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เมือ่๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุัย นายกเทศมนตรี

ต าบลกระจับ พรอ้มคณะ รับมอบของใชอ้ปุโภคบรโิภค จากคณุสรนันท ์     

รักราษฎร ผูจั้ดการหา้งสรรพสนิคา้บิ๊กซ ี สาขาบา้นโป่ง เพือ่ชว่ยเหลอื

ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และผูป่้วยตดิเตยีงในเขตเทศบาลต าบลกระจับ  

จดหมายขา่ว เทศบาลต าบลกระจบั  ประจ าเดอืนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

เมือ่วันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สโมสรโรตารบีา้นโป่ง น าโดยนายกปฐว ี

ลิม้รุง่เรอืงรัตน ์ ไดร้ว่มกนัมอบเครือ่งใชอ้ปุโภค บรโิภคทีจ่ าเป็นเพือ่

น าไปชว่ยเหลอืผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และผูป่้วยตดิเตยีงทีม่ฐีานะยากจนใน

เขตเทศบาลต าบลกระจับ โดยมนีายสมศักดิ ์ ตันเจรญิ ปลดัเทศบาล 

พรอ้มคณะ รับมอบ  

ทต.กระจับรักษ์สิง่แวดลอ้มรณรงคส์ง่เสรมิใชถ้งุผา้กระเป๋า

ผา้ทดแทนถงุพลาสตกิลดภาวะโลกรอ้น  เมือ่วันที ่๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ณ ตลาดนัดวันจันทาราม  เทศบาลต าบลกระจับ รว่มกับ

แกนน าชมุชนหนองตะแคงกา้วหนา้ ลงพืน้ทีร่ณรงคส์ง่เสรมิให ้

ประชาชน“งดใชถ้งุพลาสตกิใสข่องแลว้หันมาใชถ้งุผา้ กระเป๋าผา้ 

หรอืตะกรา้แทน” และการคัดแยกขยะจากตน้ทางของพอ่คา้แมค่า้ 

เพือ่ลดปรมิาณขยะ ลดภาวะโลกรอ้น ปลกุกระแสใหค้นในสังคม

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมไมท่ ารา้ยโลก  

เมือ่วันที ่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลกระจับ     

น าโดยนายนกิร ศรพีทุธโธ ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุ

และสิง่แวดลอ้ม รว่มกบัจติอาสาพระราชทาน วปร.๙๐๔ 

สถานตี ารวจภธูรบา้นโป่ง พัฒนาท าความสะอาดถนนเสน้

ถนนเพชรเกษมสายเกา่ (สามแยกกระจับ) อ.บา้นโป่ง        

จ.ราชบรุ ี

เมือ่วนัที ่๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

อบต.ขนุพทิักษ์ อ าเภอ

ด าเนนิสะดวก จังหวัดราชบรุ ี

น าบคุลากรทางการศกึษา    

ดงูานศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลกระจับ            

(โรงเรยีนวดัจันทาราม) 



        เมือ่วนัที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานเอนกประสงคช์ัน้ ๑ 
ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี 
นางสาวเฟ่ืองลดา  กลุธอทัุย นายกเทศมนตร ีเป็นประธานพธิรัีบ
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวและ
สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชนิ ีเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราช
พธิบีรมราชาภเิษกพทุธศกัราช ๒๕๖๒ โดยมขีา้ราชการ จติอาสา 
วปร.๙๐๔ และประชาชนในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลกระจับ เขา้รว่มพธิ ี 

โดยโครงการจัดพมิพพ์ระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัว เฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคล พระราชพธิี

บรมราชาภเิษก พทุธศักราช ๒๕๖๒ กระทรวงมหาดไทยไดรั้บ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเ้ชญิพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทีฉ่ายกับสมเด็จพระนางเจา้ฯ        

พระบรมราชนิ ีไปจัดพมิพเ์ป็นแผน่ภาพขนาด ๘.๒๕ x ๑๑.๗๕ นิว้ 

จ านวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ แผน่ ส าหรับพระราชทานแกป่ระชาชน           

ทกุครัวเรอืน ในสงักัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีท่ าการองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ โรงเรยีน และศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในสงักัด

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่ใหป้ระชาชน หน่วยงาน และองคก์ร

ตา่ง ๆ ไดน้อ้มส านกึในพระมหากรณุาธคิณุอันหาทีส่ดุมไิด ้และ

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เนือ่งในโอกาส          

พระราชพธิบีรมราชาภเิษก พทุธศกัราช ๒๕๖๒  

จดหมายขา่วเ ทศบ าลต  าบลกระจบัป ระจ าเด อืนธนัวาคม ๒๕๖๒ 

หน้าที ่ ๒ 
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ทต.กระจบั จดัพธิรีบัพระราชทานพระบรมฉายา
ลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จ         
พระนางเจา้ฯพระบรมราชนิ ีแกข่า้ราชการ                 
และประชาชนจติอาสาเพือ่เป็นสริมิงคล  



