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เทศบาลต าบลกระจบั Krachab  Subdistrict  Municipality   
วสิยัทศัน ์:  บรกิารด ี  มมีาตรฐาน   สานสรา้งสงัคมเป็นธรรม  น าสูเ่มอืงนา่อยู ่
๔๙ หมูท่ ี ่๙ ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ีโทรศพัท ์๐๓๒-๒๙๙๓๖๔ตอ่๑๐๗     
 เว็บไซต ์                : www.krachab.go.th   
 เฟสบุก๊ แฟนเพจ    : https://www.facebook.com/krachab 

ทรงพระเจริญ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

ข้าพระพุทธเจ้า  

คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล  พนกังาน ลูกจ้าง               

และ พสกนิกรชาวเทศบาลต าบลกระจับ 
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      วนัที ่๕ กรกฎำคม ๒๕๖๔ นำยววิฒัน์ นติกิำญจนำ นำยกองคก์ำร

บรหิำรสว่นจังหวดัรำชบรุ ี พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิำร    นำยอัครเดช  

วงษ์พทัิกษ์โรจน ์สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร จังหวดัรำชบรุ ีเขต ๔ 

นำงสำวออ้ยทพิย ์เลศิชตุมิำกลุ สมำชกิองคก์ำรบรหิำรสว่นจังหวดั

รำชบรุ ีเขต ๓ อ ำเภอบำ้นโป่ง นำยมนัส ใจเจน นำยกเทศมนตรตี ำบล

กระจับ และนำยสมศกัดิ ์ตันเจรญิ ปลัดเทศบำลต ำบลกระจับไดร้ว่ม

ประชมุปรกึษำหำรอื เพือ่ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนนิงำนกำรพัฒนำ

พืน้ทีบ่รเิวณบงึกระจับ ซึง่อยูใ่นควำมรับผดิชอบขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ทัง้ ๓ แหง่ ไดแ้ก ่เทศบำลต ำบลกระจับ  องคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองออ้  องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองกบ 

        เมือ่วนัที ่๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๔   นำยสธุน แสนตันเจรญิ ผูแ้ทนจำกบรษัิท SCGP  โรงงำนบำ้นโป่ง พรอ้มคณะ 

ไดเ้ขำ้พบ นำยมนัส ใจเจน นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ เพือ่แนะน ำตัว และ รว่มสมัมนำแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรจัดกำร

ขยะทีต่น้ทำงสูค่วำมยั่งยนื ชมุชนปลอดขยะ ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ  
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เมือ่วนัที ่๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔  นำยมนัส ใจเจน 

นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ พรอ้มดว้ย นำยสมศักดิ ์      

ตันเจรญิ ปลัดเทศบำล และ หัวหนำ้สว่นรำชกำร ร่วมประชมุ

เพือ่พจิำรณำจัดท ำรำ่งเทศบัญญัตงิบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ หอ้งประชมุชัน้ ๒ 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ  
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วันน้ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี

ต าบลกระจับ นางสาวสายชล ไกรจัตุรัส ปลัดอ าเภอบ้านโป่ง  

นางยุพา พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

ประจ าต าบลหนองอ้อ นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาล   

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลกระจับ ตรวจความ

พร้อมพื้นที่ ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย  (Community Isolation) 
เทศบาลต าบลกระจับ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า  (COVID-๑๙)   ณ  บริเวณสวนสาธารณะ         
บึงกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  

 

วนัที ่๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔  นายสมศกัด ิ ์ตนัเจรญิ ปลดัเทศบาลต าบล

กระจบั พรอ้มดว้ย นายนกิร ศรพีทุธโธ ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุฯ 

และคณะ รว่มรบัมอบขา้วกลอ่ง  จ านวน  ๑๐๐  กลอ่ง  จาก ผูแ้ทน

หา้งสรรพสนิคา้ เทสโก ้โลตสั สาขาบา้นโป่ง รว่มกบั ลกูคา้ของหา้งฯ 

พรอ้มสง่มอบใหก้บัประชาชนในชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

จากโควดิ-๑๙       
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วนัที ่๑๔  กรกฎำคม ๒๕๖๔  เทศบำลต ำบล

กระจับ น ำโดย นำยมนัส ใจเจน 

นำยกเทศมนตร ีรับมอบน ้ำดืม่ จำกบรษัิท     

ซพีเีอฟ จ ำกัด (โรงงำนผลติอำหำรสตัว ์) 

เพือ่มอบตอ่ใหบ้คุลำกรทำงกำรแพทย ์และ   

ผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกโรคโควดิ-๑๙   ในพืน้ที ่ 
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 เม ือ่วนัที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นายมนสั ใจเจน นายกเทศมนตร ีพรอ้ม คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 

หวัหนา้สว่นราชการ และ เจา้หนา้ทีก่องสาธารณสขุฯ รว่มประชุมวางมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาด 

โรคโควดิ- ๑๙ 

 

