
จดหมายขา่ว เทศบาลต าบลกระจบั  ประจ ำเดอืนตลุำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

นายอ าเภอบ้านโป่งคนใหม่มอบนโยบาย  

        เมือ่วนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ นายยทุธพร พริณุสาร 

นายอ าเภอบา้นโป่ง ลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยยีน เนือ่งในโอกาส

โอนยา้ยมาเป็นนายอ าเภอบา้นโป่ง  ณ  ส านกังานเทศบาล

ต าบลกระจบัโดยมนีางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุยั

นายกเทศมนตร ีพรอ้มคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 

หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาลต าบลกระจบั รว่มให้

การตอ้นรบั และน าลงพืน้ทีเ่ยีย่มชมบงึกระจบั อ.บา้นโป่ง 

จ.ราชบรุ ี  

เทศบาลต าบลกระจบั Krachab  Subdistrict  Municipality   
๔๙ หมูท่ ี ่๙ ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ีโทรศพัท ์๐๓๒-๒๙๙๓๖๔ ตอ่ ๑๐๗       
www.krachab.go.th          https://www.facebook.com/krachab 

   เมือ่วันที ่ ๑๓ ตลุำคม ๒๕๖๓ ณ ศำลำประชำคม เทศบำลเมอืงบำ้นโป่ง นำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทุัย 

นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ พรอ้มคณะ รว่มพธิวีำงพวงมำลำและพธิจีดุเทยีนนอ้มร ำลกึในพระมหำ

กรณุำธคิณุในวันคลำ้ยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช 

บรมนำถบพติร  โดยม ีนำยยทุธพร พริณุสำร นำยอ ำเภอบำ้นโป่ง เป็นประธำน  
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     เมือ่วันที ่๒๓ ต.ค. ๒๕๖๓ ณ ศำลำประชำคม   เทศบำลเมอืง          

บำ้นโป่ง นำยยทุธพร พริณุสำร นำยอ ำเภอบำ้นโป่ง เป็นประธำน

ในพธิวีำงพวงมำลำถวำยรำชสกักำระพระบำทสมเด็จพระ

จลุจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั รัชกำลที ่๕ เนือ่งในวันคลำ้ยวันสวรรคต

พระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกลำ้เจำ้อยูห่ัว โดยมหีน่วยงำน ภำครัฐ 

เอกชน ประชำชน และนำยสมศักดิ ์ตันเจรญิ ปลดัเทศบำลต ำบล

กระจับพรอ้มคณะ รว่มพธิ ีเพือ่แสดงควำมจงรักภกัดแีละส ำนกึใน

พระมหำกรณุำธคิณุ ทีท่รงมตีอ่ประเทศชำตแิละประชำชนชำวไทย  

         ร ำลกึ ๑๒๐ ปี “สมเด็จยำ่”                              
๒๑ ตลุำคม ๒๕๖๓  วนัคลำ้ยวนัพระรำชสมภพ   

สมเด็จพระศรนีครนิทรำบรมรำชชนน ี 

 วนัปิยมหำรำชประจ ำปี ๒๕๖๓ 
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                เมือ่วนัที ่๒๑ ตลุำคม ๒๕๖๓ ณ ศำลำประชำคม เทศบำลเมอืงบำ้นโป่ง นำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทัุย 

นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ พรอ้มคณะ รว่มพธิวีำงพำนพุม่เนือ่งในโอกำสครบ ๑๒๐ ปี วนัคลำ้ยวนัพระรำชสมภพ 

สมเด็จพระศรนีครนิทรำบรมรำชชนน ีเพือ่เป็นกำรนอ้มร ำลกึในพระมหำกรณุำธคิณุเป็นลน้พน้ทีท่รงมตีอ่พสกนกิร         

