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ประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จดหมา่ยขา่วเทศบาลต าบลกระจบั 

วิสัยทัศน ์  
บริการดี มีมาตรฐาน  สานสร้างสังคมเป็นธรรม 

 น าสู่เมืองน่าอยู่ 

ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมฯ ตรวจเยี่ยมบึงกระจับ 

         เมื่อวนัที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายทศพล เผื่อนอุดม 

นายอ าเภอบ้านโป่ง ร่วมกับ ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลต าบลกระจับ        

น าโดยนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี อบต.หนองอ้อ 

และ อบต.หนองกบ ให้การตอ้นรับ นายประยูร รัตนเสนีย์  

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมคณะ ในโอกาส

เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และรับทราบ

ปัญหาความตอ้งการ หารือแนวทางร่วมกันในการวางแผนพัฒนาพื้นที่

บึงกระจับ แบบบูรณาการยั่งยืน ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดราชบุรี ต่อไป 



       

   เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มสตรีเทศบาลต าบล

กระจับ น าโดยนางสาวเฟื่องลดา กุลธอทุัย นายกเทศมนตรี 

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนากลุม่สตรี        

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย          

ต.หนองสาหร่าย จ.กาญจนบุร ีตามโครงการอบรมกลุ่มสตรี

เทศบาลต าบลกระจับประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ได้รับการต้อนรับจากคุณจรัญ เสือพู่ ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีต าบลหนองสาหรา่ย พร้อมคณะ คุณแรม 

เชียงกา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองสาหร่าย / 

ผู้อ านวยการศูนยฯ์ ใหเ้กียรติเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ

การพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างงาน 

สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี และคุณจิตติมา พูลแจ่ม 

พัฒนาการชุมชนอ าเภอพนมทวน ถ่ายทอดความรู้เรื่องสิทธิ

และบทบาทหน้าทีข่องกลุ่มสตรี  

กลุ่มสตรีเทศบาลต าบลกระจับรับฟังการ

บรรยาย และศึกษาดูงานเกี่ยวกับวสิาหกจิ

ชุมชนในต าบลหนองสาหร่าย 

ฐานที่ ๑ การเลี้ยงไส้เดือน การทอผ้า การ

ท าพริกแกงสตูรโบราณ และขนมนางเล็ด 

ฐานที่ ๒ การท าเครื่องจักรสานพลาสติก 

ทอพรมเช็ดเท้า 

ฐานที่ ๓ บ้านโกรกยาว โรงงานน้ าดื่ม

ชุมชน 

ฐานที่ ๔ บ้านหนองขุย สถาบันการเงิน 

การออม กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนสวสัดิการ

ชุมชน ธนาคารความดี  
พฒันำศกัยภำพกลุม่สตรดีงูำนบำ้นหนองสำหรำ่ย 
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คณุแรม เชยีงกำ ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตร ีใหเ้กยีรตเิป็น
วทิยำกร  



ตน้แบบผูส้งูอายุ

ชมุชนหมูบ้่านสะอาด 

ปราศจากโรค 
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เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี พร้อม

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล

ต าบลกระจับ ร่วม กับ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลกระจับน าโดย ร.ต.ประชา แก้วชูศรี 

ประธานชมรมฯ จัดโครงการผู้สูงวัย สุขภาพอนามัยแข็งแรงประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๑ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ อ.บ้านโป่ง          

จ.ราชบุรี มีการรับฟังพระธรรมเทศนาและทอดผ้าป่าจากชุมชน บริษัท ร้านค้า ในเขต

เทศบาล และผู้มีจิตศรัทธา โดยพระอาจารย์สุเทพ สุเทโว วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม 

ได้มอบปัจจัยจากการทอดผ้าป่าของผู้มีจิตศรัทธา จ านวน ๖๕,๗๗๓บาท เข้าชมรม

ผู้สูงอายุเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแลสมาชิก ต่อไป 

ส าหรับโครงการผู้สูงวัยสุขภาพอนามัยแข็งแรง เป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (กองทุน สปสช.)มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างพื้นท่ี สร้างโอกาส ป้องกันโรคส าหรับผู้สูงอายุ ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ เกิดความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง เป็นเครือข่ายหน่ึงท่ี

มีความเข้มแข็งในชุมชน อันจะเป็นกลไกหน่ึงในการช่วยกันพัฒนาชุมชน ได้มีการบูรณา

การงานผู้สูงอายุ และงานของชุมชนเข้าด้วยกัน โดยด าเนินการคัดเลือกเพ่ือมอบรางวัล

พร้อมประกาศนียบัตรแก่ชุมชน หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรค เพื่อให้เป็นต้นแบบผู้สูงอายุ

ในการด าเนินการจัดการบ้านสะอาด และชุมชนสะอาดในระยะต่อไป พร้อมกันน้ีได้มีการ

มอบแว่นสายตาให้กับผู้อายุท่ีเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคตา วัดสายตา ประกอบแว่น

สายตา ตามโครงการ “กระจับ” ผู้สูงวัยมองโลกสดใสใส่ใจสุขภาพตา ได้รับฟังบรรยาย

ความรู้เร่ือง ๑๑ อ.ผู้สูงวัยแบบ Strong จากคุณพวงเพชร กลิ่นเกลา พยาบาลวิชาชีพ

จาก รพสต.หนองอ้อ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนเดินทางกลับบ้านโดย

สวัสดิภาพ  

ทต.กระจบัจดักจิกรรมทอดผา้ปา่จากผูม้จีติศรทัธาเพ่ือสมทบทนุ
ชว่ยเหลอืสมาชกิชมรมผูส้งูอายเุทศบาลต าบลกระจบั 

