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 ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปมหามงคล ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ป  



โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

           เมื่อวันท่ี  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙   นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย   นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ   รวมกับ  ร.ต.ประชา  แกวชูศรี    

ประธานชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลกระจับ จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๕๙ ณ สํานักงาน

เทศบาลตําบลกระจับ อ.บานโปง  จ.ราชบุรี โดยมี พระครูวิทิตพัฒนาโสภณ เจาอาวาสวัดพระศรีอารย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี        

แสดงพระธรรมเทศนาและทอดผาปา  จากชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล บจก.วี อาร เค สเปรคตรัม , บจก.นําเชา , บจก.ราชาเซรามิค,  

บจก.ราชาปอรซเลน,บจก.อารมาเชล และผูมีจิตศรัทธา ฯลฯ มียอดทําบุญสูงถึง ๑๐๔,๕๑๐.๗๕  บาท โดยมอบเงินท้ังหมดเขาชมรม

ผูสูงอายุ  เพื่อใชประโยชนในการชวยเหลือ ดูแลสมาชิกชมรมฯ พรอมท้ังมีการอบรมใหความรูเร่ืองอยูอยางไรใหมีสุข ใหไรทุกข      

ไรโรค โดยทีมวิทยากร อ.วิรัช ส่ือสุวรรณ  เต็มไปดวยความสนุกสนาน และประทับใจ พรอมรับประทานอาหารเคร่ืองด่ืมฟรีตลอด 

การจัดงาน 

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ ประจําเดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙      หนาท่ี ๑ 



 
     ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา   

    แผนพัฒนา เทศบาล คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙      
         นายธนกร ขนุทองแกว   ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ    

เปนประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล คร้ังท่ี๑/๒๕๕๙ เพ่ือปรับปรุง

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล   จดัทํารางแผนพัฒนา

เทศบาล   (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  และแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ )   ฉบับเพิ่มเติม      

ในวันศุกรท่ี   ๑๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๙  ณ  หองประชุมชั้น ๓  สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ      

โดยมีคณะกรรมการเขารวมประชุม  โดยพรอมเพรียงกัน  

 

 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล    
        นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย   นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ           

เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ          

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ ในวันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.           

ณ  หองประชุมช้ัน ๓ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  เพื่อพิจารณา

ทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล,แผนพัฒนาเทศบาล 

สามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และแผนพัฒนาเทศบาลสามป                      

(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ 

 

              ทต.กระจับ จัดตั้งศูนยฟนฟูสุขภาพ หวังแกไขผูท่ีมีปญหาทาง

กายภาพในเขตเทศบาลใหไดรับการดูแล                                                                             

             เม่ือวันท่ี  ๑๙ พ.ค.  ๒๕๕๙  นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย 

นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ   พรอมดวย นายธนกร ขุนทองแกว 

ปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ และพนักงานเทศบาลตําบลกระจับ     

ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยียนผูสูงอายุและผูพิการท่ีมารับบริการนวดแผนไทย          

ณ ศูนยฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการชุมชนทุงนอยพัฒนา ซ่ึงศูนย

ดังกลาวจัดตั้งข้ึน ตามโครงการฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการโดยใช

แพทยแผนไทย (นวด)ประจําป ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยแกไขและ

บรรเทาอาการของผูท่ีมีปญหาทางดานกายภาพในเขตเทศบาล 

 

           นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย  นายกเทศมนตรีตําบล

กระจับพรอมดวย นายธนกร  ขุนทองแกว ปลัดเทศบาล 

หัวหนาสวนราชการ และพนักงานเทศบาลตําบลกระจับ  

รวมแสดงความยินดี  และถายภาพเปนท่ีระลึกกับ               

คุณนัยนา วิเชียรทอง เจาหนาท่ีสังกัดกองคลัง             

เน่ืองในโอกาสลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุราชการ 

ในวันท่ี ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ  สํานักงานเทศบาล  

ตําบลกระจับ  อ.บานโปง จ.ราชบุรี 

ดวยรัก.....จากใจชาวกระจับ ศูนยฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ 
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     เม่ือวันท่ี ๔  เมษายน ๒๕๕๙   นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี

