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เทศบาลตําบลกระจับ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ                                    

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ประจําป ๒๕๕๘ 

                       เม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๗.๓๐ น.  ณ วัดจันทาราม  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี               

นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย  นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ  เปนประธานในพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ พิธีถวายราช

สดุดีเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เน่ืองในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราข ประจําป ๒๕๕๘ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน สถานศึกษา กลุมพลังมวลชน เขารวมพิธีเปนจํานวนมาก 

จดหมายข่าวเทศบาลตําบลกระจับ หน้าที่ ๑ 



                             รวมใจถวายพระพรในหลวง ๕ ธันวามหาราช 

เม่ือวันท่ี   ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  เทศบาลตําบลกระจับ นําโดย นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย  
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ รวมพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘  

พรรษา   ๕  ธันวามหาราข โดยมีนายสมยศ  พุมนอย  นายอําเภอบานโปง เปนประธานในพิธี 
พรอมท้ังหนวยงานราชการ สถานศึกษา องคกรเอกชนตาง ๆ บริษทั หางราน พอคา ประชาชน 
เขารวมงาน ภาคเชา ณ ศาลาประชาคมริมน้ํา  และภาคค่ํา ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ  ร. ๙ 

เทศบาลเมืองบานโปง  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี  

จดหมายข่าวเทศบาลตําบลกระจับ หน้าที่ ๒ 



 

                                              รวมวางพวงมาลาวันปยมหาราชประจําป ๒๕๕๘                                                                     
เม่ือวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตําบลกระจับ นําโดย นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ  รวมพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ เน่ืองในวันปยมหาราช โดยมี นายสมยศ พุมนอย นายอําเภอบานโปง 
เปนประธานในพิธี พรอมท้ังหนวยงานราชการ สถานศึกษา องคกรเอกชนตาง ๆ บริษัท หางราน พอคา ประชาชน เขารวมงาน   ณ   สนามโรงเรียน     
รัตนราษฎรบํารุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี ในการน้ี  เทศบาลตําบลกระจับไดรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดพวงมาลาอันดับ  ๒  ประเภทสวนราชการ    
จากสภาวัฒนธรรมอําเภอบานโปงดวย 

รวมเฝา ฯ  รับเสด็จเพือ่ช่ืนชมพระบารมีสมเด็จพระเทพฯ 

   เมื่อวันที ่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  นางสาวเฟองลดา กุลธอุทยั 
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ นําหัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาลตําบล
กระจับ รวมเฝาทลูละอองพระบาทรับเสด็จ เพ่ือชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระเทพ-
รตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ณ  สถานีรถไฟชมุทางหนองปลาดุก         
อ.บานโปง    จ.ราชบุรี    เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงนํา
คณะกรรมการนานาชาติมลูนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ 
ไปเย่ียมชมวิถชีีวิตชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
กาญจนบุรี ระหวางวันที่ ๑๖ - ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

จดหมายข่าวเทศบาลตําบลกระจับ หน้าที่ ๓ 

 

                      

  พัฒนาเสน้ทางเสดจ็พระราชดาํเนนิ                                                   
เทศบาลตําบลกระจับ  นําโดย นางสาวเฟ่ืองลดา  กุลธอุทัย  นายกเทศมนตรีตําบล
กระจับ ร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาด ปรับปุรุงภูมิทัศน์ พร้อมติดต้ัง        

ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์  ณ   บริเวณถนนเพชรเกษมเส้นทาง
ในการเสด็จพระราชดําเนินของสมเด็จพระเทพฯ  เม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



    

ทต.กระจบั จัดงานมหกรรมสง่เสรมิสขุภาพ เฉลมิพระเกยีรตฯิ จากวนัพอ่สูว่นัแม ่อย่างยิง่ใหญ ่
              เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘ นางณทิฐา แสวงทอง  รองผูว้า่ราชการจังหวดัราชบรุ ีเปน็ประธาน  
เปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ   เฉลิมพระเกียรติฯ  จากวันพ่อสู่วันแม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙                
ณ สวนสาธารณะบึงกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยนายสมยศ พุม่น้อย นายอําเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วย  
นางสาวเฟือ่งลดา  กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตีําบลกระจบั คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล หวัหนา้สว่น
ราชการ พนักงานเทศบาลตําบลกระจับ ให้การต้อนรับ มีนางสาวอัญณิการ์ นิศาภากร แรงงานจังหวัดราชบุรี    
นางสวสัดโีสภา พลูไชย ประกนัสังคม จ.ราชบุร ีหนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน ผูน้าํองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
สถานศึกษา กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายในงานมี
กิจกรรมต่าง ๆมากมาย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น   การเดินเพื่อสุขภาพ 
การวิ่งผลัด  ๕ x ๕๐๐ เมตร และการใหค้วามรู้และสาธิตออกกําลังกายรูปแบบต่าง ๆ   เช่น โยคะ  แอโรบิค             
การปลูกต้นไม้  ฯลฯ                

