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 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
11/08/65 เวลา 13.30 น. น าโดยนายวินัย  แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย      
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมท าความสะอาด ตัดกิ่งไม้สองข้างทาง ตัดหญ้า ปรับปรุง      
ภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าพ่อปู่อ้าย หมู่ 6 ต าบลเขาวัว และทางเข้าวัดเขาสิงห์ หมู่ 2 ต าบลพลอยแหวน เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 



จดหมายข่าว  เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ปทีี่ 12 ฉบับที่ 116 ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 

3 

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
12/08/65 เวลา 17.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว -พลอยแหวน) พร้อมด้วย              
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลเขาวัว -         
พลอยแหวน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา       
90 พรรษา 12 สิงหาคม  2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 
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การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
16/08/65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอ านาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขา
วัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 (วาระรับหลักการ) และประเด็นอ่ืนๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมี นายวินัย แพทย์รังษ ี
(นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ 
และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาฯ 
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การประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล  
29/08/65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอ านาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขา
วัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2565 เพื่อ.ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น รับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การแปรญัตติฯ เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566 
และประเด็นอ่ืนๆ โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว-พลอยแหวน) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาฯ 


