
วารสารแนะน า 
เทศบาลต าบลกระจับ 



 

 

 



บรกิารดีมีมาตรฐาน สานสร้างสังคมเป็นธรรม น าสู่เมืองน่าอยู่  

   วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลกระจับ 

 

 

 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการบริหาร 

    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

    ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

    

 

    ๑. ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดม้าตรฐานทั่วถึง            

เมืองมีการป้องกัน และลดมลพิษ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

   ๒. ยกระดับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ประชาชน          

มีคุณภาพ จรยิธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ๓. ประชาชนมีอาชพีและรายไดพ้อเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได ้และมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของเทศบาล 

    ๔. ประชาชนมีสุขภาพด ีสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม และไดร้ับบริการ

สาธารณสุข อย่างทั่วถึง 
   ๕. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

   ๖. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ  

 เป้าประสงค์การพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ 



 ความเป็นมา  เทศบาลต าบลกระจับ มพีื้นที่ตั้งอยู่บริเวณ
ตอนใตข้องอ าเภอบ้านโป่งห่างจากอ าเภอบ้านโป่ง ระยะทาง
ประมาณ   ๕ กม.เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกพืชไร่และท านา 
ซึ่งเดิมมฐีานะเป็น “สุขาภบิาลกระจับ”  จัดตั้งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๐๖  
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๐ ตอนที่ ๑๑๔ หน้า ๒๖๒๖   
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๐๖) และต่อมาเปลี่ยนแปลง
ฐานะจาก “สุขาภบิาลกระจับ” เป็น “เทศบาลต าบลกระจับ”   
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ

สุขาภิบาล     เป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒  เป็นต้นมา มีพื้นที่ จ านวน   
๙.๑  ตารางกิโลเมตร        มทีางหลวงหมายเลข ๔ เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก่า) และทางหลวงหมายเลข ๓๒๓  (ถนน
ทรงพล) ตัดผ่าน โดยมีลักษณะพืน้ที่ตัง้ฉากกับถนนดังกล่าวจากศูนย์กลางถนนข้างละ ๕๐๐ เมตร มีระยะทางหา่งจาก
กรุงเทพฯประมาณ   ๖๕   กิโลเมตร 
       ปัจจุบันส านักงานเทศบาลตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษมสายเก่า (สามแยกกระจับ – หนองโพ) เลขที่  ๔๙  หมู่ที่ ๙ 
 ต าบลหนองออ้ อ าเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี   บนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน   ๙๔  ตารางวา  พืน้ที่ของเทศบาลมีอาณาเขต
ติดตอ่คือ 
ทศิเหนือ          ติดตอ่ต าบลหนองออ้ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
ทศิตะวันออก   ติดตอ่ต าบลสระกระเทียม อ าเภอเมอืงนครปฐม  จังหวัดนครปฐม   
ทิศใต ้              ติดตอ่ต าบลหนองออ้ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี   ต าบลดอนกระเบื้อง อ าเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
และ ต าบลดอนกระเบือ้ง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ทศิตะวันตก     ตดิตอ่ต าบลดอนกระเบือ้ง  อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 



       โครงสร้างการเมอืงและอ านาจหน้าท่ีในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกระจับ 

 
 

   คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
กระจับ 
 นายกเทศมนตร ี      จ านวน  ๑   คน 
 รองนายกเทศมนตรี  จ านวน  ๒  คน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน  ๑ คน  
ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี  จ านวน — คน 
  

                         สภาเทศบาลต าบลกระจับ   

     ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ       จ านวน  ๑   คน 

     รองประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ  จ านวน   ๑  คน 

     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระจับ        จ านวน   ๙  คน       

      อัตราก าลังพนักงานเทศบาล 

- พนักงานเทศบาล  จ านวน       ๔๗  คน 

- ลูกจ้างประจ า       จ านวน      ๓  คน  

- พนักงานจ้าง        จ านวน      ๑๓ คน 

 

      การแบ่งโครงสร้างเป็น ๑ ส านัก ๖ กอง            

๑ หน่วยงาน 

๑. ส านักปลัดเทศบาล   ๒. กองคลัง 

๓. กองช่าง     ๔. กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 

๕. กองการศึกษา   ๖. กองวชิาการและแผนงาน 

๗. กองการประปา ๘. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เทศบาลต าบลกระจับ 

สภาเทศบาลต าบลกระจับ 

ประธานสภาเทศบาล       ๑   คน 

รองประธานสภาเทศบาล   ๑  คน 

สมาชิกสภาเทศบาล        ๑๐  คน 

คณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรี             ๑    คน 
รองนายกเทศมนตรี         ๒    คน 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี  ๑    คน 
เลขานุการนายกเทศมนตร ี ๑   คน 

ปลัดเทศบาล หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 

ส านักปลดัเทศบาล 

๑.ฝ่ายอ านวยการ 

-งานการเจ้าหน้าที ่

-งานพัฒนาชุมชน 
 
๒.ฝ่ายปกครอง 

- งานธุรการ 
 
- งานป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณ
ภัย 

- งานทะเบียน
ราษฎร 

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข กองวชิาการ กองการประปา 

๑.ฝ่ายบริหารงาน
คลัง 

-งานธุรการ 

-งานพัสดแุละ
ทรัพย์สิน 

-งานการเงินและ
บัญช ี

๒.ฝ่ายพัฒนา
รายได ้

-งานผลประโยชน์
และกิจการพาณิชย์ 
-งานแผนที่ภาษ ี

๑.ฝ่ายแบบแผน
และ 

  ก่อสร้าง 

-งานธุรการ 

-งานวิศวกรรม 

๒.ฝ่ายการโยธา 

-งาน
สาธารณูปโภค 

-งานจัดสถานที่
และไฟฟ้า
สาธารณะ 

๑.ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 

-งานธุรการ 
- งานสขุาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
- งานรักษาความ
สะอาด 
๒.ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 

-งานสง่เสรมิ
สุขภาพ 

-งานป้องกันและ
ควบคุมโรคตดิต่อ 

๑.ฝ่ายแผนงาน
และโครงการ 

-งานธุรการ 
-งานแผนและ
โครงการ 
๒.ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 
-งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมวัย 

-งานกีฬาและ
นันทนาการ 

-งานสง่เสรมิ
ประเพณี

ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 
-งานธุรการ 

-งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

-งานนิตกิาร 

-งานบริการ
ข้อมูลข่าวสาร
ทางท้องถิ่น 

 

ฝ่ายการเงิน
และบัญช ี

-งานธุรการ 

-งานผลิตและ              
จ าหน่ายน้ า 

-งานการเงิน
และบัญช ี



 

  

