
 

ส่วนที ่ 2 

สภาพทัว่ไป  และขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

1.  สภาพทัว่ไปขององค์การบรหิารสว่นต าบลเขากระปกุ 

 1.1  ประวัตคิวามเปน็มา 

  ประวัติความเป็นมาของต าบลเขากระปุกนั้น  เดิมอยู่ในเขต

ปกครองของต าบลกลัดหลวง  อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ

จัดต้ังเป็นต าบลเขากระปุก เมื่อ พ.ศ.2527 พ้ืนท่ีเดิมเป็นเขตป่าไม้ 

ประชาชนจากท้องถิ่นอื่นได้เข้ามาจับจองท่ีดินเพ่ือท าการเกษตร และ

โดยการจัดสรรของทางราชการตามโครงการตามแนวพระราชประสงค์

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ต าบลเขากระปุกมีถ้ า

อยู่หลายแห่ง คือ หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 9 ซึ่งจากค าบอกเล่าท่ีสืบต่อ

กันมาว่าถ้ าเหล่านี้มีเครื่องปั้นดินเผาท่ีมีลักษณะคล้ายกระปุก ชาวบ้านจึง

เรียกว่า “ถ้ าเขากระปุก” จึงเป็นที่มาของต าบลในปัจจุบัน 

  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 มีผลให้สภาต าบลท่ีมี

รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี       

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท อาจจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วน

ต าบลได้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้สภาต าบลเขากระปุกเป็น

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เม่ือ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา 

 1.2  สถานที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ   อาณาเขต 

 ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกอยู่ห่างจากตัวอ าเภอท่า

ยางไปทางทิศใต้  ประมาณ 32  กิโลเมตร  สภาพพ้ืนท่ีทางตอนกลาง

ของต าบลเป็นท่ีราบสูง  ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับป่าไม้  ได้แก่ 

ป่าหนองกระทุ่ม ป่ายางน้ ากลัดใต้และยางน้ ากลัดเหนือ 

 พื้นที่   องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  มี พ้ืนท่ีท้ังหมด 

149,252 ไร่ หรือ 238.80 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน จ านวน 14 

หมู่บ้าน แบ่งเป็น   



 

  -  หมู่บ้านในโครงการพระราชประสงค์ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่

ท่ี  6 , 8, 9, 11, 13 และ 14 

  -  หมู่บ้านปกติ 8  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี  1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 

และ 12 

อาณาเขต 

 

 

 

 

 

 

  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการก าหนดเขตต าบล

ในท้องที่อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต าบลเขากระปุกมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ 

  ติดต่อกับต าบลกลัดหลวง ต าบลท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยหินลาดบริเวณพิกัด NQ  

673028 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวสันเขาน้ าหยด     เขา

พุขี้ลิง เขาพุปะค า เขาหนองขุย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามห้วย

มะแฟ้ม ห้วยหินเพลิง ติดกับ    ถนน รพช. สายยางชุม – หนองโรง ท่ี

บริเวณพิกัด NQ 851129 ไปทางทิศตะวันออกตามล าห้วยหินเพลิงกับ

ถนน รพช. สายเขาลูกช้าง – หนองโรง ท่ีบริเวณพิกัด NQ 868111 ไป

ทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย         เขาลูกช้าง – หนองโรง ตัดกับห้วย

พังพอนท่ีบริเวณพิกัด NQ 869122 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวห้วย

พังพอน  สิ้นสุดท่ีจุดบรรจบห้วยพังพอน  ห้วยหินเพลิงและห้วย

ธรรมชาติ  บนเทือกเขาหัวแหวน บริเวณพิกัด NQ  913131 รวมระยะ

ทางด้านทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก 

  ติดต่อกับต าบลเขาใหญ่ ต าบลห้วยทรายเหนือ ต าบลไร่ใหม่

พัฒนา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดบรรจบ

ห้วยพังพอน ห้วยหินเพลิงและล าห้วยธรรมชาติบนเทือกเขา       หัว



 

