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         อวยพรป�ใหม�  เม่ือวันท่ี   ๕ ม.ค.  ๒๕๕๘   นายธนกร ขุนทองแก�ว ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรี พร�อมด�วยนางสาวศรรวีร& จิตคํา รองปลัดเทศบาล และหัวหน�าส*วน
ราชการของเทศบาลตําบลกระจับ เดินทางเข�ามอบกระเช�าของขวัญสวัสดีป-ใหม* และขอพรจาก   
นายสุรพล    แสวงศักด์ิ ผวจ.ราชบุรี เน่ืองในโอกาสวันขึ้นป-ใหม* ณ ห�องทํางานศาลากลางจังหวัด
ราชบุรี     ในการน้ี ท*านผู�ว*าฯได�กล*าวขอบคุณและอวยพรป-ใหม*พร�อมให�ขวัญกาํลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน    แก*ท*านปลัด รองปลัดและหัวหน�าส*วนราชการทุกคนด�วย  
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   ประชุมหัวหน�าส�วนราชการเพ่ือมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน    
ของเทศบาลตําบลกระจับ  ประจําวันที่   ๒๑   มกราคม ๒๕๕๘     ณ   ห�องประชุมชัน้ 
๒ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ   โดยมนีายธนกร  ขุนทองแก�ว  ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน�าที่นายกเทศมนตรีตําบลกระจับเป9นประธานในการประชมุครั้งนี ้

          วันเดียวกันนั้น  นายธนกร   ขุนทองแก�ว ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน�าท่ี

นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ ประชุมพนักงานเทศบาลตําบลกระจบั    ณ    ห�อง
ประชุมช้ัน ๓ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  ในบรรยากาศสนุกสนาน เป9นกันเอง มี
การจับฉลากแจกของขวัญเน่ืองในโอกาสวันขึ้นป-ใหม*   สร�างความสุขและความ
ประทับใจแก*พนักงานทุกคนเป9นอย*างยิง่ 



เทศบาลเทศบาลเทศบาลเทศบาลตําบลกระจับตําบลกระจับตําบลกระจับตําบลกระจับจัดงานจัดงานจัดงานจัดงานวันเด็ก วันเด็ก วันเด็ก วันเด็ก ���� ���� ���� ����     อย�างยิง่ใหญ� อย�างยิง่ใหญ� อย�างยิง่ใหญ� อย�างยิง่ใหญ�     
   เม่ือวันท่ี  ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๘   เทศบาลตําบลกระจับ จัดงานวันเด็กแห*งชาติประจําป- ๒๕๕๘  ณ บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลกระจับ ต้ังแต*เวลา ๘.๐๐ น.เป9นต�นไป   โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือให�เด็กและเยาวชน ได�เข�าร*วมกิจกรรม             
สร�างเสริมให�รู�รักสามัคคี กล�าคิดกล�าแสดงออก มีความคิดสร�างสรรค& เพ่ือท่ีจะเติบโตเป9นอนาคตของประเทศชาติต*อไป        
สมกับคําขวัญวันเด็กประจําป-นี้คือ  ความรู� คู*คุณธรรม นําสู*อนาคต   โดยมีนายธนกร ขุนทองแก�วปลัดเทศบาลปฏิบัติหน�าท่ี
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ เป9นประธานในพิธี   นายยงยุทธ หลีล�วน   นายฐากร นิรุฐบวรทัต  นายมาโนช  แป@นน�อย          
นางสุนีย&  เขม*นกิจ นายพรเทพ   นิมิตรนิวัฒน& นายนิพนธ&   สุพัฒนโกศล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับ พร�อมด�วย
หัวหน�าส*วนราชการ พนักงานเทศบาล ร*วมจับฉลากมอบของขวัญของรางวัลให�กับเด็ก และ เยาวชนท่ีร*วมงานในครั้งนี้   
ภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิ ซุ�มเกมส&จากโรงเรียนรัตนราษฎร&บํารุง นารีวุฒิ สารสทิธิ์ อาชีวะดอนบอสโก  วัดจันทาราม    
บจก.ราชาเซรามิค การแสดงจาก ศพด.ของเทศบาลฯ เกมส&โยนห*วง เกมส&เปFาลูกโปFงฯลฯ และมีซุ�มอาหารเครื่องด่ืมไว�บริการ
ฟรีตลอดงาน มีเด็กๆเข�าร*วมกิจกรรมวันเด็กป-นี้เป9นจํานวนมาก บริษัทห�างร�านได�ให�ความร*วมมือเป9นอย*างดีในการสนับสนุน  
ของรางวัลมากมาย อาทิเช*น บจก.นําเชา, บจก.อาร&มาเชล, บจก.วีอาร&เค สเปคตรัม ห�างสรรพสินค�าบิ๊กซี ,โรงงานน้ําตาล
ราชบุรี, บจก.พีรับเบอร& , บจก.ไทยเบตเตอร&ฟู@ด, บจก.CPF, สหกรณ&โคนมหนองโพ , บจก.ช.ช*างยนต& ,บจก.ส.สิงห&อยู* ฯลฯ  
เป9นต�น 
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กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลกระจับ    จัดประชุมคณะกรรมการหาข�อยตุิ กรณไีม*รับ