นายสุรัตน์   สวัสดี  
รองนายกเทศมนตรี 

สวัสดีค่ะ พ่อ แม่ พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลกระจับ       
ที่เคารพรักทุกท่าน ดฉิัน นางสาวเฟือ่งลดา  กุลธอุทัย 
นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ   ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันได้รับ  
ความไวว้างใจจากท่านเข้ามาด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี    
อย่างต่อเนื่อง ดฉิันพร้อมคณะผู้บรหิาร  ทุกท่านได้ทุ่มเท         
การท างาน    โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาให้มคีวามเจริญ 
ก้าวหน้า  ในทุก ๆ ดา้น พร้อม ๆ กบัการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกดิขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับ  จากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมามกีารประสบปัญหาและอุปสรรคบ้าง 
แต่ก็ไม่ท าใหท้้อถอย กลับเป็นแรงผลักดันใหด้ฉิันและคณะ
ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ของเทศบาล ไดร้่วมแรงร่วมใจ
กันในการแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนใหก้ับ

ประชาชนในเขตพ้ืนที่    ดฉิันยังยึดหลักประชาชนเป็นศนูยก์ลางในการบริหารจัดการ เปิด
โอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพ่ือให้ทุกท่านไดร้ับประโยชน์และ           
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้  ดฉิันมุ่งหมายที่จะเห็นการพัฒนาของเทศบาลต าบลกระจับ ต่อไป          
เร่ือย ๆ  หาก พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนชาวเทศบาลต าบลกระจับ มีความต้องการให้
เทศบาลด าเนินการแกไ้ขปัญหา  ในเร่ืองใด         ก็สามารถแจ้งมาไดเ้พ่ือเราจะได้รว่มมือ
กันขับเคล่ือนท้องถิ่นของเราเป็นเมือง 
ที่น่าอยู ่ต่อไป........ 

นางสาวจันทร์จิรา โชคพรหมอนนัต์ 
รองนายกเทศมนตรี 

นางสาวขวัญใจ ศรีสัญญา 
เลขานุการ

นายกเทศมนตรี 

นางสาวเฟื่องลดา  กุลธอุทัย 
นายกเทศมนตร ี



หัวหน้าส่วนราชการ 

                   นกิร  ศรีพุทธโธ 
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
              รก.ผู้อ านวยการกองการประปา 

สุรชัย  อุดพมวฑิติ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

สมศักด์ิ  ตันเจริญ 
ปลัดเทศบาลต าบลกระจับ 

 

อารียา พทิักษ์ภากร 
ผู้อ านวยการวิชาการและ

แผนงาน 

กฤตกิา เทพยุหะ 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง 
รก.ผูอ้ านวยการกองคลัง 

ระเบียบ  วราสนิธุ ์
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 



 

 

สภาเทศบาลต าบลกระจับ 

นางสาวอารียา  พทิักษภ์ากร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายศักฎิพัศว์   เสียงแจ่ม 
รองประธานสภาเทศบาล 

 
นายมนัส  ใจเจน 

ประธานสภาเทศบาล 
 

นายยงยุทธ  หลลีว้น 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายฐากร นิรุชบวรทัต 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายนิพนธ ์สุพัฒนโกศล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางสาวณัฐกานต ์ด่านกิตต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางสุณีย์ เขม่นกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นางอังคณา ฤทัยคงถาวร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายมาโนช  แป้นน้อย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

 

นายวิชาญ  ศรีสัญญา 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 

 

นายพรเทพ นิมิตรนิวัฒน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

 

 

 

ส านักปลัดเทศบาล 

สุพรรณี  กล่อมเมฆ 
หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 

รัชนีพร สทีา 
นักวชิาการตรวจสอบภายใน 

 
นงนาถ ยังพึ่ง 

เจ้าพนักงานทะเบียน 
ปัญญารัตน ์พวงผิว 
เจ้าพนักงานทะเบียน 

ฉัตรลดา สินธพ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

สุภาพร พุป้อง 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ณัฐรุจา แสนสม 
นักพัฒนาชุมชน 

รัตติกาล จ าปาทอง 
นักทรัพยากรบุคคล 

ณัฐฐญา ใจบุญ 
ผู้ช่วยนักทรัพยากร

สุภา ดอนจิว๋ไพร 
นักการ 

วิภาดา ใจม่ัน 
คนงานทั่วไป 

สิงห ์ รักดี 
พนักงานขับรถยนต์ 

ระเบียบ วราสินธุ์ 
หัวหนา้ส านัก

ขจรศักดิ์ พวงแก้ว 
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิไรรัตน์ เกิดโภคา 
พนักงานวิทย ุ

วโิรจน์ จูสวย 
พนักงานดับเพลิง 

นคิม เพ่ิมสาย 
พนักงานดับเพลิง 

สมควร  แตงอ่อน 
พนักงานดับเพลิง 

ธนัท ศรีละมูล 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 

ศุภชัย ช้อยเครอื 

พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
จตุรงค์ พุทธจรรยา 
พนักงานดับเพลงิ 

วิมลมาศ อนันทภริมยส์ุข 
หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 



 

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรอืส่วน
ราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของสว่นราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหนา้ส านักปลัดเป็น
ผูป้กครองบังคับบัญชา พนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักปลัดเทศบาล ส่วนราชการ
ภายใน  แบ่งออกเป็น 
- งานธุรการ  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล  ดูแลรักษา  จัดเตรียม  และให้บริการเรื่องสถานที ่ วัสดุ
อุปกรณ์ การติดตอ่และ อ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ  งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาล งานทะเบียนประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  งานสาธารณกุศลของ เทศบาลและ
หนว่ยงานต่างๆ  ที่ขอความร่วมมือ  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและ ผูท้ าคุณประโยชน์  งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง  และ
ด าเนนิการเลือกตั้ง  งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน  งานแจ้งมติ  ก.ท., 
ก.ท.จ. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
- งานการเจ้าหน้าที่  รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจา้งงานบรรจุ
แตง่ตัง้  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือกงานทะเบียนประวัติ  และบัตร
ประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจา้ง งานปรับปรุงประสทิธิภาพในการบริหารงาน
บุคคล  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี งานขออนุมัตปิรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง พัฒนาบุคลากร  เชน่  การ
ฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษา  และดูงาน การลาศกึษาตอ่  การขอทุนการศึกษา  พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลละลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจา้งงานลาพักผอ่น
ประจ าปีและการลาอื่น ๆงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานรับผดิชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งาน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณาด้านกฎหมาย   ท าความเห็น  สรุป  รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง
ด าเนนิการด้านกฎหมาย  และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน งานตรวจสอบ   ควบคุมดูแล ในการจัดเตรยีมและอ านวย
ความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงาน
ฝกึซ้อมและด าเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารงานฝกึอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
- งานทะเบียนราษฎร  รับผดิชอบเกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร งานตามพระราชบัญญัตบิัตร
ประจ าตัวประชาชน งานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
- งานพัฒนาชุมชน  รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  เพื่อรับผดิชอบในการปรับปรุงชุมชน
ของตนเองงานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน  งานประสานงานและร่วมมอื
กับหนว่ยงานต่าง ๆ เพื่อน าบริการขั้นพืน้ฐานไปบริการ แก่ชุมชน งานจัดท าโครงการการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ใหแ้ก่
ชุมชนงานด าเนินการพัฒนาชุมขนทางเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม การศกึษา  การอนามัย   และสุขาภบิาล 
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชเีอกสารการเบิกจ่าย  เอกสารการ
รับเงนิทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี    งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบ
ทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