จดหมายข่าวเทศบาลตําบลกระจับ หน้าที่ ๔ 



ประมวลภาพประทบัใจ 
จดหมายข่าวเทศบาลตําบลกระจับ หน้าที่ ๕ 



 

ประมวลภาพประทบัใจ 
จดหมายข่าวเทศบาลตําบลกระจับ หน้าที่ ๖ 



 

 

บริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศล 

เม่ือวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตําบลกระจับ รวมกับ ภาคบริการ
โลหิตแหงชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเปนพระ
ราชกศุลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา  ณ หองประชุมชั้น ๓  สํานักงานเทศบาล
ตําบลกระจับ โดยไดรับความรวมมือจาก บจก.วีอารเค สเปรคตรัม บจก.
บานโปงสกรีนไปรท บจก.โตโยตาชัวร กํานัน ผูใหญบาน  อสม.ทต.
กระจับ และประชาชนในพ้ืนที่และใกลเคียงรวมบริจาคโลหิตในคร้ังนี้เปน
จํานวนมาก  

พัฒนาบุคลากรจัดทําส่ือการสอน 

         นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย    นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ มอบหมายให   นางสาวจันทรจิรา  โชคพรหมอนันต       
รองนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ เปนประธานเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการผลิตส่ือเพื่อการเรียนรูแกเด็ก
ปฐมวัย (หนังสือนิทานปอปอับ)   ณ   หองประชุมโรงเรียนวัดจันทาราม  อ.บานโปง จ. ราชบุรี  เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘    
มีบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี รวมงานอยางคับค่ัง 

                                                             

รับฟงปาฐกถาพิเศษผานสถานีโทรทัศน           

เมื่อวันที่  ๘    ธันวาคม ๒๕๕๘   นางสาวจันทรจิรา      
โชคพรหมอนันต  รองนายกเทศมนตร ี หัวหนาสวน
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจางของเทศบาลตําบล
กระจับ รวมรับชมและรับฟงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
ประเทศไทยโปรงใส...ไดอยางไร โดยพลเอกเปรม             
ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรษุผานทาง
โทรทศัน NBT เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๔๕ น. เนือ่งในวัน
ตอตานการทุจริตสากล ภายใตแนวคิด “Transparent 
THAILAND ประเทศไทยโปรงใส” เพื่อนําไป
ประยุกตใชในการทํางานตอไป 

จดหมายข่าวเทศบาลตําบลกระจับ หน้าที่ ๗ 



 

 

ลงพ้ืนท่ี สํารวจวางแผนซอมแซมบานผูยากไร                    
เทศบาลตําบลกระจับ รวมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน 

อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  ลงพ้ืนที่สํารวจ       
วางแผนการซอมแซมบานใหกบัผูยากไรที่ไดรับสิทธิตาม
โครงการบานทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙  โดยมีนายนิกร  ศรีพุทธโธ  

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม                    
นําลงพ้ืนที่สํารวจ  เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

โครงการมวลชนสมัพันธ   

       พันเอก เอกธนา เสนานนท  รอง ผอ.กอ.รมน.จงัหวัดราชบุรี    
เปนประธานเปดโครงการมวลชนสัมพันธเพ่ือปกปองสถาบันของชาติและ
เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทยประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีนายสมยศ พุมนอย  นายอําเภอบานโปง      
นายอดุลย  นิมตินิวฒัน กํานันตําบลดอนกระเบือ้ง นายสุรตัน  สวสัดี    
รองนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ และประชาชนในพ้ืนที่รวมงานอยางคับค่ัง  
ณ  โรงจอดรถดับเพลิง เทศบาลตําบลกระจับ  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 

จดหมายข่าวเทศบาลตําบลกระจับ หน้าที่ ๘ 

 

