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   นายอัครเดช วงษ์พทิักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุร ีเขต 4 อ าเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วย นายพงษ์ศกัดิ์ ฤทธิ

สมิต ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 13 นายบรรพต สุธรรมพันธ์ุ ผู้อ านวยการส่วนบริหาร

เครื่องจกัรกลที่ 6 นายมนัส ใจเจน นายกเทศบาลต าบลกระจบั พร้อมเจา้หน้าที่กรมชลประทาน และผู้น า

ท้องถิ่นอ าเภอบา้นโปง่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดลอกวัชพชืและเศษขยะ ตลอดจนดินตะกอนออก

จากคลองชลประทานท่าผา -บางแก้ว ม.10 ต.หนองอ้อ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นคลองรับน้ าช่วงฤดูฝน  

  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์  ส.ส.ราชบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา อ าเภอบา้นโป่งประสบ

กับปัญหาน้ าท่วมหนักในหลายพืน้ท่ี สร้างความเสียหายให้กบับา้นเรือน และทรัพย์สินของ

ประชาชน   รวมไปถึงพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อส ารวจสาเหตุพบวา่ เกิดจากคลองระบายน้ าตื้นเขิน       

มีวัชพืช และขยะปกคลุม กีดขวางการระบายน้ า ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการช่วยเหลือ

ประชาชนได้เพียงเบือ้งต้น ทว่าพื้นที่เป็นจุดรอยต่อความรับผิดชอบ อย่างเช่น คลองชลประทานท่าผา –

บางแก้ว ที่เป็นเส้นทางยาว กินอาณาเขตหลายพื้นที ่จึงท าให้ยากแกก่ารแก้ไขปัญหาตนในฐานะ

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จึงได้น าเร่ืองเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อการแก้ไขปัญหาอยา่งเป็นระบบและ

ครอบคลุม โดยมีกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ น าเคร่ืองจักรกลหนักและอปุกรณ์ตา่ง ๆ  เขา้ด าเนินการขุดลอกคลองในหลายพื้นที่

ได้แก่ ต าบลหนองออ้ ต าบลปากเเรต ต าบลหนองกบ ต าบลสวนกล้วย ต าบลดอนกระเบื้อง ต าบลกรับใหญ ่เทศบาลเมืองบา้นโป่ง เทศบาลเมือง        

ท่าผา และเทศบาลต าบลกระจับ ตั้งแต่เดือนธันวาคมป ี2563 จวบจนปจัจบุัน สามารถด าเนนิการไปได้แล้วประมาณร้อยละ 70 ซึ่งคาดว่าเมื่อ

โครงการแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาปัญหาน้ าท่วมท้ังระบบได้อย่างมปีระสิทธิภาพในช่วงฤดฝูนปีนี้  

   นายมนัส ใจเจน นายกเทศบาลต าบลกระจับ เปิดเผยว่า เทศบาลต าบลกระจับ มีพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วน

ของ 2 ต าบล ได้แก่  ต าบลหนองออ้ และต าบลดอนกระเบือ้ง สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม เหมาะแก ่การท าเกษตรกรรม เมื่อเขา้สูช่่วงฤดู

ฝน โดยเฉพาะเดือนกันยายน-ตุลาคม มักจะมีฝนตกชุก ส่งผลท าให้ประชาชนประสบกับปัญหาน้ าท่วมบ้านเรือนอยา่งหนักในหลายชุมชน รวมถึงบริเวณ

ถนนทรงพล ตั้งแต่หน้าด่านชัง่น้ าหนักถึงแยกหัวโปง่ รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จะมีน้ าท่วมเส้นทางสัญจรเสี่ยงต่อการเกิดอบุัติเหตุ          

โดยเทศบาลต าบลกระจับ ได้ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แต่เนื่องจากมวลน้ าทั้งหมด จะผันลงสู่คลองชลประทานท่าผา-

บางแก้ว ซึ่งมีวัชพชืปกคลุมและขยะกีดขวางการระบายน้ า และกินพื้นท่ีรับผิดชอบหลายหน่วยงาน เกินอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนั้นโครงการ          

ขุดลอกคูคลองดังกล่าว จะเป็นการแกป้ัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีได้ดีที่สุด 
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เรง่แกไ้ขปญัหาน า้ทว่มในพืน้ที ่ 
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       วันที ่1 มถินุำยน 2564 พ.อ.ประยทุธ ผดงุพจน ์รองผูอ้ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดรำชบรุ ี(ฝ่ำยทหำร) 

เป็นประธำนกำรประชมุบรูณำกำรด ำเนนิกำรมำตรกำรควบคมุกำรแพรร่ะบำดโควดิ-19 ในกำรสกัดกัน้กำรลักลอบเขำ้เมอืง

ผดิกฎหมำยในพืน้ทีจั่งหวัดรำชบรุ ีณ หอ้งประชมุส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบรุ ีโดยผูแ้ทนสว่น