 

รับฟังพระธรรมเทศนา        
โดยพระอาจารย์สุเทพ สุเทโว 

วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม  

รางวัลชนะเลิศ  
ชุมชนหนองตะแคงก้าวหน้า 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑       
ชุมชนหัวโป่ง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒       
ชุมชนดอนกระเบ้ืองพัฒนา 



พธิถีวำยบงัคมและวำงพวงมำลำ เนือ่งในวนัคลำ้ยวนัสวรรคต 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร              
มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถ
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เมือ่วนัที ่๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๒            
ทีศ่าลาประชาคมรมิน ้า เทศบาล
เมอืงบา้นโป่ง นายสมศกัดิ ์   
ตนัเจรญิ ปลดัเทศบาล  

พรอ้มหวัหนา้สว่นราชการ พนักงาน 
ลกูจา้งของเทศบาลต าบลกระจับ 

เขา้รว่มพธิถีวายบงัคมและ         
วางพวงมาลา เนือ่งในวันคลา้ยวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม- 
ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช-

มหาราช บรมนาถบพติร  
โดยนายทศพล เผือ่นอดุม 

นายอ าเภอบา้นโป่ง เป็นประธาน  
มสีว่นราชการ ขา้ราชการ ทหาร 
ต ารวจ และประชาชน รว่มพธิ ี 



 เมือ่วนัที ่๒๓ ตลุาคม ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลกระจับน าโดยนายสมศักดิ ์          
ตันเจรญิ ปลัดเทศบาล เขา้ร่วมพธิถีวายบังคมและวางพวงมาลา เนือ่งในวัน
คลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ประจ าปี ๒๕๖๒ 
เพือ่นอ้มร าลกึถงึพระมหากรุณาธคิณุ และแสดงความจงรักภักดตีอ่สถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์โดยนายทศพล เผือ่นอดุม นายอ าเภอบา้นโป่ง เป็นประธาน 
มสีว่นราชการ ขา้ราชการ ทหาร ต ารวจ และประชาชน ร่วมพธิ ีณ ศาลา
ประชาคม เทศบาลเมอืงบา้นโป่ง 

จดหมา่ยขา่วเทศบาลต าบลกระจบั 

พธิถีวำย
บงัคมและ
วำงพวง

มำลำ เนือ่ง
ในวนัปิย
มหำรำช
ประจ ำปี 
๒๕๖๒  

ประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 
กิจกรรม/โครงการพัฒนา ด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖3
เทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง  จงัหวัดราชบุรี 
                     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.พร้อม 
    ทางลงน ้าริมบึงกระจับ   
2) ติดตั งซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี ๑๐ บริเวณ    
    สะพานลอยทางเข้าเขตเทศบาล                          
3) โครงการติดตั งปรับปรุงถังบ้าบัดน ้าเสียพร้อม 
    วางระบบระบายน ้า อาคารเรียนศูนย์พัฒนา          
    เด็กเล็ก (ร.ร.วัดจันทาราม) 
4) โครงการติดตั งเหล็กดัดบริเวณชั น ๒ อาคาร 
    เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ร.ร.วัดจันทาราม) 
5) โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาซอย 
    เทศบาลกระจับ 27 
6) โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาซอย 
    ตรงข้ามโมบิล 
7) โครงการเจาะบ่อประปาบาดาลโรงธูป 
8) โครงการเจาะบ่อประปาบาดาลบางตาล  
๙) โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าท่ีได้มาตรฐาน 
    น ้าอุปโภค-บริโภค 
                            ด้านอื่นๆ 
๑)  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
      พลเรือน (อปพร.) 
๒)  โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือ 
     ภัยพิบัติ 
๓)  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 

      เทศกาล 
๔)   โครงการคลองสวยน ้าใส คนไทยมีความสุข  
      “ท้าดี ตามรอยพ่อ” 
๕)  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคณะท้างานการ 
     ขับเคล่ือนด้านผู้สูงอายุ  

๖)  โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านจ้าหน่ายอาหาร  
๗)  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ 
     คณะท้างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
๘)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชาคมเพื่อจัดท้า    
     แผนชุมชน 
9)  โครงการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

10) โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและ 
      พัฒนาคุณภาพชีวิต 

         

๑1) โครงการตามแนวพระราชด้าริ 
๑2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑3) โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 
๑4) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น้าชุมชนและภาคีเครือข่าย 
15) โครงการอบรมพัฒนากลุ่มสตรีเทศบาลต้าบลกระจับ
16) โครงการเลือกตั งประธาน และคณะกรรมการชุมชน   
เทศบาลต้าบลกระจับ 

 



17) โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 
๑8) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน ผู้น้าชุมชน และเครือข่ายภาค 
       ประชาชน  
๑9)  โครงการอบรมและศึกษาดูงานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
20)  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
21)  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
22)  โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกเขตเทศบาล 
23)  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
24)  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
๒5) โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 

๒6) โครงการจัดงานวันเทศบาล 
27) โครงการวันส้าคัญของชาติ 
2๘) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
29) โครงการคลินิกกฎหมาย 
30) จัดซื อล้าโพงแบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั งครบชุดในชุมชน31) ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดในอาคารส้านักงาน 
๓2) ติดตั งระบบภาพและเสียงห้องประชุม ชั น ๓ เทศบาลต้าบลกระจับ 
33) เงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินตามแนวทางโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
34) เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
35) สนับสนุนการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลกระจับ  
๓๖)  โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
37)  โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
38)  โครงการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ              
                ฯลฯ 

 






