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                        ความเป็นมาของเทศบาลต าบลกระจับ 
       เทศบาลต าบลกระจับ มีพื้นท่ีตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของอ าเภอบ้านโป่งห่างจากอ าเภอบ้านโป่ง ระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร  ซึ่งเดิมมีฐานะเป็น“สุขาภิบาลกระจับ”  จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 12 
พฤศจิกายน พ.ศ.2506 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 80 ตอนที่ 114 หน้า 2626  ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2506) และต่อมาเปลี่ยนแปลงฐานะจาก “สุขาภิบาลกระจับ” เป็น “เทศบาลต าบลกระจับ”   
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา มีพื้นท่ี จ านวน    9.1   ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 4 เดิม 
(ถนนเพชรเกษมสายเก่า) และทางหลวงหมายเลข 323   (ถนนทรงพล) ตัดผ่าน โดยมีลักษณะพื้นท่ีตั้งฉากกับถนน
ดังกล่าวจากศูนย์กลางถนนข้างละ 500 เมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯประมาณ   65   กิโลเมตร 

  ปัจจุบันส านักงานเทศบาลตั้งอยู่ท่ี ถนนเพชรเกษมสายเก่า (สามแยกกระจับ – หนองโพ) เลขที่  49  
หมู่ท่ี 9  ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี บนเนื้อท่ี 1 ไร่ 1 งาน  94  ตารางวา (๕,๖๘๗ ไร่ 50 วา) 
โดยมีพื้นท่ีรับผิดชอบ ๒ ต าบล ประกอบด้วยพื้นท่ีหมู่บ้านบางส่วนของต าบลหนองอ้อมีหมู่ท่ี 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
13, 14 และหมู่ท่ี ๑๕ และพื้นท่ีหมู่บ้านบางส่วนของต าบลดอนกระเบ้ือง มีหมู่ท่ี 2 ,5, 9 และหมู่ท่ี 4  
(เต็มท้ังหมู่บ้าน)   มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

ทิศตะวันออก ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลสระกระเทียม ต.สระกระเทียม อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม 

ทิศใต้     ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

     องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี   และ 

     องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ทิศตะวันตก    ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง  ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

            ประชากรในเขตเทศบาลต าบลกระจับมีหลายเช้ือสาย เช่น ไทย จีน ไทยโยนก (ยวน) มีจ านวนประชากร
ตามสถิติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลต าบลกระจับ ณ  เดือน  ธันวาคม  25๖๒  มีจ านวนท้ังสิ้น  7,872 คน   
และจ านวนครัวเรือน 3,626 ครัวเรือน  สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีโรงงานอุตสาหกรรม  
หลายแห่ง  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีขึ้นชื่อคือ  อุตสาหกรรมอู่ต่อรถบัส   ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว   และรบัจา้งท่ัวไป  มสีถานท่ีศกัดิส์ทิธิท่ี์เปน็ท่ีเคารพและยดึเหนีย่วจติใจ  คอื  หลวงพอ่อโนทัยแห่งวัดจันทาราม  
นอกเหนือจากนี้ยังมีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  และออกก าลังกาย   คอื  บงึกระจบันบัเปน็บงึน้ าจดืขนาดใหญ ่ ท่ีมพีืน้ท่ี
ครอบคลมุพืน้ท่ี เทศบาลต าบลกระจบั  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ  



บริการดีมีมาตรฐาน สานสร้างสังคมเป็นธรรม น าสู่เมืองน่าอยู่  
 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลต าบลกระจับ 

พันธกิจ (Mission) 

๑.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ๒.  สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

๓.สร้างเสรมิความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ๔.ส่งเสริมและสนับสนนุให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๕. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้ได้ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ 
  ๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม     
        ให้เป็นระบบ 

๗. ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปการ ด้านแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม              

และการบริหาร 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล้อม 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพด้านอุตสาหกรรม 
ด้านการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 

             เรียนพี่น้องชาวเทศบาลต าบลกระจบัที่เคารพรักทุกท่าน การพฒันาเทศบาลต าบลกระจับ   
ให้ยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องอาศยัผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ภาคเอกชน ส่วนราชการและประชาชน ที่ร่วมแรง ร่วมใจในการท างาน เพือ่พี่นอ้งประชาชน                 
มุ่งสู่ “การบริการดีมมีาตรฐาน สานสร้างสังคมเป็นธรรมน าสู่เมืองนา่อยู่”  ภายใต้ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลได้แก่ 

       ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม และการบริหาร 
       ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
      ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
      ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค              
          และสาธารณูปการ 
      ๕   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
             นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ท าหน้าทีใ่นการบริหารเทศบาล
ต าบลกระจับ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ขอขอบพระคณุพี่น้องประชาชน
เทศบาลต าบลกระจับ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ที่ได้ให้ความร่วมมือเปน็อย่างดีในทุก ๆ ด้าน และดิฉัน
จะทุ่มเทก าลังกาย ก าลงัใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไปพร้อมๆกับคณะผู้บรหิาร ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างของเทศบาลต าบลกระจับทุกคนคะ่.............. 
                     
                                                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
                   นางสาวเฟือ่งลดา กุลธอุทยั 
                                        นายกเทศมนตร ี

 นายสุรัตน์  สวัสด ี
รองนายกเทศมนตร ี

นางสาวจันทร์จิรา โชคพรหมอนันต์  
รองนายกเทศมนตร ี

นางสาวขวัญใจ  ศรีสัญญา 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 



 

 สภาเทศบาลต าบลกระจับ 

นางสาวอารียา  พิทักษ์ภากร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายศักฎิพัศว ์  เสียงแจม่ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายมนัส  ใจเจน 
ประธานสภาเทศบาล 

นายยงยุทธ  หลลี้วน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายฐากร นิรุชบวรทัต 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายนิพนธ์ สุพัฒนโกศล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางสาวณัฐกานต์ ด่านกติต ิ
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 



หัวหน้าส่วนราชการ 

นายสมศักดิ์  ตันเจริญ 
ปลัดเทศบาลต าบลกระจับ 

นายสุรชัย     อุดมวิฑิต   
ผู้อ านวยการกองช่าง  

    นางสาวอารียา  พิทักษ์ภากร 
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน                
          รักษาราชการแทน 
     ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

นางกฤติกา  เทพยุหะ   
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง    

 รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

นางระเบียบ  วราสินธุ์   
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

    นายนิกร  ศรพีุทธโธ   
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

รักษาราชการแทน  
ผู้อ านวยการกองการประปา 























ผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เทศบาลต าบลกระจับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ท่ี  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

โครงการ/งบประมาณ 

จ านวน
โครง   
การ 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 

ใช้จ่ายจริง 

๑ ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการบริหาร ๒๘ ๒,๘๕๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๘๗,๕๐๕.๙๕ 

 ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๒๐ ๑๕,๖๒๙,๘๘๐.00 ๑๓,๕๗๓,๑๒๘.๕๐ 

๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๔ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๘๕๐.๐๐ 

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ๑๕ ๘,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๘๖,๓๔๗.๐๐ 

๕ ด้านเศรษฐกิจ ๒ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๗๖๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖๙ ๒๖,๘๖๘,๘๘๐.00 ๒๑,๒๘๘,๕๙๑.๔๕ 



รายรับจริง  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 

24,637,722.- บาท 

หมวดภาษอีากร 

12,797,191.31 บาท 

หมวดภาษีจดัสรร 

33,519,847.50 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ 

และใบอนุญาต 

  1,486,492.30 บาท 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 
38,524.-บาท 

รายจ่ายจริง  

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

                            

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน 

936,686.63 บาท 

แผนงานการบริหารทั่วไป 
17,499,356.33 บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3,982,910.24 บาท 

แผนงานการศึกษา 
5,392,060.06 บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
2,288,232.-บาท 

แผนงานเคหะและชุมชม 
19,725,007.44 บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
312,858.-บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
222,809.-บาท 

แผนงานงบกลาง 
16,674,776.33 บาท 

รายรับท้ังสิ้น  

73,452,963.66บาท 

รายจ่ายทั้งสิ้น 

66,098,009.40บาท 

หมวดรายได้จากทุน 
9,000.-บาท 



รายรับจริง 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒ 

หมวดเงินอุดหนุน 

2,904,040.- บาท 

หมวดผลประโยชน์อื่น 

81,251.77 บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

2,๙40,379.71 บาท 

รายจ่ายจริง  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม  ๒๕๖1  ถึง  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒ 

งบด าเนินการ 

2,882,808.34.-บาท 

งบกลาง 

65,790.-บาท 

  

