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ทตทตทตทต....กระจบั จดักจิกรรม เดนิ วิง่ ปน  เฉลมิพระเกยีรตฯิ กระจบั จดักจิกรรม เดนิ วิง่ ปน  เฉลมิพระเกยีรตฯิ กระจบั จดักจิกรรม เดนิ วิง่ ปน  เฉลมิพระเกยีรตฯิ กระจบั จดักจิกรรม เดนิ วิง่ ปน  เฉลมิพระเกยีรตฯิ     ๕ ๕ ๕ ๕ ธนัวามหาราช อยางยิง่ใหญธนัวามหาราช อยางยิง่ใหญธนัวามหาราช อยางยิง่ใหญธนัวามหาราช อยางยิง่ใหญ    
              เมื่อวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  นายธนกร  ขุนทองแกว ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ รวมกับชมรมจักรยานจังหวัดราชบุรี และชมรมเดิน - ว่ิง เพ่ือสุขภาพภาคตะวันตก   
จัดกิจกรรม เดิน ว่ิง ปน สูสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ประจําป  ๒๕๕๗  ในรายการ 
“ปนเพลิน เดินสบาย ว่ิงผอนคลาย บึงกระจับมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงกระจับ           
อ.บานโปง  จ.ราชบุรี  โดยวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพ่ือเปนการแสดงความจงรักภักดี  และ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗    
และเพ่ือเปนการประชาสัมพันธสวนสาธารณะบึงกระจับซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ใหเปนที่รูจักโดย
ทั่วกัน อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปไดออกกําลังกายเพ่ือใหมีสุขภาพแข็งแรง                
โดยนายสุรพล แสวงศักด์ิ ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธี   พรอมดวยนายเจริญชัย  
นพชาติสถิตย  ทองถ่ินจังหวัดราชบุรี วาที่ ร.ต. สมบัติ สิงหคาร ปลัดอาวุโสอําเภอบานโปง   นางกษมา  สุนทร  
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ  นาย อุทยั  เสียงแจม อดีตนายก ทต.กระจับ และผูมีเกียรตริวมงานกัน
อยางคับคั่ง โดยในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย เริม่ตั้งแตกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
ชมนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจที่สําคัญ ๆ รวมทั้งกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพจาก รพ.บานโปง  ตลาดนัดสินคา
ราคาถูกจากชมุชนในเขตเทศบาลฯ มาวางจําหนาย จากนั้นเพลิดเพลินกับฟารมแกะจําลอง ชมความสวยงามของ
สวนสาธารณะบึงกระจับ และรับฟงการบรรเลงดนตรใีนสวนจากวงดนตรีสามลอ พรอมรับประทานอาหาร 
เครื่องด่ืมฟรีตลอดงาน  สวนกิจกรรมการออกกําลังกายที่จัดขึ้นมีดังนี้  ๑.การแขงขันว่ิงมินิมาราธอนระยะทาง ๑๐.๕ 
กม.  ๒. การแขงขันว่ิง fun run ระยะทาง ๕ กม.   ๓. การเดินเพ่ือสุขภาพระยะทาง ๓ กม.  ๔. ปนวัดใจจักรยาน
ทางเรียบ ระยะทาง ๓๕ กม.   ซึ่งมีผูสนใจเขารวมกิจกรรมจากจังหวัดราชบุรแีละจังหวัดอ่ืน ๆ  กวา ๒,๐๐๐ คน 
สําหรับรายไดในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หลังหักคาใชจายจะนําไปสมทบทุนชมรมผูสูงอายุของเทศบาลตําบลกระจับ
ตอไป 

���������	 ����������ก�������������������	��� ����������	 ����������ก�������������������	��� ����������	 ����������ก�������������������	��� ����������	 ����������ก�������������������	��� �..... . . . ๒๕๕๗๒๕๕๗๒๕๕๗๒๕๕๗    ���� ���� ���� ���� ๓๓๓๓    



���������	 ����������ก�������������������	��� ����������	 ����������ก�������������������	��� ����������	 ����������ก�������������������	��� ����������	 ����������ก�������������������	��� �..... . . . ๒๕๕๗๒๕๕๗๒๕๕๗๒๕๕๗    ��-� ��-� ��-� ��-� <<<<    



