
 

 ต ำบลตน้แบบไมท่อดทิง้กนั : วันที่ ๖ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๒ เทศบำลต ำบลกระจบั ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคน
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จดหมำยขำ่วเทศบำลต ำบลกระจับ  

เทศบาลต าบลกระจับ ขอเชิญชวน
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไป   
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่      
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ กันทุกคน  

จดักำรขยะดว้ยหลกั ๓ R    เมื่อวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๒     
เทศบำลต ำบลกระจบั จัดอบรมกำรจัดกำรขยะด้วยหลกั  ๓ R            
โดยคุณอรวรรณ  อรรถวลิัย ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบำลต ำบลกรับใหญ่ เป็นผู้บรรยำยให้ควำมรู้กับ
ผู้น ำชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลกระจับ 



 

  ทต.กระจับ จัดงำนเอำใจเดก็ ใหค้วำมส ำคญักบัอนำคตของชำต ิสง่เสรมิกำรเรยีนรู ้   
 ตำมค ำขวญั  “เดก็ เยำวชน จิตอำสำ รว่มพัฒนำชำต ิ”   

      นำงสำวเฟือ่งลดำ กลุธอทุยั  นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจบั  พรอ้มดว้ย สมำชกิสภำเทศบำล หวัหนำ้สว่นรำชกำร พนกังำน 
ลูกจ้ำง ของเทศบำลต ำบลกระจับ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี ๒๕๖๒ ภำยใต้ค ำขวัญ “เดก็ เยำวชน จติอำสำ         
รว่มพฒันำชำต ิ”  ในวันเสำร์ที ่ ๑๒  มกรำคม   ๒๕๖๒ ณ บรเิวณส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ  อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี     
เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้เด็กได้ร่วมสนุกและแสดงออกอย่ำงเต็มที่ โดยมีหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน  อำทิ   
บจก.รำชำเซรำมิค, บจก.น ำเชำ, บจก.อำมำร์เชล , บจก.วีอำร์เค สเปคตรัม, บจก.สมบัติบัสบอดี้ , หจก.สหสถำพรขนส่ง,        
อู่ ช.ช่ำงยนต์, บจก.จรูญปิโตรเลียม, ภูดิสฟำร์ม  ฯลฯ  ร่วมสนับสนุนของรำงวัลและทุนกำรศึกษำ พร้อมจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
มำกมำย อำทิ ซุ้มเกมส์ระบำยสีปูนปำสเตอร์ โยนห่วง  ปำเป้ำลูกโป่ง ตอบปัญหำชิงรำงวัล จับฉลำกของขวัญจำกโรงเรียน 
นำรีวุฒิ , โรงเรียนสำรสิทธ์ิพิทยำลัย ,โรงเรียนรัตนรำษฎร์บ ำรุง , วิทยำลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้ำนโป่ง โรงเรียนวัดจันทำรำม              
(ตั้งตรงจิตร ๕) ตัดผมฟรีจำกซุ้ม กศน.อ ำเภอบ้ำนโป่ง กำรแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบำล และซุ้มอำหำร 
เครื่องด่ืมไว้บริกำรฟรีตลอดงำน โดยมีเด็ก ๆ เข้ำร่วมงำนจ ำนวนมำก  โดยเทศบำลได้จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ขึ้นเพื่อให้ เด็ก ยำวชน 
ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของตนเอง ส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็ก ให้เด็กได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ       
ซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพต่อไป 

จดหมำยขำ่วเทศบำลต ำบลกระจบั ประจ ำเดอืน มกรำคม ๒๕๖๒ 



  

จดหมำยข่ำวเทศบำลต ำบลกระจับ ประจ ำเดือน มกรำคม  ๒๕๖๒ 



 

 

           เมื่อวันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๒ เทศบำลต ำบลกระจับ น ำโดย นำงสำวเฟือ่งลดำ กุลอทุัย นำยกเทศมนตรี เดินทำง
ศึกษำดูงำนเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่ีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ณ เทศบำลต ำบลเวยีงสำ อ.เวียงสำ จ.น่ำน               
โดยมี นำยวิโรจน์ หวั่นทอ๊ก นำยกเทศมนตรีต ำบลเวียงสำ พร้อมคณะให้กำรต้อนรับ 

