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2 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 110 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
07/02/65 เวลา 15.00 น. นายวินัย แพทยร์ังษ ี
(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมาย 
ให้ นางสาวสุดารัตน์ อินทรา (หัวหน้าส านักปลัด) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ และ อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ 
(เครื่องอุปโภค-บริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จ านวน 2 ครอบครัว      
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีค าสั่งให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน อยู่ในเคหสถานตาม
ค าสั่งจังหวัดจันทบุรี โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน         
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนในระหว่างกักตัวและเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด         
         ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

 ติดตามการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
และกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
04/02/65 เวลา 10.00 น. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง เข้าตรวจเยี่ยมติดตาม ก ากับ ประเมินผล 
และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน และกองทุนผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
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ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
17/02/65 เวลา 10.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี  (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว -พลอยแหวน) มอบหมายให้               
นางสาวสุดารัตน์  อินทรา (หัวหน้าส านักปลัด ) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่  พนักงานเทศบาลฯ ลงพ้ืนที่  หมู่ที่  3,7                      
ต.พลอยแหวน และ หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เข้ามอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์         
ในกันป้องกันโรค) และสนับสนุนชุดตรวจ ATK (ส าหรับผู้กักตัวที่ต้องตรวจซ้ า) รวม 3 ครัวเรือน เพ่ือช่วยเหลือ                
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีค าสั่งให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน อยู่ในเคหสถานตามค าสั่ง        
จังหวัดจันทบุรี  โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน             
พร้อมทั้ง พ่นยาฆ่าเชื้อและแนะน าวิธีท าความสะอาดและการปฏิบัติตนในระหว่างกักตัวและเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการ
   ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   อย่างเคร่งครัด 

จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 110 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 การประชุมประชาคมต าบล เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565             
            

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
09/02/65 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยนายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-
พลอยแหวน) เป็นประธานการประชุมประชาคมต าบล เทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565 เพ่ือคัดเลือก
ผู้แทนประชาคมต าบลเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประเด็นอ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
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มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
 

จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 110 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19            

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
21/02/65 เวลา 15.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่        
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
เข้ามอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค และวัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในระบบ 
Home Isolation (HI) และผู้กักตัวสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ที่มีค าสั่งให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน อยู่ในเคหสถานตามค าสั่ง
จังหวัดจันทบุรี โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน พร้อมทั้ง
แนะน าการปฏิบัติตนในระหว่างกักตัวและเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
25/02/65 เวลา 15.00 น. นายวินัย  
แพทย์รังสี (นายกเทศมนตรีต าบล 
เขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้  
เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวด 
ล้อม เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  
ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุรี เข้ามอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค และวัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับ        
การรักษาในระบบ Home Isolation (HI) และผู้กักตัวสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ที่มีค าสั่งให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน            
อยู่ในเคหสถานตามค าสั่งจังหวัดจันทบุรี โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาล ต าบล         
เขาวัว-พลอยแหวน พร้อมทั้งแนะน าการปฏิบัติตนในระหว่างกักตัวและเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม          
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
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