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สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้าสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า  
 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะเป็นข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพ
ปัญหาและพิจารณาถึงศักยภาพท่ีเป็นจุดแข็งจุดอ่อน อีกท้ังจะเป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการกําหนดกรอบแนว
ทางการพัฒนาได้ตรงเป้าหมาย แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้ตรงตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ 

ส่วนท่ี 2 นี้ จะนําเสนอข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบล ลักษณะพ้ืนท่ี   
ปัจจัยพ้ืนฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยพ้ืนฐานด้านคุณภาพชีวิต และการจัดองค์กรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลลาดหญ้า 
 

ประวัติความเป็นมา  
สภาตําบลลาดหญ้าได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อสภาตําบลท่ีจะจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล โดยท่ีมาตรา 95 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 กําหนดให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อ
สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 326 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2537) เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหม่ืนบาท ซ่ึงจะจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้สภาตําบลลาดหญ้า ตําบลลาดหญ้า อําเภอเมืองกาญจนบุรี    
ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2538 
 

1.สภาพท่ัวไป 
1.1 แสดงท่ีตั้งและระยะห่างจากอําเภอ 

องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า ต้ังอยู่ท่ี 999 หมู่ท่ี 4 ตําบลลาดหญ้า อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรีอยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอเมืองกาญจนบุรี ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร โดยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในท้องท่ีอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กําหนดให้
ตําบลลาดหญ้ามีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลวังด้ง อําเภอเมืองกาญจนบุรี โดยแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานข้ามลํา
ตะเพินบนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3199 สายลาดหญ้า-น้ําตกเอราวัณ พิกัด เอ็ม 
อาร์ 417627 ตามลําตะเพินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงบริเวณปากลําห้วยพุขาม
ซ่ึงไหลลงลําตะเพิน ตามลําห้วยพุขามไปทางทิศเหนือจดเขตติดต่อกับบ้านหินดาด หมู่
ท่ี 7 ตําบลวังด้ง พิกัด เอ็ม อาร์ 403675 แล้วข้ึนจากแนวลําห้วยพุขามข้ามถนนลูกรัง
สายเขาชนไก่-บ้านท่าทุ่มไปจดกับสันช่องโลง ท่ีพิกัด เอ็น อาร์ 410704 ตามสันเขาช่อง
โลงไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดท่ีสันเขาแหลม บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 424710 
ระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านหนองกุ่ม อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลแก่งเสี้ยน และตําบล
หนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี โดยแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาแหลม บริเวณพิกัด  

ส่วนท่ีส่วนท่ี  22  
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เอ็น อาร์ 424710 แล้วลงจากสันเขาแหลมไปทางทิศใต้ผ่านทุ่งนาและไร่ไปจดกับสัน
เขาล้านท่ีบริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 477687 จากสันเขาล้านผ่านทุ่งนาและไร่ไปจดกับทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 3086 สายลาดหญ้า-บ่อพลอย บริเวณกิโลเมตร ท่ี 7     000 
เมตร แล้วตามทางหลวงแผ่นดินไปสิ้นสุดท่ี บริเวณข้างโรงพยาบาลค่ายกาญจนบุรี 
บริเวณกิโลเมตรท่ี 1     200 เมตร รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านหนองบัว หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3 ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
โดยแนวเขตเริ่มต้นบนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3086 สายลาดหญ้า-บ่อพลอย 
บริเวณกิโลเมตรท่ี 1     200 เมตร ข้างโรงพยาบาลค่ายกาญจนบุรี แล้วลงจากทาง
หลวงแผ่นดินผ่านทุ่งนาไปจดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี-  
ลาดหญ้า ท่ีบริเวณหน้ากรมทหารราบท่ี 29 บริเวณกิโลเมตรท่ี 14     925 เมตร ลง
จากทางหลวงแผ่นดินไปตามลําธารสาธารณะแล้วข้ามถนนลูกรังสายบ้านหนองบัว-
บ้านลาดหญ้า ไปจดแม่น้ําแควใหญ่ไปทางทิศเหนือถึงบริเวณปากลําห้วยพุเลียบซ่ึงไหล
ลงแม่น้ําแควใหญ่ บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 450567 ตามลําห้วยพุเลียบไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ จดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ 
ตรงทางแยกเข้าบ้านเก่า แล้วตามทางหลวงหมายเลข 3229 สายกาญจนบุรี-บ้านเก่า 
ไปจนถึงกิโลเมตรท่ี 18     550 เมตร เขตติดต่อกับบ้านหลังเขา หมู่ท่ี 4 ตําบลบ้านเก่า 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จึงลงจากทางหลวงตัดผ่านทุ่งนาและไร่ ไปจดกับสันเขาแก้ว
ใหญ่ ท่ีบริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 340490 เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางประมาณ 22.5 
กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านท่าตาเสือ หมู่ท่ี 6 ตําบลสิงห์ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยแนว
เขตเริ่มต้นจากสันเขาแก้วใหญ่ บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 340490 ตามสันเขาแก้วใหญ่ไป
ทางทิศเหนือจดสันเขาแก้วน้อยท่ีบริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 349520 จากสันเขาแก้วน้อย
ตัดผ่านไร่ไปจดห้วยน้ําโจนท่ีบริเวณเชิงเขาพุกระพ้ี พิกัด เอ็น อาร์ 348538 ตามลํา
ห้วยน้ําโจน ไปทางทิศเหนือข้ามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 323 สายกาญจนบุรี-ทอง
ผาภูมิ ไปจดกับแม่น้ําแควใหญ่ทางทิศเหนือของบ้านจันอุย หมู่ท่ี 5 ตําบลลาดหญ้า 
บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 418594 ตามลําแม่น้ําแควใหญ่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ถึงบริเวณลําตะเพินจดกับแม่น้ําแควใหญ่ ท่ีบริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 432600 แล้วตามลํา
ตะเพินข้ึนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสะพานข้ามลําตะเพินบนทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 3199 สายลาดหญ้า-น้ําตกเอราวัณ บริเวณพิกัด เอ็น อาร์ 417627 เป็น
จุดสิ้นสุด รวมระยะทางประมาณ 17.5 กิโลเมตร 
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1.2 เนื้อท่ี  
เขตการปกครองท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้ามีพ้ืนท่ีประมาณ 114 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นเนื้อท่ีประมาณ   71,512   ไร่ 
 
