
          



    นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั น าคณะผูบ้รหิาร หวัหนา้สว่นราชการ และพนกังานเทศบาล
ต าบลกระจับร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยนายประยงค์ จันทเต็ง นายอ าเภอบ้านโป่ง 
เป็นประธาน มีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สโมสร ชุมชน สถานศึกษา ในเขตอ าเภอบ้านโป่งร่วม  
ในงานพิธีกันคับคั่ง เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารโดมโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 



    ภาคเช้า วันที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ ที่บริเวณอาคารโดมโรงเรียนวัดบา้นโป่งสามัคคคีุณูปถัมภ์  อ.บ้านโปง่         
จ.ราชบุรี  นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ น าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน 
ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ มี
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมพิธีเป็นจ านวนมาก  

ภาคค่ า วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่บริเวณอาคารโดมโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณู-
ปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เทศบาลต าบลกระจับ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร าลึกพระมหา-
กรุณาธิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมร้อง
เพลง “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ โดยมีนาย
ประยงค ์จนัทเตง็ นายอ าเภอบา้นโปง่ เปน็ประธาน มหีนว่ยงานภาครฐั เอกชน และ
ประชาชนร่วมพิธีเป็น จ านวนมาก  



เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑    เทศบาลต าบลกระจับน าโดย 
นางสาวเฟือ่งลดา  กลุธอทุยั นายกเทศมนตร ีรว่มกบัประชาชนจติอาสา   
"เราท าความดดีว้ยหวัใจ" พฒันาท าความสะอาดสวนสาธารณะบงึกระจบั    
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  ตาม “โครงการ กิจกรรมจิตอาสาประกวด

สวนสาธารณะ”  มุ่งเน้นความร่วมมือ
ระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และ
ประชาชน  โดยพัฒนาท าความสะอาด   
บริเวณสวนสาธารณะ ,ห้องน  า ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ซ่อมแซมผิวจราจร ทาสี ปลูก
ต้นไม้เพิ่มเติม เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 



    วนัที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑  นางสาวจนัทรจิ์รา        
โชคพรหมอนันต ์  รองนายกเทศมนตรี เปิดโครงการ
ปลอดโรค ปลอดภยั ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  ของศนูย์
พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลกระจบั ร่วมกบักองทุน
สง่เสรมิหลกัประกนัสขุภาพเทศบาลต าบลกระจบั ณ 
อาคารนายสาม ขางอ้-เซีย้งจ๊ง โรงเรยีนวดัจนัทาราม        
(ตัง้ตรงจติร ๕) อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุร ี

โครงการ ปลอดภยัปลอดโรค  ประจ าป ี๒๕๖๑ 

หนูน้อยกระจบัฟนัดี ประจ าป ี๒๕๖๑                   
            นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุยั 
นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั เปิดโครงการ
หนูน้อยกระจบัฟันด ี ประจ าปี ๒๕๖๑     
เพื่อส่งเสรมิความรูเ้รือ่งทนัตอนามยัการดแูล  
ช่องปากของเดก็ปฐมวยัและความรูเ้กี่ยวกบั
โภชนาการทีด่ ีและมปีระโยชน์ต่อสุขภาพ 
ฟันของเดก็ใหก้บัผูป้กครองและครผููด้แูลเดก็
จากทนัตแพทยข์องโรงพยาบาลบา้นโป่งใน
วนัศุกรท์ี ่๗ กนัยายน ๒๕๖๑ ณ หอ้งประชุม
อาคารเรยีน นายสาม-ขางอ้ เซีย้งจง๊ 
โรงเรยีนวดัจนัทาราม (ตัง้ตรงจติร ๕)          
อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุร ี 



นายประยงค ์จนัทเตง็ นายอ าเภอบา้นโปง่ เปน็ประธานการประชมุ
หัวหน้าส่วนราชการอ าเภอบ้านโป่ง สัญจร ในวันอังคารที่ ๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ อ.บ้านโป่ง 
จ.ราชบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ ต ารวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา 
สถาบันการเงิน อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 
โดยมีนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ พร้อมคณะ 
ให้การต้อนรับ ในการนี นายอ าเภอบ้านโป่งมอบเกียรติบัตรให้กับ           

นางรืน่ฤด ีสนิธวาชวีะ ผูอ้ านวยการวทิยาลยัการอาชพีบา้นโปง่ ผูไ้ดร้บั
การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยประเภทผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 
และ นายอ านวย บุญณรงค์ ปราชญ์ชาวบ้าน ประเภทผู้ใช้ภาษาไทย
ท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม จัดขึ นเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑  



นางสาวเฟือ่งลดา กุลธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั 
เป็นประธานเปิดการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายใน
หรือต่างประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างประจ าปี 
๒๕๖๑ ในวันที่๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก
คณุชยัภทัร รุง่สวา่ง จนท.ช านาญการธนาคารแหง่
ประเทศไทย คุณนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลต าบล
หลักเมือง และคุณชญานิน จ าปาทอง นักส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั น ๓ 

