
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน ี

๓ มถินุายน ๒๕๖๒ 

ทรงพระเจรญิ  
ด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่ม ขอเดชะ 

ขา้พระพุทธเจ้า  
จดหมายขา่วเทศบาลต าบลกระจับ    

อ.บา้นโปง่  จ.ราชบรุ ี 



 

         นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตรพีรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ และพนกังานเทศบาลต าบลกระจับ ร่วมเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพธิีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภเิษกประจ าปี 
๒๕๖๒ โดยนายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอบ้านโป่ง เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  

ทต.กระจบัรว่มพธิีถวายพระพรเนื่องในพระราชพธิีบรมราชาภิเษก พทุธศกัราช ๒๕๖๒ 
จดหมายข่าวเทศบาลต าบลกระจบั ประจ าเดอืนมถินุายน ๒๕๖๒ หนา้ที ่๒ 



 

            เทศบาลต าบลกระจบั รว่มพธิเีชญิพานพุ่มถวายราชสกัการะและจดุเทียนชยัถวายพระพรชยัมงคล  
                   เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ค่ าวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุัย นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ พรอ้มดว้ย นายสมศกัดิ ์ตันเจริญ 
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานงานเทศบาลต าบลกระจับ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอบ้านโป่งเป็นประธาน 
มีหน่วยงาน ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ พ่อค้าประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระ
พรชัยมงคล พร้อมกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  

ทต.กระจบัรว่มพธิถีวายพระพรเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิี 

จดหมายข่าวเทศบาลต าบลกระจบั ประจ าเดอืนมถินุายน ๒๕๖๒ หนา้ที ่๓ 



 

     เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เทศบาลต าบลกระจับ น าโดยนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ 
นางสรญัญา ประสงคด์ ี นายกเทศมนตรตี าบลทพัทนั จ.อทุยัธาน ีพรอ้มคณะศกึษาดงูาน เรือ่งแนวคดิการบรหิารจดัการกลุม่ตาม
ศักยภาพผู้สูงอายุ  ปราชญ์ชาวบ้าน และการน าทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่  ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จ าหน่าย  ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลกระจับ  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี 

ต้อนรบัคณะศกึษาดงูานจากเทศบาลต าบลทัพทัน จ.อุทัยธาน ี
จดหมายข่าวเทศบาลต าบลกระจบั ประจ าเดอืนมถินุายน ๒๕๖๒ หนา้ที ่๔ 



 

        เทศบาลต าบลกระจับ จัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงให้แก่

ประชาชนในเขตเทศบาล ในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลกระจับ   โดยนางสาวเฟ่ืองลดา 
กลุธอทุัย นายกเทศมนตรเีป็นประธาน          

เปิดโครงการ  

ทต.กระจับจัดอบรมดับไฟ 

จดหมายข่าวเทศบาลต าบลกระจบั ประจ าเดอืนมถินุายน ๒๕๖๒ หนา้ที ่๕ 



 

    เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวเฟือ่งลดา  กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั  สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธเ์พือ่ความเปน็
สิริมงคลในการเปิดการเรียนการสอนวันแรกในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ         
(บึงกระจับ) ซึ่งเป็นแห่งที่ ๒ ต้ังอยู่ท่ี บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลต าบลกระจับ  หมู่ ๑๑ ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง          

จังหวัดราชบุรี  โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนและกิจกรรมอย่างมีมาตรฐาน มุ่งหวังพัฒนาเด็กเล็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับการศึกษาขั้นต่อไป 

  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บึงกระจับ) เปดิการเรยีนการสอน 

 

    งานพัฒนาชุมชน  ส านัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล

กระจับ ด าเนินการประชุมคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลต าบลกระจับ  ครั้งท่ี ๑  / 
๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาโครงการ
พัฒนาสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลต าบลกระจับ  
สู่หนทางสจุริต เสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมา  
ภิบาล “ป้องกันการทจุริต”        

เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลกระจับ ร่วมต้อนรับ ทีมประเมิน

