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 การประชุมหารือ 
แนวทางการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน  

ครั้งท่ี 1/2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
09/05/65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้มีการจัดประชุมหารือแนวทางการ
จัดท าประชาคมหมู่บ้านพร้อมก าหนดวันประชุมประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการ 
ประเด็นปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ประกอบการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และประเด็นอ่ืนๆ โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-
พลอยแหวน) เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต .เขาวัว และ         
ต.พลอยแหวน และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
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 เก็บขยะถนนสายสุขุมวิทและถนนสายพระยาตรัง  
เพ่ือเตรียมการต้อนรับ อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ท่ีจะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
17-18/05/65 เวลา 14.00 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน น าทีมโดย นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรี
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน 
ร่วมกันเก็บขยะเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณถนนสายสุขุมวิทและถนนสายพระยา
ตรังในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลฯ เพื่อเตรียมการต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ที่จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาในจังหวัดจันทบุรีเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลให้เกิดขยะขึ้นมากกว่าปกติ 
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ตรวจรับการจ้าง  
โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการลงแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม  

ซอยถนนรอบหมู่บ้าน บ้านตั้งล้ง-ร าฆ้อ หมู่ที่ 7 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง 
20/05/65 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการตรวจการจ้าง เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ตรวจรับการจ้าง 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ซอยถนนรอบหมู่บ้าน บ้านตั้งล้ง-ร าฆ้อ 
หมู่ที่ 7 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 528.00 เมตร หนา 0.05 เมตร       
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร โดย หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง ผู้รับจ้าง 
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กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมและวินัยข้าราชการ 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
23/05/65 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว -พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี 
(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลต าบล
เขาวัว-พลอยแหวน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับมุมมองและแง่คิดเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม         
การรักษาวินัย ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ รวมถึงแนวทางการสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) 
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ติดตามการด าเนินงานภายใต ้
นโยบายการแก้ไขปัญหาการเผาซาก 

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
26/05/65 เวลา 10 .00 น .  เทศบาลต าบลเขา วัว -       
พลอยแหวน ร่วมกับ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานภายใต้นโยบายการแก้ไข
ปัญหาการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานประกอบการ  (รับซื้อของเก่า) 
บริษัท พันธมิตร (2004) จ ากัด 
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การประชุมสภา 
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
27/05/65 เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอ านาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล     
เขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การกล่าวค า
ปฏิญาณตน (สมาชิกสภาใหม่) และประเด็นอ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี นายวินัย แพทย์ รังษี 
(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ก านัน หัวหน้าส่วนราชการ           
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมการประชุมฯ 
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   การประชุมคณะกรรมการ
  ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
27/05/65 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นางปิ่นมนัส รักมิตร (ผู้อ านวยการ       
กองคลัง) ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุชาติ สกุลแพทย์ (ประธานกรรมการฯ) กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2565 /รายงานการลงพื้นที่ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ฯ ปี 2565 และประเด็นอ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม 
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ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
31/05/65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาวัว -
พลอยแหวน ครั้งท่ี 3/2565 เพื่อพิจารณารายงานสรุปสถานะการเงิน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ
ของกองทุนสุขภาพและกองทุนสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไตรมาสที่ 2/2565 (ม.ค.-มี.ค.65)         
และประเด็นอ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี นายชาญชัย ทีหอค า(ปลัดเทศบาล) เป็นประธานกรรมการ
กองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายวินัย แพทย์รังษ(ีนายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) ในการประชุมครั้งนี้ 


