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วันท่ี ๒๘ ก.ค. ๖๒ นายทศพล เผ่ือนอดุม นายอ าเภอบ้านโปง่เปน็ประธานเปดิโครงการสวนสาธารณะ
เฉลมิพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก พทุธศักราช ๒๕๖๒  
ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงกระจบั ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง ร่วมด้วย นางสาวเฟื่องลดา กุลธอทุัย   
นายกเทศมนตรตี าบลกระจับ ผู้บริหารท้องถ่ิน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นท่ี ต าบล
หนองอ้อ ต าบลหนองกบ ร่วมกจิกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  

อ าเภอบา้นโปง่เปดิโครงการสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ 
 เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พทุธศกัราช ๒๕๖๒  



กจิกรรมปลกูตน้ไม ้: วนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายทศพล เผือ่นอดุม นายอ าเภอบา้นโปง่ไดร้ว่มปลกูตน้รวงผึง้ตน้ไมป้ระจ าพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ สจ.อ้อยทิพย์  เลิศชุติมากุล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต ๓  นายมนสั ใจเจน ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจบั หวัหนา้สว่นราชการ ก านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ๙๐๔ วปร. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างคับคั่ง ณ สวนสาธารณะบึงกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

 

วันเดียวกัน   นายทศพล  เผื่อนอุดม  นายอ าเภอบ้านโป่ง  พร้อมด้วย 
นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตร ี ก านนั ผูใ้หญบ่า้น และผูน้ าชมุชน  
ร่วมกิจกรรมโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  อ.บ้านโป่ง     
จ.ราชบุรี   

ตน้รวงผึง้ ที่มีดอกสเีหลืองโดดเด่นและส่งกลิ่นหอม เป็นพรรณไม้ไทยแท้อันทรงคุณค่าและมีเกยีรติชนิดหน่ึง ที่
ถูกยกใหเ้ป็นพรรณไมป้ระจ า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องจากดอกรวงผึง้จะออกดอก
ในช่วงเดือนพระบรมราชสมภพพอดี สว่นสีเหลอืงของดอกรวงผึ้งยังเป็นสปีระจ าวันพระบรมราชสมภพอีกดว้ย 
นอกจากนี้พระองคย์ังทรงปลกูต้นรวงผึ้งไว้ตามสถานทีต่่าง ๆ ทีพ่ระองค์เสด็จฯไปประกอบ พระราชกรณียกิจ           
เพื่อพระราชทานไว้ใหเ้ป็นตวัแทนแห่งพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร  

ธนาคารน้ าใตด้นิ คอื การน าน้ าไปเกบ็ทีช่ัน้ใตด้นิในชัน้หนิอุม้น้ า เหมอืนกบัฝากเงนิ
ไว้กับธนาคาร วันไหนที่เดือดร้อนเรื่องเงิน คุณก็สามารถน าเงินที่เก็บออมไว้มา
ใช้ได้ ซึ่งธนาคารน้ าใต้ดินก็เหมือนกัน ช่วงหน้าฝนที่มีน้ ามาก ธนาคารน้ าใต้ดินจะ
ช่วยดูดซับน้ าเพื่อน าไปกักเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ า เมื่อถึงช่วงหน้าแล้ง ก็สามารถ
สูบน้ ามาใช้ได้ 



เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒   นายทศพล เผือ่นอดุม  นายอ าเภอบา้นโปง่  นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั  นายกเทศมนตรตี าบล
กระจับ พร้อมตัวแทนจาก อบจ.ราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ และ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ ร่วมพิธีลง
นามความร่วมมือในการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี   เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ 
สถานที่ออกก าลังกาย และแหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอบ้านโป่งในอนาคต 

จิตอาสาพัฒนาท าความสะอาดสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติอ าเภอบ้านโป่ง 



   ทต.กระจับ ร่วมพธิเีฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  
พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. นางสาวเฟื่องลดา    กุลธอุทัย นายกเทศมนตรตี าบลกระจับ 
พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เขา้รว่มกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ 
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทีศ่าลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง มีขา้ราชการทุกภาค
ส่วน เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทีม่าร่วมงานต่างแต่งกายดว้ยชุดผ้าไทยสีเหลือง เพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรณุาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรมาโดยตลอด โดยนายทศพล เผื่อน
อุดม นายอ าเภอบ้านโปง่ ประธานในพิธีได้น ากล่าวถวายราชสดดุีเฉลมิพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จุด
เทียนถวายพระพรชัยมงคล ก่อนจะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมเปล่ง
เสียงทรงพระเจริญต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณอ์ย่างพร้อมเพรยีงกัน 



 
          เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย 
นายกเทศมนตรตี าบลกระจับ เป็นประธานเปดิโครงการดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานที่ราชการประจ าปี 
๒๕๖๒ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเทศบาล มคีวามรู้ ความพร้อมในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลงิได้อย่างถูกต้องเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน   
โดยนายสุธี สายทอง และทีมงานครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นวิทยากรพร้อมสาธิตการป้องกันการ
ดับเพลิง  ณ สวนสาธารณะบึงกระจบั อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  

ทต.กระจับ เตรียมพร้อมซ้อมดับเพลิง 



       นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบลกระจับ 
พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และคณะผูน้ าชุมชนของ
เทศบาล รว่มกบั โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจติร ๕) น าโดย  
นางกญัญ์ภรณ์ วรรณศริ ิ ผูอ้ านวยการโรงเรยีน รว่มสบืสาน
ประเพณีไทยถวายเทยีนจ าพรรษา พร้อมพุ่มผ้าปา่สามัคคี              
แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจ าปี ๒๕๖๒           
เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒    ณ วัดจันทาราม อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  