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖๒ ตามโครงการ

ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ( LPA) ประจ าปี ๒๕๖๒ ทีมที่ ๓ ได้แก่          

นายสมพร จนัทรเ์พญ็ ทอ้งถิน่อ าเภอเมอืงราชบรุ ี,นายนรเศรษฐ ์รุง่จรญู 

ปลดัเทศบาลต าบลหลกัเมือง,น.ส.ฉลองรัตน์ แจ้งเพนียด เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชีปฏิบัติงาน และ นายประทีป มณีงาม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ช านาญงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  

จดหมายข่าวเทศบาลต าบลกระจบั ประจ าเดอืนมถินุายน ๒๕๖๒ หนา้ที ่๖ 



 

        เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให้นายชยาวธุ จนัทร ผูว้า่ราชการ
จังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานมลูนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าจังหวัดราชบุรี น าถุงพระราชทาน พร้อมเครือ่งอุปโภคบริโภค มอบ
แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ที่บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ ๑๔ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซ่ึงเป็นบ้านของนายสุนทร สานทองกล่ า และเพือ่นบ้านที่ได้รับความ
เสียหายจากเพลิงไหม้อกี ๓ ราย คือนายธนะวัตต์ ณ บางช้าง, นายบญุลอื เซง่เสง็และนายเดชอรณุ มัง่ประเสรฐิ เพือ่เปน็ขวญัและก าลงัใจ โอกาสนี้
ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านโปง่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุร ี      
ฝ่ายปกครองอ าเภอบ้านโป่ง อสม. ในเขตพื้นที่ และ เทศบาลต าบลกระจับ น าโดยนายสุรัตน์ สวัสดี รองนายกเทศมนตรี ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค     
พร้อมเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 

        ส าหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ในครัง้นี้เกิดข้ึนเมื่อเวลาประมาณ ๑๐.๐๐น. วันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๖๒ ที่เกิดเหตเุป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น ถูกไฟไหม้เสียหายทั้ง
หลัง มี น.ส.หลิน จงสุข อาย ุ ๕๔ ปี ผู้ปว่ยออทิสติก อาศยัอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวคนเดียว ในช่วงที่เกิดเหตุไฟไหม้ โดยนางกนกวรรณ หมั่นหนัก       
อายุ ๔๐ ปี เพื่อนบ้านได้ใหก้ารช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย เจ้าหน้าที่ได้สนธิก าลังดับเพลงิใช้เวลาประมาณ ๑ ช่ัวโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้      
หลังเพลิงสงบ เจา้หน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโป่ง ได้เข้าตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้น คาดว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร 
เนื่องจากบ้านปลูกสรา้งมานานจนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีสภาพเกา่ ในส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เทศบาลต าบลกระจับ จะด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

มลูนธิริาชประชานเุคราะห ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์เชญิถงุพระราชทานไปมอบใหผู้ป้ระสบอคัคภียั อ าเภอบ้านโปง่ จังหวัดราชบรุี  

จดหมายข่าวเทศบาลต าบลกระจบั ประจ าเดอืนมถินุายน ๒๕๖๒ หนา้ที ่๗ 



 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอ้งประชุม
ชั้น ๒ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ             
นายสมศกัดิ ์ตนัเจรญิ ปลดัเทศบาลต าบลกระจบั 
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ ประชุมทบทวน
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน  
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       เมือ่วนัที ่๑๐ มถินุายน ๒๕๖๒          
กองวชิาการและแผนงาน เทศบาลต าบล
กระจบั จดัการประชมุประชาคมระดบั
ต าบลเพือ่ทบทวนจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ หอ้ง
ประชมุชัน้ ๓ ส านกังานเทศบาลต าบล

            จ้างดว้ยวาจา” ท าใหไ้มม่าปฏบิตังิาน มสีทิธไิดร้บัคา่จ้างเพียงใด?  
     นางขยัน เป็นพนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดเทศบาลแห่งหนึ่ง ไม่มาปฏิบัติงานให้ครบตามก าหนดเวลาในสัญญาจ้าง โดย