1.3 ภูมิประเทศ  

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า โดยท่ัวไปเป็นท่ีราบสูงพ้ืนท่ีราบริมฝั่ง
แม่น้ํา มีภูเขาต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ี 2 บริเวณ คือ เขาชนไก่ และเขาแก้วน้อย ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบางส่วนของหมู่ท่ี 6 
และหมู่ท่ี 7 นอกจากนี้ยังมีแม่น้ํ าแควใหญ่ไหลผ่านตอนกลางของพ้ืนท่ีในแนวทิศเหนือไปยังทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้พ้ืนท่ีแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งแม่น้ํา คือ หมู่ท่ี 1,2,3 และหมู่ท่ี 6 อยู่ฝั่งทางทิศตะวันออก
ของแม่น้ํา หมู่ท่ี 4,5 และหมู่ท่ี 7 อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ํา 

สําหรับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ใช้ในด้านการ
เกษตรกรรมประเภท พืชไร่ พืชสวน นาข้าว และเลี้ยงสัตว์ มีชุมชนอยู่อาศัยกระจายอยู่ท่ัวไปและจะอาศัยอยู่
หนาแน่นบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ําแควใหญ่ ส่วนการใช้พ้ืนท่ีเพ่ือการพาณิชยกรรม จะต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ําแควใหญ่ซ่ึง
เป็นรีสอร์ท บริเวณท่ีราบจะเป็นสนามกอล์ฟ และอาคารพาณิชย์ต่างๆ จะอยู่ริมถนนสายกาญจนบุรี-น้ําตก
เอราวัณ ถนนสายกาญจนบุรี-บ้านเก่า และถนนสายหลักในหมู่บ้าน 
 
1.4 จํานวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่  

หมู่ท่ี  1  บ้านลาดหญ้า 
หมู่ท่ี  2  บ้านท่าเสา 
หมู่ท่ี  3  บ้านทุ่งนานางหรอก 
หมู่ท่ี  4  บ้านท่าหวี 
หมู่ท่ี  5  บ้านจันอุย 
หมู่ท่ี  6  บ้านท่าหว้า 
หมู่ท่ี  7  บ้านหนองแก 
-  จํานวนหมู่บ้านในเขต  อบต. เต็มท้ังหมู่บ้าน  5  หมู่  ได้แก่  หมู่ท่ี  3,4,5,6 และ 7 
-   จํานวนหมู่บ้านในเขต  อบต. บางส่วน  2  หมู่  ได้แก่  หมู่ท่ี  1 และ 2 

 
1.5 ท้องถ่ินอ่ืนในตําบล 

ในเขตตําบลลาดหญ้ามีท้องถ่ินอ่ืน  คือ  เทศบาล   1   แห่ง   ได้แก่ เทศบาลตําบลลาดหญ้า ซ่ึง
มีพ้ืนท่ีอยู่ในเขต หมู่ท่ี 1 และ หมู่ท่ี 2 
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1.6 ประชากร  
    ปี 2552    ปี 2553    ปี 2554 ปี 2555 
มีประชากรท้ังสิ้น 22,581 คน 22,664 คน 23,155 คน 23,269 คน 
เพศชาย 11,924 คน 15,651 คน 16,238 คน 16,585 คน 

เพศหญิง 7,140 คน 7,013 คน 6,917 คน 6,684 คน 

ค ว า ม ห น า แ น่ น
ประชากรเฉลี่ย 

1 9 8 ค น / ต า ร า ง
กิโลเมตร 

199 คน/ตาราง
กิโลเมตร 

203 คน/ตาราง
กิโลเมตร 

2 0 4 ค น / ต า ร า ง
กิโลเมตร 

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2552, เดือน เมษายน พ.ศ.2553, เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 และเดือนเมษายน พ.ศ.2555 
ท่ีมา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

  
  

จํานวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน ปี พจํานวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน ปี พ..ศศ..  22555555  
 