ตําบลกระจับ  เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรใหกับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลกระจับ          

ท่ีผานการศึกษาระดับช้ันเตรียมอนุบาลประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๕๑ คน ณ หองประชุมโรงเรียนวัดจันทาราม          

(ตั้งตรงจิตร๕) อ.บานโปง จ.ราชบุรี  

                  พนหมอกควันกําจัดยุงลาย           
     กองสาธารณสุขฯ รวมกับกองการศึกษา และเจาหนาท่ี 

อสม.เทศบาลตําบลกระจับลงพื้นท่ีดําเนินการพนหมอกควัน 

และทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย ณ ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก

เทศบาลตําบลกระจับและโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิต๕)   

อ.บานโปง จ.ราชบุรี พรอมท้ังใหความรูแกนักเรียนในการกําจัด

และควบคุมไมใหมียุงลายแพรพันธุไดมากขึ้นโดยเฉพาะ       

ในชวงฤดูฝน ซ่ึงพบวามีการระบาดของโรคไขเลือดออก    

เม่ือวันท่ี ๑๗ พ.ค.๒๕๕๙ ท่ีผานมา  

                                        ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพปลอดโรค      
            ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ  ภายใตการนําของนางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย  

นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ  ไดรับประกาศนียบัตรผานเกณฑการประเมินศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน

อนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรคประจําป ๒๕๕๘  โดยมีผลรับรองถึงป ๒๕๖๐ จากนายแพทยโสภณ เมฆธน 

อธิบดีกรมควบคุมโรค  ใบประกาศนียบัตรดังกลาวถือเปนเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัยดาน

สุขอนามัยท่ีเทศบาลฯ ใหการดูแลอยางใกลชิด เพ่ือลูกหลานในเขตเทศบาลตําบลกระจับ ท่ีเขารับ

การศึกษาปฐมวัย  มีความปลอดภัย ปลอดโรค ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค   

บัณฑิตนอย 

   

  ประชุมผูปกครองศูนยเด็กเล็ก 
    เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙       

  นายธนกร ขนุทองแกว ปลัดเทศบาล  

    พรอมดวย นางสาวสมใจ ศรีเอ่ียม  

   ผูอํานวยการกองการศึกษา               

ประชุมผูปกครองประจําป ๒๕๕๙ เพ่ือสรางความเขาใจ และ

สัมพันธภาพท่ีดีระหวางครูกับผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลกระจับ  ในการนี้ นายนิกร ศรีพุทธโธ ผูอํานวยการ 

กองสาธารณสุขฯ จัดใหมีการใหความรูเก่ียวกับการปองกันโรค

ไขเลือดออก และโรคมือปากเทาเปอย โดยนาวาตรีหญิง ปรีญาภรณ 

ประเสริฐโชคประชา  พยาบาลวิชาชพี  เปนผูใหความรู  ณ  หองประชมุ

โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร๕) อ.บานโปง จ.ราชบุรี  
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   พิธีไหวคร ู   
   นางสาวนิตยา ภูทอง รก. หัวหนาศนูย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ 

พรอมคณะครู นําเด็กนักเรียนรวมพิธี

ไหวครูประจําป ๒๕๕๙ ของโรงเรียน   

วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร๕) จัดขึ้น    

ในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  

ณ หอประชุมโรงเรียนวัดจันทาราม             

อ.บานโปง   จ.ราชบุรี 



    

                                            เทศบาลตําบลกระจับอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

         นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย เปนประธานเปดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เทศบาลตําบลกระจับ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙   

โดยมีทีมวิทยากร นางเลื่อมใส ใจแจง  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  นายสนั่น  สายสุนทร  

ผูทรงคุณวุฒิในกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล และ  ผอ.ศิริวัฒน  บุปผาเจริญ  ผูอํานวยการสวนมาตรฐานท่ัวไปงาน

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ใหความรูในเร่ืองการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ   

                     วันท่ี ๓๐ มี.ค.๕๙  ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการองคกรและรับฟงการบรรยายเร่ืองการบริหารงานทองถิ่นใหเปน
เมืองนาอยู   ณ เทศบาลนครตรัง อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง  และศึกษาดูงานและรับฟงการบรรยายดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม
และเย่ียมชมดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศน ณ อบต.เขากอบ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