จดหมายขา่วเ ทศบาลต  าบลกระจบัป ระจ าเดอืนธนัวาคม ๒๕๖๒ 

พธิรีบัพระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนาง
เจา้ฯพระบรมราชนิ ีแกข่า้ราชการ และประชาชนจติอาสาเพือ่เป็นสริมิงคล  

หน้าที ่ ๓ 
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 ชมุชนต้นแบบการจดัการขยะอย่างยัง่ยืนอ าเภอบา้นโป่ง
( Banpong Circular Community)  

จดหมายขา่วเ ทศบ าลต  าบลกระจบัป ระจ าเด อืนธนัวาคม ๒๕๖๒ 
หน้าที ่ ๔ 

คณะกรรมการตรวจประเมนิชุมชนตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยระดบัอ าเภอ   

เฟ่ืองลดา  กลุธอทุยั 
นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั 

 

ดร.สจุติรา  คงจนิดา 
ประธานชุมชนหนองตะแคง

กา้วหนา้ 

นกิร  ศรพีทธโธ 
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุ

และสิง่แวดลอ้ม 

สมศกัดิ ์ ตนัเจรญิ 
ปลดัเทศบาลต าบลกระจบั 

         เมือ่วันที ่๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลกระจับ  น าโดย

นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทัุย นายกเทศมนตรตี าบลกระจับ รว่มตอ้นรับ

คณะกรรมการตรวจประเมนิชมุชนตน้แบบการจัดการขยะมลูฝอยระดับ

อ าเภอพรอ้มน าลงพืน้ทีแ่หลง่เรยีนรูก้ารบรหิารจัดการขยะทีต่น้ทางใน

เขตชมุชน  หนองตะแคงกา้วหนา้ ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี 

          นโยบายชมุชนตน้แบบการจัดการขยะอยา่งยั่งยนือ าเภอบา้นโป่ง

( Banpong Circular Community) เป็นนโยบายขับเคลือ่นขยายผล 

ของอ าเภอบา้นโป่ง โดยใหแ้ตล่ะองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สง่ชมุชน

ตน้แบบเขา้รว่มด าเนนิการขบัเคลือ่น เทศบาลต าบลกระจับไดค้ัดเลอืก

ชมุชนหนองตะแคงกา้วหนา้เป็นพืน้ทีต่น้แบบด าเนนิกจิกรรมตาม

นโยบายดังกลา่ว 
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ศนูยก์ารเรียนรู้การบริหารจดัการขยะท่ีต้นทาง 

ชมุชนหนองตะแคงก้าวหน้า 

จดห มา ยข า่ว เ ทศ บา ลต  าบ ลกระจบัป ระจ  าเด อืน ธนัว าคม  ๒๕๖๒ 
หน้าที ่ ๕ 

ศนูยป์ระชาสมัพนัธเ์ทศบาลต าบลกระจบั                                                                              Krachab Subdistrict  Municipality Information Center                                                                                     



 อบรมเพิม่ศกัยภาพพนกังาน 
ทต.กระจบั 

จดหมายขา่วเ ทศบ าลต  าบลกระจบัป ระจ าเด อืนธนัวาคม ๒๕๖๒ 
หน้าที ่ ๖ 

หวัหนา้สว่นราชการและพนกังานเทศบาล รบัฟงัการบรรยายเรือ่งคณุธรรมและ
จรยิธรรมในการปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

นางสาวเฟ่ืองลดา  กลุธอทุยั 
นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั 

 

 
นางระเบยีบ วราสนิธุ ์

หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล 

นายแสงจนัทร ์ดวงระหวา้   
ผูอ้ านวยการกลุม่งานกฎหมาย 
ระเบยีบ และรอ้งทกุข ์ทอ้งถิน่

กาฬสนิธุ ์

นายสมศกัดิ ์ ตนัเจรญิ 
ปลดัเทศบาลต าบลกระจบั 

 

       เมือ่วนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลกระจับ นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุัย นายกเทศมนตร ี

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศกึษาดงูานเพือ่

เสรมิสรา้งศกัยภาพของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนางระเบยีบ วราสนิธุ ์หวัหนา้ส านัก

ปลดัเทศบาล กลา่วรายงาน ไดร้บัเกยีรตจิากนายแสงจันทร ์

ดวงระหวา้ ผูอ้ านวยการกลุม่งานกฎหมาย ระเบยีบ และเรือ่ง

รอ้งทกุข ์ทอ้งถิน่จังหวัดกาฬสนิธุ ์เป็นวทิยากรบรรยายเรือ่ง 

คณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตัริาชการขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทัง้นีจ้ะออกเดนิทางศกึษาดงูานนอก