จํานวนประชากร 
หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 

จํานวน 
ครัวเรือน 

ช่ือกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

1 บ้านลาดหญ้า 12,928 3,038 15,966 - นางนฤมล         เขียวทอง 
2 บ้านท่าเสา 79 70 149 - นายธีระศักด์ิ     พิสูจน์ 
3 บ้านทุ่งนานางหรอก 675 744 1,419 - นายกิตติ           สุวรรณฉิม 
4 บ้านท่าหวี 1,092 1,170 2,262 - นายธนพล        เสือส่าน 
5 บ้านจันอุย 769 787 1,556 - นายพเยาว์         เมืองเก่า 
6 บ้านท่าหว้า 570 419 989 - นางนงลักษณ์   บุญส่งสมชัยดี (กํานัน) 
7 บ้านหนองแก 472 456 928 - นายเชาว์            จําปาคํา 

รวมรวม  1616,,585585  66,,684684  2323,,269269  8,220  
ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2555 
ท่ีมา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
 
 

จํานวน(หลังคาเรือน) 
 

1. จํานวนบ้านท้ังหมด     8,220 ครัวเรือน 
2. แยกตามประเภทบ้าน 

ประเภทบ้าน จํานวน(หลังคาเรือน) 
บ้าน 3,154 

บ้านช่ัวคราว* 5 
แพ 3 

โรงพยาบาล 13 
ค่ายทหาร 4,445 
โรงแรม 7 
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ประเภทบ้าน จํานวน(หลังคาเรือน) 
วัด 4 

สํานักสงฆ์ 3 
สถานศึกษา 4 

โรงงาน 4 
สถานสงเคราะห์ 1 

สํานักงาน 29 
สถานท่ีราชการ 275 

รัฐวิสาหกิจ 1 
อ่ืนๆ 1 

บ้านพักข้าราชการ 51 
มูลนิธิ 1 
บริษัท 14 

ทะเบียนบ้านช่ัวคราว 199 
 
ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2555 
ท่ีมา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1 อาชีพ  

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ รองลงมา ได้แก่ 
เกษตรกรรม อาชีพรับจ้าง และอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ ข้าราชการ พนักงานของรัฐฯลฯ  
 
2.2) หน่วยธุรกิจในเขต อบต.  
1. ธนาคาร   - แห่ง 
2. โรงแรมและสนามกอล์ฟ 5 แห่ง ได้แก่ 
 2.1 บ้านพูนทรัพย์รีสอร์ท     ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 บ้านท่าหวี 
 2.2 เพชรไพลินรีสอร์ท     ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 บ้านท่าหวี 
 2.3 บริษัทบิลเลี่ยนสตาร์ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด  ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 5 บ้านจันอุย 
 2.4 บริษัทไมด้ากอล์ฟคลับ    ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 7 บ้านหนองแก 
 2.5 ภูฟ้าสวยรีสอร์ท     ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 7 บ้านหนองแก 
3. ป๊ัมน้ํามันขนาดเล็ก  1  แห่ง   ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 7 บ้านหนองแก  
4. โรงงานอุตสาหกรรม  1 แห่ง ได้แก่  
 4.1 บริษัทเขมราชการสร้างจํากัด    ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 บ้านท่าหวี 
5. ฟาร์มไก่   3 แห่ง ได้แก่ 
 5.1 บริษัทซีพี      ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 5 บ้านจันอุย 
6. ฟาร์มหมู   1 แห่ง ได้แก่ 
 6.1 ฟาร์มหมู นายฉุกเฉียว  เฉลิมประเวศวงศ์  ต้ังอยู่  หมู่ท่ี 4 บ้านท่าหวี  
7. ฟาร์มปลา   - แห่ง     
8. อุตสาหกรรมเครื่องป้ันดินเผา 1 แห่ง ได้แก่  
 8.1 บริษัทซีแอนพีศิลาดล จํากัด    ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 6 บ้านท่าหว้า  
9. โรงสีขนาดเล็ก  2 แห่ง ได้แก่  
 9.1 โรงสีข้าวชุมชนตําบลลาดหญ้า    ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 4 บ้านท่าหวี  
 9.2 โรงสีข้าวของนายสมนึก  พิสูตร    ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 5 บ้านจันอุย  
10. สหกรณ์   - แห่ง      
11. เลี้ยงปลาในกระชัง  - แห่ง   
12. ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ - แห่ง    
13. ตลาดนัด   1 แห่ง ได้แก่    
 13.1 ตลาดนัดบริเวณข้างศูนย์เครือค่ายกองทุนหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 4  บ้านท่าหวี   
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3. สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา  
1. โรงเรียนอนุบาล   - แห่ง  
2. โรงเรียนประถมศึกษา   5  แห่ง  ได้แก่  
 2.1 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก “เพ็ญชาติอุปถัมภ์”     
      ต้ังอยู่  หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งนานางหรอก 
 2.2 โรงเรียนบ้านท่าหวี   ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4  บ้านท่าหวี 
 2.3 โรงเรียนบ้านจันอุย   ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 5 บ้านจันอุย 
 2.4 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ3  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 6 บ้านท่าหว้า 
 2.5 โรงเรียนบ้านหนองแก  (สามัคคีวิทยา) ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 7 บ้านหนองแก 
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แห่ง  ได้แก่   
 3.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 บ้านลาดหญ้า 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2 แห่ง ได้แก่  
 4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 บ้านลาดหญ้า 
 4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 5 บ้านจันอุย 
5. ห้องสมุดประชาชน   - แห่ง 
6. ศูนย์การศึกษาชุมชน   - แห่ง 
7. ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 1 แห่ง ได้แก่ 
 7.1 ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ท่ี 3 
 
