
บงึกระจับ มาราธอน '60  เดิน - ว่ิง  เพือ่สุขภาพ  11 ม.ิย. 60 

นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั  จดักจิกรรมมหกรรมสง่เสรมิสขุภาพ เดนิ - วิ่ง เพื่อ
สุขภาพบึงกระจับ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนทั่วไปได้ออกก าลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพรา่งกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวดัราชบุรี 
(RATCHABURI AGENDA) ด้าน Healthy ราชบุรีเมืองแห่งสุขภาวะ ในวันอาทติย์ที่ 11 มิถุนายน 2560  

ณ สวนสาธารณะบึงกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  
           โดยจัดให้มีกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพรอบบึงกระจับ ระยะทาง 5.5 กโิลเมตร และการแข่งขัน
วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 11 กโิลเมตร วิ่งฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 22 กโิลเมตร และวิ่งมาราธอน ระยะทาง 
44 กิโลเมตร ซึ่งมีนักวิ่งเพือ่สุขภาพ ทั้งภายในจังหวัดราชบุรีและต่างจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 
คน    โดยมี นายนิวัฒน์   รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปน็ประธานเปดิการแข่งขัน  รายได้จากการ
จัดกิจกรรม   ในครั้งนี้ หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้เดก็ยากไร้ สถานศกึษา ในเขตเทศบาลต าบล
กระจับ ต่อไป  
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                             มอบทนุการศกึษาบตุร - ธดิาขา้ราชการ และพนกังาน ในสงักดัเทศบาลต าบลกระจบั         
         เมื่อวนัที่ ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั  นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั  นายธนกร ขนุทองแกว้ 
ปลดัเทศบาล ต าบลกระจบั   รว่มมอบทนุการศกึษาแกบ่ตุร-ธิดา ข้าราชการในสังกัดเทศบาลต าบลกระจับ  จ านวน ๓๗   ทุน                  
ณ   ห้องประชุมชั้น  ๓  อาคารส านักงาน เทศบาลต าบลกระจับ 

 

                               ชาวกระจับรว่มใจเปน็หนึง่สง่ถงึพ่อหลวงบนสรวงสวรรค ์                                               
             นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั เปน็ประธานเปดิโครงการฝกึอบรมอาชพี ประจ าป ี๒๕๖๐  
หลักสูตรการจัดท าดอกไม้จันทน์ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยมี  ดร.สุจิตรา คงจินดา   ประธานชุมชน พร้อมทีมงานหนองตะแคง
ก้าวหน้า เป็นผู้ให้ค าแนะน าการท าดอกไม้จันทน์ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ 
อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  



 

                     ลงุก าแพงรบัโลป่ระกาศเกยีตคิณุผูส้งูอายจุติอาสาดเีดน่ของจงัหวดัราชบรุ ี
      เมื่อวันที ่๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐   นายก าแพง บญุโพธิแ์กว้   รบัมอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุการสรรหาผูส้งูอายเุพือ่เชดิชู
เกียรติผู้สูงอายุประเภทจิตอาสาดีเด่นระดับจังหวัด เนื่องในวันผู้สูงอายุประจ าปี ๒๕๖๐     จาก  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม            
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์    อาคารราชบุรีเกมส์    ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

 

                                    แสดงความยนิดผีูส้งูอายจิุตอาสาดเีดน่ประจ าป ี ๒๕๖๐ 
     เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๐ นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั    นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั  และ ดร.สจุติรา คงจนิดา ประธาน
ชุมชนหนองตะแคงก้าวหน้า พร้อมคณะ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ลุงก าแพง บุญโพธิ์แก้ว ผู้สูงอายุชาวชุมชน
หนองตะแคงค้าวหน้า เนื่องในโอกาสได้รบัโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้สูงอายุจติอาสาดีเดน่ของจังหวดัราชบุรี ประจ าปี 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓   ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ   อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  



 

     ตรวจสอบประสิทธิภาพองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน    (Local Performance Assessment :LPA) 

