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....................................................... 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมลูพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ด้านกายภาพ 
      ทีต่ั้งของหมูบ่้านหรือชุมชนหรือต าบล 

 
            ข้อมูลที่เกี่ยวกบัที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

                           
 

 

ความหมายของตราสญัลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทดั 

 

  ศาลหลวงพ่อหลักเมืองอยู่ในพื้นท่ีหมู่ ท่ี  ๕ เป็นรูปอยู่ตรงกลางสัญลักษณ์พร้อมต้นไม้                    
๒  ต้น แสดงถึงศาลหลักเมืองเป็นท่ีเคารพ   สักการะ  ศรัทธา  เชื่อมั่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในต าบล
จอมประทัด   ต้นไม้  ๒  ต้น  แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีต าบลจอมประทัด 
 

       ประวัติความเป็นมา 
 

  ต าบลจอมประทัดถือก าเนิดขึ้นมาประมาณ   ๒๐๐   ปี   กล่าวคือ   มีคลองเล็กท่ีแยกจากคลองประดู่ 
ซึ่งเป็นคลองใหญ่แยกมาจากแม่น้ าแควอ้อม    พื้นท่ีบริเวณปากคลองเล็กอยู่ตรงข้ามกับวัดประดู่ท่ีปากคลองได้มี
จอมปลวกขนาดใหญ่  และศาลเจ้าไม่ปรากฏแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้น  แต่ก็เป็นท่ีเคารพและสักการะของคนใน
พื้นท่ีและคนท่ีสัญจรทางเรือผ่านไปมา    ซึ่งตามเรื่องราวดั้งเดิมท่ีเล่าต่อกันมาได้มีครอบครัวชาวจีนตระกูลแซ่เล้ามี
อาชีพค้าขาย   ซึ่งจะเดินทางไปมาค้าขายสินค้าระหว่างปากคลองประดู่  และปากคลองเล็กถึงคลองปากท่อ  เมื่อไป
ค้าขายประสบความส าเร็จกลับมา  ก็จะมากราบไหว้ และแก้บนท่ีศาลเจ้าแห่งนี้    โดยวิธีการจุดประทัดทุกๆ  ครั้ง  
ท าให้ชาวบ้าน ในละแวกนั้น   ได้พบเห็น  และเกิดความศรัทธาเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของ 

 
 

                                                           - ๑ - 



 
ศาลเจ้า   จึงได้พากันนิยมจุดประทัด    เพื่อเป็นการสักการบูชาหรือแก้บนตลอดมาจนเป็นประเพณีสืบต่อกันมา   
และได้มีชาวบ้าน   ในละแวกนั้น    ได้เรียกจอมปลวกท่ีปากคลองเล็กว่า  “จอมประทัด”  สืบต่อกันมาจนกลายเป็น
ชื่อของต าบล  “จอมประทัด”   มาจนทุกวันนี ้
 

 ส่วนคลองเล็กต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “คลองจอมประทัด”  ตามชื่อของท่านขุนจอมประทัด  
ซึ่งมีท่ีมาอยู่ว่า   นายเจียม   อรุณมณี   ได้เป็นก านันคนแรกของต าบลจอมประทัด และมีบ้านเรือนปลูกอาศัยอยู่
ใกล้กับคลองเล็กเมื่อวันท่ี  ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๔๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 
และสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย   พร้อมด้วยเจ้าฟ้าหลายพระองค์ 
      

 ได้เสด็จทางชลมารคโดยเรือพระท่ีนั่งมาจอดพักและผูกเรือพระท่ีนั่ง   ณ  ต้นสะเดาปากคลอง
จอมประทัด  เพื่อท าครัวเสวยพระกายาหารเช้า  ณ  บริเวณนี้   นายเจียม   อรุณมณี   และชาวบ้านได้
เข้าเฝ้าชื่นชมในพระบารมีของพระองค์ท่านจนต่อมานายเจียม  อรุณมณี  ได้รับพระราชทินนามแต่งตั้งให้
เป็น  “ท่านขุนจอมประทัด” อีกท้ังชาวบ้านในต าบลนี้จึงได้พร้อมกันเรียกชื่อคลองเล็กเป็น “คลองจอม
ประทัด”   เพื่อยกย่องในเกียรติประวัติของวงศ์ตระกูลของท่านขุนจอมประทัดมาจนทุกวันนี้ 
 

