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 กิจกรรม Kick off  
"ฟื้นชีวิตถังขยะเปียก  

ลดโลกร้อน จังหวัดจันทบุรี"  

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
03/11/65 เวลา 10.00 เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน จัดกิจกรรม Kick off "ฟื้นชีวิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 
จังหวัดจันทบุรี" โดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) นายสนทรรศ จันทอุทัย        
(รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) และ นายชาญชัย ทีหอค า (ปลัดเทศบาล)  น าพนักงานเทศบาลฯ     
ร่วมกิจกรรม Kick off "ฟื้นชีวิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดจันทบุรี" ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเขาวัว-       
พลอยแหวน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถังขยะเปียกให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัดจันทบุรี 
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ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง 
08/11/65 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการตรวจการจ้าง เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมผู้รับเหมา ลงพื้นที่
ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยบ้านสาคู (ต่อเนื่องจากเดิมนิยมานุสร 6) หมู่ที่ 9        
ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร        
และช่วงที่  2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไ ม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร                    
โดย หจก.สหพัฒนพงษ์การช่างจันทบุรี (ผู้รับจ้าง) 



จดหมายข่าว  เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ปทีี่ 12 ฉบับที่ 116 ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 

4 

มอบกระเบื้องมุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
17/11/65 เวลา 13.00น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มอบกระเบื้องมุงหลังคาพร้อมวัสดุซ่อมแซมบ้าน          
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบวาตภัย จ านวน 2 หลังคาเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่          
จ.จันทบุรี เม่ือเวลา 15.30 น.วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา การให้ความช่วยเหลือเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
พ.ศ.2543 
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ตรวจเยี่ยมประเมินภาวะสุขภาพผู้ปุวยติดเตียง 
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและคนพิการ 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
18/11/65 เวลา 09.30 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาวัว และผู้ดูแลผู้ปุวยติดเตียงต าบลเขาวัว เข้าประเมิน
ภาวะสุขภาพ ตรวจเยี่ยมและมอบแพมเพริสและถุงมือ ของศูนย์พัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุและคนพิการฯ จ านวน 6 ราย 
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ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
23/11/65 เวลา 09.00 น. นายวินัย แพทย์รังษ ี(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากองค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายนครินทร์ สีวงกต             
(นายกองค์การบริการส่วนต าบลพญาเย็น) พร้อมด้วยคณะ จ านวน 112 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
การบริหารจัดการองค์กรและบ้านเมืองที่ดี และการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว -
พลอยแหวน 
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ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
29/11/65 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรี
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน" โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ชุดรักษาความปลอดภัย และประชาชน จ านวน 70 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ 
โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลท่าใหม่ บรรยายและสาธิต วิธีการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ที่มี
ภาวะการเจ็บปุวยฉุกเฉิน และทีมวิทยากรงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลเมืองท่าใหม่ บรรยายให้
ความรู้ สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ ประเภทของเชื้อเพลิง ประเภทและการใช้งานเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการ
ปูองกัน และฝึกภาคปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง วัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการปูองกันเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ และยังสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืนได้            
เป็นการลดความเสี่ยงหรือลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 


