
วารสารแนะน าเทศบาลต าบลกระจับ 
เทศบาลต าบลกระจับ Krachab  Subdistrict  Municipality   
วิสัยทัศน์ : บริการดี มีมาตรฐาน สานสร้างสังคมเป็นธรรม น าสู่เมืองน่าอยู่  

๔๙ หมู่ท่ี ๙ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๒๙๙๓๖๔    
ต่อ ๑๐๗  www.krachab.go.th  https://www.facebook.com/krachab 

หลวงพ่ออโนทยัศักด์ิสทิธิ ์     ประดิษฐร์ถบสัสวยหร ู
   ด่านประตูสูภ่าคใต้           หลากหลายอุตสาหกรรม 

 เมืองคนงามน า้ใจ           สระน า้ใหญ่บงึกระจบั 





บรกิารดมีมีาตรฐาน สานสรา้งสังคมเปน็ธรรม น าสู่เมอืงน่าอยู่  

   วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลกระจับ 

 

 

 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการบริหาร 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ 
        สาธารณูปการ 
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    
 
 
   ๑.ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน  
      ทั่วถึง เมืองมีการป้องกัน  และลดมลพิษ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๒.ยกระดับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
     ประชาชนมีคุณภาพ จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๓.ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีส่วน    
      ร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล 
   ๔.ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม และ 
      ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
   ๕.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่าง             
      สันติสุข 
   ๖.มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มคีวามโปร่งใส  สามารถ    
      ตรวจสอบได้            

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ  

 เป้าประสงค์การพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ 





 

  

นิพนธ ์สุพัฒนโกศล 
รองนายกเทศมนตรี 

                สารจากใจนายก.... 
       กราบเรยีน พ่อ แม่ พ่ีน้อง ประชาชนชาวเทศบาลต าบลกระจบั
ท่ีเคารพ  กระผม นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั  
จากการท่ีผมได้รบัความไวว้างใจจากพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนเลอืกผม
เป็นนายกเทศมนตรตี าบลกระจบัในการเลอืกต้ังเม่ือวนัท่ี 28 
มีนาคม 2564 ท่ีผ่านมา ถือวา่กระผมได้รบัเกยีรติอยา่งสูงจาก
ประชาชนผู้เป็นเจา้ของท้องถ่ินเพ่ือ เข้ามาแกไ้ขปัญหา และพัฒนา
คุณภาพชีวติ ความเป็นอยู ่บรรเทาความเดือดรอ้นของ  พ่ีน้อง
ประชาชนทุกท่าน โดยความรว่มมือของสมาชิกสภาเทศบาล  
ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลกระจบั ตลอดจน ก านัน 
ผู้ใหญ่บา้น สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะช่วยผลกัดัน
เป็นพลงัขับเคลือ่น  ให้การบรหิารจดัการการพัฒนาเป็นไปอยา่ง      
มีประสิทธภิาพในทุก ๆ ด้านตามนโยบายท่ีได้แถลงไวก้บัสภา
เทศบาลต าบลกระจบั น้ัน  ในโอกาสน้ี กระผม นายมนัส ใจเจน 
พรอ้มท้ังคณะผู้บรหิาร ขอให้ค าม่ันสัญญากบัพ่อแม่พ่ีน้องชาว
ต าบลกระจบัทุกท่านวา่จะปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซือ่สัตย ์สุจรติ  

บรสิทุธิ ์ยตุธิรรม และกอ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแกป่ระชาชนตอ่ไป...... 
                                                                                 
    
 

วรวฒัน์    น้อยโสภา 
รองนายกเทศมนตรี 

ธดิาทิพย์ เลิศชุติมากุล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

มนัส  ใจเจน 
นายกเทศมนตรี 



เรยีน   ทา่นประธานสภาฯ และสมาชกิสภาฯ เทศบาลต าบลกระจบั 
           ตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ 
ก าหนดให้ก่อนนายกเทศมนตรีเขา้รับหน้าที่ ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเพื่อให้
นายกเทศมนตรแีถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้การแถลงนโยบายให้กระท าโดยเปิดเผย
และต้องจัดท านโยบายเปน็ลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่านที่เข้ารว่มประชุมเพื่อทราบนั้น 
           กระผม นายมนสั  ใจเจน นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี  ซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตัง้ได้มีประกาศ ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ผลการเลือกตัง้นายกเทศมนตรีต าบล
กระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบรุี ประกาศให้กระผม นายมนัส   ใจเจน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเปน็
นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ  และเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ ซึ่งได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรแีถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจงึได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงาน และพฒันาเทศบาลต าบลกระจับ 
ส าหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแต่บัดนีเ้ป็นตน้ไป  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลกระจับ มีความ
ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเปน็รูปธรรม สอดคล้องกับบทบัญญัตขิองกฎหมายที่ก าหนดให้เป็น
อ านาจหนา้ที่ ของเทศบาล โดยยึดนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ป ี แผนพฒันาเศรษฐกจิ และ
สังคมแห่งชาติแผนพฒันาภาค  แผนพฒันากลุม่จังหวดั  แผนพัฒนาจงัหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจงัหวัดราชบรุี  มุ่งเน้นการพฒันาและแก้ไขปัญหา โดยการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กร รวมทั้งการบรูณาการความรว่มมือ ร่วมคดิ ร่วมท า กับทุกภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น  ท้องที่  ภาคเอกชน  กลุ่มพลังมวลชนตา่ง ๆ และประชาชน 
          ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ท่ีเคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลต าบลกระจับ มี
ความเจริญพัฒนาไปอย่างรวดเรว็ มีธุรกจิ อุตสาหกรรม พาณชิยกรรม เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอตุสาหกรรม
โรงงาน พร้อมกับการขยายตัวของหนว่ยงานภาคธุรกจิเขา้มาอยูใ่นพืน้ที ่ท าให้เทศบาลต าบลกระจับมีสภาพ
เป็นชุมชนเมือง มีประชากรแฝงที่เขา้มาท ามาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้
ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพฒันาอยู่มากมาย  ดังนั้น ในช่วง 4 ปี 
ต่อไปนี้ กระผม และคณะผู้บริหาร จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาเทศบาลต าบลกระจับ ในด้านต่างๆ 
ควบคู่กับการแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นอยา่งสมดุล โดยมีเป้าหมายพฒันาเทศบาลต าบลกระจับ ให้เป็นเมืองแห่ง
ความสุขส าหรับการอยู่อาศัย   มีสภาพแวดล้อมทีส่ะอาด และปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชวีิตทีด่ี มีแหล่ง
การศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณวีัฒนธรรมอันดีงาม  ภายใต้วสิัยทัศน์ที่วา่ “กระจบันา่อยู ่ มุ่งสูเ่มือง
แหง่ความสขุ”    โดยอาศยัการมีสว่นร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง   ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ท่ีเคารพ  เพื่อให้การบรหิารงานของเทศบาลต าบลกระจับ 
สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้กลา่วไวข้้างตน้ กระผมและคณะผู้บริหาร จึงได้ก าหนดนโยบายใน
การบริหารงานไว ้ 6 ด้าน คือ1. นโยบายเรง่ดว่น 
     2. นโยบายการพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ 
     3. นโยบายการพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชมุชน สงัคมและการบรหิาร 
     4. นโยบายการพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
     5. นโยบายการพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณปูการ 
     6. นโยบายการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 