๑.  สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 

ที่ตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดอยู่ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย  ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี  
๑๒๙  หมู่ท่ี  ๓ ต าบลจอมประทัด  อ าเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของท่ีว่าการอ าเภอ    
วัดเพลง  โดยห่างจากท่ีว่าการอ าเภอวัดเพลงประมาณ  ๔  กิโลเมตร  และมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ที่  
ZONE 47  พิกัด  –X  1483851   พิกัด  -Y  0596112   
 
 

เนื้อที่ 
มีพื้นท่ี  ๑๐.๑๓  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๖,๓๒๘.๗๕  ไร่ 
 

อาณาเขต    
 
ทิศเหนือ           ติดกับต าบลวัดเพลง  อ าเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี  
                            และต าบลบ่อกระดาน    อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 
ทิศใต้               ติดกับต าบลวัดยางงาม   อ าเภอปากท่อ   จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก     ติดกับอ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศตะวันตก       ติดกับต าบลป่าไก่  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 
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แผนที่ต าบลจอมประทัด 
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อนามยัปากสระ

อนามยัจอมประทดั

อบต.จอมประทดั

โรงเรียนวดัแจง้เจริญ

วดัแจง้เจริญ

ตชต.จอมประทดั

ช.สมุทรการช่าง

บ.มงคลเจริญทรัพย์

โรงสีขา้วอรุณวฒันาพาณิชย์

โรงเรียนบา้นปากสระ

ม.๒ ต.จอมประทัด

โรงพิมพแ์ทน่ทอง

อู่ซ่อม จยย.
ดลองบ

างกลว้ย

ดลองบางกลว้ย

คลองจอ
มประทดั

คลองจอมประทดั

บา้นก านนั ต.จอมประทดั

บา้นสารวตัร ส าราญฯ

บา้นสารวตัร บรรจงฯ

ถนนคลองชลประทาน ปากสระ -- วดัแจง้เจริญ 

ต.วดัยางงาม อ.ปากท่อ

ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ

ม. ๑๐  ต. วดัเพลง

ม.๖ ต. วดัเพลง
ต.วดัเพลง  อ. วดัเพลง

อ.ปากท่อ

ม.๑ ต.จอมประทัด

ม.๔
ต.จอมประทัด

ม.๗  ต.จอมประทัด

ถนน เข้า ม.๘
ต.จอมประทัด

ม.๖ ต.จอมประทัด
ม.๖ ต.จอมประทัด

ม.๕
ต.จอมประทัด

ต.จอมประทัด
ม.๓

ต.จอมประทัด
ม.๕

ม.๓
ต.จอมประทดั

ถนนสาย ราชบุรี ------- ปากท่อ

คลองประดู่
คลองประดู่

วิฑูรยค์าแคร์ ป้ัมน ้ามนัเก่า ( ปิดบริการแลว้ )

ถนนสาย ราชบุรี ------- ปากท่อ

ถนนแย
กวดัปร

ะดู่

ถนนสายคลองขนอน   ------------------------------
ปากท่อ  

ค ล อ ง แ ส ว ง จ ัน ท ร์ ร า ลึ ก

อู่ซ่อมรถยนต์

ป้ัมหลอด

ป้ัมหลอด

ป้ัมหลอด
ไป   อ .ปากท่อ

แผนทีสั่งเขปแสดงทีต่ั้งสถานทีท่ัว่ไป   ต.จอมประทัด
ทิศเหนือ

ประปากรมอนามยั

ตูโ้ทรศพัท์

ตูโ้ทรศพัท์

ตูโ้ทรศพัท์

ตูโ้ทรศพัท์

ตูโ้ทรศพัท์

แยกบางกล้วย

วนิมอเตอร์ไซด์รับจ้าง



เขตการปกครอง 
 ต าบลจอมประทัด   ประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน  ๘  หมู่บ้าน 

 

 ตารางแสดงชื่อผู้ปกครองหมู่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 

ล ำดับ ชื่อหมู่บ้ำน หมู่ที่ ก ำนัน / ผู้ใหญ่บ้ำน หมำยเหตุ 
๑ บ้านบางกล้วย ๑ น.ส.เบญจมาศ   เจียงแจ่มจิต         ผู้ใหญ่บ้าน 

๒ บ้านบางกระรี้     ๒ นางเรณู           ทองชูแสง                      ผู้ใหญ่บ้าน 