หลักการแห*งร*างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ*ายประจําป- พ.ศ. ๒๕๕๘ ของเทศบาลตําบลกระจับ โดยมี        
นายสงัด ผ*องดี ผู�อํานวยการโรงเรยีนวัดจันทาราม เป9นประธาน พร�อมด�วยคณะกรรมการ จํานวน ๑๔ ท*าน   
เพ่ือพิจารณาหาข�อยุติข�อขัดแย�งตามมาตรา  ๖๒  ตรี แห*งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก�ไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒    เมื่อวันท่ี   ๒๒  มกราคม   ๒๕๕๘    ณ    ห�องประชุมสภาเทศบาลตําบล
กระจับ   
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 ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระจับ 
         สภาเทศบาลตําบลกระจับ  โดยนาย
มนัส  ใจเจน  ประธานสภาเทศบาลตําบล
กระจับ  เปSดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี   
๑   ครั้งท่ี ๒  ประจําป- ๒๕๕๘   เมื่อวันท่ี   
๒  กุมภาพันธ&   ๒๕๕๘    ณ ห�องประชุมช้ัน 
๓ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ เพ่ือ
พิจารณาร*างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ*าย
ประจําป-  พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวาระ ๒ และวาระ 
๓ ในการน้ีสภาเทศบาลมมีติเสียงเป9นเอก
ฉันท&เห็นชอบให�ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ*ายประจาํป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โดยมีนายธนกร  ขุนทองแก�ว ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ  
สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน�าส*วนราชการ เข�าร*วมประชุมสภาโดยพร�อมเพรยีงกัน 

 

            กองการประปา เทศบาลตําบลกระจับ       
นําโดย นายธนกร ขุนทองแก�ว  ปลัดเทศบาลปฏิบตัิหน�าท่ี
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ จัดประชุมเพ่ือรับฟTงความ
คิดเห็นการปรับปรุงระบบประปาของเทศบาลตําบล
กระจับ โดยได�รับความร*วมมือจากประธานชุมชนพร�อม
คณะกรรมการชุมชนท้ัง ๑๒ ท*าน  และเจ�าหน�าท่ีท่ี
เก่ียวข�อง เข�าร*วมประชุมโดยพร�อมเพรียงกัน  เมื่อวันท่ี  
๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘    ณ  ห�องประชุมช้ัน ๓ สํานักงาน
เทศบาลตําบลกระจับ 
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กระจับร�วมใจ ลดพุงไร�โรค 
เม่ือวันท่ี  ๑๔  มกราคม ๒๕๕๘       
นายธนกร ขุนทองแก�ว 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน�าท่ี

