
 

         เมื่อวันที่  ๒๑  พค.  ๒๕๖๑ นายประยงค ์จนัทเตง็   นายอ าเภอบา้นโปง่ เปน็ประธานการประชมุ
หน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นที่เทศบาลต าบลกระจับ โดยม ีนางสาวเฟื่องลดา             
กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั พรอ้มผูบ้รหิารหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  อาท ิแขวงทางหลวง 
บ้านโป่ง,โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชมุน ์บจก.น าเชา ก านันต าบลหนองออ้ ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๑๐       
ต.หนองอ้อ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น บูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
ณ หอ้งประชุม ทต. กระจับ  

นอภ.บา้นโป่ง บูรณาการหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ประชมุแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มพืน้ที ่ทต.กระจับ 



 

    เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย  นายกเทศมนตรี 
พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลกระจับ จัดโครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล ประจ าปี ๒๕๖๑ ได้รับเกียติจากคุณสุทน แสนตันเจริญ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนจาก บจก.สยามคราฟท์
อุตสาหกรรมบ้านโป่ง เป็นผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เช่น กระเป๋าหิ้ว , แคปซูลเพาะกล้าไม้, ท  ี่นวดต้นคอและ
หัวไหล่จากขวดโรลออน และวิทยากรจากศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการโพธารามของเทศบาลเมืองโพธาราม ฝึกสอนการเรียนรู้    
การประดิษฐ์ยางยืดเพื่อใช้ในการออกก าลังกาย  เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว  

 

 

ทต.กระจับจัดฝึกอาชพีเสรมิรายได้ใหกั้บประชาชน 

 

นางสาวเฟือ่งลดา  กลุธอทุยั  นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั พรอ้มดว้ย หวัหนา้สว่น
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลต าบลกระจับ  ร่วมต้อนรับ นายจาตุรงค์    
พลบรูณ ์หรอื จาตรุงค ์โพธาราม ศลิปนิตลกและบรจิาคเงนิสมทบทนุโครงการวิง่เกบ็
ตกต่อลมหายใจหาเพื่อคนไข้ไอซียู โรงพยาบาลโพธาราม  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ณ  สนง.ทต.กระจับ 



 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
สนง.เทศบาลต าบลกระจับ โดยนายมนัส ใจเจน ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม มีนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย 
นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง  

 ทต.กระจับ ร่วมต้อนรบัคณะนเิทศนติ์ดตามงานจาก สนง.ปปช.  

       นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั  นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั               
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันต้อนรับ  เจ้าหน้าที่จาก 
สนง.ปปช พร้อมคณะ ในการตรวจนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
ณ สนง.เทศบาลต าบลกระจับ เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประชมุสภาเทศบาลต าบลกระจับสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ป ี๒๕๖๑ 



   ขา่วประชาสัมพันธ์  จดหมายขา่วเทศบาลต าบลกระจบั 



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  :  งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัด เทศบาลต าบลกระจับ  
                                               โทร. 0-3229-9368   ต่อ 101 วันเวลาราชการ 

 
           นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั   นายกเทศมนตรตี าบล
กระจับ เป็นประธาน การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
เทศบาลต าบลกระจับ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่  ๘  มิถุนายน ๒๕๖๑            
ณ ห้องประชุม  สนง.ทต.กระจับ  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจ าปี ๒๕๕๐  โดยก าหนด    
ให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา 

สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน            
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน   กระทรวง-
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการด าเนินงานสภาเด็ก  โดยทางเทศบาลต าบลกระจับ
ได้ด าเนินการจัดท าโครงการอบรม ยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน ประจ าปี ๒๕๖๑   



 

 

        นายสมศกัดิ ์ตนัเจรญิ  ปลดัเทศบาลต าบล
กระจับ กล่าวมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติราชการ
แก่ พนักงาน และ ลูกจ้างเทศบาลต าบลกระจับ เมื่อ
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ 
สนง.ทต.กระจับ  

