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๔๙ หมูท่ ี ่๙ ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ีโทรศพัท ์๐๓๒-๒๙๙๓๖๔ ตอ่ ๑๐๗       
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ปลกูตน้ไมเ้พือ่เทดิพระเกยีรตวิันชำตแิละวนัพอ่แหง่ชำต ิ 
เมือ่วนัที ่๗ ธนัวำคม ๒๕๖๓ ณ บรเิวณสวนสำธำรณะบงึกระจับ อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบรุ ีนำยยทุธพร              

พริณุสำร นำยอ ำเภอบำ้นโป่งเป็นประธำนเปิดโครงกำรจติอำสำปลกูตน้ไมถ้วำยพอ่ของแผน่ดนิ            

เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร 

โดยมนีำงสำวเฟ่ืองลดำ  กลุธอทุยั นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ หวัหนำ้สว่นรำชกำร พนักงำนเทศบำล 

ก ำนัน  ผูน้ ำชมุชน โรงเรยีน บจก.น ำเชำ(ประเทศไทย) และประชำชนจติอำสำ เขำ้รว่มกจิกรรม             

เพือ่เป็นกำรสรำ้งจติส ำนกึและตระหนักใหก้บัทกุภำคสว่นในกำรอนุรักษ์ธรรมชำตแิละทรัพยำกรป่ำไม ้

รวมทัง้ไดร้ว่มกนัท ำควำมด ีดว้ยกำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน ์เนือ่งในวันคลำ้ยวันพระรำชสมภพ 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร  

วันชำตแิละวันพอ่แหง่ชำต ิ
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     นำยรณภพ เหลอืงไพโรจน ์ผูว้ำ่รำชกำรจังหวัดรำชบรุ ีประธำนในพธิมีอบรำงวัลกำรประกวดชมุชน 

LIKE (ไร)้ขยะ อ ำเภอบำ้นโป่ง โดยชมุชนหวัโป่ง เทศบำลต ำบลกระจับ ไดร้บัรำงวัลชนะเลศิ และ

รำงวัลโชวแ์อนดแ์ชรย์อดเยีย่ม ตำมโครงกำรขบัเคลือ่นชมุชนตน้แบบกำรจัดกำรขยะอยำ่งยัง่ยนื             

ในวนัที ่๘ ธนัวำคม ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชมุอำคำรอำรน่ีำ เทศบำลเมอืงทำ่ผำ อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบรุ ี 
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  เมือ่วนัที ่๘ ธันวำคม ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชมุส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ นำงสำวเฟ่ืองลดำ   กลุธอทัุย 

นำยกเทศมนตร ีเป็นประธำนมอบวฒุบิัตร รับรองผูป้ระกอบกำรผำ่นกำรอบรม ตำมโครงกำรอบรมผูป้ระกอบกำรรำ้น

จ ำหน่ำยอำหำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ "ผูส้มัผัสอำหำร" รุน่ที ่๑/๒๕๖๔ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบกำรไดรั้บควำมรูท้ีถ่กูตอ้ง

เกีย่วกับหลักมำตรฐำนดำ้นกำรสขุำภบิำลอำหำร กำรปฏบิัตตินตำมหลักสขุวทิยำสว่นบคุคล รวมถงึกฏหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ใหส้ำมำรถน ำควำมรูไ้ปใชใ้นกำรจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรอำหำรทีส่ะอำดปลอดภัย และปลอดสำรปนเป้ือนสำรเคม ี            

อันกอ่ใหเ้กดิอันตรำยตอ่ผูบ้รโิภคได ้ 
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วันที ่๓๐ ธนัวำคม ๒๕๖๓ นำยประกอบ วงศม์ณีรุง่ รองผูว้ำ่รำชกำรจังหวดัรำชบรุ ีพรอ้มคณะ ลงพืน้ที่

ตรวจเยีย่มและมอบสิง่ของ แกเ่จำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำน ณ จดุตรวจป้องกนัลดอบุตัเิหตทุำงถนนชว่ง

เทศกำลปีใหม ่๒๕๖๔ บรเิวณ หนำ้บรษัิท SW ม.๔ ต.ดอนกระเบือ้ง อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบรุ ี 

เมีอ่วนัที ่๓๑ ธนัวำคม ๒๕๖๓  

นำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทุัย 

นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ เยีย่มและ

มอบสิง่ของ จดุบรกิำรประชำชน เพือ่ลด

อบุตัเิหตทุำงถนนชว่งเทศกำลปีใหม ่ 

ณ จดุดอนกระเบือ้ง อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบรุ ี
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วันที ่๒๐ มกรำคม ๒๕๖๔ นำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทุัย นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ รว่มรับกำรตรวจ

ผลงำนกำรคดัเลอืกก ำนันยอดเยีย่มจงัหวัดรำชบรุ ีประจ ำปี ๒๕๖๔ ของนำยธนพล วงศว์ัฒนสทิธ ์  

ก ำนันต ำบลหนองออ้ อ ำเภอบำ้นโป่ง ณ องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองออ้ ต ำบลหนองออ้                        