๓ บ้านต้นพลับ ๓ นายอรรณพ        นาคสมบัต ิ                    ก านัน 
๔ บ้านหมู่ใหญ่ ๔ นางบุญเรือง      สุขจันทร์                  ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ บ้านปลายคลองเล็ก ๕ นายวันไชย        เติมต่อ                         ผู้ใหญ่บ้าน 

๖ บ้านปากสระ ๖ นายอาธร          เฉื่อยฉ่ า                        ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ บ้านดอนกลาง ๗ นายหิรัญ          พุ่มระหงษ์                      ผู้ใหญ่บ้าน 
๘ บ้านดอนตาสน ๘ นายสนอง         ทองจาด                     ผู้ใหญ่บ้าน 

 
ประชำกร 
 มีประชากรท้ังสิ้น      ๓,๕๓๓     คน  แยกเป็นชาย     ๑,๖๙๑     คน   หญิง    ๑,๘๔๒     คน   
 ตารางแสดงจ านวนราษฎรในเขต  อบต. จอมประทัด  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
*  ข้อมูลจำกส ำนักบริหำรกำรทะเบียน  กรมกำรปกครอง  ที่ว่ำกำรอ ำเภอวัดเพลง   จังหวัดรำชบุรี    

 

หมู่บ้ำน จ ำนวน 
ครัวเรือน 

จ ำนวนประชำกร  (คน) 
ชำย หญิง รวม 

หมู่ท่ี ๑  บ้านบางกล้วย ๑๖๔ ๒๕๙ ๓๔๓ ๖๐๒ 
หมู่ท่ี ๒  บ้านบางกระรี้ ๑๖๒ ๒๔๙ ๒๗๙ ๕๒๘ 
หมู่ท่ี ๓  บ้านต้นพลับ ๒๑๓ ๓๑๘ ๓๕๐ ๖๖๘ 
หมู่ท่ี ๔  บ้านหมู่ใหญ่ ๑๐๒ ๒๑๘ ๒๐๒ ๔๒๐ 
หมู่ท่ี ๕   บ้านปลายคลองเล็ก ๑๑๔ ๑๘๖ ๒๑๒ ๓๙๘ 
หมู่ท่ี ๖  บ้านปากสระ ๑๒๙ ๒๐๐ ๑๙๔ ๓๙๔ 
หมู่ท่ี ๗  บ้านดอนกลาง ๗๘ ๑๓๓ ๑๓๗ ๒๗๐ 
หมู่ท่ี ๘  บ้านดอนตาสน ๗๔ ๑๒๘ ๑๒๕ ๒๕๓ 

รวม ๑,๐๓๖ ๑,๖๙๑ ๑,๘๔๒ ๓,๕๓๓ 
 

 
*  ข้อมูลจำกส ำนักบริหำรกำรทะเบียน  กรมกำรปกครอง ที่ว่ำกำรอ ำเภอวัดเพลง จังหวัดรำชบุรี  
    ณ  กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
- ๔ - 



ภูมิประเทศ 

 

มีสภาพท้องท่ีเป็นท่ีราบ  เป็นพื้นท่ีท าการเกษตร  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์  
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นร่องสวน  มีล าปะโดงไหลผ่าน 
 

สภาพอากาศ 

 

ลักษณะอากาศอากาศอบอุ่น  ค่อนข้างร้อนและฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน 
 

  ๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

อาชีพ 
  

 จ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริง  *   ณ  วันท่ี  ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘    ส ารวจจ าแนกตาม
อาชีพ   จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นขั้นพื้นฐานระดับต าบล  (จปฐ.)   ปี  ๒๕๕๘   

 

อำชีพ จ ำนวนเพศชำย 
(คน) 

จ ำนวนเพศหญิง 
(คน) 

จ ำนวนรวม 
(คน) 

 
ไม่มีอาชีพ 
นักเรียน 
นักศึกษา 
ท านา 
ท าไร่ 

ท าสวน 
ประมง 
ปศุสัตว ์

รับราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัท 
รับจ้างท่ัวไป 

ค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว 

อื่นๆ  หรือไม่ระบุ 

 
๗๓ 

๒๕๔ 
๑๒ 

๑๒๒ 
๒ 

๑๖๐ 
๐ 
๘ 

๔๑ 
๑ 
๘ 

๔๙๒ 
๗๕ 
๑๖ 
๕๑ 

 

 
๑๐๙ 
๒๔๘ 
๔๐ 
๘๙ 
๑๐ 

๑๗๕ 
๐ 
๕ 

๔๒ 
๐ 
๕ 

๔๙๐ 
๑๐๙ 
๑๒ 
๗๖ 

 