รำชกำรเขำ้รว่มประชมุประกอบดว้ย มณฑลทหำรบกที ่16, ต ำรวจภธูรจังหวัดรำชบรุ,ี ต ำรวจภธูรอ ำเภอบำ้นโป่ง, 

สำธำรณสขุจังหวัดรำชบรุ,ี ป้องกันจังหวัดรำชบรุ,ี อ ำเภอบำ้นโป่ง,สำธำรณสขุอ ำเภอบำ้นโป่ง ,องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

ปำกแรต, องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองออ้ และ นำยมนัส ใจเจน นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ พรอ้มดว้ยนำยสมศักดิ ์

ตันเจรญิ ปลดัเทศบำลต ำบลกระจับ  

      และวันที ่7 มถินุำยน 2564  รองผูอ้ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในจังหวัดรำชบรุ ี(ฝ่ำยทหำร) พรอ้มคณะ        

ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มจดุสกดั/จดุตรวจ ดังกลำ่ว โดยม ีนำยมนัส ใจเจน นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ และคณะ รว่มตอ้นรับ

พรอ้มใหก้ำรสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกเจำ้หนำ้ทีต่ลอดระยะเวลำกำรปฏบิัตงิำน        
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เมือ่วันที ่21 พฤษภำคม 2564 เทศบำลต ำบลกระจับ น ำโดยนำยมนัส ใจเจน 

นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ มอบเงนิชว่ยเหลอืแก ่นำยพทิยำกรู เชีย่วเชงิสนัต ิ    

ผูป้ระสบอคัคภัีย จำกเหตเุพลงิไหมบ้ำ้น เมือ่วันที ่25 เมษำยน 2564                        

ณ บำ้นเลขที ่23/13 ม.11 ต.หนองออ้ อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบรุ ีเพือ่เยยีวยำควำม

เสยีหำยทีเ่กดิขึน้ เป็นเงนิจ ำนวน 57,900 บำท 
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เมื่อวันที่ ๑๔ มิถนุายน ๒๕๖๔ นายนิพนธ์ สุพฒันโกศล  

รองนายกเทศมนตรี ประธานคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศกึษา(ประเมินภายใน)ส าหรบัจัดท า

รายงานผลการประเมินตนเอง(Self Assessment 

Report : SAR)รองรบัการประเมินคุณภาพภายนอก
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสงักัด ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๓ เขา้ตรวจประเมินศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลกระจับ(บึงกระจบั) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลกระจบั(รร.วัดจันทาราม)  

 

     เมือ่วนัที ่17 มถินุายน 2564 นายมนสั ใจเจน 

นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั มอบหมายให ้        

นายนพินธ ์สุพฒันโกศล รองนายกเทศมนตร ี

พรอ้มดว้ยนายนกิร ศรพีุทธโธ ผูอ้ านวยการกอง

สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม นางสาวอญัชล ี 

จนัทรนิทรากร หวัหนา้ฝ่ายบรหิารสาธารณสขุ 

และนางสาวสภุาพร  พปุ้อง เจา้พนกังานธุรการ 

ลงพืน้ทีป่ระชุมวางแผนการด าเนนิงานตาม

โครงการประกวด ชุมชน Like (ไร)้ ขยะอ าเภอ

บา้นโป่ง Season 3 โดยม ีผญ.ประยรู รกัด ี

ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ ี ่14 พรอ้มแกนน าชุมชน               

รว่มประชุมขบัเคลือ่นการท างาน ณ ศาลา

อเนกประสงคช์ุมชนหนองกระจอ่ยสรา้งสรรค ์ 

ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี 

ทต.กระจับ เตรียมพร้อมประกวด              

ชุมชนไร้ขยะ Season 3 
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 เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั ประชมุคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลกระจบั  

เพือ่พจิารณาแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1/2564 โดยม ีนายนิพนธ ์ สพุฒันโกศล และ นายวรวฒัน ์        

นอ้ยโสภา รองนายกเทศมนตร ี นางกญัญภรณ ์วรรณศริ ิ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัจนัทาราม (ตัง้ตรงจติร 5)  นายณัฐวฒุ ิ  นิลดว้ง 

หมวดทางหลวงบา้นโป่ง สมาชกิสภาเทศบาล นายอดุลย ์นิมติรนิวฒัน ์ก านันต าบลดอนกระเบือ้ง นายสมบตั ิ  ค างาม ผูใ้หญบ่า้น 

ม.9  ต าบลหนองออ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค อ าเภอบา้นโป่ง ผูแ้ทนภาคราชการ ผูแ้ทนรฐัวสิาหกจิและผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่        

ณ หอ้งประชมุส านักงานเทศบาลต าบลกระจบั 
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        เมือ่วนัที ่2 มถิุนายน พ.ศ. 2564 นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั เป็นประธานการประชมุอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า

หมู่บา้น (อสม.) เทศบาลต าบลกระจบั ประจ าเดอืน มถิุนายน 2564    โดยม ีนายมาโนช  แป้นนอ้ย ประธานสภาเทศบาล , นางสาวธดิาทพิย ์

