
ปีที่  7  ฉบับที่  13  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2557

โครงการ ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้ที่มีปัญหาทางกายภาพ วันพ่อแห่งชาติ

เลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ อวยพรปีใหม่ โครงการกระจับ ห่วงใย ดวงตา ผู้สูงวัย

งานวันเด็ก
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เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 นายธนกร 
ขุนทองแก้ว ปลัดเทศบาลตำาบลกระจับ และ
เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตำาบลกระจับ ร่วมกับ ร.ต.ประชา  
แก้วชูศรี ประธานชมรมและคณะกรรมการ
ชมรมผูส้งูอายเุทศบาลตำาบลกระจบั จดัประชมุ
คณะกรรมการชมรมฯ เพื่อแจ้งผลการดำาเนิน
งานของชมรม และตดิตามงานผู้สงูอาย ุพร้อม
วางแผนและนโยบายในการปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ 2557 

ทีป่ระชมุสภาเทศบาลในคราวประชมุสภาฯ สมยัสามญั สมยั
ที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 
โหวตเสียงท่วมท้นผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำาปี 
พ.ศ. 2557 ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำาบลกระจับ 
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2557 
จำานวน 52,407,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่าง
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล โดยได้รับการพิจารณา
จากสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณทั้ง
ฉบับ ด้วยมติเสียงเป็นเอกฉันท์ ในการนี้ นางสาวเฟื่องลดา 
กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตีำาบลกระจบั กลา่วขอบคณุทีป่ระชมุ 
พรอ้มยนืยนัวา่จะดแูลการใชง้บประมาณใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงเป็นประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด

สภาฯ โหวตเสียงท่วมท้นผ่าน

ร่างเทศบัญญัติ งบฯ ปี 57

พระราชดำารสัพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึน้ปใีหม ่

พุทธศักราช 2557 วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม 2556

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความ
ปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความ
สำาเร็จสมประสงค์ ในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของทุกคน คงไม่แตกต่าง
กันนัก คือต้องการให้ตนเอง มีความสุขความเจริญ และให้บ้านเมืองมีความ
สงบร่มเย็นในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลาย รักษาสุขภาพกายสุขภาพจิต ให้
สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้เต็มกำาลัง ข้อสำาคัญ จะ
คิดจะทำาสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตน และ

งานของชาติ จักได้ดำาเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรง 
ไม่ติดขัด และบรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุข ความเจริญ 
และความสงบรม่เยน็ ดังทีท่กุคนตัง้ใจปรารถนา ขออานภุาพ
แหง่คุณพระศรรีตันตรยั และสิง่ศักด์ิสทิธิ ์จงคุ้มครองรกัษา
ท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุข
กายสุขใจตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

ส.ค.ส.พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 
พุทธศักราช 2557 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในฉลองพระองค์สากลสีน้ำาเงินเข้ม ทรงผูกเนกไทสีเขียวอ่อน มีลวดลายเข้า
ชุดกับผ้าปักพระกระเป๋า ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว ฉลองพระบาท 
สีดำา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระเก้าอี้สีขาว หน้าพระแกล หรือ
หน้าต่าง ณ พระตำาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน ทรงฉายกับคุณทองแดง 
สุนัขที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2541 สวมเสื้อสีเหลือง หมอบอยู่แทบพระบาทด้านขวา ด้านขวาบน มี
ตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับ ส่วนด้านซ้าย มีผอบทองประดับ ด้านล่างของผอบทอง มีตัวอักษร
สีเหลือง ข้อความว่า “ส.ค.ส. 2557” และตัวอักษรสีส้ม ข้อความว่า “สวัสดีปีใหม่ ด้านขวา ใต้ตรา

พระมหาพิชัยมงกุฎ มีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยตัวอักษร
สีฟ้า ว่า “ขอจงมีความสุขความเจริญ” และข้อความภาษา
อังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเขียวเข้ม ว่า “HAPPY NEW 
YEAR 2014” ด้านล่างของ ส.ค.ส.มีแถบสีเขียวเข้ม มุม
ล่างขวามีข้อความ “ก.ส.9” ปรุง 060931 ธ.ค.56 พิมพ์ที่ 
โรงพมิพส์วุรรณชาด ท.พรหมบตุร ผูพ้มิพโ์ฆษณา Printed 

at the Suvannachad publishing, D Bromaputra. Publisher” 
กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบบันี ้เปน็ภาพใบหนา้คนเลก็ๆ เรยีงกนัดา้นละ 
3 แถว ส่วนด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละ 2 แถว ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม

บัตรอวยพรที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปีพุทธศักราช 2557  
ด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทาน มีพระนามาภิไธย มวก.   ส่วนด้านในมีข้อความภาษาอังกฤษว่า “Season’s Greeting and Best 
Wishes for a Very Happy New Year” พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย ด้านล่างมีข้อความภาษาอังกฤษว่า “From Their Royal 
Highnesses the Crown Prince and Princess of Thailand” ในบัตรอวยพรมีพระฉายาลักษณ์ 3  ภาพ พระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ในฉลองพระองคช์ดุเครือ่งแบบเตม็ยศ สายสะพายจกัร ีทรงฉายรว่มกบัพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์
เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลกระจับ 
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ประชุมประจำาเดือน อสม.ทต.กระจับ

นายกเฟื่องลดา กล่าวอวยพร และให้โอวาท หัวหน้าส่วนราชการ

และพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำาปี พ.ศ. 2557

กจิกรรมแจกเบีย้ยงัชพีประจำาเดอืนกมุภาพนัธ ์                                                                                                           

 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำาบล
กระจับ มอบหมายให้ นายธนกร ขุนทองแก้ว ปลัดเทศบาลตำาบลกระจับ และกอง
สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบาลตำาบลกระจบั จดัประชมุประจำาเดอืน อสม.เทศบาล
ตำาบลกระจับ เพื่อแจ้งข่าวสารด้านสาธารณสุขและติดตามงานของ อสม. แต่ละชุมชน 
พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2557

เมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ ์2557 นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตีำาบล
กระจับ เป็นประธานแจกเบี้ยยังชีพ ประจำาเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำานักงาน
เทศบาลตำาบลกระจับ โดยจัดมอบเบีย้ยงัชพีในแตล่ะประเภทตรงตามประสงคข์อง
ผู้รับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งมุ่งเน้นการ
พฒันาดา้นคณุภาพชวีติและความเปน็อยูข่องผูสู้งอายแุละผูพิ้การใหม้คีณุภาพชวีติ
ท่ีดขีึน้ อกีท้ังยงัเป็นการดแูลเอาใจใส่และเปน็การเสรมิสรา้งขวญัและกำาลังใจใหแ้ก่
ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

นายธนกร ขุนทองแก้ว ปลัดเทศบาล นำาหัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมอวยพร นางสาวเฟื่องลดา  
กลุธอทุยั นายกเทศมนตรีตำาบลกระจบั เนือ่งในวนัขึน้ปใีหม ่ในการนี ้ 
ทา่นนายกฯ ได้กล่าวขอบคณุและอวยพรปใีหมพ่รอ้มใหข้วญักำาลงั
ใจในการปฏิบัติงานแกหั่วหนา้สว่นราชการ พนกังาน ลกูจ้างทุกคน

บรรณาธิการแถลง

....สวัสดีปีใหม่ครับ พี่น้องชาวท้องถิ่น สำาหรับกระจับสาร 
รายงานประชาชน ปีที่ 7 ฉบับท่ี 13 ประจำาเดือนมีนาคม 
2557 ได้รวบรวมกิจกรรมท่ีสำาคัญเกี่ยวกับการพัฒนา การ
บริการประชาชน และแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะในฉบับ
นี้สภาเทศบาลตำาบลกระจับ มีมติเห็นชอบร่างงบประมาณ 

รายจ่ายประจำาปี 2557 เพื่อนำาไปพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำาบลกระจับ
ประจำาปี พ.ศ. 2557  นอกจากนี้ยังมีข่าวกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ การมอบแว่นสายตา การมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ใน
งานโครงการกระจับ ห่วงใย ดวงตาผู้สูงวัย การประชุมผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมเนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ของ อสม.เทศบาลตำาบลกระจับ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
กำาหนดการชำาระภาษี การจดทะเบียนพาณิชย์ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมี
ความสุข สดชื่น สมหวัง มีสุขภาพที่แข็งแรง โชคดีต้อนรับปีม้า แล้วพบ
กันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ!