ค าแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี 



 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังน้ี 
1. นโยบายเรง่ดว่น 
         1.1 เทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์
         1.2 ส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         1.3 การแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภยั โรคติดต่อ อาทิ เช่น Covid – 19 
         1.4 การแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขังภายในชุมชนและเขตเทศบาล 
         1.5 การสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
2. นโยบายการพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ 
          2.1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สงูอาย ุ
          2.2 ให้ความส าคัญ ดูแล เอาใจใส่ และสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้กับผูสู้งอาย ุ
          2.3 สนับสนนุงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์การกีฬา และฝึกประสบการณ์เพื่อเพิ่มทักษะ 
          2.4 จัดกิจกรรมสง่เสริมการกีฬา สรา้งความแข็งแรง และความสามัคคีภายในชุมชนและภายในองค์กร 
          2.5 เปลี่ยนแปลงบึงกระจับเป็นแหลง่ท่องเที่ยว Land Mark แหลง่พักผ่อนหย่อนใจ 
          2.6 เป็นสถานทีอ่อกก าลงักายเพื่อสง่เสรมิสุขภาพให้แก่คนในชมุชน 
3. นโยบายการพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชมุชน สงัคมและการบรหิาร 
         3.1 พัฒนาบคุลากรของเทศบาลในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
         3.2 ส่งเสริมการฝกึอบรมให้ความรูแ้ก่คณะกรรมการชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุขฯ/ผู้น าชุมชน 
         3.3 เข้าถึงประชาชนเพื่อให้ได้รับบริการทีร่วดเร็ว และทั่วถงึ 
         3.4 สร้างความปลอดภัยในชวีิตและทรพัย์สินใหก้ับประชาชน 
4. นโยบายการพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
         4.1 ปรับปรุงภูมิทศัน์ล าคลองที่ส าคญัให้ดสูวยงาม 
         4.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณบึงกระจับให้สะอาดนา่มอง 
         4.3 รณรงค์การคดัแยกขยะและก าจัดขยะอย่างถูกวิธ ี
5. นโยบายการพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณปูการ 
         5.1 พัฒนาดแูลถนนหนทางในเขตเทศบาลใหเ้ป็นเมืองสะอาด 
         5.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองขา้งทาง ประดับไม้ดอก ไม้ประดับ 
         5.3 ปรับปรุงถนน ไฟฟ้า แสงสว่าง บรเิวณสวนสาธารณะและสถานที่ออกก าลงักาย 
         5.4 สร้างระบบน้ าประปาที่มีคุณภาพ 
         5.5 ขยายเขตไฟฟา้ ประปา ภายในเขตเทศบาลให้ทัว่ถึง 
         5.6 ปรับปรุงระบบการระบายน้ าให้สามารถระบายได้อยา่งรวดเรว็เพื่อป้องกนัการเกดิน้ าทว่ม 
6. นโยบายการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
         6.1 ส่งเสริมและสนับสนนุให้กลุ่มสตรีมีอาชีพเพื่อเพิ่มรายได ้
         6.2 สนับสนนุกลุม่อาชีพต่างๆใหส้ามารถใช้ประโยชนใ์นท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
                  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  ที่เคารพจากนโยบายทั้ง 6 ด้าน กระผมได้น าเสนอต่อสภา
เทศบาลต าบลกระจับในวันนี้ เป็นนโยบายท่ีก าหนดขึ้นมาบนพืน้ฐานความเป็นจรงิในสภาพการณ์ปัจจุบนั 
กระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกระจบัทุกฝ่าย ทุกระดับ พร้อมแล้วทีจ่ะน านโยบายต่างๆ ไปสู่การ
ปฏิบัติ และพร้อมท่ีจะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่านส าหรับน าไปปรับปรุงแก้ไข และขอใหค้วามเชื่อม่ันแกส่ภาฯ 
แห่งนีว้่า จะบริหารงาน และด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ใหเ้ป็นรูปธรรมชัดเจน และ จะบริหารงานดว้ย
ความซ่ือสัตย์ สจุริต และโปร่งใส โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนโดยสว่นรวมเปน็ที่ตั้งอยา่งแท้จรงิ 
                                                                                                                    ขอบคุณครบั  
    
 

                                                                                                               นายมนัส   ใจเจน   
                                                                                                     นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ 



 

 

สภาเทศบาลต าบลกระจับ 

มนัส  รกัดี 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ยงยทุธ หลลีว้นฐิติกลุ 
รองประธานสภาเทศบาล 

 

เดช  ทับเณร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

 

ทัศนวตั  มากระจนัทร ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

 

ฐากร นิรชุบวรทัต 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

ณัฐกานต์ ด่านกติติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

พรเทพ นิมิตรนิวฒัน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

จริายสุ สมจนิดา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

เสียง  ผู้ประดิษฐ์พงษ ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

 

บญุหลง สนลอย 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 

 

วชิาญ  ศรสัีญญา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

 

มาโนช  แป้นน้อย 
ประธานสภาเทศบาล 



หัวหน้าส่วนราชการ 

 นิกร  ศรพุีทธโธ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้ม                         
รก.ผู้อ านวยการกองการประปา 

สุรชัย  อดุมวฑิิต 
ผูอ้ านวยการกองช่าง 

 

สมศักด์ิ  ตันเจริญ 
ปลดัเทศบาลต าบลกระจบั 

อารียา พิทักษ์ภากร 
ผูอ้ านวยการกองยทุธศาสตร์    

และงบประมาณ 
รก.ผู้อ านวยการกองการศกึษา 

สุภาพร  กนัเกลา 
ผูอ้ านวยการกองคลงั ระเบียบ  วราสินธุ ์

หวัหน้าส านักปลดัเทศบาล 



 

 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 

นงนาถ ยังพึง่ 
เจ้าพนักงานทะเบียน 

ปัญญารัตน์ พวงผิว 
เจ้าพนักงานทะเบียน 

ฉัตรลดา สินธพ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ณัฐรุจา แสนสม 
นักพัฒนาชุมชน 

รัตติกาล จ าปาทอง 
นักทรัพยากรบุคคล 

ณัฐฐญา ใจบุญ 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

สุภา ดอนจิ๋วไพร 
นักการ 

สิงห์  รักด ี
พนักงานขับรถยนต ์

ขจรศักดิ์ พวงแก้ว 
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิไรรัตน์ เกิดโภคา 
พนักงานวทิย ุ

วิโรจน์ จูสวย 
พนักงานดับเพลงิ 

สมควร  แตงออ่น 
พนักงานดับเพลงิ 

ธนัท ศรีละมูล 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 

ศุภชัย ช้อยเครือ 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 

จตุรงค์ พุทธจรรยา 
พนักงานดับเพลงิ 

ปาริชาต เอี่ยมเอม 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

พิมพ์วดี กิจวิทยาฤทธิ ์
นิติกร 

ระเบียบ วราสนิธุ ์
หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
วิมลมาศ อนันทภิรมย์สุข 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

ส านกัปลดัเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับ งานราชการทัว่ไปของเทศบาล   งานกจิการสภาเทศบาล การ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้ง  งานสวัสดิการสงัคม งานสังคมสงเคราะห์ 
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สงูอายุ และผูด้้อยโอกาส งานสง่เสริมการท่องเที่ยว งานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย งานเทศกจิ งานรักษาความสงบเรียบรอ้ย  งานจราจร งานสง่เสริมและพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
นิติการ งานทะเบียนราษฎร งานสิง่แวดล้อมและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหนา้ที่ของกอง ส านัก หรือสว่น
ราชการใดในเทศบาลเปน็การเฉพาะ รวมทั้งก ากบัและเรง่รัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลใหเ้ป็นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ชว่ยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการ งานอ่ืนๆ  ท่ีเกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย 



 

 
 
 

กองคลัง 

กฤติกา เทพยุหะ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

 

สมศรี  แซ่เจ็ง 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

ภิญญดา อุดมนพคณุ 
นักวิชาการเงินและบัญช ี

ธนวรรณ วัฒนา 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

นันทิยา บุตรดี 
เจ้าพนักงานธุรการ 

สุชญาภัค  จั่นหยวก 
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญช ี

 กองคลงั  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจา่ยเงิน การรับเงิน การจดัเก็บภาษี คา่ธรรมเนียม และการ

พัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คา่ธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร

ทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทกุประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบญัชีทุกประเภท 

งานเกี่ยวกับเงินเดือน คา่จา้ง คา่ตอบแทน เงนิบ าเหนจ็ บ านาญ และเงินอื่นๆ งานจัดท าหรือชว่ยจัดท า

งบประมาณและเงนินอกงบประมาณ งานเกี่ยวกบัสถานะการเงินการคลงั งานการจดัสรรเงินตา่งๆ งาน

