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เทศบาลตาํบลกระจบั จดัพิธวีางพานพุ�ม  

เนือ่งในวนัท�องถิน่ไทยประจาํป# ๒๕๕๘ 

 

       นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ พรอมดวยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ 

พนักงาน ลูกจางของเทศบาลตําบลกระจับ จัดพิธีวางพานพุมถวายเคร่ืองราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕  เน่ืองในวันทองถิ่นไทย ประจําป ๒๕๕๘   ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหขาราชการและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอประชาชน      

ตอสังคม ประเทศชาติ รวมทั้งเพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว    

ที่ไดมีพระบรมราชโองการ ใหยกฐานะ ตําบลทาฉลอมข้ึนเปนสุขาภิบาลทาฉลอม เม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๗ อันเปน

จุดเร่ิมตนของการกระจายอํานาจการปกครองใหแกประชาชน และเปนรากฐานนําไปสูการพัฒนารูปแบบการกระจาย

อํานาจการปกครองทองถิ่นในอดีตจนถึงปจจุบัน เม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

     จงัหวัดราชบุร ีโดย นายสรุพล  แสวงศกัดิ ์ ผู�ว�าราชการจังหวัดราชบุรี   จดัพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันท่ี ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากรมการทหารช�าง (ค�ายภาณุรังษี)  ในการนี ้ นายสมยศ   พุ�มน�อย  นายอําเภอบ�านโป:ง       
นําข�าราชการ องค<กรปกครองส�วนท�องถ่ินกลุ�มพลังมวลชน ในเขตอําเภอบ�านโป:ง พร�อมด�วย นางสาวเฟ?@องลดา      
กลุธอุทยั  นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ หัวหน�าส�วนราชการ พนักงาน ลูกจ�างเทศบาลตําบลกระจับ เข�าร�วมพิธี
อย�างพร�อมเพรียงกนั 

หน#าท่ี ๑ 

ร�วมพธิเีฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯทรงเจริญพระชนมาย ุ๖๐พรรษา 
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     โครงการพฒันากลุมสตรเีทศบาลตาํบลกระจบั ประจาํป ๒๕๕๘                                                                                               
 นางสาวเฟองลดา  กลุธอทุยั  นายกเทศมนตรีตําบลกระจบั เปนประธานเปดโครงการพัฒนากลุมสตรีเทศบาลตําบลกระจบั 

ประจาํป ๒๕๕๘  โดยมีการอบรมภาคความรูในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ และในวันท่ี  ๒๔ 

เมษายน ๒๕๕๘ เดินทางทัศนศึกษาดูงานในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ      

ณ ศูนยการเรียนรูบานเหลามะละกอ ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบรีุ                                                    

 

หน#าท่ี ๒ 

  กลุ�มสตรีเทศบาลตําบลกระจับ ทัศนศึกษาดูงานด�านเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย!การเรียนรู�บ�านเหล�ามะละกอ                               



             เทศบาลตาํบลกระจับ นําโดย นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี
ตําบลกระจับ  จัดงานประเพณีวันสงกรานต ประจําป ๒๕๕๘ ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๘ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติใหคงอยูสืบไป      
ในการน้ี  นายสมยศ   พุมนอย นายอําเภอบานโปง ใหเกียรติเปนประธานในการเปดงาน 
โดยมี นายมนัส  ใจเจน ประธานสภาฯ พรอมดวย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับ พี่นอง
ประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียงรวมงานอยางคับค่ัง 
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เทศบาลตําบลกระจับจัดงานประเพณีสงกรานต�ประจําป� ๒๕๕๘ อย�างย่ิงใหญ� 
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นางสาวเฟ�	องลดา  กลุธอทุยั นายกเทศมนตรี
ตําบลกระจับ นําหัวหน�าส�วนราชการ  ร�วมรด
น้ําขอพร  นายสมยศ  พุ�มน�อย นายอําเภอ
บ�านโป'ง  เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต, 
ประจําป- ๒๕๕๘ ณ  ท่ีว�าการอําเภอบ�านโป'ง  

           

กําจัดลูกนํ้ายุงลาย  นางสาวเฟ��องลดา  กุลธอุทัย  นายกเทศมนตรี
ตําบลกระจับ พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ีกองสาธารณสุข ฯ และกลุ"ม อสม. 
เทศบาลตําบลกระจับ ลงพ้ืนท่ีสาํรวจเพ่ือกําจัดลูกนํ้ายุงลาย  ณ  ชุมชน
หนองตะแคงสร�างสรรค)  อ.บ�านโป,ง  จ.ราชบุรี   เมื่อวันท่ี  ๒๘  เมษายน 

 

 รดน้ําขอพรวนัสงกรานต� เนือ่งในโอกาสประเพณีสงกรานต�  ซ่ึงถือเป�นประเพณีสาํคัญของชาติไทยมาแต(โบราณ ถือเป�นวาระสําคญัในการแสดง