เลศิชตุมิากุล เลขานุการนายกเทศมนตร ี,นายสมศกัดิ ์ตนัเจรญิ ปลดัเทศบาล , นายนิกร  ศรพุีทธโธ ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและ

สิง่แวดลอ้ม และประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้นทัง้ 12 ชมุชนในเขตเทศบาล รว่มประชมุ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจบั  

        ประธาน อสม. ไดร้ว่มกนัมอบกระเชา้แสดงความยนิดแีด ่ 

นายมนัส ใจเจน เน่ืองในโอกาสด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรตี าบล

กระจบั  ซ ึง่ นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั   ไดก้ล่าวขอบคณุ 

และฝากถงึสมาชกิ อสม. ในการตดิตามขา่วสารดา้นสาธารณสขุ 

โดยเฉพาะเร ือ่งโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019   ใหต้ดิตามขา่ว   

หาขอ้มูล อาการเบือ้งตน้ การป้องกนั และอย่าประมาท 
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      เทศบาลต าบลกระจบัขอความรว่มมอืประชาชน 
ใหม้าช าระภาษแีละคา่ธรรมเนยีม  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง  ประจ าปีภาษ ี2564   
ผูท้ ีไ่ดร้บัแจง้การประเมนิภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง ช าระภาษภีายในวนัที ่
30 มถินุายน 2564  
  
ภาษป้ีาย  
ยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษ ีต ัง้แตว่นัที ่2 มกราคม - 31 มนีาคม 
2564 บดันีเ้กนิก าหนดเวลาแลว้ ตอ้งเสยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 10 ของจ านวน
เงนิทีต่อ้งเสยีภาษ ี
 
คา่ธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมลูฝอย    
 เนือ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 
(covid-19) ไดม้กีารแพรร่ะบาดอยา่งรวดเร็ว ท าใหเ้จา้หนา้ทีไ่มส่ามารถ
ออกบรกิารรบัช าระคา่ธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอยได ้ดงัน ัน้เพือ่ความ
ปลอดภยัของประชาชน เทศบาลจงึขอเชญิชวนใหช้ าระคา่ธรรมเนยีม
เก็บและขนมลูสตัวเ์ป็นรายปี  
ตดิตอ่ยืน่แบบช าระภาษแีละคา่ธรรมเนยีม   ณ  กองคลงั เทศบาลต าบล
กระจบั ในวนัและเวลาราชการ (ไมพ่กักลางวนั)  หรอื ช าระผา่น
ธนาคารกรงุไทย ชือ่บญัช ี เทศบาลต าบลกระจบั  
เลขที ่706-1-013788  
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่กองคลงั  
เทศบาลต าบลกระจบั โทร.0-32299-643  
089-7285410,065-7054267  
ID Line : @128uvnmm   หรอืสแกนควิอารโ์คต  
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                      วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564     
               นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีต าบลกระจับได้ประสาน ท่าน สส.อัครเดช  
วงษ์พิทักษ์โรจน์ น ารถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ จาก กรมปศุสัตว์ จ านวน 1 คัน  มูลนิธิหลวงพ่อ
สมหวัง  จังหวัดนครปฐม จ านวน 2 คัน และเทศบาลกระจับ จ านวน 1  คัน   รวมเป็น     
4 คัน พร้อมทีมฉีดพ่นด้วยเครื่องขนาดเล็ก จ านวน 3 เครื่อง จะด าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.โดยเริ่มจากบริเวณวัดจันทาราม อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และ
แยกไปในพื้นที่สาธารณะ และจุดเสี่ยงภายในชุมชน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค     
ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ให้กับประชาชน  ดังนี้ 
คันที่ 1  ชุมชนเทศบาลพัฒนา  ชุมชนดอนกระเบื้องรวมใจ และชุมชนดอนกระเบ้ืองพัฒนา 
คันที่ 2 ชุมชนหนองกระจ่อยสร้างสรรค์ ชุมชนหัวโป่ง และชุมชนนาเจริญ 
คันที่ 3 ชุมชนบึงกระจับ  ชุมชนหนองตะแคงก้าวหน้า และชุมชนหนองตะแคงสร้างสรรค์ 
คันที 4 ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา ชุมชนโพธิ์เจริญ และชุมชนสามแยกกระจับ 
           จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ และขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน  
เตรียมความพร้อม และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่.......   

ประกาศ 

เทศบาลต าบลกระจบั Krachab  Subdistrict  Municipality   
๔๙ หมูท่ ี ่๙ ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี  
สอบถามเพิม่เตมิ กองชา่ง โทรศพัท ์๐๓๒-๒๙๙๓๖๔ ตอ่ ๑๐๕  วนัเวลาราชการ 
www.krachab.go.th    https://www.facebook.com/krachab 

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์  

สส.จ.ราชบุรี เขต 4 
นายมนัส  ใจเจน  

นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ 