ส านักปลัดเทศบาล 



 

 

 

 

กองคลัง 

กฤติกา เทพยุหะ 
หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 
รก.ผูอ้ านวยการกองคลัง 

สมศร ี แซ่เจ็ง 
หัวหน้าฝา่ยพัฒนารายได ้

ภญิญดา อุดมนพคุณ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ธนวรรณ วัฒนา 
เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 

นันทิยา บุตรดี 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วิภาดา เณรพรม 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

นภัชญา ช้างทอง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

สุชญาภัค  จั่นหยวก 
ผูช่้วยนักวิชาการเงนิและบัญชี 

 มหีน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎกีา  งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  บ านาญ  เงิน
อ่ืนๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงนิ  การจัดสรรเงิน
ต่างๆ  การจัดท าบัญชี  
ทุกประเภท  ทะเบยีนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการ
เบิกจ่าย 
 งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าป ี งานเกี่ยวกับพสัดุของเทศบาลและ 
งานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวขอ้งและที่ไดร้ับมอบหมาย  แบ่งออกเป็น 

๑. งานธุรการ 

๒. งานพัสดุและทรัพย์สนิ  

๓. งานการเงินและบัญชี  

๔. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  



 

 

 

 

กองช่าง 

นายสุรชัย อุดมวฑิิต  
ผูอ้ านวยการกองช่าง 

ฉลวย เกิดโภคา 
หัวหนา้ฝา่ยโยธา 

สมโภช รัตนภูม ิ 
นายช่างโยธา 

กฤษณ์ เจนจินดามณ ี 
เจ้าพนักงานธุรการ 

คมสัน เปลาเล 
ผูช่้วยนายช่างไฟฟ้า 

มีนา ทองแถบ  
คนสวนสาธารณะ 

ปรารถนา วันกุมภา  
คนสวนสาธารณะ 

พัด ทาเครือ 
คนสวนสาธารณะ 

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท า ขอ้มูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขยีนแบบ การตรวจสอบ การ
ก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบยีบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสรา้งและซ่อม
บ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานดา้นวศิวกรรมเครื่องจักรกล  การ
รวบรวมประวัตติิดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล
และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  
 เก็บรักษา  การเบกิจ่ายวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่ น้ ามันเชือ้เพลงิและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งและที่ไดร้ับ
มอบหมาย  แบ่งออกเป็น 

๑. งานธุรการ  
๒. งานวิศวกรรม 
๓. งานสาธารณูปโภค 
๔. งานสวนสาธารณะ 
 

วิภาวี  ใจมั่น 
คนสวนสาธารณะ 

จรูญ  แซ่เอี๊ยะ 
ผูช่้วยนายช่างไฟฟ้า 

ทนานลักษณ์ ไตรพันธ์ 
นายช่างไฟฟ้า 



 

 

 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

นิกร  ศรีพทุธโธ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

นาวาตรีหญิงปรียาภรณ ์ 
ประเสริฐโชคประชา  

พยาบาล 

นางอัญชลี จันทรินทรากร  
หัวหนา้ฝา่ยบริหารสาธารณสุข 

พิสมัย ไตรสรณะกุล  
เจ้าพนักงานธุรการ 

แมน้ ม่ันคง  
พนักงานขับรถขยะ 

รังสรรค ์ นิ่มอิ่ม  
พนักงานเก็บขยะ 

สมยศ  ชวนอยู่  
พนักงานเก็บขยะ 

 มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนสง่เสริมสุขภาพและอนามัย   งานป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ  งานสุขาภบิาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม จัดใหบ้ริการเผยแพรค่วามรู้ทางด้านส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมสิง่แวดลอ้ม การคุ้มครองผู้บรโิภค จัดบริการรักษาความสะอาด การจัดการ
ขยะมูลฝอย และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  แบง่ออกเป็น 
๑. งานธุรการ 
๒. งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม  
๓. งานรักษาความสะอาด  
๔. งานส่งเสรมิสุขภาพ  
๕. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
 

เถลิงศักดิ์ สายหม ี 
พนักงานเก็บขยะ 

พิมพา ปานมา  

พนักงานเก็บขยะ 

วรรณชัย  แป้นช้อย  
คนงานทั่วไป 

วิมล บัวค า 

พนักงานเก็บขยะ 



 

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

       อารียา พิทักษ์ภากร 
ผูอ้ านวยการกองวิชาการ      

และแผนงาน 
 

 
ศศิชา รัตนมุง 

นักวิเคราะห์นโยบาย    
และแผน 

พิมพ์วด ีกิจวิทยาฤทธิ์ 
นิติกร 

อรอุมา เครา้เครือ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

จุฑามาศ ศริิฤกษ ์
ผูช่้วยนักวิเคราะห์นโยบาย     

และแผน 

 มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการ
ก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและโครงการต่างๆ   ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทาง
เศรษฐกจิ สังคม การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทัง้นี้ อาจ
เป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง  ระดับ
กรม  หรอืระดับจังหวัดแลว้แตก่รณี  จัดท าและประสานแผนงานละงบประมาณ
ของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายของเทศบาล ด าเนนิการเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณ การบริการและเผยแพร่วชิาการ ขา่วสารของเทศบาล และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นท่ีเกี่ยวข้อง   แบ่งออกเป็น 
๑. งานธุรการ                                 ๒. งานนติกิาร      
๓. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน   ๔. งานบริการข้อมูลข่าวสารทางทอ้งถิ่น 

สุนศิา พุทธา 
นักประชาสัมพันธ์ 

กองการประปา 

นิกร  ศรีพุทธโธ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม  
รก.ผูอ้ านวยการกองประปา 

 

อวยพร สาดะระ 
หัวหนา้ฝา่ยการเงิน  

และบัญชี 

จันจริา  วอนเพียร 
เจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 

ประทุม สิโนทก 
พนักงานผลติ
น้ าประปา 

อภิญญา อนิสุวรรณ  
คนงานทั่วไป 

มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าทีข่องการผลิตน้ า  งานจ าหน่ายน้ าและมาตร
วัดน้ า แบ่งออกเป็น 

๑. งานธุรการ                 ๒. งานผลติและจ าหน่ายน้ า       ๓. งานซ่อมบ ารุง      
๔.งานการเงินและบัญช ี     ๔. งานพัฒนารายได้               ๖. งานพัสดุ 