ความกตัญ*ูกตเวทีต(อบพุการี  รวมท้ังผู.ใหญ(ที่เคารพนบัถือ   เทศบาลตําบลกระจับ จึงจัดกิจกรรมรดน้ําขอพรเนื่องในวันสงกรานต�ประจาํป3 ๒๕๕๘  
โดยมีคณะผู.บริหาร หัวหน.าส(วนราชการ พนักงานและลูกจ.างเทศบาลตําบลกระจับ ร(วมรดน้ําขอพรเนือ่งในวันป3ใหม(ไทยกันอย(างพร.อมเพรียง ณ โรงจอด
รถดับเพลิง เม่ือวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘   

ทาํลายแหล(งเพาะพนัธ�ยงุลาย เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม 

๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล.อม ร(วมกับ กลุ(ม   
อสม.เทศบาลตําบลกระจับ  ลงพื้นที่สํารวจและทําลาย
แหล(งเพาะพันธ�ยุงลายภายในเขตเทศบาล เพื่อเป�นการ
รณรงค�ป=องกันไข.เลือดออก  โดยมีนายจําเนยีร แสงน.อย  
สาธารณสุขอําเภอบ.านโป>ง มาร(วมในการสํารวจคร้ังนี้ด.วย 

ประชมุแจ	งข�าวสารด	านสาธารณสขุ  นางสาวเฟ��องลดา  กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ จัดประชุม
ประจําเดือน อสม.เทศบาลตําบลกระจับ เพ่ือมอบนโยบายในการปฏิบัติงานพร	อมแจ	งข�าวสารและติดตามงาน
ของ อสม.แต�ละชุมชน เมือ่วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห	องประชุมชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ 

 สืบสานประเพณวีนัสงกรานต,      



 

ผู.มาร(วมงานต(างพร.อมใจแต(งกายย.อนยคุ และร(วมกจิกรรมราํวงย.อนยคุกนัอย(างสนกุสนาน  

     นางสาวเฟ@Aองลดา  กลุธอทุยั  นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ พร.อมด.วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน.าส(วนราชการ พนักงานเทศบาล    
ร(วมต.อนรับ นายสมยศ พุ(มน.อย   นายอําเภอบ.านโป>ง  ให.เกียรติเป�นประธานในพิธี 

บรรยากาศ “รําวงย#อนยุค”  ประเพณีสงกรานต�ประจําป� ๒๕๕๘  

ณ สนามกีฬาชั่วคราวข#างเทศบาลตําบลกระจับ 
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     เทศบาลตําบลกระจับ มอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการออม
บุญชุมชนสามแยกกระจับจํานวนเงิน  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  โดยมี นางอังคณา 
ฤทัยคงถาวร   ประธานกองทุนสวัสดิการออมบุญชุมชนสามแยกกระจับ 
เป$นผู'รับมอบ ท้ังน้ีชุมชนสามแยกกระจับ โดย  นางอังคณา ฤทัยคงถาวร 
สมาชิกสภาเทศบาล  และ นายนิพนธ+     ฤทัยคงถาวร  ประธานชุมชน
สามแยกกระจับได'มอบช-อดอกไม'เพ่ือเป$นการขอบคุณท-านนายอําเภอ
บ'านโป1ง  นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ และประธานสภาเทศบาลตําบล
กระจับด'วย 

เทศบาลตําบลกระจับ มอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการออมบุญ
ชุมชนสามแยกกระจับ จํานวน   ๒๕๐,๐๐๐.-บาท   
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ขบวนแห�รถบุปผชาติ ผ#าป.าขยะ งานประเพณีสงกรานต�ประจําป� ๒๕๕๘  

 กิจกรรมการแข�งขันตาํส#มตํา ครอบครัวผูกพัน สร#างสรรค�สามัคคี รสชาติแซ�บดี ลีลาเด็ดเผ็ดมัน 

คณะกรรมการตัดสินจาก บจก.นําเชา ,บจก.ราชาเซรามิค,                
ร.ร.วัดจันทาราม ,ห#างสรรพสินค#าบ๊ิกซีสาขาบ#านโป.ง 

             ขบวนรถแห
พระพุทธรูปจําลองหลวงพ
ออโนทัย    หลวงพ
อศักด์ิสิทธ!คู
บ#านคู
เมือง
เป'นท่ีเคารพนับถือของประชาชนในเขตอาํเภอบ#านโป.ง พ
ุมผ#าป.าสามัคคี ผ#าป.าขยะ      ขบวน
นางสงกรานต! และพระสงฆ!พรมนํ้าพระพุทธมนต!เพื่อเป'นสิริมงคลแก
ประชาชนตลอดเส#นทาง 

จากสามแยกกระจับมุ
งส
ูวัดจันทาราม 
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ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานประเพณีสงกรานต�ประจําป� ๒๕๕๘  

 