 

 

 

 

ทต.กระจับ รบัการตรวจ
ประเมินประสทิธภิาพการ
ปฏบิตัริาชการขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประจ าป ี๒๕๖๑  

 

         เมือ่วันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลดัเทศบาล  น าโดย นางสาวสุพรรณี กลอ่มเมฆ  หัวหน้าฝ่าย
ปกครอง  ออกพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  รัชกาลที่ ๑๐  ทางขึ้นสะพานต่างระดับเข้าสู่

 

ปอ้งกนั ฯ กระจบั ลงพืน้ที ่พฒันาปรบัปรงุภูมทิศัน ์         
 ซุม้ เฉลมิพระเกยีรตฯิ ร.๑๐ บรเิวณสะพานตา่งระดบัเขา้อ าเภอบา้นโปง่ 

 กองการประปา  เทศบาล
ต าบลกระจับ เร่งแก้ไข
ปัญหาท่อน้ าประปาแตก 
บริเวณปากทางเข้าหน้า
บ้านป้าต้อย  ชุมชน
เทศบาลพัฒนา  และ 
บริเวณทางโค้งหนองออ้ 
ชุมชนดอนกระเบื้อง

กองประปา  เรง่แกไ้ขปญัหาทอ่น้ าประปา
แตก บรรเทาความเดอืดประชาชน 

 

ทต.กระจบั จดัประชมุขา้ราชการ พนกังาน ลกูจา้งของเทศบาล เพือ่แจง้ขา่วสาร                                 
และนโยบายในการปฏบิตัริาชการ  

นางสาวเฟือ่งลดา  กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั  เปน็ประธานการประชมุ

พนักงานเทศบาลประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑  เพื่อแจ้งข่าวสารและมอบนโยบาย

ในการปฏิบัติราชการโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล 

ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ 

 

เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  
เทศบาลต าบลกระจับ     
 ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local 
Performance Assessment : 
LPA )  ทั้ง ๕ ด้าน ได้รับ
คะแนน ๗๘๒ คะแนน คิดเป็น 
๗๘.๕๙ เปอร์เซ็นต์  โดยสรุป
คะแนนของแต่ละด้านได้ดังนี้   
 

ดา้นที ่๑  การบริหารจัดการ คะแนนเต็ม ๑๔๐ ได้รับคะแนน  ๙๗ คิด
เป็น  ๖๙.๒๙ เปอร์เซ็นต์  
ดา้นที ่๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนเต็ม ๒๒๕ ได้รับ
คะแนน ๑๖๗ คิดเป็น  ๗๔.๒๒ เปอร์เซนต์  
ดา้นที ่๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง  คะแนนเต็ม ๒๔๕  ได้รับ
คะแนน ๑๘๕  คิดเป็น ๗๕.๕๑ เปอร์เซนต์  
ดา้นที ่๔ การบริการสาธารณะ คะแนนเต็ม ๓๒๐ ได้คะแนน  ๒๘๔  คิด
เป็น ๘๘.๗๕ เปอร์เซนต ์
ดา้นที ่๕ ธรรมาภิบาล  คะแนนเต็ม  ๖๕ ได้คะแนน  ๔๙   คิดเป็น 
๗๕.๓๘ เปอร์เซ็นต ์



ทรงพระเจรญิ 

                ด้วยเกล้าดว้ยกระหมอ่ม 
ขา้พระพุทธเจ้า  

คณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภาเทศบาล  ขา้ราชการ พนกังาน           
และประชาชนชาวเทศบาลต าบลกระจับ    

อ.บา้นโปง่  จ.ราชบรุ ี 



 ควรมคิวรแล้วแต่จะโปรด                                                                                 
เกล้ากระหมอ่ม คณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภาเทศบาล  ขา้ราชการ พนกังาน           

และประชาชนชาวเทศบาลต าบลกระจับ  อ.บา้นโปง่  จ.ราชบรุ ี 


