เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จดหมายข่าวเทศบาลตาบลกระจับ
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จดหมายข่าวเทศบาลตาบลกระจับ ประจาเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒

หน้าที่ ๒

ทต.กระจับร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นางสาวเฟือ่ งลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตาบลกระจับ ร่วมเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายา

ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจาปี
๒๕๖๒ โดยนายทศพล เผื่อนอุดม นายอาเภอบ้านโป่ง เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

จดหมายข่าวเทศบาลตาบลกระจับ ประจาเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒

หน้าที่ ๓

ทต.กระจับร่วมพิธถี วายพระพรเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เทศบาลตาบลกระจับ ร่วมพิธเี ชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ค่าวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวเฟือ่ งลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตาบลกระจับ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ตันเจริญ
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานงานเทศบาลตาบลกระจับ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนายทศพล เผื่อนอุดม นายอาเภอบ้านโป่งเป็นประธาน
มีหน่วยงาน ข้าราชการ ทหาร ตารวจ พ่อค้าประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระ
พรชัยมงคล พร้อมกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

จดหมายข่าวเทศบาลตาบลกระจับ ประจาเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒

หน้าที่ ๔

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตาบลทัพทัน จ.อุทยั ธานี
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตาบลกระจับ นาโดยนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ
นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตาบลทัพทัน จ.อุทยั ธานี พร้อมคณะศึกษาดูงาน เรือ่ งแนวคิดการบริหารจัดการกลุม่ ตาม
ศักยภาพผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน และการนาทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จาหน่าย ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จดหมายข่าวเทศบาลตาบลกระจับ ประจาเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒

ทต.กระจับจัดอบรมดับไฟ

หน้าที่ ๕

เทศบาลตาบลกระจับ จัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล ในวันศุกร์ที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลกระจับ โดยนางสาวเฟื่องลดา
กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีเป็นประธาน
เปิดโครงการ

จดหมายข่าวเทศบาลตาบลกระจับ ประจาเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒

หน้าที่ ๖

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (บึงกระจับ) เปิดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวเฟือ่ งลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรีตาบลกระจับ สักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธ์เพือ่ ความเป็น
สิริมงคลในการเปิดการเรียนการสอนวันแรกในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลกระจับ
(บึงกระจับ) ซึ่งเป็นแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตาบลกระจับ หมู่ ๑๑ ตาบลหนองอ้อ อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนและกิจกรรมอย่างมีมาตรฐาน มุ่งหวังพัฒนาเด็กเล็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับการศึกษาขั้นต่อไป

งานพัฒนาชุมชน สานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตาบล
กระจับ ดาเนินการประชุมคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลกระจับ ครั้งที่ ๑ /
๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาโครงการ
พัฒนาสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลกระจับ
สู่หนทางสุจริต เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมา
ภิบาล “ป้องกันการทุจริต”
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตาบลกระจับ ร่วมต้อนรับ ทีมประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี ๒๕๖๒ ตามโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ( LPA) ประจาปี ๒๕๖๒ ทีมที่ ๓ ได้แก่
นายสมพร จันทร์เพ็ญ ท้องถิน่ อาเภอเมืองราชบุรี ,นายนรเศรษฐ์ รุง่ จรูญ
ปลัดเทศบาลตาบลหลักเมือง,น.ส.ฉลองรัตน์ แจ้งเพนียด เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน และ นายประทีป มณีงาม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชานาญงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สานักงานเทศบาลตาบลกระจับ

จดหมายข่าวเทศบาลตาบลกระจับ ประจาเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒

หน้าที่ ๗

มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้ผปู้ ระสบอัคคีภยั อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชยาวุธ จันทร ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาจังหวัดราชบุรี นาถุงพระราชทาน พร้อมเครือ่ งอุปโภคบริโภค มอบ
แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ที่บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ ๑๔ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนายสุนทร สานทองกล่า และเพือ่ นบ้านที่ได้รับความ
เสียหายจากเพลิงไหม้อกี ๓ ราย คือนายธนะวัตต์ ณ บางช้าง, นายบุญลือ เซ่งเส็งและนายเดชอรุณ มัง่ ประเสริฐ เพือ่ เป็นขวัญและกาลังใจ โอกาสนี้
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กิ่งกาชาดอาเภอบ้านโป่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
ฝ่ายปกครองอาเภอบ้านโป่ง อสม. ในเขตพื้นที่ และ เทศบาลตาบลกระจับ นาโดยนายสุรัตน์ สวัสดี รองนายกเทศมนตรี ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
พร้อมเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
สาหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ในครัง้ นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๐.๐๐น. วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๖๒ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น ถูกไฟไหม้เสียหายทั้ง
หลัง มี น.ส.หลิน จงสุข อายุ ๕๔ ปี ผู้ปว่ ยออทิสติก อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวคนเดียว ในช่วงที่เกิดเหตุไฟไหม้ โดยนางกนกวรรณ หมั่นหนัก
อายุ ๔๐ ปี เพื่อนบ้านได้ให้การช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย เจ้าหน้าที่ได้สนธิกาลังดับเพลิงใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
หลังเพลิงสงบ เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอบ้านโป่ง ได้เข้าตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้น คาดว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
เนื่องจากบ้านปลูกสร้างมานานจนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีสภาพเก่า ในส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เทศบาลตาบลกระจับ จะดาเนินการให้ความ
ช่วยเหลือตามอานาจหน้าที่ต่อไป

จดหมายข่าวเทศบาลตาบลกระจับ ประจาเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒

หน้าที่ ๘

ทต.กระจับ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลกระจับ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๒

นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตาบลกระจับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาล
ตาบลกระจับ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สานักงานเทศบาลตาบลกระจับ โดยมีสาธารณสุข
อาเภอ ผู้แทนการไฟฟ้าฯ โรงเรียน หมวดการทาง สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกระจับ

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๒ สานักงานเทศบาลตาบลกระจับ
นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาลตาบลกระจับ
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลกระจับ ประชุมทบทวน
จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตาบลกระจับจัดการประชุมชี้แจงการ
รับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้กับผู้ปกครองของเด็ก
ผู้ประสบภัยทางสังคม ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลกระจับ

เมือ่ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบล
กระจับ จัดการประชุมประชาคมระดับ
ตาบลเพือ่ ทบทวนจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ ห้อง
ประชุมชัน้ ๓ สานักงานเทศบาลตาบล
ความรูเ้ กีย่ วกับวินยั ข้าราชการ

จ้างด้วยวาจา” ทาให้ไม่มาปฏิบตั งิ าน มีสทิ ธิได้รบั ค่าจ้างเพียงใด?

นางขยัน เป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลแห่งหนึ่ง ไม่มาปฏิบัติงานให้ครบตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง โดย
กล่าวอ้างว่า “ผู้อานวยการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแจ้งด้วยวาจา ว่า นายกเทศมนตรีมีคาสั่งให้เลิกจ้างนางขยัน จึงไม่ต้องมาทางาน”การแจ้งดังกล่าว ถือเป็นการ
เลิกจ้าง โดยส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาหรือไม่? และต้องจ่ายค่าจ้างและชดใช้ค่าเสียหายให้กับพนักงานจ้า งดังกล่าวหรือไม่?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้มีอานาจเลิกจ้างพนักงานจ้าง คือ นายกเทศมนตรี และพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีย่อมทราบดี ว่า ผู้บังคับบัญชา
สูงสุดที่มีอานาจเลิกจ้างพนักงานได้ คือ นายกเทศมนตรี เมื่อเทศบาลไม่ได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร นางขยันย่ อมต้องมีหน้าที่มา
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ครบระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง และเมื่อไม่ปรากฏเหตุที่เทศบาลจะเลิกจ้างนางขยันได้โดยชอบ หรือเทศบาล
ประพฤติผิดสัญญาจ้าง การที่นางขยันไม่มาปฏิบัติงาน โดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงเป็นการละทิ้งงานก่อนครบกาหนดในสัญญาในสัญญา เทศบาลย่ อมมีสิทธิเลิก
จ้างได้ และไม่ทาให้นางขยันมีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างตามระยะเวลาการจ้างที่เหลืออยู่ในสัญญา อย่างไรก็ตาม นางขยั นได้มาปฏิบัติงานตาม
สัญญาเป็นเวลา ๒ วันก่อนที่จะหยุดงาน เทศบาลจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทน ในวันที่นางขยันได้มาปฏิบัติงานตามหน้าที่ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่าง
การดาเนินคดี มิใช่ค่าเสียหายอันจะมีสิทธิเรียกได้ เพราะการนาคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นไปเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของนางขยันโดยแท้ จึงย่ อมมีค่าใช้จ่ายเป็นธรรมดา
จากการต่อสู้รักษาสิทธิของตน
(คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๙/๒๕๖๑)
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หน้าที่ ๙