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
1. วัด      6 แห่ง ได้แก่ 
 1.1 วัดเขารักษ์    ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 บ้านลาดหญ้า 
 1.2 วัดป่าเลไลก์    ต้ังอยู่  หมู่ท่ี 2   บ้านท่าเสา 
 1.3 วัดทุ่งนานางหรอก   ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งนานางหรอก 
 1.4 วัดวังกุ่ม    ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งนานางหรอก 
 1.5 วัดสุทธิกาญจนาราม (วัดถํ้าเทวฤทธิ์) ต้ังอยู่  หมู่ท่ี 4  บ้านท่าหวี 
 1.6 วัดเย็นสนิทธรรมาราม  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 5 บ้านจันอุย 
 1.7 วัดเขามีแก้วน้อย   ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 7 บ้านหนองแก 
2. สํานักสงฆ์    5 แห่ง ได้แก่  
 2.1 สํานักสงฆ์ปฏิสังขรพระพุทธรูปใหม่ ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งนานางหรอก 
 2.2 สํานักสงฆ์พุโพธิ์   ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 บ้านท่าหวี 
 2.3 สํานักสงฆ์พุใหญ่   ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 7 บ้านหนองแก  
 2.4 สํานักสงฆ์หนองแก   ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 7 บ้านหนองแก 
3. ศาลเจ้าพ่อ    1 แห่ง ได้แก่  

3.1 ศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่   ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 6 บ้านท่าหว้า 
4. มัสยิด    - แห่ง 
5. โบสถ์     - แห่ง 
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3.3 สาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลของรัฐ   1 แห่ง ได้แก่ 
 1.1 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 บ้านลาดหญ้า 
2. สถานพยาบาลเอกชน   - แห่ง 
3. สถานีอนามัยประจําตําบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่ 
 2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลลาดหญ้า ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 บ้านลาดหญ้า 
 2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองแก ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 7 บ้านหนองแก 
4. ร้านค้ายาแผนปัจจุบัน   - แห่ง 
5. อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ 100 
6. สถานสงเคราะห์คนชรา จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ 
 6.1 สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี หลวงพ่อลําไยอุปถัมภ์ ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 บ้านท่าหวี 
 
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สถานีตํารวจ   - แห่ง 
สถานีดับเพลิง   - แห่ง 

 
3.5 ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ท่ี ช่ือ - สกุล ภูมิปัญญาชาวบ้าน ท่ีอยู่ 

1 นางแอ๋ว     บานเย็น บีบนวดแผนโบราณ ม. 3 บ้านทุ่งนานางหรอก 
2 น.ส.จันทิมา   สุวรรณศร บีบนวดแผนโบราณ ม. 3 บ้านทุ่งนานางหรอก 
3 นางแตว     โพธิ์สวัสด์ิ บีบนวดแผนโบราณ ม. 3 บ้านทุ่งนานางหรอก 
4 นายนิราศ     ศรีลอย เจียรไนพลอย ม.4 บ้านท่าหวี  
5 นายศิริ         เสือส่าน กลองยาว ม.4 บ้านท่าหวี  
6 นายอนุชิต   อินต๊ะวงศ์ ไร่นาสวนผสม ม.4 บ้านท่าหวี  
7 นายกอด      บุญน้อม เลี้ยงสัตว์ ม.4 บ้านท่าหวี  
8 นายหอม     กอฟัก ผลิตยาสมุนไพร ม.5 บ้านจันอุย  
9 นายแถม     กล้วยหอม กลองยาว ม.6 บ้านท่าหว้า  
10 นายแดง    เปล่งทอง จักรสาน ม.6 บ้านท่าหว้า  
11 นายธีระศักด์ิ  สัคคบัญชร สมุนไพร ม.6 บ้านท่าหว้า  
12 นายยงค์    แช่มเล็ก หมอพ้ืนบ้าน ม.7 บ้านหนองแก  

 
ที่มา: แผนชุมชน หมู่ที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ7 ตําบลลาดหญ้า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปี 2550 
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33..66  ข้อมูล จปฐข้อมูล จปฐ. . รายงานแสดงจํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุและไม่บรรลุเป้าหมาย ประจําปี 2554 
 

  
ผลการสํารวจระดับครอบครัว (จปฐ.) 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน 
จํานวนสํารวจ 

ทั้งหมด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รอยละ ผล 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี 

1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด และฉีดวัคซีนครบตามเกณฑบริการ (คน) 15 - - 15 100.00 100  

2. แมที่คลอดลูกไดรับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด (คน) 24 - - 24 100.00 100  

3. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา 2,500 กรัม (คน) 46 - - 46 100.00 100  

4. เด็กแรกเกิดถึง 1 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (คน) 46 - - 46 100.00 100  

5. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 4 เดือนแรกติดตอกัน (คน) 37 - - 37 100.00 95  