ทะเบียนคุมเงนิรายได้และรายจ่ายตา่งๆ งานควบคุมการเบิกจา่ยเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี 

งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จดัจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหนา่ย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ 

งานเกี่ยวกับเงินประกนัสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวชิาการดา้น

การเงิน การคลงั การบญัชี การพสัดุและทรัพยส์ิน งานอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

สุภาพร  กันเกลา 
ผู้อ านวยการกองคลงั 

มาริสา  กลิ่นฉุน 
คนงานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยส์ิน 

กรวรรณ  คลังนาค 
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล 



 

 
 
 

กองช่าง 

สุรชัย อุดมวิฑิต  
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ฉลวย เกิดโภคา 
หัวหน้าฝ่ายโยธา 

สมโภช   รัตนภูมิ  
นายช่างโยธา 

กฤษณ์ เจนจนิดามณี  
เจ้าพนักงานธุรการ 

คมสัน เปลาเล 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

มีนา ทองแถบ  
คนสวนสาธารณะ 

ปรารถนา วันกุมภา  
คนสวนสาธารณะ 

กองชา่ง  มีหนา้ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ  งานประมาณราคา             
งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางดา้นวศิวกรรมต่างๆ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสรา้งพืน้ฐาน 
อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตัง้ซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสวา่งและไฟสญัญาณจราจร งานปรับปรงุ
ภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบญัญัตกิารผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งาน
ตรวจสอบการก่อสรา้ง งานจดัท าแผนปฏิบัติงานการก่อสรา้งและซ่อมบ ารงุประจ าปี งานควบคุม การก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัตงิานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัตกิารใช้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจกัรกลและยานพาหนะ งานชว่ยเหลือสนับสนนุ
เครื่องจักรกล งานชว่ยเหลือสนับสนนุการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั งานจัดท าทะเบียนควบคุมการ
จัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล ่น้ ามันเชื้อเพลงิ งานบรกิารข้อมูล สถิติ ชว่ยเหลอืให้
ค าแนะน าทางวชิาการดา้นวศิวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและที่ไดร้ับมอบหมาย 

วิภาวี  ใจมั่น 
คนสวนสาธารณะ 

จรูญ  แซ่เอี๊ยะ 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

กิตติยา อนิหนองตาสาม    
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

พิเชษฐ อินทร์บาง               
คนงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 

อภิรักษ์  เกลียวกัน 
คนสวนสาธารณะ 

สิริรัตน์ ทับเณร 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 



 

 
 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

นิกร  ศรีพทุธโธ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

นาวาตรีหญงิปรียาภรณ์  
ประเสริฐโชคประชา  

พยาบาล 

นางอญัชลี จนัทรินทรากร  
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

พิสมัย ไตรสรณะกุล  
เจ้าพนักงานธุรการ 

แม้น มัน่คง  
พนักงานขับรถขยะ 

รังสรรค์  นิ่มอิ่ม  
พนักงานเก็บขยะ 

สมยศ  ชวนอยู่  

พนักงานเก็บขยะ 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม  มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบเกี่ยวกับวิเคราะห์และจัดท าแผนงานดา้นสาธารณสุข 
งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกนัเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่องานสุขาภิบาลในสถาน
ประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิง่แวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการดา้นสาธารณสุข 
งานการแพทยฉ์ุกเฉิน งานบริหารสาธารณสุข งานสง่เสริมป้องกันควบคุมโรค งานหลกัประกันสุขภาพ งาน
ยุทธศาสตร์สาธารณสขุ งานกฎหมายสาธารณสขุ งานบริการรักษาความสะอาด งานบรกิารและพฒันาระบบ
จัดการมูลฝอย งานบริหารจดัการสิง่ปฏิกูล อาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบ าบัดการตดิสารเสพติด งาน
สัตวแพทย์ การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนดา้นสิ่งแวดลอ้ม งานจัดท า
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงคแ์ละการฝกึอบรมสร้างจิตส านกึด้าน
สิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจดัท าแผนด าเนินงานด้านการเฝ้าระวงั ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง 
งานเฝา้ระวงั บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมลู สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

เถลิงศักด์ิ สายหมี  
พนักงานเก็บขยะ 

พิมพา ปานมา  

พนักงานเก็บขยะ 

วรรณชัย  แป้นช้อย  
คนงานทั่วไป 

สุภาพร พุป้อง  
เจ้าพนักงานธุรการ 



 
 

 

 
 
 

กองการศึกษา 

 กองการศกึษา  มีหนา้ทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารการศกึษา งานพัฒนาการศกึษา ทัง้การศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย 
อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศกึษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งาน
กิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศกึษา งานฝึกและสง่เสริมอาชีพ งานห้องสมุด 
งานเครือข่ายทางการศกึษา งานศึกษานเิทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลกัสูตร งานพฒันาสื่อ
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา  งานบ ารุงศิลปะ  จารตีประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศกึษานอก
โรงเรียน งานศนูย์พฒันาเด็กเลก็ งานสง่เสริมสวัสดิการสวสัดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา  งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ชว่ยเหลือใหค้ าแนะน าทางวชิาการ งานอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

ประภา  แว่นแก้ว 
ครู อันดับ ค.ศ.๑ 

นิฤดี เมฆอรุณ 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

มัทนา พทุธา 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

พรทิพ  มีสุข 
คนงานทั่วไป 

อารียา พิทักษ์ภากร 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  

รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

พัณณ์ชิตา เถามานกูล  
เจ้าพนักงานธุรการ 

เกวลี ทินรุ่ง 
ผู้ดูแลเด็ก 

นิตยา ภู่ทอง 
ครู อันดับ ค.ศ. ๒ 

สิราวรรณ ขาวสอาด
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

เบญจวรรณ หงส์โม 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 



 

 
 
 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 

อรอุมา เคร้าเครือ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

จุฑามาศ ศิริฤกษ์ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 กองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ  มีหน้าทีค่วามรบัผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบาย และแผนงาน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดท าแผนพฒันาเทศบาล งานสง่เสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิน่ งานประสานการจัดท าแผนพฒันาจงัหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งาน
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงนิอุดหนุนของ
เทศบาล งานจัดท าเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพรว่ิชาการ งานสถติิขอ้มูลงาน
สารสนเทศ งานจัดท าและพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวชิาการ งานอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

สุนิศา พุทธา 
นักประชาสัมพนัธ ์

    อารียา พิทักษภ์ากร 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

อนนัทต์ยา วรรณวงศ์วัฒนา  
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ศศิชา รัตนมุง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



หน่วยตรวจสอบภายใน 

รชันีพร สีทา 
นักวชิาการตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ีงานการตรวจสอบความถกูตอ้งและเชือ่ถอืไดข้องเอกสารการเงนิ การบญัช ีเอกสารการรบัการจา่ยเงนิ 
ทกุประเภท ตรวจสอบการ เกบ็รกัษาหลกัฐานการเงิน การบญัช ีงานตรวจสอบการสรรหาพสัดแุละทรพัยส์ิน 
การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ 
ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย  ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสทิธภิาพ ประหยดั คุม้คา่ในการใชท้รพัยากรของสว่นราชการตา่งๆ งานประเมินการควบคมุภายในของ
หน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนว
ทางแกไ้ข ปรบัปรงุการปฏิบตังิานแกห่นว่ยรบัตรวจและผูเ้กีย่วขอ้ง งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

สมศักด์ิ  ตันเจรญิ 
ปลดัเทศบาลต าบลกระจบั 

 



 

กองการประปา 

นิกร  ศรพีุทธโธ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

รก.ผู้อ านวยการกองประปา 
 

จันจิรา  วอนเพียร 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ประทุม สิโนทก 
พนักงานผลิต