���������	 ����������ก�������������������	��� ����������	 ����������ก�������������������	��� ����������	 ����������ก�������������������	��� ����������	 ����������ก�������������������	��� �..... . . . ๒๕๕๗๒๕๕๗๒๕๕๗๒๕๕๗    ��-� ��-� ��-� ��-� ####    

    

 

 

 

 

                                    
    

                                                                                                                                                                                            /0���(	��� �	������	/0���(	��� �	������	/0���(	��� �	������	/0���(	��� �	������	        )*� ������/  ����� ������/0�
��(	��� �	������	 ���*����&�/0���(	��  /�����/���?/������ " ���� ��! "##$     
��������5���(	�??����	�����5����
������ ��!  .(."##I  ����������� F$ �����'� 
"##$  5  �-������&���>�  % / ���������(	��� �	������	  )*���������� +&����,�-� 
���*��(	���.�	�����-����������(�����   /�����/0���(	�� ,�������-�/
��������  
�+-��
������&�/0�)*��-����������   J��������&�/�����/0� G   ������/��� 
��;����C���3=�
��	�������,�
���(	�??����	�����5����
������ ��! .(."##I 

 

                    เยี่ยมเยยีนผูสูงอายุพรอมขอพรปใหมเยี่ยมเยยีนผูสูงอายุพรอมขอพรปใหมเยี่ยมเยยีนผูสูงอายุพรอมขอพรปใหมเยี่ยมเยยีนผูสูงอายุพรอมขอพรปใหม    
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายธนกร  ขุนทองแกว ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรี
ตําบลกระจับ พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ ลงพ้ืนที่เย่ียมเยียนผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง และผู
ยากไร ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลทั้ง ๑๒ ชุมชน  เพ่ือสอบถามสารทุกขสุกดิบ พรอมมอบของขวัญ  
และขอพรเน่ืองในเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่กําลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้  
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                                                                                                             วนัพอแหงชาต ิ                                วนัพอแหงชาต ิ                                วนัพอแหงชาต ิ                                วนัพอแหงชาต ิ                                                                                                                                
ประวตัิประวตัิประวตัิประวตัิ  วันพอแหงชาติ ไดจัดใหมีขึ้นครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓             
โดยคุณหญิงเน้ือทิพย เสมรสุต นายกสมาคมผูอาสาสมัครและชวยการศึกษา หลักการ และ
เหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพอขึ้นแหงชาติ เนื่องจากพอเปนบุคคลผูมีพระคุณและมีบทบาทสําคัญ
ตอครอบครัวและสังคมที่ผูเปนลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณดวยความกตัญQู 
และสังคมควรที่จะยกยองใหเกียรติรําลึกถึงผูเปนพอ จึงถือเอาวันที่ ๕  ธันวาคม ของทุกป 
ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชเปน     
"วันพอแหงชาต"ิ                                                                                                                            
กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม    ทุกปจะมีการประดับธงชาติในทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนสถานที่ราชการ 
โรงเรียน บริษัท และบานเรือน เพ่ือถวายพระพรใหพระองคทรงมีพระชนมายุย่ิงยืนนาน 
และยังมีการทําความสะอาดแมนํ้าลําคลอง ถนน โรงพยาบาล และประดับรูปของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไวที่หนาบริษัทหรือหนวยงานตาง ๆ   เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
ดวย     กิจกรรมสําหรับลูกในวันพอแหงชาติ คือ ประดับธงชาติตามอาคารบานเรือน  จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือบําเพ็ญ
กุศล ทําบุญใสบาตร เพ่ืออุทิศสวนกุศล และระลึกถึงพระคุณของพอ  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณพอตัวอยาง 
หรือพอดีเดน โดยกําหนดคุณสมบัติ คือ มีอายุ ๔๐ ปขึ้นไป สงเสริมการศึกษาของบุตร ธิดา นับถือศาสนาโดยเครงครัด  งดเวน
อบายมุขทุกชนิด อุทิศตนเพ่ือประโยชนตอสาธารณชน                                                                                         
CreditCreditCreditCredit- http://th.wikipedia.org/wiki/วันพอแหงชาต ิ
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