นอภ.บ้านโป่ง บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมแก้ไขปัญหาน้าท่วมพืน
้ ที่ ทต.กระจับ

เมื่อวันที่ ๒๑ พค. ๒๕๖๑ นายประยงค์ จันทเต็ง นายอาเภอบ้านโป่ง เป็นประธานการประชุม
หน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมพื้นที่เทศบาลตาบลกระจับ โดยมี นางสาวเฟื่องลดา

กุลธอุทย
ั นายกเทศมนตรีตาบลกระจับ พร้อมผูบ
้ ริหารหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ แขวงทางหลวง
บ้านโป่ง,โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครชุมน์ บจก.นาเชา กานันตาบลหนองอ้อ ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๑๐
ต.หนองอ้อ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น บูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ณ ห้องประชุม ทต. กระจับ

ทต.กระจับจัดฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้กบั ประชาชน

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ สานักงานเทศบาลตาบลกระจับ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี
พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลกระจับ จัดโครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล ประจาปี ๒๕๖๑ ได้รับเกียติจากคุณสุทน แสนตันเจริญ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนจาก บจก.สยามคราฟท์
อุตสาหกรรมบ้านโป่ง เป็นผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เช่น กระเป๋าหิ้ว , แคปซูลเพาะกล้าไม้, ท ี่นวดต้นคอและ
หัวไหล่จากขวดโรลออน และวิทยากรจากศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการโพธารามของเทศบาลเมืองโพธาราม ฝึกสอนการเรียนรู้
การประดิษฐ์ยางยืดเพื่อใช้ในการออกกาลังกาย เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว

นางสาวเฟือ่ งลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรีตาบลกระจับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตาบลกระจับ ร่วมต้อนรับ นายจาตุรงค์
พลบูรณ์ หรือ จาตุรงค์ โพธาราม ศิลปินตลกและบริจาคเงินสมทบทุนโครงการวิง่ เก็บ
ตกต่อลมหายใจหาเพื่อคนไข้ไอซียู โรงพยาบาลโพธาราม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน
๒๕๖๑ ณ สนง.ทต.กระจับ

ประชุมสภาเทศบาลตาบลกระจับสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๑
การประชุมสภาเทศบาลตาบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
สนง.เทศบาลตาบลกระจับ โดยนายมนัส ใจเจน ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม มีนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย
นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

ทต.กระจับ ร่วมต้อนรับคณะนิเทศน์ตดิ ตามงานจาก สนง.ปปช.

นางสาวเฟือ่ งลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรีตาบลกระจับ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก
สนง.ปปช พร้อมคณะ ในการตรวจนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ณ สนง.เทศบาลตาบลกระจับ เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตาบลกระจับ

นางสาวเฟือ่ งลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรีตาบล
กระจับ เป็นประธาน การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลกระจับ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม สนง.ทต.กระจับ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจาปี ๒๕๕๐ โดยกาหนด
ให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา
สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการดาเนินงานสภาเด็ก โดยทางเทศบาลตาบลกระจับ
ได้ดาเนินการจัดทาโครงการอบรม ยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด เทศบาลตาบลกระจับ
โทร. 0-3229-9368 ต่อ 101 วันเวลาราชการ

ทต.กระจับ จัดประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล เพือ่ แจ้งข่าวสาร
และนโยบายในการปฏิบตั ริ าชการ

นางสาวเฟือ่ งลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรีตาบลกระจับ เป็นประธานการประชุม
พนักงานเทศบาลประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อแจ้งข่าวสารและมอบนโยบาย
ในการปฏิบัติราชการโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สานักงานเทศบาลตาบลกระจับ

นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาลตาบล
กระจับ กล่าวมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติราชการ
แก่ พนักงาน และ ลูกจ้างเทศบาลตาบลกระจับ เมื่อ
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓
สนง.ทต.กระจับ

ป้องกัน ฯ กระจับ ลงพืน้ ที่ พัฒนาปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ซุม้ เฉลิมพระเกียรติฯ ร.๑๐ บริเวณสะพานต่างระดับเข้าอาเภอบ้านโป่ง

เมือ่ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักปลัดเทศบาล นาโดย นางสาวสุพรรณี กล่อมเมฆ หัวหน้าฝ่าย
ปกครอง ออกพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ ๑๐ ทางขึ้นสะพานต่างระดับเข้าสู่

กองประปา เร่งแก้ไขปัญหาท่อน้าประปา
แตก บรรเทาความเดือดประชาชน
กองการประปา เทศบาล
ตาบลกระจับ เร่งแก้ไข
ปัญหาท่อน้าประปาแตก
บริเวณปากทางเข้าหน้า
บ้านป้าต้อย ชุมชน
เทศบาลพัฒนา และ
บริเวณทางโค้งหนองอ้อ
ชุมชนดอนกระเบื้อง

ทต.กระจับ รับการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ริ าชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ประจาปี ๒๕๖๑
เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ
สานักงานเทศบาลตาบลกระจับ
เทศบาลตาบลกระจับ
ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local
Performance Assessment :
LPA ) ทั้ง ๕ ด้าน ได้รับ
คะแนน ๗๘๒ คะแนน คิดเป็น
๗๘.๕๙ เปอร์เซ็นต์ โดยสรุป
คะแนนของแต่ละด้านได้ดังนี้

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

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน
และประชาชนชาวเทศบาลตาบลกระจับ
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน
และประชาชนชาวเทศบาลตาบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