อภิญญา อินสุวรรณ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

กองการประปา  มีหนา้ทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ าส าหรับใช้ในการผลิต
น้ าประปา  งานควบคุมการผลิตน้ าประปา  งานกรองน้ า  จา่ยสารเคมี  งานจ าหนา่ยน้ าประปา  งานบ ารงุรักษา
แหล่งกับเก็บน้ า  งานล้างถังกรองน้ า  ถังตกตะกอน  งานรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยของน้ าประปา  งาน
ติดตั้งระบบสูบน้ าแรงดนัสูงและ     สูบน้ าแรงดนัต่ า งานตรวจสอบบ ารงุรักษาระบบแรงดันน้ าและระบายตะกอน
ในท่อประปา  งานบ ารงุรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  เครื่องจกัรกล  อุปกรณ์ต่างๆ และอาคารสถานที่ท่ีใช้ใน
กิจการประปา   งานส ารวจวางแผนแนวท่อน้ าประปา  งานประมาณการผู้ใช้น้ าประปา  งานติดตัง้ท่อน้ าประปา
และซ่อมบ ารุงท่อน้ าประปางานติดตัง้มาตรวัดน้ าประปา งานตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมาย แก่ผู้ลักลอบ
ใช้น้ าประปา  งานเกี่ยวกับการจัดท าหรือชว่ยจัดท างบประมาณ  งานจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
เกี่ยวกับกิจการประปา  งานควบคุมตรวจสอบการรับเงนิ  การจา่ยเงิน  การเก็บรกัษาเงนิ  การจัดท าบัญชเีงนิสด
ประจ าวัน และบญัชแียกประเภทของกจิการประปา  งานจัดท าประมาณรายรับรายจา่ยประจ าเดือน และประจ าปี
ของกิจการประปา งานจดัท าบัญชีผู้ใชน้้ าประปา    งานจัดเก็บค่าธรรมเนยีมการใช้น้ าประปา  งานควบคุม
ติดตามเรง่รัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคา้งช าระ  งานออกใบเสรจ็คา่ธรรมเนียมต่างๆเกี่ยวกับกจิการประปา  งาน
วางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจดัหารายได้ของกิจการประปา  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการจดัเก็บรายได้ของกจิการประปา ฯลฯ  งานบริการข้อมูลสถิติ ชว่ยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการ  งานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

วิมล บัวค า 
พนักงานจ้างทั่วไป 

รุ่งนภา  วงษ์ประเสริฐ 
รับเหมางานด้านการเงนิและบัญช ี



     อาณาเขตการปกครองพืน้ที ่9.1 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุบางสว่นของต าบลหนองออ้ และต าบล         
ดอนกระเบือ้งรวม    13   หมู่บา้น   คอื       
          1. ต าบลหนองออ้ (บางสว่น)   ครอบคลมุพืน้ทีห่มู่บา้นตา่ง ๆ     ดงันี ้
         1.1 บ้านหัวโป่ง               หมู่ที่   3    (บางส่วน)          
              1.2 บ้านหนองอ้อ          หมู่ที่   4    (บางส่วน) 
              1.3 บ้านสามแยกกระจับ   หมู่ที่   5   (บางส่วน)          
              1.4 บ้านหนองกระจ่อย    หมู่ที่   9    (บางส่วน) 
              1.5 บ้านหนองตะแคง     หมู่ที่   10  (บางส่วน)          
              1.6 บ้านทุ่งนอ้ย      หมู่ที่   11  (บางสว่น) 
              1.7 บ้านโรงขา้วสาร       หมู่ที่   13  (บางส่วน)                
              1.8 บ้านหนองเจรญิ      หมู่ที่   14   (บางส่วน) 
               1.9 บ้านทุ่งเจรญิ         หมู่ที่   15  (บางส่วน) 

 2. ต าบลดอนกระเบือ้ง (บางสว่น)    ครอบคลมุพืน้ทีห่มู่บา้นตา่ง ๆ     ดงันี ้
    2.1 บ้านดอนกระเบื้อง    หมู่ที่    2   (บางสว่น)               
               2.2 บ้านดอนกระเบื้อง    หมู่ที่    4    
               2.3 บ้านหนองกระถิน    หมู่ที่    5   (บางส่วน)                 
               2.4 บ้านร่วมใจพฒันา   หมู่ที่    9    (บางส่วน)  
  แบง่เปน็ 12 ชมุชน ดงันี ้
  1. ชุมชนหนองตะแคงสร้างสรรค์    
         2. ชุมชนหนองตะแคงกา้วหนา้  
         3. ชุมชนโพธิ์เจรญิ 
  4. ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา      
         5. ชุมชนสามแยกกระจบั   
  6. ชุมชนหนองกระจ่อยสร้างสรรค ์
  7. ชุมชนเทศบาลพฒันา    
  8. ชุมชนดอนกระเบื้องพัฒนา   
  9. ชุมชนดอนกระเบื้องรวมใจพัฒนา 
         10. ชุมชนหัวโป่ง      
  11. ชุมชนนาเจริญ         
  12. ชุมชนบึงกระจับ 

      ประชากรในเขตเทศบาลต าบลกระจับมีหลายเชื้อสาย เชน่ ไทย จีน ไทยโยนก (ยวน) มีจ านวน

ประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลต าบลกระจับ ณ  เดือน  พฤษภาคม  2564               

มีจ านวนทัง้สิน้  3,685  ครัวเรือน  ประชากร  จ านวน  7,775  คน แยกเป็นชาย  2,833  คน หญิง  

3,292 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  5,130  คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ   825  คน/ตาราง

กิโลเมตร      

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลกระจับ   



       สภาพทางเศรษฐกจิ 

              โครงสรา้งทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลต าบลกระจับ ส่วนใหญ่เปน็กิจกรรมทางดา้นอุตสาหกรรม 

โดยปัจจุบนัประชากรวัยท างานในเขตเทศบาลต าบลกระจับประกอบอาชพีรับจา้ง เป็นช่างฝีมือในโรงงาน

อุตสาหกรรมและเป็นลูกจ้างใน   สถานประกอบการตา่งๆ ในเขตเทศบาล โดยสถานประกอบการด้านตา่งๆ       

มีดังนี้   

              สถานประกอบการดา้นอตุสาหกรรม แยกตามขนาดการลงทนุ ( Capital Intensive )     

แบ่งได้เปน็ 3   ขนาด  คอื    โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ( เงินลงทนุมากกว่า   100  ล้านบาท )           

จ านวน  8  แหง่  สว่นใหญ่เปน็โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สิ่งทอ   โรงงานอุตสาหกรรมขนาด

กลาง  ( เงนิลงทุนระหวา่ง   10 - 100  ล้านบาท ) จ านวน  35  แห่ง  ส่วนใหญ่เปน็โรงงานแปรรูปผลิตผล

ทางการเกษตร สิ่งทอ โรงงานประเภทแปรรูปไม้และผลิตภัณฑจ์ากไม้  ผลติภัณฑ์กระดาษ โรงสี ขดุตักดิน อู่ต่อ

รถ และอุตสาหกรรมประดับยนต์ และอื่นๆ    โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ ( เงินลงทนุต่ ากว่า 10 ล้านบาท ) 

จ านวน  89  แห่ง      สว่นใหญ่เป็นอู่ต่อรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต ์โรงงานประเภทแปรรูปไม้ และ

ผลิตภัณฑจ์ากไม้ ผลิตภณัฑ์กระดาษ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ขุดตักดิน โรงสี  สิ่งทอ  ห้องเย็น  

และอืน่ๆ 

             สถานประกอบการดา้นอตุสาหกรรม แยกตามขนาดจ านวนการจา้งงาน ( Labor  Intensive )               

มีรายละเอียด ดังนี ้

 - อู่ต่อรถ  จ านวน  71  แห่ง  เป็นวิสาหกจิขนาดกลาง  15  แห่ง  และขนาดเล็ก  56  แห่ง 

 - โรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน  13  แห่ง  เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่  7  แห่ง   ขนาด

กลาง  3  แห่ง  และขนาดเล็ก  3  แห่ง 

 - โรงงานประเภทสิง่ทอ  จ านวน  7  แหง่  เป็นวสิาหกจิขนาดใหญ่  2  แห่ง  ขนาดกลาง  3  แหง่  และ