ชำวไทยทกุหมูเ่หลำ่  โดยม ีนำยยทุธพร พริณุสำร นำยอ ำเภอบำ้นโป่ง เป็นประธำน  
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เมือ่วนัที ่๒๔ กนัยำยน ๒๕๖๓  เทศบำลต ำบลกระจับ น ำโดยนำงสำวเฟ่ืองลดำ  กลุธอทุยั นำยกเทศมนตร ี    

รว่มใหก้ำรตอ้นรับ   นำยยทุธพร พริณุสำร นำยอ ำเภอบำ้นโป่ง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจประเมนิกำรประกวด

ชมุชน LIKE (ไร)้ ขยะซซีัน้ ๒ พรอ้มคณะกรรมกำรตัดสนิ ในโอกำสลงพืน้ทีต่รวจประเมนิฐำนกำรเรยีนรูก้ำร

จัดกำรขยะชมุชนหวัโป่ง ต.หนองออ้ อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบรุ ีเพือ่คดัเลอืกชมุชนตน้แบบกำรบรหิำรจัดกำรขยะใน

ระดบัอ ำเภอบำ้นโป่ง ชมุชน LIKE (ไร)้ ขยะ จำกพืน้ทีน่ ำรอ่ง อปท.ทัง้ ๑๗ แหง่  ซึง่ชมุชนหัวโป่ง เทศบำล

ต ำบลกระจับไดรั้บกำรพจิำรณำคัดเลอืกจำกคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุแิละผูม้คีวำมรูด้ำ้นกำรจัดกำรขยะและ

สิง่แวดลอ้ม ไดรั้บรำงวัลชนะเลศิ กำรประกวดชมุชน LIKE (ไร)้ ขยะ   ซซีัน้ ๒ และรำงวลัโชวแ์อนดแ์ชร ์            

ยอดเยีย่ม จำกกำรประกวดครัง้นี ้  ส ำหรับโครงกำรกำรประกวดชมุชน LIKE (ไร)้ ขยะ ซซีัน้๒ จัดขึน้โดยกำร

รว่มมอืกนัระหวำ่งอ ำเภอบำ้นโป่ง บจก.เอสซจี ีแพ็คเกจจิง้ โรงงำนบำ้นโป่ง และ อปท.ทัง้ ๑๗ แหง่ โดยให ้

อปท.คดัเลอืกหมูบ่ำ้น/ชมุชนทีม่กีำรบรหิำรจัดกำรขยะอยำ่งยั่งยนือยำ่งนอ้ย อปท.แหง่ละ ๑ หมูบ่ำ้น/ชมุชน             

เขำ้รว่มประกวด เพือ่สง่เสรมิแนวคดิ เศรษฐกจิหมนุเวยีน ขบัเคลือ่นขยำยผลชมุชนในทกุ อปท. ใหม้กีำรบรหิำร

จัดกำรขยะมลูฝอยอยำ่งยัง้ยนื สรำ้งอ ำเภอบำ้นโป่งใหเ้ป็นอ ำเภอตน้แบบระดบัประเทศทีม่กีำรจัดกำรขยะอยำ่งมี

ประสทิธภิำพ ส ำหรับชมุชนทีไ่ดรั้บรำงวลัในทกุระดบั ทำงอ ำเภอบำ้นโป่งและ บจก.เอสซจี ีแพคเกจจิง้ โรงงำน

บำ้นโป่ง จะเขำ้รว่มเพือ่สง่เขำ้ประกวดในโครงกำรประกวดชมุชนปลอดขยะ Zero Waste ของกรมสง่เสรมิ

คณุภำพสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มตอ่ไป  

 ชุมชนหวัโป่ง ชุมชน LIKE (ไร)้ ขยะ ซซี ัน้ ๒  อ ำเภอบำ้นโป่ง 
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ประชาคมชีแ้จงแนวทางการจดัการขยะมลูฝอยในเขตพืน้ที ่สรา้งชุมชน