6. เด็กแรกเกิดถึง 5 ป เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน (คน) 241 - - 241 100.00 100  

7. เด็กอายุ 6-15 ป เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน (คน) 600 - - 600 100.00 100  

8. เด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (คน) 385 - - 385 100.00 100  

9. ทุกคนในครัวเรือนไดกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 95  
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ผลการสํารวจระดับครอบครัว (จปฐ.) 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน 
จํานวนสํารวจ 

ทั้งหมด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รอยละ ผล 

10. คนในครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตองเหมาะสม (ครัวเรือน) 1,801 109 6.05 1,692 93.95 100  

11. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป (คน) 2,646 - - 2,646 100.00 50  

12. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที (คน) 4,645 - - 4,645 100.00 60  

13. ทุกคนในครัวเรือนที่มีหลักประกันสุขภาพไดรับสิทธิอยางทั่วถึง (คน) 4,211 - - 4,211 100.00 98  

หมวดที่ 2 มีบานอาศัย 

14. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 100  

15. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 95  

16. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 95  

17. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 95  

18. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 100  

19. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 100  

20. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 100  

21. ครอบครัวมีความอบอุน (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 100  



      

                     
                       แผนพัฒนาสามปีแผนพัฒนาสามปี((พพ..ศศ..22555566--22555588))  อบตอบต..ลาดหญา้ลาดหญา้ 

  
 

 
 
14 

ผลการสํารวจระดับครอบครัว (จปฐ.) 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน 
จํานวนสํารวจ 

ทั้งหมด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รอยละ ผล 

หมวดที่ 3 ฝกใผการศึกษา 

22. เด็กอายุต่ํากวา 3 ป ไดรับการกระตุนการเรียนรูจากการทํากิจกรรมรวมกับผูใหญในบาน (คน) 90 - - 90 100.00 80  

23. เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน (คน) 151 - - 151 100.00 80  

24. เด็กอายุ 6-15 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป (คน) 600 - - 600 100.00 100  

25. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (คน) 113 - - 113 100.00 95  

26. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป แตไมไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายฯ (คน) - - - - 100.00 80  

27. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อานเขียนภาษาไทยได และคิดเลขอยางงายได (คน) 3,556 - - 3,556 100.00 100  

28. คนในครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชน อยางนอยสัปดาหละ 5 ครั้ง (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 100  

หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา 

29. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได (คน) 3,135 - - 3,135 100.00 95  

30. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาคนละ 23,000 บาทตอป (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 70  

31. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน (ครัวเรือน) 

 

1,801 - - 1,801 100.00 80  
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ผลการสํารวจระดับครอบครัว (จปฐ.) 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน 
จํานวนสํารวจ 

ทั้งหมด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รอยละ ผล 

หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย 

32. คนในครัวเรือนไมติดสุรา (คน) 4,886 2 0.04 4,884 99.96 100  

33. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ (คน) 4,886 122 2.50 4,764 97.50 90  

34. คนในครัวเรือน ไดปฏิบัติตนตามขนมธรรมเนียมและมารยาทไทย (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 95  

35. คนอายุ 6 ปขึ้นไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 100  

36. คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน (คน) 561 - - 561 100.00 100  

37. คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน (คน) 51 - - 51 100.00 100  

หมวดที่ 6 รวมใจพัฒนา 

38. ครัวเรือนมีคนเปนสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นในหมูบาน ตําบล (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 95  

39. ครัวเรือนมีคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 95  

40. ครัวเรือน มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ (ครัวเรือน) 1,801 - - 1,801 100.00 90  

41. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน (ครัวเรือน) 

 

1,801 - - 1,801 100.00 100  
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ผลการสํารวจระดับครอบครัว (จปฐ.) 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน 
จํานวนสํารวจ 

ทั้งหมด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รอยละ ผล 

42. คนอายุ 18 ปขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใชสิทธิ์เลือกในชุมชนของตน (คน) 3,744 - - 3,744 100.00 90  

 
ตัวชี้วัด จปฐ. ที่บรรลุเป้าหมาย 40 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 
ตัวชี้วัด จปฐ. ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 10,32 
ที่มา: http://www.cdd.go.th หัวข้อ ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท จปฐ./ กชช.2ค  
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 รายงานจํานวนประชากรจําแนกตามช่วงอายุ ประจําปี 2552 
 

จํานวนคนในครัวเรือน (คน)  

ชาย หญิง 
 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปีเตม็ 18 14 77.78 4 