กล่าวอ้างว่า “ผู้อ านวยการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแจ้งด้วยวาจา ว่า นายกเทศมนตรีมีค าสั่งให้เลิกจ้างนางขยัน จึงไม่ต้องมาท างาน”การแจ้งดังกล่าว ถือเป็นการ
เลิกจ้าง โดยส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาหรือไม่? และต้องจ่ายค่าจ้างและชดใช้ค่าเสียหายให้กับพนักงานจ้างดังกล่าวหรือไม่? 
                    ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้มีอ านาจเลิกจ้างพนักงานจ้าง คือ นายกเทศมนตรี และพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีย่อมทราบดีว่า ผู้บังคับบัญชา
สูงสุดท่ีมีอ านาจเลิกจ้างพนักงานได้ คือ นายกเทศมนตรี เมื่อเทศบาลไม่ไดม้ีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร นางขยันย่อมต้องมีหน้าท่ีมา
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายให้ครบระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง และเมื่อไม่ปรากฏเหตุท่ีเทศบาลจะเลิกจ้างนางขยันได้โดยชอบ หรือเทศบาล
ประพฤติผิดสัญญาจ้าง การท่ีนางขยันไม่มาปฏิบัติงาน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงเป็นการละท้ิงงานก่อนครบก าหนดในสัญญาในสัญญา  เทศบาลย่อมมีสิทธิเลิก
จ้างได้  และไม่ท าให้นางขยันมีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างตามระยะเวลาการจ้างท่ีเหลืออยู่ในสญัญา อย่างไรก็ตาม นางขยันไดม้าปฏิบัติงานตาม
สัญญาเป็นเวลา ๒ วันก่อนที่จะหยุดงาน เทศบาลจึงมีหน้าท่ีต้องจ่ายค่าตอบแทน ในวันท่ีนางขยันได้มาปฏิบัติงานตามหน้าท่ี  ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่าง
การด าเนินคดี มิใช่ค่าเสียหายอันจะมีสิทธิเรียกได้ เพราะการน าคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นไปเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของนางขยันโดยแท้ จึงย่อมมีค่าใช้จ่ายเป็นธรรมดา
จากการต่อสู้รักษาสิทธิของตน                                                                                                  (ค าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อ.๔๒๙/๒๕๖๑) 

  

 

ทต.กระจบั จดัประชมุคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลกระจับ ครัง้ที ่๒/๒๕๖๒ 

         นางสาวเฟื่องลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาล
ต าบลกระจับ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ โดยมีสาธารณสุข
อ าเภอ ผู้แทนการไฟฟ้าฯ โรงเรียน หมวดการทาง สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ  

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลกระจับจัดการประชุมชี้แจงการ
รับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้กับผู้ปกครองของเด็ก
ผู้ประสบภยัทางสังคม ณ หอ้งประชุมส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  

ความรูเ้กีย่วกบัวนิยัขา้ราชการ 

จดหมายข่าวเทศบาลต าบลกระจบั ประจ าเดอืนมถินุายน ๒๕๖๒ หนา้ที ่๘ 



การศกึษาไม่มขีดีจ ากัด เรยีนฟรทีีโ่รงเรยีนผูส้งูอาย ุทต.กระจบั 
          นางสาวเฟือ่งลดา  กลุธอทุยั นายกเทศมนตร ีเปดิเผยวา่ สงัคมไทยก าลงัเขา้สูย่คุ
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสวนทางกับแนวทางการ
จัดการคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและสงัคมของผู้สงูอายใุนไทย  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึง
มักถูกทอดทิ้งให้อยูใ่นที่พักอาศยัเพยีงล าพัง ซ่ึงเป็นต้นเหตุของการเกดิโรคทางจติใจและปญัหาด้าน
การดูแลตนเอง อาทิ โรคซึมเศร้า หรือการหกล้มในผู้สูงอายุ ซ่ึงแท้จริงแล้วผู้สงูอายุและวัย
เกษียณยังคงมีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง รวมทัง้ยังเป็นวยัที่มีเวลาวา่งและมีภาระหน้าที่
น้อย เพียงแต่ยงัคงขาดความรู้สมยัใหม่ อาทิ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทัง้ยังคงขาดความรู้ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการด าเนินชีวิต      