แหวน บริเวณพิกัด NQ 913131 ไปทางทิศใต้ตามแนวสันเขาผ่านยอด

เขาพะยอม บริเวณพิกัด             NQ 914094 ไปทางทิศตะวันตกเฉียง

ใต้ตามแนวพ้ืนท่ีราบบรรจบกับถนนสายหนองพลับกับถนนสาย          

ทุ่งเคล็ด –  หนองโรง  บริเวณพิกัด NQ 881071 ไปทางทิศตะวันตก

ตามแนวห้วยโรง ถึงบริเวณพิกัด         NQ 853078 ไปทางทิศใต้ตาม

แนวห้วยโรงถึงสถานีอนามัยบ้านรางจิก บริเวณพิกัด NQ 850025 ไป

ทางทิศใต้ตามถนนสายหนองพลับ – ยางชุม  สิ้นสุดท่ีจุดตัดถนนสาย

หนองพลับ – ยางชุม กับล าห้วยไม้ตาย บริเวณพิกัด NP 821947 รวม

ระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  30  กิโลเมตร 

ทิศใต้ 

  ติ ด ต่ อ กั บ ต า บ ลหนอ งพลั บ  อ า เ ภ อหั ว หิ น  จั ง ห วั ด

ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายหนองพลับตัดกับห้วย

ไม้ตายบริเวณพิกัด NQ 821947 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวห้วยไม้

ตายตัดผ่านถนน รพช. บริเวณพิกัด NP 808945 ไปทางทิศตะวันตก

ตามแนวห้วยไมต้ายถึงสันเขาถ้ าดิน บริเวณพิกัด               NP 784928 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวสันเขาผ่านบริเวณพิกัด NP 

773933 , NP 764939,              NP 756941, NP 754947 ,NP 

751952 , NP 744966 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านบริเวณพิกัด NP 

728969     ไปทางทิศตะวันตกผ่านพิกัด NP 706974  และ  NP 

690974 ถึงบริเวณสันเขาพิกัด NP 679977 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ตามแนวสันเขาสิ้นสุดท่ีแนวสันเขาบริเวณพิกัด  NP 675970 รวมระยะ

ทางด้านทิศใต้ประมาณ  24  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก 

  ติดต่อกับต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนว    สันเขา บริเวณพิกัด  NP 675970 ผ่าน

เนิน 530 ไปทางทิศเหนือตามแนวล าห้วยหินลาดสิ้นสุดท่ีห้วยหินลาด 

บริเวณพิกัด NQ 673028 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  5  

กิโลเมตร 



 

 

 

ประชากรต าบลเขากระปกุ 

  ชาย   3,777 คน 

  หญิง   3,904 คน 

  รวม   7,681 คน 

  จ านวนครัวเรือน  2,440 ครัวเรือน 

 ข้อมลู  :  ส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอท่ายาง (ณ วันท่ี 9 

กุมภาพันธ์ 2559) 

2.  ดา้นสภาพโครงสรา้งพืน้ฐาน 

2.1 การคมนาคม 

 2.1.1 ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล

เขากระปุก มีดังนี้ 

    1. ถนนดิน จ านวน 20 สาย ความยาว 10 กิโลเมตร 

    2. ถนนลูกรัง 165 สาย ความยาว 163.684 กิโลเมตร 

    3. ถนนคอนกรีต จ านวน 5 สาย ความยาว 2.880 กิโลเมตร 

    4. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 19 สาย ความยาว 

16.571 กิโลเมตร 

 2.2.2 ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ๆ  

    1. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ความยาว 2.30 

กิโลเมตร อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 

 2. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 36.00 

กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของกรม         ทางหลวงชนบท 

 3. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 31.40 

กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของทางหลวงแผ่นดิน 

2.2 การไฟฟ้า 



 

 การบริการด้านไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  

มีลักษณะใช้ในครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะตามริมถนน  ซึ่งการ

จ าหน่ายไฟฟ้าท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนมีหลายประเภท ได้แก่            

บ้านท่ีอยู่อาศัย อุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนราชการ ในส่วนไฟฟ้า

สาธารณะตามริมถนน องค์การบริหาร         ส่วนต าบลเขากระปุก  มี

หน้าท่ีรับผิดชอบในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ ารุงรักษา ตาม

ความจ าเป็นอันจะต้องสอดคล้องกับงบประมาณ  

 

 

 

 

 

  

2.3 การพฒันาแหลง่น้ า 

 แหล่งน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  ซึ่งมีการพัฒนา

ให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้การได้  ดังนี้ 

   1.  ล าห้วย จ านวน  33 แห่ง 

   2.  ฝาย  จ านวน  25 แห่ง 

   3.  สระน้ า จ านวน          129 แห่ง 

   4.  อ่างเก็บน้ า จ านวน    5 แห่ง 

   5.  บ่อบาดาล จ านวน  90   บ่อ  

   6.  ประปา จ านวน  24 แห่ง 

 