1 ปีเต็ม - 2 ปี 79 39 49.37 40 

3 ปีเต็ม - 5 ปี 211 100 47.39 111 

6 ปีเต็ม - 11 ปี 463 237 51.19 226 

12 ปีเต็ม - 14 ปี 281 139 49.47 142 

15 ปีเต็ม - 17 ปี 332 191 57.53 141 

18 ปีเต็ม - 25 ปี 785 418 53.25 367 

26 ปีเต็ม - 49 ปี 2,413 1,216 50.39 1,197 

50 ปีเต็ม - 60 ปี 789 386 48.92 403 

มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 574 279 48.61 295 

รวม 5,945 3,019 50.78 2,926 
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4. การบริการพ้ืนฐาน 
4.1 การคมนาคม 
 การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า มีเส้นทางสายหลักผ่าน 2 สาย คือ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 723 (กาญจนบุรี-น้ําตกเอราวัณ) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 703 (ลาดหญ้า-ด้านช่าง) 
นอกจากนี้มีถนนสายรองอีกคือ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 723 ไปทางแยกทางหลวงแผ่นดินสาย
กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ  
4.2 การโทรคมนาคม 
1. ท่ีทําการไปรษณีย์โทรเลข  1 แห่ง ได้แก่  
 1.1 ท่ีทําการไปรษณีย์ตําบลลาดหญ้า ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 บ้านลาดหญ้า 
2. หอกระจายข่าว    5 แห่ง ได้แก่  
 1.1 หอกระจายข่าวบ้านทุ่งนานางหรอก ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งนานางหรอก 
 1.2 หอกระจายข่าวบ้านท่าหวี  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4 บ้านท่าหวี 
 1.3 หอกระจายข่าวบ้านจันอุย  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 5 บ้านจันอุย 
 1.4 หอกระจายข่าวบ้านท่าหว้า  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 6 บ้านท่าหว้า 
 1.5 หอกระจายข่าวบ้านหนองแก  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 7 บ้านหนองแก 
4.3 การไฟฟ้า  

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า มีไฟฟ้าเข้าถึงครบท้ัง 7 หมู่บ้าน  
4.4 แหล่งน้ําธรรมชาติ 
1. แม่น้ํา   จํานวน 1 สาย ได้แก่ 
 1.1 แม่น้ําแควใหญ่  ไหลผ่านหมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี2, หมู่ท่ี 4, หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี6 
2. ลําน้ํา, ลําห้วย  จํานวน 2 สาย ได้แก่ 
 2.1 ลําห้วยลําตะเพิน  ไหลผ่านหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 6 
 2.2 ลําห้วยน้ําโจน  ไหลผ่านหมู่ท่ี 5 
3. บึงหนองอ่ืนๆ  จํานวน - สาย 
4.5 แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน ได้แก่ 
1. ถังเก็บน้ําฝน  จํานวน 36 แห่ง ใช้การได้ 35 แห่ง ชํารุด 1 แห่ง ได้แก่ 
 1.1 ถังเก็บน้ําฝน หมู่ท่ี 2 บ้านท่าเสา  จํานวน 5 ลูก 
 1.2 ถังเก็บน้ําฝน หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งนานางหรอก จํานวน 9 ลูก 
 1.3 ถังเก็บน้ําฝน หมู่ท่ี 6 บ้านท่าหว้า  จํานวน 11 ลูก 
 1.4 ถังเก็บน้ําฝน หมู่ท่ี 7 บ้านหนองแก  จํานวน 11 ลูก (ชํารุด จํานวน 1 ลูก) 
2. บ่อโยก   จํานวน   4  แห่ง ได้แก่ 
 2.1 บ่อโยกบ้านโป่งกระต่าย 1 บ่อ ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 6 บ้านโป่งกระต่าย 
 2.2 บ่อโยกบ้านท่าหว้า  3 บ่อ ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 6 บ้านท่าหว้า (ชํารุด 1 บ่อ)  
3. หอถังประปา  จํานวน 13 แห่ง ใช้การได้ 12 แห่ง ชํารุด 1 แห่ง 
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4. ประปาหมู่บ้าน  จํานวน 5  หมู่บ้าน ได้แก่ 
 4.1 ประปาหมู่บ้านวังกุ่ม   ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 3  บ้านทุ่งนานางหรอก   
  มีจํานวนผู้ใช้น้ํา 31 ครัวเรือน 
 4.2 ประปาหมู่บ้านทุ่งนานางหรอก  ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 3  บ้านทุ่งนานางหรอก  
  มีจํานวนผู้ใช้น้ํา 276 ครัวเรือน 
 4.3 ประปาหมู่บ้านท่าหวี   ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 4  บ้านท่าหวี    
  มีจํานวนผู้ใช้น้ํา 454 ครัวเรือน 
 4.4 ประปาหมู่บ้านจันอุย(บ้านบน)  ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 5  บ้านจันอุย  
  มีจํานวนผู้ใช้น้ํา 93 ครัวเรือน   
 4.5 ประปาโรงเรียนบ้านจันอุย  ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 5  บ้านจันอุย    
  มีจํานวนผู้ใช้น้ํา 70 ครัวเรือน 
 4.6 ประปาหมู่บ้านบ้านโป่งกระต่าย ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 6  บ้านท่าหว้า    
  มีจํานวนผู้ใช้น้ํา 116 ครัวเรือน 
 4.7 ประปาหมู่บ้านท่าหว้า  ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 6  บ้านท่าหว้า    
  มีจํานวนผู้ใช้น้ํา 51 ครัวเรือน 
 4.9 ประปาหมู่บ้านหลุมมะกอก  ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 6 บ้านท่าหว้า 
  มีจํานวนผู้ใช้น้ํา 19 ครัวเรือน 
 4.10 ประปาหมู่บ้านหนองแก (บ้านล่าง)  ต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี 7  บ้านหนองแก    
  มีจํานวนผู้ใช้น้ํา 220 ครัวเรือน 
 4.11 ประปาหมู่บ้านหนองแก (บ้านบน)  ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 7  บ้านหนองแก    
  มีจํานวนผู้ใช้น้ํา 63 ครัวเรือน 
 