 
๑๘๒ 
๕๐๒ 
๕๒ 

๒๑๑ 
๑๒ 

๓๓๕ 
๐ 

๑๓ 
๘๓ 
๑ 

๑๓ 
๙๘๔ 
๑๘๔ 
๒๘ 

๑๒๗ 
 

รวมทั้งหมด ๑,๓๕๑ ๑,๔๑๐ ๒,๗๒๗ 
 
*  หมำยเหตุ     จ ำนวนประชำกรที่อำศัยอยู่จริงจำกกำรส ำรวจนี้  อำจไม่เท่ำกับจ ำนวนประชำกรที่มี 
                    อยู่ในทะเบียนบ้ำนได้ 
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การท่องเที่ยว 
 
 งานประเพณีเหยียบหลังกะเหรี่ยง   เป็นงานประจ าของวัดแจ้งเจริญจะจัดขึ้นประมาณ
กลางเดือน  ๕  ของทุกปี   จะมีผู้มาร่วมงานเป็นจ านวนมากมายประมาณ  ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  คน  ซึ่งจะมี
จ านวนกะเหรี่ยงมาชุมนุมกันมาก   กะเหรี่ยง  มาท าไม  ท่ีวัดแจ้งเจริญต าบลจอมประทัด  อ าเภอวัดเพลง   
จังหวัดราชบุรี  กะเหรี่ยงท่ีจะกล่าวต่อไปนี้  คือ  กะเหรี่ยงจากลุ่มแม่น้ าพาชี  ท้ังหมดมีพื้นท่ีตั้ งแต่
กาญจนบุรี   ราชบุรี   เพชรบุรี   จนกระทั่งถึงประจวบคีรีขันธ์ 
 
 วัดแจ้งเจริญนี้ชาวกะเหรี่ยงเรียกว่า  “วัดเจดีย์ขาว”  ตั้งอยู่ท่ีหมู่ท่ี  ๓  ต าบลจอมประทัด  
อ าเภอวัดเพลง   จังหวัดราชบุรี  ถ้าเราพูดถึงวัดแจ้งเจริญทุกคนก็มักจะมุ่งไปท่ีเรื่องนี้  ในปีจะมีพี่น้องชาว
กะเหรี่ยงจากลุ่มแม่น้ าพาชีเดินทางมามนัสการหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์และรูปหล่อหลวงพ่อนวมเป็น
ประจ าทุกปีมิได้ขาด  ส าหรับความเป็นมาท่ีชาวกะเหรี่ยงเดินทางมาท่ีวัดแจ้งเจริญเป็นจุดเดียวกันโดยมิได้
นัดหมายเพราะถ้าใครบอกว่าจะมาแล้วไม่มาจะผิดผี   พวกเขาจะไม่ท ากันเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกัน
มาหลายชั่วคน  ถึงแม้ว่าการเดินทางในสมัยก่อนจะแสนยากล าบากอย่างไร  ก็ไม่ย่อท้อขนาดห้วยแห้ง  สอง
พี่น้อง   ยางกลัดเหนือ   ยางกลัดใต้   บ้านข่า   โป่งกระทิง  สวนผึ้ง   ยางหัก   หนองหญ้าปล้อง    บ้าน
พลุพลู  ฯลฯ   ว่าเดินทางมายากล าบากเพียงใด  แต่พวกเขาขอให้ได้มาอุ้มลูกจูงหลานเดินทางรอนแรมมา
ให้ถึงวัด   เพื่อนมัสการหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์และรูปหล่อหลวงพ่อนวม  พร้อมท้ังพลีกรรม  บวช
พระ บวชชี ขอลูก  อาบ  กินน้ ามนต์อ านาจผลบุญท่ีได้ท านั้นท าให้พวกเขา   สบายใจ   ขจัดปัดเป่าสิ่งสุม
ภายในจิตใจ  ฉะนั้นประวัติความเป็นมาของพวกชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเหล่านี้    จึงนับว่าเป็นสิ่งท่ีน่าศึกษา
เป็นอย่างยิ่งท้ังท่ีเป็นเพียงชาวป่าชาวเขา  เขากลับมาซึ้งใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง 
 