 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา 

อารียา พทิักษภ์ากร 
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  

รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 

 
พัณณ์ชติา เถามานกูล  
เจ้าพนักงานธุรการ 

นิตยา ภูท่อง 
ครู อันดับ ค.ศ. ๒ 

เกวลี ทินรุง่ 
ผูดู้แลเด็ก 

สิรริัตน ์ทับเณร 
คนงานทั่วไป 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศกึษา และพัฒนาการศึกษาทั้งการศกึษาใน
ระบบ  การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย    เชน่  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาล
ศึกษา งานกิจการศาสนา  สง่เสริมประเพณ ี ศิลปวัฒนธรรม    งานกีฬาและนันทนาการ  งาน
กิจกรรมเด็กเยาวชน   
และงานอ่ืน ๆ   ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งออกเป็น   
๑. งานธุรการ                           ๒. งานสง่เสริมประเพณ ี ศิลปวัฒนธรรม  
๓. งานแผนงานและโครงการ        ๔. งานการศึกษาปฐมวัย 

ประภา  แว่นแก้ว 
ครู อันดับ ค.ศ.๑ 

เบญจวรรณ หงสโ์ม 
ผูช่้วยผูดู้แลเด็ก 

สิราวรรณ ขาวสอาด
ผูช่้วยผูดู้แลเด็ก 

นิฤดี เมฆอรุณ 
ผูช่้วยผูดู้แลเด็ก 



           เทศบาลต าบลกระจับ  มีอาณาเขตการปกครองครอบคลุมพืน้ที่บางสว่นของต าบลหนองออ้  

และต าบลดอนกระเบือ้ง   รวม    ๑๓   หมูบ่้าน     
                ๑. ต าบลหนองอ้อ (บางส่วน)   ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ     ดังน้ี 
    ๑.๑  บ้านหัวโป่ง           หมู่ที่   ๓   (บางสว่น)         ๑.๒ บ้านหนองออ้       หมูท่ี่   ๔   (บางสว่น) 
    ๑.๓ บ้านสามแยกกระจับ  หมูท่ี่   ๕   (บางส่วน)          ๑.๔ บ้านหนองกระจ่อย   หมูท่ี่   ๙    (บางสว่น) 
    ๑.๕ บ้านหนองตะแคง     หมูท่ี่   ๑๐  (บางสว่น)                ๑.๖ บ้านทุ่งน้อย    หมูท่ี่   ๑๑   (บางสว่น) 
    ๑.๗ บ้านโรงข้าวสาร       หมูท่ี่   ๑๓  (บางสว่น)               ๑.๘ บ้านหนองเจริญ       หมูท่ี่   ๑๔   (บางสว่น) 
    ๑.๙ บ้านทุ่งเจริญ       หมูท่ี่   ๑๕  (บางส่วน) 

  ๒. ต าบลดอนกระเบื้อง (บางส่วน)    ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ     ดังน้ี 
    ๒.๑ บ้านดอนกระเบือ้ง   หมู่ที่    ๒   (บางสว่น)                ๒.๒ บ้านดอนกระเบือ้ง หมูท่ี่    ๔    
    ๒.๓ บ้านหนองกระถิน    หมูท่ี่    ๕   (บางสว่น)               ๒.๔ บ้านรว่มใจพัฒนา หมู่ที่    ๙    (บางสว่น)  
              แบ่งเป็น  ๑๒  ชุมชน  ดังนี้ 
  ๑. ชุมชนหนองตะแคงสร้างสรรค์     ๒. ชุมชนหนองตะแคงก้าวหน้า       ๓. ชุมชนโพธิ์เจริญ 
  ๔. ชุมชนทุ่งนอ้ยพัฒนา        ๕. ชุมชนสามแยกกระจับ     ๖. ชุมชนหนองกระจ่อยสร้างสรรค์ 
  ๗. ชุมชนเทศบาลพัฒนา               ๘. ชุมชนดอนกระเบือ้งพัฒนา   ๙. ชุมชนดอนกระเบือ้งรวมใจพัฒนา 
        ๑๐. ชุมชนหัวโป่ง        ๑๑. ชุมชนนาเจริญ            ๑๒. ชุมชนบึงกระจับ 

       ประชากรในเขตเทศบาลต าบลกระจับมีหลายเชือ้สาย เชน่ ไทย จนี ไทยโยนก (ยวน) มจี านวนประชากรตามสถิติการ
ทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลต าบลกระจับ  ณ  เดือน  กันยายน  ๒๕๖๒  มีจ านวนทั้งสิน้  ๓,๖๐๕  ครัวเรือน  ประชากร  
จ านวน  ๗,๘๕๗  คน   แยกเป็นชาย  ๓,๗๒๖  คน หญิง ๔,๑๓๑ คน ผู้มีสทิธิเลือกตั้ง  ๖,๒๔๑  คน  
 สภาพทางเศรษฐกิจ 
              โครงสรา้งทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลต าบลกระจับ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรม โดยปัจจุบัน
ประชากรวัยท างานในเขตเทศบาลต าบลกระจับประกอบอาชีพรับจ้าง เป็นช่างฝมีือในโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นลูกจ้างใน
สถานประกอบการต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยสถานประกอบการด้านต่างๆ มีดังนี้   
         สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม แยกตามขนาดการลงทุน ( Capital Intensive ) ได้เป็น ๓   ขนาด  คอื  
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ( เงนิลงทุนมากกว่า   ๑๐๐  ล้านบาท ) จ านวน  ๘  แหง่  ส่วนใหญ่เป็นโรงงานแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร สิ่งทอ   โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  ( เงินลงทุนระหว่าง   ๑๐ – ๑๐๐  ล้านบาท ) จ านวน  ๓๕  แห่ง  
ส่วนใหญ่เป็นโรงงานแปรรูปผลติผลทางการเกษตร สิ่งทอ โรงงานประเภทแปรรูปไม้และผลิตภัณฑจ์ากไม้  ผลติภัณฑ์กระดาษ 
โรงสี ขุดตักดิน อูต่่อรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต์ และอื่นๆ    โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ( เงนิลงทุนต่ ากว่า  ๑๐ ล้าน
บาท ) จ านวน  ๘๙  แหง่  ส่วนใหญเ่ป็นอูต่อ่รถ และอุตสาหกรรมประดับยนต์ โรงงานประเภทแปรรูปไม ้และผลติภัณฑจ์ากไม ้
ผลติภัณฑก์ระดาษ โรงงานแปรรูปผลติผลทางการเกษตร ขุดตักดิน โรงส ี สิ่งทอ  หอ้งเย็น  และอื่นๆ 
         สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม แยกตามขนาดจ านวนการจ้างงาน ( Labor  Intensive )   มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
- อู่ตอ่รถ  จ านวน  ๗๑ แห่ง  เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง  ๑๕  แห่ง  และขนาดเล็ก  ๕๖  แห่ง 
- โรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน  ๑๓  แหง่  เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่  ๗  แห่ง   ขนาดกลาง  ๓  แหง่  และขนาด
เล็ก  ๓  แห่ง 
- โรงงานประเภทสิ่งทอ  จ านวน  ๗  แห่ง  เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่  ๒ แห่ง  ขนาดกลาง  ๓  แหง่  และขนาดเล็ก  ๒ แห่ง 
- โรงงานประเภทแปรรูปไม้และผลิตภัณฑจ์ากไม้ ผลิตภัณฑ์กระดาษ จ านวน ๑๐ แหง่ เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง ๒ แห่ง และ
ขนาดเล็ก ๘ แห่ง 
- โรงสี  จ านวน  ๒  แหง่  เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง  ๑  แหง่  และขนาดเล็ก  ๑  แหง่   
        สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ( ธุรกิจค้าปลีก ) ได้แก ่
- สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน  ๔    แหง่             - หา้งสรรพสินค้า   จ านวน  ๒    แห่ง 
- มินิมาร์ท   จ านวน  ๕    แหง่   - ร้านค้าทั่วไป   จ านวน  ๕๐  แห่ง 
- ตลาดนัด   จ านวน  ๒   แห่ง   - แผงลอย    จ านวน ๑๐๐  แห่ง 



