รดนำ้ ขอพรนำยอ้ำเภอบ้ำนโป่ง
นำงสำวเฟือ่ งลดำ กุลธอุทยั นำยกเทศมนตรี มอบหมำยให้ นำยสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบำลต้ำบลกระจับ
พร้อมหัวหน้ำส่วน พนักงำนเทศบำลต้ำบลกระจับ เข้ำร่วมรดน้ำขอพร นำยทศพล เผื่อนอุดม นำยอ้ำเภอบ้ำนโป่ง
เนื่องในโอกำสเทศกำลสงกรำนต์ เมือ่ วันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๒ ณ บ้ำนพักนำยอ้ำเภอบ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี
ในกำรนี เทศบำลฯ สนับสนุนน้ำผลไม้ (พันซ์) เพือ่ แจกให้กับผู้มำร่วมงำนครังนีได้ดมื่ คลำยร้อนด้วย
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลตาบลกระจับ ร่วมกับ สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ บ้านโป่ง จัดการประชุมคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับท้องถิ่น อาเภอ
บ้านโป่ง ณ สานักงานเทศบาลตาบลกระจับ โดยนายมงคล เกตุพันธ์ สาธารณสุขอาเภอ
บ้านโป่ง เป็นประธาน มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับท้องถิ่น
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอด้านสัญจรปลอดภัยและด้านดูแล
ผู้สูงอายุ ร่วมประชุม อาเภอบ้านโป่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ(พชอ.)เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มุ่งเน้นให้
เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้าง
ความเป็นผู้นาและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ตลอดจนสร้างเสริมบุคคล ครอบครัวและชุมชนมีสุขภาวะทางกาย จิตใจและสังคม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอบ้านโป่ง ได้พิจารณาประเด็นขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอบ้านโป่งไว้ ๔ ด้าน และกาหนดพื้นที่นาร่อง ๓ ท้องถิ่น
ดังนี้ ๑. เทศบาลตาบลกระจับ ขับเคลื่อนการพัฒนาชีวิตด้านสัญจรปลอดภัยและด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ ๒. เทศบาลตาบลกรับใหญ่ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
สัญจรปลอดภัย และด้านอาหารปลอดภัย ๓. องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขลุง
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสัญจรปลอดภัยและด้านการจัดการขยะ

เทศบำลต้ำบลกระจับ ร่วมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ ประจ้ำปี ๒๕๖๒

เทศบำลต้ำบลกระจับร่วมอนุรกั ษ์สบื สำนวัฒนธรรมประเพณี
สงกรำนต์ประจ้ำปี ๒๕๖๒ มีกำรประกวดชิงเงินรำงวัลผูส้ งู อำยุ
สุขภำพดี สร้ำงสีสนั ควำมสุข แก่ผมู้ ำร่วมงำน
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษำยน ๒๕๖๑ นำงสำวเฟือ่ งลดำ
กุลธอุทยั นำยกเทศมนตรีตำ้ บลกระจับ , สจ.อ้อยทิพย์ เลิศชุตมิ ำกุล นำยมนัส ใจเจน
ประธำนสภำเทศบำล พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ข้ำรำชกำร และประชำชนชำว
เทศบำลต้ำบลกระจับ ร่วมพิธีเปิดโครงกำรสงกรำนต์ประจ้ำปี ๒๕๖๒ ณ ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบล
กระจับ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี ภำยใต้แนวคิดสืบสำนวัฒนธรรมไทย ให้ควำมรัก พิทักษ์อนำมัยผู้สงู วัย
อำยุยืน มีกจิ กรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอำยุเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ชวี ิต บริกำรตรวจสุขภำพ
เบืองต้น ชมกำรละเล่นพืนบ้ำน ประกวดผู้สูงอำยุสุขภำพดี ชิงเงินรำงวัล รับประทำนอำหำร เครื่องดื่ม
ฟรีตลอดงำน

แสดงความยินดีแก่บณ
ั ฑิตน้อย
่ นที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวเฟื่ องลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรีตาบล
เมือวั
กระจับ เป็ นประธานมอบประกาศนี ยบัตรใหก้ บ
ั เด็กนักเรียนศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตาบลกระจับ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
้
กระจับ รร.วัดจันทาราม (ตังตรงจิ
ตร ๕) มีคณะผูบ้ ริหาร ข ้าราชการ พนักงานเทศบาล
ตาบลกระจับ และผูป้ กครองร่วมแสดงความยินดีเป็ นจานวนมาก

ประชุมประชำคมระดับต้ำบลเพือ่ จัดท้ำแผนพัฒนำท้องถิน่ เพิม่ เติม ครังที่ ๑/๒๕๖๒

เทศบาลตาบลกระจับ นาโดยนายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาลตาบลกระจับ
จัดประชุมประชาคมระดับตาบลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงาน
เทศบาลตาบลกระจับ