 นักท่องเท่ียวจ านวนมากมาท่ีนี่  เพื่อต้องการดูพิธีกรรมของชาวกระเหรี่ยงท่ีนับถือหลวงพ่อนวม
สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีต   และเป็นท่ีนี้เพียงแห่งเดียวท่ีมีการชุมนุมของชาวกะเหรี่ยงมากมายท่ีสุด  ใน
โลก   มีชาวบ้านต าบลจอมประทัดท าอาหารเลี้ยงเป็นจ านวนมาก ๆ  ให้กับชาวกะเหรี่ยง  นักท่องเท่ียวจะ
ได้พบเห็นสิ่งท่ีแปลก  และน่าสนใจกลับการมาท่องเท่ียววัดแจ้งเจริญในช่วงเวลานี้ 
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3.  สภาพทางสังคม 
 

การศึกษา   ศาสนา  วัฒนธรรมและสื่อสารมวลชน 
  

 สถาบันในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดมีอยู่   ๑   แห่ง  คือ ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กอนุบาล   ๒   ขวบ  นอกนั้นเป็นสถานบันศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี  เขต ๑  
จ านวน   ๒   แห่ง   
 

ล ำดับ
ที่ 

 
สถำนศึกษำ 

จ ำนวน 
นักเรียน 

จ ำนวน 
ครู 

รวม 
(ครู + นักเรียน) 

๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. จอมประทัด ๓๖ ๓ ๓๙ 
๒ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ๑๐๑ ๑๕ ๑๑๖ 
๓ โรงเรียนบ้านปากสระ ๔ ๒ ๖ 

 

  
 * ส ำรวจข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนำยน  ๒๕๕๙  ที่มำ  สอบถำมข้อมูลจำกโรงเรียนฯ และศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก อบต. จอมประทัด 
 

    องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด   มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  ๑ แห่ง  ตั้งอยู่ 
หมู่ท่ี  ๓  เปิดสอนเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน   มีจ านวนนักเรียน   ๓๖  คน  มีผู้ดูแลเด็ก   
จ านวน   ๓   คน   คือ   นางนวรัตน์  ศรีทรงงาม    นางสาวปัทมา   ย่อมเท่ียงแท้  และนางนันทนา   วรชัยนันทสกุล     
      โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ  ตั้งอยู่หมู่ท่ี  ๓  บริเวณวัดแจ้งเจริญเปิดสอนระดับอนุบาล  -  ป. ๖   
และ มัธยมศึกษา  เปิดสอนระดับ  ม.๑ – ม.๓  มีนักเรียนรวมจ านวน  ๑๐๑  คน  คณะครู ๑๕ คน        มี
นายเกรียงศักดิ์   ดีประเสริฐ  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน   
    โรงเรียนบ้านปากสระ  ตั้งอยู่หมู่ ท่ี  ๗  เปิดสอนระดับอนุบาล  -  ป.๖  มีนักเรียน     
จ านวน  ๔  คน  คณะครู  ๒  คน  มีนายเสรี  เลิศประเสริฐพันธ์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
   
สถาบันต่างๆ  หน่วยงานราชการ  สถานที่ต่าง  ๆ  และองค์กรทางศาสนาในต าบลจอมประทัด 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด   มีวัด  จ านวน  ๑ แห่ง   คือ 
   วัดแจ้งเจริญ   ตั้งอยู่หมู่ท่ี  ๓  ต าบลจอมประทัด  อ าเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี                      
มีพระภิกษุและสามเณร   ประมาณจ านวน  ๒๘   รูป   มีพระครูศรีธรรมาภรณ์  เป็นเจ้าอาวาส                 
และเป็นเจ้าคณะอ าเภอวัดเพลง 
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  ด้านสาธารณสุข 

 

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ประจ าต าบล/หมู่บ้าน  
จ านวน  ๒  แห่ง 
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลจอมประทัด  ตั้งอยู่หมู่ท่ี  ๓  จ านวนหมู่บ้านท่ี
รับผิดชอบหมู่ท่ี  ๑, ๒, ๓, ๔   มีนายบุญส่ง  คงประไพ   เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
จอมประทัด 
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากสระ  ตั้งอยู่หมู่ท่ี  ๗  จ านวนหมู่บ้านท่ี
รับผิดชอบหมู่ท่ี  ๕, ๖, ๗, ๘  มีนางมณีวรรณ   เลิศหลาย   เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านปากสระ 
     สถานพยาบาลเอกชน  (คลินิก)  จ านวน        -        แห่ง 
     อัตราการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ   ๑๐๐ 
 

  สถานที่ออกก าลังกายในต าบลจอมประทัด 

 

