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ศูนย์ประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลกระจับ

นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ พร้อมด้วย    
สจ.อ้อยทิพย์  เลิศชุติมากุล  ส.อบจ.เขต  3 บ้านโป่ง  และคณะ          
ร่วมต้อนรับ นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอ าเภอบ้านโป่ง เนื่องในโอกาส
มาด ารงต าแหน่งนายอ าเภอบ้านโป่งคนใหม่ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2565    ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในการนี้
เทศบาลฯ สนับสนุนอาหาร (ข้าวหมูแดง)เพ่ือแจกให้กับผู้มาร่วมงาน
ครั้งนี้ได้รับประทานกลางวัน ด้วย

ร่วมต้อนรับ นายอ าเภอบ้านโป่งคนใหม่ 

เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตทีดี่ ชุมชนเข้มแข็งยัง่ยืน
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14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก "มอบความรัก มอบความสุข"  

วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลกระจับ และ นางสาวอ้อยทิพย์ เลิศชุติมากุล ส.อบจ.เขต บ้านโป่ง จ.ราชบุรี           
ร่วมมอบอาหาร  น ้าดื่ม  นม   ไอศกรีม  จ านวน 1,000 ชุด  ให้กับประชาชน ในกิจกรรม 
“14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก มอบความรัก ความสุข”  โดยมี นายมาโนช แป้นน้อย 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล
กระจับ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  ในการน้ี             
นายมนัส  ใจเจน นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ ได้จัดตั้งตูร้บับริจาค “ปันน ้าใจ” เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมดว้ย

เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตทีดี่ ชุมชนเข้มแข็งยัง่ยืน
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พิธีจุดเทียนมาฆประทีปพระราชทานสมเด็จเจ้าฟา้ฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีต าบล
กระจับ และคณะ ร่วมพิธีจุดเทียนมาฆประทีปพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟา้ฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เน่ืองในวันมาฆบูชา ประจ าปี
2565 ณ วิหารมูลนิธิพุทธานุสรณ์   อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี                   
ดร.ประภัสสร คุ้มสุวรรณ์ เป็นประธาน และ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสด์ิ                  
ที่ปรึกษากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ ร่วมพิธี
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายมาโนช แป้นน้อย ประธานสภา
เทศบาลต าบลกระจับ เปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายมนัส ใจเจน 
นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง          
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลกระจับ นายมนัส ใจเจน 
นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และ

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลต าบลกระจับ รับมอบ
ชุดวอร์มส าหรับปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 
15 ชุด โดยการสนับสนุนของ บริษัท
ราชาเซรามิค จ ากัด และบริษัท 

ราชาปอร์ซเลน จ ากัด

ร่วมรับมอบชุดวอร์มส าหรับปฏิบัติหน้าที่งานป้องกัน  

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ เข้า
รับการตรวจประเมิน 1 อ าเภอ 1 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการ
บริหารจัดการท่ีดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จาก 
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ระดับอ าเภอ
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เทศบาลต าบลกระจับ น าโดย นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี จัดโครงการคัด
กรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ขึ้นในวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบลกระจับ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝา้ระวัง คัดกรองเบื้องต้นด้วย ATK ติดตาม
ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความรู้ด้านระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือไม่ให้เป็นพาหะ
น าโรคระบาดในชุมชน โดยได้รับเกียรติจากคุณยุพา พูลสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.หนองอ้อ 
และ คุณกรรธิมา พรมรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บ้านโป่ง เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ มี ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทน อสม.
ทุกชุมชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมโครงการ

โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
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เทศบาลต าบลกระจับ น าโดย นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีต าบล
กระจับ ร่วมกับ นางยุพา พูลสวัสด์ิ ผอ.รพ.สต.หนองอ้อ พร้อมคณะ 
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา -2019 (โควิด-19) เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ณ หน่วยบริการฉีด
วัคซีนเทศบาลต าบลกระจับ จ านวน 9 ครั้ง ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 6
ตุลาคม 2564 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 รวมยอดฉีดวัคซีนไปแล้ว
ท้ังส้ิน 4,481 ราย
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แจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
24 ชม.
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โดยแสกนผ่านทาง QR code
▼

http://www.krachab.go.th/helping
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แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ปี 2565
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เทศบาลต าบลกระจับ  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผูต้ิดต่อราชการของ
หน่วยงาน  ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลกระจับ ประจ าปีงบประมาณ 2565      
ผ่านระบบสารสนเทศ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช.  ภายในวันที ่         

30 เมษายน 2565  โดยแสกนผ่านทาง QR code 
▼
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https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

**การยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
ก่อนท าแบบส ารวจ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเลขทีบ่ัตร
ประชาชน และปอ้งกันการตอบซ ้าของผู้ใช้งานเท่านัน้ ไม่มีการ
เชือ่มโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ ทัง้สิน้
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เทศบาลต าบลกระจับขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ท่ีมียอดค้างช าระค่าน ้าประปา 2 เดือน
ข้ึนไป ให้ติดต่อช าระค่าน ้าประปาได้ท่ี กองการประปา เทศบาลต าบลกระจับ  

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกงดจ่ายน ้าประปาจากทางเทศบาล   
และ ขอบคุณส าหรับท่านที่ช าระค่าน ้าประปากับทางเทศบาลเรยีบร้อยแล้ว

สอบถามเพ่ิมเติม  ☎️ 032-299364 ต่อ 109 วันเวลาราชการ 

ประกาศแนวทางการจัดเก็บค่าน ้าประปา (กรณีค้างช าระ)
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