        สถานประกอบการด้านบริการ                                   - โรงแรม             จ านวน   ๒   แห่ง 
 สถานประกอบการด้านการเงิน/ธนาคาร         - ธนาคาร    จ านวน   ๖   แห่ง 
         นอกจากนี้  ประชาชนในพืน้ที่ยังคงประกอบกิจกรรมทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่  การท านา  และพืชไร่  (อ้อย)  
ผลผลิตที่ได้ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับสภาพตามฤดูกาล ท าให้ระดับรายได้ไม่แน่นอน ส าหรับการปศุสัตว์  ได้แก่  การเลีย้งโคนม  เป็ด  
ไก่  และสุกร  ซึ่งเป็นพืน้ที่ประมาณ  ๓  ใน  ๑๐  ของพื้นที่ที่มกีารใชป้ระโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร  ทั้งนี ้เกษตรกรที่ประกอบ
อาชีพเลี้ยงโคนมจะส่งขายน้ านมดิบแก่สหกรณ์โคนมหนองโพ ( ในพระบรมราชูปถัมภ ์) โดยปัจจุบัน  การเพาะปลูกพืชไร่ใน
พืน้ที่ จะเป็นการปลูกเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์แก่โค และสุกรดังกล่าว   
 เกษตรกรรม  จากพืน้ที่ทั้งหมดของเทศบาล จ านวน  ๕,๖๘๗.๕๐  ไร่  เป็นเนือ้ที่ถือครองทางการเกษตร  ๓,๓๑๔.๙๔  ไร่   
คิดเป็นรอ้ยละ  ๕๘.๒๙  ของเทศบาล  โดยมีพชืเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ คือ  พืชไร่  ได้แก่  ขา้วและอ้อย    
สภาพทางสังคมชุมชน  
ชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลกระจับ มกีารจัดตั้งชุมชนย่อย จ านวน  ๑๒  ชุมชน ประชาชนก็ใหค้วามรว่มมอืกับเทศบาลในการ
ด าเนินกจิกรรมตา่งๆเป็นอย่างด ี โดยลักษณะความร่วมมอืที่เกิดขึ้นจะมีแบ่งกลุ่มและรวมตัวตามลักษณะพืน้ที่ที่อยู่อาศัย
ใกล้เคียงกันแบบอัตโนมัติ เช่น มีการรวมตัวกันเพื่อรว่มกิจกรรมท าความสะอาดสถานสาธารณประโยชน์ในการปรับสภาพภูมิ
ทัศน ์ การบริจาคโลหติหรือการท ากิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ เป็นต้น 
ศาสนา อันเป็นที่นับถือของประชากรในเขตเทศบาลต าบลกระจับ ที่ส าคัญ ได้แก่ ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์  ส าหรับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่อื่นๆ คิดเป็นอัตราร้อยละ ๘๕ ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในพื้นที่มีวัดพุทธศาสนา จ านวน ๑ 
แหง่ คือวัดจันทาราม ตัง้อยู่หมูท่ี่ ๑๐ ต าบลหนองออ้ส าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ หมูท่ี่ ๒ , หมูท่ี่ ๔ , หมู่ที่ ๕ และ  หมู่
ที่ ๙ ต าบลดอนกระเบือ้ง และหมู่ที่ ๑๐ (บริเวณบ้านบางตาล) ต าบลหนองออ้ โดยในพืน้ที่มีโบสถ์ครสิต์ที่วัดนักบุญคามเิอล   
จ านวน  ๑  แหง่    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  ต าบลดอนกระเบือ้ง 
วัฒนธรรม  เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง จงึมขีนบธรรมเนยีมประเพณีและ
วัฒนธรรมเหมือนกับคนไทยภาคกลางทั่วไปโดยมกีารประกอบพิธีกรรมในวันส าคัญต่างๆ  ทางศาสนา เชน่ การอุปสมบท วัน
สงกรานต์ วันเข้าพรรษา ฯลฯ 
 การศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาลบาลต าบลกระจับมีจ านวน   ๓ โรงเรียน จ าแนกเป็น  
  ๑) โรงเรียนระดับอาชีวะศึกษา จ านวน ๑ โรงเรียน คือโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก   
  ๒) โรงเรียนของรัฐ (สังกัดการประถมศกึษาแห่งชาติ) จ านวน ๑  โรงเรียน  ได้แก่   โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) 
  ๓) โรงเรียนของรัฐ (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ านวน  ๒ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ  
      (โรงเรียนวัดจันทาราม)  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ (บึงกระจับ)  
การบรกิารพื้นฐาน 
๑.การคมนาคม การจราจร  การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลใชย้านพาหนะทางบกเป็นหลัก โดยมีเส้นทางคมนาคมสาย
ส าคัญ  จ านวน   
๒  สาย  ดังนี้ 
-ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางสายหลักติดตอ่ระหว่างจังหวัดในภาคกลางไปยังภาคใต้ ผา่น
อ าเภอบ้านโป่ง โพธาราม บางแพ เมอืงราชบุรีและ ปากท่อ ต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้ 
-ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข ๓๒๓ (บ้านโป่ง – กาญจนบุรี) แยกจากถนนเพชรเกษม บริเวณกิโลเมตรที่ ๖๖ ผา่นบ้านโป่ง ท่า
มะกา ท่าม่วง แล้วไปยังจังหวัดกาญจนบุรี   จากการที่พืน้ที่ในเขตเทศบาล เป็นบริเวณเขตติดตอ่ระหว่างอ าเภอและจังหวัด ที่
เป็นย่านชุมชนและเศรษฐกิจที่ส าคัญ (อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อ าเภอท่ามะกา อ าเภอ
ท่าเรือ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  อ าเภอเมอืงนครปฐม  อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม)  จงึท า
ให้มีประชาชนที่เดินทางผ่านหรือเข้ามาตดิตอ่ท ากิจธุระในเขตเทศบาล หรือใชเ้ส้นทางในเขตเทศบาลเป็นทางผ่านจ านวนมาก
ประกอบกับมีโรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยูเ่ป็นระยะๆ จึงท าใหก้ารจราจรบนถนนประสบปัญหาการตดิขัดและเกิดอุบัติเหตุอยู่
บ้าง  โดยเฉพาะบริเวณทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข  ๓๒๓  ในช่วงเปลี่ยนกะงานของพนักงานโรงงาน ( ช่วงบ่ายและช่วงเที่ยง
คืน )การขนส่งผู้โดยสาร  ปัจจุบันในเขตเทศบาล การคมนาคมทางรถยนต์มีความสะดวกและเป็นที่นยิมที่สุด  โดยเฉพาะการ
ใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล ได้แก่  รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส าหรับการเดินทางระหว่างอ าเภอใกล้เคียง จะมีรถโดยสาร
สาธารณะประจ าทาง ให้บริการจ านวน  ๒  สาย  คอื  บ้านโป่ง – โพธาราม  และสายกาญจนบรี – ราชบุรี  ผ่านเส้นทางหลวง
แผ่นดนิหมายเลข  ๔  และมีรถโดยสารปรับอากาศและรถโดยสารประจ าทางระหว่างจังหวัด ผา่นทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 
๓๒๓ ได้แก่  กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี ( ปรับอากาศ ) , กรุงเทพฯ – บ้านโป่ง , บ้านโป่ง – ราชบุรี , ราชบุรี -  กาญจนบุรี  
รวมถึง  รถตู้บริการ ได้แก่ กรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) – บ้านโป่ง  และ กรุงเทพฯ (อนุสาวรีย์ / หมอชิต) - กาญจนบุรี 