สถานที ่ณ จังหวัดเชยีงใหมแ่ละจังหวัดล าปาง ระหวา่งวนัที ่

๒๑ - ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๖๒  
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จดหมายขา่วเ ทศบ าลต  าบลกระจบัป ระจ าเด อืนธนัวาคม ๒๕๖๒ 
หน้าที ่ ๗ 

เทศบาลต าบลกระจบั  ศกึษาดงูาน ณ ศนูยก์ารเรยีนรู้
เศรษฐกจิพอเพียงโครงการหลวงดอยอนิทนนท ์จ.เชยีงใหม่  

เมือ่วนัที ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ คณะศกึษาดงูานเทศบาลต าบลกระจบั น าโดยนางสาว
เฟ่ืองลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตร ีเขา้เยีย่มชมศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
โครงการหลวงดอยอนิทนนท ์อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่โดยมคีณุจนัจริา ขนัตภิาพ 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท ัว่ไปและประชาสมัพนัธโ์ครงการหลวงฯ ใหก้ารตอ้นรบั                   
พรอ้มน าลงพืน้ทีบ่รรยายแนะน าศนูยก์ารเรยีนรูฯ้ 
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จดหมายขา่วเ ทศบ าลต  าบลกระจบัป ระจ าเด อืนธนัวาคม ๒๕๖๒ 
หน้าที ่ ๘ 

ศกึษาดงูาน ณ เทศบาลต าบลบ้านหลวง 

วนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลกระจบั เดนิทางศกึษาดู
งานและรบัฟงัการบรรยายเรือ่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ทีม่ ี
การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล ณ เทศบาลต าบล
บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่โดยมนีายศรหีมืน่ จอมนท ี
รองนายกเทศมนตรพีรอ้มดว้ยนายสมพงษ ์แสนวงศม์า 
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุ ใหก้ารตอ้นรบั  

ศกึษาดงูาน ณ เทศบาลต าบลยางเน้ิง 

วนัที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุยั 
นายกเทศมนตร ีพรอ้มดว้ยสมาชกิสภาเทศบาล หวัหนา้สว่น
ราชการ และพนกังานเทศบาลต าบลกระจบั ไดร้บัการตอ้นรบั
จากนายโชตอินนัต ์แกว้กาวลิ รองนายกเทศมนตรตี าบลยาง
เนิง้พรอ้มคณะ ในโอกาสเดนิทางศกึษาดงูานเกีย่วกบัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ีณ 
เทศบาลต าบลยางเนิง้ อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่
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ศกึษาดงูาน ณ เทศบาลต าบลชมภ ู

เมือ่วนัที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุยั 
นายกเทศมนตร ีพรอ้มดว้ยสมาชกิสภาเทศบาล หวัหนา้สว่น
ราชการ และพนกังานเทศบาลต าบลกระจบั ศกึษาดงูานเกีย่วกบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ทีม่คีวามเป็นเลศิดา้นการเสรมิสรา้ง
เครอืขา่ย รฐั เอกชน และประชาสงัคม ณ เทศบาลต าบลชมภ ู   
อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่

ลงนามขอ้ตกลงความรว่มมือภาคีเครอืขา่ยการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลขา่วสาร ความรู้ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
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ศกึษาดงูาน ณ เทศบาลนครล าปาง 

เมือ่วนัที ่๒๔ ธนัวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลกระจบั น าโดย
นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตร ีศกึษาดงูานเกีย่วกบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดเีดน่ บรหิารตามหลกัธรรมาภบิาล
ดา้นการบรกิารสาธารณะ ณ เทศบาลนครล าปาง จ.ล าปาง 
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จดหมายขา่วเ ทศบ าลต  าบลกระจบัป ระจ าเด อืนธนัวาคม ๒๕๖๒ 
หน้าที ่ ๑๑ 

ทต.กระจบั รว่มกบัสโมสรโรตารีบ้านโปง่ รพ.สต.ดอนกระเบือ้ง และหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซี
บา้นโปง่ ลงพ้ืนทีเ่ยีย่มเยยีนมอบก าลงัใจแกผู่พิ้การ ผูป้ว่ยตดิเตยีงในเขตพ้ืนที ่

ลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยยีนผูพ้กิาร และผูป้ว่ยตดิเตยีง รว่มกับ นางวลัภา นกุลู พยาบาลวชิาชพี รพสต.        
ดอนกระเบือ้ง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรุ ี

เทศบาลต าบลกระจบั น าโดยนางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตร ีรว่มกบั สโมสรโรตารบีา้น
โป่ง รพสต.ดอนกระเบือ้ง และหา้งสรรพสนิคา้บก๊ซสีาขาบา้นโป่ง รว่มลงพืน้ทีเ่ย ีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจ  
ผูพ้กิาร และผูป่้วยตดิเตยีง ในพืน้ทีต่ าบลดอนกระเบือ้ง และต าบลหนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี
พรอ้มกนันีไ้ดม้อบเครือ่งอปุโภค บรโิภค และพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯและ
สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนิ ีเพือ่เป็นสริมิงคลในการด ารงชวีติ  