การศึกษาไม่มขี ดี จากัด เรียนฟรีทโี่ รงเรียนผูส้ งู อายุ ทต.กระจับ
นางสาวเฟือ่ งลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรี เปิดเผยว่า สังคมไทยกาลังเข้าสูย่ คุ
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ สวนทางกับแนวทางการ
จัดการคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและสังคมของผู้สงู อายุในไทย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึง
มักถูกทอดทิ้งให้อยูใ่ นที่พักอาศัยเพียงลาพัง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคทางจิตใจและปัญหาด้าน
การดูแลตนเอง อาทิ โรคซึมเศร้า หรือการหกล้มในผู้สูงอายุ ซึ่งแท้จริงแล้วผู้สงู อายุและวัย
เกษียณยังคงมีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง รวมทัง้ ยังเป็นวัยที่มีเวลาว่างและมีภาระหน้าที่
นางสาวเฟื่ องลดา กุลธอุทยั
น้อย เพียงแต่ยงั คงขาดความรู้สมัยใหม่ อาทิ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทัง้ ยังคงขาดความรู้ใน
นายกเทศมนตรีตาบลกระจับ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการดาเนินชีวิต
ดังนั้นการส่งเสริมความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้สูงอายุ จึงเป็นแนวทางการพัฒนาวัยเกษียณให้มคี ุณภาพ ดังนั้นเทศบาลตาบลกระจับ จึงเล็งเห็น
ความสาคัญดังกล่าว เริม่ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีขดี ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้สูงอายุด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่ม
การพัฒนาทักษะ การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ ก่อประโยชน์ด้านสุขภาพ ทาให้สุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยง
เจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผูอ้ ื่น ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น พบปะพูดคุยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย
สามารถปรับตัวและดาเนินชีวติ ได้เหมาะสมตามวัย โดยมีวิทยากรจิตอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ และปราชญ์ชาวบ้าน มาถ่ายทอดให้ความรู้และ
ประสบการณ์แก่ผู้สงู อายุในชุมชนตามวิสยั ทัศน์ เรียนรู้อย่างมีคุณค่า สูงวัยอย่างสง่าสุขภาพดี วิถีพอเพียง ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
สาหรับหลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๑.ความรู้ที่ผู้สงู อายุต้องรู้ คือความรู้ที่ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต
๒. ความรูท้ ี่ผู้สูงอายุควรรู้ เช่น การดูแลสุขภาพ
๓. ความรู้ที่ผู้สูงอายุอยากรู้ มาจากความต้องการของผู้สงู อายุเอง
โดยจะทาการเรียนการสอนรุ่นละ ๘ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง (เวลา ๙.๐๐น.- ๑๕.๐๐น.) ทาการเรียนการสอนเดือนละ ๒ ครั้ง
ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๑ ของเดือนและวันพฤหัสบดีที่ ๓ ของเดือน โดยจะเริ่มเปิดภาคเรียนตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ถึงกันยายน โดยผู้สูงอายุทเี่ รียนจบหลักสูตร
จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลกระจับไปแล้ว จะสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้สงู อายุที่มคี ุณภาพเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เกิดจิต
อาสารุ่นใหม่ และเป็นแบบอย่างทีด่ ีให้กับชาวเทศบาลตาบลกระจับต่อไป

ปฐมนิเทศน์นกั เรียนโรงเรียนผูส้ งู อายุเทศบาลตาบลกระจับ

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวเฟือ่ งลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ
พนักงานเทศบาลตาบลกระจับ ได้ทาการปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลกระจับ จานวน ๕๒ คน และจะมี
การเปิดการสอนในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิ.ย.๒๕๖๒ โดยการเรียนการสอนเป็นการจัดกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และเป็น
สิ่งจาเป็นต่อการดาเนินชีวิต เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จาเป็น โดยวิทยากรจิตอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่
ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้สอน
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โรงเรียนผู้สงู อายุ ทต.กระจับ เปลี่ยนไม้ใกล้ฝงั่ เป็นพลังทางสังคม
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวเฟือ่ งลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตาบลกระจับ เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสู่หลักชัยที่มั่นคง ประจาปี ๒๕๖๒ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ตาบลกระจับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุให้สามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ทากิจกรรม เกิดการพึ่งพาตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อใช้ในการดาเนิน
ชีวิตที่มีคุณภาพ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการเป็นจานวนมาก ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลกระจับ

