
                                           รดน ำ้ขอพรนำยอำ้เภอบำ้นโปง่   
      นำงสำวเฟือ่งลดำ กลุธอทุยั   นำยกเทศมนตร ีมอบหมำยให ้นำยสมศกัดิ ์ตนัเจรญิ ปลดัเทศบำลตำ้บลกระจบั 
พร้อมหัวหน้ำส่วน พนกังำนเทศบำลต้ำบลกระจับ เข้ำร่วมรดน ้ำขอพร นำยทศพล  เผื่อนอุดม   นำยอ้ำเภอบ้ำนโป่ง 
เนื่องในโอกำสเทศกำลสงกรำนต์ เมือ่วันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๒   ณ  บ้ำนพักนำยอ้ำเภอบ้ำนโป่ง  จ.รำชบุรี                         
ในกำรนี  เทศบำลฯ สนับสนุนน ้ำผลไม้ (พันซ์) เพือ่แจกให้กับผู้มำร่วมงำนครั งนี ได้ดืม่คลำยร้อนด้วย  

 

 เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลกระจับ ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ    บ้านโป่ง จัดการประชุมคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับท้องถ่ิน อ าเภอ        
บ้านโป่ง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ โดยนายมงคล เกตุพันธ์ สาธารณสุขอ าเภอ

บ้านโป่ง เป็นประธาน มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับท้องถ่ิน 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอด้านสัญจรปลอดภัยและด้านดูแล
ผู้สูงอายุ ร่วมประชุม อ าเภอบ้านโป่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ(พชอ.)เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มุ่งเน้นให้

เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ีโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้าง
ความเป็นผู้น าและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
ตลอดจนสร้างเสริมบุคคล ครอบครัวและชุมชนมีสุขภาวะทางกาย จิตใจและสังคม เพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดความยั่งยืน 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอบ้านโป่ง ได้พิจารณาประเด็นขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบ้านโป่งไว้ ๔ ด้าน และก าหนดพื้นท่ีน าร่อง ๓ ท้องถ่ิน 

ดังน้ี ๑. เทศบาลต าบลกระจับ ขับเคลื่อนการพัฒนาชีวิตด้านสัญจรปลอดภัยและด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ  ๒. เทศบาลต าบลกรับใหญ่ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
สัญจรปลอดภัย และด้านอาหารปลอดภัย   ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขลุง 
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสัญจรปลอดภัยและด้านการจัดการขยะ  





 เทศบำลตำ้บลกระจับรว่มอนรุกัษส์บืสำนวฒันธรรมประเพณี
สงกรำนตป์ระจ้ำป ี๒๕๖๒ มกีำรประกวดชงิเงนิรำงวลัผูส้งูอำยุ
สขุภำพด ีสรำ้งสสีนั ควำมสขุ แกผู่ม้ำรว่มงำน 
       เมื่อวันท่ี ๑๓ เมษำยน ๒๕๖๑  นำงสำวเฟ่ืองลดำ  
กลุธอทุยั  นำยกเทศมนตรตีำ้บลกระจับ  , สจ.ออ้ยทพิย ์ เลิศชตุมิำกลุ   นำยมนสั  ใจเจน  
ประธำนสภำเทศบำล พรอ้มด้วยคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล ข้ำรำชกำร และประชำชนชำว
เทศบำลต้ำบลกระจบั รว่มพิธีเปิดโครงกำรสงกรำนต์ประจ้ำปี ๒๕๖๒   ณ ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบล
กระจับ อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบุรี ภำยใตแ้นวคิดสบืสำนวัฒนธรรมไทย ใหค้วำมรัก พิทักษ์อนำมัยผู้สูงวัย
อำยุยืน มีกจิกรรมสรงน ้ำพระ รดน ้ำขอพรผู้สูงอำยุเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ชวีิต บริกำรตรวจสุขภำพ
เบื องต้น ชมกำรละเล่นพื นบ้ำน ประกวดผู้สูงอำยุสุขภำพดี ชิงเงินรำงวัล  รับประทำนอำหำร เครื่องดื่ม
ฟรีตลอดงำน  

เทศบำลต้ำบลกระจับ ร่วมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ ประจ้ำปี ๒๕๖๒ 



 

      เมือ่วนัที ่๒ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบล

กระจบั เป็นประธานมอบประกาศนียบตัรใหก้บัเด็กนักเรยีนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ

เทศบาลต าบลกระจบั ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑  ณ  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

กระจบั รร.วดัจนัทาราม (ตัง้ตรงจติร ๕) มคีณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการ พนักงานเทศบาล

ต าบลกระจบั และผูป้กครองรว่มแสดงความยนิดเีป็นจ านวนมาก  

บณัฑติน้อย 



       ประชุมประชำคมระดบัต้ำบลเพ่ือจัดทำ้แผนพัฒนำทอ้งถิน่เพ่ิมเติม ครั งที ่๑/๒๕๖๒ 

           เทศบาลต าบลกระจบั น าโดยนายสมศกัด์ิ ตนัเจริญ ปลดัเทศบาลต าบลกระจบั   จดัประชุมประชาคมระดบัต าบล

เพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)ฉบบัเพิ่มเติมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๒          ในวนัองัคารท่ี ๒๓ เมษายน 

 



เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ นางสาวเฟ่ืองลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลต าบลกระจับร่วมกันประชุมวางแผนการท างานและเตรียมจัดกิจกรรม 

วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒  

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลกระจับจัดการประชุมรายงานความคืบหน้าศูนย์อ านวยการความปลอดภัย   ทาง
ถนนระดับต าบล (ศปถ.ต าบล) โดยมีนายสุรัตน์ สวัสดี รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีต าบลกระจับ 
เป็นประธาน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  

 

 นางสาวเฟ่ืองลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ อสม. 
ของเทศบาลต าบลกระจับ ลงพื้นท่ีพัฒนาท าความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทางและริมฟุตบาทถนน
เพชรเกษมสายเก่า ในวันท่ี  ๒๘ และ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับขบวนอัญเชิญ
น้ าศักดิ์สิทธิ์จากสระโกสินารายณ์ ไปสู่จังหวัดราชบุรี ในวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. เพื่อน าไป
ประกอบพิธีท าน้ าอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการรักษา
ความสะอาด เรียบร้อย บริเวณหน้าบ้านของตนในวันดังกล่าว  



          เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลต าบลกระจับ นางสาวเฟ่ืองลดา กุลธอุทัย 
นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลต าบลกระจับ และ
ประชาชน ร่วมรับขบวนอัญเชิญน้ าศักดิ์สิทธิ์จากสระน้ าโกสินารายณ์ ต.ท่าผา เพื่อน าไปประกอบพิธีท าน้ าอภิเษก  
เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี  

เทศบำลต้ำบลกระจับ ร่วมรับขบวนอัญเชิญน ้ำศักดิ์สิทธิ์ 

                     พิธีพลีกรรม“สระโกสินารายณ์”แหล่งน ้าศักดิ์สิทธิ์ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๖๒ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ พร้อมคณะ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ า 

จากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ ณ สระโกสินารายณ์ ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง ในการท าน้ าอภิเษกส าหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผูว้่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

ในการประกอบพิธี ส าหรับจังหวัดราชบุรีนั้นเคยประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ าศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ตั้งของสระโกสินารายณ์ในอดีตเป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ 

ชาวบ้านในท้องถิ่นเชื่อกันมานานว่าน้ าในสระโกสินารายณ์ศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคได้  



เทศบำลต้ำบลกระจับจัดงำนวันเทศบำล ปี ๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี พร้อม

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ

เทศบาลต าบลกระจับ ร่วมกันจัดงานวันเทศบาลประจ าปี๒๕๖๒ ณ ส านักงาน

เทศบาลต าบลกระจับ เพ่ือร าลึกถึงความส าคัญของเทศบาล และบุคลากรของ

เทศบาลได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการบริการ การอ านวยความสะดวก สร้าง

ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาขอใช้บริการของเทศบาล อีก

ทั้งยังเป็นการสร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคี ในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิด

ผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยมีการจัดพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ และสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ประจ าเทศบาล พร้อมกับกิจกรรม CLEANING DAY ภายในส านักงาน 

และบริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๒๑ มีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล พร้อมมอบ

เกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

ดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเพียบพร้อมทั้ง

ในด้านการครองตน ครองงาน สมควรได้รับการยกย่องชมเชย

และประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขสนุกสนาน และสามัคคีกัน  

กำรแข่งขันกีฬำสีสำนสัมพันธ์ภำยในหน่วยงำน 



เทศบำลต้ำบลกระจับจัดอบรมอำชีพแก่ประชำชนในเขตเทศบำล 
ทต.กระจับจัดอบรมเสริมสร้างอาชีพการท้าไข่เค็ม แชมพูสระผม เน้นพึ่งพา

ตนเอง และเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 

            เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  

นางสาวเฟ่ืองลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขต ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยมีทีมวิทยากรจาก 

กศน.อ าเภอบ้านโป่ง มอบความรู้การท าแชมพูสระผม และ การท าไข่เค็ม 

ให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ  

เรียนรู้กำรท้ำไข่เค็มและแชมพูสระผม โดยวิทยำกรจำก กศน.อ.บ้ำนโป่ง 



 

 

 

     จดหมำยขำ่วเทศบำลต้ำบลกระจับ          
      ประจ้ำเดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒  เลขที ่๔๙ หมูท่ี ่๙ ต.หนองออ้ อ.บำ้นโปง่ จ.รำชบรุี ๗๐๑๑๐  

  โทรศพัท ์ ๐๓๒-๒๙๙-๖๓๘ ตอ่ ๑๐๗  : www.krachab.go.th   
  เพจ : เทศบำลตำ้บลกระจับ อ.บำ้นโปง่ จ.รำชบรุี 

ดว้ยเกล้ำดว้ยกระหมอ่ม ขอเดชะ 
ข้ำพระพทุธเจำ้ 


