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    เทศบาลตําบลกระจับ นําโดย นางสาวเฟองลดา  กลุธอทุยั  นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ จัดโครงการตนกลาประชาธิปไตย 

ประจําป 2558  ระหวางวันท่ี  16-17 มิถุนายน 2558  โดยมี นายสมยศ  พุมนอย นายอําเภอบานโปง  ใหเกียรติเปนประธาน

ในพิธี พรอมกับเปนวิทยากรบรรยายเรื่องการอยูรวมกันดวยความสามัคคี  และ นายธนกร  ขนุทองแกว ปลัดเทศบาลตําบล

กระจับ บรรยายเรื่อง ท่ีมาของประชาธิปไตย และนายบนัเทิง สบืวงศ ทองถ่ินอําเภอเมืองราชบุรี  บรรยายเรื่องการเลอืกต้ัง

และการคอรัปชั่น  แกเยาวชน ท่ีรวมโครงการ ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  

หน"า 4 

  ทต.กระจับจัดโครงการต�นกล�าประชาธิปไตย ประจําป� ๒๕๕๘  เพื่อมอบความรู�แก'เยาวชน ในเขตเทศบาล                                                

  กลุ'มต�นกล�า ทัศนศึกษาดูงาน ณ ค'ายนเรศวร   จังหวัดเพชรบุรี                                   



 

เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน  2558  นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย  นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ 
เปนประธานเปดโครงการสรางงานจากภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป 2558  ณ หองประชุมช้ัน 3 
สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ โดยมีนายกําแพง นางหมั่น บุญโพธิ์แกว  ปราชญชาวบาน 
เปนวิทยากรมอบความรู และสาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพ ใหแกเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

ตําบลกระจับ ซึ่งมีผูสนใจเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก บรรยากาศเปนไปดวยความ
สนุกสนานและประทับใจ 
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โครงการสร�างงานจากภูมิป�ญญาท�องถิ่น ประจําป� ๒๕๕๘ 



 

         ทบทวนแผนชมุชน นางสาวเฟ��องลดา กลุธอทุยั 

นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ มอบหมายให"   นายธนกร  ขุนทองแก"ว  

ปลัดเทศบาล เป%นประธานเป&ดโครงการทบทวนแผนชุมชน ประจาํป) 2558                 

ณ ห"องประชุมชั้น 3  สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ โดยได"รับเกียรติจาก               

นางรนิท2จง เลก็แดงอยู5 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ผู"ช5วยกลุ5มงาน

ยุทธศาสตร2 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เป%นวิทยากรบรรยายเรื่อง

การจัดทําแผนชุมชน  เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 

 

หน"า 6 

การฝ�กซ�อมแผนการป�องกนัและแก�ไขป�ญหาอบุัตเิหตทุางถนน ระดบัอาํเภอ 

          เม่ือวันท่ี 2 กรกาคม 2558 อําเภอบ�านโป�ง จัดการฝ�กซ�อมแผน

ป"องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ด�านการป"องกันและแก�ไขป+ญหาอุทกภัย 

อัคคีภัย และอุบตัิเหต ุ  ทางถนน แบบโต�ตอบ บนโต2ะ ( Table Top Exer-

cise: TTX ) ณ ห�องประชุมช้ัน 3 สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  โดยมี 

นายสมยศ  พุJมน�อย นายอําเภอบ�านโปง  เปKนประธานเปLดการฝ�กซ�อมแผนฯ 

พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ีจากสนง.ป"องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท�องถิ่นใน

พ้ืนท่ี ,โรงพยาบาลบ�านโป�ง ,สถานีอนามัยตําบลหนองอ�อ, ดอนกระเบ้ือง 

สถานีตํารวจภุธรอําเภอบ�านโป�ง ,กรับใหญJ  มูลนิธิรวมใจการกุศลจังหวัด

ราชบุรี และ หนJวยงานท่ีเก่ียวข�อง  
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        นางสาวเฟื	 องลดา  กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตีําบลกระจบั  พรอ้มดว้ย 

หวัหน้าส่วนราชการ พนกังานเทศบาลตําบลกระจบั   จดัโครงการ ธรรมะนําทาง

ประจาํปี  !""#  ระหว่างวนัที$ %& มถุินายน - + กรกฎาคม !""# ณ วดัใหมเ่จรญิ

ผล อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุร ี  โดยมนีายสงดั ผอ่งดี  ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน     

วดัจนัทาราม (ตั 4งตรงจติร ") ใหเ้กยีรตมิารว่มพธิเีปิดโครงการ  มเีดก็และเยาวชน

เขา้รว่มโครงการในครั 4งนี4เป็นจาํนวนมาก 

 

