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 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
 

2 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 111 ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
02/03/65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอ านาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาล      
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาวัว -
พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 โดยมีเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1.กล่าวค าปฏิญาณตน (สมาชิกสภาใหม่) 2.การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินกิจการนอกเขตของ อบต.ท่าช้าง 
3.ก าหนดประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2565 และระยะเวลาเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2566 และประเด็น 
     อ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
01/03/65 เวลา 10.00 น. นายวินัย แพทย์รังษ ี(นายกเทศ 
มนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งาน 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เข้ามอบถุงยังชีพ 
(เครื่องอุปโภค-บริโภค และวัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) 
จ านวน 4 ครัวเรือน เพ่ือช่วยเหลือผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีค าสั่งให้กักตัว
เป็นระยะเวลา 14 วัน อยู่ในเคหสถานตามค าสั่งจังหวัดจันทบุรี โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมทั้ง พ่นยาฆ่าเชื้อและแนะน าวิธีท าความสะอาด และการปฏิบัติ ตน       
ในระหว่างกักตัวและเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019        
อย่างเคร่งครัด 

 การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 



3 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 111 ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

 

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
03/03/65 เวลา 15.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ นายชาญชัย     
ทีหอค า (ปลัดเทศบาล) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน ลงพ้ืนที่ 
หมู่ที่ 5,7 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เข้ามอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค และวัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) 
จ านวน 2 ครัวเรือน แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation (HI) โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ     
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมทั้งแนะน าในการปฏิบัติตนระหว่างพักการรักษา
และเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
04/03/65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบล   
เขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล           
เขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2565 เพ่ือพิจารณา รายงานสรุปสถานะการเงิน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงิน
คงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพและกองทุนสุขภาพเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ไตรมาสที่ 1/2565       
(ตุลาคม-ธันวาคม 2565) และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
 



 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

4 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 111 ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
07/03/65 เวลา 13.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่         
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 1,6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
เข้ามอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค และวัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) จ านวน 4 ครัวเรือน แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับ
การรักษาในระบบ Home Isolation (HI) โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลต าบล      
เขาวัว-พลอยแหวน พร้อมทั้งแนะน าในการปฏิบัติตนระหว่างพักการรักษาและเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน       
และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
08/03/65 เวลา 16.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ นายอภิสิทธ์     
สุขพิชัย (เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน       
ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 4,6,7 ต.พลอยแหวน และ หมู่ที่ 5 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค       
และวัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) จ านวน 4 ครัวเรือน แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation (HI) 
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน พร้อมทั้งแนะน าในการ     
ปฏิบัติตนระหว่างพักการรักษาและเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
              2019 อย่างเคร่งครัด 



5 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 111 ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
09/03/65 เวลา 15.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ นายอภิสิทธ์ 
สุขพิชัย (เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน   
ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน และ หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค และ
วัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) จ านวน 2 ครัวเรือน แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation (HI) 
และผู้กักตัวที่สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ที่มีค าสั่งให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน อยู่ในเคหสถานตามค าสั่งจังหวัดจันทบุรี       
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน พร้อมทั้งแนะน าในการ
ปฏิบัติตนระหว่างกักตัวและพักการรักษา อีกทั้งเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
11/03/65 เวลา 15.00 น. นายวินัย  
แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ นายอภิสิทธ์ พิชัย (เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบล
เขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3,6 ต.พลอยแหวน และ หมู่ที่ 6 
ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค และวัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) จ านวน 4 ครัวเรือน 
แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation (HI) และผู้กักตัวที่สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ที่มีค าสั่งให้กักตัว  
เป็นระยะเวลา 14 วัน อยู่ในเคหสถานตามค าสั่งจังหวัดจันทบุรี โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมทั้งแนะน าในการปฏิบัติตนระหว่างกักตัวและพักการรักษา อีกทั้งเน้นย้ า
             ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
             ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 



6 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 111 ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

รับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
14/03/65 เวลา 10.30 น. เทศบาลต าบลเขาวัว 
-พลอยแหวน ขอขอบคุณ นางอรษา สุทธิวงษ์ ม.7 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ที่ให้การสนับสนุน ข้าวสาร อาหาร
ส าเร็จรูป และน้ าดื่ม  มอบให้กับเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน เพ่ือจัดท าถุงยังชีพน าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบล       
เขาวัว-พลอยแหวน) เป็นผู้รับมอบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
15/03/65 เวลา 15.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ นายชาญชัย         
ทีหอค า (ปลัดเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน น าลงพ้ืนที่           
หมู่ที่ 1,2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค และวัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) 
จ านวน 5 ครัวเรือน แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation (HI) และผู้กักตัวที่สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง      
ทีม่ีค าสั่งให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน อยู่ในเคหสถานตามค าสั่งจังหวัดจันทบุรี โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมทั้งแนะน าในการปฏิบัติตนระหว่างกักตัวและพักการรักษา            
             อีกท้ัง เน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการ 
             ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 



7 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 111 ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
18/03/65 เวลา 19.00 น. นายวินัย แพทย์รังษ ี(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 6,9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค และวัสดุ-
อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) จ านวน 3 ครัวเรือน แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation (HI) และผู้กัก
ตัวที่สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ที่มีค าสั่งให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน อยู่ในเคหสถานตามค าสั่งจังหวัดจันทบุรี โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมทั้งแนะน าในการปฏิบัติตนระหว่างกัก
ตัวและพักการรักษา อีกทั้งเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างเคร่งครัด 

ช่วยเหลือจับงูภายในบ้านพักอาศัย 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
19/03/65 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้รับแจ้งเหตุ      
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้ช่วยจับงู เหลือม
ภายในบ้านพักอาศัย เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.พลอยแหวน 
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เจ้าหน้าที่จึงได้ท าการจับงูออก
จ า ก พ้ื น ที่ ดั ง ก ล่ า ว เ พ่ื อป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย จ า ก
สัตว์เลื้อยคลานมีพิษและได้น าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 



8 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 111 ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

งานตัดต้นไม้/กิ่งไม้ เพื่อป้องกันอันตรายจากการหักโค่น 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
21/03/65 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ด าเนินการตัดต้นไม้ที่ยืนต้นตาย หมู่ที่ 2 
และ ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นล้ าแนวทางสาธารณะ หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพ่ือป้องกันอันตรายจากต้นไม้ล้มทับ/กิ่งไม้  
ฉีกหักแก่ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา 

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
22/03/65 เวลา 14.30 น. นายวินัย แพทย์รังษ ี(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) 
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  
ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 5,6 ต.เขาวัว และ หมู่ที่ 2,5,6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค         
และวัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) จ านวน 7 ครัวเรือน แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation (HI) 
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมทั้งแนะน าในการปฏิบัติ
ตนระหว่างพักการรักษาและเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างเคร่งครัด 



9 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 111 ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

งานตัดต้นไม้/กิ่งไม้ เพื่อป้องกันอันตรายจากการหักโค่น 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
24/03/65 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ด าเนินการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ที่ยื่นล้ าบริเวณ
ริมทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพ่ือป้องกันต้นไม้ล้มทับ/ฉีกหักที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
25/03/65 เวลา 13.30 น. ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟู คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน สนับสนุน        
วัสดุ-อุปกรณก์ารแพทย์ ส่งมอบให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาวัว และ รพ.สต.พลอยแหวน น าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ส่งมอบวัสดุ-อุปกรณ์การแพทย์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงของศูนย์พัฒนา 
และฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 



10 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 111 ประจ าเดือนมีนาคม 2565 


