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เทศบาลต าบลกระจับ Krachab  Subdistrict  Municipality   
วสิัยทัศน์ :  บริการดี   มีมาตรฐาน   สานสรา้งสังคมเป็นธรรม  น าสู่เมืองน่าอยู่ 

๔๙ หมู่ที่ ๙ ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๒๙๙๓๖๔      
ต่อ ๑๐๗  www.krachab.go.th : https://www.facebook.com/krachab  



กระจบัร่วมใจ ตา้นภยัโควดิ-19 
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วสิยัทัศน ์: เมอืงน่าอยู ่มุง่สูค่ณุภาพชวีติทีด่ ีชมุชนเขม้แข็งย่ังยนื 

 
จดหมายข่าว เทศบาลต าบลกระจับ  ประจ าเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

          เทศบาลต าบลกระจับ น าโดย นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรตี าบลกระจับ ร่วมกับ      
น.พ.พงษ์ศักดิ ์ จรุงเรอืงทรัพย์ แพทย์ประจ าโรงพยาบาลบ้านโป่ง และ นางยุพา พูลสวัสดิ ์ผอ.รพ.สต.        
หนองอ้อ พรอ้มคณะ ให้บริการฉีดวคัซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อสร้างภูมิคุม้กัน
ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนเทศบาลต าบลกระจับ ยอดสะสมตั้งแต่วันที่   
6 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2564 ฉีดไปแล้ว 1,829 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 ซิโนแว็ก        
จ านวน 1,137 ราย เข็มท่ี 2 แอตร้าเซนิก้า  จ านวน 692 ราย  
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  วันที่ 17 พฤศจิกายน2564 นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนวัดจันทาราม(ต้ังตรงจิตร 5) ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดจันทาราม(ต้ังตรงจิตร 5) 
เพื่อพิจารณาการเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) 

พร้อมกันน้ีได้ต้อนรับนายศาธร ค าพิมพ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทารามฯในโอกาสรับต าแหน่งใหม่           
และแสดงความขอบคุณ นายบุญเลิศ เที่ยงตรง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต าบลหนองอ้อ ในโอกาสเกษียณอายุ 
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นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ 
พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาล 
และ ผู้อ านวยการกองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับ นาย
ประยูร รักดี ผญ.หมู่ 14 ต.หนองอ้อ ตรวจสอบ
โครงการวางท่อระบายน้ าซอยเทศบาลกระจับ21 
เชื่อมต่อ ซอยเทศบาลกระจับ23 ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการของผู้รับจ้าง  
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เมื่อวันที่ 11 พฤศจกิายน 2564 

เจ้าหน้าทีก่องการประปา เทศบาลต าบล
กระจับ ด าเนินการซอ่มแซมท่อ

น้ าประปาช ารุด   อย่างเร่งด่วน บริเวณ
ซุ้มทางเข้าวัดหนองอ้อ บริเวณซอย
เทศบาลกระจับ21 (ซอยลิเก) และ 

บริเวณริมถนนทรงพล (ฝั่งขาเข้าอ าเภอ
บ้านโป่ง) เยื้องบริษัทโตโยต้าชัวร์ 

ชุมชนหัวโป่ง 

    นายมนัส  ใจเจน  นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ มอบหมายให้นายนิกร 
ศรีพุทธโธ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ 

เทศบาลต าบลกระจับ ร่วมกัน ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย แมลงพาหะน าโรค 
และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อท าความสะอาดพ้ืนที่ ภายในเขตเทศบาล จ านวน 12 

ชุมชน รวมถึงบริเวณโดยรอบสถานศึกษาต่าง ๆ ภายหลังฝนตกชุก เกิดน้ าขัง
และกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย  ตามแผนรณรงค์ ป้องกัน และ
ควบคุม โรคไข้เลือดออก (พ่นหมอกควัน) ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่         

8 - 23 พฤศจิกายน 2564  นอกจากนี้ ยังรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญในการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย อันเป็นพาหะของโรค
ไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยประชาชนควรหมั่นเก็บกวาดบ้าน    

ให้สะอาดและเป็นระเบียบ เก็บกวาดขยะซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
ที่แหล่งน้ าในบ้านปิดฝาให้มิดชิด เปลี่ยนน้ าสม่ าเสมอ หรือเลี้ยงปลาหางนกยูงใน
แหล่งน้ า   เพ่ือก าจัดลูกน้ ายุงลาย และรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพของ
ตนเองในช่วงโควิด-19 โดยการออกก าลังกาย ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากาก

อนามัยอยู่เสมอ    
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วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลต าบลกระจับ น าโดยนายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี  
ต าบล ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ชุดไทยในวันลอยกระทงแบบวิถีใหม่ New Normal             

เลือกใช้วัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่ายท ากระทง เพื่อลดมลพิษตอ่สายน้ าและรักษาสิ่งแวดล้อม    
โดยการใช้กระทง 1 ใบ ต่อ 1 ครอบครัว หรือ 1 กระทง ต่อ 1 หน่วยงาน เพื่อเปน็การใช้

ทรัพยากรที่คุ้มค่า และลดปริมาณขยะ      
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