 

     เม่ือวันที ่๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลกระจบั จดัอบรมผู้ประกอบการในเขตเทศบาล ตามโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหามลพิษโรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาล โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสิ่งแวดลอ้มภาค ๘     

 

    เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ มูลนิธิป่อเตก็ตึ๊ง และ 
มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี น าโดยนายชัยยงค์ นันทชัยพร รอง
ประธานบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีน
รายวัน มอบเงินช่วยเหลือพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้
ประสบไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที ่๑๓ หมู่ที่ ๑๙ ต.หนองอ้อ อ.
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีนายสุรัตน์ สวัสดี รองนายกเทศมนตรี
ต าบลกระจับ พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่  

 

 

 

             เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลต าบล

กระจับ  น าโดยนายสุรัตน์ สวัสดี รองนายกเทศมนตรี 

นางสาวอลิสรา กรุงจิตร ผ ู้อ านวยการศนูย์ค ุ้มครอง

คนไร้ทีพ่ึ่งจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะท างาน ร่วมประชุม

โครงการติดตามผลการด าเนินงาน "ต าบลต้นแบบ ห่วงใย

ไม่ทอดทิ้งกัน" ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒                     

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ 

เทศบาลต าบลกระจับ ร่วมกบั ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย 

อพม.น้อย ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

         เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒   ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลกระจับ นายสุรัตน์ สวัสดี รองนายกเทศมนตรี พร้อม

ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลกระจับ จัดโครงการอบรม

ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหาร ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ (Clean Food Good Taste)  โดยได้รับความอนุเคราะห์

วิทยากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรุี   



ผู้สูงวัยมองโลกสดใสใส่ใจสุขภาพตา  
            เทศบาลต าบลกระจับ น าโดยนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี จัดโครงการ "กระจับ"ผู้สูงวัยมองโลกสดใส        

ใสใ่จสขุภาพตา” ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม  และ วันเสาร์ที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒   ณ  ลานอเนกประสงค์ชั้น  ๑  ส านักงาน
เทศบาลต าบลกระจับ โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี มอบความรู้เรื่องโรคตา 
การตรวจคัดกรองสุขภาพตาให้กับผู้สูงอายุ ในรายที่พบความผิดปกติให้ค าแนะน ารักษาตามสิทธ์ิ พร้อมทั้งตรวจวัดสายตาให้กับ
ผู้สูงอายุในรายที่พบปัญหาสายตา และด าเนินการวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุ 
         ส าหรับโครงการ"กระจับ"ผู้สูงวัยมองโลกสดใสใส่ใจสุขภาพตา ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
(กองทุน สปสช.) ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา๔๗ สนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตในทุกกลุ่มอายุ โดยกลุ่มผู้สูงอายุจัดเป็นกลุ่มที่
ต้องให้ความส าคัญในการฟื้นฟูสุขภาพด้านต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่ทางสายตา ดังนั้นการตรวจคัดกรองทางสายตาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากการคัดกรองทางสายตาจะท าให้ทราบถึงปัญหาโรคเกี่ยวกับดวงตา เช่น ต้อกระจก ต้อเนื้อ 
ฯลฯ จะได้ท าการรักษาได้อย่างทันท่วงที เทศบาลต าบลกระจับ ตระหนักถึงความส าคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุด้านสายตา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตา การถนอมสายตา ตรวจคัด
กรองสุขภาพตาให้กับผู้สูงอายุ หากพบความผิดปกติจะได้ด าเนินการแนะน าส่งรักษาต่ออย่างทันท่วงที และในรายที่มีปัญหาสายตา
จะได้ด าเนินการสนับสนุนแว่นสายตา ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น หากสามารถ
มองเห็นได้ชัดก็สามารถที่จะด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เช่นรับประทานอาหาร ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม  



ทต.กระจับ จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพพนักงาน 

       เมื่อวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลกระจับ น าโดยนางสาวเฟื่องลดา  กุลธอุทัย 
นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ จัดอบรมศึกษาดูงานคระกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ โดยมี ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกุล สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเร่ือง การน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อการ
สร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของชุมชน,นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และนายสมศักดิ์  ตันเจริญ ปลัดเทศบาลต าบลกระจับ บรรยายเรื่อง แนวทางการสร้าง
ภาคีเครือข่ายของภายในชุมชน 
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       เมื่อวันท่ี  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เทศบาลต าบลกระจับ ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนท่องเท่ียว 

OTOP นวัตวิถีบ้านรวมไทย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการ

จัดตั้งกลุ่มอาชีพและการพัฒนากลุ่มองค์กรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน   และ รับฟังการบรรยาย

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง,ธนาคารชุมชน,การจัดการชุมชนด้านส่ิงแวดล้อมและบริการจัดการชุมชน

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนต้นแบบบ้านม้าร้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โอทอ๊ปนวตัวธิบีา้นรวมไทย  

ชมุชนตน้แบบบา้นมา้ร้อง 



       เมื่อวันท่ี  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลกระจับน าโดย 

นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี เดินทางศึกษาดูงาน ณ ชุมชนหนองกา           

อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับฟังการบรรยายด้านการพัฒนากลุ่ม/องค์กรให้เกิดความ

เข้มแข็งและการสร้างงาน สร้างอาชีพภายในชุมชน โดยทีมวิทยากรจากชุมชนหนองกา 

ศูนยแ์ปรรูปผลติภณัฑ์การเกษตรหมูบ่า้นหนองกา 
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