
        



เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลกระจับ น าโดยนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี และ 
นายสมศกัดิ ์ตนัเจรญิ ปลดัเทศบาล รว่มพฒันาท าความสะอาดบรเิวณไหลท่างรมิฟตุบาทถนนเพชรเกษมสายเกา่  

(บริเวณหน้าเทศบาลต าบลกระจับ - ยูเทรินทางเข้าโรงเรียนเทพินทร์พิทยา)เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน ช่วยกัน
จัดการขยะ และงดการทิ้งขยะข้างทาง ท าให้บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่น่ามอง  



    นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตรี
ต าบลกระจบั นายสุรตัน์ สวสัด ีรองนายกเทศมนตร ี
นายสมศกัดิ ์ตนัเจรญิ ปลดัเทศบาลต าบลกระจบั 
สมาชกิสภาเทศบาล พนกังาน ลกูจา้ง  รว่มกนั
จดัท าโครงการ ทบทวนแผนชุมชน เพื่อรบัฟัง
ปัญหาความเดอืนรอ้นของประชาชนภายในพืน้ที่
เขตเทศบาล ระหว่างวนัที ่๒๐ กุมภาพนัธ ์- ๘ 
มนีาคม ๒๕๖๒ 

ชมุชนดอนกระเบ้ืองรวมใจพฒันา 

ชุมชนดอนกระเบ้ืองพัฒนา 



ชุมชนดอนหนองกระจอ่ยสร้างสรรค์ 

   ชุมชนเทศบาลพัฒนา 



ชุมชนหัวโป่ง 

ชุมชนนาเจริญ ป.เพ่ิมทว ี



ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา 

ชุมชนบึงกระจบั ซี.เค. 



ชุมชนหนองตะแคงสร้างสรรค์ 

ชุมชนโพธ์ิเจริญ 



ชุมชนสามแยกกระจบั 

หนองตะแคงก้าวหน้า 



            นายมนสั ใจเจน ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจบั เปดิประชมุสภาเทศบาลต าบลกระจบัสมยัสามญั สมยัแรก ประจ าป ี๒๕๖๒  
ในวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ มีนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

ประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับสมยัสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๒ 



 คดัแยกขยะตน้ทางในครวัเรอืน 

จดัการขยะอนิทรยีห์รอืขยะเปียก 

      ทต.กระจับ ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และ   
                                   แยกขยะก่อนทิ้ง 



      นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั 

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลกระจับ ในวันที่ ๘ มีนาคม 

๒๕๖๒ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  

  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประชุมพนักงานเทศบาลต าบลกระจับ
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๒ โดยมนีายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาล
ต าบลกระจับ มอบนโยบายการปฏบิัติงาน แก่หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล และลกูจ้างของเทศบาลต าบลกระจับ  

พัฒนาศักยภาพกองทนุ สปสช. 

นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั เปน็ประธาน
การประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ้จัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุของภาครัฐ ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุม ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  

      Happy Birth Day  
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสมศกัดิ ์ตนัเจรญิ ปลดัเทศบาลต าบลกระจบั น าหวัหนา้สว่นราชการ พนกังาน ลกูจา้งของเทศบาล
ต าบลกระจับร่วมอวยพรวันเกิดแด่นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ 



 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะท างานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน   ในพื้นที่อ าเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี น าโดยนายสมศักด์ิ พลายมาต   
ผอ.ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๘ นายพเิชษฐ ์ศรมีารจุ ปลดัอ าเภอบา้นโปง่ และ นางสาวเฟือ่งลดา 
กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั พรอ้มคณะ ไดล้งพืน้ทีร่ว่มตรวจสอบสถานประกอบการเลีย้งสกุร เลขที ่๒๐๐/๒๕ หมู่ที่ ๑๐    
ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง ตามข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกรดังกล่าวด้วย  พร้อมกันนี้ได้ให้
ค าแนะน าผู้ประกอบการให้ปรับปรุงแก้ไข และเนินการตามระเบียบกฎหมาย ต่อไป 

กองช่าง เทศบาลต าบลกระจับ ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลอง
ชลประทานดอนกระเบื้อง และ ซอยเทศบาลต าบลกระจับ ๑๒ทางเขา้หนอง
ปลาดุก  เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลกระจับ ลงพื้นทีพ่ัฒนาความสะอาดบริเวณทีต่ิดตั้งป้าย   
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐  ณ บริเวณสี่แยกไฟแดงสามแยก
กระจับ   

กองช่างร่วมกับงานป้องกันร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงสะพานสระกะ
เทียม เม่ือวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 กองช่างด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่เทศบาล
ต าบลกระจับ เมื่อวันที่ ๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๑  

ตรวจสอบกล่ินเหมน็จากฟาร์ม



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ 
เปิดรบัสมัครเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒  อายุ  ๒-๓ ขวบ 

ต้ังแต่บัดน้ี - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

                                หลกัฐานการสมัคร 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น และฉบบัจรงิ                                  จ านวน  ๑ ชดุ 
- ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา และมารดา                          จ านวน ๑ ชดุ 
- ส าเนาสตูิบตัร และฉบบัจริง                                       จ านวน ๑ ชดุ 
- ต้องน าเดก็มาแสดงตวัในวนัทีย่ื่นใบสมคัร 
- ใบรบัรองแพทย ์และสมดุบนัทกึสขุภาพพรอ้มส าเนาประวตักิารรบัวคัซนี 
- รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้                                                จ านวน ๓ รปู 
สถานทีร่บัสมคัร  ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลกระจบั (โรงเรยีนวดัจนัทาราม)    

สอบถามเพิม่เตมิ กองการศกึษา เทศบาลต าบลกระจบั ๐๓๒ - 299364 , 

032 -299638 ต่อ 107 ศูนยพ์ฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลกระจบั  032-742044 


