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เทศบาลตําบลกระจับ เลขที่ ๔๙ หมูท ี่ ๙ ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี
โทรศัพท ๐-๓๒๒๙-๙๖๔๓ โทรสาร ๐-๓๒๓๖-๘๒๓๖

www.krachab.go.th

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ ประจําเดือน มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หนาที่ ๑

โครงการอบรมเพิม่ ศักยภาพสมาชิกชมรมผูส งู อายุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ นางสาวเฟอ งลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรีตาํ บลกระจับ 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 โดยมอบเงินทั้งหมดเขาชมรม
ผูสูงอายุ เพื่อใชประโยชนในการชวยเหลือ ดูแลสมาชิกชมรมฯ พรอมทั้งมีการอบรมใหความรูเรื่องอยูอยางไรใหมีสุข ใหไรทุกข
ไรโรค โดยทีมวิทยากร อ.วิรัช สื่อสุวรรณ เต็มไปดวยความสนุกสนาน และประทับใจ พรอมรับประทานอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอด
การจัดงาน

หนาที่ ๒
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ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตาํ บลกระจับ
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ เพื่อพิจารณา
ทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล,แผนพัฒนาเทศบาล
สามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และแผนพัฒนาเทศบาลสามป
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนา เทศบาล ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙
นายธนกร ขุนทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่๑/๒๕๕๙ เพื่อปรับปรุง
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล จัดทํารางแผนพัฒนา
เทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ) ฉบับเพิ่มเติม
ในวันศุกรที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ
โดยมีคณะกรรมการเขารวมประชุม โดยพรอมเพรียงกัน

ศูนยฟน ฟูสขุ ภาพผูส งู อายุและผูพ กิ าร

ดวยรัก.....จากใจชาวกระจับ

ทต.กระจับ จัดตั้งศูนยฟนฟูสุขภาพ หวังแกไขผูที่มีปญหาทาง
กายภาพในเขตเทศบาลใหไดรับการดูแล
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๙ นางสาวเฟอ งลดา กุลธอุทยั
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ พรอมดวย นายธนกร ขุนทองแกว
ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และพนักงานเทศบาลตําบลกระจับ
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผูสูงอายุและผูพิการที่มารับบริการนวดแผนไทย
ณ ศูนยฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการชุมชนทุงนอยพัฒนา ซึ่งศูนย
ดังกลาวจัดตั้งขึ้น ตามโครงการฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการโดยใช
แพทยแผนไทย (นวด)ประจําป ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงคเพื่อชวยแกไขและ
บรรเทาอาการของผูที่มีปญหาทางดานกายภาพในเขตเทศบาล

นางสาวเฟอ งลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรีตาํ บล
กระจับพรอมดวย นายธนกร ขุนทองแกว ปลัดเทศบาล
หัวหนาสวนราชการ และพนักงานเทศบาลตําบลกระจับ
รวมแสดงความยินดี และถายภาพเปนที่ระลึกกับ
คุณนัยนา วิเชียรทอง เจาหนาทีส่ งั กัดกองคลัง
เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุราชการ
ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลกระจับ อ.บานโปง จ.ราชบุรี

หนาที่ ๓
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ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กมีคณ
ุ ภาพปลอดโรค
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ ภายใตการนําของนางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ ไดรับประกาศนียบัตรผานเกณฑการประเมินศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรคประจําป ๒๕๕๘ โดยมีผลรับรองถึงป ๒๕๖๐ จากนายแพทยโสภณ เมฆธน
อธิบดีกรมควบคุมโรค ใบประกาศนียบัตรดังกลาวถือเปนเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยดาน
สุขอนามัยที่เทศบาลฯ ใหการดูแลอยางใกลชิด เพื่อลูกหลานในเขตเทศบาลตําบลกระจับ ที่เขารับ
การศึกษาปฐมวัย มีความปลอดภัย ปลอดโรค ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค

พิธไี หวครู
นางสาวนิตยา ภูท อง รก. หัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ
พรอมคณะครู นําเด็กนักเรียนรวมพิธี
ไหวครูประจําป ๒๕๕๙ ของโรงเรียน
วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร๕) จัดขึ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ หอประชุมโรงเรียนวัดจันทาราม
อ.บานโปง จ.ราชบุรี

บัณฑิตนอย

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ นางสาวเฟอ งลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรี
ตําบลกระจับ เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรใหกับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลกระจับ
ที่ผานการศึกษาระดับชั้นเตรียมอนุบาลประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๕๑ คน ณ หองประชุมโรงเรียนวัดจันทาราม
(ตั้งตรงจิตร๕) อ.บานโปง จ.ราชบุรี