  



๒.การประปา 

            การด าเนินกิจการประปาในเขตเทศบาล อยู่ในความรับผดิชอบของเทศบาลต าบลกระจับ มีจ านวนผู้ใช้น้ าประปา

ในเขตเทศบาลรวมจ านวนทั้งสิ้น   ๒,๑๓๔   ราย     (ข้อมูล  ณ  กันยายน  ๒๕๖๒ ) 

๓.การไฟฟ้า 

         การด าเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าภูมภิาค อ าเภอ

บ้านโป่ง    (ซึ่งมีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั่วอ าเภอ) โดยการไฟฟ้าได้ด าเนินการจา่ยกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ผูใ้ช้ไฟฟ้า

หลายประเภทไม่วา่จะเป็นประชาชนทั่วไปที่อยู่ตามบ้านเรอืน  สถานธุรกิจ อุตสาหกรรมตา่ง  ๆ และหนว่ยงานราชการ 

๔.การสื่อสารและโทรคมนาคม 

          เขตเทศบาลต าบลกระจับ ถือเป็นพืน้ที่ที่มปีระชาชนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก มีการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ที่

หลากหลาย ได้แก่  โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างสรรพสนิค้า  ร้านค้า  และโรงแรม  ระบบโทรคมนาคม จึงเป็น

ระบบโครงสรา้งพื้นฐานที่จ าเป็นต่อกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าว  -การบริการด้านโทรศัพท์ในชุมชนเทศบาล  ปัจจุบัน

ประชาชนสามารถใช้บริการระบบโทรศัพท์พืน้ฐานและระบบสื่อสารไร้สาย ( โทรศัพท์เคลื่อนที่ ) ในรูปแบบโทรศัพท์ส่วน

บุคคลและโทรศัพท์สาธารณะได้จากผูใ้ห้บริการด้านโทรคมนาคม ได้แก่  บริษัท  ทศท  คอรป์อเรชั่น  จ ากัด  (มหาชน)  

TOT  Corporation Public Company Limited   และบริษัท ที ที  แอนด์   ที  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัท กสท  

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) CAT Telecom Public Company  Limited  ซึ่งสามารถใหบ้ริการด้านโทรศัพท์ได้ครอบคลุม

ทั้งเขตเทศบาล โดยบริการดังกล่าวยังรวมถึงบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  บริการสื่อสารข้อมูลและบริการ

อินเทอร์เน็ต 

กีฬา  นันทนาการ  และการพักผ่อน 

             กีฬา 

             เทศบาลต าบลกระจับมีลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้มาออกก าลัง   เล่นกีฬา  จ านวน  ๓ แหง่ คือ 

ลานกีฬาบ้านโพธิ์เจริญ สนามกีฬาของโรงเรียนวัดจันทาราม และสวนสาธารณะบึงกระจับ ซึ่งสามารถใช้เป็นสถานที่เล่น

กีฬาได้หลายประเภท  เช่นฟุตบอล  วิ่ง  วอลเล่ย์บอล  บาสเกตบอล  ตะกร้อ  เป็นต้น 

            นันทนาการและการพักผ่อน 

            เทศบาลต าบลกระจับมีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตอิ าเภอบ้านโป่ง  หมู่ที่  ๑๑  ต าบลหนองออ้  (บริเวณใกล้

บึงกระจับ) ใช้เป็นสถานที่ส าหรับการท านันทนาการและการพักผ่อน 

            สาธารณสุข 

            สถานพยาบาลในเขตเทศบาลต าบลกระจับ  ประกอบด้วย  คลินิกเอกชน  จ านวน  ๑  แหง่  และสถานีอนามัย

ของรัฐ  จ านวน  ๒  แห่ง  คือสถานีอนามัยต าบลดอนกระเบือ้ง  และสถานีอนามัยต าบลหนองออ้โดยที่สามารถรองรับ

ความตอ้งการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างพอเพียง  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่หากเจ็บป่วยจะเดินทางไปรับ

การรักษาในอ าเภอบ้านโป่ง ซึ่งมโีรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงคลินกิเอกชนมากมายหลายแหง่  เพราะมีระยะทาง

หา่งจากเขตเทศบาลต าบลกระจับเพียง  ๕  กิโลเมตรเท่านั้น 

 

 



 หลวงพ่ออโนทัย  เป็นพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐาน ณ วัดจันทาราม อ.บ้านโป่ง 

จ.ราชบุรี เป็นที่เคารพเล่ือมใสของชาวบ้านในพื้นที่ 

อ.บ้านโป่ง เป็นอย่างยิ่ง  ความศักดิ์สทิธิ์และ

ปรากฏการณ์ที่สืบสานกันมาชา้นาน     

    วัดจันทาราม หรือแต่เดิมเรียกกันว่า วัดหนอง

ตะแคง ซึ่งชาวบ้านเรียกตามช่ือหมู่บา้น ปัจจุบันตั้งอยู่ติดถนนเพชรเกษม ม. ๑๐ ต.หนอง

อ้อ อ.บ้านโป่ง     จ.ราชบุรี ประวัติการสร้างไม่มกีารบันทึกไว้อย่างเป็นทางการ เพยีงแต่มี

การเล่าขานสืบต่อกันมาว่า สร้างขึ้นเม่ือปี 

พ.ศ. ๒๔๕๐ ในบริเวณละแวกบ้านหนอง

ตะแคง อยู่ในซอยบ้านบางตาล ต่อมา พระ

ครูชนัตยาภิรัตน์ เจา้คณะอ าเภอบา้นโป่งใน

ขณะนั้น เห็นว่าวัดอยู่ในซอยลกึไม่สะดวกแก่

สาธุชนที่จะเข้าไปบ าเพ็ญกุศล ทั้งยังมีเนื้อที่

คับแคบ จึงไดห้ารือ เจา้อาวาสและชาวบ้าน 

ต่างก็เห็นชอบที่จะขนย้ายมาสร้างวัดแห่งใหม่

ในสถานที่ปัจจุบัน และให้ช่ือว่า "วัดจันทาราม" เม่ือปี พ.ศ.๒๔๗๓ สว่นพระพุทธรูป  

"หลวงพอ่อโนทัย" ประวัติความเป็นมานัน้ไม่มีการบันทึกวันเวลาอยา่งแน่ชัด    

แต่มกีารเล่าสืบต่อกันมา ว่า เดิมที่วัดนางโน อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบุรี (ปัจจุบัน คือ วัดมโน