 2.4 การสือ่สารและโทรคมนาคม 

 ประเภทการสื่อสารในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  

ประกอบด้วย 

 -  ประชากรมีโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (มือถือ) ใช้ทุกครัวเรือน 

3.  ดา้นเศรษฐกิจ 

  ลกัษณะทางเศรษฐกิจ/รายไดป้ระชากร 



 

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  ส่วนใหญ่มี

อาชีพเกษตรกรรรม  ได้แก่  ท าสวน  ท าไร่  และเลี้ยงสัตว์  พืชผลท่ี

ส าคัญนิยมปลูกคือ  มะนาว  สับปะรด  กล้วย  ชมพู่  มะเขือเทศ  ฯลฯ  

นอกจากนั้นท าอาชีพ  รับจ้าง  เลี้ยงสัตว์   

4.  ด้านสังคม 

  4.1  การศึกษา 

 1.  โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 6  แห่ง  (โรงเรียนขยายโอกาส  3  

แห่ง) 

  1.1  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว  หมู่ท่ี  2 

  1.2  โรงเรียนบ้านเขากระปุก  หมู่ท่ี  3 

  1.3  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่  หมู่ท่ี  5    

  1.4  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ  หมู่ท่ี  9  (ขยายโอกาส) 

  1.5  โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว  หมู่ท่ี  8  (ขยายโอกาส) 

  1.6  โรงเรียนบ้านหนองโรง  หมู่ท่ี  12  (ขยายโอกาส) 

 2.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  1  แห่ง 

 3.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  14  แห่ง 

         4.  หอกระจายข่าว  จ านวน  4  แห่ง  และเสียงตามสาย  จ านวน  

10  แห่ง 

 

 

 5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง 

             5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านเขากระปุก) หมู่ท่ี 3 

        5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว  หมู่ท่ี 8 

        5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ  หมู่ท่ี 9 

       5.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง  หมู่ท่ี 12 

 4.2  สถาบนัและองค์กรทางศาสนา   

 วดั  จ านวน  6  แหง่  และมัสยดิ  1  แหง่ 

1.  วัดหนองตาฉาว  หมู่ท่ี  2   

   2.  วัดเขากระปุก  หมู่ท่ี  3 

    3.  วัดหนองโรง  หมู่ท่ี  4 



 

   4.  วัดหนองเอื้อง หมู่ท่ี  6 

   5.  วัดโป่งเกตุ  หมู่ท่ี  9     

   6.  วัดหุบเฉลา  หมู่ท่ี  13 

   7.  มัสยิดอัซซิกรอ 2 หมู่ท่ี  10 

4.3  ข้อมลูหมูบ่า้นต าบลเขากระปกุ 

 

    ชื่อ

หมู่บ้าน 

                  ชื่อ

ผู้ใหญ่บ้าน 

  ประชากร 
  รวม 

จ านวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง 

บ้านหนอง

โรง 

นายณรงค์    แสง

ประเสริฐ 
239 247 486 183 

บ้านหนอง

ตาฉาว 

นายไพโรจน์  เจริญย่ิง 389 294 783 245 

บ้านเขา

กระปุก 

นายประชุม   เดชวัน 270 292 562 168 

บ้านบ่อ

ประหัง 

นายธีรพล    พันธ์

ประดิษฐ ์
339 365 704 263 

บ้านหนอง

คอไก่ 

นายบุญลือ   เอี่ยมสะอาด 289 289 578 205 

บ้านหนอง

เอื้อง 

นายสมชาติ   ศรีสุขา 307 340 647 203 

บ้านหนอง

ซอ 

นายส าราญ   บุญมา 61 53 114 51 

บ้านหุบ

เฉลา 

นายพงษ์เพชร  จิตระวัง 293 326 619 175 

บ้านโป่ง

เกตุ 

นายธนู  ปานทิพย์  

(ก านันต าบลเขากระปุก) 
403 384 787 245 

บ้านห้วย

หินเพลิง 

นางสาวนัยนา  เพ็งอดุม  246 228 474 175 

บ้านโป่ง

เกตุบน 

นายชุบ  วันชะนะ 315 302 617 143 

บ้านหนอง

โรงล่าง 

นายธนธรณ์   ขันธ์ชัย 205 263 468 154 

บ้านเขา

อ่างแก้ว 

นายวินัย  คงแจ่ม             282 267 549 143 



 