นายกเทศมนตรีตําบลกระจับร*วมกบักองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม
เทศบาลตําบลกระจับเปSดโครงการกระจับร*วมใจลดพุง ไร�โรค    ณ   
บริเวณโรงจอดรถดับเพลิง สํานักงานเทศบาลตําบลกระจบั โดยการ
ส*งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด�วยการเต�นแอโรบิค การเดินเพื่อ
สุขภาพ  สร�างความสนุกสนาน ประทับใจแก*ผู�ร*วมโครงการเป9นอย*าง
ยิ่ง  โดยมีการเดินรอบสวนสาธารณะบึงกระจับ ทุกวันอังคาร    และวัน
พฤหัสบดี   เวลา ๑๕.๐๐ น.  และการเต�นแอโรบิคเป9นประจําทุกวัน  
เวลา ๑๘.๐๐ น.    ณ ห�างสรรพสินค�าบิ๊กซี  สาขาบ�านโปFง   
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                                นายธนกร   ขนุทองแกวนายธนกร   ขนุทองแกวนายธนกร   ขนุทองแกวนายธนกร   ขนุทองแกว    ปลดัเทศบาลปฏบิตัิปลดัเทศบาลปฏบิตัิปลดัเทศบาลปฏบิตัิปลดัเทศบาลปฏบิตัิ
หนาทีน่ายกเทศมนตรตีาํบลกระจบั รวมกบั กองสาธารณสขุหนาทีน่ายกเทศมนตรตีาํบลกระจบั รวมกบั กองสาธารณสขุหนาทีน่ายกเทศมนตรตีาํบลกระจบั รวมกบั กองสาธารณสขุหนาทีน่ายกเทศมนตรตีาํบลกระจบั รวมกบั กองสาธารณสขุ
และสิง่แวดลอม และ กลุม อสมและสิง่แวดลอม และ กลุม อสมและสิง่แวดลอม และ กลุม อสมและสิง่แวดลอม และ กลุม อสม. . . . เทศบาลตาํบลกระจบั  เทศบาลตาํบลกระจบั  เทศบาลตาํบลกระจบั  เทศบาลตาํบลกระจบั  
พรอมใจกนัทาํกจิกรรมจติอาสาพฒันา ทาํความสะอาด พรอมพรอมใจกนัทาํกจิกรรมจติอาสาพฒันา ทาํความสะอาด พรอมพรอมใจกนัทาํกจิกรรมจติอาสาพฒันา ทาํความสะอาด พรอมพรอมใจกนัทาํกจิกรรมจติอาสาพฒันา ทาํความสะอาด พรอม
ถวายภตัตาหารเพลแดพระภกิษสุงฆ ณ  วดัจนัทาราม ถวายภตัตาหารเพลแดพระภกิษสุงฆ ณ  วดัจนัทาราม ถวายภตัตาหารเพลแดพระภกิษสุงฆ ณ  วดัจนัทาราม ถวายภตัตาหารเพลแดพระภกิษสุงฆ ณ  วดัจนัทาราม     
ออออ....บานโปง  จบานโปง  จบานโปง  จบานโปง  จ....ราชบรุ ี เมือ่วนัที ่ ราชบรุ ี เมือ่วนัที ่ ราชบรุ ี เมือ่วนัที ่ ราชบรุ ี เมือ่วนัที ่ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม ๒๕๕๘   ๒๕๕๘   ๒๕๕๘   ๒๕๕๘   
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���������	 ����������ก�����������������ก���� ���������	 ����������ก�����������������ก���� ���������	 ����������ก�����������������ก���� ���������	 ����������ก�����������������ก���� พ.ศ. ๒๕๕๘ หน�า ๖ 

ประชาสมัพนัธการยืน่แบบแสดประชาสมัพนัธการยืน่แบบแสดประชาสมัพนัธการยืน่แบบแสดประชาสมัพนัธการยืน่แบบแสด$$$$งรายการภาษีงรายการภาษีงรายการภาษีงรายการภาษี
และชาํระภาษีประจาํป และชาํระภาษีประจาํป และชาํระภาษีประจาํป และชาํระภาษีประจาํป ๒๕๕๘     ๒๕๕๘     ๒๕๕๘     ๒๕๕๘         

         กองคลัง เทศบาลตําบลกระจับ ขอประชาสัมพันธใหผูที่มี
หนาที่ชําระภาษี   ใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี 
ประจาํป ๒๕๕๘ ไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  จนถึงภายในเวลาที่
กําหนด   สอบถามรายระเอียดเพิม่เติมไดที่  หมายเลขโทรศัพท 
๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔ ตอ ๑๐๔ 
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วนัทหารผานศกึวนัทหารผานศกึวนัทหารผานศกึวนัทหารผานศกึ            ในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ของทุกป ท่ัวโลกจะไดจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อ