ธรรมาราม) ไดม้ีพระพุทธรูปจ านวน ๓ องค์ ไดป้รากฏขึน้ที่บริเวณรมิแม่น้ าหน้าวัด และ

หนึ่งในพระพุทธรูปนั้น ไดม้าเข้าฝันชาวบ้านหนองตะแคงวา่ต้องการมาประดิษฐานอยู่ที่วัด

จันทาราม จากนั้นพระอาจารย์แดง เหล็กด ีเจ้าอาวาสวัดจันทาราม และชาวบา้น ได้พากัน

เดินทางไปนิมนต์หลวงพอ่อโนทัย เม่ือไปถึงปรากฏ ชาวบ้านอีกหลายหมูบ่้าน ที่ทราบข่าว 

ต่างก็มาอัญเชญิหลวงพ่ออโนทัย เพ่ือน าไปประดิษฐานยังหมู่บา้นของตนเช่นกัน แต่ก็ไม่

สามารถที่จะยกองค์หลวงพอ่ขึน้จากน้ าได้ พระอาจารย์แดง ได้จุดธูปพร้อมตั้งจิตอธิฐานว่า 

"ถ้าหากหลวงพอ่อยากไปอยู่ที่วัดจันทารามจริง ดังที่เขา้ฝันชาวบ้านก็ขอให้ยกทา่นขึน้ได้" 

และเหมือนปาฏิหาริย์ ชาวบ้านสามารถที่จะยกองค์หลวงพ่อขึ้นมาจากน้ าโดยไม่ยากเย็น  

หลวงพ่ออโนทัยพระประธานในวิหารวัดจันทาราม  



จากน้ันจึงนมินตพ์ระพุทธรูปดังกล่าวเดนิทางกลับวัดโดยใช้แพ ลอ่งมา

ตามล าน้ าแม่กลอง และน ามาข้ึนเกวยีนที่บริเวณบ้านหลวงสทิธ์ิเทพ

การ และ   เมื่อเดินทางมาถึงที่บริเวณหนา้วัด ล้อเกวียนที่ใช้ขนส่ง

พระพุทธรูปเกดิหัก ชาวบา้นเชื่อว่าพระพุทธรูปนี้ตอ้งการจะ

ประดษิฐานอยู่ที่วัดจันทารามนี้จรงิๆ ดังที่ตัง้ใจไว้แล้ว ในสว่นของที่จะ

น ามาแก้บน นอกจากจะเป็นไข่ต้ม ผลไม้ตา่งๆ แล้ว ท่ีจะขาดเสียมิได ้

คอื การฉายหนังกลางแปลงแก้บน เรียกได้วา่แทบจะทุกคนื จนเป็นท่ี

เคยชินของชาวบ้านหนองตะแคงไปเสยีแลว้ว่าถ้าคนืไหนไม่ไดย้ินเสยีง 

ไม่มีการฉายหนัง คลา้ยกับว่าขาดสิ่งใดไปบางประการ 

ลุงสุพจน์ ใจมั่น อายุ ๕๕ ปี ประชาสัมพันธว์ัดจันทาราม เป็นอกีผู้หนึ่ง

ที่ทราบเรื่องเล่าขานของ        

หลวงพ่ออโนทัย ว่า หลวงพ่ออ

โนทัย เป็นพระพุทธรูปแบบสมัยอยุธยาตอนตน้ แต่เดมิองคห์ลวงพ่อ

เป็นเนื้อศิลาแลง ไม่มีใครรู้วา่หลวงพ่อมีชื่อวา่อะไร ชาวบ้านจงึขนาน

นามกันว่า พระเทพนมิิตร โดยเริ่มแรกชาวบา้นได้ประดษิฐานหลวง

พ่อในอุโบสถ (บริเวณเมรุในปัจจุบัน) คูก่ับหลวงพ่อขาว ต่อมาไดย้้าย

หลวงพ่อ ประดิษฐาน ณ ศาลใตต้น้ตะคร้อด้านหน้าวัด (บริเวณน้ าพุ

ในปัจจุบัน) เพื่อชาวบ้านจะไดก้ราบไหว้บูชางา่ยขึ้น    แม้จะมีขโมยแอบมาโจรกรรมองคพ์ระและตูบ้รจิาคเงิน

หลายครัง้ แตก่็ไม่สามารถที่จะเอาออกไปจากเขตรั้ววัดได้แม้แต่ครั้งเดยีว ในสมัยพระครูพศิาลธรรมาภรณ์ 

เจา้อาวาสรูปปัจจุบัน ได้ร่วมกับชาวบา้นสร้างวิหารหลวงพ่อ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ โดยมีพระเทพ

นมิิต หลวงพ่อขาว และหลวงพ่อเงิน ประดิษฐานอยู่ภายใน ต่อมา มีซินแสเป็นชาวจีนในร่างทรงของเจ้าพ่อ

เสือ ไดม้าเข้าทรงและเปิดเผยว่าที่จรงิแล้วหลวงพ่อพระเทพนมิิตน้ี มีชื่อว่า หลวงพอ่อโนทัย ดังนัน้ชาวบ้านจึง

ได้ต้ังชื่อวิหารดังกล่าวว่า วิหารหลวงพ่ออโนทัย และชาวบา้นหนองตะแคง จึงเรียกชื่อวา่ หลวงพ่ออโนทัย 

นับแต่น้ันเป็นตน้มา ชาวบา้นเชื่อในความศักด์ิสทิธิ์ขององค์หลวง พ่ออโนทัย ที่ปรากฏอยู่หลากหลายเรื่อง ทั้ง

ดา้นธุรกจิค้าขาย การเจ็บปว่ย การเรียน การสมัครงาน อีกทัง้เรื่องคู่รักคู่ครอง สร้างศรัทธาให้แก่ชาวบา้น

เป็นอย่างมาก ต่างมากราบไหว้บนบานอธิษฐานหลวงพ่ออโนทัย ให้สัมฤทธผิลดังที่ใจหมาย เมื่อได้ผลส าเร็จ 



