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เมื่อวันท่ี  7  กุมภาพันธ�  2557  นางสาวเฟ��องลดา   กุลธอุทัย 

นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ  เป&นประธานแจกเบ้ียยังชีพ

ผู,สูงอายุ ผู,พิการ ประจําเดือน กุมภาพันธ�   2557                  

ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ เพ่ือเป&นสวัสดิการและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป&นอยู1ของผู,สูงอายุและ ผู,พิการ

ให,มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อีกท้ังยังเป&นการดูแลเอาใจใส1

เสรมิสร,างขวัญและกําลังใจให,ผู,สูงอายุและผู,พิการมคีวาม

ตระหนักถึงความมีคณุค1าของตนเองในสังคม  

    ประชุม อสมประชุม อสมประชุม อสมประชุม อสม....ประจาํเดือนและมอบหมายงานการจดัเกบ็ข#อมลูพ้ืนฐานประจาํป& พประจาํเดือนและมอบหมายงานการจดัเกบ็ข#อมลูพ้ืนฐานประจาํป& พประจาํเดือนและมอบหมายงานการจดัเกบ็ข#อมลูพ้ืนฐานประจาํป& พประจาํเดือนและมอบหมายงานการจดัเกบ็ข#อมลูพ้ืนฐานประจาํป& พ....ศศศศ....2557  2557  2557  2557  

                             

     เมื่อวันท่ี  20 กุมภาพันธ� 2557  นางสาวเฟ��องลดา  กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ   ร1วมกับกองสาธารณสุขฯ และสาํนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตาํบลกระจับ จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู1บ,าน (อสม.) ประจําเดือน  พร,อมกันน้ีได,ประชุมช้ีแจงและมอบหมายงาน      

การจัดเก็บข,อมูลพ้ืนฐาน ป@ 2557  ให,กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู1บ,าน (อสม.)  ณ ห,องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ   

โดยมี นางสาวศรรวีร�  จิตคํา รองปลัดเทศบาล  และหัวหน,าส1วนราชการ  ร1วมให,ความรู,และซักซ,อมความเข,าใจแบบสอบถาม เพ่ือให,การจัดเก็บ

ข,อมูลดังกล1าวเป&นไปด,วยความเรยีบร,อยถูกต,อง 

ขาวประชาสมัพนัธขาวประชาสมัพนัธขาวประชาสมัพนัธขาวประชาสมัพนัธ                                                                                                                                

เทศบาลตําบลกระจับ  ขอเชิญชวนทุกส�วนราชการ ในสังกัด ส�งข�อมูลข�าวสารท่ีเป"นประโยชน% ต�อส�วนรวม เพ่ือเผยแพร�ลงในจดหมายข�าว

เทศบาลตําบลกระจับ โดยแจ�งมายัง กองวิชาการและแผนงาน งานบริการข�อมูลข�าวสารท�องถิ่น หมายเลขโทรศัพท% 0-3229-9364 ต�อ 107 

และติดตามข�าวสารเคลื่อนไหว ได�ท่ี www.krachab.go.th 
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�.�.2557                         
นางสาวเฟ��องลดา  กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ    มอบหมายให, 

นายธนกร  ขุนทองแก,ว ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ ประชุมท่ีปรึกษาชุมชน

ของเทศบาลตําบลกระจับ เตรียมความพร,อม   ในการจัดเก็บข,อมูลพ้ืนฐาน 

ป@ 2557  เพ่ือให,ได,ข,อมูลพ้ืนฐานในการดํารงชีพของประชาชนมาประกอบ

ในการวางแผนการพัฒนาทุกด,านของเทศบาลตําบลกระจับ และเป&นการ

ส1งเสริมให,ประชาชนมีส1วนร1วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว 

และสังคมต1อไป 

กองวิชาการและแผนงานประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนากองวิชาการและแผนงานประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนากองวิชาการและแผนงานประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนากองวิชาการและแผนงานประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา                                                    ประจาํป&  ประจาํป&  ประจาํป&  ประจาํป&                  

พพพพ....ศศศศ. . . . 2556255625562556                                                                                                                                                                          

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตําบลกระจับ    จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลครั้งท่ี 1/2557     ใน

วันศุกร�ท่ี 21 กุมภาพันธ� 2557 ณ ห,องประชุมชั้น 3 สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําป@ 

พ.ศ. 2556  โดยมี  นายสมพงษ�  พ่ึงฮ้ัว ผู,แทนประชาคม เป&นประธานกรรมการ พร,อมคณะกรรมการซ่ึงประกอบด,วย          นางรัญชิดา 