                      

        วันท่ี ๓๑ มี.ค.๕๙  เดินทางมุงหนาสูการไฟฟาฝายผลิตเขือ่นรัชชประภา  จังหวัดสุราษฎธานี เพื่อรับฟงการบรรยายดาน
การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการจัดทําแผนท่ีทางสังคมรวมกับชุมชน  

   หนาท่ี  ๔ จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ ประจําเดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙   



 

 

  

  ลงพ้ืนท่ีรับฟงปญหา  เม่ือวันท่ี ๒๗ พ.ค.๕๙   นายนิกร ศรีพุทธโธ  

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นําเจาหนาท่ีกองสาธารณสุขฯ 

และเจาหนาท่ีกองวิชาการฯ ลงพ้ืนท่ีรับฟงปญหาพรอมกับวางแผนนโยบาย

การปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของ อสม.ทต.กระจับ เพ่ือใหเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน ณ. ศสมช. หัวโปง  และ ศสมช.นาเจริญ  

                            แตงสวนใหสวย     
        เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  นางสาวสุพรรณี   กลอมเมฆ  

หัวหนาฝายปกครอง พรอมดวย  เจาหนาท่ีงานปองกันและบรรเทา-      

สาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล และ นางสาวอรอุมา เคราเครือ 

เจาหนาท่ีกองวิชาการฯ ดําเนินการปรับปรุงตบแตงสวนหยอม

บริเวณดานหนาสํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ เพ่ือใหเกิดความ

เรียบรอยสวยงาม ประทับใจประชาชนที่เดินทางมาติดตอราชการ  

    Memorandum of Understanding (MOU)     
      เทศบาลตําบลกระจับ โดย นายสุรัตน สวัสดี  รองนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ    

รวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานโปง  องคการบริหารสวนตําบลหนองออ   

บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) จ.ราชบุรี และ สํานักงานบริการลูกคา กสท.สาขาบานโปง     

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือตามโครงการ "จัดระเบียบและติดต้ังคอนเหล็ก       

รองรับสายส่ือสาร " ภายใตกรอบความรวมมือรวมใจ ปรับปรุงระบบจําหนาย แจงเหตุ

ไฟฟาขัดของ ดูแลทรัพยสินของทางราชการ ลดกระแสไฟฟาขัดของใหเหลอืนอยท่ีสุด  

สรางความพึงพอใจแกประชาชนสูงสุด มีตัวแทนจากองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชนในพืน้ท่ีอําเภอบานโปง เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอบานโปง   เมื่อวันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙  

                 Big Cleaning Day  เทศบาลตําบลกระจับ  พรอมใจทํากิจกรรม  ๕  ส.                       

ในวันพุธท่ี ๑๘   พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  เพื่อความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  

พรอมท้ังเกิดความสวยงามสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน และประทับใจผูมาติดตอราชการ  

            เทศบาลตําบลกระจับ   อ.บานโปง   จ.ราชบุรี      

อยูระหวางการกอสรางถนนบริเวณซอยเทศบาลกระจับ 

๑๖  เพื่อใหประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา ในเสนทางดังกลาว โดยมีกําหนด      

แลวเสร็จในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙     

 ทต.กระจับ อยูระหวางการกอสรางถนน ซ.เทศบาลกระจับ ๑๖ 

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ ประจําเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙      หนาท่ี ๕ 



 

 

 

               งานปองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล รวมกับ กองสาธารณสุขฯ ทํากิจกรรมจิตอาสาซอมแซมบานปาแวว สีทอง  

อายุ ๗๓ ป ผูสูงอายุมีฐานะยากจนและมีรายชื่ออยูในโครงการ บานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชันย เพื่อใหมีบานท่ีมั่นคงแข็งแรง            

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีกําลังใจสูชีวิตตอไป ภายใตแนวคิด    คนกระจับไมท้ิงกัน     ณ ชุมชนหนองตะแคงสรางสรรค             