เมื่อวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๒ นำงสำวเฟือ่งลดำ กลุธอทุยั  นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจบั เปน็ประธำนเปดิโครงกำรอบรมและ      
ทัศนศึกษำดูงำน ภำยในหรือต่ำงประเทศของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ โดยมีอำจำรย์ประวิทย์ เปรื่องกำร ผู้ช ำนำญกำรพิเศษและอนุกรรมกำรด้ำนมำตรฐำนวินัย อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ของ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ให้เกียรติเป็นวิทยำกร บรรยำยกำรอบรมเพิ่มควำมรู้เรื่องกำรรักษำวินัย ให้กับผู้เข้ำร่วมอบรม 

จดหมำยข่ำวเทศบำลต ำบลกระจับ ประจ ำเดือน มกรำคม ๒๕๖๒ 



 

 

           เมื่อวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๑ นำงสำวเฟ่ืองลดำ  กลุธอทุยั นำยกเทศมนตร ีพรอ้มคณะเดนิทำงศกึษำ
ดูงำนเรื่องกำรบริหำรจัดกำรขยะ ณ  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลป่ำคำ อ.ท่ำวังผำ จ.นำ่น     โดยนำยยุทธนำ 
ดวงประภำกร นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลปำ่คำ ใหก้ำรตอ้นรบั 

     เมื่อวันที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๒ นำงสำวเฟือ่งลดำ กลุธอทุยั นำยกเทศมนตรพีรอ้มคณะ เดนิทำงศกึษำดงูำน 
เรื่ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล ณ เทศบำลเมืองน่ำน อ.เมอืง จ.น่ำน  
โดยมีนำงอลิสำ บุญสม รองนำยกเทศมนตรีเมืองน่ำน พร้อมคณะให้กำรต้อนรับ 

จดหมำยข่ำวเทศบำลต ำบลกระจับ ประจ ำเดือน มกรำคม ๒๕๖๒ 



 

 

รับฟังกำรบรรยำยและศึกษำดูงำน เรื่องกำรจัดกำรขยะ โดยวิทยำกรชุมชน 
รต.สรุพล วังยศ  ผูใ้หญ่บำ้นสบย่ำง หมู ่๓ ต.ป่ำคำ อ.ท่ำวังผำ จ.น่ำน   

จดหมำยข่ำวเทศบำลต ำบลกระจับ ประจ ำเดือน มกรำคม ๒๕๖๒ 

ร่วมพิธบีำยศรสู่ีขวัญ ณ บำ้นสบย่ำง ต.ปำ่คำ อ.ทำ่วังผำ จ.นำ่น 



 

 

        เทศบำลต ำบลกระจับจัดโครงกำรอบรมกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชมุชนด้วยหลัก ๓ R  “แยกกอ่นทิง้”   
โดยนำงสำวเฟื่องลดำ กลุธอุทัย นำยกเทศมนตร ีเป็นประธำน มนีำยสุธี สำยทอง เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้แก่
นักเรียนผู้เข้ำอบรม เมื่อวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชมุโรงเรยีนวัดจันทำรำม (ตั้งตรงจิตร ๕)         
อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี  

           วันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๒  คณะศึกษำดูงำนเทศบำลต ำบลกระจับ รับฟังกำรบรรยำยและศึกษำดูงำนด้ำน       
       ”กำรบรหิำรจดักำรขยะและสิง่แวดลอ้มรว่มกบัชมุชนอยำ่งยัง่ยนื”      โดยมี ดร.เปรมฤดี ชำมพูนุช  
อดีตนำยกเทศมนตรีนครพษิณุโลก พร้อมคณะให้กำรต้อนรับและ ดร.ยุวดี วณิชำภิชำติ ประธำนชุมชนชำญเวชกิจ
พัฒนำ เป็นวิทยำกรบรรยำย ณ ชุมชนชำญเวชกิจพัฒนำ เทศบำลนครพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

จดหมำยข่ำวเทศบำลต ำบลกระจับ ประจ ำเดือน มกรำคม ๒๕๖๒ 



 

 

                     ผู้แทนจำกบริษัทรำชำเซรำมิค จ ำกัด มอบของขวัญและร่วมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แด่ 
นำงสำวเฟือ่งลดำ กลุธอทยั นำยกเทศมนตร ี,นำยสมศกัดิ ์ตนัเจรญิ ปลดัเทศบำล, นำงสำวอำรยีำ พทิกัษภ์ำกร 
ผอ.กองวิชำกำรและแผนงำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบลกระจบั เมื่อวันที่ ๒ มกรำคม. ๒๕๖๒   
ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ  

   เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ กิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำตอ้นรับปี
ใหม่ ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนำเดก็เล็กเทศบำลต ำบลกระจบั โดยมี                 
นำงสำวเฟือ่งลดำ กลุธอทุยั  นำยกเทศมนตร ีพรอ้มดว้ย 
นำงสำวจนัทรจ์ริำ โชคพรหมอนนัต ์รองนำยก นำงสำวอำรยีำ 
พทิกัษภ์ำกร รก.ผอ.กองกำรศกึษำ และ เจำ้หนำ้ทีข่องเทศบำล
ต ำบลกระจับ ร่วมมอบของขวัญให้กับเด็กนกัเรียน ณ  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงเรยีนวัดจนัทำรำม(ตั้งตรงจิตร ๕)  
อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี  

    เมื่อวันที่ ๒ มกรำคม ๒๕๖๒ นำยสมศกัดิ ์ ตนัเจรญิ ปลดัเทศบำลต ำบลกระจบั น ำหวัหนำ้สว่นรำชกำร 
พนักงำนเทศบำล และ ลูกจ้ำง ร่วมสวัสดีปีใหม่ นำงสำวเฟื่องลดำ กุลธอุทัย นำยกเทศมนตรีต ำบลกระจับ 
ในกำรนี้ ท่ำนนำยกได้กล่ำวขอบคุณและอ ำนวยอวยพรปีใหม่พร้อมให้ขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  

จดหมำยข่ำวเทศบำลต ำบลกระจับ ประจ ำเดือน มกรำคม ๒๕๖๒ 

วันเดียวกัน    นำยสุรชัย อุดมวิฑิต  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง พร้อม
ด้วย หัวหน้ำส่วนรำชกำร พนักงำนเทศบำล และ ลูกจ้ำงเทศบำล
ต ำบลกระจับร่วมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ แด่ นำย
สมศกัดิ ์ตนัเจรญิ  ปลดัเทศบำลต ำบลกระจบั  ณ  ส ำนกังำนเทศบำล
ต ำบลกระจับ  



 

 

 วันเดยีวกนั นำงสำวเฟื่องลดำ กุลธอุทัย นำยกเทศมนตรี พร้อมดว้ยคณะ ผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร พนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงของเทศบำลต ำบลกระจับ ได้ร่วมรบัประทำนอำหำรเที่ยงพร้อมกันและจบัฉลำกแลกของขวัญพร้อมลุ้นรำงวัล
พิเศษจำกผู้ใหญ่ใจดี บรรยำกำศเป็นไปด้วยควำมสุข สนุกสนำน อบอุ่นและเปน็กันเอง  

ท ำบญุเลีย้งพระส ำนกังำนเนือ่งในวนัขึน้ปใีหม ่  
เมื่อวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๒ เทศบำลต ำบลกระจับ น ำโดยนำงสำวเฟื่องลดำ กุลธอุทัย นำยกเทศมนตรี ร่วมกันท ำบุญ                
ถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จ ำนวน ๙ รูป เพื่อควำมเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ  

จดหมำยข่ำวเทศบำลต ำบลกระจับ ประจ ำเดือน มกรำคม ๒๕๖๒ 

สวัสดีปหีมูทอง 



 

 

 รว่มใจพฒันำวดั      

 เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๒ นำยนกิร ศรพุีทธโธ ผอ.กองสำธำรณสขุและสิง่แวดล้อม พรอ้มดว้ย  
 อสม.เทศบำลต ำบลกระจับ และเจ้ำหน้ำทีข่องเทศบำลฯร่วมกันพฒันำท ำควำมสะอำดวัดจันทำรำม                      

อ.บ้ำนโป่ง  จ.รำชบุรี  

            เมื่อวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๖๒ เทศบำลต ำบลกระจับ น ำโดย นำงสำวเฟื่องลดำ กลุธอุทัย นำยกเทศมนตรี ร่วมกับ คณะครู 
นักเรียน โรงเรียนวัดจันทำรำม (ตั้งตรงจิตร ๕) ทีมงำน อสม. และประชำชน ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำร
รับรู้และส่งเสริมกำรสร้ำงวินัย"แยกก่อนทิ้ง" ในเขตเทศบำลต ำบลกระจับ ซึ่งก ำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ตำมแผนปฏิบัติกำร 
๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ ม.ค.- ๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เพื่อสร้ำงแรงกระตุ้นให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ เอกชน และ
ประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง ปลำยทำง            
โดยรณรงค์ให้ลดปริมำณขยะ ใช้หลักกำรใช้น้อย ใช้ซ้ ำ น ำกลับมำใช้ใหม่ สร้ำงจิตส ำนึกและกำรมีส่วนร่วมในกำรลดขยะต้นทำง
ของประชำชน  
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