 นางสาวศรรวรี ์จติคำา รองปลดัเทศบาล นำาทมีหวัหนา้ส่วนราชการ พนกังานเทศบาล ลูกจา้ง ร่วม
อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แด่ นายธนกร ขุนทองแก้ว ปลัดเทศบาลตำาบลกระจับ 

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมอวยพร
เนือ่งในวันข้ึนปีใหม่แด ่นางสาวศรรวร์ี จติคำา รองปลดัเทศบาล
ตำาบลกระจับ
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อสม.จิ๋ว ออกภาคสนามปฏิบัติงานจริง
เทศบาลตำาบลกระจับจัดอบรมเด็ก และ 

เยาวชน ให้รู้ทันป้องกันและควบคุม โรค
ไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 
2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทาราม 
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 
อสม.จิ๋ว เด็ก และเยาวชน อายุ 7-15 ปี มี
ความรู้ ความเข้าใจ วิธีป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลอืดออกในบรเิวณบ้าน และชมุชนของ
ตนเอง โดยทีมวทิยากรจากสาธารณสขุอำาเภอ 
บา้นโปง่ คาดวา่จะสามารถลดอตัราการเกดิโรค
ได้ในระดับหนึ่ง มีเด็กและเยาวชนให้ความ
สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำานวนมาก

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 หลังจากอบรมภาคทฤษฎี ในโครงการรู้ทันป้องกัน และควบคุม 
ไข้เลือดออก เสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มอสม.จิ๋ว เด็กๆ และเยาวชน ได้ออกภาคสนามปฏิบัติการสำารวจ 
ตรวจสอบ กำาจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำายุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตชุมชน และ 
การวัดรอบเอวกับผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีปัญหาความอ้วน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดย 
ใช้หลัก 3 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำาลังกาย และอารมณ์

นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตรีตำาบลกระจบั  ไดเ้หน็ถงึความสำาคญัของ
การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแกผู้่ปกครองในเร่ืองการอบรมเลีย้งดเูดก็และแนวทางการจดั
กิจกรรม ในการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัเดก็ปฐมวยั จงึไดจ้ดัใหม้กีารประชมุผูป้กครอง 
ขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลกระจับ โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหวา่งผู้ปกครองกบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ตลอดจนการประสานความรว่มมอืกนัในการ
พัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการที่สมวัย พร้อมที่จะได้รับการศึกษาในระดับต่อไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลกระจับ ประชุมผู้ปกครอง
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เตรียมพร้อมซ้อมการดับเพลิง

เรื่องนา่รู้ หลอด LED ดอียา่งไร   

ศนูยป์ระสานงานรกัษาความปลอดภยัประจำาทอ้งถิน่ (ศปถ.ทต.กระจบั) 

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำาบลกระจับเตรียมความพรอ้ม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำาบลกระจับ ร่วมกับ บริษัท พี  
รับเบอร์ จำากัด โรงงานในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพ 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี 
ตำาบลกระจับ พรอ้มด้วยนายธนกร ขนุทองแกว้ ปลดัเทศบาล หวัหนา้สว่นราชการ และ
พนักงานเทศบาลทุกท่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอำาเภอบ้านโป่ง ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน พร้อมแนะนำาการใช้หลอดไฟฟ้า LED แทนหลอดไฟฟ้าชนิดเดิม ซึ่งเป็น 
การเพิม่ทางเลือกในการประหยดัพลงังานอกีวธิหีนึง่ และเทศบาลฯจะไดน้ำาความรูใ้น 
ครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป

หนีไฟให้กับพนักงานของบริษัท ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เป็นการปฏิบัติตามกฎ
กระทรวงแรงงาน เรื่องกำาหนดมาตรฐานการบริหารจัดการและดำาเนินการด้านความ
ปลอดภัยในอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยในการทำางานสำาหรับลูกจ้าง 

เทศบาลตำาบลกระจบั โดย นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทัุย นายกเทศมนตรตีำาบลกระจบั ไดใ้หค้วามสำาคญัเกีย่วกบัการปอ้งกนั และ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำาท้องถิ่น ไว้บริเวณ 
ชั้น 1 ข้างห้องทะเบียนราษฏร์ อาคารสำานักงานเทศบาลตำาบลกระจับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด ฯลฯ ในพื้นที่โดยมีการบูรณาการการทำางานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำารวจ อำาเภอ กำานัน ผู้ใหญ่
บ้าน อาสาสมัครชุมชน ที่ผ่านมาได้รับการประสานงานจากสถานีตำารวจภูธรอำาเภอบ้านโป่ง พี่น้องประชาชน ขอดูกล้องวงจรปิด 
ประสานข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสืบสวนคดี เช่น คดีอุบัติเหตุ คดีโจรกรรม คดีอาชญากรรม ฯลฯ