เมื่อวันท่ี ๑๙ พ.ค.๕๙ ท่ีผานมา  

              ลอกทอเตรียมพรอมรับหนาฝน                                           

  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล   ลงพ้ืนท่ี

ลอกทอระบายน้ํากําจัดเศษวัชพืช ดินโคลน ท่ีอุดตนัทอระบายน้ํา

และรางระบายน้ําเพ่ือเตรียมรองรับการระบายน้ําในชวงฤดูฝน             

ณ ชุมชนโพธิ์เจริญ โดยการประสานงานจาก สท.ยงยุทธ  หลีลวน 

เม่ือ ๒๕ พ.ค.๕๙  

                  งานปองกันฯ แจกนํ้าประปา     เน่ืองจากหอถังนํ้าประปาบริเวณวัดจันทารามชํารุด จึงจําเปนตองปดซอมแซม                       

ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยในระหวางการงดจายน้ํางานปองกันฯ ไดนําน้ําไปแจกจายใหประชาชน            

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน ในพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ ไดแก ชุมชนโพธิ์เจริญ และ ชุมชนหนองตะแคงกาวหนา   

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๙      หนาท่ี ๖ 

*****คนกระจับ...ไม่ทิ้งกัน**** 

   

     ฉับไวระงับอัคคีภัย            
    เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๓.๑๕ น. เกิดเหตุเพลิงไหม  

ดงกก หมู ๖  ต.ดอนกระเบ้ือง         

อ.บานโปง จ.ราชบุรี  เจาหนาท่ี    

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พรอมรถดับเพลิง  ลงพ้ืนท่ีเขา

ควบคุมเพลิงไดอยางทันทวงที 

 วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙   

ลงพื้นท่ีซอมแซมบาน              

ใหกับ ลุงพุม ใจมั่น   

ณ  ชุมชนโพธิ์เจริญ  



 

 

                นายธนกร ขุนทองแกว  ปลัดเทศบาล ประชุมหัวหนาสวนราชการพรอมเจาหนาท่ีธุรการ ทุกกองงาน              

เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  ในวันจันทรท่ี ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  

 

   ประชุม เทศบาลตําบลกระจับ ประชุมซักซอมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในระบบ 

จําแนกตําแหนงฯ โดยนายธนกร ขุนทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ ไดชี้แจงการกําหนดแนวทางการประเมินฯดังกลาว            

แกหัวหนาสวนราชการและพนกังาน ณ หองประชุมชั้น3 สนง.เทศบาลตําบลกระจับ   เมื่อวันท่ี ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

 

 

ประชุมมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙     หนาท่ี ๗ 

ประชุมหัวหนาสวนราชการ ประจําวันท่ี ๒๓ และวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

  แวนตาพอเพียงสูชุมชน   เมื่อวันท่ี ๖ มิ.ย. ๕๙ นายยงยุทธ หลีลวน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับ พรอมดวยประชาชน

ในพื้นท่ีของเทศบาล  รับบริการตรวจวัดสายตาดวยระบบคอมพิวเตอร ตัดแวนตา กรอบแวน เลนสสายตา ตามโครงการ       

"แวนตาพอเพียง สูชุมชน" ของศูนยแวนตาเพชรเจริญการแวน ณ สนง.ทต.กระจับ  



ทต.กระจับ รวมอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย           

จัดงานสงกรานตประจําป ๕๙ ย่ิงใหญคืนความสุขใหประชาชน  

               นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย   นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ  พรอมดวย คณะผูบริหาร            

หัวหนาสวนราชการ รวมเปดโครงการประเพณีสงกรานตประจําป ๒๕๕๙   สืบสานวัฒนธรรมไทยคืน

ความสุขใหประชาชน  ในวันอาทิตยที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ               

โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การสรงน้ําพระพุทธรูป  รดนํ้าขอพรจากผูสูงอายุและการละเลนตาง ๆ          

เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบสานประเพณีไทยใหคงอยูสืบไป เปนการแสดงความเคารพตอผูสูงอายุ      

สรางความสามัคคีและความสนุกสนานแกผูมารวมงาน  

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ ประจําเดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙      หนาท่ี ๘ 



ประมวลภาพแหงความประทับใจ 
   หนาท่ี ๙ จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙   



ประมวลภาพแหงความประทับใจ 
จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙      หนาท่ี ๑๐ 