ตน้แบบปลอดขยะอยา่งย ัง่ยนื 

                เมือ่วนัที ่๒๘ สงิหำคม ๒๕๖๓ เทศบำลต ำบลกระจับ น ำโดยนำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทัุย นำยกเทศมนตร ี

จัดประชมุประชำคมชีแ้จงแนวทำงกำรปฏบิัตงิำนดำ้นกำรจัดกำรขยะมลูฝอยในเขตพืน้ทีช่มุชนหัวโป่ง เพือ่ใหป้ระชำชน 

ผูป้ฏบิัตงิำน และภำคสว่นตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้รยีนรูแ้ละสรำ้งควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนนิกำรจัดกำรขยะมลูฝอยของชมุชน 

พรอ้มรับกำรตรวจประเมนิเป็นชมุชนตน้แบบปลอดขยะอยำ่งยั่งยนืในระดับอ ำเภอบำ้นโป่ง 

จดหมายขา่ว เทศบาลต าบลกระจบั  ประจ ำเดอืนตลุำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

   เมือ่วนัที ่ ๓ กันยำยน ๒๕๖๓ เทศบำลต ำบล
กระจับ รว่มกับ วทิยำลยัเทคโนโลยอีำชวีะดอน

บอสโกบำ้นโป่ง บรษัิทรำชำเซรำมคิ จ ำกัด บรษัิท 

โตโยตำ้ชวัร ์ จ ำกัด และประชำชนชำวชมุชนหัว

โป่ง ไดจั้ดกจิกรรมเดนิรณรงค ์ ประชำสมัพันธ ์

"กำรคัดแยกขยะกอ่นทิง้"เพือ่ใหป้ระชำชนทกุ

ครัวเรอืนคัดแยกขยะกอ่นทิง้ ดว้ยหลัก ๓R ใช ้

นอ้ย ใชซ้ ้ำและ น ำกลับมำใชใ้หม ่ โดยเดนิเทำ้

เคำะประตบูำ้นแจกแผน่พับใหค้วำมรูเ้กีย่วกับกำร

จัดกำรขยะในครัวเรอืน พรอ้มรว่มกันเก็บขยะมลู

ฝอย ปรับปรงุภมูทัิศน ์ท ำควำมสะอำดสองฝ่ังถนน

บรเิวณชมุชนหัวโป่ง ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และ

สะอำดตำ  
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รณรงคล์ดปรมิาณขยะ                             
“คดัแยกขยะที ่ต้นทาง” ชว่ยกนัสรา้ง

ความสะอาดใหช้มุชน 
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จดหมายขา่ว เทศบาลต าบลกระจบั  ประจ ำเดอืนตลุำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

                                 ทต.กระจบัจดัโครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค"์ 

    เมือ่วนัที ่๓๑ สงิหำคม ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชมุส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ นำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทัุย นำยกมนตร ี

เป็นประธำนเปิด”โครงกำรอบรมหมอหมูบ่ำ้นในพระรำชประสงค”์ ไดรั้บเกยีรตจิำกพันจำ่เอก ณรงค ์กำฬภักด ีผูอ้ ำนวยกำร

กองสำธำรณสขุและสิง่แวดลอ้ม และ เรอืเอกหญงิ อัจฉรำ สวำ่งภพ พยำบำลวชิำชพีช ำนำญกำรจำกองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลก ำแพงแสน เป็นวทิยำกรมอบควำมรู ้ส ำหรับโครงกำรนีมุ้ง่เนน้กำรเสรมิสรำ้ง สนับสนุน ใหป้ระชำชนมคีวำมรู ้มภีำวะ

สขุภำพทีด่ ี ไดรั้บกำรดแูลดำ้นสำธำรณสขุเบือ้งตน้โดยพึง่พงิตนเอง ไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง และไดรั้บกำรฝึกฝนอยำ่งช ำนำญ 

สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนช์ว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดก้อ่นน ำสง่ตอ่สถำนพยำบำล ตอ่ไป 

โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีตามพระราชด าร ิ

วันที ่ ๑๑ กนัยำยน ๒๕๖๓ ณ ลำนอเนกประสงคอ์ำคำร

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ นำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทุัย 

นำยกเทศมนตร ี เป็นประธำนกลำ่วเปิดโครงกำรควบคมุโรค

ขำดสำรไอโอดนีของสมเด็จพระขนษิฐำธริำชเจำ้ กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสดุำฯสยำมบรมรำชกมุำร ี โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่ใหป้ระชำชนมคีวำมรู ้ ควำมเขำ้ใจ ในสำเหตแุละอนัตรำย

จำกกำรขำดสำรไอโอดนี สง่เสรมิใหป้ระชำชนมสีว่นรว่มในกำร

แกไ้ขปัญหำโรคขำดสำรไอโอดนี และสนับสนุนใหใ้ชเ้กลอื

เสรมิไอโอดนีในกำรปรงุอำหำรทกุครัวเรอืน 

 

เมือ่วนัที ่๕ ตลุำคม ๒๕๖๓ เทศบำลต ำบลกระจับ รว่มกับ

อ ำเภอบำ้นโป่ง น ำโดย ปลัดอ ำเภอ หน.ฝ่ำยควำมมั่นคง 

พรอ้มดว้ยผูแ้ทนสำธำรณสขุอ ำเภอบำ้นโป่ง จนท.ต ำรวจ   

สภ.บำ้นโป่ง และสมำชกิ อส.อ ำเภอบำ้นโป่ง เขำ้ตรวจ

กจิกำร/กจิกรรม ประเภท หำ้งสรรพสนิคำ้ บิ๊กซ ีและโลตัส 

สำขำบำ้นโป่ง ตำมขอ้สัง่กำรของนำยอ ำเภอบ ้ำ่นโป่ง เพือ่ให ้

ปฏบิัตติำมมำตรกำรแนบทำ้ยค ำสัง่ศนูยบ์รหิำรสถำนกำรณ์กำร

แพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ โควดิ — ๑๙ 

(ศบค.) ผลกำรปฏบิัต ิผูป้ระกอบกำรและผูรั้บบรกิำรไดป้ฏบิัต ิ

ตำมมำตรกำรของ ศบค.ทัง้มำตรกำรควบคมุหลัก และ

มำตรกำรเสรมิ รวมทัง้กำรใชแ้พลตฟอรม์ "ไทยชนะ "         

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

จดหมายขา่ว เทศบาลต าบลกระจบั  ประจ ำเดอืนตลุำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

                     ต้อนรบัคณะศกึษาดงูาน อบต.สะดาวา จ.ปตัตานี 

 เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓  เทศบาลต าบลกระจับ น าโดยนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย 

นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนางสาววิมล เจ๊ะอุบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะดาวา 

อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ขยะของชุมชนหนองตะแคงก้าวหน้า ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับภาค 
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             เมือ่วนัที ่๑๐ กนัยำยน ๒๕๖๓   ณ หอ้งประชมุ ๓  อำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ                    

นำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทุัย นำยกเทศมนตร ีกลำ่วตอ้นรบั คณะผูบ้รหิำร พนักงำนเทศบำล และผูน้ ำ

ชมุชนจำกเทศบำลต ำบลดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุใีนโอกำสเดนิทำงมำศกึษำดงูำนแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

เกีย่วกบักำรบรหิำรจัดกำรขยะมลูฝอยของชมุชนหนองตะแคงกำ้วหนำ้ โดยมผีูบ้รหิำร หวัหนำ้สว่น

รำชกำร พนักงำนเทศบำล และผูน้ ำชมุชนเทศบำลต ำบลกระจับ รว่มใหก้ำรตอ้นรับ 

ทต.กระจบั ตอ้นรบัคณะศกึษาดงูานจาก เทศบาลต าบลดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุ ี
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