      ดังน้ันการส่งเสริมความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้สูงอายุ จึงเป็นแนวทางการพัฒนาวยัเกษยีณให้มคีุณภาพ ดังน้ันเทศบาลต าบลกระจับ จึงเล็งเห็น
ความส าคญัดังกล่าว เริม่ส่งเสรมิและสนับสนุนพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีขดีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้สูงอายุด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่ม
การพัฒนาทกัษะ การศึกษาตามอธัยาศัยของผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ ก่อประโยชน์ด้านสุขภาพ ท าให้สุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยง
เจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผูอ้ื่น ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดช่ืน พบปะพูดคุยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวยัเดียวกันและคนต่างวยั 
สามารถปรับตัวและด าเนินชีวติได้เหมาะสมตามวัย โดยมีวิทยากรจิตอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ และปราชญ์ชาวบา้น มาถ่ายทอดใหค้วามรู้และ
ประสบการณ์แก่ผู้สงูอายุในชุมชนตามวิสยัทัศน์ เรียนรู้อยา่งมคีุณค่า สูงวัยอย่างสง่าสุขภาพดี วิถีพอเพยีง ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ส าหรับหลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งเปน็ ๓ ส่วน ดังน้ี  
๑.ความรู้ที่ผู้สงูอายุต้องรู้ คือความรู้ที่ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต  
๒. ความรูท้ี่ผู้สูงอายคุวรรู้ เช่น การดูแลสุขภาพ 
๓. ความรู้ที่ผู้สูงอายุอยากรู้ มาจากความต้องการของผู้สงูอายุเอง 
 โดยจะท าการเรียนการสอนรุ่นละ ๘ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง (เวลา ๙.๐๐น.- ๑๕.๐๐น.)  ท าการเรยีนการสอนเดือนละ ๒ ครั้ง  
ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๑ ของเดือนและวันพฤหัสบดีที่ ๓ ของเดือน โดยจะเริ่มเปิดภาคเรียนตัง้แต่เดือนมิถุนายน ถึงกันยายน  โดยผู้สูงอายุทีเ่รียนจบหลักสูตร
จากโรงเรยีนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลกระจับไปแล้ว จะสามารถอยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้สูงอายุที่มคีุณภาพเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เกิดจิต
อาสารุ่นใหม่ และเป็นแบบอยา่งทีด่ีให้กับชาวเทศบาลต าบลกระจับตอ่ไป 

 

ปฐมนเิทศนน์กัเรยีนโรงเรยีนผูส้งูอายเุทศบาลต าบลกระจบั 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุัย นายกเทศมนตร ีพรอ้มคณะผู้บรหิาร หวัหนา้ส่วนราชการ และ
พนักงานเทศบาลต าบลกระจับ ได้ท าการปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลกระจับ จ านวน ๕๒ คน และจะมี
การเปิดการสอนในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิ.ย.๒๕๖๒ โดยการเรียนการสอนเป็นการจัดกิจกรรมรูปแบบหน่ึงที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น  โดยวิทยากรจิตอาสา  ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่          
ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้สอน 

จดหมายข่าวเทศบาลต าบลกระจบั ประจ าเดอืนมถินุายน ๒๕๖๒ หนา้ที ่๙ 

นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุยั 

นายกเทศมนตรีต าบลกระจบั 



 

    เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอุทยั  นายกเทศมนตรแีละประธานกรรมการกองทนุหลักประกนัสุขภาพ
เทศบาลต าบลกระจับ เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสู่หลักชัยที่ม่ันคง ประจ าปี ๒๕๖๒  โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลกระจับ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ท ากิจกรรม เกิดการพึ่งพาตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อใช้ในการด าเนิน
ชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ 

โรงเรยีนผู้สงูอายุ  ทต.กระจบั เปลี่ยนไม้ใกล้ฝัง่ เปน็พลังทางสงัคม 
จดหมายข่าวเทศบาลต าบลกระจบั ประจ าเดอืนมถินุายน ๒๕๖๒ หนา้ที ่๑๐ 


