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ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ 
พระชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

วันชาติและวันพ่อแห่งชาต ิ5 ธันวาคม 2565  

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
01/12/65 เวลา 08.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย พนักงาน
เทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
5 ธันวาคม 2565 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี) เป็นประธานในพิธี น าถวาย
ความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช            
บรมนาถบพิตร (หน้าโต๊ะหมู่เครื่องทองน้อย) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาล้างตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 2 



 ท าหมันสุนัขจรจัด ควบคุมการแพร่ขยายพันธ์สุนัขจรจัด 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
01/12/65 เวลา 09.30 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และประชาชนที่ยื่น    
ค าร้องขอท าหมันสุนัขจรจัด ช่วยกันจับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่ ม.4 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท าหมัน
คุมก าเนิดเนื่องจากปัญหาที่เกิดจากสุนัขจรจัด ทั้งการสร้างความเดือดร้อนร าคาญ และแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 
ซึ่งสุนัขจรจัดที่ไม่มีคนดูแลจะเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยการท าหมันจะเป็นวิธีที่ยั่งยืนและถูก วิธี     
ในการลดจ านวนสุนัขที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน)            
และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                      
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  กิจกรรม Kick off "ฟื้นชีวิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จ.จันทบุรี "  

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
2/12/65 เวลา 10.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว -พลอยแหวน) พร้อมด้วย              
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน ท ากิจกรรม Kick off          
"ฟื้นชีวิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จ.จันทบุรี " โดยการน าร่องเริ่มจากที่บ้าน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรี
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) และ บ้านนายนิตย์ สิมอวย (รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เพื่อเป็น
ต้นแบบ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการจัดท าถังขยะเปียกช่วยลดโลกร้อน ให้ประชาชนในพื้นที่
และทุกภาคส่วนร่วมกันคัดแยกขยะที่ต้นทาง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดจันทบุรี 
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กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และบ าเพ็ญสาธารณกุศล 
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
2/12/65 เวลา 14.00 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-
พลอยแหวน) น า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน และพนักงาน 
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบ าเพ็ญสาธารณ
กุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช      
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณตลอดเส้นทางถนนบ้านตั้วล้ง-ร าฆ้อ หมู่ที่ 2 
ต.พลอยแหวน เชื่อมต่อ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
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กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมมหาราช บรมนาถบพิตร  

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565  

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
05/12/65 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"  นายวินัย แพทย์รังษ ี
(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) น า ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เทศบาลต าบล
เขาวัว-พลอยแหวน เข้าร่วมพิธีถวายวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ             
5 ธันวาคม 2565  โดยมี นายเกรียงไกร  ปัญญาพงศธร (นายอ าเภอท่าใหม)่ เป็นประธานในพิธ ี
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ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต  
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565  

ภายใตแ้นวคิด "ZERO Tolerance" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต  

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
09/12/65 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน น าโดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรี
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลต าบล
เขาวัว-พลอยแหวน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต และรับชมการถ่ายถอดสดผ่าน facebook ของ ส านักงาน 
ป.ป.ช.  การประกาศเจตนารมณ์เนื่ องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด                
"ZERO Tolerance" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 



ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
15/12/65 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณา รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2565 /แบบประเมินการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการฯ          
ทีผ่่านมาในปี 2565 และประเด็นอ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี นายสุชาติ สกุลแพทย์ เป็นประธานเปิด
การประชุม พร้อมด้วย กรรมการ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าประชุมในครั้งนี้ 
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การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2565 



 การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
21/12/65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอ านาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล        
เขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2565 เพื่อพิจาณาและขอมติเห็นชอบตามระเบียบวาระ
การประชุม โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร          
สมาชิกสภาเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาฯ 
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กิจกรรมรณ (kick off) รงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต ์

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
23/12/65 เวลา 14.00 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมจัดกิจกรรม (kick off) รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
100 เปอร์เซ็นต์ ให้บุคลากรในหน่วยงานขับขี่รถจักรยานยนต์โดยสวมหมวกนิรภัย รณรงค์และประชาสัมพันธ์        
ให้ผู้มาติดต่อราชการ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ มีการขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาติดต่อราชการในพื้นที่               
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนน ตอบสนองนโยบายตามที่ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน        
จังหวัดจันทบุรี ก าหนดให้มีการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
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ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท าความสะอาด  (Big Cleaning Day)  

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
27/12/65 เวลา 07.30 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง อ าเภอท่าใหม่ ในกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาท าความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ บริเวณถนนเฉลิมบูรพาชลทิตและหาดเจ้าหลาว           
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร             
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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พิธีท าบุญไหว้พระเจ้าตากเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
28/12/65 เวลา 08.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย           
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลต าบลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมพิธีท าบุญไหว้พระเจ้า
ตากต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่อง
ในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย            
ณ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 



 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลปีใหม่  
ประจ าปี 2566 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
29/12/65 เวลา 10.00 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน เปิดจุดบริการประชาชน ในโครงการป้องกันและ         
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2566 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ระหว่าง       
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่สัญจรไป-มา ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-         
พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชน อสม. แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน อปพร. และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมเปิด
จุดบริการประชาชน บริเวณหน้า บริษัท ทู คอนซูเมอร์ จ ากัด ถ.พระยาตรัง หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน  
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 13 


