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วันฉัตรมงคล                 

เทศบาลต าบลกระจบั Krachab  Subdistrict  Municipality   
วสิยัทศัน ์: บรกิารด ีมมีาตรฐาน สานสรา้งสงัคมเป็นธรรม      
น าสูเ่มอืงนา่อยู ่
๔๙ หมูท่ ี ่๙ ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ีโทรศพัท ์๐๓๒-๒๙๙๓๖๔            
ตอ่ ๑๐๗  www.krachab.go.th    
https://www.facebook.com/krachab 

ทรงพระเจรญิ 

ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหมอ่ม ขอเดชะ 

ขา้พระพทุธเจ้า คณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการ                              

และพนักงานเทศบาลต าบลกระจบั 

 

          เนื่องในวนัฉัตรมงคล ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เทศบาลต าบลกระจบัไดด้ าเนินการจดัท าสมดุลงนามถวายพระพร

อิเล็กทรอนกิส์ลงบนหน้าหลักเวบ็ไซต์หน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ            

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวฯ และให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  

(COVID- ๑๙ )ไม่ให้กระทบในวงกว้าง จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร                                  

หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน   www.krachab.go.th                       
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นอภ.บา้นโป่งเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจบั คร ัง้แรก    
พรอ้มมอบนโยบายการปฏบิตัหินา้ที ่
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               เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564  นายยุทธพร พิรณุสาร  นายอ าเภอบ้านโปง่ ปฏบัิตริาชการแทนผู้วา่ราชการจังหวัด  เปิดประชุมสภา

เทศบาลต าบลกระจับ  ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโปง่ จังหวัดราชบุรี  หลังคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้ประกาศ

ผลการเลอืกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระจับเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2564 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562  ใหผู้้ว่าราชการจังหวัด ก าหนดให้สมาชกิสภาเทศบาล มกีารประชุมสภาเทศบาล

ครัง้แรก ภายใน 15 วัน  นับแตว่ันประกาศผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล ซึ่งนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจงัหวัดราชบุรี   

มอบหมายให้นายยุทธพร พิรณุสาร   นายอ าเภอบ้านโปง่ ปฏบัิตริาชการแทน ในการเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ คร้ังแรก  

             โดยนายสมศักดิ์ ตันเจรญิ ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกระจับช่ัวคราว ได้เชญินายยงยุทธ หลลี้วนฐิตกิุล                   

ซึ่งเป็นผู้มอีายุมากที่สุดในท่ีประชุม ขึน้เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับชั่วคราว พร้อมน าสมาชกิฯ กลา่วค าปฏญิาณตนก่อนเข้ารับหนา้ท่ี               

ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระจับท้ังหมดได้กล่าวปฏญิาณตนวา่  

“จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึง่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจรติ และปฏิบัตหินา้ที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”   

จากนั้น นายยงยุทธ หลีลว้นฐิติกุล ได้ท าหน้าท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับช่ัวคราว  เพื่อด าเนนิการประชุมเลอืกประธานสภา รองประธานสภา 

และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกระจับ โดยท่ีประชุมได้มมีตเิลอืกนายมาโนช แป้นน้อย เป็นประธานสภาเทศบาลฯ นายยงยุทธ หลลี้วนฐิติกุล        

เป็นรองประธานสภาเทศบาลฯ และ นายมนัส รักดี เป็นเลขานุการสภา
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มาโนช แป้นนอ้ย 

ประธานสภาฯ  
ยงยทุธ หลลีว้นฐติกิลุ 

รองประธานสภาฯ  
มนสั รกัด ี

เลขานกุารสภาฯ  สภาเทศบาลต าบลกระจบั 
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         วันที ่๗  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ                 

นำยยทุธพร พริณุสำร นำยอ ำเภอบำ้นโป่ง รว่มแสดงควำมยนิดกีบั นำยมนัส          

ใจเจน ในโอกำสไดรั้บกำรแตง่ตัง้เป็นนำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ พรอ้ม 

สมำชกิสภำเทศบำลต ำบลกระจับ โดยนำยอ ำเภอบำ้นโป่ง ไดใ้หเ้กยีรต ิ            

ในกำรประดบัเครือ่งหมำยอนิทรธนู ชดุขำ้รำชกำร พรอ้มกลำ่วใหโ้อวำท                

แกค่ณะผูบ้รหิำร และสมำชกิสภำเทศบำลต ำบลกระจับ  
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ทต.กระจบั เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจบั เพือ่ใหน้ายกเทศมนตรี

ไดแ้ถลงนโยบายตอ่สภา 

             เมือ่วนัที ่๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๐.๐๐น. ณ หอ้งประชมุสภำเทศบำลต ำบลกระจับ 

นำยมำโนช  แป้นนอ้ย ประธำนสภำเทศบำลต ำบลกระจับ เปิดประชมุสภำเทศบำล สมยัสำมญั สมยัแรก 

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔   เพือ่ใหน้ำยกเทศมนตรไีดแ้ถลงนโยบำยตอ่สภำเทศบำล  อำศยัอ ำนำจ             

