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ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
04/01/65 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน น าโดย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง 
ร่วมกันอวยพรพร้อมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้แก่ นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ปลัดเทศบาล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 
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จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 109 ประจ าเดือนมกราคม 2565 

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
06/01/65 เวลา 10.00 น.  
นายชาญชัย ทีหอค า (ปลัดเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน    การประชุมผู้บริหาร
ท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องถิ่นอ าเภอ ครั้งที่ 1/2565 และรับรางวัลประกาศนียบัตร เทศบาลต าบล
เขาวัว-พลอยแหวนได้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจ าปี 2564 ในระดับ
ดีเด่น จากนายสุธี ทองแย้ม (ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี) ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร  
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจ าปี 2564  
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ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
07/01/65 เวลา 14.00 น. นางสาวสุดารัตน์ อินทรา (หัวหน้าส านักปลัด)       
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี     
เข้ามอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค)    
เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมให้ค าแนะน า
การปฏิบัติตนในขณะที่กักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่        
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มีค าสั่งให้กักตัว 
14 วัน อยู่ในเคหสถานตามค าสั่งจังหวัดจันทบุรี 

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  

สนับสนุนชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับ รพ.สต.เขาวัว  
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
10/01/65 เวลา 13.00 น. ร.อ.หญิงสุรีพักตร์ ข่าลา 
เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ต าบลเขาวัว-พลอยแหว ส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด 
Antigen Test Kit (ATK) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่       
รพ.สต. เขาวัว  ใช้ ในการตรวจหาเชื้ อโควิด -19           
ในประชาชนต าบลเขาวัว ผู้ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินแล้ว
ว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงและอยู่ระหว่างกักตัว เพ่ือเป็นการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 



ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
19/1/65  เวลา 14.00 น. นายชาญชยั ทีหอค า (ปลดัเทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าท่ีเทศบาลฯ 
ลงพืน้ท่ี หมูท่ี่ 5 ต.เขาววั อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบรีุ เข้ามอบถงุยงัชีพ (เคร่ืองอปุโภค-บริโภค และ วสัด-ุอปุกรณ์ในกนัป้องกนั
โรค) จ านวน 2 ครอบครัว เพ่ือช่วยเหลือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 พร้อมให้ค าแนะน าการปฏิบตัิ
ตนในระหว่างกักตวั โดยปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ท่ีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน            
มีค าสัง่ให้กกัตวั 14 วนั อยูใ่นเคหสถานตามค าสัง่จงัหวดัจนัทบรีุ 
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 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  

งานระงับเหตุเพลิงไหม้ 

ผู้รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11/1/65  เวลา 12.00 น. โดยประมาณของใน 
วนัเดียวกนันี ้ได้รับแจ้งจากประชาชนวา่มีเหตเุพลิง 
ไหม้ ลกุลาม หญ้า ขยะมลูฝอย และเศษวสัดตุา่งๆ 
จ านวน 2 จดุ จดุเกิดเหตตุรงกองขยะบริเวณริมทาง 
ใกล้ส านกัสงฆ์เขาสิงห์ ถนนตากสิน ซอย4 หมู่ท่ี 2 และ บริเวณอู่ช่างขาว หมู่ท่ี 4 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน จึงได้น าก าลงัเจ้าหน้าท่ีพร้อมรถดบัเพลิง และ
ประสานขอรับการสนบัสนนุรถดบัเพลิงจาก เทศบาลเมืองทา่ใหม ่และ อบต.สีพยา - บอ่ฬ ุ  เข้าชว่ยระงบัเหตจุึงสามารถ
          ควบคมุสถานการณ์เพลิงไหม้ไมใ่ห้ลกุลามไว้ได้ 
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