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 การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอท่าใหม่  

จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7/2565  

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
01/09/65 เวลา 09.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย       
นางสาวสุดารัตน์ อินทรา (หัวหน้าส านักปลัด) เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน เข้าร่วมการประชุม          
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน         
โดยมี นายปฏิณญา  พานิชอัตรา (นายอ าเภอท่าใหม)่ เป็นประธาน 



 ต้อนรับนักเรียนนายรอ้ยต ารวจ ชั้นปีที่2 ฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท 
รุ่นที่ 38 เข้าศึกษาดูงาน ณ สนง.เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
15/09/65 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว- 
พลอยแหวน น าโดย นายวินัย แพทย์รังษ ี
(นายกเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) 
พร้อมด้วย นายสนทรรศ จันทอุทัย (รองนายกเทศมนตรีฯ) นายชาญชัย ทีหอค า (ปลัดเทศบาลฯ) สมาชิกสภา
เทศบาล ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ต าบลพลอยแหวน ให้การต้อนรับนักเรียน นายร้อยต ารวจ ชั้นปีที่2 ของโรงเรียน     
นายร้อยต ารวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ที่เข้าฝึกรับใช้ประชาชนในพื้นที่ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน (ตามหลักสูตร
นักเรียนนายร้อยต ารวจ ฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 38) จ านวน 3 นาย พร้อมด้วยพ่อแม่สมมุติ เข้าศึกษาดูงาน 
รับฟังการบรรยายโดย นายชาญชัย ทีหอค า (ปลัดเทศบาลฯ) ด้านโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของคนในชุมชน เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ 
น าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ สนับสนุนหลักสูตรของนักเรียนนายร้อยต ารวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทให้บรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนักเรียนนายร้อยต ารวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 38 
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 การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (คร้ังที่ 1) ประจ าปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
23/09/65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอ านาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล      
เขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2565 โดยมีเรื่องเข้าในที่ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
1. รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งที2่) ประจ าปี 2565 
2. ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 4 โครงการ 
3. ขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 4 โครงการ 
และประเด็นอ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาฯ 
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 งานเกษียณอายุราชการและแสดงความยินดีกับผูโ้อนย้าย  
ประจ าปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
23/09/65 เวลา 18.00 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้จัดเลี้ยงอ าลาเกษียณอายุราชการและแสดงความ
ยินดีกับผู้โอนย้าย ประจ าปี 2565 ด้วยการแสดงมุทิตาจิตแด่ลูกจ้างประจ า ให้กับ นางส านวน กลิ่นจันทร์           
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และแสดงความยินดีกับข้าราชการ                
นายปิยะ พวงพันธ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ที่จะโอนย้าย พร้อมกันนี้ นายวินัย แพทย์รังสี (นายกเทศมนตรี
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) ก็ยังได้กล่าวค าขอบคุณทั้ง 2 ท่าน ที่มีความมุ่งม่ันในการท างานอย่างเต็มศักยภาพ       
ด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะ ได้อุทิศกายและใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังและความสามารถ และทั้ง       
2 ท่าน ก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงานพร้อมกล่าวค าอ าลา เพื่อเป็นการแสดงถึง       
ความรัก ความสัมพันธ์อันดี และร าลึกถึง ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลเขา วัว      
และต าบลพลอยแหวนพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จึงได้มอบของท่ีระลึกให้กับบุคลากรทั้ง 2 ท่าน 
แทนค าขอบคุณ 5 



  ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน  
(Thai National Flag Day) ประจ าปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
28/09/65 เวลา 08.00 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน น าโดยนายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบล
เขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธง
ชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจ าปี 
2565 ณ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 20 กันยายน 
2559 เห็นชอบก าหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 
รวมทั้งก าหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและ
เป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธง ไตรรงค์    
เป็นธงชาติไทย 
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ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
29/09/65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน โดย นายชาญชัย ทีหอค า 
(ปลัดเทศบาล) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาวัว -      
พลอยแหวน ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เพื่อจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 และประเด็น
อ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
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การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565 
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การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  
ครั้งที่ 1/2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
29/09/65 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน โดย นายวินัย แพทย์รังษี          
(นายกเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาวัว-
พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2564             
และพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 และประเด็นอ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 