เปนเกียรติแกทหารผูเสียสละแมกระท่ังชีวิต เพื่อปกปองผืนแผนดินไทยและอธิปไตยของชาติ รวมถึง
จําหนาย    """"ดอกปอปปสแีดงดอกปอปปสแีดงดอกปอปปสแีดงดอกปอปปสแีดง""""    ใหเปนสัญลักษณแทน    """"ทหารผานศกึทหารผานศกึทหารผานศกึทหารผานศกึ""""    ซ่ึงสีแดงของดอกปอปป คือ  
เลือดของทหารหาญท่ีไดหล่ังชโลมแผนดินไวดวยความกลาหาญ เสียสละอันสูงสุด  
     สําหรับประเทศไทยน้ัน การจัดทํา ดอกปอปปดอกปอปปดอกปอปปดอกปอปป    เพื่อจําหนายใน วนัทหารผานศึกวนัทหารผานศึกวนัทหารผานศึกวนัทหารผานศึก  
เกิดจากดําริของทานผูหญิง จงกล กิตติขจร ประธานสโมสรสงเคราะหครอบครัวทหารผานศึก หรือ
มูลนิธิสงเคราะหครอบครัวทหารผานศึกในปจจุบัน ท่ีตองการจะดําเนินการหาทุนมาชวยเหลือทหาร 
และครอบครัวทหารผานศึกท่ีกําลังปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันประเทศจึงไดเลือกเอาดอกปอปปสแีดงดอกปอปปสแีดงดอกปอปปสแีดงดอกปอปปสแีดง 
     ท่ีมาของ ดอกปอปป น้ัน มาจากในสงครามโลกครั้งท่ี ๑  ทหารพันธมิตรไดรับบาดเจ็บ และ
เสียชีวิตจากสมรภูมิน้ีมากท่ีสุด จอมพลเอิรล ออฟ เฮก ผูบัญชาการรบ   ไดเห็นปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีนาพิศวงเกิดข้ึน ในบริเวณหลุมฝงศพทหาร โดยมีดอกปอปปปาข้ึนอยูเดียรดาษท่ัวไป ทํา
ใหเกิดเปนลานสีแดงฉานสวยงาม ต้ังแตน้ันมา ดอกปอปป จึงกลายเปนดอกไมอนุสรณแหงวีรกรรม
ของ ทหารผานศึก เตือนใจให ระลึกถึงเลือดสีแดง  ของทหารท่ีไดเสียสละเพื่อประเทศชาติ  

     ประวตัิความเปนมา ตั้งแตสมัยจักรวรรดิโรมัน ซ่ึงใน
วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธจะเปนวันเฉลิมฉลองของจูโน ซ่ึงเปนราชินีแหงเหลาเทพและเทพธิดาของ

โรมัน ชาวโรมันรูจักเธอในนามของเทพธิดา แหงอิสตรีและการแตงงาน และในวันถัดมาคือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ก็
จะเปนวันเริ่มตนงานเล้ียงของเด็กหนุมและเด็กสาว ตอมาใน รัชสมัยจักรพรรดิคลอดิอัส ท่ี ๒ (Emperor 
Claudius II) แหงกรุงโรม ท่ีมีกษัตริย ใจคอดุรายและทรงนิยม การทําสงครามนองเลือด และทรงหามการจัดพิธี
หม้ันและแตงงานกันในโรมโดยเด็ดขาด  โดยขณะน้ันมีนักบุญรูปหน่ึงช่ือวา “เซนตวาเลนไทน” หรือ “วาเลนตินัส” 
ซ่ึงอาศัยอยูในกรุงโรม ไดรวมมือกับ เซนตมาริอัส จัดพิธีแตงงานใหกับ ชาวคริสตหลายคูดวยความปรารถนาดีของ