ฉายา “ดทีรอยต์ ออฟ ไทยแลนด์” นั้นเป็นที่รูจ้ักในหมู่ผู้ประกอบการ

รถโดยสาร  ที่ตอ้งการต่อตัวถังรถบัส ต้องนึกถึง    อู ่แถว อ.บา้นโป่ง 

เพราะเป็นแหล่งต่อรถบัสทีใ่หญ่ ติดอันดบั ๑ ใน ๓ ของประเทศไทย 

อุตสาหกรรมตอ่รถบัสมีความเป็นมาไม่ต่ ากว่า ๕๐  

ปี พัฒนาการขึน้มาหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒   เริ่ม

จากรถไม้มาเป็นรถเหล็ก เป็นจุดตน้ก าเนิด 

อุตสาหกรรมตอ่รถบัสแหง่แรกของไทยในอดีตนัน้  

รถบัสที่อู่ในบ้านโป่งผลิตออกมาส่วนใหญ ่เป็นรถ

บัสไม้  ซึ่งใชไ้ม้สักเป็นวัสดุในการตอ่รถแทบจะทุก

ส่วนไม่ว่าจะเป็นเสา หลังคา ที่นั่ง เป็นต้น ดว้ยฝีมอื

การตอ่รถและการตกแต่งรถที่ละเอียด ประณีต  

และท าขึ้นเป็นที่แรกในเมืองไทยโดยได้รับการ

ถ่ายทอด วชิาความรู้จากทหารญี่ปุ่น  ที่มาก่อสร้าง

ทางรถไฟสายมรณะในสมัยนั้น อีกทั้งภูมิปัญญา

ของช่างต่อรถที่มีเอกลักษณ์จึงท าให้ช่ือเสียงของ       

อู่ตอ่รถในอ าเภอบ้านโป่งเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาจนมคี ากล่าว

ว่า จะต่อรถบัสก็ต้องมาที่อ าเภอบ้านโป่ง  ในยุคสมัยต่อมา ไม้มีราคาแพง

และหายากมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยกีารตอ่รถที่ก้าวหน้าขึ้นไปจงึได้

ปรับเปลี่ยนมาใช้วัสดุ  ใหม่ๆคือ เหล็กและไฟเบอร์กลาสมาแทนไม้สักที่

นับวันจะหายากและราคาแพงขึน้ และในยุคต่อมามีอู่ต่อรถ ผุดขึ้นในอ าเภอ

บ้านโป่งมากมายหลายสิบอู่จากเดิมในยุค เริ่มแรกที่มเีพียง แค่ ๔ อู่เท่านั้น 

ปัจจุบันนีม้ีอูต่่อรถในอ าเภอบ้านโป่งมากมายกว่า ๔๐อู่เลยทีเดียว นับว่า

มากที่สุดในประเทศไทย จุดเด่นของรถบัส ที่ตอ่จากอ าเภอบ้านโป่งคือช่าง

ต่อรถที่นี่จะมีความเช่ียวชาญในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟ เกียร์ ช่วง

ล่าง โครงสร้าง ต่างๆ เป็นต้น ที่ขาดไม่ได้คอื การออกแบบรูปทรงของรถ

และการเพ้นท์ลวดลายข้างรถที่ทันสมัยสวยงาม มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมอืน

ใคร เป็นต้น  ทุกวันนี้ อ าเภอบ้านโป่งมีอูต่่อรถที่มีชื่อเสียงมากมาย 

และคุณภาพก็อยู่ในระดับเทียบเท่าสากลได้ ซึ่งอู่ที่มชืี่อเสียงส่วนใหญ่

จะอยู่ในพืน้ที่ของเทศบาลต าบลกระจับ นั้นเอง ได้แก่ อู่มีแสง ,  

ก้าวหนา้แอร์บัส, อูส่ยามบัสบอดี้,อู่สมพรการช่าง,อู่จงเจรญิบัสบ้าน

โป่ง ,บริษัทบ้านโป่งเฉลิมพงษ์ , อูป่ระทีปมีทรัพย์ , อู่แต้ฮะหลี , อูว่ิ

กิจศลิป์, อู่ฮวดลิม้, อู่สมบัติทัวร์,อู่บ้านโป่งไพรฑูรย์การช่าง เป็นต้น  

แมว้่าสมัยนีจ้ะมีอู่ตอ่รถใหญ่ทางภาคอีสาน หรอืรถบัสน าเขา้จาก

ต่างประเทศมาเป็นคู่แขง่ก็ตาม   แต่รถบัสอ าเภอบ้านโป่งยังได้รับ

ความนยิมและครองสว่นแบ่งตลาดรถบัสไทยส่วนใหญ่ไว้ได้จนถึงทุก

วันนี ้  



จุดเด่นส าคัญ  คือ รูปลักษณ์ภายนอกที่เป็น

เอกลักษณ์   ลวดลายสวยงาม ความโค้งมน 

การลบเหลี่ยมมีความหลากหลายกว่าแหล่ง

ผลิตอื่น การตกแต่งภายในถือว่าสวยงามทุก

กระเบียดนิว้  จุดนีเ้รียกไดว้่าเป็นความ

ไดเ้ปรียบเนื่องจากการมีอู่ต่อรถจ านวนมากให้

เลือกนั่นเองเร่ืองราคาเป็นอีกปัจจัยที่ได้รับการ

ยอมรับจากลูกค้าโดยสนนราคารถบัสที่ต่อ

จาก อ.บ้านโป่ง  เริ่มต้นตั้งแต่ ๑.๕ ลา้นบาท

ไปจนถึง ๗ ลา้นบาท มกี าลังการผลิตประมาณ ๑ พันคันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๕ - 

๗ พันลา้นบาท จากยอดการผลิต

ทั้งหมด ๓ พันคันทั่วประเทศแต่อัตรา

การผลิตมากหรือน้อยในแต่ละปี ขึน้อยู่

กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจขณะนั้น

ดว้ย   ทางด้านอุปกรณ์ประดับยนต์จุด

ขายอีกอย่างของชาว อ.บา้นโป่ง  ฐาน

การผลติอุปกรณป์ระดับยนต์จุดใหญ่

ของประเทศตั้งอยู่ที่นี่ปัจจุบันมี

ผู้ประกอบการ ๒๓ ราย เน้นการผลติอุปกรณต์กแต่งรถยนต์  อาท ิ   โรลบาร์ กันชนหน้า

หลัง แร็กหลังคา งานสเตนเลสจ าพวกคิว้ลอ้  แผ่นป้าย สครับเพลส บันได ผลิตสง่

ภายในประเทศ  ๗๐ เปอร์เซ็นต์ สง่ออกต่างประเทศ  ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ไมว่่าจะเป็น

สหรัฐอเมริกา ยุโรป ๑๖ ประเทศ ออสเตรเลยี อนิโดนีเซยี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ตะวันออก

กลาง สร้างงานสร้างรายได้หลอ่เลี้ยงธุรกิจ

ประดับยนต์ ไมต่่ ากว่าปีละ ๒,๕๐๐ ลา้นบาท 

จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่  อีกเสน้

ที่ท ารายได้หลักให้แก่ชาวอ าเภอบ้านโป่ง  

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมต่อรถบัสโดยสาร

อันเล่ืองช่ือแล้ว 





หลวงพ่ออโนทัยศักดิ์สิทธ์ิ   

ประดิษฐ์รถบัสสวยหรู 

ด่านประตูสู่ภาคใต้   

หลากหลายอุตสาหกรรม   