เทศบาลตำาบลกระจับ โดย นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี ตำาบลกระจับ ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนดา้นบรกิารขอ้มลูขา่วสารต่างๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจทีถู่กต้อง จงึไดจ้ดัทำาศนูยข์้อมลูขา่วสารบรกิารประชาชน เพื่อส่งเสรมิ
ประชาชนให้มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ รับรู้เกี่ยวกับการดำาเนินการต่างๆ ของเทศบาลฯ พร้อมทั้งได้จัดทำาเว็บไซต์
เทศบาลตำาบลกระจับ ท่ี www.krachab.go.th และให้บรกิารอนิเทอรเ์นต็ตำาบลแกป่ระชาชนทัว่ไป ซึง่ไดจ้ดัสถานทีบ่ริการประชาชน
ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำานักงานเทศบาลตำาบลกระจับ เปิดให้บริการในวันเวลาราชการ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถติดต่อได้ที่งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น กองวิชาการและแผนงาน โทร. 0-3229-9364 ต่อ 107

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำาบล
กระจบัเตรยีมพรอ้ม 24 ชัว่โมง ในการชว่ยเหลอืสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุทางถนน 
และช่วยเหลือให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี 
รวมท้ังการเคลือ่นยา้ยผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งปลอดภยัรวดเรว็ 
ตามหลกัวชิาการ และยงัสามารถใหก้ารสนบัสนนุประสานงานกบัหนว่ยงานใกลเ้คยีง เพือ่
การบริการได้อย่างทันท่วงที ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ได้อีกทางหนึ่ง

สามารถติดต่อสายด่วนที่หมายเลข 1669 หรือที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำาบลกระจับ โทร. 0-3229-9364 ต่อ 110
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ในงานโครงการ กระจับห่วงใย ดวงตาผู้สูงวัย ประจำาปี 2556

นายกเฟื่องลดา นำาคณะผู้สูงอายุ ร่วมถวายความจงรักภักดี

สังสรรค์งานปีใหม่ของ อสม.เทศบาลตำาบลกระจับ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำาบล
กระจับ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กระจับห่วงใย ดวงตาผู้สูงวัย ประจำาปี 2556 
ณ สำานักงานเทศบาลตำาบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำาบลกระจับ พร้อมกันนี้ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานพร้อมใจกันถวาย 
ความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวาย
ราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรต ิและรว่มกนัรอ้งเพลงสรรเสรญิพระบารมแีละเพลงสดดุมีหาราชา 
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ กิจกรรมมอบแว่นสายตาแก่ผู้มีปัญหาทางสายตา  
แจกเบ้ียยงัชีพประจำาเดอืนธันวาคม การให้บรกิารตรวจวัดความดนัโลหติ การตรวจสขุภาพ
เบือ้งตน้ และการตรวจวดัสายตาจากจกัษแุพทย ์พรอ้มรบัประทานอาหารและเคร่ืองดืม่ฟรี 
ตลอดงาน การจัดงานครั้งนี้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง

 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557  นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำาบลกระจับ 
ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และขอบคุณในโอกาสปีใหม่ประจำาปี 2557 เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจ
ในการทำางาน ให้กับ กลุ่ม อสม.เทศบาลตำาบลกระจับ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขมูลฐานของเทศบาลโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง 
สร้างความสุขและความประทับใจ แก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
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โครงการ ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้ที่มีปัญหาทางกายภาพประจำาปี 2556

นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำาบลกระจับ เผยว่า สำานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน ของประชากร
ในเขตเทศบาลตำาบลกระจับ รวม 2 ตำาบล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557) 
สรุปได้ดังนี้

สำ�นักบริหารการทะเบียน�กรมการปกครอง�
ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน�ของเทศบาลตำ�บลกระจับ

เทศบาลตำ�บลกระจับ�
ประชาสัมพันธ์กำ�หนดการชำ�ระภาษี�ประจำ�ปี�2557

ประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนพาณิชย์               

 ตำาบล ชาย หญิง รวม
หนองอ้อ  3,017 3,312 6,329
ดอนกระเบื้อง 735 793 1,528
 รวม 3,752 4,105 7,857

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) ภายในเดือน  
กมุภาพนัธ ์2557 และชำาระภาษภีายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัทีไ่ด้แจ้งการประเมิน

2. ภาษปีา้ย ยืน่แบบแสดงรายการภาษปีา้ย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม 2557 และ
ชำาระภาษีภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้แจ้งการประเมิน

3. ภาษีบำารุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ทุกปีประเมิน (ทุก 4 ปี) 
ชำาระภาษี  ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2557 

หมายเหตุ ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำาบลกระจับ     
โทร. 0-3229-9364 ต่อ 104

สำานักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำาบลกระจับ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เริ่มประกอบกิจการอันอยู่ในข่ายต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ เช่น กิจการซื้อมาขายไป หรือการผลิตเพื่อจำาหน่าย เป็นต้น ให้ยื่นการจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ  
หมายเหตุ : สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลตำาบลกระจับ โทรศัพท์ 0-3229-
9364 ต่อ 104

นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำาบลกระจับ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลกระจับ ได้ดำาเนินการมอบ
อปุกรณช์ว่ยในการพยงุตวัตาม “โครงการสง่เสรมิฟืน้ฟสูขุภาพผูท้ีม่ปีญัหาทางกายภาพ” ให้กบัผู้สงูอายท่ีุมปัีญหาทางกายภาพ 
โดยสรุปได้ดังนี้

 รถเข็น ไม้เท้าขาเดียว ไม้เท้า 3 ขา ไม้เท้า 4 ขา รวม
 7 ราย 39 ราย 10 ราย 13 ราย 69 ราย



ทต.กระจับ จัดงานฉลองวันพ่อแห่งชาติ ครบ 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 อย่างสมพระเกียรติ
5 ธันวาคม 2556 ภาคเช้า เวลา 07.30 น. ณ 

วัดจันทาราม นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายก
เทศมนตรีตำาบลกระจับ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกันทำาบุญ
ตักบาตร แด่พระสงฆ์จำานวน 25 รูป

เวลา 9.00 น. ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ถวายเครือ่งราชสกัการะพานพุม่เงนิ-พุม่ทองสูเ่วทปีระดษิฐาน 
พร้อมกล่าวนำาคำาถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อแสดงถึง 
ความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ธันวาคม 2556 ภาคเย็น เวลา 16.30 น. สำานักงานเทศบาลตำาบลกระจับ
นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำาบลกระจับ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงาน

เทศบาล ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม เดินเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณจุดสามแยกกระจับ  
เคลื่อนริ้วขบวนไปยังบริเวณงาน ณ โรงจอดรถเทศบาลฯ โดยการนำาขบวนโดยวงดุริยางค์จากโรงเรียนวัดจันทาราม

เวลา 18.00 น. ประธานในพิธี
มอบโล่พ่อดีเด่น ประจำาปี 2556 ให้
กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคุณพ่อ
ดีเด่นทั้ง 12 ท่าน ในการนี้ต้องขอ

ประธานในพธิ ีพรอ้มดว้ยคณะผูแ้ทนจาก
ชุมชน หน่วยงานราชการ เอกชน องค์กร
ตา่งๆ รว่มกนัถวายเครือ่งราชสกัการะพาน
พุม่เงนิ-พุม่ทองสูเ่วทปีระดษิฐานพระบรม
สาทสิลกัษณพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

เวลา 19.19 น. นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำาบลกระจับ ประธานในพิธีนำาจุด
เทียนชัยถวายพระพร กล่าวนำาคำาถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงสดุดีมหาราชา ชมพลุสี หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหาร สร้างความประทับใจให้กับ 
ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

แสดงความยินดีกับ ร.ต.ประชา  แก้วชูศรี ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลกระจับ และ นายวิชาญ  ศรีสัญญา สมาชิก
สภาเทศบาลตำาบลกระจับได้รับมอบโล่พ่อดีเด่นด้วย                                                                                                  

กิจกรรมงานวันเด็กปี 57 เทศบาลตำาบลกระจับ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ บริเวณสำานักงานเทศบาลฯ ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำาบลกระจับได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างเสริมให้
เด็กและเยาวชน รู้รัก สามัคคี กล้าคิดกล้าทำาในสิ่งที่ถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะนำาไปพัฒนาชาติบ้านเมือง 
ในอนาคต โดยเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น ซุ้มเกมส์จากโรงเรียนนารีวุฒิ รัตนราษฎร์บำารุง ดอนบอสโก  
วัดจันทาราม การแสดงจากนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ ระบายสีปูนปลาสเตอร์ เกมส์โยนห่วง เกมส์เป่า
ลูกโป่ง ฯลฯ และมีซุ้มอาหาร เครื่องดื่มไว้บริการฟรีตลอดงาน มีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กปีนี้เป็นจำานวนมาก บริษัท 
ห้างร้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสนับสนุนของรางวัล อาทิเช่น บจก.ราชาเซรามิค บจก.นำาเชา บจก.อาร์มาเชล 
บจก.วีอาร์เค สเปคตรัม ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
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