ขนาดเล็ก  2  แห่ง 

 - โรงงานประเภทแปรรูปไม้และผลิตภัณฑจ์ากไม้ ผลิตภัณฑก์ระดาษ จ านวน 10 แห่ง เป็นวิสาหกจิ

ขนาดกลาง  2  แห่ง และขนาดเล็ก 8  แห่ง 

 - โรงสี  จ านวน  2  แห่ง  เป็นวสิาหกิจขนาดกลาง  1  แห่ง  และขนาดเลก็  1  แห่ง   

        สถานประกอบการดา้นพาณชิยกรรม ( ธรุกจิคา้ปลกี ) ไดแ้ก ่

 - สถานีบริการน้ ามัน          จ านวน  4    แห่ง              

 - ห้างสรรพสินค้า   จ านวน  2    แห่ง 

 - มินิมาร์ท                  จ านวน  5    แห่ง    

 - ร้านคา้ทั่วไป          จ านวน  50  แห่ง 

 - ตลาดนดั                  จ านวน  2   แห่ง    



       สถานประกอบการดา้นบรกิาร                                  
        - โรงแรม             จ านวน   ๒   แห่ง 
       สถานประกอบการดา้นการเงนิ/ธนาคาร      
        - ธนาคาร     จ านวน   6   แห่ง 
        นอกจากนี้  ประชาชนในพืน้ที่ยังคงประกอบกิจกรรมทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่  การท านา  และพืชไร่  
(อ้อย)  ผลผลิตที่ได้ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับสภาพตามฤดูกาล ท าให้ระดับรายได้ไม่แน่นอน ส าหรับการปศุสัตว์  ได้แก่  
การเลี้ยงโคนม  เป็ด  ไก่  และสุกร  ซ่ึงเปน็พืน้ที่ประมาณ  3  ใน  10  ของพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การเกษตร  ทั้งนี้ เกษตรกรที่ประกอบอาชพีเลี้ยงโคนมจะสง่ขายน้ านมดิบแก่สหกรณ์โคนมหนองโพ           
( ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) โดยปัจจุบนั  การเพาะปลูกพืชไร่ในพื้นที่ จะเปน็การปลูกเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์แก่        
โค และสุกรดังกลา่ว   
       เกษตรกรรม  จากพืน้ที่ทั้งหมดของเทศบาล จ านวน  5,687.50  ไร่  เป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร  
3,314.94  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 58.28 ของเทศบาล โดยมีพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคญั คือ  พชืไร่  ได้แก่  ข้าวและอ้อย 

    
       สภาพทางสงัคมชมุชน  
 ชมุชน  ในเขตเทศบาลต าบลกระจับ มีการจัดตัง้ชุมชนย่อย จ านวน 12  ชุมชน ประชาชนกใ็ห้ความ
ร่วมมือกับเทศบาลในการด าเนินกจิกรรมต่างๆเปน็อย่างดี  โดยลักษณะความร่วมมือท่ีเกิดขึ้นจะมีแบ่งกลุ่มและ
รวมตัวตามลักษณะพืน้ที่ท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงกนัแบบอัตโนมัติ เช่น มีการรวมตัวกนัเพื่อรว่มกิจกรรมท าความ
สะอาดสถานสาธารณประโยชนใ์นการปรับสภาพภูมิทัศน์    การบริจาคโลหิตหรือการท ากิจกรรมเนื่องใน        
วันส าคญัทางศาสนาวฒันธรรม ประเพณีตา่งๆ เป็นต้น 
       ศาสนา อนัเปน็ที่นับถือของประชากรในเขตเทศบาลต าบลกระจับ ที่ส าคญั ได้แก่ ศาสนาพุทธ  ศาสนา
คริสต์  ส าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่อื่นๆ คิดเป็นอัตราร้อยละ 85 ของจ านวนประชากรทัง้หมด ใน
พื้นที่มีวัดพุทธศาสนา จ านวน 1 แห่ง คือวัดจันทาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต าบลหนองอ้อส าหรับประชาชนที่
อาศัยอยู่บริเวณ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 และ  หมู่ที่ 9 ต าบลดอนกระเบือ้ง และหมู่ที่ 10 (บริเวณบ้านบาง
ตาล) ต าบลหนองอ้อ โดยในพืน้ที่มีโบสถ์ครสิต์ทีว่ัดนักบญุคามิเอล   จ านวน  1 แห่ง    ต้ังอยู่หมู่ที่  2  ต าบล
ดอนกระเบื้อง 
 วฒันธรรม  เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับเปน็ชุมชนที่ตัง้อยู่ในภาคกลาง จงึมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมเหมือนกบัคนไทยภาคกลางทัว่ไปโดยมีการประกอบพธิีกรรมในวนั
ส าคญัตา่งๆ  ทางศาสนา เชน่ การอปุสมบท วนัสงกรานต์ วันเขา้พรรษา ฯลฯ 
 การศกึษา โรงเรียนในเขตเทศบาลบาลต าบลกระจับมีจ านวน   ๓ โรงเรียน จ าแนกเป็น  
 ๑)โรงเรียนระดับอาชวีะศกึษา จ านวน 1 โรงเรียน คือวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะดอนบอสโกบา้นโปง่   
 2) โรงเรียนของรัฐ (สงักดัการประถมศึกษาแหง่ชาติ) จ านวน 1 โรงเรียน  ได้แก่   โรงเรียนวัดจนัทาราม              
 (ตั้งตรงจิตร ๕) 
 3) โรงเรียนของรัฐ (สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ านวน  ๒  แห่ง ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
 กระจับ  (โรงเรียนวัดจันทาราม)  และศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลกระจับ (บึงกระจับ)  
 



 การบรกิารพ้ืนฐาน 

 1.การคมนาคม การจราจร  การคมนาคมขนสง่ในเขตเทศบาลใช้ยานพาหนะทางบกเป็นหลกั โดยมี

เส้นทางคมนาคมสายส าคัญ  จ านวน  2  สาย  ดังนี ้

-ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางสายหลกัติดต่อระหว่างจงัหวดัในภาคกลาง

ไปยังภาคใต้ ผ่านอ าเภอบ้านโป่ง โพธาราม บางแพ เมืองราชบุรแีละ ปากท่อ ต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีและ

ภาคใต ้

-ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 323 (บ้านโป่ง - กาญจนบุรี) แยกจากถนนเพชรเกษม บรเิวณกิโลเมตรท่ี 66 

ผ่านบา้นโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง แลว้ไปยังจังหวัดกาญจนบรุี   จากการที่พืน้ที่ในเขตเทศบาล เป็นบริเวณเขต

ติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัด ที่เปน็ย่านชุมชนและเศรษฐกจิที่ส าคญั (อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม 

อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าเรือ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  อ าเภอเมือง

นครปฐม  อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอนครชัยศรี จงัหวัดนครปฐม)  จงึท าให้มีประชาชนทีเ่ดินทางผ่านหรือ

เข้ามาตดิต่อท ากจิธุระในเขตเทศบาล หรือใชเ้สน้ทางในเขตเทศบาลเป็นทางผา่นจ านวนมากประกอบกับ      

มีโรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยู่เปน็ระยะๆ จงึท าใหก้ารจราจรบนถนนประสบปัญหาการติดขัดและเกิดอุบัติเหตุ

อยู่บ้าง  โดยเฉพาะบริเวณทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข  323  ในช่วงเปลี่ยนกะงานของพนกังานโรงงาน 

( ช่วงบา่ยและชว่งเที่ยงคืน ) การขนส่งผู้โดยสาร  ปัจจุบันในเขตเทศบาล การคมนาคมทางรถยนต์มีความ

สะดวกและเป็นทีน่ิยมที่สุด  โดยเฉพาะการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล ได้แก่  รถยนตแ์ละรถจักรยานยนต์ 

ส าหรับการเดินทางระหว่างอ าเภอใกล้เคียง จะมีรถโดยสารสาธารณะประจ าทาง ให้บริการจ านวน  2  สาย  

คือ  บ้านโป่ง - โพธาราม  และสายกาญจนบรี - ราชบุรี  ผ่านเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4   และ         