    ลานกีฬาอเนกประสงค์  หมู่ท่ี  ๘   จ านวน  ๑  แห่ง 
    สวนสุขภาพพร้อมเครื่องออกก าลังกาย  หมู่ท่ี  ๓  จ านวน  ๑ แห่ง 
    

 ด้านความปลอดภัย 

 

  ท่ีท าการต ารวจชุมชน/หมู่บ้าน  สังกัด  สภ.วัดเพลง   จ านวน  ๑  แห่ง 
  ท่ีท าการต ารวจชุมชนต าบลจอมประทัด  ตั้งอยู่หมู่ท่ี  ๓   

   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  จ านวน            
๕๐  คน  โดยมีนายด ารงค์  พุ่มระหงษ์   เป็นประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 

๔.  การบริการพื้นฐาน 
 
 

 มีถนนท่ีส าคัญท่ีผ่านในพื้นท่ีของ  อบต.จอมประทัด  เพื่อใช้ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร  มีจ านวน  ๔  สาย  คือ 
  -  ถนนทางหลวงหมายเลข  ๓๐๘๘  ราชบุรี – ปากท่อ  เป็นถนนผิวจราจรลาดยางตลอด
สายผ่าน  หมู่ท่ี  ๑, ๒, ๓  ขนาดกว้าง  ๘  เมตร  ระยะทางยาว  ๒.๕  กิโลเมตร 
  -  ถนนลาดยางเลียบคลองแสวงจันทร์ร าลึก   จากต าบลเกาะศาลพระผ่านหมู่ท่ี  ๖, ๗, ๘ 
ต.จอมประทัด  ขนาดกว้าง  ๖  เมตร  ระยะทางยาว  ๑๑  กิโลเมตร 
  -  ถนน  รพช.  สายบางกล้วย – ดอนตาสน  เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนทางหลวง
หมายเลข ๓๐๘๘  กับถนนเลียบคลองแสวงจันทร์ร าลึก เป็นถนนลาดยางตลอดสาย  ผ่านหมูท่ี  ๑, ๒, ๔, 
๕, ๖  ต.จอมประทัด  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาวประมาณ  ๘  กิโลเมตร 

-  ถนนเลียบคลองชลประทาน  เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข  3088   
กับถนนเลียบคลองแสวงจันทร์ร าลึก  เป็นถนนลาดยางตลอดสาย  ผ่านหมู่ท่ี  ๓, ๕, ๖, ๗  ต.จอมประทัด   
ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ระยะทางยาว  ๔  กิโลเมตร 

- ๘ - 



 การโทรคมนาคม 
   โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  ๕  จุด  คือ หมู่ท่ี  ๑, ๒, ๓, ๖  และ  ๗  

 โทรศัพท์บ้านมีใช้  ๘  หมู่บ้าน 
 มีหอกระจายข่าวเพื่อไว้ใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จ านวน  ๘  หมู่บ้าน 

 

 การไฟฟ้า 
     มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

 

