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  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจําปี ๒๕๕๘                     

            เมื่อวันที่ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๗.๓๐ น.   ณ  วัดจันทาราม  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี                               
นางสาวเฟ่ืองลดา  กุลธอุทยั นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ เป็นประธานในพธิีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ พธิีวางพานพุ่ม

ดอกมะลิและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจําปี ๒๕๕๘ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชน  เข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมาก 

               

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  หนาท่ี ๒ 



 

   รวมใจถวายพระพรแมหลวง ๑๒ สิงหามหาราชินี 

       นายสมยศ  พุมนอย   นายอําเภอบานโปง นําขาราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
นักเรียน นักศึกษา พอคา ประชาชน รวมลงนามถวายพระพร พรอมท้ังประกอบพิธีถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กลาวคําถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการท่ีดีและพลังของ
แผนดิน ตอเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันท่ี ๑๒สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาคเชา  
ณ  ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 

 

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  หนาท่ี ๓ 

ภาคคํ่า มีพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะพานพุมดอกมะลิ    
พรอมจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ ศาลาประชาคมเทศบาล
เมืองบานโปง โดยมีนางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย 
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ สมาชิกสภาเทศบาล    
หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาลตําบลกระจับ           
เขารวมงานคร้ังนี้   อยางพรอมเพรียงกัน 

   



           ทต.กระจบันาํเดก็เรยีนรูน้อกสถานที ่                              
           เมือ่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  นางสาวเฟือ่งลดา   
กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตีาํบลกระจบั นําเดก็ และเยาวชน
เดินทางศึกษาเรียนรู้การปลูกป่า  การทําฝายกั้นน้ํา การทํา
โป่งเทียม  ณ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ําภาชี  อ.สวนผึ้ง  
จ.ราชบุรี   ตามโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน
ประจําปี ๒๕๕๘  โดยมี นายกิติญา  นุ่นลอย หัวหน้าฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สํานักงานรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ห้วยภาชี  ให้เกียรติเป็นวิทยากรมอบความรู้แก่เด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ สร้างความสนุกสนาน
และประทับใจเป็นอย่างยิ่ง 

 

 

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  หนาท่ี ๔ 



 

ทต.กระจับ เตรียมพร้อมซ้อมดับเพลงิ 

           เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  สาํนักปลัดเทศบาลตําบลกระจับ จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบ้ืองต้น
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเทศบาล ประจําปี ๒๕๕๘ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ         
โดยมีนางสาวเฟ่ืองลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ มคีวามพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง   
ได้อย่างถูกต้องเพ่ือลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในสํานักงาน นําโดยนายสุธี สายทอง  และทมีงานครูฝึก
ป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัยเป็นวิทยากร    

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  หนาท่ี ๕ 



 

   
ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด 

      เม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  เทศบาลตําบลกระจับ  นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย  นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ 
จัดโครงการกองทุนแมของแผนดินเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด ประจําป ๒๕๕๘  ณ  หองประชุมชั้น ๓ สํานักงานเทศบาล
ตําบลกระจับ โดยมีวัตถุประสงคโครงการเพื่อแกไขปญหายาเสพติดในระดับพื้นท่ี โดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน 
สรางความเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยางย่ังยืน และเพื่อสรางจิตสํานึกตระหนักถึงปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
พรอมท้ังมีบทบาทสําคัญ ในการแกไขปญหาในชุมชนของตนเอง  โดยคณะวิทยากรจากศูนยตอสูเอาชนะยาเสพติด    
ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี   นายธัมมสัญญ อุมเอิบ ประธานศูนย ฯ และคณะ 

 

   
            วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศึกษาดูงาน ณ บานคลองจระเขนอย อ.บานโพธิ์ 
จ.ฉะเชิงเทรา  มี นายศุขเกษม คงถาวร  ประธานชุมชนเขมแข็งบานคลองจระเขนอย 
ใหเกียรติเปนวิทยากรบรรยายเร่ืองการจัดการปญหายาเสพติดในชุมชน 

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  หนาท่ี ๖ 



 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อสม.เทศบาลตาํบลกระจับ                                           
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘  นางสาวเฟื่องลดา  กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตาํบลกระจับ  เป็นประธาน

เปิดโครงการอบรมและทศันศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  ประจําปี ๒๕๕๘  ณ  โรงจอดรถดับเพลิงสํานักงาน
เทศบาลตําบลกระจับ  และในวันที่  ๑๑ - ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๘ นําคณะ อสม.ทต.กระจับ ศึกษาดูงานการบริหารงาน
สาธารณสุขด้านการดําเนินงานการส่งเสริมสขุภาพ  ณ  เทศบาลตําบลนาง่ัว  อ.เมือง  และ รับฟังการบรรยายเรื่อง           

อสม.กับการแพทย์แผนไทย จาก รพสต.เหล่าหญ้า  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์  

 

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  หนาท่ี ๗ 



                                ทต.กระจับจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน               
เทศบาลตําบลกระจับ โดย นางสาวเฟ่ืองลดา  กุลธอุทัย   นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการของ     
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ระหว่างวนัที่   ๑๗-๑๘ และ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สาํนักงานเทศบาลตําบลกระจับ   โดยมี ดร.อธิวัฒน์    เจ่ียวิวรรธน์กุล   
รองผูอ้ํานวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครวั มหาวิทยาลัยมหดิล   ให้เกียรติเป็นวทิยากร
บรรยายเรือ่ง “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ดว้ยแนวคิด    Happy Workplace” 