มีรถโดยสารปรับอากาศและรถโดยสารประจ าทางระหวา่งจังหวัด ผา่นทางหลวงแผ่นดนิ หมายเลข 323 

ได้แก่  กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี ( ปรับอากาศ ) , กรงุเทพฯ - บ้านโป่ง, บา้นโป่ง - ราชบุรี , ราชบุรี -  กาญจนบรุี  

รวมถึง  รถตู้บริการ ได้แก่ กรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) - บ้านโป่ง และ กรงุเทพฯ (อนุสาวรีย์ / หมอชิต) - กาญจนบรุ ี

 2.การประปา    การด าเนนิกิจการประปาในเขตเทศบาล อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาลต าบล

กระจับ มีจ านวนผู้ใช้น้ าประปาในเขตเทศบาลรวมจ านวนทั้งสิ้น   1,761   ราย     (ข้อมูล  ณ  พฤษภาคม  

25๖๔ ) 

 3.การไฟฟา้   การด าเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าใหก้ับประชาชนในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผดิชอบของ

การไฟฟา้ภูมิภาค อ าเภอบ้านโป่ง (ซ่ึงมีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทัว่อ าเภอ) โดยการไฟฟ้าไดด้ าเนินการ

จ่ายกระแสไฟฟา้ให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าหลายประเภทไม่ว่าจะเปน็ประชาชนทัว่ไปที่อยู่ตามบ้านเรือน  สถานธุรกจิ 

อุตสาหกรรมต่าง  ๆ และหน่วยงานราชการ 

 



   4.การสือ่สารและโทรคมนาคม 

          เขตเทศบาลต าบลกระจับ ถือเปน็พื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยูเ่ป็นจ านวนมาก มีการใช้ประโยชน์ใน

พื้นที่ที่หลากหลาย ได้แก่  โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างสรรพสนิคา้  ร้านค้า  และโรงแรม  ระบบ

โทรคมนาคม จึงเป็นระบบโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อกจิกรรมทางธุรกิจดงักลา่ว  -การบรกิารด้านโทรศพัท์

ในชุมชนเทศบาล  ปัจจบุันประชาชนสามารถใช้บริการระบบโทรศัพทพ์ืน้ฐานและระบบสื่อสารไร้สาย 

( โทรศัพท์เคลื่อนที่ ) ในรูปแบบโทรศพัท์สว่นบุคคลและโทรศัพทส์าธารณะได้จากผู้ให้บริการด้าน

โทรคมนาคม ได้แก่  บรษิัท  ทศท  คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด  (มหาชน)  TOT  Corporation Public Company 

Limited   และบริษัท ที ที  แอนด์   ที  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัท กสท  โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

CAT Telecom Public Company  Limited  ซึ่งสามารถให้บรกิารด้านโทรศัพท์ได้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล 

โดยบริการดังกล่าวยังรวมถึงบริการโทรศัพทร์ะหว่างประเทศ  บริการสื่อสารข้อมูลและบริการอินเทอร์เน็ต 

 กฬีา  นันทนาการ  และการพักผ่อน 

             กฬีา 

             เทศบาลต าบลกระจับมลีานกีฬาเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนไดม้าออกก าลังกาย เล่นกีฬา  จ านวน  

๓  แห่ง คือ  ลานกีฬาบา้นโพธิ์เจรญิ และสนามกฬีาของโรงเรียนวดัจนัทาราม และสวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติบงึกระจับ ซ่ึงสามารถใช้เปน็สถานทีเ่ล่นกฬีาได้หลายประเภท  เชน่ฟุตบอล วิง่ วอลเล่ย์บอล  

บาสเกตบอล  ตะกร้อ          เป็นต้น 

            นนัทนาการและการพกัผอ่น 

            เทศบาลต าบลกระจับมสีวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่  11  ต าบลหนองอ้อ  (บริเวณใกล้บงึ

กระจับ) ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับการท านนัทนาการและการพักผ่อน 

            สาธารณสขุ 

            สถานพยาบาลในเขตเทศบาลต าบลกระจับ  ประกอบด้วย  คลินิกเอกชน  จ านวน  1  แห่ง  และ

สถานีอนามัยของรัฐ  จ านวน  2  แห่ง  คือสถานอีนามัยต าบลดอนกระเบือ้ง  และสถานีอนามัยต าบลหนอง

อ้อโดยที่สามารถรองรับความต้องการใช้บรกิารของประชาชนในพืน้ที่ได้อย่างพอเพียง  เนื่องจากประชาชน

ส่วนใหญ่หากเจ็บปว่ยจะเดินทางไปรับการรักษาในอ าเภอ  บ้านโป่ง ซึ่งมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 

รวมถึงคลินกิเอกชนมากมายหลายแห่ง  เพราะมีระยะทางหา่งจากเขตเทศบาลต าบลกระจับเพียง  5  กิโลเมตร

เท่านัน้ 

 

 



หลวงพ่ออโนทัย  เปน็พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐาน        
ณ วัดจันทาราม อ.บ้านโป่ง   จ.ราชบุร ี เป็นที่เคารพ
เลื่อมใสของชาวบา้นในพื้นที่ อ.บา้นโป่ง เป็นอย่างย่ิง  
ความศักดิ์สิทธิ์และปรากฏการณท์ี่สืบสานกนัมาช้านาน           
วดัจนัทาราม หรือแต่เดิมเรียกกันว่า วดัหนองตะแคง             

ซึ่งชาวบ้านเรียกตามชื่อหมู่บ้าน ปัจจุบันตัง้อยู่ติดถนนเพชรเกษม ม. ๑๐ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง              
จ.ราชบุรี ประวตัิการสร้างไม่มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการ เพียงแต่มีการเล่าขานสืบต่อกันมา
ว่า สร้างขึ้นเมือ่ป ี  พ.ศ. ๒๔๕๐ ในบริเวณละแวกบ้านหนอง
ตะแคง อยู่ในซอยบ้านบางตาล ต่อมา พระครูชนตัยาภิรตัน ์
เจ้าคณะอ าเภอบ้านโปง่  ในขณะนั้น เห็นวา่วัดอยู่ในซอยลึก
ไม่สะดวกแก่สาธชุนทีจ่ะเข้าไปบ าเพญ็กุศล ทั้งยังมีเนื้อที่คับ
แคบ จึงไดห้ารอื เจ้าอาวาสและชาวบ้าน ตา่งก็เห็นชอบที่จะ
ขนย้ายมาสร้างวดัแหง่ใหม่ในสถานทีป่ัจจบุัน และใหช้ื่อวา่ 
"วัดจันทาราม" เมือ่ป ี พ.ศ.๒๔๗๓ ส่วนพระพุทธรูป "หลวง
พ่ออโนทัย" ประวตัิความเปน็มานั้นไม่มกีารบันทึกวันเวลาอย่างแน่ชดั  แตม่ีการเล่าสืบต่อกันมา 
ว่า เดมิที่วดันางโน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (ปัจจุบัน คือ วัดมโนธรรมาราม) ได้มพีระพุทธรูป
จ านวน ๓ องค์ ไดป้รากฏขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ าหนา้วัด และหนึง่ในพระพุทธรูปนั้น ได้มาเข้าฝนั
ชาวบ้านหนองตะแคงว่าต้องการมาประดิษฐานอยูท่ี่วดัจันทาราม จากนั้นพระอาจารย์แดง            
เหล็กดี เจ้าอาวาสวัดจันทาราม และชาวบา้น ได้พากันเดินทางไปนิมนตห์ลวงพ่ออโนทัย เมื่อไป
ถึงปรากฏ ชาวบ้านอีกหลายหมู่บ้านที่ทราบข่าว ต่างก็มาอญัเชิญหลวงพอ่อโนทัย เพื่อน าไป
ประดิษฐาน ยังหมู่บ้านของตนเช่นกัน แต่ก็ไม่สามารถที่จะยกองคห์ลวงพอ่ขึน้จากน้ าได ้              
พระอาจารย์แดง ไดจุ้ดธปูพร้อมตั้งจติอธฐิานว่า "ถ้าหากหลวงพ่ออยากไปอยู่ที่วดัจันทารามจริง 
ดังที่เข้าฝันชาวบ้านก็ขอให้ยกท่านขึ้นได้" และเหมอืนปาฏิหาริย์ ชาวบ้านสามารถที่จะยกองค์
หลวงพ่อขึ้นมาจากน้ าโดยไม่ยากเย็น จากนั้นจึงนิมนต์พระพทุธรูปดังกล่าวเดินทางกลับวัดโดย
ใช้แพ ลอ่งมาตามล าน้ าแม่กลอง และน ามาขึ้นเกวียนที่บริเวณบ้านหลวงสิทธิ์เทพการ และ      
เมื่อเดนิทางมาถึงที่บริเวณหนา้วัด ล้อเกวียนที่ใชข้นส่งพระพุทธรูปเกดิหัก ชาวบ้านเชือ่ว่า
พระพุทธรูปนีต้้องการจะประดิษฐานอยูท่ี่วดัจันทารามนี้จริงๆ ดังที่ตั้งใจไว้แล้ว ในส่วนของทีจ่ะ
น ามาแก้บน นอกจากจะเป็นไข่ตม้ ผลไมต้่างๆ แล้ว ที่จะขาดเสียมิได้ คือ การฉายหนังกลางแปลง
แก้บน เรียกได้ว่าแทบจะทุกคืน จนเปน็ที่เคยชินของชาวบา้นหนองตะแคงไปเสียแล้วว่าถ้าคนื
ไหนไม่ได้ยนิเสียง ไมม่ีการฉายหนัง คล้ายกับว่าขาดสิ่งใดไปบางประการ 