่ นที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สานักงานเทศบาลตาบลกระจับ นางสาวเฟื่ องลดา กุลธอุทยั
เมือวั
นายกเทศมนตรีพร ้อมคณะผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตาบลกระจับร่วมกัน
ประชุมวางแผนการทางานและเตรียมจัดกิจกรรม วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

่ นที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลตาบลกระจับจัดการประชุมรายงานความคืบหน้าศูนย ์อานวยการ
เมือวั
ความปลอดภัย ทางถนนระดับตาบล (ศปถ.ตาบล) โดยมีนายสุร ัตน์ สวัสดี รองนายกเทศมนตรี
ได ้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตาบลกระจับ เป็ นประธาน ณ สานักงานเทศบาลตาบลกระจับ

นางสาวเฟื่ องลดา กุลธอุทย
ั น ายกเท ศมน ตร ี พ ร ้อมด ว้ ยห วั หน้า ส่ว น ราช การ พ น ก
ั งาน
้
่
ลูกจ ้าง และ อสม. ของเทศบาลตาบลกระจับ ลงพืนทีพัฒนาทาความสะอาด ปร ับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์บริเวณ
่
่
่
ไหล่ทางและริมฟุตบาทถนนเพชรเกษมสายเก่า ในวันที ๒๘ และ วันที ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพือเตรี
ยม
้ กดิสิ์ ทธิจากสระโกสิ
์
ความพร ้อมในการร ับขบวนอัญเชิญนาศั
นารายณ์ ไปสูจ
่ งั หวัดราชบุร ี ในวันที่ ๖
่ าไปประกอบพิธท
้
เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. เพือน
ี านาอภิ
เษก ในการพระราชพิธบ
ี รมราชาภิเษก
และ ประชาสัมพันธ ์ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาด เรียบร ้อย บริเวณหน้าบ ้านของตนในวัน
ดังกล่าว

เทศบำลต้ำบลกระจับ ร่วมรับขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์

พิธีพลีกรรม“สระโกสินารายณ์”แหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๖๒ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตาบลกระจับ พร้อมคณะ ร่ว มพิธีพ ลีกรรมตักน้า
จากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ ณ สระโกสินารายณ์ ตาบลท่าผา อาเภอบ้านโป่ง ในการทาน้าอภิเษกสาหรับพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธี สาหรับจังหวัดราชบุรีนั้นเคยประกอบพิธีพลีกรรมตักน้าศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ตั้งของสระโกสินารายณ์ในอดีตเป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรลพบุรี
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ชาวบ้านในท้องถิ่นเชื่อกันมานานว่าน้าในสระโกสินารายณ์ศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคได้

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าสานักงานเทศบาลตาบลตาบลกระจับ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย
นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตาบลกระจับ และประชาชน
ร่วมรับขบวนอัญเชิญน้าศักดิ์สิทธิ์จากสระน้าโกสินารายณ์ ต.ท่าผา เพื่อนาไปประกอบพิธีทาน้าอภิเษก
เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้าอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี

เทศบำลต้ำบลกระจับจัดงำนวันเทศบำล ปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี พร้อม
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลกระจับ ร่วมกันจัดงานวันเทศบาลประจาปี๒๕๖๒ ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลกระจับ เพื่อราลึกถึงความสาคัญของเทศบาล และบุคลากรของ
เทศบาลได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการบริการ การอานวยความสะดวก สร้าง
ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาขอใช้บริการของเทศบาล อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคี ในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีการจัดพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจาเทศบาล พร้อมกับกิจกรรม CLEANING DAY ภายในสานักงาน และบริเวณ
ซอยเทศบาลกระจับ ๒๑ มีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน จัด
นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล พร้อมมอบเกียรติ
บัตรแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างดีเด่น
ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเพียบพร้อมทั้งในด้าน
การครองตน ครองงาน สมควรได้รับการยกย่องชมเชยและ
ประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น บรรยากาศ
เป็นไปด้วยความสุขสนุกสนาน และสามัคคีกัน

กำรแข่งขันกีฬำสีสำนสัมพันธ์ภำยในหน่วยงำน

เทศบำลต้ำบลกระจับจัดอบรมอำชีพแก่ประชำชนในเขตเทศบำล
ทต.กระจับจัดอบรมเสริมสร้ำงอำชีพกำรท้ำไข่เค็ม แชมพูสระผม
เน้นพึง่ พำตนเอง และเพิม่ รำยได้แก่ประชำชนในเขตเทศบำล
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ ณ ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบล
กระจับ นำงสำวเฟื่องลดำ กุลธอุทัย นำยกเทศมนตรีเป็นประธำนพิธีเปิดโครงกำร
ฝึกอบรมอำชีพให้แก่ประชำชนในเขต ประจ้ำปี ๒๕๖๒ โดยมีทีมวิทยำกรจำก
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