
 

                       ทต.กระจับจัดโครงการพัฒนากลุมสตรีในพ้ืนท่ีหวังสรางความเขมแข็งใหชุมชน  
               นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี เปนประธานเปดโครงการพัฒนากลุมสตรีเทศบาลตําบลกระจับประจําป       

พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องในวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยไดรับเกียรติจากนางสาวชะวรลัทธ์ิ ชินธรรมมิตร อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จ.ราชบุรี นางเลื่อมใส ใจแจง กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พรอมดวยทีมวิทยากรจากศูนยปฏิบัติการเพื่อ

ปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.นครปฐม และจาก สนง.เทศบาลตําบล 

ปากแพรก จ.กาญจนบุรี  บรรยายมอบความรูแกผูรวมโครงการ  ณ  หองประชุมชั้น  ๓  สํานักงานเทศบาลตําบลกระจบั 

     จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



  

                        ประชุม พนักงานเทศบาลประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  
วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  นางสาวเฟองลดา กุลอุทัย  นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ เปดการประชุมพนักงานประจําเดือน 

มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในองคกร โดยมีหัวหนาสวนราชการ พนักงาน ลูกจาง       

รวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน   ณ หองประชุมชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ 

   

ทัศนศึกษาเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ 

              วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐   นางสาวสมใจ ศรีเอ่ียม  ผอ.กองการศึกษา พรอม

หัวหนาสวนราชการ เจาหนาท่ี คณะครูของเทศบาลตําบลกระจับ และ อาจารยศศิกานดา 

มูนีกุล จากโรงเรียนวัดจันทาราม (ต้ังตรงจิตร๕)  รวมเปดโครงการทัศนศึกษาเด็กนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับประจําป ๒๕๖๐  ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลกระจับ  อ.บานโปง จ. ราชบุรี   และในวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐  เดินทางศึกษาเรียนรู

นอกสถานท่ี   ณ    พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร แหงท่ี ๑ (จตุจักร) 

     จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



                     มอบเงินสงเคราะหผูยากไร 
     เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  เทศบาลตําบลกระจับ รวมกับศูนยคุมครอง
คนไรท่ีพึ่งจังหวัดราชบุรี  ลงพื้นท่ีมอบเงินสงเคราะหใหกับผูมีรายไดนอย และไร
ท่ีพึ่ง ในพื้นท่ีเขตเทศบาลตําบลกระจับ จํานวน ๗ ราย รายละ ๑,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
๑. นางสาวแวว สีทอง   อายุ  ๗๓ ป ชุมชนหนองตะแคงสรางสรรค 
๒. นางกิมไล  วรสิงห   อายุ  ๘๔ ป  ชุมชนหนองกระจอยสรางสรรค 
๓. นายนอย นามตระกูล อายุ ๖๐ ป ชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา 
๔. นางสาวมีนารัตน พราหมโสภา อายุ ๔๘ ป ชุมชนดอนกระเบื้องรวมใจ 
๕. นางกุหลาบ ศรีชวยชนม อายุ ๘๘ ป  ชุมชนบึงกระจับ ซี.เค. 
๖. นางสาวสําราญ โพศรี  อายุ ๗๔ ป    ชุมชนหนองกระจอยสรางสรรค 
๗. นายอยู  คุมโหมด      อายุ ๙๓ ป    ชุมชนเทศบาลพัฒนา 
เพื่อเปนการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน แกประชาชนท่ีอยูในสภาวะ
ยากลําบากและตองการความชวยเหลือเรงดวน และเปนการเขาถึงสวัสดิการจาก
ภาครัฐ  โดยสังคมไมทอดท้ิงกัน 

              งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    เทศบาลตําบลกระจับ    เตรียมความพรอมสมรรถนะทาง

รางกายของงานปองกันฯ   โดยมีนางสาวเฟองลดา กลุธอุทัย   นายกเทศมนตรี   ปลอยแถว  ณ บริเวณเสาธงหนาอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐    

     จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



                                                      

                                                   วันทองถ่ินไทย ประจําป ๒๕๖๐ 

                      เทศบาลตําบลกระจับรวมงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี๕ ในงานวันทองถ่ินไทยประจําป๒๕๖๐ท่ีจังหวัดราชบุรี  

                      เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐       นายสุรพล แสวงศักด์ิ       ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี 

เปนประธานพิธีถวายมาลัยพระกร วางพานพุมดอกไมสด จุดธูปเทียนท่ีเครื่องทองนอย และกลาวถวาย

ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ เนื่องในวันทองถ่ินไทย

ประจําป ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี ๕ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดราชบุรี  

โดยมี หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานของเทศบาลตําบลกระจับ อ.บานโปงและหนวยงานใน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง ๑๐ อําเภอในจังหวัดราชบุรี รวมนอมรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