เมธาบวรนันท� ปลัดอําเภอบ,านโปIง  นางอังคณา  ฤทัยคงถาวร สมาชิกสภาเทศบาล นายธนกร ขุนทองแก,ว ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ  นาย

สงัด  ผ1องดี  ผู,อํานวยการโรงเรียนวัดจันทาราม นายไพฑูรย�  ธรรมนิตย� ผจก.วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะดอนบอสโก  และนางสาวศรรวีร�   จิต

คํา  รองปลัดเทศบาลตําบลกระจับ   ร1วมประชุมโดยพร,อมเพรียงกัน 



การประชุมสภาเทศบาลตําบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปC 2557    

                                 วันศุกร%ที่ 28 กุมภาพันธ% พ.ศ. 2557 ณ ห�องประชุมช้ัน 3 สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ 

 

                                                                              

สภาเทศบาลตําบลกระจับ เปLดประชุมสภาเทศบาลตําบลกระจับ     

สมัยสามัญสมัยแรก ประจําป@ 2557 เพ่ือกําหนดสมัยประชุมสภาฯ 

ประจําป@ พ.ศ. 2557   และสมัยแรกของป@ 2558    ในการนี้ ในท่ี

ประชุม      นายเชี่ยวชาญ  บัวแก,ว  รองนายกเทศมนตรีตําบลกระจับ  นายมนัส  ใจเจน  ประธานสภาเทศบาลตําบลกระจับ ร1วมมอบ

ประกาศเกียรติคุณแก1นางสาวอัจฉรา  พ่ึงฮ้ัว ท่ีได,อุทิศท่ีดินบริเวณหอถังโรงสูบน้ําประปา    ชุมชนดอนกระเบ้ืองรวมใจ   หมู1ท่ี 2      ต.ดอน

กระเบ้ือง   อ.บ,านโปIง    จ.ราชบุรี  จํานวนเนื้อท่ี 1 งาน 5.1 ตร.ว.  เพ่ือให,เทศบาลฯใช,ในกิจการสาธารณะประโยชน�ในท,องถ่ิน   และพ้ืนท่ี

ใกล,เคียง  โดยนายสมพงษ�  พ่ึงฮ้ัว บิดาของนางสาวอัจฉรา พ่ึงฮ้ัวเป&นผู,แทนมอบโฉนดท่ีดินและรับมอบประกาศเกียรติคุณ     ณ ท่ีประชุม

สภาเทศบาลตําบลกระจับ  โดยมีคณะผู,บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลร1วมเป&นสักขีพยาน 

                                                                       
8 วิธีดูแลสุขภาพรับมือกับหนารอน                                  เขา
สูฤดูรอนอีกแลว หนารอนทีไร เด๋ียวปวดหัว เด๋ียวปวดทอง ทองเสียบางละ แลว เราจะมี
วิธีดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรงอยางไรบาง? ไมตองมานัง่คิดใหปวดหวัแลวนะคะ 
เพราะวาวนันี ้เรามี 8 วิธ ีดูแลสุขภาพในฤดูรอนมาฝากคุณ                                                                                                     
1. ไมควรกินน้าํแข็งหรือด่ืมน้าํเย็นจัด ฤดูรอน อากาศรอน ตองหาทางชวยดับความรอน 
เพ่ือปองกันความรอนกระทบรางกายมากเกินไป เปนหลักการที่ถูกตอง ซึ่งชวยใหคุณ
เจ็บปวยนอยลง 
2. ควรด่ืมน้ําเยอะ ๆ เพราะหนารอนจะสูญเสียเหง่ือมาก และควรด่ืมน้าํเปลาที่สุกแลว หรือ
จะเสริมปรุงแตงดวยน้าํตาล  เกลือแร หรือสมนุไพรอ่ืน ๆ ก็สามารถรับประทานได 
3.ไมควรนอนใหลมหรือความเย็นโกรก ความรอนจากแดดทําใหเสียเหง่ือ เสียพลัง เมื่อ
นอนหลับตาก ลมในขณะเหง่ือออก จะทําใหอุณหภมูิรางกายลดตํ่าลง ถาอุณหภมูิ
ภายนอกยังสูงอยู แลวเหง่ือไมสามารถระบายออกมาได     จะมีความรอนสะสมอยูขางใน 
ทําใหเวียนหวั รูสึกหนักหัว ไมสดช่ืนแจมใส หรืออาจทาํใหเปนไขหวัดได  
 4. การนอนพักผอน ควรนอนหลับใหเพียงพอ 

