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     ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระจับ   เม่ือวันท่ี ๒๕ ก.พ.๕๙เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลตําบลกระจับ อ.บานโปง จ.ราชบุรี นายมนัส ใจเจน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระจับ เปดการ

ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีนางสาวเฟองลดา 

กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ เขารวมประชุมโดย

พรอมเพรียงกัน  

 

ประชุมแผนพัฒนาเทศบาล                     

เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙  กองวิชาการและ

แผนงาน เทศบาลตําบลกระจับ  ประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล ประจําป ๒๕๕๙ โดย   

มีนายธนกร ขุนทองแกว ปลัดเทศบาล เปน

ประธานคณะกรรมการ   ณ หองประชุม 

สนง.ทต.กระจับ  

 รวมพลนกัขา่วชมุชนกระจบั  ครัง้ที ่๑/ ๒๕๕๙                                  
เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. จดัขึ้นโดย กองวิชาการและ

แผนงาน เทศบาลตําบลกระจับ มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน
มุมมองในการนําเสนอข่าวสารของสมาชิกกลุ่มไลน์นักข่าว

ชุมชนกระจับ ณ ห้องประชุม ช้ัน ๓ สนง.ทต.กระจับ  



 

 วันทองถ่ินไทย ประจําป ๒๕๕๙ 

       เทศบาลตําบลกระจับจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 

๕ เน่ืองในวันทองถ่ินไทยประจําป ๒๕๕๙ 

       เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙  นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ พรอม

ดวยคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงาน ลูกจางของเทศบาลตําบลกระจับ ประกอบพิธีถวายราช

สักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ เน่ืองในวันทองถ่ินไทย ประจําป 

๒๕๕๙ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการและบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ไดตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอประชาชน ตอสังคม ประเทศชาติ 

รวมทั้งเพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ไดมีพระบรมราชโองการ

ใหยกฐานะ ตําบลทาฉลอมขึ้นเปนสุขาภิบาลทาฉลอม   เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๗  อันเปน

จุดเร่ิมตนของการกระจายอํานาจการปกครองใหแกประชาชน และเปนรากฐานนําไปสูการพัฒนารูปแบบ

การกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ินในอดีตจนถึงปจจุบัน 

 ผูมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน                                          

เนื่องในวันทองถ่ินไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตาํบลกระจับ 

โดยนายกเฟองลดา กุลธอทัุย ไดมอบกระเชาเพ่ือเปนขวัญและ

กําลงัใจแด ลงุกําแพง บุญโพธ์ิแกว ผูมีจิตอาสาพัฒนาชมุชน               

พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองนายกเทศมนตรี สนง.ทต.กระจับ  



 

        เทศบาลตําบลกระจับจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙ อยางย่ิงใหญ เปดโอกาสใหเด็กไดรวมสนุกและ

แสดงออกอยางเต็มที่ โดยนางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ พรอมดวยคณะผูบริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงานเทศบาล     หนวยงานตาง ๆ   ท้ังภาครัฐภาคเอกชน   อาทิ    บจก.แชมเปยนฟด           

บจก.อารมาเชล,บจก.นําเชา,บจก.วีอารเค สเปคตรัมและบจก.เมเจอร ซีเนเพล็ก ฯลฯ รวมสนับสนุนของรางวัลและ

ทุนการศึกษา โดยมีกิจกรรมตาง ๆ มากมาย อาทิ ซุมเกมส ระบายสีปูนปาสเตอร โยนหวง บานลม ปาเปาลูกโปง 

ตอบปญหาชิงรางวัล จับฉลากของขวัญจากโรงเรียนนารีวุฒิ.,โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย,โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง,

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบานโปง,โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร๕) การแสดงบนเวทีของนักเรียนจาก 

สพด.ทต.กระจับและโรงเรียนในเขตเทศบาล และมีซุมอาหาร เครื่องด่ืม ไวบริการฟรีตลอดงาน โดยมีเด็ก ๆ           