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  หนาท่ี ๘ 



   เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  อาจารย์วิรัช สื่อสุวรรณ 
และทีมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการสร้างศรัทธา
องค์กรและอาชีพ  การบริหารจัดการพัฒนาทํางานเป็นทีม             
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ สร้างความ
สนุกสนานและประทับใจใหก้ับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างย่ิง 

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  หนาท่ี ๙ 



 

วันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘  นายวีรพันธ์ ศุภภัคว์รุจา หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ท้องถิ่นจังหวัดราชบรุี เป็นวิทยากรบรรยายเรือ่ง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อ
เป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

โดยเปิดเผยขั้นตอน และระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  หนาท่ี  ๑๐ 



          ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระจับ                                                                
สภาเทศบาลตําบลกระจับ เปดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๕ คร้ังท่ี ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘                                   
เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมสภาชัน้ ๓ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ โดยนายมนัส  ใจเจน 
ประธานสภาเทศบาลตําบลกระจับ เปดประชุม  นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ 
เสนอรางงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  ตอสภาเทศบาลพิจารณา โดยสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ
นําเสนอผูวาราชการจังหวัดราชบุรี พิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป 

 

 

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  หนาท่ี ๑๑ 



 

 

 

 

 

 

 ต้อนรับสมาคมผู้สูงอายุ และคลังปญัญาอําเภอบ้านโป่ง 

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  นางสาวเฟ่ืองลดา  กุลธอุทัย 
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ ได้มอบหมายให้นางสาวศรรวีร์ จิตคํา 

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตําบลกระจับ   
ร่วมต้อนรับคณะสมาคมผู้สงูอายุและคลังปัญญาอําเภอบ้านโป่ง  
นําโดย นายประสาร สุภากรเดช ประธานสมาคมผู้สูงอายุฯ        

ในการประชุมสัญจรประจําเดือนของชมรม ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ 
สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  พร้อมกันน้ีทางสมาคมฯ ได้มอบ
เงินจํานวน ๒,๐๐๐.-บาท เพ่ือสมทบทุนชมรมผู้สูงอายุของเทศบาล

ตําบลกระจับด้วย 

        กองคลัง เทศบาลตําบลกระจับ  
จัดดําเนินการขายทอดตลาดพัสดุชํารุด   
ของเทศบาลตําบลกระจับ จํานวน ๔๘ 

รายการ (ครุภัณฑ์ ๓๙ ชิ้น) ในวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ โรงจอดรถดับเพลิง
เทศบาลตําบลกระจับ มีผู้สนใจเข้าร่วม               

เป็นจํานวนมาก 

  กําจัดยุงลาย ปองกันไขเลือดออก 

เทศบาลตําบลกระจับ  โดยกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม ไดตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ประชาชนเก่ียวกับการแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออก จึงออกปฏิบัติการฉีดพนหมอกควัน

และรณรงคประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับโรคไขเลือดออกกับประชาชน
ในเขตเทศบาลท้ัง ๑๒ ชุมชน เพื่อกําจัดยุงลายตัวแก ซ่ึงมักวางไขในชวง         
ฤดูฝนและเปนพาหะของโรคไขเลือดออก ต้ังแตวันท่ี     ๑๐-๑๘ และ๒๔-๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  หนาท่ี ๑๒ 



 

 

หนวยกระจับฉับไวเรงแกไขปญหานํ้าทวม 

เม่ือวันท่ี ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ พื้นท่ีในเขตเทศบาล
ไดรับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น VAMCO ทําใหเกิด
น้ําทวมบานเรือน ท่ีอยูอาศัย เสนทางคมนาคมในชุมชน

ทุงนอย ชุมชนโพธ์ิเจริญ ชุมชนหนองกระจอยสรางสรรค ชุมชนหวัโปง และชุมชน
ดอนกระเบ้ืองรวมใจ ในการนี้ เทศบาลตําบลกระจับ นําโดยหนวยกระจับฉับไว    
ไดออกชวยเหลือเบ้ืองตน  โดยการนําเคร่ืองสูบนํ้าหางนาค สูบน้ําเพื่อบรรเทาปญหา

ความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นท่ี 

 

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  หนาท่ี ๑๓ 

ประกาศ  รับลงทะเบียน ผูสูงอายุ ผูพิการ (รายใหม)  

เพ่ือรับเบ้ียยังชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต้ังแตวันท่ี ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

เวลา ๘.๓๐  - ๑๖.๓๐ น.  วันและเวลาราชการ 

ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ 

คุณสมบัติผูสูงอายุ 
    สัญชาติไทย 

   ทะเบียนบานอยูในเขตเทศบาลตําบลกระจับ 

  อายุ ๖๐ บริบูรณ เกิดกอน ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๙ 

 ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธประโยชนจาก
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. 

 หลักฐานท่ีตองนํามาย่ืน 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  สําเนาทะเบียนบาน 

  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

     (กรณีประสงครับเงินผานธนาคาร) 

คุณสมบัติผูพิการ 
    สัญชาติไทย 

   ทะเบียนบานอยูในเขตเทศบาลตําบลกระจับ 

   บัตรประจําตัวคนพิการตามกฏหมาย 

   ไมอยูในอุปการะของสถานสงเคราะห 

 หลักฐานท่ีตองนํามาย่ืน 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  สําเนาทะเบียนบาน 

  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

     (กรณีประสงครับเงินผานธนาคาร) 



 

 

 

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  หนาท่ี ๑๔ 

เชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล     
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส             
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา                

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘                    
เวลา ๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.                             

ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  