 5. ควรเลือกทานอาหารออนๆ ตอนเชา เชน ขาวตม เพราะในชวงเชายังไมควรทานอาหารที่หนัก ๆ แคทานผักผลไมเยอะ ๆ และหลีกเล่ียง
อาหารทอดๆ มัน ๆ แหง ๆ  
 6. ควรดูแลสุขภาพของเด็กๆ โดยเฉพาะเรื่องเส้ือผา อาหาร ที่อยูอาศัย และการดําเนนิชีวิต  
     7. สําหรับหญิงต้ังครรภ ส่ิงที่ควรปฏิบัติในหนารอน คือ ตองสวมเส้ือผาทีม่ิดชิด เพ่ือปองกันการกระทบกับความเยน็ อาหารที่กินตอง
สะอาด ไมควรนอนบนส่ือที่เยน็ และหมผาคลุมกายเสมอ ระวังอยาใหเปนไขหวัด หามอาบน้ํารอนจัด หรือเยน็จัด 
     8. บุคคล 3 ประเภทที่ตองระวังใหมาก คือ คนสูงอาย ุผูทีม่ีระบบยอยอาหารทีไ่มดี คนทีม่ีมามพรอง ผูทีม่ีลักษณะสามอยางที่กลาวมานั้น 
เมื่อไดรับความรอนจากแสงแดด หรือถาด่ืมน้าํเยน็มากเกินไป และเกิดความช้ืนสะสมในรางกาย อาจทําใหเกิดอาการ ทองเสีย ติดเช้ือรางาย 
ขี้หนาว ปวดหวั ตัวรอน เปนตน  แลวฤดูรอนจะเปนฤดูกาลที่มีความสุข.. ถาคุณดูแลสุขภาพ 



                                                                             

ความหมายและความสําคัญของประชาคมอาเซียน 

“ประชาคมอาเซียน” เป&นเปOาหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเพ่ิมอํานาจต1อรองและขีดความสามารถการแข1งขัน

ของอาเซียนในเวทีระหว1างประเทศในทุกด,าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปPญหาใหม1ๆ ในระดับโลกท่ีส1งผลกระทบมาถึงภูมิภาค

อาเซียน เช1น ภาวะโลกร,อน การก1อการร,าย หรือกล1าวอีกนัยหนึ่งคือ การเป&นประชาคมอาเซียน คือการทําให,ประเทศสมาชิกอาเซียนเป&น 

“ครอบครัวเดียวกัน” ท่ีมีความแข็งแกร1งและมีภูมิต,านทานท่ีดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยู1ท่ีดี ปลอดภัย     และสามารถทํามา

ค,าขายได,อย1างสะดวกมากยิ่งข้ึน แรงผลักดันสําคัญท่ีทําให,ผู,นําประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกันท่ีจัดต้ังประชาคมอาเซียน อันถือเป&นการ

ปรับปรุงตัวครั้งใหญ1และวางรากฐานของการพัฒนาของอาเซียน คือ สภาพแวดล,อมระหว1างประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในด,านการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม ท่ีทําให,อาเซียนต,องเผชิญกับความท,าทายใหม1ๆ เช1นโรคระบาด อาชญากรรมข,ามชาติ ภัยพิบัติธรรมชาติ และปPญหา

สิ่งแวดล,อม ภาวะโลกร,อน และความเสี่ยงท่ีอาเซียนอาจจะไม1สามารถแข1งขันทางเศรษฐกิจได,กับประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซ่ึงมี

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย1างก,าวกระโดดประชาคมอาเซียนถือกําเนิดข้ึนอย1างเป&นทางการเม่ือเดือนตุลาคม 2546 จากการท่ีผู,นํา

อาเซียนได,ร1วมลงนามในปฏิญญาว1าด,วยความร1วมมืออาเซียน ท่ีเรียกว1า “ข,อตกลงบาหลี 2” เพ่ือประชาคมอาเซียน ประกอบด�วย 3 

ประชาคมย�อย ซ่ึงเปรียบเสมือนสามเสาหลักซ่ึงเก่ียวข,องสัมพันธ�กัน ได,แก1 

1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน มุ1งให,ประเทศในภูมิภาคอยู1ร1วมกันอย1างสันติ มีระบบแก,ไขความขัดแย,งระหว1างกันได,ด,วยดี 

มีเสถียรภาพอย1างรอบด,าน มีกรอบความร1วมมือเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามความม่ันคงท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม1ๆ เพ่ือให,ประชาชนมี

ความปลอดภัยและม่ันคง                                                                                                                             2) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ1งให,เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการติดต1อค,าขายระหว1างกัน     อันจะทํา