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
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5. ข้อมูลอ่ืน ๆ 
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้ามีทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม คือ บริเวณ
ริมสองฝั่งแม่น้ําแควใหญ่จึงทําให้เกิดการก่อสร้างรีสอร์ทท่ีพัก และร้านอาหารและบริเวณท่ีราบเชิงเขามีการ
ก่อสร้างสนามกอล์ฟ รีสอร์ท และท่ีพัก 
5.2 มวลชนจัดตั้ง 
 - กลุ่มสตรีประจําตําบล   จํานวน   199 คน  
 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน   200 คน   
5.3) กองทุนหมู่บ้าน 
  

รายช่ือกองทุนหมู่บ้านท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

ตําบลลาดหญ้า 

ลําดับที ่ ชื่อกองทุน หมู่ที่ ตําบล อําเภอ ทะเบียนอนุมัติเลขที ่

364 ลาดหญ้า 1 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 364 

181 ท่าเสา 2 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 181 

367 ทุ่งนานางหรอก 3 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 367 

182 ท่าหวี 4 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 182 

183 จันอุย 5 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 183 

184 ท่าหว้า 6 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 184 

565 หนองแก 7 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 565 
 

ท่ีมา: ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 
http://cddweb.cdd.go.th/kanchanaburi/index1.htm 
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6. ศักยภาพในตําบล 
6.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล  
(1) คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้าลาดหญ้า 

คณะผู้บริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2554) 
1. นายชูชาติ  เสือส่าน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 
2. นายสัณหโชติ  เทียนชัย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 
3. นางศิริวรรณ  ใจเอ้ือย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 
4. นางสาวสุภากร เสือส่าน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 
       

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า  
          (ได้รับการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2554) 

จํานวน 14 คน ประกอบด้วย 
1. นายจรัญ  เสือส่าน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 
2. นายประสาทพร หิรัญกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 
3. นางอัจฉรา  อ่วมทอน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 
4. นางอารีย์  ทับแสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า หมู่ท่ี 1 
5. นางสาวพันธ์ณี สิงห์กล้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า หมู่ท่ี 2 
6. นายประจวบ  ทวีบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า หมู่ท่ี 2 
7. นายสมชิต  เอ่ียมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า หมู่ท่ี 3 
8. นายสมศักด์ิ  ชัยธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า หมู่ท่ี 3 
9. นางสาวถนอมขวัญ    สุขลาภ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า หมู่ท่ี 4 
10. ร.อ.มานะ  ทองรอด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า หมู่ท่ี 5 
11. นายสาคร  ไวยิ่งยุทธ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า หมู่ท่ี 5 
12. นายประโลม  กันภัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า หมู่ท่ี 6 
13. นายประหยัด ลิ้มสําราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า หมู่ท่ี 6 
14. นายสมจิตร์  เนียมประยูร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า หมู่ท่ี 7 
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(2) จํานวนบุคลากร  
  จํานวนบุคลากร ณ  จํานวนบุคลากร ณ  วันท่ี วันท่ี 20 20 มิถุนายนมิถุนายน  22555555    มีท้ังส้ินมีท้ังส้ิน    4411  คน คน   จําแนกได้จําแนกได้    ดังนี้ดังนี้    
 จํานวนบุคลากรในสํานักปลัดฯ             30 คน   ได้แก่ 
  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน     1 คน 
  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด   จํานวน  1 คน  
  ตําแหน่งบุคลากร     จํานวน  1 คน 
  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน    1  คน 
  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา     จํานวน    1 คน 
  ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน     จํานวน    2 คน 
  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน    1 คน 
  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1 คน 
  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก    จํานวน  1 คน 
  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจํา) จํานวน  1 คน 
  ตําแหน่งพนักงานสูบน้ํา(ลูกจ้างประจําถ่ายโอน) จํานวน   2 คน 
  ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้าง)  จํานวน  1 คน 
  ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา(พนักงานจ้าง) จํานวน 2  คน 
  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างถ่ายโอน)  จํานวน  2 คน 
  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล(พนักงานจ้าง) จํานวน  2 คน 
  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ(พนักงานจ้าง) จํานวน  2 คน 
  ตําแหน่งคนงานท่ัวไป(พนักงานจ้างท่ัวไป)  จํานวน  8 คน 
 จํานวนบุคลากรในส่วนการคลัง      6 คน ได้แก่ 
  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง    จํานวน  1  คน 
  ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้   จํานวน  1 คน 
  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1 คน 
  ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ    จํานวน  1 คน 
  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจํา) จํานวน 1 คน 
  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ(พนักงานจ้าง) จํานวน  1 คน  
 จํานวนบุคลากรในส่วนโยธา        5 คน ได้แก่ 
  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา    จํานวน  1 คน 
  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ(พนักงานจ้าง)  จํานวน  1 คน 
  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า(พนักงานจ้าง)  จํานวน  1 คน 
  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ(พนักงานจ้าง) จํานวน  1 คน 

