
จดหมายขา่วเทศบาลต าบลกระจับประจ าเดือนกนัยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 



 

  พิธีเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                           

            เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๘.๐๐ น.   ณ  วัดจันทาราม  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี                                 
นางสาวเฟื่องลดา  กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ พิธีวางพานพุ่ม

ดอกมะลิและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชน  เข้าร่วมพิธีเป็นจ านวนมาก 

               

 

เทศบาลต าบลกระจับ  พิธเีฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินนีาถ ประจ าปี ๒๕๖๐                                                                          

จดหมายขา่วเทศบาลต าบลกระจับ   หนา้ที ่๒ 



 

   รว่มใจถวายพระพรแมห่ลวง ๑๒ สงิหามหาราชนิ ี
       นายสมยศ  พุม่นอ้ย   นายอ าเภอบา้นโปง่ น าขา้ราชการ ภาคเอกชน รฐัวสิาหกจิ 
นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งประกอบพิธีถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๑๒สิงหาคม ๒๕๖๐  
ภาคเช้า  ณ  ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี

๑๒ สงิหาคม  ๒๕๖๐  ภาคค่ า มพีธิถีวายเครือ่งราชสกัการะ
พานพุ่มดอกมะลิ    พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร    
 ณ   ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  โดยมนีางสาว
เฟือ่งลดา  กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั สมาชกิ
สภาเทศบาล   หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
ต าบลกระจับ  เข้าร่วมงานครั้งนี้   อย่างพร้อมเพรียงกัน 

จดหมายขา่วเทศบาลต าบลกระจับ   หนา้ที ่๓ 



                                                บรจิาคโลหติถวายพอ่หลวง 
เทศบาลต าบลกระจบั ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี รับบรจิาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๔ ในวันพฤหัสบดทีี่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ โดยมพีนักงานบรษิัท ห้างร้านต่าง ๆ 
รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคโลหิตเปน็จ านวนมาก มียอดบริจาคทั้งสิ้น ๒๖,๔๐๐ ซีซี 

 

จดหมายขา่วเทศบาลต าบลกระจับ   หนา้ที ่๔ 



 

           สโมสรไลออนสบ์า้นโปง่รว่มกบัภาคมีอบขา้วสารอาหารแหง้และผูพ้กิารในเขตเทศบาล 
              นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั     นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั พรอ้มดว้ย นายธนกร    ขนุทองแกว้ 
ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลกระจับ ให้การต้อนรับ ไลออนจินตนา จิตด ารงชัย   นายกสโมสรไลออนส์
อ าเภอบ้านโป่ง พร้อมคณะกรรมการ ในโอกาสที่ทางสโมสรฯได้ร่วมกับโรงเจบ้วนฮกต้ัวและ มูลนิธิเทียนไหวเซี้ยบ่อ 
ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล จ านวน  ๑๔๔  ชุด เมื่อวันที่  ๒๘ สิงหาคม  
๒๕๖๐  ณ โรงจอดรถดับเพลิงข้าง ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  

จดหมายขา่วเทศบาลต าบลกระจับ  หนา้ที ่๕ 



 

   

     

 

จดหมายขา่วเทศบาลต าบลกระจับ  หนา้ที ่๖ 

 
   นายอัครเดช วงษ์พิทกัษโ์รจน์ บุคคลตัวอย่างปี 
๒๐๑๓ และอดีตที่ปรึกษา รมว.กระทรวงแรงงาน          

ให้เกียรติเปน็วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดงูานเทศบาลต าบลกระจับ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการและพนักงาน ร่วมต้อนรับ เมือ่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม สนง.เทศบาลต าบลกระจับ 

   วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลต าบล
กระจับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ปลัดเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ศึกษาดู
งานด้านการบริหารจัดการที่ดี อบต.พลูตา
หลวง ซึ่งเป็น อบต. ขนาดใหญ่ ประชากร
มากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ๘ หมู่บ้าน 
งบประมาณบริหารงาน ๑๘๓ ล้านบาท    
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐                
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

ปลัดเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง 
เทศบาลต าบลกระจับ ศึกษาดูงาน
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ต าบลมาบข่า กิ่งอ าเภอนิคมพัฒนา

จังหวัดระยอง 

โครงการอบรมและทศันศกึษาดงูานของคณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้างเทศบาลต าบลกระจับ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



             สภาเทศบาลต าบลกระจบั    น าโดย นายมนสั ใจเจน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจบั มมีตเิสยีง
เป็นเอกฉนัท์ผ่านเทศบัญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาพื้นที่เทศบาลต าบลกระจบั 
จ านวน ๗๓ล้านบาท เมื่อ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยมีนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ  

จดหมายขา่วเทศบาลต าบลกระจับ  หนา้ที ่๗ 



                                                      ตลาดวถิธีรรมสญัจร 
 เมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๐  นางสาวเฟื่องลดา กุลอุทัย นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ พร้อมคณะผู้บริหาร 
อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิธีธรรมสัญจร จ าหน่ายสินค้าราคาถูก จัดโดย แพทย์วิธีธรรม 
และกิจกรรมท าดีเพื่อพ่อ จากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีบ้านโป่ง ณ บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี

จดหมายขา่วเทศบาลต าบลกระจับ  หนา้ที ่๘ 



จดหมายขา่วเทศบาลต าบลกระจับ  หนา้ที ่๙ 

สง่เสรมิสขุภาพผูส้งูวยั   เมือ่วนัที ่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั  นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั รว่มกบั   
ร.ต.ประชา แกว้ชศูร ีประธานชมรมผูส้งูอายเุทศบาลต าบลกระจบั จดัโครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายปุระจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๐ 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีการการรับฟังพระธรรมเทศนาและทอดผ้าป่าจากชุมชน บริษัท 
ร้านค้า ในเขตเทศบาล และผู้มีจิตศรัทธา โดยพระมหามานะ จากวัดใหม่เจริญผล ได้มอบปัจจัยจากการทอดผ้าป่าของ                      
ผู้มีจิตศรัทธา จ านวน  ๒๔,๕๐๔.๗๕   บาท  เข้าชมรมเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแลสมาชิก ฯ ต่อไป 