ประชุมผูป กครองศูนยเด็กเล็ก

พนหมอกควันกําจัดยุงลาย
กองสาธารณสุขฯ รวมกับกองการศึกษา และเจาหนาที่
อสม.เทศบาลตําบลกระจับลงพื้นที่ดําเนินการพนหมอกควัน
และทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลกระจับและโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิต๕)
อ.บานโปง จ.ราชบุรี พรอมทั้งใหความรูแกนักเรียนในการกําจัด
และควบคุมไมใหมียุงลายแพรพันธุไดมากขึ้นโดยเฉพาะ
ในชวงฤดูฝน ซึ่งพบวามีการระบาดของโรคไขเลือดออก
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๕๙ ที่ผานมา

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
นายธนกร ขุนทองแกว ปลัดเทศบาล
พรอมดวย นางสาวสมใจ ศรีเอี่ยม
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ประชุมผูปกครองประจําป ๒๕๕๙ เพื่อสรางความเขาใจ และ
สัมพันธภาพที่ดีระหวางครูกับผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลกระจับ ในการนี้ นายนิกร ศรีพุทธโธ ผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขฯ จัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันโรค
ไขเลือดออก และโรคมือปากเทาเปอย โดยนาวาตรีหญิง ปรีญาภรณ
ประเสริฐโชคประชา พยาบาลวิชาชีพ เปนผูใ หความรู ณ หองประชุม
โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร๕) อ.บานโปง จ.ราชบุรี
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เทศบาลตําบลกระจับอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
นางสาวเฟอ งลดา กุลธอุทยั เปนประธานเปดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เทศบาลตําบลกระจับ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
โดยมีทีมวิทยากร นางเลื่อมใส ใจแจง คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น นายสนั่น สายสุนทร
ผูทรงคุณวุฒิในกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล และ ผอ.ศิริวัฒน บุปผาเจริญ ผูอํานวยการสวนมาตรฐานทั่วไปงาน
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ใหความรูในเรื่องการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ

วันที่ ๓๐ มี.ค.๕๙ ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการองคกรและรับฟงการบรรยายเรื่องการบริหารงานทองถิ่นใหเปน
เมืองนาอยู ณ เทศบาลนครตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง และศึกษาดูงานและรับฟงการบรรยายดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
และเยี่ยมชมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ณ อบต.เขากอบ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙ เดินทางมุงหนาสูการไฟฟาฝายผลิตเขือ่ นรัชชประภา จังหวัดสุราษฎธานี เพื่อรับฟงการบรรยายดาน
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการจัดทําแผนที่ทางสังคมรวมกับชุมชน
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Memorandum of Understanding (MOU)
เทศบาลตําบลกระจับ โดย นายสุรัตน สวัสดี รองนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ
รวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานโปง องคการบริหารสวนตําบลหนองออ
บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) จ.ราชบุรี และ สํานักงานบริการลูกคา กสท.สาขาบานโปง
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือตามโครงการ "จัดระเบียบและติดตั้งคอนเหล็ก
รองรับสายสือ่ สาร " ภายใตกรอบความรวมมือรวมใจ ปรับปรุงระบบจําหนาย แจงเหตุ
ไฟฟาขัดของ ดูแลทรัพยสินของทางราชการ ลดกระแสไฟฟาขัดของใหเหลือนอยที่สุด
สรางความพึงพอใจแกประชาชนสูงสุด มีตัวแทนจากองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพืน้ ที่อําเภอบานโปง เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอบานโปง เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

Big Cleaning Day

เทศบาลตําบลกระจับ พรอมใจทํากิจกรรม ๕ ส.

ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ เพื่อความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
พรอมทั้งเกิดความสวยงามสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และประทับใจผูมาติดตอราชการ

แตงสวนใหสวย

ลงพืน้ ทีร่ บั ฟงปญหา

เมือ่ วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๙ นายนิกร ศรีพทุ ธโธ

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางสาวสุพรรณี กลอมเมฆ
หัวหนาฝายปกครอง พรอมดวย เจาหนาที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล และ นางสาวอรอุมา เคราเครือ
เจาหนาที่กองวิชาการฯ ดําเนินการปรับปรุงตบแตงสวนหยอม
บริเวณดานหนาสํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ เพื่อใหเกิดความ
เรียบรอยสวยงาม ประทับใจประชาชนที่เดินทางมาติดตอราชการ

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นําเจาหนาที่กองสาธารณสุขฯ
และเจาหนาที่กองวิชาการฯ ลงพื้นที่รับฟงปญหาพรอมกับวางแผนนโยบาย
การปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของ อสม.ทต.กระจับ เพื่อใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน ณ. ศสมช. หัวโปง และ ศสมช.นาเจริญ

