
   จดหมายข่าวเทศบาลต าบลกระจับ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ 



เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด ารัสเนื่องในวาระดิถีวันขึน้ปีใหม่ 
พุทธศักราช 2560 แก่ประชาชนชาวไทย เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความวา่ 
ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีเพื่ออ านวยพรแกท่่านทั้งหลาย
ทั่วกนั และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่มไีมตรจีิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทกุอย่างเสมอมา ในปีที่แล้ว
บ้านเมืองของเรามีเหตกุารณ์ส าคัญเกิดขึ้น คือ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ได้
เสด็จสวรรคตเมือ่เดอืนตุลาคม กล่าวได้ว่า น าความโศกเศร้าอาดูร และนับเป็นความสูญเสยีครั้งยิ่งใหญ่ของชาว
ไทยทั้งประเทศ ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและประทับใจทีไ่ดเ้ห็นประชาชนทุกเพศทกุวัยถว้นหน้า มีจิตจงรักภกัดีและซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณ พรั่งพร้อมกนัมาถวายสกัการะพระบรมศพอย่างต่อเนือ่ง 
    ขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือ ร่วมใจช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง ท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปน็ไปด้วย
ความเรียบร้อย ข้อนีน้่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า คนไทยนัน้มจีิตใจดี มีความกตญัญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกนั 
มีความรักชาติรักแผ่นดนิ เปน็คุณสมบัติประจ าชาติ และมีความรู้ความสามารถไมแ่พ้ชนชาติอื่นใด ดังนั้น ไมว่่าจะมี
อุปสรรคปัญหาหรือเหตุไมป่กติใดๆ เกดิขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อไดว้่า ถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่านและช่วยกัน
ปฏิบัติแกไ้ขทุกสิ่งทุกอย่าง จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปไดด้้วยดีอย่างแนน่อน 
    ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทกุคนตั้งใจให้แน่วแน่ทีจ่ะรักษาคุณสมบตัินี้ให้เหนยีวแน่น และท าความคดิจติใจให้
แจ่มใสด้วยปัญญาทีก่ระจ่าง พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติ ให้มีความมุ่งมัน่มี
ก าลังใจในอันทีจ่ะร่วมกนัปฏิบัติสรรพกิจนอ้ยใหญ่ในภาระหน้าที่ตามแนวพระบรมราโชบายที่ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ให้งานทุกอย่างส าเร็จผล เป็นความดีความเจริญทั้ง
แก่ตนเองแก่สว่นรวมและประเทศชาติ เป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
  ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกบัประชาชนชาวไทยโดยเต็มก าลังความสามารถเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
เช่นกัน ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนัที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย อีกทั้งพระบารมีแห่ง
สมเดจ็พระมหากษัตริยไ์ทยในอดีต มีพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปน็อาทิ 
จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนา
ตลอดศกหน้านี้โดยทัว่กัน 



       โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพร ปีพุทธศกัราช 2560 แก่ประชาชนชาวไทย และผู้ที่ปฏิบัติงาน
ถวายในโครงการพระราชด าริต่างๆ โดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานมีตราประจ าพระราชวงศ์จักรีอยู่ตรงกลาง 
ด้านล่างเป็นพระปรมาภิไธย ภปร และพระนามาภิไธย สก เมือ่เปิดบัตรอวยพร ทางด้านซ้ายของบัตรอวยพร มีข้อความ 
B.E.2560 (2017) บรรทัดต่อมามีค าว่า Season’s Greetings and Best Wishes for the New Year จากนั้นเป็นลาย
พระหัตถ์พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทีด่้านล่างของบัตรอวยพรมขี้อความ Her Majesty Queen Sirikit 
and The Royal Family of Thailand ส่วนที่ด้านขวาของบัตรอวยพร มีพระปรมาภิไธย ภปร อยู่ด้านบนตรงกลางภาพ 
ขนาบด้วยพระนามาภิไธย สก และพระปรมาภิไธย วปร 
      ส่วนด้านล่างเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ทรงฉายคูก่บัสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ในกรอบวงกลม 
      ด้านล่างพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว พระฉายาลักษณ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี 
และพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 



สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ขอพระองค์ทรงพระเจรญิ 

 ดว้ยเกล้าดว้ยกระหมอ่ม ขอเดชะ 
ข้าพระพทุธเจา้ 

เทศบาลต าบลกระจบั  อ.บา้นโปง่  จ.ราชบรุ ี



       

     เทศบาลต าบลกระจบั จดัทมีเจา้หนา้ทีล่งพืน้ทีบ่รกิารแจกเบีย้ยงัชพีพรอ้ม รพ.สต.หนองออ้ รว่มบรกิารตรวจ
สุขภาพเบื้องตน้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยภูมคิุ้มกันบกพร่อง โดยมเีจ้าหน้าที่ จากธนาคารกรุงไทยสาขา
หา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซบีา้นโปง่ มาบรกิารเปดิบญัชใีหก้บัผูท้ีม่ปีระสงคจ์ะรบัเงนิเบีย้ยงัชพีจากเทศบาลผา่นธนาคาร   
ณ  จุดบริการประชาชน  ๘  จุด ในเขตเทศบาล เพื่อเปน็การอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ                
ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความเป็นอยูข่องผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ อีกทั้ง
ยังเป็นการเอาใจใส่ และเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการอย่างทัว่ถึง 

กจิกรรมแจกเบ้ียยังชีพของเทศบาลต าบลกระจับ 

บรกิารตรวจสขุภาพใหก้บัผูส้งูอายแุละผูพ้กิารฟร ี 
จาก รพสต.หนองออ้ 

 บรกิารเปดิบญัชใีหก้บัผูป้ระสงคร์บัเบีย้ยงัชพี               
ผา่นธานคาร กรงุไทย สาขาหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซบีา้นโปง่ 

 

 บรกิารแจกปฏทินิประจ าป ี ๒๕๖๐  



                                       ผนึกก าลงับวกท าดเีพือ่พอ่    
           เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลกระจับ โดยนายธนกร ขุนทองแก้ว ปลัดเทศบาล ร่วมกับ นายสมนึก 
นาคะศกัดิเ์สว ีกรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัราชาเซรามคิ และ มสิเตอรร์นิ ชนิโย ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัราชาปอรซ์เลน 
จ ากัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดูแลและรับผิดชอบ ล ารางสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้าง
โรงงาน ให้เกิดความสวยงามและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีนายชาตรี ทิมแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ นายมนั ร าพรรณ ์ตวัแทน
ประธานชุมชนหัวโป่ง เจ้าหน้าที่ของเทศบาล และพนักงานของบริษัท รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณโรงงาน  
บจก.ราชาเซรามิค ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

 

       นักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐม  จิตอาสาท าความดีถวายพ่อหลวง โดยสอนหนังสือ เล่นเกม เล่านิทาน มอบขนม วัสดุสื่อการเรียน

การสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ   โดยมีนางสาวเฟื่องลดา กลุธอุทัย   นายกเทศมนตรี

ต าบลกระจับ  น าเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

จติอาสาปนัสขุใหน้อ้ง ท าดเีพือ่พอ่ 



         ประชมุประชาคมระดบัต าบล 
      เพือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี
       เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓

ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  นางสาวเฟื่องลดา กลุธอุทัย 
นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดประชมุประชาคมระดับต าบล   
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี   (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)              
ของเทศบาลต าบลกระจบั  โดยมีนายธนกร ขุนทองแก้ว             
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องเป็นผู้ด าเนินการประชุมในครั้งนี้ 



   วันต่อต้านคอรร์ปัชัน่สากล       
 เทศบาลต าบลกระจับ  น าโดย นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย   นายกเทศมนตรีต าบล

กระจับ ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัด
ราชบุรี สุจริตตามรอยพ่อขอท าดีเพื่อแผ่นดิน" พร้อมชมการถ่ายทอดสด  

พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา  นายกรฐัมนตร ีกลา่วเปดิงาน วนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่" 
จากส่วนกลาง ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์              

ผู้ว่าราชการราชบุรีเป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก  

 

 

พมจ.ราชบรุมีอบเงนิชว่ยผูย้ากไรส้งูวยัในเขตเทศบาลต าบลกระจบั 
     วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตร ีเปน็ตวัแทนมอบเงนิจ านวน ๒,๐๐๐ บาท  
ตามโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล าบาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี แกคุ่ณลุงเต้ว วรสิงห์ อายุ ๙๐ ปี อาศัยอยู่ในชุมชนหนองกระจ่อยสร้างสรรค์ 
เขตเทศบาล โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลกระจับ และนางสาวสุธารัตน์ แซ่ก๊วย 
เจ้าหน้าที่จาก สนง.พัฒนาสังคมฯ ร่วมมอบเงินในครั้งนี้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