บ้านผาน้ า

หยด 

นายศักดิ์สิทธิ์  สุขเอี่ยม 139 154 293 87 

                                                    

รวม 
3,777 3,904 7,681 2,440 

 

5.  ดา้นการเมอืงการบรหิาร 

 ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

  1.  นายธีรพงษ์ เอ่ียมสะอาด  นายก อบต.เขากระปุก 

  2.  นายณฐพล น้อยส าราญ   รองนายก อบต.เขากระปุก 

  3.  นายชาตรี เพ็งอุดม  รองนายก อบต.เขากระปุก 

  4.  นายสงคราม แสงแลบ  เลขานุการนายก อบต.เขากระปุก 

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 27 คน 

  1. นายโอภาส เพ็งอุดม  ประธานสภา อบต.เขากระปุก 

  2. นายสมพล จันทร์หร่าย  รองประธานสภา อบต.เขา

กระปุก 

  3. นายสนอง หอมกรุ่น  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก 

หมู่ท่ี 1 

  4. นายจรัญ นุชส าอาง  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก 

หมู่ท่ี 1 

  5. นายสุปมิตร พุ่มแย้ม  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 2 

  6. นายสุดใจ กฐินเทศ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 2 

  7. น.ส.จีราภรณ์ ธนันทา  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 3 

  8. นายสาโรจน์ อดิศัยสัมพันธ์ สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 3 

  9. นายจ าลอง คนเช่ียว  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 4 

  10. นายสมิตร เอ่ียมพันธุ์  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก 

หมู่ท่ี 4 

  11. นายชุบ เกตุกร  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 5 

  12. นายบุญธรรม ทองรอด  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 5 

  13. นายประดับ วัสสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก 

หมู่ท่ี 6 

  14. น.ส.นงนุช พูลสวัสดิ์  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก 

หมู่ท่ี 7 

  15. นางระเบียบ ศรีสว่าง  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 7 



 

  16. นายอ านาจ จันทร์หร่าย  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก 

หมู่ท่ี 8 

  17. นายส าราญ แดงศิร ิ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 8 

  18. นายวิเชียร ปิ่นเพชร  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก 

หมู่ท่ี 9 

  19. นายเกษม อรัญพันธ์  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก 

หมู่ท่ี 9 

  20. นายสมหวัง โสภา  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 

10 

  21. นายด าเนิน  เกตุรัตน์  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 

11 

  22. นายสมศักดิ์ น้อยส าราญ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก 

หมู่ท่ี 11    23. นายบุญลือ ศรีจันทร์  สมาชิก

สภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 12 

  24. นางทองดี สว่างดี  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 

12  

  25. นายถวิล พ่วงอินทร์  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก 

หมู่ท่ี 13 

  26. นายประเสริฐ เต็มดี  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก หมู่ท่ี 

14 

  27. นายบุญล้น สุขจ ารูญ  สมาชิกสภา อบต.เขากระปุก 

หมู่ท่ี 14  

จ านวนบคุลากร  พนกังานสว่นต าบล  พนกังานจ้าง  มีจ านวน  34  คน 

1. นายอนวัช พลอยบุศย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านกังานปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  มีจ านวน  11  คน 

   2. นางสาวชนัญชิดา ตัณฑวงค์  หัวหน้าส านักปลัด 

 3. ว่าที่ ร.ต.หญิงชนัญชิดา  อิทธิธรรมนันท์  นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 4. นางสาวรวีวรรณ สีเหลือง   นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ 

 5. นายกรุง  ม่วงสวาสดิ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 



 

 6. นายสุรพงษ์  ปานรอด  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

 7. นายรณกร    นาคสิงห์   เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 8. นางสาววีนา  จันทร์สุขพุ่ม 

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  9. นางสาวประไพ สุขชัย   นักการภารโรง 

 10. นายพลภัทร  พงศนาค  พนักงานขับรถยนต์ 

 11. นายสมโภช  ค าสวน   คนงานท่ัวไป 

 12. นายณัฐภูมิ  เพ็งอุดม   คนงานท่ัวไป 

ส่วนการคลงั มีจ านวน  5  คน 

 13. นางพวงเพชร ข าสี   เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชีช านาญงาน 

(รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลงั) 

