
รว่มลงนามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื      

๕ ฝ่ายเพือ่พัฒนาพืน้ทีบ่งึกระจับ 

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศนแ์หง่ใหม ่        

ของภาคตะวนัตก  อา่นตอ่หนา้ ๔   

     วันที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
กระจับ นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทัุย นายกเทศมนตร ีพรอ้ม

ดว้ย นายสมศักดิ ์   ตันเจรญิ ปลัดเทศบาลและเจา้หนา้หนา้ที่

ของเทศบาลต าบลกระจับ    รว่มมอบถงุยังชพีส าหรับการ

บรโิภค และเจลแอลกอฮอล ์ใหก้ับผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ 

(Covid-๑๙) ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลกระจับ จ านวน ๙๕ ชดุ  

ตามโครงการบรูณาการสรา้งรอยยิม้ใหแ้กป่ระชาชน                 

ของจังหวดัราชบรุ ี  

ผช.รมต.กระทรวงเกษตรฯ 
รว่มปลอ่ยปลาสามแสนตวั  
ฟ้ืนฟทูรพัยากรสตัวน์ า้ 
ในบงึกระจบั           อา่นตอ่หนา้ ๔ 

จดหมายขา่ว เทศบาลต าบลกระจบั  ประจ าเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

มท.1ลงพืน้ทีร่บัฟงัแนวทางพฒันา
บงึกระจบั แนะตอ้งศกึษาออกแบบ
แหลง่ทอ่งเทีย่วใหด้งึดดู เพือ่สรา้ง
รายไดใ้หชุ้มชน อา่นตอ่หนา้ ๗ 





             พระราชประวัติ  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีินาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประสูติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475   เป็นสมเดจ็
พระบรมราชนิีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์ พระบรมราชนิี เป็นผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองคข์ณะที่พระราชสวามีเสด็จออกผนวช 
ระหว่างวนัที ่ 22 ตุลาคม ถึงพฤศจกิายน พ.ศ. 

