
                                                    รดน ำ้ขอพรนำยอำ้เภอบำ้นโปง่   
      นำงสำวเฟือ่งลดำ กลุธอทุยั   นำยกเทศมนตร ีพรอ้มหวัหนำ้สว่น พนกังำนเทศบำลตำ้บลกระจบั เขำ้รว่มรดน ำ้  
ขอพร นำยประยงค์  จันทเต็ง   นำยอ้ำเภอบ้ำนโป่ง และนำงสุภำงค์  จันทเต็ง เหล่ำกำชำดอ้ำเภอบ้ำนโป่ง              
เนื่องในโอกำสเทศกำลสงกรำนต์ เมือ่วันที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๑    ณ   บ้ำนพักนำยอ้ำเภอบ้ำนโป่ง  จ.รำชบุรี                         
ในกำรนี  เทศบำลฯ สนับสนุนน ้ำผลไม้ (พันซ์) เพือ่แจกให้กับผู้มำร่วมงำนครั งนี ได้ดืม่คลำยร้อนด้วย  

 

จดหมำยข่ำวเทศบำลต้ำบลกระจับ ประจ้ำเดือน เมษำยน ๒๕๖๑ 



จดหมำยข่ำวเทศบำลต้ำบลกระจับ ประจ้ำเดือน เมษำยน ๒๕๖๑ 



จดหมำยข่ำวเทศบำลต้ำบลกระจับ ประจ้ำเดือน เมษำยน ๒๕๖๑ 



จดหมำยข่ำวเทศบำลต้ำบลกระจับ ประจ้ำเดือน เมษำยน ๒๕๖๑ 



 เทศบำลตำ้บลกระจับรว่มอนรุกัษส์บืสำนวฒันธรรม
ประเพณีสงกรำนตป์ระจ้ำป ี๒๕๖๑ มกีำรประกวดชงิเงนิ
รำงวลัผู้สงูอำยสุขุภำพด ีอำยยุนื และกำรแตง่กำยอนรุกัษ์
วฒันธรรมไทย สรำ้งสสีนั ควำมสขุ แกผู่ม้ำรว่มงำน 
       เมื่อวันที ่๑๓ เมษำยน ๒๕๖๑  นำงสำวเฟือ่งลดำ กลุธอทุยั  นำยกเทศมนตรตีำ้บลกระจบั  , สจ.ออ้ยทพิย ์ เลศิชตุมิำกลุ   
นำยมนสั  ใจเจน  ประธำนสภำเทศบำล พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิำร  สมำชกิสภำเทศบำล ขำ้รำชกำร และประชำชนชำวเทศบำลตำ้บล
กระจับ ร่วมพิธีเปิดโครงกำรสงกรำนต์ประจ้ำปี ๒๕๖๑ ณ ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบลกระจับ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี ภำยใต้แนวคิดสืบ
สำนวัฒนธรรมไทย ให้ควำมรัก พิทักษ์อนำมัยผู้สูงวัยอำยุยืน มีกิจกรรมสรงน ้ำพระพุทธรูป รดน ้ำขอพรผู้สูงอำยุเพื่อเปนนสิริ
มงคลแด่ชีวิต บริกำรตรวจสุขภำพเบื องต้น ชมกำรละเล่นพื นบ้ำน ประกวดผู้สูงอำยุสุขภำพดี ขวัญใจวัยเกือบร้อย (อำยุยืน) 
และกำรแต่งกำยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยขวัญใจแมวมอง รับประทำนอำหำร เครื่องด่ืมฟรีตลอดงำน โดยได้รับกำรสนับสนุน    
จำก นำยอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ที่ปรึกษำอดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนและบุคคลตัวอย่ำงแห่งปี ๒๐๑๓ , บจก.เซนทรลั 
เวสทว์อเตอร ์ดเีวลลอปเมนท ์ฯลฯ  
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      เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีต าบล
กระจับ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลกระจับ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกระจับ รร.วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) 
มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลกระจับ 
และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีเป็นจ านวนมาก  
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 วันท้องถ่ินไทย ประจ้ำป ี๒๕๖๑ 