 14. นางสาวิตรี  เนียมศรี   นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติการ 

 15. นางสาวนงเยาว์ ทับทิมแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ 

 16. นางสาวนิสารัตน์ ปรีดามีสุข  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 

 17. นางสาวประภัสสร    จันทร์สุขพุ่ม  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

 

 ส่วนโยธา  มีจ านวน  8  คน 

 18. นายพละ  ช้างนะ   นายช่างโยธาช านาญ

งาน  

(รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

กองช่าง) 

 19. นายนุชา  ปลั่งเอี่ยม  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

 20. นายณัฐวุฒิ  นามูล   ผู้ช่วยช่างโยธา 

  21. นางสาวโสภิดา ผ่องดี   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 



 

22. นายชรินทร์  ชาญณรงค์  พนักงานผลิตน้ าประปา 

 23. นายอภิวัฒน์  สุขพลาย  พนักงานผลิตน้ าประปา 

 24. นายธีระศักดิ์  ตาละลักษณ์ธนดล พนักงานจดมาตรวัด

น้ าประปา 

 25. นายเดชา  มุ่งดี   พนักงานจดมาตรวัดน้ าประปา 

 ส่วนการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  มีจ านวน  9  คน 

 26. นายอนวัช  พลอยบุศย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

(รักษาราชแทน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม) 

 27. นางสาวศิริขวัญ พรายมี   เจ้าพนักงานธุรการ 4 

 28. นางรัชนีย์            สีเหลือง   ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้าน

หนองโรง  

 29. นางสาวชารินี รวยทรัพย์  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเขา

อ่างแก้ว 

 30. นางทัศนีย์  นิ่มทรัพย์  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดพระ

พุทธบาทเขาลูกช้าง  

 31. นางสาวกรกันยา แสงสว่าง  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

ศพด.บ้านโป่งเกตุ 

 32. นางสาวฐิติมา ปิ่นเพชร   ผู้ดูแลเด็ก 

 33. นางศริภัสสร   ค าสวน   ผู้ดูแลเด็ก 

 34. นางสาวนิรมล เทียนหอม  ผู้ดูแลเด็ก 

 35. นางนันทวรรณ พงษ์ภู่   ผู้ดูแลเด็ก 

6.  ข้อมลูอืน่  ๆ 

6.1  ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที่  

 6.1.1 ป่าชุมชนเขาสน (ป่าสนสองใบ) ในเขตป่าสงวนชะอ า – บ้าน

หนองโรง ในหมู่ท่ี 1 , 10 และ 12 



 

 6.1.2 แร่หินสี  แร่หินอ่อน  ป่าสงวนแห่งชาติยางน้ ากลัดใต้  หมู่ท่ี  6, 

8, 11 และ 13  

 6.1.3 ป่าดิบชื้นในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  หมู่ท่ี 8  และ  14 

 6.2  สถานที่ทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ 

   6.2.1 ถ้ าเขากระปุก   หมู่ท่ี  3 

   6.2.2 ป่าสนสองใบ   หมู่ท่ี  10 

   6.2.3 น้ าตกผาน้ าหยด   หมู่ท่ี  14 

 6.2.4 น้ าตกหินลาด หมู่ท่ี  10   

   6.3  สถานทีส่ าคญัในต าบล 

      6.3.1 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ หมู่ท่ี 5 

   6.3.2 ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา  

สยามบรมราชกุมารี หมู่ท่ี 5 

   6.4  มวลชนจดัตัง้ 

 6.3.1 ลูกเสือชาวบ้าน    1  รุ่น    จ านวน      75     คน 

 6.3.2 อาสาพิทักษ์ป่า     1  รุ่น   จ านวน     120     คน 

 6.3.3 องค์กรพัฒนาบทบาทสตรี   จ านวน      14     หมู่   

 6.3.4 อปพร.     หมู่บ้าน/ต าบล   จ านวน      58     คน 

 6.3.5 อสม.            จ านวน    120     คน 

 

   6.5  ศนูย/์กลุม่พฒันาชมุชนของต าบลเขากระปกุ 

   ศนูย์ข้อมูลระดับต าบล   1  แห่ง 

   กลุ่มออมทรัพย์    2  กลุ่ม หมู่ท่ี  4 , 9 และ หมู่ท่ี  

13 

   กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  5  กลุ่ม 

  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน   3  แห่ง 

  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเขากระปุก  1  กองทุน 