หลวงพ่ออโนทัยพระประธาน                            
ในวหิารวัดจนัทาราม  



ลุงสุพจน์  ใจมั่น   อายุ ๕๕ ปี ประชาสัมพนัธ์วัดจนัทาราม 

เป็นอีกผู้หนึ่งที่ทราบเรื่องเล่าขานของ หลวงพ่ออโนทัย              

ว่า หลวงพอ่อโนทัย เป็นพระพุทธรปูแบบสมัยอยุธยาตอนต้น       

แต่เดมิองคห์ลวงพอ่เปน็เนื้อศลิาแลง ไม่มีใครรู้ว่าหลวงพอ่           

มีชื่อว่าอะไร ชาวบ้านจึงขนานนามกันวา่ พระเทพนิมติ                     

โดยเร่ิมแรกชาวบ้านได้ประดิษฐานหลวงพอ่ในอุโบสถ             

(บริเวณเมรุในปัจจุบนั) คู่กับหลวงพอ่ขาว ต่อมาได้ยา้ย             

หลวงพ่อ ประดิษฐาน ณ ศาลใตต้้นตะคร้อด้านหน้าวดั  

(บริเวณน้ าพุ

ในปัจจุบัน) เพือ่ชาวบ้านจะได้กราบไหว้บชูาง่าย

ขึ้น   แม้จะมขีโมยแอบมาโจรกรรมองค์พระและ        

ตู้บริจาคเงินหลายครัง้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะเอา

ออกไปจากเขตรั้ววดัไดแ้ม้แตค่รั้งเดียว ในสมยั

พระครูพิศาลธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจบุัน 

ได้ร่วมกับชาวบ้านสรา้งวิหารหลวงพ่อ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ โดยมีพระเทพนมิิต         

หลวงพ่อขาว และหลวงพ่อเงิน ประดิษฐานอยู่ภายใน ต่อมา มซีินแสเป็นชาวจีนในร่างทรงของ

เจ้าพ่อเสือ ไดม้าเข้าทรงและเปิดเผยว่าทีจ่ริงแล้วหลวงพ่อพระเทพนิมิตนี้ มีชือ่ว่า หลวงพ่ออโนทัย 

ดังนั้นชาวบ้านจึงไดต้ั้งชื่อวิหารดังกล่าววา่ วิหารหลวงพอ่อโนทัย และชาวบ้านหนองตะแคง         

จึงเรียกชื่อวา่ หลวงพ่ออโนทัย นับแต่นั้นเปน็ต้นมา ชาวบ้านเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวง 

พ่ออโนทัย ที่ปรากฏอยู่หลากหลายเร่ือง ทั้งด้านธุรกจิค้าขาย การเจ็บป่วย การเรียน การสมัครงาน 

อีกทั้งเร่ืองคู่รกัคูค่รอง สร้างศรัทธาให้แกช่าวบ้านเป็นอย่างมาก ตา่งมากราบไหว้บนบานอธิษฐาน

หลวงพ่ออโนทัย ให้สมัฤทธิผ์ลดังที่ใจหมาย เมื่อได้ผลส าเร็จ 



        ฉายา “ดทีรอยต์ ออฟ ไทยแลนด”์                                    

น้ันเปน็ท่ีรูจั้กในหมูผู่ป้ระกอบการรถโดยสาร  ท่ีต้องการต่อตัวถัง

รถบัส ต้องนึกถึง อู่ แถว อ.บ้านโป่ง เพราะเปน็แหล่งต่อรถบัส        

ท่ีใหญ่ติดอันดบั ๑ ใน ๓ ของประเทศไทย 
 อุตสาหกรรมต่อรถบสัมีความเป็นมาไมต่่ ากว่า ๕๐  ปี พฒันาการขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒   

เริ่มจากรถไมม้าเปน็รถเหล็ก เป็นจุดต้นก าเนิด อตุสาหกรรมตอ่รถบัสแห่งแรกของไทยในอดตีนั้น  

รถบัสที่อู่ในบ้านโป่งผลิตออกมาส่วนใหญ ่เป็นรถ

บัสไม้  ซึ่งใช้ไม้สักเปน็วัสดุในการต่อรถแทบจะ 

ทุกส่วนไมว่่าจะเปน็เสา หลังคา ที่นั่ง เป็นต้น  

ด้วยฝีมอืการต่อรถและการตกแต่งรถทีล่ะเอียด 

ประณีต  และท าขึ้นเปน็ที่แรกในเมอืงไทยโดยได้รับ

การถ่ายทอด วิชาความรู้จากทหารญี่ปุ่น  ทีม่า

ก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะในสมัยนั้น อกีทั้งภูมิ

ปัญญาของชา่งต่อรถที่มีเอกลักษณ์จึงท าให้ชื่อเสียงของ อูต่่อรถในอ าเภอบ้านโป่งเป็นที่รู้จักอย่าง

รวดเร็วในเวลาตอ่มาจนมีค ากล่าวว่า จะต่อรถบัสก็ต้องมาที่อ าเภอบ้านโป่ง  ในยุคสมัยตอ่มา ไม้มี

ราคาแพงและหายากมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีการตอ่รถที่ก้าวหน้าขึน้ไปจึงไดป้รับเปลี่ยน          

มาใช้วัสด ุ ใหม่ๆคือ เหล็กและไฟเบอร์กลาสมาแทนไม้สักที่นับวนัจะหายากและราคาแพงขึ้น            

และในยุคตอ่มามีอูต่่อรถ ผดุขึน้ในอ าเภอบ้านโป่งมากมายหลายสิบอู่จากเดิมในยคุ เริ่มแรกที่มี

เพียงแค่ ๔ อู่เท่านั้น ปจัจุบันนี้มอีู่ตอ่รถในอ าเภอบ้านโป่งมากมายกว่า ๔๐ อู่เลยทีเดียว                     

นับว่ามากที่สุดในประเทศไทย  



จุดเดน่ของรถบัส ทีต่อ่จากอ าเภอบา้นโป่งคอืช่างตอ่รถที่นี่จะมี
ความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านไม่ว่าจะเปน็ ระบบไฟ เกียร์ ชว่ง
ล่าง โครงสร้าง ตา่งๆ เป็นต้น ที่ขาดไม่ได้คอื การออกแบบรูปทรง
ของรถและการเพ้นทล์วดลายข้างรถที่ทันสมัยสวยงาม มี
เอกลักษณท์ี่ไม่เหมอืนใคร เป็นต้น  ทุกวันนี้ อ าเภอบ้านโป่งมีอู่
ต่อรถที่มชีื่อเสียงมากมาย และคณุภาพก็อยูใ่นระดับเทียบเท่า
สากลได้ ซึ่งอูท่ี่มชีื่อเสียงส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของเทศบาล

ต าบลกระจับ นัน้เอง ได้แก่ อูม่ีแสง ,  กา้วหน้าแอร์บัส, อู่สยามบัสบอดี้,อู่สมพรการช่าง,อู่จงเจรญิ
บัสบ้านโป่ง ,บริษัทบา้นโป่งเฉลิมพงษ์ , อู่ประทีปมีทรพัย์ , อู่แต้ฮะหลี , อู่วิกิจศิลป์, อู่ฮวดลิ้ม,          
อู่สมบัติทวัร์,อู่บ้านโปง่ไพรฑูรย์การช่าง เปน็ต้น  แม้ว่าสมัยนีจ้ะมีอู่ตอ่รถใหญท่างภาคอีสาน หรือ
รถบัสน าเข้าจากต่างประเทศมาเป็นคู่แข่งกต็าม   แต่รถบัส
อ าเภอบ้านโป่งยังได้รับความนิยมและครองส่วนแบ่งตลาดรถ
บัสไทยส่วนใหญไ่ว้ได้จนถึงทุกวันนี้  จุดเด่นส าคญั  คือ 
รูปลักษณภ์ายนอกที่เป็นเอกลักษณ์   ลวดลายสวยงาม 
ความโค้งมน การลบเหลี่ยมมคีวามหลากหลายกว่าแหล่ง
ผลิตอื่น การตกแต่งภายในถือว่าสวยงามทุกกระเบียดนิ้ว  
จุดนี้เรียกได้วา่เป็นความได้เปรียบเน่ืองจากการมีอูต่่อรถจ านวนมากให้เลือกนั่นเองเรื่องราคาเป็น
อีกปัจจัยที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าโดยสนนราคารถบัสที่ตอ่จาก อ.บ้านโป่ง  เริม่ต้นตัง้แต่   ๑.๕ 

ล้านบาทไปจนถึง ๗ ลา้นบาท มีก าลังการผลิตประมาณ ๑ พนัคนั
ต่อปี คดิเปน็มูลค่าประมาณ ๕ - ๗ พันล้านบาท จากยอดการผลติ
ทั้งหมด ๓ พันคนัทั่วประเทศแต่อตัราการผลิตมากหรือน้อยในแต่
ละปี ขึ้นอยู่กับการขยายตัวทางเศรษฐกจิขณะนั้นด้วย   ทางด้าน
อุปกรณ์ประดับยนตจ์ดุขายอีกอยา่งของชาว อ.บ้านโป่ง  ฐานการ
ผลิตอุปกรณป์ระดับยนต์จดุใหญข่องประเทศตั้งอยู่ที่นีป่ัจจุบันมี
ผู้ประกอบการ ๒๓ ราย เน้นการผลิตอุปกรณต์กแต่งรถยนต ์ อาทิ    

โรลบาร์ กันชนหน้าหลัง แร็กหลังคา งานสเตนเลสจ าพวกคิว้ล้อ  แผ่นป้าย สครับเพลส บันได 
ผลิตส่งภายในประเทศ  ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ส่งออกต่างประเทศ  ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็น
สหรัฐอเมริกา ยโุรป ๑๖ ประเทศ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ตะวันออกกลาง สร้างงานสร้างรายได้
หล่อเลี้ยงธุรกจิประดับยนต์ ไมต่่ ากว่าปลีะ ๒,๕๐๐ ล้านบาท 
จนอาจกล่าวได้วา่เป็นเส้นเลือดใหญ่  อีกเส้นที่ท ารายได้
หลักให้แกช่าวอ าเภอบ้านโป่ง  นอกเหนือจากอุตสาหกรรม
ต่อรถบัสโดยสารอันเลือ่งชื่อแล้ว 



 
      คอื นามเรียกขานหนองน้ าธรรมชาติ ทีม่ีพื้นทีอ่ยู่  ณ ต าบล
หนองกบ และต าบลหนองอ้อ อุดมไปด้วยสัตว์น้ านานาชนดิ  อีก

ทั้งพืชน้ าหลากหลายโดยเฉพาะตน้กระจับ ชาวบ้านในละแวกน้ีจึงเรียกว่าหนองน้ าแห่งนี้ว่า         
“บงึกระจบั” และใชว้ิถชีีวิตเกี่ยวขอ้งกับบึงแห่งนี้ต่อเนื่องและยาวนาน ก่อให้เกิดรายได้เลี้ยงชีพจาก
การหา กุ้ง หอย ปู ปลา บึงกระจับและสายบัว  ทุกอยา่งด าเนินเรือ่ยมาอย่างสมดุลธรรมชาต.ิ........ 
              จวบจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2530  อ าเภอบ้านโป่ง ได้มีการพฒันาแหล่งน้ าเพื่อให้เป็น
สถานที่กักเก็บน้ าไว้ใช้ช่วงภัยแล้ง และปอ้งกันการบุกรุกแหล่งน้ าสาธารณะและนี่เองนบัเป็นจดุ

เปลี่ยนแปลงบึงกระจับ บึงน้ าธรรมชาตถิูกขดุอย่างตอ่เนือ่งเป็น
เวลา 3 ปี ภาพการขุดบึงยังปรากฏในมโนส านึกของบรรพบุรุษ  
ที่เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของบึงน้ าแห่งนี้    หลายคนใจหาย     
ที่เห็น กุ้ง หอย ปู ปลา กอบัว รวมไปถึงตน้กระจับ ถูกขดุหายไป
ในพริบตา บึงถูกขุดลกึลงไปประมาณ  20-30 เมตร เมื่อมองสู่ 
ก้นบึงพวกเขามองเหน็รถแบคโฮ      
มีขนาดเท่ากล่องไม้ขดี แหล่งท ามา
หากินของพวกเขา บดันี้เปลี่ยนเปน็ 

บ่อมหมึา น้ าค่อย ๆ ซึมขึ้นมาจากผิวดนิเรื่อย ๆ จนเต็ม การขดุจึง
ต้องยุติพรอ้มกับปรากฏ   บึงน้ าขนาดใหญพ่ื้นที่  215 ไร่  ปัจจุบนั       
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรับผิดชอบจ านวน 3 แห่ง คือ อบต.หนองกบ จ านวน 135 ไร ่, 
อบต.หนองอ้อ จ านวน 60 ไร่  และเทศบาลต าบลกระจับ จ านวน 20 ไร่ ร่วมกนัพัฒนาบึงกระจับ 
จนกลาย  เป็นแหล่งทอ่งเที่ยว พร้อม ๆ  กับธรรมชาติทีค่ืนสู่บึงกระจับ มีการหาสัตว์น้ าของ
ชาวบ้านปรากฏให้เหน็  มีร้านอาหาร  มีนกัท่องเที่ยวมาเล่น เจต๊สกี   “บงึกระจบั”  จึงถือได้ว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสมบูรณข์องธรรมชาติ   เป็นสถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ ควรค่าแห่งการดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป.... 

บึงกระจับ 



 
 

 

จดัท าโดย    งานบรกิารและเผยแพรว่ชิาการ    กองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ      

    โทรศพัท ์032 -299638 ตอ่ 107  website : www.krachab.go.th    E-mail  : admin@krachab.go.th           

   https://www.facebook.com/krachab  เทศบาลต าบลกระจบั   อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรุ ี

สวนสาธารณะเทศบาลต าบลกระจบั 
  มีพื้นที่ 9  ไร่ 62  ตารางวา  ตั้งอยูท่ี่ ม. ๑๑  ต าบลหนองออ้         

 อ าเภอบา้นโป่ง  จังหวัดราชบุรี   (บริเวณใกล้กับบึงกระจับ)  ได้รบัการคัดเลือกให้เป็น

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของอ าเภอบา้นโป่ง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ   และใช้เปน็สถานที่ส าหรับ 

                       การนันทนาการ และการพักผ่อน 