      เทศบาลตําบลกระจบั  โดย นางสาวเฟื	 องลดา  กลุธอทุยั  นายกเทศบาลตําบลกระจบั  จดั

โครงการอบรมและทศันศกึษาดงูานของสมาชกิชมรมผูส้งูอายุ ประจาํปี !""# โดยมวีตัถุประสงค์

เพื$อใหส้มาชกิของชมรมไดม้คีวามรูใ้นการดแูลตนเองมากยิ$งขึ4น ไดพ้บปะสงัสรรค ์และทาํกจิกรรม

ร่วมกนั พรอ้มทั 4งการแลกเปลี$ยนเรยีนรูป้ระสบการณ์ต่างๆ กบัสมาชกิผูส้งูอายุอื$นๆ มกีารอบรม

ภาคทฤษฎใีนวนัที$ +A มถุินายน !""#  ณ สาํนกังานเทศบาลตําบลกระจบั   รวมทั 4งทศันศกึษาดู

งานชมรมผูส้งูอายุ  ณ  รพสต.จกัรสหี ์  อ.เมอืง จ.สงิหบ์ุร ี และ เทศบาลตําบลเกษไชโย อ.ไชโย 

จ.อ่างทอง  ในวนัที$ +# มถุินายน !""# 



 

โครงการอบรมทบทวน อปพร.ประจาํป� ๒๕๕๘ 

      เทศบาลตําบลกระจับ โดย นางสาวเฟ!"องลดา  กลุธอทุัย นายกเทศมนตรี

ตําบลกระจับ  จัดโครงการฝ'กอบรมทบทวนอาสาสมัครป(องกันภัยฝ*ายพลเรือน 

(อปพร) ประจําป� 2558    มีทีมงานครูฝ'กป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

นําโดย นายสุธ ี สายทอง และ นายบุรพีฒัน5   เภาศร ี เป6นวิทยากรสาธิตการ

ปฐมพยาบาล และการดับเพลิงเบ้ืองต:น   วันท่ี 21 พฤษภาคม 2558                     

ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ และ สวนสาธารณะบึงกระจับ  อ.บ:านโป*ง           

จ.ราชบุรี  พร:อมเดินทางอบรมภาคปฏิบัติ  ณ  กองบิน 5  จ.ประจวบคีรีขันธ5  

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2558  
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      ทําไมต�องงดเหล�าเข�าพรรษา 

              ชีวิตคนไทยผูกพันกับศาสนาต้ังแต#เกิดจนตาย    
คนส#วนใหญ#มักใช�วันสําคัญต#างๆ ทางศาสนา เป)นฤกษ+ดี
ในการเริ่มต�นทําส่ิงใหม#ๆ หรือลด ละ เลิก ไม#ทําในส่ิงท่ีจะ
นํามาซึ่งความเส่ือมของชีวิต อย#างเช#นวันเข�าพรรษา ท่ีพ#อ
แม#ส#วนใหญ#มักจะให�ลูกหลานท่ีอายุครบตามเกณฑ+ บวช

ตามประเพณีในช#วงน้ี เพราะเช่ือว#าจะได�บุญมาก แต#สําหรับผู�ท่ียังไม#พร�อมหรือยังไม#มีโอกาสบวช
กายก็สามารถ “บวชใจ”ได� โดยการต้ังจิตอธิษฐาน ต้ังใจละเว�น ไม#ยุ#งเก่ียวกับอบายมุขท้ังปวง 

การงดด่ืมเหล�าช#วงเข�าพรรษาเป)นเวลา 3 เดือนน้ี นอกจากจะ
เป)นการปฏิบัติบูชาต#อพระพุทธศาสนาแล�ว ก็ยังเป)นโอกาสท่ีดีท่ี
จะใช�เป)นข�ออ�างทางสังคม เพ่ืองดด่ืมในงานสังสรรค+ต#างๆท่ีมี
เหล�าเป)นตัวชูโรงและเป)นเวลาท่ีจะเริ่มต�นทําส่ิงดี ๆ ในชีวิต  

มอบแด#คนในครอบครัว                                              
แล�วคุณล#ะ ! สนใจกิจกรรมดีๆแบบน้ี บ�างไหม 
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เทศบาลตาํบลกระจบั   
49 หมู�ที ่ 9  ตาํบลหนองอ�อ                            

อาํเภอบ�านโป�ง  จงัหวดัราชบุร ี70110       
โทรศพัท' 0-3229-9364 โทรสาร 0-3232-8236 

www.krachab.co.th 