2499พระองค์จึงได้รับการสถาปนาขึน้เป็น สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ ์ พระบรมราชนิีนาถ เมื่อวนัที ่ 5 
ธันวาคมปเีดียวกนันัน้ ถือเป็นสมเด็จพระบรมราชินนีาถพระองคท์ี่สองของกรุงรัตนโกสนิทร์ต่อจากสมเด็จ
พระนางเจ้าเสาวภาผอ่งศรี พระบรมราชนินีาถในรัชกาลที่ 5 (ภายหลังคือ สมเด็จพระศรีพัชรนิทราบรม
ราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)อภเิษกสมรส วนัที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2491 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ทรงประสบอุบัติเหตทุางรถยนต์ ณ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ทรงเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยมีหม่อมหลวงบัวและหม่อมราชวงศ์หญิงสิรกิิติ์ เข้าเฝ้าฯ เย่ียมพระอาการเป็น
ประจ า และในช่วงระยะเวลาที่หมอ่มราชวงศ์สิรกิิติ์อยู่เฝ้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
สวิตเซอร์แลนด์นัน้ สมเดจ็พระราชชนนีศรีสังวาลย์ (พระนามในเวลานั้น) ไดท้รงรบัเป็นธุระจัดการให้
หม่อมราชวงศ์สริิกิติเ์ข้าศกึษาในโรงเรียน Pensionnat Riante River ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ าแห่งหนึ่ง
ของโลซาน ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ ครัน้เมือ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวร
แล้ว ก็ไดท้รงหมัน้หมอ่มราชวงศ์สิรกิิติเ์ป็นการภายในเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 หลังจากทรง
หมั้นแลว้ หมอ่มราชวงศ์หญิงสริิกติิ์ยังคงศึกษาต่อ กระทั่ง พ.ศ. 2493 เมือ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด าเนินนิวัตพระนครเพือ่รว่มพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว  อานันทมหิดล พระองคท์่านโปรดฯ ให้หมอ่มราชวงศ์หญิงสริิกติิ์ตามเสด็จพระราชด าเนินกลับ
ด้วย เมือ่วนัที ่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรสขึ้น ณ วังสระปทุม โดยมีสมเด็จพระพนัวัสสาอัยยิกาเจ้า เสดจ็เป็นองค์ประธาน ในการนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในทะเบียนสมรสและโปรดให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร 
พร้อมทั้งสกัขีพยานลงนามในทะเบียนนัน้ หลังจากนั้นสมเด็จพระพนัวัสสาอยัยิกาเจ้าเสดจ็ออกใน           
พระราชพิธีถวายพระพทุธมนต์เทพมนต์แดส่มเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงรดด้ าพระพุทธมนตเ์ทพมนตแ์ด่
หม่อมราชวงศ์สริิกิติ ์ กติิยากรในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณี ต่อมา สมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้อาลกัษณ์อา่นประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิรกิิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็น 
“สมเด็จพระราชินีสิริกิต์ิ” พร้อมทั้งทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครือ่งขัตติยราชอิสริยาภรณ์
อันมเีกียรติคุณรุ่งเรอืงย่ิงมหาจกัรีบรมราชวงศ์ในการนี้ด้วย ต่อมา ในการพระราชพธิบีรมราชาภเิษกเมื่อ
วันที ่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชด ารวิ่า              
ตามโบราณราชประเพณเีมื่อสมเดจ็พระมหากษัตริยาธริาชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรม
ราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเดจ็พระอัครมเหสขีึ้นเป็นสมเดจ็พระบรม
ราชิน ี ดังนัน้ พระองคจ์ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกยีรติยศสมเด็จพระ
ราชินีสริิกติิ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนิี หลังจากนัน้ทัง้สองพระองค์ไดเ้สด็จฯ 
กลับไปยังสวิตเซอรแ์ลนดเ์พื่อทรงรักษาพระองค์และทรงศึกษาตอ่ จนกระทั่ง พระองค์มีพระประสูติกาล
สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิัฒนาพรรณวดีและเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอมีพระ
ชันษาได้ 3 เดือน พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีจึงเสด็จนวิัติประเทศไทยเมือ่ 
พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงคจ์ะเสด็จฯ ออกผนวชเป็นพระภกิษุใน
พระพุทธศาสนาระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน เป็นระยะเวลา 15 วัน จึงต้องมกีารแต่งตั้ง
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ดังนั้น พระองค์ทรงพระราชด ารวิ่าสมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ์ พระบรมราชินี
เป็นผู้ทรงพระปรีชาสามารถในอนัทีจ่ะรับพระราชภารกิจในคราวนี้ได้ จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ์ พระบรมราชินีเป็นผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ผนวชตอ่มา 
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม ปีเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการ
ประกาศว่า ตามราชประเพณ ี เมื่อสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิี ไดท้รงด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ เคยมีประกาศให้ออกพระนามว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทรง
พระราชด ารวิ่า สมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ์ พระบรมราชนิีได้ทรงด ารงต าแหน่งผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค์ในระหว่างที่ผนวช และได้ปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถ สนองพระ
ราชประสงคเ์ป็นที่เรียบรอ้ย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลมิพระอภิไธยสมเดจ็พระนางเจา้สิรกิิติ ์
พระบรมราชนิีว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ” นับวา่ทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถพระองค์ที่ 2 ในประเทศไทย โดยพระองค์แรก คือ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศร ี
พระบรมราชนิีนาถ(ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็น สมเดจ็พระศรีพัชรินทราบรมราชินนีาถ พระบรมราช
ชนนี พระพนัปีหลวง) 

 

วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) 

 ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็น 

วันส าคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวนัคล้าย

วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือ

แม่ของแผ่นดิน และยังถือวา่วันแมแ่หง่ชาตินี้

เป็นวันหยุดราชการอกีด้วย ขยายขอบข่าย

ของงานให้กว้างออกไปได้ จึงท าใหก้ารจัดงาน

ไม่เพียงแต่มีการจัดพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังจัดให้มีการประกวดแม่ของ

ชาติ การประกวดค าขวัญวันแม ่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่แม ่ และเป็นการเพิ่ม