ประจ ำปี ๒๕๖๐ ณ หอ้งประชุมส ำนกังำนเทศบำลต ำบลกระจบั วนัที ่๒๐ มถุินำยน ๒๕๖๐  

 

กระจบัรว่มกบัอ าเภอบา้นโปง่มอบของใชอ้ปุโภคบรโิภคแกผู่ย้ากไร ้

      นายสมยศ พุม่นอ้ย    นายอ าเภอบา้นโปง่ นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั    นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั คณะผูบ้รหิาร 
และพนักงานเทศบาลต าบลกระจับ ลงพื้นที่เย่ียมนายยอดทอง ใจเด็จ ผู้พิการและ ด้อยโอกาส ในเบื้องต้นได้มอบสิ่งของ
และเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัว โดยเทศบาลจะได้ประสานการช่วยเหลือจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ และ
จัดบริการนวดแผนไทยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดเตียง จัดหาอาชีพให้แก่ภรรยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือต่อไป  

         กาชาดชว่ยเหลือผูย้ากไรป้ว่ยอมัพาต 

            เมือ่วันที่  ๖ ก.ค. ๒๕๖๐  นางกลุทรพัย ์ชืน่โกสมุ             
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี  พร้อมกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดราชบุรี นายสมยศ พุ่มน้อย นายอ าเภอบ้านโปง่               
นางเนตรชนก พุม่นอ้ย กรรมการเหลา่กาชาด อ าเภอบา้นโปง่ 
และ นางสาวเฟื่องลดา กลุธอุทัย   นายกเทศมนตรีต าบล
กระจับ ลงพื้นที่เยีย่มเยียนมอบของใช้อุปโภค บริโภค และ
มอบเงินช่วยเหลือแก่นายยอดทอง  ใจเด็จ อายุ ๔๐ ผู้ป่วย
ยากไร้เปน็อัมพาต อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๒/๑ หมู่ที่ ๕ ต.หนอง
อ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  
(ชุมชนนาเจริญ)  



 

 

                                                     
                 นายสมยศ พุม่นอ้ย     นายอ าเภอบา้นโปง่  พรอ้มดว้ย  นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั   นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั     
คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลต าบลกระจับ ลงพื้นที่เย่ียม นายยอดทอง ใจเด็จ ผู้พิการและด้อยโอกาส ในเบื้องต้นได้มอบสิ่งของ
และเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัว    ณ   บ้านเลขที่  ๑๒ /๑   ม.๕  ต.หนองอ้อ   อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  โดยเทศบาลจะได้ประสานการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ และจัดบริการนวดแผนไทยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดเตียง จัดหาอาชีพให้แก่ภรรยา เพื่อเป็น
การช่วยเหลือต่อไป  

 ตรวจประเมนิประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment :LPA)                 

ประจ ำปี ๒๕๖๐ ณ หอ้งประชุมส ำนกังำนเทศบำลต ำบลกระจบั วนัที ่๒๐ มถุินำยน ๒๕๖๐  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%


 

 

                                                                                     

                                                                     เตรยีมความพรอ้มซอ้มดบัเพลงิใหแ้กป่ระชาชน 

                        เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั     นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั เปน็ประธานเปดิโครงการฝกึอบรม
หลักสูตร   การดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐   ณ   อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
สวนสาธารณะบึงกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 



 

                                                      ประชมุสภาเทศบาลต าบลกระจบั  
           เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.     ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาล ต าบลกระจับ    อ.บ้านโป่ง    จ.ราชบุรี  
     นายมนัส ใจเจน ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ เปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐                    
    โดยมี นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย     นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมประชุมโดย               
    พร้อมเพรียงกัน  



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด 
เทศบาลต าบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

จดหมายข่าวเทศบาลต าบลกระจับ 
ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๔๙ หมู่ที่ ๙  ต.หนองอ้อ  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี 
www.krachab.go.th 