ลงพืน้ทีร่ว่มกบัคณะเจา้หนา้ทีจ่ากหา้งสรรพสนิคา้บ ิก๊ซ ี       สาขาบา้นโป่ง 

ทต.กระจบั ลงพืน้ทีร่ว่มกบันายกสโสรโรตารบีา้นโป่ง พรอ้มคณะ 

ศนูยป์ระชาสมัพนัธเ์ทศบาลต าบลกระจบั                                                                              Krachab Subdistrict  Municipality Information Center                                                                                     



จดห มา ยข า่ว เ ทศ บา ลต  าบ ลกระจบัป ระจ  าเด อืน ธนัว าคม  ๒๕๖๒ หน้าที ่ ๑๒ 

จดุบรกิารประชาชนและนักท่องเท่ียวชว่งเทศกาลปีใหม่ 

วนัที ่๒๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒ นายประกอบ วงศม์ณีรุง่ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบรุ ีลงพืน้ทีต่รวจ
เยีย่ม มอบเครือ่งดืม่บ ารงุรา่งกาย แกเ่จา้หนา้ทีเ่ทศบาลต าบลกระจบั เจา้หนา้ทีฝ่่ายปกครอง 
ต ารวจ สาธารณสขุ และประชาชนจติอาสาพระราชทาน วปร.๙๐๔ ปฏบิตัหินา้ที ่ณ จดุบรกิาร
ประชาชนและนกัทอ่งเทีย่วในชว่งเทศกาลปีใหมบ่รเิวณโคง้ดอนกระเบือ้ง ต.ดอนกระเบือ้ง อ.บา้น
โป่ง จ.ราชบรุ ี 

ทต.กระจบั รว่มอวยพรปีใหม่แดน่ายกเทศมนตร ี        
และปลัดเทศบาลต าบลกระจบั  

เมือ่วนัที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๒  นายสมศกัดิ ์ตนัเจรญิ ปลดัเทศบาล
ต าบลกระจบั น าหวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล และ ลกูจา้ง 
รว่มสวสัดปีีใหม ่นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตร ีในการ
นี ้ทา่นนายกไดก้ลา่วขอบคณุและอ านวยอวยพรปีใหมพ่รอ้มใหข้วญั
ก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 
วนัเดยีวกนั นายสรุชยั อดุมวฑิติ ผอ.กองชา่ง พรอ้มดว้ย หวัหนา้สว่น
ราชการ พนกังานเทศบาล และ ลกูจา้งเทศบาลต าบลกระจบัรว่มอวย
พรเนือ่งในวนัขึน้ปีใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๓ แด ่นายสมศกัดิ ์ตนัเจรญิ 
ปลดัเทศบาล ณ ส านกังานเทศบาลต าบลกระจบั 
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จดหมายขา่วเ ทศบ าลต  าบลกระจบัป ระจ าเด อืนธนัวาคม ๒๕๖๒ หน้าที ่ ๑๔ 



                                       หลกัฐานการสมัคร 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น และฉบบัจรงิ                                  จ านวน  ๑ ชดุ 
- ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา และมารดา                          จ านวน ๑ ชดุ 

- ส าเนาสตูบิตัร และฉบบัจรงิ                                       จ านวน ๑ ชดุ 

- รปูถา่ยขนาด ๑ นิว้                                                จ านวน ๑  รปู 
- ใบรบัรองแพทย ์และสมดุบนัทกึสขุภาพพรอ้มส าเนาประวตักิารรบัวคัซนี 

- ตอ้งน าเดก็มาแสดงตวัในวนัทีย่ืน่ใบสมคัร 
สถานทีร่บัสมคัร  ศนูยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลกระจับ (โรงเรยีนวดัจันทาราม)  
                    ศนูยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลกระจับ (บงึกระจับ)  
สอบถามเพ่ิมเตมิ กองการศกึษา เทศบาลต าบลกระจับ ๐๓๒ - ๒๙๙๓๖๔ , ๒๙๙๖๔๓ ตอ่ ๑๐๘  
ศนูยพั์ฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลกระจับ (โรงเรยีนวดัจันทาราม) ๐๓๒ - ๗๔๒๐๔๔  (บงึกระจับ) ๐๓๒ - ๗๒๐๖๖๑ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ 
เปิดรบัสมัครเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๓  อายุ  ๒-๓ ขวบ 

ต้ังแต่บัดน้ี - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

หน้าที ่ ๑๕ จดหมายขา่วเ ทศบ าลต  าบลกระจบัป ระจ าเด อืนธนัวาคม ๒๕๖๒ 
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