
ข้าพระพุทธเจ้า  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล      

พนักงาน ลูกจ้าง และ  

พสกนิกรชาวเทศบาลต าบลกระจับ 

เทศบาลต าบลกระจับ Krachab  Subdistrict  Municipality   
จดหมายข่าวเทศบาลต าบลกระจับ ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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กระจบัร่วมใจ ตา้นภยัโควดิ-19 
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วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอ าเภอบ้านโป่ง ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมหน่วยบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของเทศบาลต าบลกระจับ พรอ้มให้ก าลังใจบุคลากรทาง
การแพทย์ เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานให้บริการ และประชาชนที่เข้ารับบรกิารฉีดวัคซีนฯเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้อง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมี นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล และ 
นายมงคล เกตุพันธ์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโป่ง พร้อม ยุพา พลูสวัสดิ์ ผู้อ านวยการ รพ.สต.หนองอ้อ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีน  ณ บริเวณอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลกระจับ โอกาสเดียวกันนี้ นายอ าเภอบ้านโป่ง ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งได้แนะน าแนว
ทางการปฏิบัติตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วแต่ก็ต้องไม่ประมาท ให้
สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ เว้นระยะห่างระหว่างกันลดการรวมตัวกันและหมั่นล้างมือบ่อยครั้งเพื่อความปลอดภัย
ต่อตนเอง ครอบครัว และบุคคลรอบข้าง  ส าหรับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ของเทศบาลต าบล
กระจับ ได้ด าเนินการฉีดวัคซีนซิโนเว็กเข็มแรกให้กับประชาชนไปแล้ว 3 ครั้ง จ านวน 861 คน 

นายอ าเภอบา้นโป่งตรวจเยี่ยมและใหก้ าลังใจผูม้ารับวัคซนี และเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการ               
ณ หน่วยบริการฉีดวัคซนีของเทศบาลต าบลกระจับ  

รบัมอบ อาหาร น า้ดืม่ แก่บุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หน้าที่ผูป้ฏบิตั ิ
หน้าที่ฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 โดยการสนบัสนุนของ บรษิทั ทเีอสท ี    
มติซู บา้นโป่ง / บรษิทั วริยิะฉนัท ์จ ากดั    และคุณกฤษณะ แสงโสด       
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        นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี พรอ้มคณะผูบ้ริหาร สมาชกิสภาเทศบาล น าเจา้หนา้ที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล กองช่าง และกองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม เทศบาลต าบลกระจับ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ไดรั้บความเดือดรอ้นจาก
ปัญหาน ้าท่วมบา้นเรือนเป็นบริเวณกวา้ง เนื่องจากผลกระทบจากพายุฝน และวางแผนการ
บริหารจัดการน ้ าในคูคลองเขตพื้นที่ เพื่อใหก้ารระบายน ้าเกดิประสทิธภิาพ  

     โดยจัดเจา้หนา้ที่ประจ าจุดเครื่องสูบน ้ าทุกจุด เร่งระบายน ้าออก บรรเทาปัญหาความ
เดือดรอ้นใหแ้ก่ประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะเขา้สู่ภาวะปกต ิทัง้นี้มีเครื่องสูบน ้ าระยะไกล 
จาก ศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ โดยการประสานของ อบจ.ราชบุรี เขา้มาสนับสนุนดว้ย  
     ในการนี้เทศบาลตอ้งขออภัยหากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมอย่างทันท่วงที ส าหรับ
ประชาชนที่ตอ้งการรับความช่วยเหลือจากเทศบาล สามารถแจง้ไดท้ี่ สายด่วนงานป้องกันฯ 
032-299621 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลกระจับ                                                    Krachab  Subdistrict  Municipality Information Center                                                                                     



 Krachab Subdistrict Municipality   
วสิยัทัศน ์: เมอืงน่าอยู ่มุง่สูค่ณุภาพชวีติทีด่ ีชมุชนเขม้แข็งยัง้ยนื 

 จดหมายข่าว เทศบาลต าบลกระจับ  ประจ าเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2564 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายมนัส ใจเจน 
นายกเทศมนตรี ประชุมหัวหนา้ส่วนราชการ  
เพื่อตดิตามและมอบนโยบายการปฎิบัตงิาน        

โดยมีคณะผูบ้ริหาร ปลัดเทศบาลและ 
หัวหนา้ส่วนราชการ ร่วมประชุมอย่างพรอ้มเพรียง 

ณ  หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานเทศบาล 
ต าบลกระจับ 

   เมื่อวนัที ่27  ตุลาคม 2564 นายมนสั ใจเจน  นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั พรอ้มดว้ยรองนายกเทศมนตร ี

สมาชกิสภาเทศบาล ปลดัเทศบาล หวัหน้าสว่นราชการ ประชุมบรูณาการการวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหา   

น ้าทว่มในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลกระจบัทัง้ระบบ เพือ่รองรบัการจดัท าแผนพฒันาและจดัสรรงบประมาณ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี 
เขต 4  พรอ้มดว้ยนายยุทธพร พิรุณสาร นายอ าเภอบา้นโป่ง และ
นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ ประชุมวางแผนแกไ้ข
ปัญหาน ้ าท่วมในเขตพื้นที่อ าเภอบา้นโป่ง ร่วมกับ ผูอ้ านวยการกรม
ชลประทานและผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง         
ณ หอ้งประชุมชัน้ 1 ที่ว่าการอ าเภอบา้นโป่ง  
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วันที่ 25 ตุลาคม 2564  นายยงยุทธ หลีลว้นฐิตกิุล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลกระจับ (รร.วัดจันทาราม) โดยมีนางปัถยา รื่นนาค ผูแ้ทนดา้นการศกึษา ผูแ้ทนศาสนา 
ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทนดา้นสาธารณสุข ผูแ้ทนผูป้กครอง ร่วมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนปฎบิัตกิาร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ.2566 - 2570)  

ณ หอ้งประชุมชัน้ 3 อาคารส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ 

        วันที่ 12 ตุลาคม 2564  นางสาวณัฐกานต์ ด่านกิตติ ประธานกรรมการ ประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ(บึงกระจับ)เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาการศึกษา 
   (พ.ศ.2566 — 2570)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ (บึงกระจับ)  

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายมนัส ใจเจน ประธานกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลกระจับ ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานของ
กองทุนฯในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
ณ หอ้งประชุมชัน้ 3 อาคารส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ 
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:::: www.krachab.go.th 

คุณสมบัติ 

1. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ ์ในปีงบประมาณ 
2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) 

2. มีภูมิล าเนาในเขตเทศบาลต าบลกระจบั หรือผู้ที่ได้     
ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ 

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสทิธิประโยชน์อื่นใด          
     จาก หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร  

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

เตรียมหลักฐาน 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้าน (ที่เปน็ปจัจุบัน) 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือ                    

   ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

สอบถามเพิ่มเตมิ :::  งานสวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล   
                         032-299364 ตอ่ 101 วันเวลาราชการ 

     ลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือ มอบอ านาจให้ผู้อืน่ยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุแทน  ณ งานสวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล  
เทศบาลต าบลกระจับ   ตั้งแต่บัดนี้ - พฤศจิกายน  พ.ศ.2564   
และ มกราคม - กันยายน พ.ศ. 2565 
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ประกาศ     
ปิดระบบเสียงไร้สาย               

และงดออกอากาศ  

ระหว่างเดือนตุลาคม - 

พฤศจิกายน 2564        

เพือ่ด าเนินการปรับจนู  

คล่ืนความถ่ีตามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)   
           

    ขออภยัในความไม่สะดวก  
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