏิบัติตนระหว่างพักการรักษาและเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้าฯ  
(ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
07/06/65 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ด าเนินงานตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค        
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี) เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้น ได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวน 2,066 โดส แก่ผู้น าชุมชนทั้ง 2 ต าบล(ต าบลเขาวัวและต าบลพลอยแหวน) เพื่อน าไปฉีดให้กับสุนัขและ
แมวที่มีเจ้าของ ที่ได้ขึ้นทะเบียน จ านวน 1,989 ตัว และสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ จ านวน 77 ตัว ให้ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่เทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน ซึ่งเป็นการป้องกันและ     
ลดอัดตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว และลดความเสี่ยงของประชาชนถูกสุนัขและแมวที่สงสัย
หรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วน 
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  ปศุสัตว์จันทบุรี ร่วมบูรณาการกับ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในส านักสงฆ์ 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
08/06/65 เวลา 09.00 น. น.สพ.ชาติชาย ย้ิมเครือ (ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ) น.สพ.ณัฐพล พุฒเมือง 
(นายสัตวแพทย์ช านาญการ) และ อสม.สังกัดปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรี
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) นายสนทรรศ จันทอุทัย (รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) และ เรือเอก
หญิงสุรีพักตร์ ข่าลา (นักวิชาการสาธารณสุข) สังกัด เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ด าเนินการสร้างพื้นที่    
ปลอดโรค ณ ส านักสงฆ์เขาสิงห์ ตั้งอยู่ บ้านไร่สูง ม .2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ตามโครงการ            
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางวัฒนวรขัตติยราชนารี โดยบูรณาการงานร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด    
ท าหมันสุนัข แมว และรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ท่ีอาศัยบริเวณส านักสงฆ์เขาสิงห์และบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับการ
สนับสนุนวัคซีนจากเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ผลการปฏิบัติงาน ฉีดวัคซีน สุนัข แมว รวม 12 ตัว ผ่าตัด
ท าหมัน ควบคุมประชากรสัตว์ รวม 10 ตัว สร้างความปลอดภัยแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ที่มาท าบุญ     
พร้อมนี้ได้ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่พระสงฆ์ หากถูกสุนัข แมวกัด ข่วน ให้ล้างแผลด้วยสบู่            
ใส่ยาทาแผล กักสุนัขหรือเฝ้าสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที 
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ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
24/06/65 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน น าโดย นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรี
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลต าบล     
เขาวัว-พลอยแหวน ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์        
โทษและพิษภัยของยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันตระหนัก รวมถึงการเฝ้าระวังและเข้ามา       
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
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ก าหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 
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กระทรวงมหาดไทยประกาศ 
ขยายระยะเวลาด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ.2565 