ทานน้ีเอง จึงทําใหเขาถูกตัดสินประหารชีวิตโดยเจาหนาท่ีบานเมือง กอนท่ีเขาจะถูกประหารชีวิตเซนตวาเลนไทน ไดตกหลุมรักหญิงสาวท่ีเปนลูกสาวของผูคุมท่ีช่ือวา “จู
เลีย” ซ่ึงไดมาเย่ียมเขาระหวางท่ีถูกคุมขัง ในคืนกอนท่ีวาเลนไทนจะถูกประหารชีวิตน้ัน เขาไดสงจดหมายฉบับสุดทายถึงจูเลีย อันเปนท่ีรัก โดยลงทายวา “From 
Your Valentine”  ในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ค.ศ. ๒๗๐ (วันวาเลนไทน) หรือ พ.ศ.๘๑๓  ราว ๑,๗๓๘  ป หลังจากน้ันศพของเขาไดถูกเก็บไวที่ โบสถพราซีเดส 
(Praxedes) ณ กรุงโรม ซ่ึง จูเลีย ไดปลูกตนอามันต หรืออัลมอลตสีชมพู ไวใกลหลุมศพของเซนตวาเลนไทน หรือ วาเลนตินัส แดผูเปนท่ีรักของเธอ โดยในทุก
วันน้ี ตนอามันตสีชมพู ไดเปนตัวแทนแหงรักนิรันดรและมิตรภาพ อันสวยงาม และคําน้ีก็เปนคําท่ีใชมาจนถึงปจจุบัน ถึงแมวาเบ้ืองหลังความเปนจริงของวาเลนไทนจะ
เปนตํานานท่ีมืดมัว แตเรื่องราวยังคงแสดงใหเห็นถึงความรูสึกสงสาร ความกลาหาญและท่ีสําคัญท่ีสุดเปนเครื่องหมายของความโรแมนติค จึงไมนาประหลาดใจเลยวา 
ในชวงยุคกลางวาเลนไทนเปนนักบุญ ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในอังกฤษและฝรั่งเศส ตอมาพระในนิกายโรมันคาทอลิกจึงเลือกให วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ เปนวันเฉลิมฉลอง
เทศกาลแหงความรักและดูเหมือนวายัง คงเปนธรรมเนียมท่ีชายหนุมจะเลือกหญิงสาวท่ีตนเองพึงใจใน วันวาเลนไทน  สืบตอกันมาจนถึงทุกวันน้ี    

    ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ กมุภา วนั
วาเลนไทนกมุภา วนัว
าเลนไทน

กมุภา วนัว
าเลนไทนกมุภา วนัว
าเลนไทน 

            วันตรษุจนีวันตรษุจนีวันตรษุจนีวันตรษุจนี        เปนเทศกาลที่สําคญัที่สุดของชาวจีน เพราะชาวจีนถือวา วันตรุษจีน คือวันข้ึนปใหมตาม

ปฏิทินจีน เชนเดียวกบัสงกรานตวนัปใหมไทย ดังน้ันชาวจีนจึงใหความสําคญักับเทศกาลน้ีเปนอยางยิ่ง และมี
การเฉลิมฉลองแตกตางกันไป  การเตรียมงานเพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนน้ัน จะเริ่มข้ึนตั้งแตหน่ึง
เดือนกอนวันตรุษจีน โดยผูคนจะเริ่มซ้ือขาวของตาง ๆ เพื่อประดับตกแตงบานเรือน และเตรียมทาํความ
สะอาดครั้งใหญ ตัง้แตช้ันบนลงช้ันลาง เน่ืองจากมีความเช่ือวาจะเปนการปดกวาดส่ิงที่ไมดีออกไป ภายในบาน 
ทั้งประตู หนาตาง จะประดับประดาไปดวยสีแดงทีม่ีคาํอวยพรใหอายุยืน ร่ํารวย อยูดีมีสุข ฯลฯ  จากน้ัน

ครอบครวัจะรวมรับประทานอาหารที่ลวนแตมีความหมายมงคลทั้งส้ิน เชน กุง จะหมายถึงชีวติที่รุงเรืองและความสุข เปาฮ้ือแหงหมายถึงทุกส่ิงทุกอยางที่ดี 
สลัดปลาสดจะนํามาซ่ึงความโชคดี สาหรายจะนําความร่าํรวยมาให และขนมตม หมายถึงบรรพชนอวยพร และในวันน้ีจะตองไมโกรธ ริษยาหรือไมพอใจ 
เพื่อเปนสิริมงคลที่ดีสําหรับปทีก่ําลังจะมาถึง สัญลักษณของ วันตรษุจีน คือ “อ่ังเปา” ซ่ึงมีความหมายวา “กระเปาแดง”หรือจะใชคําวา”แตะเอีย”ซ่ึงมี
ความหมายวา “ผูกเอว” จากทีค่นสมัยกอนชอบรอยเงินเปนพวงผูกไวที่เอว โดยการใหอ่ังเปาน้ี คูแตงงานจะใหเงินเด็ก ๆ และผูใหญที่ยงัไมไดแตงงานใน
ซองสีแดง หลังจากน้ันทุกคนในครอบครัวจะออกมาจากบานเพื่อกลาวสวัสดีปใหมในหมูญาติและเพื่อนบาน 
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