รายรับท้ังสิ้น  

5,925,701.48 บาท 

งบบุคลากร 

1,090,200.-บาท 
รายจ่ายท้ังสิ้น  

4,038,798.34 บาท 



 

 

 

      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1) ปรับปรุงสวนสาธารณะบึงกระจับ  

2)    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 
       กระจับ๓๑/๑ ซอยบ้านอาจารย์สมบูรณ์ 
3)    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมพร้อมรางระบายน้ า 
       ซอยเทศบาลกระจับ 4/1 (บ้านคุณอั้ง) 
4)    ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย   
       เลียบล ารางข้างอู่วงษ์ลือชัย 
5)    ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล 
       กระจับ 25 
6)    ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล 
       กระจับ 4/1 (ช่วงท้ายซอยเป็ดพะโล้) 

7) ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก   
คอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ 8 

8) ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตแบบรางยูซอย         
ข้างร้านทรัพย์ทวีฮาร์ดแวร์ 

9) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะ          
บึงกระจับ 

10) ติดตั้งเสาน าทางยางพาราบริเวณริมคลอง   
ชลประทานนครชุมน์ 

 

 
 

 

 
11)   ติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบเสาสูง(ไฮแมส)บริเวณสะพาน 
        ก่อนถึงบึงกระจับ 
12)   ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
13)   ขยายเขตไฟฟ้าซอยเลียบล ารางข้างอู่วงษ์ลือชัย 
         (ต่อจากของเดิมสุดเขต) 
14)    โครงการขยายเขตประปาบริเวณซอยเลียบอู่ 
         วงษ์ลือชัย(ต่อจากเดิมจนสุดเขตโดยท าการวาง 
         ท่อเมนประปาPVCขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3”  
         ชั้น 13.5 ระยะทาง 355 เมตร 

                 ด้านอื่นๆ 
 ๑) โครงการวันส าคัญของชาติ 
 2) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในหรือ 
      ต่างประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
      พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
3)   โครงการวันท้องถิ่นไทย 
4)   โครงการวันเทศบาล 
5)   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง    
      เทศกาลปีใหม่ 
6)   จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
7)   โครงการดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานท่ี 
      ราชการ 
8)   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิง 

กิจกรรม / โครงการพัฒนาด าเนินการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ของเทศบาลต าบลกระจับ 



กิจกรรม / โครงการพัฒนาด าเนินการ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลกระจับ 

  ด้านอื่นๆ 
9) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
10) โครงการทบทวนแผนชุมชน 
11) โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน ท่ีปรึกษาชุมชน และศึกษาดูงาน 
12) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
13) โครงการพัฒนากลุ่มสตรีเทศบาล 
14) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
15) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
16) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานพัสดุและทรัพย์สิน 
17) โครงการออกส ารวจและให้ความรู้ผู้ประกอบการ เร่ืองการจดทะเบียนพาณิชย์ 
18) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
19)  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนโรงวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร5) 
20) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ 
21)  โครงการประชุมผู้ปกครอง 
22)  โครงการก่อสร้างท่ีจอดรถส าหรับผู้มาติดต่อราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ริมบึงกระจับ) 
23)  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
24)  ก่อสร้างห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ริมบึงกระจับ) 
25)  โครงการมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (รร.วัดจันทาราม) 
26)  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร๕) 
27)  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
28) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
29) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
30) โครงการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.) 
31) สมทบหลักประกันสุขภาพ 
32) โครงการคลองสวยน้ าใส คนไทยมีความสุข “ท าดี  ตามรอยพ่อ” 
33) โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3 R 
34) โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหาร 
35) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษโรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาล 
36) โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
37) จัดท าจดหมายข่าวเทศบาล 
38) จัดซื้อล าโพงเสียงไร้สาย 
39) ตู้ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนท่ี 
40) บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
                                                                     ฯลฯ 
                                          ************************************************** 

                            



ค าขวัญเทศบาลต าบลกระจับ 

หลวงพ่ออโนทัยศักดิ์สิทธิ์  ประดิษฐ์รถบัสสวยหรู 

ด่านประตูสู่ภาคใต้  หลากหลายอุตสาหกรรม   

เมืองคนงามน้ าใจ  สระน้ าใหญ่บึงกระจับ 