                    ผูใ้จบญุมอบเงนิชว่ยเหลอืผูย้ากไร ้
             เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้ใจบุญกลุ่มรถสองแถวนครปฐม มอบเงิน
พร้อมกับของใช้อุปโภคบริโภคแกคุ่ณลุงเต้ว วรสิงห์ และภรรยา  ซึ่งเป็นผู้สูงอายุยากไร้ 
ในเขตเทศบาลต าบลกระจับ โดยมนีางสาวสมใจ ศรีเอี่ยม  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
น าลงพื้นที่  ณ ชุมชนหนองกระจ่อยสร้างสรรค์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5?
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%


 

 

 

         เมื่อวันที่   ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  นายธนกร  ขนุทองแกว้  ปลดัเทศบาลต าบลกระจบั  
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙   
เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเตมิปี พ.ศ.๒๕๖๐  และ

แผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐ 

             เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙     
ประชุมคณะท างานติดตามประเมินผลการจัดบรกิาร

สาธารณะเทศบาลต าบลกระจับ  

    เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั   
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณา
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐ และแผนพัฒนา

เทศบาล ฉบับเพิม่เติม ปี พ.ศ.๒๕๖๐   ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ 



 

 

 

  ขึน้ปใีหมป่ระจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

        นายธนกร  ขนุทองแกว้  ปลัดเทศบาล น าหวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล ลูกจ้าง  
ร่วมอวยพร นางสาวเฟือ่งลดา  กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  ในการนี้ ท่าน
นายกฯ ได้กลา่วขอบคณุ และอวยพรปีใหม่พรอ้มให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิงานแก่หัวหน้า
ส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกคน 

 

 นางสาวศรรวรี ์จิตค า   รองปลดัเทศบาล น าทมีหวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาล และ
ลูกจ้าง ร่วมอวยพรเนือ่งในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แด่ นายธนกร ขุนทองแก้ว  
ปลัดเทศบาล  ณ ส านักงานเทศบาล ต าบลกระจบั อ.บ้านโป่ง   จ.ราชบุร ี 



 
 ออกก าลังกายทกุพุธสรา้งขา้ราชการสขุภาพด ี     
            นายธนกร  ขนุทองแกว้ ปลดัเทศบาล และ                      
นางธญัภัส ก าเหนดิแจง้     ผูอ้ านวยการกองคลงั                     

น าบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลกระจับ ออกก าลังกายเต้น 
แอโรบิค เพื่อสุขภาพ ให้ห่างไกลจากโรคภัย อีกทั้งผ่อนคลาย

ความเครียดจากการท างาน ตามแนวนโยบาย                        
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี

 เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๐ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  

  

     

ตอ้นรบันกัพัฒนาชมุชน 
                     เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลกระจับ น าโดย   
นายธนกร ขนุทองแกว้ ปลดัเทศบาล ใหก้ารตอ้นรบั นางสาวทศนาถ    
อนุทรจินัทร ์  ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีพรอ้มคณะเจา้หนา้ทีจ่าก
เทศบาลนครนครปฐม เนือ่งในโอกาสเดนิทางมาส่งนางสาวนุจรี       
กุย้ออ่น  ทีไ่ดโ้อนยา้ยมาด ารงต าแหนง่นกัพฒันาชมุชน  ณ ส านกังาน
เทศบาลต าบลกระจบั   

  

     

 แจกปฏทินิประชาสมัพันธ ์  เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐         
คณะที่ปรึกษาชุมชนเทศบาลต าบลกระจับลงพื้นที่แจก
ปฏิทินพระบรมฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลต าบลกระจับ 



วันเดก็แหง่ชาติประจ าปี ๒๕๖๐ “เดก็ไทยใส่ใจศกึษา พาชาติม่ันคง” 

           นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุยั นายกเทศมนตร ีพรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลต าบลกระจับ รว่มกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๐ ภายใตค้ าขวัญ "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พัฒนาชาตมิั่นคง" ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  