             เมื่อวันที่ ๑๘ มีนำคม  ๒๕๖๑ ณ พระบรมรำชำนสุำวรีย์ รัชกำลที่ ๕ 
องค์กำรบริกำรส่วนจังหวัดรำชบุรี นำยสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบำลต้ำบลกระจับ 
น้ำหัวหน้ำส่วนรำชกำร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เทศบำลต้ำบลกระจับ ร่วมงำน “วัน
ท้องถิ่นไทย ประจ้ำปี  ๒๕๖๑” โดยมีนำยชยำวุธ จันทร ผวจ.รำชบุรี เปนนประธำน 
เพื่อเปนนกำรน้อมร้ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่ทรงโปรดเกล้ำ ให้ยกฐำนะต้ำบลท่ำ

ฉลอมขึ นเปนนสุขำภิบำลท่ำฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘  มี.ค. ๒๔๘๘  ซึ่งเปนนจุดเริ่มต้นของกำรกระจำยอ้ำนำจกำรปกครองให้แก่
ประชำชน และเปนนกำรถือก้ำเนิดของกำรปกครองท้องถิ่นครั งแรกในประเทศไทย  

                    ตอ้นรบัผู้ตรวจรำชกำร 
นำงสำวเฟือ่งลดำ กลุธอทุยั นำยกเทศมนตรตีำ้บลกระจบั 
พร้อมคณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วน ข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล
ต้ำบลกระจับ และนำงชญำนิน จ้ำปำทอง รักษำกำรท้องถิ่น
อ้ำเภอบ้ำนโป่งร่วมต้อนรับ ท่ำนชัยพัฒน์ ไชยสวัสด์ิ  ผู้ตรวจ
รำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องในโอกำส
เดินทำงตรวจเย่ียมเพื่อมอบนโยบำยในกำรปฏิบัติรำชกำร 
รวมทั งลงพื นที่ดูควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กฯ และครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหัวโป่ง              
ของเทศบำลต้ำบลกระจับ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑  
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          สภำเทศบำลต้ำบลกระจบั   โดยนำยมนัส   ใจเจน   ประธำนสภำเทศบำลต้ำบลกระจับ เปิดประชุมสภำ
สมัยสำมัญ  สมัยแรก ประจ้ำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภำชั น ๓ ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบล
กระจับ   โดยมีนำงสำวเฟื่องลดำ   กุลธอุทัย  นำยกเทศมนตรีต้ำบลกระจับ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร                    
เข้ำร่วมประชุมโดย พร้อมเพรียงกัน 

 

                โครงกำรประชมุประชำคมระดบัชมุชน/ตำ้บล 
  เพื่อจัดท้ำแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ และฉบับแก้ไข/
เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๑/ ๒๕๖๑ ของเทศบำลต้ำบลกระจับ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบลกระจับ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุร ี

 

                 มอบกำ้ลังใจ 
   เมือ่วนัที ่  ๒๓  เมษำยน ๒๕๖๑ นำงสำวเฟือ่ง
ลดำ กลุธอทุยั   นำยกเทศมนตรพีรอ้มดว้ย นำย
สมศกัดิ ์ตนัเจรญิ   ปลดัเทศบำล และเจำ้หนำ้ทีข่อง
เทศบำลต้ำบลกระจับ ลงพื นที่เย่ียมเยียนและมอบ
ของอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ป่วย
ติดเตียง ที่ชุมชนเทศบำลพัฒนำ ชุมชนหัวโป่ง และ
ชุมชนหนองกระจ่อยสร้ำงสรรค์ จ้ำนวน ๙ รำย  
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เทศบำลต้ำบลกระจับ จัดงำนประเพณีสงกรำนต์ 
ประจ้ำปี ๒๕๖๑ อย่ำงย่ิงใหญ่ 

  จดหมำยขำ่วเทศบำลต้ำบลกระจับ  
ประจ้ำเดือนเมษำยน ๒๕๖๑  

www.krachab.go.th 