เขารวมงานจํานวนมาก ซึ่งเทศบาลไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นเพื่อใหเยาวชนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของ

ตนเอง สงเสริมการพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก  ใหเด็กไดแสดงออกถึงความสามารถในกิจกรรมตาง ๆ  และ

เพ่ือใหผูใหญไดเห็นความสําคัญของเด็กซ่ึงเด็กจะเปนอนาคตของชาติตอไป 



     

ผูใหญใจดีมีเมตตา มอบของขวัญใหกับเด็ก ๆ ที่มารวมงาน 



บรรยากาศภายในงาน 



  
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

ทําความสะอาด ณ วัดจันทาราม 

   

      มอบเงนิสงเคราะหผ์ูย้ากไร ้ 
นางสาวเฟ่ืองลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรตีําบลกระจับ  พรอ้ม
ด้วยเจ้าหน้าทีจ่าก สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และ
ของเทศบาลตําบลกระจับ มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จํานวน 
๒,๐๐๐ บาท แกลุ่งแหวน รกัดี  ผู้สูงอายุยากไร้ ไม่มีผู้ดูแล ภายใต้
โครงการจังหวัดราชบรุีรว่มใจสงเคราะห์และดูแลผู้ยากไร้เพื่อการ
พึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง และโครงการกาชาดและ
มหาดไทย ร่วมใจดูแลผู้ยากไร้  เม่ือวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๙ ณ 
สนง.ทต.กระจับ  

          วันที่ ๑๙ ม.ค.๕๙  นางสาวเฟ่ืองลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรตีําบลกระจับ นํา
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และ อสม.เทศบาลตําบลกระจับ รว่มทํากิจกรรมจติอาสาพัฒนาทาํความสะอาด รว่มถวายภัตตาหาร
เพลแด่พระภิกษสุงฆ์  ณ  วัดจันทาราม   และร่วมกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ เน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ประจําปี ๒๕๕๙  ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลกระจบั   อ.บ้านโป่ง   จ.ราชบรุี    

 

      กองคลัง จัดเก็บภาษีนอกสถานที่   
 กองคลัง  เทศบาลตําบลกระจับ ลงพื้นที่บริการรับชําระ
ภาษี  และค่าน้ําประปานอกสถานที่ พร้อมนําไข่ไก่ราคาถูกมา
จําหน่ายให้กับประชาชนท่ีมาชําระภาษีกับทางเทศบาล 
ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ในช่วงเวลา 
๑๗.๐๐ น -๑๙.๐๐ น. เพื่ออํานวยความสะดวก สร้างความ
พึงพอใจแก่ประชาชน ตามโครงการ “บริการรับชําระภาษี
นอกสถานท่ี เทศบาลตําบลกระจับ ประจําปี ๒๕๕๙  



  
 
 
 
 
 
 

โครงการกําจัดวัชพืชคลองสาธารณะ 

   

     

   

 

 

 

ประชุม อสม.ทต.กระจับ 

         เมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙      นางสาวศรรวีร์ จิตคํา  
รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดการประชุม อสม.ทต.กระจับ 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มี ผอ.สมใจ ศรีเอ่ียม ผอ.นิกร ศรีพุทธ
โธ ผอ.อารียา พิทักษ์ภากร เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุข และ อสม.ทต.
กระจับท้ัง ๑๒ ชุมชน เข้าร่วม พิธีสวดมนต์ ร้องเพลงมาร์ช อสม. 
กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะอย่างสมัครสมานสามัคคี ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ 
สนง.ทต.กระจับ  

           เทศบาลตําบลกระจับ รวมกับ สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี จัดทําโครงการกําจัดวัชพืชคลองสาธารณะใน

พ้ืนที่ของเทศบาลจํานวน ๕ คลอง ไดแก คลองสายดอนกระเบื้อง คลองสายดอนบอสโก คลองสายบางตาล คลองสาย

