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จดหมายข่าว

เทศบาลต าบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี



จดหมายขา่ว

ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
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วันท่ี 3 มิถุนายน 2565  เทศบาล
ต าบลกระจับ น าโดย นายมนัส ใจเจน 
นายก เทศมนตรี  ร่ วมพิ ธี  ตักบาต ร             
ถวายพระราชกุศล (ภาคเช้า)  พิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ พร้อมวางพานพุ่ม
และจุด เ ทียนถวายพระพรชัยมงคล             
( ภ าค ค ่ า ) เ น่ื อ ง ใ น โ อก าส วั น เ ฉ ลิ ม                     
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ       
พระบ รม ร า ชิ นี  โ ด ย มี  น า ยณภัท ร ์           
เอมอ่อน นายอ าเภอบา้นโป่งเป็นประธาน
ในพธีิ ณ ศาลาประชาคม(รมิน า้) เทศบาล
เมืองบา้นโป่ง



จดหมายขา่ว

ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

เทศบาลต าบลกระจบั อ.บ้านโปง่ จ.ราชบรุี
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เมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม 2565  ณ บรเิวณรมิคลองหนองกระจอ่ย ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี 
นายมนสั ใจเจน นายกเทศมนตรตี  าบลกระจบั พรอ้ม คณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภาเทศบาล 

ขา้ราชการ พนกังานเทศบาลต าบลกระจบั จดักิจกรรมปลกูตน้ไมแ้ละปลกูป่าเฉลมิพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพ่ือแผ่นดิน” สืบสาน
สู ่100 ลา้นตน้  โดยรว่มกนัปลกูพนัธุไ์มท้อ้งถ่ิน ประกอบดว้ยโมกมนั มะขาม มะขามปอ้ม สกั 
สะเดา มะค่าโมง จ านวน 1,000 ตน้ เพ่ือเพิ่มพืน้ที่สีเขียว รกัษาสมดลุทางธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้ม 

และช่วยฟ้ืนฟคืูนความอดุมสมบรูณใ์หพื้น้ที่ตอ่ไป

“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน”
สืบสานสู่ 100 ล้านตน้ 



จดหมายขา่ว
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โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2565

เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2565  นายมนัส  ใจเจน 
นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ เป็นประธานเปิด
โครงการ "ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน" 
ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบนโยบายการจัด
การศึกษา ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ             
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ปกครองกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ โดยมี 
นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียน
วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 )  นายพรเทพ 
นิมิตรนิวฒัน์ ประธานสภาเทศบาลต าบล
กระจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกระจับ และผู้ปกครอง ร่วม
โครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)



จดหมายขา่ว

ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

ส านักงาทนเทศบาลต าบลกระจบั  อ.บา้นโปง่  จ.ราชบรุ ี
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ฝ่ายนิติบญัญตัิ และฝ่ายบรหิาร ประชมุสภาเทศบาล
เพ่ือน าปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพืน้ท่ีมา

วางแผนแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ความตอ้งการใหมี้ความ
รวดเรว็และมีประสิทธิภาพ



จดหมายขา่ว

ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

ส านักงานเทศบาลต าบลกระจบั อ.บ้านโปง่ จ.ราชบรุี
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สาธิต วิธีการปอ้งกนัและแกไ้ขเพลิงไหมเ้บือ้งตน้              
แก่นกัเรยีนโรงเรยีนวดัหนองออ้

วนัที่ 10 มถินุายน 2565   นายมนสั ใจเจน 
นายกเทศมนตรตี  าบลกระจบั มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ี
งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบล
กระจบั  ถ่ายทอดความรู ้พรอ้ม สาธิต วิธีการปอ้งกนั
และวิธีการแกไ้ขเม่ือเกิดเหตเุพลงิไหมเ้บือ้งตน้ แก่
นกัเรยีนโรงเรยีนวดัหนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี



จดหมายขา่ว

ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

ส านักงานเทศบาลต าบลกระจบั อ.บ้านโปง่ จ.ราชบรุ ี
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วนัท่ี 5 มิถนุายน 2565 พณฯ เฉลิมชยั ศรอี่อน 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ใหเ้กียรติเป็น
ประธานพธีิเปิดการแข่งขนัฟตุบอล สส.อคัรเดช Cup

ครัง้ท่ี 3 ประจ าปี 2022  โดยมี สส.อคัรเดช วงษพ์ทิกัษโ์รจน ์
สมาชิกสภาผูร้าษฎรเขต 4 ราชบรุ ีประธานจดัการแข่งขนั  
พรอ้มผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถานศึกษา 

ต ารวจ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และ นายมนสั ใจเจน 
นายกเทศมนตรตี  าบลกระจบั รว่มแข่งขนัฟตุบอล

กิตติมศกัดิก์บัทีมศิลปิน ดารา  ณ สนามกีฬาศนูยเ์ยาวชน
เทศบาลเมืองบา้นโป่ง
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รวมพลงัต่อตา้นยาเสพติดโลก เทศบาลต าบลกระจบัจดักิจกรรมเดิน
รณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์พ่ือสรา้งการรบัรู ้เน่ืองในวนัต่อตา้นยาเสพติด

โลก (วนัท่ี 26 มิถนุายน) ประจ าปี 2565
วนัท่ี 27 มิถนุายน 2565 ณ  บรเิวณดา้นหนา้อาคารส านกังานเทศบาล
ต าบลกระจบั นายมนสั  ใจเจน นายกเทศมนตรตี  าบลกระจบั เป็น
ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค ์เน่ืองในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 

(วนัท่ี 26 มิถนุายน) ประจ าปี 2565 พรอ้มกล่าวปฎิญาณตน ประกาศ
เจตนารมณต์่อตา้นยาเสพติด 

และรว่มเดินรณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์พ่ือสรา้งการรบัรู ้เน่ืองในวนัต่อตา้น
ยาเสพติด(วนัท่ี 26 มิถนุายน) ประจ าปี 2565 โดย มีคณะผูบ้รหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หวัหนา้ส่วนราชการ พนกังานเจา้หนา้ท่ีในสงักดั

เทศบาลฯรว่มกิจกรรมโดยพรอ้มเพรยีงกนั

วนัท่ี 27 มิถนุายน 2565
ณ  บรเิวณดา้นหนา้อาคารส านกังานเทศบาล



จดหมายขา่ว

ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

ส านักงานเทศบาลต าบลกระจบั 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
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