ทต.กระจับจัดงานวันเดก็แหง่ชาติประจ าปี ๒๕๖๐  
   เปิดโอกาสให ้เด ็กไดร้่วมสนกุและแสดงออกอยางเต็มที  โดยมีหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน อาทิ บจก.
ราชาเซรามิค, บจก.แชมเปยนฟด,บจก.อารมาเชล, บจก.น าเชา,บจก. วีอารเค สเปคตรม ฯลฯ รวมสนับสนนุของ
รางวัลและทุนการศึกษา พร้อมจัดกิจกรรมตาง ๆ มากมาย อาทิซุมเกมสระบายสีปูนปาสเตอรโยนหวง บานลม    
ปาเป ้าลูกโปง ตอบปญหาชิงรางวัล จับฉลากของขว ัญจากโรงเรียนนารีวุฒิ,โรงเรียนสารสิทธิ์พทิยาลัย, โรงเรียน 
ร ัตนราษฎรบ ารุง, วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบานโปง,โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร๕) ตดัผมฟรีจากซุ้ม 
กศน.อ าเภอบ้านโป่ง การแสดงบนเวทีของนกัเรียนจาก สพด.ทต.กระจบัและโรงเรียนในเขตเทศบาล และ  มีซุ้ม
อาหาร เครื่องดื่ม ไวบริการฟรีตลอดงาน โดยมเีดก็ ๆ เขารวมงานจ านวนมาก ซ่ึงเทศบาลไดจัดกิจกรรมตาง ๆ      
ขึ้นเพื่อใหเยาวชนไดตระหนักและเห็นความส าคัญของตนเอง สงเสริมการพัฒนาการการเรียนรขูองเด็ก ใหเด็กได
แสดงออกถึงความสามารถในกิจกรรมตาง ๆ และ เพื่อใหผูใหญไดเห็นความส าคัญของเด็ก  ซึ่งเด็กจะเปนอนาคต
ของชาติตอไป  



โครงการศกึษาดงูานคณะกรรมการชมุชน ทีป่รกึษา
ชมุชน และผู้น าชมุชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  ณ หอ้งประชมุสภาเทศบาลต าบลกระจับ  

ในวนัพุธที ่๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

        เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐   นางสาวเฟือ่งลดา กลุธอทุยั 
นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน  ที่ปรึกษาชุมชน  และผู้น าชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบล
กระจับ  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี   โดยได้รับเกียรติจากวทิยากรหลาย
ท่าน ดังนี้   นางธัญนันท์ ไชยแป้น  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญ
พิเศษ จากพัฒนาการจังหวดัราชบุรี  เรื่อง กระบวนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน   นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี บรรยายเรื่อง           
การบริหารจัดการขยะ คุณชัยภัทร รุ่งสว่าง หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพยีง และ    

 การขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพียงในชุมชน 



         เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐     นางสาวเฟ่ืองลดา กลุธอทุยั    นายกเทศมนตรตี าบลกระจับ  
น าคณะกรรมการชุมชนเดินทางศึกษาดูงานการท าเกษตรทฤษฎีใหม่   ณ  ศูนย์การเรียนรู้หนองเลิงเปือย  
ต.โพนงาม  อ.กมลาไสย  และ เรื่องการบริหารจัดการขยะ  ณ  เทศบาลต าบลนาค า  อ.ยางตลาด      
จ.กาฬสินธุ์ และวันที ่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ศึกษาการน้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  ที่ศูนย์การเรยีนรู้ชุมชนบ้านหนองเผือก อ.วาปีปทมุ 
จ.มหาสารคาม 

โครงการศกึษาดงูานคณะกรรมการชมุชน ทีป่รกึษาชมุชน และผู้น าชมุชน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ท าบญุเล้ียงพระส านกังานเพ่ือเปน็สริมิงคลเนือ่งในวนัขึน้ปใีหม่  

เทศบาลต าบลกระจบั รว่มกนัท าบญุถวายภตัตาหารเพลแด ่พระภกิษสุงฆ ์จ านวน ๙ รูป เพื่อความเปน็สิริมงคล 
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ   เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐  



   วนัเดยีวกนั   คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเทศบาลต าบลกระจบั ได้
รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันและจบัฉลากแลกของรางวัล เนื่องในวนัขึ้นปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๐                   

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ   