ข้อมูลอื่น ๆ  

 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 

ทรัพยากรด้านแหล่งน้ า   ต าบลจอมประทัดมีแหล่งน้ าธรรมชาติและที่ขุดขึ้นใหม่  มีล าคลองท่ี 
ส่งน้ าท่ีส าคัญไหลผ่านในพื้นท่ีของชุมชน  สามารถใช้ในการคมนาคมทางเรือ  เพื่อขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้บางล าคลอง มีจ านวน    ๑๐  คลอง  คือ 
   คลองประดู่   แยกมาจากคลองแควอ้อม  แบ่งเขตระหว่างต าบลจอมประทัดกับ                    
อ าเภอ อัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม  ขนาดกว้าง  ๑๐  เมตร  ลึก  ๒.๕  เมตร  ยาว  ๓,๕๐๐  เมตร  (ใช้
เดินเรือได้)  ผ่านหมู่ท่ี  ๑, ๒, ๓ 
    คลองบางกล้วย  แยกมาจากคลองประดู่  แล้วเชื่อมต่อกับคลองจอมประทัด  แบ่งเขต
ระหว่าง   หมู่ท่ี  ๑  บ้านบางกล้วยกับต าบลวัดเพลง  และไหลผ่านหมู่ท่ี  ๑, ๔, ๕  ขนาดกว้าง  ๘  เมตร  
ลึก  ๑.๕  เมตร  ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร  (ใช้เดินเรือได้) 
    คลองจอมประทัด  หรือคลองเล็ก  แยกมาจากคลองประดู่   ซึ่งเป็นคลองท่ีผ่านพื้นท่ีใจ
กลางของชุมชนเกือบทุกหมู่บ้าน และเปรียบเสมือนสายเลือดท่ีส าคัญ  เพื่อหล่อเลี้ยงชุมชน  ขนาดกว้าง                 
๘  เมตร   ลึก  ๑.๕๐  เมตร   ยาว  ๓,๕๐๐  เมตร  (ใช้เดินเรือได้) 
    คลองแสวงจันทร์ร าลึก  เป็นคลองขุดขึ้นมาใหม่  ตามชื่อของนายอ าเภอปากท่อ   เมื่อ
ประมาณ ๓๐ ปีมาแล้ว  ขนาดกว้าง  ๖  เมตร  ลึก  ๒  เมตร  ยาว  ๘,๒๐๐  เมตร   ผ่านพื้นท่ีหมู่ท่ี  ๖, ๗, 
๘  (ไม่สามารถใช้เดินเรือได้) 
    คลองดอนตาสน   อยู่หมู่ท่ี  ๘   บ้านดอนตาสน  เป็นคลองท่ีขุดขึ้นมาเพื่อส่งน้ าใช้ใน
การเกษตร  เชื่อมระหว่างคลองบางนางสูญกับคลองจอมประทัด  ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ลึก  ๑.๕๐  เมตร 
ยาว  ๒,๕๐๐  เมตร  (ใช้เดินเรือได้) 
   คลองส่งน้ าชลประทานไหลมาจากต าบลอ่างทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี   ผ่านหมู่ท่ี  
๓, ๕, ๖, ๗    
   คลองดอนกลาง   อยู่หมู่ท่ี  ๗   ปัจจุบันคลองดอนกลางตื้นเขิน ไม่สามารถใช้ส่งน้ า          
เพื่อการท าการเกษตรได้และไม่สามารถใช้เดินเรือได้  คลองมีขนาดกว้าง  ๕ เมตร ยาว  ๘๐๐ เมตร 
   คลองเหมืองตาอ้วน  ไหลผ่านหมู่ท่ี  ๑ – ๔  ปัจจุบันคลองเหมืองตาอ้วนตื้นเขินไม่สามารถ
ใช้ส่งน้ าเพื่อการท าการเกษตรได้ และไม่สามารถใช้เดินเรือได้    คลองมีขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาวประมาณ   
๑,๐๐  เมตร 

 
- ๙ - 



   คลองเหมืองเหมืองตายัง  อยู่หมู่ท่ี  ๖   คลองเหมืองตายังตื้นเขินไม่สามารถใช้ส่งน้ าเพื่อ
การท าการเกษตรได้และไม่สามารถใช้เดินเรือได้  คลองมีขนาดกว้าง ๖  เมตร ยาวประมาณ  ๘๐๐  เมตร 
   คลองเหมืองตาทอง  อยู่หมู่ท่ี  ๕   คลองเหมืองตาทอง  เป็นคลองท่ีขุดขึ้นมาเพื่อส่งน้ า   
ใช้ในการเกษตร  สามารถใช้เดินเรือได้  คลองมีขนาดกว้าง  ๗  เมตร  ลึก  ๒.๕๐  เมตร  ยาวประมาณ     
๗๐๐  เมตร   
 
  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

   ประปาหมู่บ้าน    จ านวน  ๗   แห่ง    มีระบบประปาท่ีสามารถใช้งานได้   จ านวน  ๕    แห่ง   
คือ  หมู่ท่ี  ๑, ๓, ๔, ๕, ๖  มีระบบประปาแต่ไม่สามารถใช้งานได้   จ านวน  ๒  หมู่  คือ  ๗, ๘     และหมู่ท่ีไม่มี
ระบบประปาใช้     จ านวน   ๑   หมู่  คือ   หมู่ท่ี  ๒   มีน้ าประปาใช้เพียงพอท้ัง  ๘  หมู่บ้าน 

    สระน้ า          จ านวน  ๒  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ท่ี  ๓, ๖ 
    บ่อบาดาล       ไม่มี 