ให,ภูมิภาคมีความเจริญม่ังค่ัง และสามารถแข1งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได, เพ่ือความอยู1ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน                       

3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือให,ประชาชนแต1ละประเทศอาเซียนอยู1ร1วมกันภายใต,แนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทร             มี

สวัสดิการทางสังคมท่ีดี และมีความม่ันคงทางสังคม 

ในตอนนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนกําลังอยู1ระหว1างการดําเนินการให,บรรลุการเป&นประชาคมอาเซียนภายในป@เปOาหมาย 2558 โดยในการ



ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 14 ท่ีไทยจะเป&นเจ,าภาพในช1วงปลายเดือน ก.พ.2552 นี้ ผู,นําประเทศสมาชิกอาเซียนจะรับรองแผนงานหรือ

แผนกิจกรรมการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

กําเนิดอาเซียนและวัตถุประสงค%การจัดตั้ง 

 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย� (ท่ีตั้งของกระทรวงการต1างประเทศไทย ในขณะนั้น) รัฐมนตรีว1าการกระทรวงการต1างประเทศ

ของ 5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต, ได,แก1 อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟLลิปปLนส� สิงคโปร� และไทย ได,ลงนามใน “ปฏิญญา

กรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพ่ือจัดต้ังสมาคมความร1วมมือในระดับภูมิภาคของประเทศต1างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต, ภายใต,ชื่อ 

“สมาคมประชาชาติแห1งเอเชียตะวันออกเฉียงใต,“ หรือ “อาเซียน” (ASEAN) ซ่ึงเป&นตัวย1อของ Association of SouthEast Asian 

Nations ชื่อทางการ ในภาษาอังกฤษของอาเซียน ท้ังนี้ ก1อนหน,าท่ีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ รัฐมนตรี-ต1างประเทศของท้ัง 5ประเทศ

ได,หารือกันเก่ียวกับความเป&นไปได,ของการจัดต้ังสมาคมอาเซียนและยกร1างปฏิญญากรุงเทพฯ ท่ีแหลมแท1น จังหวัดชลบุรีเห็นชอบให,จัดต้ัง

ประชาคมอาเซียน ภายในป@ 2563 แต1ต1อมาได,ตกลงระยะเวลาจัดต้ังให,เสร็จในป@ 2558 

ปฏิญญากรุงเทพฯ ได�ระบุวัตถุประสงค%สําคัญ 7ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได,แก1 

(1)ส1งเสริมความร1วมมือและความช1วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร� และการบริหาร 

(2)ส1งเสริมสันติภาพและความม่ันคงส1วนภูมิภาค 

(3)เสริมสร,างความเจริญรุ1งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 

(4)ส1งเสริมให,ประชาชนในอาเซียนมีความเป&นอยู1และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

(5)ให,ความช1วยเหลือซ่ึงกันและกัน ในรูปของการฝmกอบรมและการวิจัย และส1งเสริมการศึกษาด,านเอเชียตะวันออกเฉียงใต, 

(6)เพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค,า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส1งและการคมนาคม 

และ(7)เสริมสร,างความร1วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค�การ ความร1วมมือแห1งภูมิภาคอ่ืนๆ และองค�การระหว1างประเทศ 

นับต้ังแต1วันก1อต้ัง อาเซียนได,พยายามแสดงบทบาทในการธํารงรักษาและส1งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความม่ันคงและความเจริญร1วมกันใน

ภูมิภาค ตลอดจนมีวิวัฒนาการ อย1างต1อเนื่องในการสร,างความไว,เนื้อเชื่อใจระหว1างประเทศสมาชิก ตลอดจนพัฒนาการในเรื่องความร1วมมือ

ทางเศรษฐกิจและสังคม จนเป&นท่ีประจักษ�แก1นานาประเทศ และนําไปสู1การขยายสมาชิกภาพ โดยบรูไนดารุสซาลาม เข,าเป&นสมาชิกลําดับท่ี 6

เม่ือป@ 2527เวียดนาม เข,าเป&นสมาชิกลําดับท่ี 7ในป@ 2538ลาวและพม1า เข,าเป&นสมาชิกพร,อมกันเม่ือป@ 2540และกัมพูชาเข,าเป&นสมาชิกล1าสุด

เม่ือป@ 2542ทําให,ในปPจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมท้ังหมด 10ประเทศ 

ท่ีมา :  กระทรวงการต1างประเทศ    http://www.mfa.go.th/ 



 

 

 

 

 

  

  

 