อ ำเภอบำ้นโป่ง จงัหวดัรำชบรุ ี 
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  วันที ่ ๒๒ ธนัวำคม ๒๕๖๓  นำยยทุธพร พริณุสำร นำยอ ำเภอบำ้นโป่ง พรอ้มดว้ย นำยนพินธ ์บตุรด ี
ปลดัอ ำเภอ  ฝ่ำยควำมมัน่คง นำยนกิร ศรพีทุธโธ ผอ.กองสำธำรณสขุฯ ทต.กระจับ และคณะท ำงำน 
รว่มลงพืน้ทีต่รวจสอบสถำนประกอบกำรในพืน้ทีท่ีม่กีำรจำ้งแรงงำนชำวเมยีนมำ บรษัิท เค.เอช.เอ็น
เท็กซไ์ทล ์จ ำกดั โดยไดต้รวจวัดอณุหภมูแิรงงำน พรอ้มเนน้ย ้ำผูป้ระกอบกำรหำ้มเคลือ่นยำ้ยแรงงำน
และหำ้มไปมำหำสูแ่รงงำนภำยนอก เพือ่ป้องกนักำรแพรร่ะบำดโรคไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  (โควดิ-๑๙)   
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นอภ.บา้นโป่ง ลงพืน้ทีต่รวจสถานประกอบการทีม่กีารจา้งแรงงานชาวเมยีนมา 
เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙)  
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      เมือ่วนัที ่๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๓  นำงสำว

เฟ่ืองลดำ กลุธอทัุย นำยกเทศมนตรตี ำบล

กระจับ เชญิผูป้ระกอบกำรบำ้นเชำ่ บรษัิท /

โรงงำน ในเขตเทศบำลต ำบลกระจับ รว่ม

ประชมุเพือ่ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำร

แพรก่ระจำยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ  

(covid-19) ในสถำนประกอบกำร บรษัิท 

หำ้งรำ้น โรงงำน หอ้งเชำ่ ทีม่แีรงงำนตำ่ง

ดำ้วท ำงำนหรอืพักอำศัย โดยมนีำยนพินธ ์

บตุรด ีปลดัอ ำเภอบำ้นโป่ง นำยมงคล            

เกตพัุนธุ ์สำธำรณสขุอ ำเภอบำ้นโป่ง             

นำยสมศักดิ ์  ตันเจรญิ ปลัดเทศบำลต ำบล

กระจับ ผูอ้ ำนวยกำร รพ.สต.หนองออ้ ,

ผูอ้ ำนวยกำร รพ.สต.ดอนกระเบือ้ง คณะ

ท ำงำนฯ โดยเทศบำลต ำบลกระจับไดจั้ดท ำ

แผน่พับเผยแพรใ่หค้วำมรูเ้กีย่วกับโรคตดิ

เชือ้ไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ ภำษำไทย และ

ภำษำพมำ่ เพือ่เผยแพรป่ระชำสมัพันธ ์ให ้

ประชำชน ผูป้ระกอบกำรบำ้นเชำ่ บรษัิท /

โรงงำนในเขตเทศบำล  

ศนูยป์ระชาสมัพนัธเ์ทศบาลต าบลกระจบั                                                                                    Krachab  Subdistrict  Municipality Information Center                                                                                     

      

วนัที ่๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๓  นำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทัุย นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ รว่มกับ นำยนพินธ ์บตุรด ี

ปลัดอ ำเภอบำ้นโป่ง และคณะท ำงำนฯ ลงพืน้ทีต่รวจสอบและใหค้ ำแนะน ำผูค้ำ้ตลำดนัดวดัจันทำรำม เพือ่ใหก้ำรปฏบิัต ิ

เป็นไปตำมมำตรกำรกำรป้องกัน โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ (covid-19) พรอ้มจัดท ำทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขำยอำหำรทะเล 

โดยไมพ่บกำรจ ำหน่ำยอำหำรทะเล และใหค้ ำแนะน ำ ผูจั้ดกำรตลำดนัด ผูซ้ ือ้ ผูข้ำย ใหป้ฏบิัตตินตำมมำตรกำรป้องกัน

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ (covid-19) ในพืน้ทีต่ลำดนัดวดัจันทำรำม อยำ่งเครง่ครัด  
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เทศบาลต าบลกระจับ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ ร่วมกับ รพ.สต. 

หนองอ้อ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองอ้อ และ สภอ.บ้านโป่ง ลงพื้นท่ีตรวจสอบสถานประกอบการ 

ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกระจับ  รับฟังและให้ค าแนะน าถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานประกอบการ และเน้นย้ า ให้ปฏบิตัิตนตาม

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามมาตรการ

ของทางจังหวัดราชบุรี และ ศบค. อย่างเคร่งครัด 

ศนูยป์ระชาสมัพนัธเ์ทศบาลต าบลกระจบั                                                                                    Krachab  Subdistrict  Municipality Information Center                                                                                     



เทศบาลต าบลกระจบั  KRACHAB SUBDISTRICT MUNICIPALITY  
วสิยัทศัน ์: บรกิารด ีมมีาตรฐาน สานสรา้งสงัคมเป็นธรรม น าสูเ่มอืงนา่อยู ่

จดหมายขา่ว เทศบาลต าบลกระจบั  ประจ ำเดอืนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ศนูยป์ระชาสมัพนัธเ์ทศบาลต าบลกระจบั                                                                                    Krachab  Subdistrict  Municipality Information Center                                                                                     

เนือ่งดว้ยขณะนีเ้กดิกำรแพรร่ะบำดโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในพืน้ทีจ่ังหวดั

สมทุรสำครและจงัหวดัใกลเ้คยีงเป็นจ ำนวนมำก และยังคงมแีนว้โนม้พบผูป่้วยเพิม่มำกขึน้ ดงันัน้เพือ่

เป็นกำรป้องกนักำรแพรร่ะบำดของโรคดงักลำ่ว เทศบำลต ำบลกระจับจงึขอปิดสวนสำธำรณะบงึกระจับ 

ชัว่ครำว จนกวำ่สถำนกำรณ์จะเขำ้สูภ่ำวะปกต ิขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ 
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