  เมือ่วนัที ่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๔ นำยมนัส ใจเจน 

นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ ไดม้อบหมำยให ้

นำยนพินธ ์สพัุฒนโกศล รองนำยกเทศมนตร ี

พรอ้มเจำ้หนำ้ทีก่องสำธำรณสขุฯ ลงพืน้ที่

รว่มกับ นำงสำวสำยชล ไกรจตรัุส ปลัดอ ำเภอ

บำ้นโป่ง และ เจำ้หนำ้ที ่ รพ.สต.หนองบอน 

เพือ่ตรวจประเมนิสถำนประกอบกำร และให ้

ค ำแนะน ำเพือ่วำงมำตรกำรเฝ้ำระวงัและ

ควบคมุกำรแพรร่ะบำดโรคโควคิ- ๑๙  บรษัิท 

รำชำเซรำมคิ จ ำกัด  และบรษัิทในเครอื

ทัง้หมด ๔ แหง่  
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           วนัที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั  พรอ้มดว้ย  นายวรวฒัน ์นอ้ยโสภา               

รองนายกเทศมนตร ี สมาชกิสภาเทศบาล ปลดัเทศบาล ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุฯ รว่มกบั นางสาวสายชล ไกลจตรุสั 

ปลดัอ าเภอบา้นโป่ง และนางยพุา พูลสวสัดิ ์ผอ.รพ.สต.หนองออ้ ลงพืน้ที ่ณ ชมุชนหนองตะแคงสรา้งสรรค ์และชมุชนโพธิเ์จรญิ 

เพือ่มอบ หนา้กากอนามยั  เจลแอลกอฮอล ์และแผ่นพบั ความรูเ้ร ือ่งการปฏบิตัตินและการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

โดยมผีูใ้หญ่บา้น ประธานชมุชน และ อสม. เป็นผูร้บั เพือ่มอบตอ่ใหป้ระชาชนในชมุชน  

 

วนัที ่ ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๖๔    เทศบาลต าบลกระจบั โดย            

นายวรวฒัน ์นอ้ยโสภา รองนายกเทศมนตร ีและ นายสมศกัดิ ์

ตนัเจรญิ ปลดัเทศบาล รว่มรบัมอบ ขา้วสาร  น า้ดืม่ จากการ

สนับสนุนของ นายชยัทพิย ์กมลพนัธท์พิย ์ (สจ.เส็ง)           

อดตีสมาชกิสภาจงัหวดัราชบุร ีเพือ่สง่มอบตอ่ใหป้ระชาชน         

ในเขตเทศบาล ทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากผลกระทบการแพร่

ระบาดของโรคไวรสัโควดิ ๑๙ 
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วนัที ่๔ สงิหาคม ๒๕๖๔ นาย มนัส ใจเจน นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั พรอ้มดว้ย นายสมศกัดิ ์      

ตนัเจรญิ ปลดัเทศบาล หวัหนา้ฝ่ายโยธา และ งานป้องกนั ฯ เทศบาลต าบลกระจบั ลงพืน้ที่

ตรวจสอบการดดูเลนบรเิวณ ซอย ๓ เพือ่แกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นใหก้บัพีน่อ้งประชาชนในพืน้ที่

เทศบาลต าบลกระจบั  

    วนัที ่๕  สงิหาคม ๒๕๖๔  นายมนัส_ใจเจน นายกเทศมนตร ี 

นายมาโนช  แป้นนอ้ย ประธานสภาเทศบาล และ สมาชกิสภา

เทศบาลต าบลกระจบั ลงพืน้ทีร่ว่มกบั เจา้หนา้ทีก่องชา่ง 

เทศบาลต าบลกระจบั ด าเนินการน าวสัดแุอสฟัลตค์อนกรตี       

ทีข่อสนับสนุนจากหมวดทางหลวงบา้นโป่ง ซอ่มแซมถนน

บรเิวณซอยเทศบาลกระจบั ๒๑ ,ซอยเทศบาลกระจบั ๒๗         

ชมุชนเทศบาลพฒันา และ บรเิวณซอยเทศบาลกระจบั ๒๖

ชมุชนดอนกระเบือ้งรวมใจพฒันา  
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นายมนสั  ใจเจน 

นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั

มาตรการLOCKDOWN  
ในพื้นที่สีแดงเข้ม 

ร่วมใจ หยุดเชือ้ เพ่ือชาติ  
นายมนัส  ใจเจน 

นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ

..NEW NORMAL….ชวีิตวิถใีหม่ .... 
ใสห่นา้กาก.....ไม่ประมาท....การด์อยา่ตก .... 
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นายมนสั  ใจเจน 

นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั

 

 

 

          เทศบาลต าบลกระจับ  ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี  

ที่ได้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ให้กักกันตัว 

ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด –๑๙  

โดยการส่งมอบ  ถุงยังชีพ  น้ าดื่ม  หรือ  จัดอาหาร ดูแล ๓ มื้อ/ ๑ วัน                 
พร้อมด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อตามอาคารบา้นเรือน 

                                                                         

 

 ::: ๐๓๒ - ๒99638  ต่อ 106  ( กองสาธารณสุขฯ ) 
 ::: 032 - 299621              (งานป้องกันฯ)          

มนสั  ใจเจน 
นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั

และ ทมีกระจบัสามคัคี