                                                  ทุงปอเทือง                                                                                      

นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ พรอมดวยหัวหนาสวน

ราชการ พนักงานเทศบาลตําบลกระจับ ลงพ้ืนท่ีดูแลตนปอเทือง ณ สวนสาธารณะ

บึงกระจับ อ.บานโปง  จ.ราชบุรี  เพ่ือปรับปรุงใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนท่ีมี

ชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี  พรอมกับสงเสริมและประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักมาก

ย่ิงขึ้น  เมื่อเร็ว ๆ นี้ท่ีผานมา 



 

 

เมื่อวันที ่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นางสาวเฟองลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรตีาํบลกระจับ  เปนประธานเปดการประชมุประจําเดือน อสม.ทต.กระจับ   
เพ่ือแจงขาวสารและมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขแก อสม.ทต.กระจับ  ณ หองประชุมชัน้ ๓ สาํนักงานเทศบาลตําบลกระจับ      

ในการนี ้บริษัทโตโยตาเจริญคาบานโปง จาํกัด ไดมอบขาวสารจํานวน ๙๐ กิโลกรัมเพ่ือนําไปแจกใหกับผูยากไรในเขตเทศบาล พรอมมอบรถยนต
ทดลองขับ ยี่หอโตโยตาวีโว กับเทศบาลฯ จํานวน ๑ คัน เพ่ือใชในการปฏิบัตริาชการเปนเวลา ๒ สัปดาห โดยมี นายพรเทพ นิมิตรนิวฒัน              

นายมาโนช  แปนนอย  สมาชกิสภาเทศบาล  และนายธนกร  ขนุทองแกว ปลัดเทศบาลตาํบลกระจับ เปนผูรบัมอบ 

       เม่ือวนัที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย พรอมดวยหัวหนา

สวนราชการ รวมอนโุมทนาบุญกบั นายทิม ม่ันคง พนักงานจางของเทศบาลตําบลกระจบั   

ไดกราบลาอุปสมบท ณ หองนายกเทศมนตรี สนง.ทต.กระจับ  

จดหมายข่าวเทศบาลตําบลกระจับ หน้าที่ ๙ 

 

ตรวจสุขภาพประจําป อสม.ทต.กระจับ  

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลกระจับ จัดกิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจําปใหแก อสม.ทต.กระจับ  ณ  หองประชุมชั้น ๑ 

สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  เพ่ือเปนการดูแลสุขภาพ          

อยางสม่ําเสมอ  เมื่อวันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



ขอเชิญรวมงาน               

                วันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙   

                 วันเสารท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙   

              ณ   สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ    

                       อ. บานโปง    จ. ราชบุรี             

                      ต้ังแตเวลา  ๐๘.๐๐ น. เปนตนไป 

         จับฉลากของขวัญ         

อาหารเครื่องด่ืม ฟรีตลอดงาน 

สอบถามเพิ่มเติมที่ กองวิชาการและแผนงาน  ๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔ ต่อ ๑๐๗         

www.krachab.go.th        เทศบาลตําบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

 

จดหมายข่าวเทศบาลตําบลกระจับ   หน้าที่ ๑๐ 



จดหมายข่าวเทศบาลตําบลกระจับ หน้าที่ ๑๑ 

 

 

สอบถามเพ่ิมเติมไดที่ กองคลัง 0-3229-9367 ตอ 104 วันเวลาราชการ 

 

****เตรียมพบกับ****      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ของเทศบาล      ณ    สวนสาธารณะบึงกระจับ          
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  เร็ว ๆ นี้    ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเตรียมพร้อมเปิดรับนักเรียนประจําปี
การศึกษา 2559 สนใจสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ    โรงเรียนวัดจันทาราม  
(ต้ังตรงจิตร5) สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่กองการศึกษา 0-3229-9364  ต่อ 108  

แผนการจัดเกบ็ภาษนีอกสถานที่  เวลา 17.00-19.00 น.  
11 มกราคม 2559  ชุมชนเทศบาลพัฒนา  ณ  บริเวณใต้สะพานลอยทางเข้าวัดหนองอ้อ 
13 มกราคม 2559     ชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา ณ  บริเวณบ้านท่าน อาจารย์สมพงษ์   พ่ึงฮั้ว 
15 มกราคม 2559     ชุมชนโพธิ์เจริญ    ณ   บริเวณบ้านท่าน สท.ยงยุทธ  หลีล้วน  