หนองกระจอย และคลองสายแตฮะหลี เพ่ือคืนความสมดุลใหกับธรรมชาติ แกไขปญหาแหลงน้ําเนาเสีย ปองกันภัยน้ําทวม 

ตามสโลแกน "คลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข " ระหวางวันที่ ๑๑ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๒๕๕๙  

 

    ป้องกันฯ ซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นให้ อสม.   
          เมื่อวนัที่  ๑๕  มี.ค. ๕๙  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล ได้จัดอบรม
มอบความรู้พร้อมสาธิตวิธีการดับเพลิงเบ้ืองต้นแก่ 
อสม.ทต.กระจับ ณ บริเวณสนามฟุตบอลชั่วคราวข้าง 
สนง.ทต.กระจับ  



 

     

   

 

 

 

 

 

  บริจาคโลหติถวายแดพอหลวง 

                    ทต.กระจับ รวมกับ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศลแดพระพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และ
ชวยเหลือผูปวยหนักขาดแคลนเลือดใน รพ.ราชบุรี และ รพ.นครปฐม 
                   นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย  นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ กลาววา เทศบาลตําบลกระจับ รวมกับ ภาคบริการโลหิต
แหงชาติท่ี ๔     จ.ราชบุรี   สภากาชาดไทย  รับบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา คร้ังท่ี ๒ ในวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณโรงจอด
รถดับเพลิง สนง.เทศบาลตําบลกระจับ มี บจก.วีอารเคสเปรคตรัม บจก.บานโปงสกรีนไพพ บจก.อารมาเชล บจก.โตโยตาเจริญคา บจก.
ฮอนดาคาร และประชาชนผูมีจิตเมตตา รวมบริจาคโลหิตเปนจํานวนมาก โดยมียอดบริจาคสูงถึง ๖๗ ยูนิต หรือ ๒๖,๘๐๐ซีซี                         
โดยโลหิตท่ีไดนั้นจะนําไปชวยเหลอืผูปวยหนักท่ีขาดแคลนเลือดในโรงพยาบาลศูนย จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม ในโอกาสนี้ทางเทศบาลฯ
ตองขอขอบคุณทุกทาน ท่ีไดมีสวนรวมในกิจกรรมคร้ังนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือเชนนี้ในโอกาสตอไป  



  
 
 
 
 
 
 

 

   

     

   

 

 

        เทศบาลตําบลกระจับ รวมมือกับ นกัเรียน ทหาร และผูมีจิตอาสา ลงพ้ืนที่ซอมแซมบาน           

ใหผูพิการ ผูสูงวัยที่ยากไรใหมีที่พกัพิง  สรางขวัญกําลังใจในการสูชวีิตตอไป นาํโดยนางสาวเฟองลดา  

กุลธอุทัย  นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ  ไดรับความรวมมือจากผูมีจิตอาสา   โดย ดร.สุรพล  ดนตรี

สวัสด์ิ  ผูอํานวยการวทิยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดสงนักเรียนแผนกวิชาชางกอสราง พรอมครูผูชํานาญงาน 

และ พลตรีเกรียงไกร  ไกรลาส ผูบัญชาการกองพลทหารชาง คายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี จัดสง

ทหารจากกองพันทหารชางที ่ ๕๒ กรมการทหารชางที่ ๑ รกัษาพระองค  ตลอดจนประชาชนผูมีจิต

อาสารวมแรงรวมใจลงพื้นที่ซอมแซมบานผูยากไรใหมีบานที่ม่ันคงแขง็แรงปลอดภัยอยูอาศัยอยางมี

ความสุขจะไดมีขวัญและกําลังใจในการสูชีวิตตอไปและเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราช       

อีกดวย   



  
 
 
 
 

 
 

          MOU เมือ่วันจันทรท์ี ่๑๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๙ นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั 
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามทบทวนข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ (Memorandum of Understanding) ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ กบัปลัดเทศบาล 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ 
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุด โดยมีรองนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเข้าร่วมอย่าง
พร้อมเพรียงกัน  