ตำมควำมนัย มำตรำ ๔๘ ทศ แหง่ พรบ.เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ   (ฉบบัที ่๑๔)           

พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนำยมนัส  ใจเจน นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรงำน       

ในหว้งระยะเวลำ สีปี่ไว ้๖ ดำ้น ดงันี ้ 

๑. นโยบำยเรง่ดว่น๒. นโยบำยกำรพัฒนำดำ้นสงัคมและคณุภำพชวีติ 

๓. นโยบำยกำรพัฒนำดำ้นกำรจัดระเบยีบชมุชน สงัคมและกำรบรหิำร 

๔. นโยบำยกำรพัฒนำดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

๕. นโยบำยกำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 

๖. นโยบำยกำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกจิ 
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อ่านรายละเอียดค าแถลง

นโยบายนายกเทศมนตร ี
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          วนัที ่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ นำยอัครเดช วงษ์พทัิกษ์โรจน ์ สส.รำชบรุ ี เขต ๔ พรอ้มดว้ย นำยณัฐวฒุ ิ นลิดว้ง               

หัวหนำ้หมวดกำรทำงบำ้นโป่ง นำยสมชยั โยมดว้ง หน.ฝ่ำยสง่น ้ำและบ ำรงุรักษำที ่ ๑ นครชมุ นำยธนนันท ์ จันทรส์วำ่ง 

หน.ฝ่ำยสง่น ้ำและบ ำรงุรักษำที ่ ๑ นครปฐม นำยประธำน สงวนรัตน ์ ปลัดอบต.หนองออ้ ปฏบิัตหินำ้ที ่                          

นำยก      อบต.   หนองออ้ และนำยมนัส ใจเจน นำยกเทศมนตร ีต ำบลกระจับ พรอ้มคณะผูบ้รหิำร สมำชกิสภำเทศบำล

ต ำบลกระจับ ลงพืน้ทีร่ว่มวำงแผนกำรแกปั้ญหำน ้ำทว่มในพืน้ทีเ่ทศบำลต ำบลกระจับ อบต.หนองออ้ และอบต.หนองกบ 

บรเิวณคลองชลประทำนทำ่ผำ- บำงแกว้ หมูท่ี ่ ๑๒ ต.หนองออ้ อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบรุ ีมรีะยะควำมยำวประมำณ ๕  กม. 
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เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายมนัส  

ใจเจน นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ     

พร้อมคณะลงพืน้ที่ตรวจจุดปัญหาน้ าท่วม 

บริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๓ ,           

ซอยเทศบาลกระจับ ๔ ,คลองบางตาล ,  

คลองหน้าอู่แต้ฮะหลี ,คลอง ม.๑๓  และ

คลองบริเวณ ใต้สะพานลอย  

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีต าบล

กระจับ พร้อมรองนายกเทศมนตรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ

ติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่

ประชาชน  
     เมือ่วนัที ่๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔   นายมนัส             

ใจเจน นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั พรอ้มดว้ย

คณะผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลต าบล

กระจบั รว่มประชมุวางแผนการท างาน              

บูรณาการรว่มมอืกบัทุกภาคส่วนในการป้องกนั 

ควบคุม และระงบัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่    

ณ หอ้งประชมุเทศบาลต าบลกระจบั 
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ทต.กระจบัรว่มกบั อบจ.ราชบุร ีมอบหน้ากากอนามยัพรอ้มเชญิชวนใหป้ระชาชนลงทะเบยีน              

ฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-๑๙ 

วนัที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวออ้ยทพิย ์เลศิชตุมิากลุ สมาชกิสภา อบจ.ราชบุร ีเขต ๓ ลงพืน้ทีร่ว่มกบั นายมนัส  ใจเจน 

นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั พรอ้มคณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภาเทศบาลต าบลกระจบั มอบหนา้กากอนามยัพรอ้มเชญิชวน

ประชาชนในพืน้ทีล่งทะเบยีน    ฉีดวคัซนีเพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัทีป่ลอดภยัห่างไกลจากโรคโควดิ-๑๙ ทางแอพพลเิคชนั “หมอพรอ้ม” 

หรอืลงทะเบยีน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจบั ในวนัและเวลาราชการ  โดยเทศบาลต าบลกระจบั ไดร้บัการสนับสนุนหนา้กาก

อนามยัจากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัราชบุร ีจ านวน ๑,๔๕๙ กลอ่ง เพือ่มอบใหก้บัประชาชนในพืน้ที ่ผูไ้ดร้บัผลกระทบทีม่คีวาม

เสีย่งสงู ดงันี ้กลุม่ผูส้งูอาย ุจ านวน ๑,๒๕๕ คน กลุม่ผูม้โีรคประจ าตวั กลุม่ผูพ้กิาร จ านวน ๑๖๘ คน กลุม่ผูอ้ยูใ่นภาวะพึง่พงิ            

จ านวน ๓๖ คน และ ผูป้ฏบิตัหินา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-๑๙  
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