 
 มวลชนและหน่วยงานราชการจัดตั้ง 
 จากสภาพพื้นท่ีชุมชนของต าบลจอมประทัด    มีลักษณะการกระจายอยู่ตามพื้นท่ีเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่  ซึ่งจะมีถนนสายต่างๆ  ท่ีผ่านหมู่บ้านเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางชุมชน  
ได้แก่  วัด  โรงเรียน   และศาลากลางบ้านฯ   ซึ่งมีอยู่กระจายท้ังต าบลประชาชนส่วนใหญ่จึงไปใช้  วัด  
โรงเรียน  และศาลากลางบ้าน   ท่ีมีรัศมีอยู่ใกล้กับบ้านของตน   ท าให้วัดโรงเรียนและศาลากลางบ้าน     
แต่ละแห่ง มีความส าคัญเท่า  ๆ กัน 
 กลุ่มและสถาบันต่างๆ  ท่ีจัดตั้งในต าบลจอมประทัด  มีอยู่เป็นจ านวนมาก  แต่ความพร้อมใน
การรวมกลุ่ม  ของชุมชนต าบลจอมประทัด   ในการก่อตั้งเป็นกลุ่มใหญ่นั้น  ยังไม่พร้อมมากนัก  เพราะ    
ไม่ค่อยมีเวลาว่าง  ต้องรับจ้างท างานตามบริษัทต่างๆ  แต่ความพร้อมในการรวมกลุ่มเดิมนั้น  มีความพร้อม
พอสมควร  แต่ต้องมีการกระตุ้นจูงใจบ้าง  ในบางครั้ง  ซึ่งกลุ่มพลังมวลชนหรือกลุ่มต่างๆ  ท่ี 
 

  อปพร.                  จ านวน         ๕๐    คน 
        ผู้ประสานงาน       นายด ารงค์  พุ่มระหงษ์         

       เบอร์โทรศัพท์       ๐๘๖ – ๑๗๒๕๘๖๘ 
       สถานท่ีด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด      

      
         อาสาสมัครสาธารณสุข                    จ านวน         ๗๒   คน 

          ผู้ประสานงาน          นางทิพวรรณ  เกิดป้าน  และนางอารีย์   เติมต่อ       
                    เบอร์โทรศัพท์          ๐๘๖ – ๐๗๒๗๕๓๙   
            สถานท่ีด าเนินการ     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลจอมประทัดและ 
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากสระ 
 
 

- ๑๐ - 



 
        กลุ่มพัฒนาสตรี      จ านวน       ๙๐ คน 

 ผู้ประสานงาน          นางสาวเบญจมาศ  เจียงแจ่มจิต       
                    เบอร์โทรศัพท์          ๐๘๙ – ๕๕๐๒๘๕๒ 
           สถานท่ีด าเนินการ      ท่ีว่าการอ าเภอวัดเพลง 

 

                      ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร                       จ านวน       ๗๒        คน 
     ผู้ประสานงาน          คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน          

                    เบอร์โทรศัพท์                         - 
     สถานท่ีด าเนินการ     ศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

 

        ศูนย์พัฒนาครอบครัว      จ านวน       ๒๖ คน 
 ผู้ประสานงาน          นายรังสันต์  ฉัตรทอง       

                   เบอร์โทรศัพท์           ๐๘๙ – ๙๑๔๑๙๘๙ 
     สถานท่ีด าเนินการ     องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

 

                    คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน     จ านวน        ๘๐ คน 
    ผู้ประสานงาน           ผู้ใหญ่สนอง  ทองจาด          

                   เบอร์โทรศัพท์           ๐๘๑ – ๕๗๑๑๗๔๗ 
    สถานท่ีด าเนินการ      บ้านดอนตาสน  หมู่ท่ี  ๘  ต.จอมประทัด  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี 

 

               คณะกรรมการท่ีอ่านหนังสือพิมพ์    จ านวน        ๗๒ คน 
          ผู้ประสานงาน           คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน          

                   เบอร์โทรศัพท์                            - 
    สถานท่ีด าเนินการ       ศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

 

               สภาเด็กและเยาวชนต าบลจอมประทัด    จ านวน         ๒๑      คน 
    ผู้ประสานงาน            นางระเบียบ  ดึกภุมรินทร์          

                   เบอร์โทรศัพท์           ๐๘๒ – ๒๔๙๕๓๔๖ 
    สถานท่ีด าเนินการ        องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

 
 
 
 
 
 

- ๑๑ – 
 
 



 
 
 
 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด 
เรื่อง  ประกำศใช้แผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

................................................................. 
 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด เมื่อวันที่  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  และมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  นั้น 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๙   การจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ  ๑๗  (๔)   ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  โดยการอนุมัติขององค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

  
  จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
                                                                   (นายสมชาย  ภิญโญ) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 
 

 
 