ทต.กระจับ อยูร ะหวางการกอสรางถนน ซ.เทศบาลกระจับ ๑๖

เทศบาลตําบลกระจับ อ.บานโปง จ.ราชบุรี
อยูระหวางการกอสรางถนนบริเวณซอยเทศบาลกระจับ
๑๖ เพื่อใหประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มา ในเสนทางดังกลาว โดยมีกําหนด
แลวเสร็จในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
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หนาที่ ๖

งานปองกันฯ แจกน้าํ ประปา เนือ่ งจากหอถังน้าํ ประปาบริเวณวัดจันทารามชํารุด จึงจําเปนตองปดซอมแซม
ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยในระหวางการงดจายน้ํางานปองกันฯ ไดนําน้ําไปแจกจายใหประชาชน
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน ในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ไดแก ชุมชนโพธิ์เจริญ และ ชุมชนหนองตะแคงกาวหนา

*****คนกระจับ...ไม่ทิ้งกัน****

งานปองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล รวมกับ กองสาธารณสุขฯ ทํากิจกรรมจิตอาสาซอมแซมบานปาแวว สีทอง
อายุ ๗๓ ป ผูสูงอายุมีฐานะยากจนและมีรายชื่ออยูในโครงการ บานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชันย เพื่อใหมีบานที่มั่นคงแข็งแรง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีกําลังใจสูชีวิตตอไป ภายใตแนวคิด คนกระจับไมทงิ้ กัน ณ ชุมชนหนองตะแคงสรางสรรค
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ ที่ผานมา
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
ลงพื้นที่ซอมแซมบาน
ใหกับ ลุงพุม ใจมั่น
ณ ชุมชนโพธิ์เจริญ

ฉับไวระงับอัคคีภยั

ลอกทอเตรียมพรอมรับหนาฝน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่
ลอกทอระบายน้ํากําจัดเศษวัชพืช ดินโคลน ที่อุดตันทอระบายน้ํา
และรางระบายน้ําเพื่อเตรียมรองรับการระบายน้ําในชวงฤดูฝน
ณ ชุมชนโพธิ์เจริญ โดยการประสานงานจาก สท.ยงยุทธ หลีลวน
เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๙

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๑๕ น. เกิดเหตุเพลิงไหม
ดงกก หมู ๖ ต.ดอนกระเบื้อง
อ.บานโปง จ.ราชบุรี เจาหนาที่
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พรอมรถดับเพลิง ลงพื้นที่เขา
ควบคุมเพลิงไดอยางทันทวงที

หนาที่ ๗

ประชุม
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เทศบาลตําบลกระจับ ประชุมซักซอมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในระบบ

จําแนกตําแหนงฯ โดยนายธนกร ขุนทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ ไดชี้แจงการกําหนดแนวทางการประเมินฯดังกลาว
แกหัวหนาสวนราชการและพนักงาน ณ หองประชุมชั้น3 สนง.เทศบาลตําบลกระจับ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประชุมมอบแนวทางในการปฏิบตั ริ าชการ

นายธนกร ขุนทองแกว ปลัดเทศบาล ประชุมหัวหนาสวนราชการพรอมเจาหนาทีธ่ รุ การ ทุกกองงาน
เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ ในวันจันทรที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประชุมหัวหนาสวนราชการ ประจําวันที่ ๒๓ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

แวนตาพอเพียงสูช มุ ชน เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๙ นายยงยุทธ หลีลว น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับ พรอมดวยประชาชน
ในพื้นที่ของเทศบาล รับบริการตรวจวัดสายตาดวยระบบคอมพิวเตอร ตัดแวนตา กรอบแวน เลนสสายตา ตามโครงการ
"แวนตาพอเพียง สูชุมชน" ของศูนยแวนตาเพชรเจริญการแวน ณ สนง.ทต.กระจับ
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ทต.กระจับ รวมอนุรกั ษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
จัดงานสงกรานตประจําป ๕๙ ยิง่ ใหญคนื ความสุขใหประชาชน

นางสาวเฟอ งลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรีตาํ บลกระจับ พรอมดวย คณะผูบ ริหาร
หัวหนาสวนราชการ รวมเปดโครงการประเพณีสงกรานตประจําป ๒๕๕๙ สืบสานวัฒนธรรมไทยคืน
ความสุขใหประชาชน ในวันอาทิตยที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ
โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การสรงน้ําพระพุทธรูป รดน้ําขอพรจากผูสูงอายุและการละเลนตาง ๆ
เพื่อเปนการอนุรักษและสืบสานประเพณีไทยใหคงอยูสืบไป เปนการแสดงความเคารพตอผูสูงอายุ
สรางความสามัคคีและความสนุกสนานแกผูมารวมงาน
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ประมวลภาพแหงความประทับใจ

หนาที่ ๙

หนาที่ ๑๐
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