ความส าคัญของงานวันแม่ให้มีมากยิ่งขึน้ ด้วยเหตุนี้ งานวันแม่จึงเป็นวันแมป่ระจ าปี

ของชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แตโ่ดยทั่วไปมักเรียก

กันว่า วันแม่ของชาติ ต่อมา ในปีพุทธศักราช 2519 ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงวันแม่

ใหม่ โดยให้ถอืวา่วันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ 

ซ่ึงก็คือวันที่ 12 สิงหาคม เป็น วันแมแ่ห่งชาติ โดยได้เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกในปี

พุทธศักราช 2519 เป็นต้นมา จากหนงัสือของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร ชื่อ

แม่หลวงของปวงชน พิมพ์เผยแพร่เมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2520 มขี้อความ

ตอนหนึ่งเทิดพระเกียรติไว้ว่า … “แม่ที่ดีย่อมรู้จักส่งเสริมธ ารงรักษาศิลปวฒันธรรม

ประจ าชาต ิเพราะแม่ทราบดีวา่ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วความเป็นไทยที่แทจ้ริงจะมิปรากฏ

อยู่บนผืนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเรา แม่ที่ดีย่อมประพฤติปฏบิัติตนเป็นพลเมือง

ดี ตามระบอบของการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงมีพระมหากษัตริย์เป็นพระ

ประมุข โดยรักเคารพและเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เหนอืสิ่งอื่น

ใดหญิงไทยทุกคน ย่อมจะมีคุณลักษณะต่างๆ ของแม่ที่ดีดังกล่าวขา้งต้นอยู่แล้ว จะ

มากหรือน้อยขึ้นอยู่กบัการศึกษาและการฝึกอบรม แต่จะหาหญิงใดที่มีคุณลักษณะ

ครบถ้วนทุกประการเสมอเหมือนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนีาถ นั้นไม่

ง่ายนัก ดว้ยเหตุนี้เราจึงขอเทิดทูนพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ วา่ทรงเป็นแม่หลวง

ของปวงชน ผู้ทรงเป็นศรีสง่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ของบ้านเมืองและของ

ประชาชนชาวไทยทั้งมวล” อย่างไรก็ตาม การที่ทางราชการได้ประกาศก าหนดให้วันที่ 

12 สิงหาคมของทุกปีเป็น วันแม่แห่งชาติ ย่อมก่อให้เกิดวันอันเป็นที่ระลึกที่ส าคัญยิ่ง

ของไทยเราวันหนึ่งและก าหนดให้ถอืว่า ดอกมะล ิ สีขาวบริสุทธิ ์ เป็นสัญลักษณ์แห่ง

ความดีงามของแม่ผู้ให้ก าเนิดแก่ตัวเรา ดังค าประพันธ์บทดอกสร้อย ชือ่ แมจ่๋า ของ 

ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ที่ว่า … ดอกเอย๋ดอกมะลิ ถึงยามผลกิลิน่พราว

สกาวต้นสดสะอาดปราศสีราคีระคน เหมือนกมลสดใสหมดระคาย กลิ่นมะลิหอม

กระไรไม่รู้สร่าง เปรียบได้อย่างรักแท้ไมแ่ปรหาย อันรักแท้แลหัวใจได้บรรยาย ขอเชิญ

ทาย ณ ที่ไหนจากใครเอยความส าคัญของวันแม่ วันแม่แห่งชาต ิเป็นอีกหนึ่งวันส าคัญที่

ท าให้เราต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของ แม่ ผู้ใหก้ าเนิด แม่ผู้เลี้ยงดู รวมถึงแม่

ของแผ่นดิน เพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความส าคัญมากที่สุดในชีวิต คือ บุคคลผู้ให้ชีวิต ผู้

คอยคุ้มครอง ผู้มอบความอบอุ่น แม่ เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่คอยปกป้องลูกๆ ให้

อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนคอยผลักดันให้ลูกเกิดความส าเร็จในทุกๆ ด้านใน

ประเทศไทย ทางราชการจะมีการจัดงานวันแมอ่ย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆ ป ี เพื่อเป็นการ

เทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของ

แผ่นดิน พร้อมกันนั้นกย็ังมีการจัดงานประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบรางวัล แมด่ีเด่น ที่

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก รวมถึงแม่คนอื่นๆ ในแต่ละปีอกีด้วย 



เทศบาลต าบลกระจบั  KRACHAB SUBDISTRICT MUNICIPALITY  
วสิยัทศัน ์: บรกิารด ีมมีาตรฐาน สานสรา้งสงัคมเป็นธรรม น าสูเ่มอืงนา่อยู ่

     เมือ่วันที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลเมอืงบา้นโป่ง นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทัุย นายกเทศมนตรตี าบลกระจับ

รว่มประชมุคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิน่ระดับอ าเภอบา้นโป่ง ครัง้ที ่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ และรว่มลงนาม

บันทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื ๕ ฝ่าย ระหวา่ง อ าเภอบา้นโป่ง องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัราชบรุ ี เทศบาลต าบลกระจับ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองกบ และองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองออ้ เพือ่พัฒนาพืน้ทีบ่งึกระจับ อ าเภอบา้นโป่ง 

จังหวดัราชบรุ ี ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศนแ์หง่ใหมข่องภาคตะวนัตก โดยมนีายรณภพ เวยีงสมิมา นายอ าเภอบา้น

โป่งเป็นประธาน 

จดหมายขา่ว เทศบาลต าบลกระจบั  ประจ าเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

    เมือ่วนัที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส านักงานประมงจังหวดัราชบรุ ีรว่มกับศนูยว์จัิยและพัฒนาประมงน ้าจดืราชบรุ ีและ

เทศบาลต าบลกระจับ จัดกจิกรรมปลอ่ยพันธุส์ตัวน์ ้าเพือ่ฟ้ืนฟทูรัพยากรสตัวน์ ้าในบงึกระจับ ไดรั้บเกยีรตจิากนาย

นราพัฒน ์แกว้ทอง ผูช้ว่ยรัฐมนตรปีระจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมนีายเกยีรตศิักดิ ์ตรงศริ ิ

รองผูว้า่ราชการจังหวดัราชบรุ ีนายอัครเดช วงศพ์ทัิกษ์โรจน ์สมาชกิสภาผูแ้ทนจังหวดัราชบรุ ีเขต ๔ นายประวทิย ์    

ละออบตุร ประมงจังหวดัราชบรุ ีนายรณภพ เวยีงสมิมา นายอ าเภอบา้นโป่ง นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทัุย นายกเทศมนตรี

ต าบลกระจับ ก านัน ผูใ้หญบ่า้น และประชาชนในพืน้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มกันนีไ้ดร้ว่มกันปลอ่ยพันธุป์ลาน ้าจดืชนดิตา่ง 

ๆ จ านวน ๓ แสนตัว ประกอบดว้ย ปลาตะเพยีนทอง ๑ แสน ๕ หมืน่ตัว ปลาตะเพยีนขาว ๑ แสนตัว ปลาแกม้ช ้า ๕ หมืน่

ตัว ปลายีส่กไทย ซึง่เป็นปลาประจ าจังหวดัราชบรุ ีและปลากระโห ้ลงสูบ่งึกระจับ ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี

ส าหรับบงึกระจับ เป็นบงึน ้าจดืขนาดใหญ ่เนือ้ที ่๒๑๕ ไร ่ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอบา้นโป่ง ครอบคลมุพืน้ที ่๒ ต าบล ไดแ้ก่

ต าบลหนองออ้ และต าบลหนองกบตัวบงึมตีาน ้าธรรมชาตทิ าใหม้ปีรมิาณน ้าเต็มบงึตลอดทัง้ปี ปัจจบุันเป็นสถานที่

พักผอ่นหยอ่นใจ ออกก าลังกายเดนิ ว ิง่ เลน่กฬีาทางบก และทางน ้า ของประชาชนในพืน้ที ่และจังหวดัใกลเ้คยีง 

