
 



เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั น าคณะผูบ้รหิาร หวัหนา้สว่น
ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลต าบลกระจับ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายถวายบังคม เบื้องหน้าพระ
บรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  เนื่องในวันคล้าย -     
วันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจ าปี ๒๕๖๑ โดยนายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอบ้านโป่งเป็น
ประธาน มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ร่วมพิธีเป็นจ านวนมาก  

         อวยพรวนัเกดิก ำนนัสงัข ์

นำงสำวเฟือ่งลดำ กลุธอทุยั นำยกเทศมนตรี

ต ำบลกระจับ พร้อมคณะ มอบกระเช้ำของขวัญ

พร้อมอวยพรแดก่ ำนันสังข์ เลิศชุติมำกุล อดตี

ก ำนันต ำบลหนองกบ ในโอกำสวันคล้ำยวันเกิด

ครบรอบ ๖๗ ปี ในวันท่ี ๗ ธันวำคม ๒๕๖๑ 

          มอบเคก้ตอ้นรบัปใีหม ่พ.ศ ๒๕๖๒  

เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๑ นำงสำวเฟือ่งลดำ 

กลุธอทุยั นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจบั มอบขนมเคก้

ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลกระจับทุกกองงำน 

เนื่องในเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ พ.ศ 

๒๕๖๒  



ผนึกก ำลงัจติอำสำพฒันำหมู ่๔ ดอนกระเบือ้ง 

ในโอกำสเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่             

นำงสำวเฟือ่งลดำ กลุธอทุยั นำยกเทศมนตรตี ำบล

กระจับ น ำคณะเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน 

และมอบปฏิทินประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของ

เทศบำลประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้กับประชำชน            

เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน  

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ อ ำเภอบ้ำนโป่ง น ำโดยนำงสำวรัญชิดำ 

เมธำบวรนนัท ์ปลดัอ ำเภอบำ้นโปง่  นำยอดลุย ์นมิติรนวิฒัน ์ก ำนนัต ำบลดอน

กระเบื้อง ร่วมกับ ทหำรช่ำงค่ำยบุรฉัตร จ.รำชบุรี และประชำชนจิตอำสำ  

"เรำท ำควำมดดีว้ยหวัใจ” ผนึกก ำลังพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่ที่ ๔  

ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี เนื่องจำกมีประชำชนน ำศำลพระภูมิ  

ที่ไม่ได้ใชแล้วมำทิ้งเป็นจ ำนวนมำก หำกปล่อยทิ้งไว้จะเกิดปัญหำมลพิษและ

สิ่งแวดล้อม อำจเกิดอุบัติเหตุกับผู้ขับขี่ยำนพำหนะผ่ำนเส้นทำงดังกล่ำว

เนื่องจำกเป็นขยะที่ท ำจำกวัสดุปูนแข็ง โดยมปีลัดสมศกัดิ์ ตันเจริญ ได้รับ

มอบหมำยจำกนำยกเทศมนตรีต ำบลกระจับ น ำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ พร้อม

เครื่องมือ และอุปกรณ์ ลงพื้นที่พัฒนำร่วมกัน 

มอบปฏทินิปใีหม ่๒๕๖๒ 



เทศบาลต าบลกระจับ น าโดยนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ ให้การ
ต้อนรับนายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอบ้านโป่ง ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายและ
แนวทางในการบริหารราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
ชั้น ๓ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

ทต.กระจับ รับมอบนโยบายและแนวทางบริหารงาน                   
จากนายอ าเภอบ้านโป่ง 



เทศบาลต าบลกระจับ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จ.ราชบุร ีสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต และ บริจาคอวยัวะดวงตา เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในวันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ บริเวณโรงจอดรถดับเพลิง สนง.เทศบาลต าบลกระจับ โดยนายทศพล เผื่อนอุดม นอภ.บ้านโป่ง ได้ลงพื้นที่
ตรวจเย่ียมมอบก าลังใจ แก่ประชาชนผู้มีจิตเมตตาที่มาร่วมบริจาคโลหิตและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มียอดบริจาคโลหิตจ านวน ๔๒ ยู
นิต (๑๖,๘๐๐ซีซี)เพื่อน าไปช่วยเหลือผู้ป่วยหนักที่ขาดแคลนเลือดในโรงพยาบาลศูนย์ จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม ต่อไป  



         เมื่อวนัที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑                
นางสาว เฟือ่งลดา กลุธอทุยั   นายกเทศมนตรี

ต าบลกระจับ ร่วมแสดงความยินดีแด่            
นายทศพล เผือ่นอดุม   นายอ าเภอทา่เรอื  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสโอนย้าย
มาด ารงต าแหน่งนายอ าเภอบ้านโป่ง             

ณ  ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง       
อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  

      เทศบาลต าบลกระจับ น าโดย นางสาวจันทร์จิรา โชคพรหมอนันต์ นายสุรัตน์ สวัสดี รองนายกเทศมนตรี และ นายสมศักดิ์ ตันเจริญ 
ปลัดเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.กัญญ์ภรณ์ วรรณคีรี ในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน     วดัจันทาราม (ตั้ง
ตรงจิตร ๕) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

เตรยีมพบกบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลกระจบั (บงึกระจบั) เรว็ๆนี้  พรอ้มเปิดรบัสมคัรเดก็ 

เขา้รบัการศกึษาในระดบัชัน้ปฐมวยั ในตน้ปี ๒๕๖๒ นี้         

สอบถามเพิม่เตมิ ที ่กองการศกึษา ๐๓๒-๒๙๙๖๓๘ ต่อ ๑๐๘ วนัเวลาราชการ  



เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาลต าบล
กระจับ เปิดการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เตรียมพร้อม ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ บริเวณจุดโค้งดอนกระเบื้อง หมู่ที่ ๔ ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ เพื่อพิจารณารายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลสีป่ี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมนีายยงยุทธ หลลี้วน เป็นประธาน    
กรรมการ  

 เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลกระจับ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ โดยมี         
นายฐากร นริชุบวรทตั ิเปน็ประธานการประชมุฯ เพือ่พจิารณารา่งแผนพฒันา
การศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ฉบับเพิ่มเติม ร่างแผนปฎิบัติการประจ าปี
การศึกษาฯ ฉบับเพิ่มเติม ร่างแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณฯ รายงาน
การประเมินตนเองของ ศพด. (SAR)  

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลอืกวสัดุการศึกษา สือ่การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาฯ 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ส าหรับศนูย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
กระจับ ณ ห้องประชุม อาคารส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  

 นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตร ีเปน็ประธานการประชมุ
คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนเทศบาลต าบลกระจับ เมื่อวันที่       
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลต าบลกระจับ  



เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลต าบลกระจับ       
น าโดย นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาล จัด กิจกรรมจิต
อาสา”เราท าความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๔/๒ ชุมชนหนองตะแคง
สร้างสรรค์ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมกันนี้
ได้มอบเงินและอาหารแห้งให้กับป้าแวว ศรีทอง ผู้สูงอายุ
ยากไร้ อาศัยภายในซอย เพื่อช่วยเหลือ และสร้างก าลังใจ
ในการสู้ชีวิตต่อไป  

“จิตอาสา” เราท าดีด้วยหัวใจ 
พัฒนาซอยกระจบั ๑๔ พร้อมช่วยเหลือผู้ยากไร้ 