ยกฐานะตําบลทาฉลอมเปน "สุขาภิบาลทาฉลอม" ในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ. ๑๒๔ ) ซ่ึงถือเปน

จุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจการปกครองใหประชาชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมอยางแทจริงอัน

นําไปสูการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

     จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



          
 ทต.กระจับ รวมฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการความรวมมือ เสริมประสิทธิภาพการระงับเหตุ 
        เมื่อวันท่ี  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐     นายสมยศ  พุมนอย  นายอําเภอบานโปง เปนประธานโครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระดับอําเภอ ป ๒๕๖๐  (ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย)  ณ  องคการบริหารสวนตําบลดอนกระเบื้อง  อ.บานโปง        
จ.ราชบุรี  โดยมีนางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย  นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ   นายธนาคม  ทวีไกรกุล  นายกองคการบริหารสวนตําบล
ดอนกระเบ้ือง  อ.บานโปง พรอมดวย เจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมฝกซอมแผนดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

     จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 

                                    ทต.กระจับจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตนอย 

เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมโรงเรียนวัดจันทาราม (ต้ังตรงจิตร ๕) นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย 

นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ เปนประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร "บัณฑิตนอย" ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหกับนักเรียนระดับ

ปฐมวัยในสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ จาํนวนท้ังส้ิน ๔๒ คน โดยมี นายสงัด ผองดี ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจัน

ทาราม(ต้ังตรงจิตร ๕) นายธนกร ขุนทองแกว ปลัดเทศบาล พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ คณะครู และผูปกครอง รวมแสดงความ

ยินดีในคร้ังนี้เปนจํานวนมาก  

    เล้ียงพระศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเปนศิริมงคล       

นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาลตําบลกระจับ รวมกัน

ทําบุญถวายภัตาหารเพลแด พระภิกษุสงฆ จํานวน ๙ รูป เพื่อความเปนสิริมงคล ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

กระจับ โรงเรียนวัดจันทาราม (ต้ังตรงจิตร ๕) เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  

     จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



                                   บริจาคโลหิตถวายแดพอหลวง 
     เทศบาลตําบลกระจับ  รวมกับ ภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี ๔ จังหวัดราชบุรี  รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระ

ราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙  คร้ังท่ี ๓ ในวันศุกรท่ี  ๗ เมษายน ๒๕๖๐   

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   ณ  บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  โดยไดรับความรวมมือจากพนักงานบริษัท 

หางรานตาง ๆ รวมท้ังประชาชนผูมีจิตเมตตา รวมบริจาคโลหิตเปนจํานวนมาก  มียอดบริจาครวมท้ังส้ิน ๒๖,๔๐๐ ซีซี. 

     จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



     จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ  ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ขอพระองคทรงพระเจริญ 
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา 

จดหมายขาวตําบลกระจับ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 

ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

       เลขท่ี ๔๙ หมูท่ี ๙ ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี    ๗๐๑๑๐  
        โทรศัพท ๐๓๒-๒๙๙๖๓๘   ,  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๐๓๒-๒๙๙๖๒๑ 



 โครงการประเพณีสงกรานต ป ๒๕๖๐ 
เทศบาลตําบลกระจับ ขอเชิญชวนประชาชนทุกทาน 

         รวมสืบสานประเพณีสงกรานต   ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๐  

        ณ  บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  เวลา ๘.๓๐ น.  เปนตนไป  
วันมหาสงกรานต   ในสมัยโบราณ คนไทยถือวา วันข้ึน ๑ ตํ่า เดือนอาย ซ่ึงจะตรงในชวงเดือน 
พฤศจิกายนหรือธันวาคม ใหเปนวันข้ึนปใหม  แตในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดมีการเปลี่ยนใหวันที่ 1 เมษายน 
เปนวันข้ึนปใหม  จนตอมาในสมัยยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ในป พ.ศ. ๒๔๘๓ ไดเปลี่ยนวันป
ใหมใหเปนวันสากล คือ วันที่ ๑ มกราคม  แตถึงอยางไร คนโบราณก็ยังคงคุนเคยกับวันปใหมไทยใน
เดือนเมษายน จึงไดกําหนดใหวันที่ ๑๓ เมษายน เปนวันข้ึนปใหมไทย   รวม
ดวย สําหรับวันสงกรานต ป ๒๕๖๐ น้ี นางสงกรานตนามวา “กาฬกิณีเทวี” ทรง
พาหุรัด ทัดดอกมณฑา อาภรณแกวมรกต ภักษาหารถ่ัวงา หัตถขวาทรงขอชาง 
หัตถซายทรงปน เสด็จไสยาสนหลับเนตร (นอนหลับตา) มาเหนือหลังกุญชร
(ชาง) เปนพาหนะ (ขอบคุณขอมูลจาก : myhora)  

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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