ทต.กระจบั รว่มกบัประมงจงัหวดั จดัปลอ่ยปลาสามแสนตวั  
ฟ้ืนฟทูรพัยากรสตัวน์ า้ในบงึกระจบั 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลกระจับ                               Krachab  Subdistrict  Municipality Information Center   
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จดหมายขา่ว เทศบาลต าบลกระจบั  ประจ าเดอืนสงิหาคมพ.ศ. ๒๕๖๓  

    กจิกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชนิ ี

      วันที ่๓  ม.ิย. ๒๕๖๓  เวลา ๘.๓๐ น. ณ  ศาลาประชาคมรมิน ้า เทศบาลเมอืงบา้นโป่ง นายรณภพ เวยีงสมิมา  

นายอ าเภอบา้นโป่ง เป็นประธานในพธิลีงนามถวายพระพรชยัมงคล สมเด็จพระนางเจา้สทุดิา พัชรสธุาพมิลลักษณ พระบรมราชนิ ี

เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา ๔๒  พรรษา มหีัวหนา้สว่นราชการ ขา้ราชการ ทหาร ต ารวจ ประชาชน และ  

พนักงานเทศบาลต าบลกระจับ รว่มพธิ ี 

วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 เมือ่วันที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมรมิน ้า เทศบาลเมอืงบา้นโป่ง จ.ราชบรุ ีนายรณภพ เวยีงสมิมา 

นายอ าเภอบา้นโป่ง เป็นประธานในพธิถีวายเครือ่งราชสกัการะและพธิจีดุเทยีนถวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาส 

วันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่๑๐ ประจ าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๓ โดยมนีายสมศักดิ ์ตันเจรญิ 

ปลัดเทศบาลต าบลกระจับ พรอ้มคณะรว่มพธิอียา่งพรอ้มเพรยีง  

ศูนย์ประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลกระจับ                        Krachab  Subdistrict  Municipality Information Center   
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หน้าที ่๕ 
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จดหมายขา่ว เทศบาลต าบลกระจบั  ประจ าเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

เมือ่วนัที ่๑๐ มถินุายน ๒๕๖๓  นายชยาวธุ จันทร ผูว้า่ราชการจังหวัดราชบรุ ีพรอ้มสมาชกิเหลา่กาชาด 

ลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจ และมอบถงุยงัชพีของส านักงานเหลา่กาชาดจังหวัดราชบรุ ีแกผู่ส้งูอายุ

และดอ้ยโอกาสทีอ่าศยัใกลก้บัวัดจันทาราม ต.หนองออ้  อ.บา้นโป่ง จ านวน ๑๐ ถงุ มลูคา่ถงุละ ๕๐๐ 

บาท ซึง่ภายในประกอบดว้ยเครือ่งอปุโภคบรโิภคทีจ่ าเป็นในการด ารงชวีติ เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้น 

เป็นขวัญและก าลงัใจในเบือ้งตน้  

            เมือ่วันที ่ ๑๗ มถินุายน ๒๕๖๓ เทศบาลต าบลกระจบั น าโดยนางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุยั 

นายกเทศมนตร ีรว่มกบัอ าเภอบา้นโป่ง มอบถงุยงัชพี และแอลกอฮอลลเ์จลลา้งมอืแกผู่ไ้ดรั้บผลกระทบ

จากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) จ านวน ๓๑ ถงุ  

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  

ก าลงัใจใจสูภ้ยัโควดิ - ๑๙ 
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           เมื่อวันท่ี ๑๘ มิ.ย.2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลต าบลกระจบั อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือและรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีบึงกระจับเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมี นายชยาวุธ จันทร    

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี นายรณภพ เวียงสิมมา นายอ าเภอบ้านโป่ง นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัราชบุรี นางสาวเฟ่ืองลดา     

กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ นายประธาน สงวนรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองอ้อ และนายภิสิทธ์ิพล วงษ์วสุวัต ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบปฏิบตัิหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ ให้การต้อนรับและ

บรรยายสรุป จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และคณะ ไดล้งพื้นที่เพ่ือตรวจเยี่ยมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบึงกระจับเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมให้