ทต.กระจับจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  

วนัที ่๒๑ , ๒๗-๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๑ 



เทศบาลต าบลกระจับ น าโดยนางสาวเฟื่องลดา  กุลธอุทัย  เดินทางศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการท้องถิ่นที่ดีสู่การบริการเป็นเลิศ   
ณ  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี   จ.สุราษฎร์ธานี 

 วันที่ ๒๘สิงหาคม ๒๕๖๑  เยี่ยมชมการสร้างรายได้และส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติให้กับชุมชนศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) ณ  
สวนนายด า ต.ตะโก อ. เมืองชุมพร  จ.ชุมพร 

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศกึษาดงูานเกี่ยวกับองคก์รปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกนัปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๒ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ ) ณ เทศบาลต าบลวังไผ่  อ.เมืองชุมพร  
จ.ชุมพร 

 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ เทศบาลต าบลท่ายาง  อ.เมืองชุมพร             
       จ.ชุมพร 



ทต.กระจับ รว่มกบั สภากาชาดไทย รบับริจาคโลหติถวายเปน็พระราชกศุลแสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์
พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่ ๙ และชว่ยเหลือผูป้ว่ยหนกัขาดแคลนเลือดใน รพ.ราชบรุ ี และ รพ.นครปฐม 
    นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั   นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั กลา่ววา่ เทศบาลต าบลกระจบั ไดร้ว่มกบั ภาคบรกิารโลหติแหง่ชาตทิี ่ ๔ 
จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตเพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ บริเวณโรงจอด
รถดับเพลิง สนง.เทศบาลต าบลกระจับ มี บจก.วีอาร์เคสเปรคตรัม บจก.อาร์มาเชล บจก.ฮอนด้าออโตโมบิล ฯลฯ และประชาชนผู้มีจิต
เมตตา ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจ านวนมาก โดยมียอดบริจาคโลหิตจ านวน ๑๙,๖๐๐ ซีซี โดยโลหิตที่ได้นั้นจะน าไปช่วยเหลือผู้ป่วยหนักที่
ขาดแคลนเลือดในโรงพยาบาลศูนย์ จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม ในโอกาสนี้ทางเทศบาลฯ ต้องขอขอบคุณ นายประยงค์ จันทเต็ง  
นายอ าเภอบ้านโป่ง นางสุภางค์ จันทเต็ง กรรมการเหล่ากาชาดราชบุรี พร้อมคณะ และ นายพงษ์ศักด์ิ บัวค า ก านันต าบลสวนกล้วย       
ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมมอบก าลังใจ และ ขอขอบคุณผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมครั้งนี้ทุกท่าน หวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดี    
เช่นนี้ ในโอกาสต่อไป  



     เทศบาลต าบลกระจับ น าโดย นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย 
นายกเทศมนตรี ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลกระจับ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑  
ยอดท้ังสิ้น ๗๗,๕๔๔.๒๕ บาท มี ร.ต.ประชา แก้วชูศรี ประธานชมรม
ผู้สูงอายุ พร้อมคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบเงิน โดยได้รับความ
เมตตาจากพระครูวิธิตพัฒนาโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์       
อ.โพธาราม  แสดงพระธรรมเทศนา และท าพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล   
ในครั้งนี้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตร ีพรอ้มคณะ เปดิโครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายปุระจ าป ี๒๕๖๑ ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลกระจับ มีการอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคและโภชนาการแก่สมาชิกชมรม โดยคณะวิทยากรจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
จักรีรัช ได้รับความร่วมมือจาก กศน.บ้านโป่ง บริการตัดผมฟรี,อสม.ทต.กระจับ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น,นวดเพื่อผ่อน
คลาย , บจก.ราชาเซรามิค , บจก.น าเชา (ประเทศไทย), ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับ  จัดพุ่มผ้าป่ามาร่วม ในการนี้          
สจ.ออ้ยทพิย ์เลศิชตุมิากลุ  นายมนสั   ใจเจน ประธานสภา พรอ้มดว้ยสมาชกิสภาเทศบาลต าบลกระจบั มอบเงนิสนบุสนนุ 
ชมรมฯ และผู้สูงอายุได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  



สภาเทศบาลต าบลกระจับน าโดยนายมนัส ใจเจน  เป็นประธานเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าป ี๒๕๖๑ 
พิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ 
สนง.ทต.กระจับ มีนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียง  

      เทศบาลต าบลกระจับ น าโดย นางสาวเฟ่ืองลดา 
กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี  ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต  
เกษียณอายุราชการ นายชัยวัฒน์ มณีโชติ รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕ ) 
เม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  

นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตร ี, นายมนสั ใจเจน 
ประธานสภา พร้อมด้วยสมาชิก ปลัดเทศบาล หน.สว่นราชการเทศบาล
ต าบลกระจับ คณะกรรมการ ที่ปรึกษาสถานศึกษาและ เครือข่าย
ผู้ปกครอง ร่วมพธิีเปดิกีฬาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนวดั
จันทาราม(ตั้งตรงจิตร๕) โดยมี ผอ.สงัด ผ่องด ีพร้อมคณะครู นักเรียน
ให้การต้อนรับ เม่ือวันที่ ๘ ตลุาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกฬีาภายใน
โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

เทศบาลต าบลกระจับร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต              
ผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๑ กีฬาสร้างสามัคคี  



นางสาวจนัทรจ์ริา โชคพรหมอนนัต ์รองนายกเทศมนตร ีพรอ้มดว้ย นายสมศกัดิ ์ตนัเจรญิ ปลดัเทศบาล นายนกิร ศรพีทุธโธ             
ผอ.กองสาธารณสุขฯ นางสาวอารียา พิทักษ์ภากร ผอ.กองวิชาการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา และ นางพัณณ์ชิตา               
เถามานกรู รว่มเปน็คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษา (ประเมนิภายใน)ส าหรบัจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง                
(Seft Assesment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เมื่อวันที่ ๓๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศพด.ทต.กระจับ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕)  

      เมือ่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ น าโดย ครูประภา  แว่นแก้ว จัดการเรียนการสอน 
โครงการมะละกอ  เพือ่เรยีนรูเ้รื่องทีเ่ด็กสนใจ Learning by doing  

โครงการ “มะละกอ”  

เตรยีมพบกบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลกระจบั (บงึกระจบั) เรว็ๆนี้  พรอ้มเปิดรบัสมคัรเดก็ 

เขา้รบัการศกึษาในระดบัชัน้ปฐมวยั ในตน้ปี ๒๕๖๒ นี้         

สอบถามเพิม่เตมิ ที ่กองการศกึษา ๐๓๒-๒๙๙๖๓๘ ต่อ ๑๐๘ วนัเวลาราชการ  



เทศบาลต าบลกระจับ โดยนางสาวเฟื่องลดา  กุลธอุทัย ให้การต้อนรับนายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีต าบลทองผาภูมิ 
พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาส่ง นางสาวรัตติกาล จ าปาทอง ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลต าบล
กระจับ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  

      เม่ือวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑   นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั 

นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม

ผู้ประกอบการร้านค้า ประจ าปี ๒๕๖๑ (Clean Food Good 

Taste) ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ โดยได้รับการ

สนับสนุนวิทยากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นผู้

ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม  

  นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตร ีเปน็ประธาน การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับคร้ังที่ ๓/๒๕๖๑                  
เพื่อพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สนง.ทต.กระจับ 

Clean Food Good Taste  

วันที่ ๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกระจบั 
เพื่อจัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๒ โดยมนีายสมศักดิ์ 
ตนัเจรญิ ปลดัเทศบาล เปน็ประธาน พรอ้มดว้ยคณะกรรมการรว่ม
ประชุม  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 



เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายสรุตัน ์สวสัด ี รองนายกเทศมนตร ีนายมนสั  ใจเจน ประธานสภาเทศบาล นายสมศกัดิ ์ตนัเจรญิ  
ปลัดเทศบาล  นายสุรชัย  อุดมวิฑิต  ผู้อ านวยการกองช่าง  นางระเบียบ วราสินธุ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลกระจับ และ 
ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน ระดมความคิดปรึกษาหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซอย  ๔/๒ ชุมชนหนองตะแคงสร้างสรรค์ 

  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบล
กระจับพร้อมเจ้าหน้าที่งานปอ้งกันฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน โดยเป่าล้างสิ่งปฏิกลูอุดตันท่อระบายน้ าซอยกระจับ ๒๗  

เจ้าหน้าที่กองการประปา ทต.กระจบั ลงพื้นที่
ซ่อมแซมประตูน้ าประปาที่ช ารุด บริเวณหน้า
ทางเข้าชุมชนโพธิ์เจริญ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

 กองการประปา เทศบาลต าบลกระจับ  ด าเนินการซ่อมแซมและเป่าล้างท า
ความสะอาดหอถังประปาวดัจันทาราม  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี              
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๑ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม ร่วมกับ 
กองการประปา เทศบาลต าบลกระจับ ลงพื้นที่พัฒนาความสะอาด
บริเวณหมู่บ้านลาภอนันต์ ชุมชนสามแยกกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลกระจับออกช่วยเหลอื
ประชาชนที่ประสบปัญหาน้ าทว่มในเขต
เทศบาล เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 กองช่างด าเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณประตูซุ้มวดัจันทาราม 
และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในพืน้ที่เทศบาลต าบลกระจับ  
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  



          นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี      
พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ ในเขต
เทศบาลต าบลกระจับ  ร่วมพัฒนาท าความสะอาด บริเวณ
วัดจันทาราม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้กิจกรรม "จิตอาสา” 
สาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิธ รัชกาลที่ ๙  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๑   

“จิตอาสา” สาธารณประโยชน์อุทิศถวายพ่อหลวง 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 


