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 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  

ครั้งที่ 1/2565 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
02/12/64 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
เขาวัว-พลอยแหวน ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน 
ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายวินัย แพทย์รังษ ี(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานกรรมการเปิดกาประชุม 

2 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 108 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 

ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
05/12/64 เวลา 07.00 น. น าโดย นายชาญชัย ทีหอค า  (ปลัดเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย ข้าราชการ 
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน เข้าร่วมกิจกรรม พิธีท าบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ  5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอ าเภอท่าใหม่เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" จ.จันทบุรี 



3 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 108 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลเขาวัวและต าบลพลอยแหวน      
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
05/12/64 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนจิตอาสา 
ร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลเขาวัวและต าบลพลอยแหวน  เพ่ือน้อมร าลึกและ
ถวายเป็นพระราชกุศล เเดพ่ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2564  

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
8/12/64 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอ านาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียน
ธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564      
โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน (ผู้เข้าประชุม) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน (ผู้เข้าร่วมประชุม) เข้าร่วมการประชุมสภาฯ เพ่ือเสนอญัตติใหญ่
ในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน แทนผู้ที่
พ้นจากต าแหน่ง (เสียชีวิต) /การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  
      (กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง) /ขอความเห็นชอบรับมอบสนามกีฬา  
      และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 



 ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

4 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 108 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
17/12/64 เวลา 08.30 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน             
เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ซึ่งจะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 นี้ เพ่ือเป็นการซักซ้อม      
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามระเบียบที่ กกต.ก าหนดไว้ 



5 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 108 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 

ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุ-อุปกรณ์ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
18/12/64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาล
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ด าเนินการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุ-อุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งการส่งมอบหีบบัตรและวัสดุ-อุปกรณ์   
ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัย 



6 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 108 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2564 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
20/12/64 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายสุชาติ  
สกุลแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2564 เพ่ือพิจารณา รายงานการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 /รายงานการลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินผลโครงการฯในปี 2564 และประเด็นอ่ืนๆ 

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
22/12/2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ด าเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565 เพ่ือจัดท าแผนการเงินและโครงการ 
ปีงบประมาณ 2565 ตรวจสอบ กลั่นกรอง แผนสุขภาพต าบลเขาวัว แผนสุขภาพต าบลพลอยแหวน และประเด็นอ่ืนๆ      
เพ่ือเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาต่อไป 



7 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 108 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว 
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่1/2565  

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
24/12/64 เวลา 09.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานในการประชุม
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิง          
ครั้งที1่/2565 เพ่ือรับรองรายงานผลการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ และพิจารณาโครงการจัดบริการดูแลระยะยาว แผนการ
ดูแลรายบุคคล และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564  

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
27/12/2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล 
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอ านาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิด 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564  
ร่วมกับ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 /ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
      2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง                     
                                           และประเด็นอ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 



8 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 108 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  
ครั้งที่ 2 /2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
27/12/64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
เขาวัว-พลอยแหวน ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน 
ครั้งที่ 2/2565 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเงินและโครงการ/แผนสุขภาพต าบลพลอยแหวน และประเด็นอ่ืนๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี นายวินัย แพทย์รังสี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานเปิด       
การประชุม 

พิธีท าบุญไหว้พระเจ้าตากเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
28/12/2564 เวลา 07.00 น. ณ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้จัดพิธี 
ท าบุญตักบาตร(ข้าวสาร-อาหารแห้ง) แดพ่ระภิกษุสงฆ์ จ านวน 5 รูป และถวาย 
เครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวัน 
คล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู ้
           เอกราชของชาติไทย 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
29/12/64 เวลา 10.00 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ตั้งจุดบริการประชาชน 
เพ่ือดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2565 ภายใต้การรณรงค์ "วิถีชีวิตใหม่ ขับขี ่
อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564-วันที่ 2 มกราคม 2565 
บริเวณถนนสายพระยาตรัง หมู่ที่ 1 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี  
นายวินัย แพทย์รังสี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว - พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ          
                           เข้าตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยและร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ เฝ้า                        
                                           ระวังอันตรายประจ าจุดบริการประชาชน 



งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด  
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

ผู้รับผิดชอบ : งานกองช่าง 
13/12/64 เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ด าเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด ในพ้ืนที่ต าบล
เขาวัวและต าบลพลอยแหวน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

งานระงับเหตุเพลิงไหม้กองขยะ  
บริเวณซอยตากสิน 4 หมูที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

ผู้รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
29/12/2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีเหตุเพลิงไหม้กองขยะ 
บริเวณถนนตากสิน ซอย 4 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จึงได้น าก าลังเจ้าหน้าที่พร้อมประสานขอสนับสนุน
รถดับเพลิงจาก อบต.ท่าช้าง และเทศบาลเมืองท่าใหม่ เข้าช่วยระเหตุเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามได้อย่างทันท่วงที 

จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 108 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 

10 



11 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 108 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 


