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จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาววั-พลอยแหวน 
ปีที ่12 ฉบับที่ 115 ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2565 



ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง  
04/07/65 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจการจ้าง เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพ้ืนที่ตรวจรับการจ้าง 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยนิยมานุสร 15 หมู่ที่ 9 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร โดย หจก.สหพัฒนพงษ์การช่างจันทบุรี     
(ผู้รับจ้าง) 
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ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยนิยมานุสร 15 หมู่ที่ 9 ต าบล
เขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
04/07/65 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน โดย นายวินัย แพทย์รังษี
(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมรับชมและรับฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง "สานพลังเครือข่าย 
ปกป้องโลก ปกป้องเรา สู่อนามัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" ผ่านช่องทาง Facebook Live ของกรมอนามัย เนื่องในวันอนามัย    
สิ่งแวดล้อมไทย ประจ าปี 2565  

ร่วมกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจ าปี 2565  



ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
11/07/65 เวลา 14.00 น. เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-        
พลอยแหวน) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการเก็บท าความสะอาดขยะนอกถังที่น ามา
กองทิ้งไว้โดยไม่ทิ้งลงถังในจุดที่จัดเตรียมไว้ บริเวณทางสาธารณะริมสระน้ า (ใกล้ส านักสงฆ์เขาสิงห์) หมู่ที่2 ต.พลอยแหวน 
พร้อมติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท ตามที่กฎหมายก าหนด 
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ติดตั้งป้าย ทิ้งขยะให้ลงถัง ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
19/07/65 เวลา 13.00 น. น าโดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย        
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่เขต
ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยการเก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืชริมทาง พร้อมทั้ง
ก าจัดป้ายโฆษณาที่ช ารุดและไม่ได้ใช้งานแล้ว บริเวณถนนสายสุขุมวิทและสายพระยาตรัง เนื่องจากจังหวัด จันทบุรี   
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจ าปี 2565           
ในระดับประเทศ รอบตัดสิน โดยทางผู้ตัดสินลงพ้ืนที่เข้าตรวจประเมินในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นี้ 

เก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายสุขุมวิทและสายพระยาตรัง 



ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
28/07/65  (ภาคเช้า) เวลา 07.00 - 07.30 น. ณ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี 
(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานในพิธีท าบุญถวายภัตตาหารเช้าและพิธีตักบาตร (ข้าวสาร-
อาหารแห้ง) แด่พระภิกษุสงฆ์ จ านวน 5 รูป พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
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(ภาคเช้า) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 



ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
28/07/65  (ภาคค่ า) เวลา 18.00 - 19.00 น. ณ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 น าโดย นายวินัย แพทย์รังษ ี
(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัย
มงคล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน กลุ่ม 
องค์กร สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 

5 
จดหมายข่าว เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 115 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

(ภาคค่ า) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 