ข้อเสนอแนะและค าแนะน าในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างยั่งยืน 

....บึงกระจับ...เป็นบึงสาธารณะประโยชน์ขนาดใหญ่เนื้อที่ 215 ไร ่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  มีพื้นท่ีรับผิดชอบดูแลของ ๓ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลต าบลกระจับ จ านวน ๒๐ ไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ จ านวน ๑๓๕ ไร่ และองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองอ้อ จ านวน 

๖๐ ไร่  โดยบึงกระจับมศีักยภาพเป็นบึงน้ าจืดขนาดใหญ่ทีสุ่ดในภาคตะวันตก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ประมงน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก เป็นสถานท่ี

พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชน อีกทั้งยังเคยเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน กิจกรรมศลิปวัฒนธรรมและนันทนาการต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยประชาชนในพ้ืนท่ีได้เสนอความต้องการในการพัฒนาบึงกระจับ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตเิชิงสร้างสรรค์ สถานท่ี

พักผ่อนหย่อนใจ ศูนย์รวมการออกก าลังกายครบวงจร สร้างจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดราชบุรี ด้วยการก่อสร้างสะพานแขวนระเบียงน้ าชมวิว ปรับปรุงถนน

รอบบึงกระจับให้เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย วิ่ง ปั่นจักรยานทีไ่ด้มาตรฐานและปลอดภัย 2) เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาน้ าจดืเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู ้          

3) ส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชน จ าหน่ายสินค้าพ้ืนบ้าน สินค้าชุมชน ศูนย์รวมอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ีให้ดีขึ้น  

จดหมายขา่ว เทศบาลต าบลกระจบั  ประจ าเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

หน้าที ่๗ 
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จดหมายขา่ว เทศบาลต าบลกระจบั  ประจ าเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

เมือ่วันที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายอนุชติ สงัขส์วุรรณ ผูต้รวจ

ราชการกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ตรวจตดิตามและให ้

ขอ้แนะน าการปฎงิานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ

(บงึกระจับ)ในการนีน้ายเจรญิชยั นพชาตสิถติย ์ทอ้งถิน่จังหวดั

ราชบรุ ีพรอ้มดว้ยนางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุัย นายกเทศมนตรี

ต าบลกระจับ นายสมศักดิ ์ตนัเจรญิ ปลดัเทศบาล ใหก้าร

ตอ้นรับ  

 

     เมือ่วันที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดร.สจุติรา คงจนิดา ประธานคณะกรรมการบรหิารศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ 

(รร.วัดจันทาราม)และคณะกรรมการบรหิารศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ(บงึกระจับ) ประชมุคณะกรรมการฯ เพือ่พจิารณา

ใหค้วามเห็นชอบแผนปฎบิตักิารประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี 

๒๕๖๒ แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบบัปรับปรงุและพจิารณาหนังสอืเสรมิประสบการณ์เด็กปฐมวัย ณ หอ้งประชมุ 

อาคารส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  

ทต.กระจบั สนบัสนุนถงุใสข่ยะตดิเชือ้ แอลกอฮอล ์และเครือ่งดืม่ 
แกเ่จา้หนา้ทีป่ระจ าจดุตรวจเฝ้าระวงัโควดิ - ๑๙ จ.ราชบรุ ี

ประชมุคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ เพือ่พจิารณา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิม่เตมิ ฉบบัที ่

๒/๒๕๖๓ ในวันที ่ ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชมุชัน้ ๓ 

อาคารส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  

หน้าที ่๘ 
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ขอแสดงความยินด ีกับชมุชนหนองตะแคงกา้วหนา้ เทศบาลต าบลกระจบั   
อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบรุ ีและ หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน วดั โรงเรยีน ที่ได้ร่วมมอื 
รว่มใจกนัจนประสบความส าเรจ็ประกวดชมุชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดบัภาค 

ประจ าป ี๒๕๖๓ และจะกา้วตอ่ไปในระดับประเทศอยา่งสมความภาคภมู.ิ....... 

หน้าที ่๙ 