ตําแหน่งคนงานท่ัวไป(พนักงานจ้างท่ัวไป)  จํานวน  1 คน    
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จํานวนบุคลากร  
จําแนกเป็นข้าราชการ จํานวน 15 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 4 คน และพนักงานจ้าง จํานวน 22 คน       
 

จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภท

37%

10%

53%

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
 

 
ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา     จํานวน  2  คน 
  มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา    จํานวน          15 คน 
  ปริญญาตรี      จํานวน          15 คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี    จํานวน  9 คน   

 
 
คิดเป็นสัดส่วนระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 

สูงกว่าปริญญาตรี
22%

ปริญญาตรี
37%

ประถมศึกษา
5%

มัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา

36%

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
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(3) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  

โครงสร้างส่วนราชการ อบต. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: แผนอัตรากําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2557 ขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต. 7) 

สํานักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป 7) 

ส่วนการคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 7) 

ส่วนโยธา 
(นักบริหารงานช่าง 6) 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
     - งานธุรการ สารบรรณ จัดทําคําสั่ง 
ประกาศ 
     - ง า น เ ก่ี ย ว กั บกา รส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเท่ียว 
     - งานนโยบายและแผน 
     - งานพัฒนาสังคม 
2. ฝ่ายนิติกร 
     - งานด้านนิติกร 
     - งานเก่ียวกับการตราข้อบัญญัติ 
3. ฝ่ายการศึกษา 
     - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
     - งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 
     - ง า น ร ะ ดั บ ก่ อ น วั ย เ รี ย น แ ล ะ
ประถมศึกษา 
 

1. ฝ่ายการเงินและบัญชี 
     - งานรับจ่ายเงิน 
     - งานเก็บรักษาเงิน 
     - งานบัญชีท่ัวไป 
     - งานตรวจสอบภายใน 
2. ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     - ง า น จั ด เ ก็ บ ภ า ษี อ า ก ร แ ล ะ
ค่าธรรมเนียม 
     - งานจัดทําทะเบียนผู้เสียภาษีอากร
และค่าธรรมเนียม 
3. ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     - งานทะเบียนทรัพย์สิน 
     - งานทะเบียนพัสดุ 
 

1. ฝ่ายก่อสร้าง 
     - งานสํารวจและออกแบบ 
     - งานควบคุมการก่อสร้าง 
     - งานคํานวณรายการและประมาณ
ราคา 
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(4) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ประจําปีงบประมาณ 2554   จํานวน 51,404,744.38 บาท ประกอบด้วย 
1. หมวดภาษีอากร    จํานวน 29,372,352.24 บาท  แยกเป็น 
 1.1 องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง จํานวน       737,952.16 บาท 
 1.2 รัฐบาลจัดสรร   จํานวน   28,634,400.08 บาท 
2. หมวดค่าธรรมเนียม   จํานวน       69,576.94 บาท 
3. รายได้จากทรัพย์สิน   จํานวน     262,706.72 บาท 
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จํานวน     256,800.00 บาท 
5. หมวดเงินอุดหนุน    จํานวน 15,612,335.00 บาท 
6. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน   5,830,973.48 บาท  

 

 
(5) รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ประจําปีงบประมาณ 2554   จํานวน 41,377,299.27 บาท ประกอบด้วย 
1. รายจ่ายงบกลาง    จํานวน   1,527,071.86 บาท 
2. รายจ่ายประจํา    จํานวน 19,724,338.01 บาท 
3. รายจ่ายเพ่ือการลงทุน   จํานวน 14,294,915.92 บาท แยกเป็น 

 3.1 ค่าครุภัณฑ์    จํานวน    4,868,376.92 บาท 
 3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน   9,426,539.00 บาท 
 3.3 จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน               - บาท 
       4. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน   5,830,973.48 บาท แยกเป็น 
 4.1 รายจ่ายงบกลาง   จํานวน   4,504,760.00  บาท 
 4.2 รายจ่ายประจํา   จํานวน   1,326,213.48  บาท 
 4.3 รายจ่ายเพ่ือลงทุน 
        4.3.1 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน               - บาท   
ท่ีมา: ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า 
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(6) การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณท่ีผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง 

 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 
รายรับ 29,893,241.74 38,133,630.57 40,008,164.96 34,928,954.89 
รายจ่าย 20,172,227.06 26,428,072.60 38,739,840.55 34,129,442.39 

 
 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

รายรับ 40,917,544.40 42,002,566.71 47,763,710.73 51,404,744.38 
รายจ่าย 34,743,407.18 34,408,184.81 36,595,708.75 41,377,299.27 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้าได้จัดทํางบประมาณลักษณะ งบประมาณเกินดุล (budget 
surplus) โดยการจัดทํางบประมาณในลักษณะท่ีมีการกําหนดให้รายรับสูงกว่ารายจ่าย

กราฟเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย
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(7) อุปกรณ์เครื่องมือท่ีสําคัญ 
 7.1 เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม GPSMAP  จํานวน 1 เครื่อง 

7.2 เครื่องพ่นหมอกควัน    จํานวน 3 เครื่อง 
 7.3 ป้ายหยุดตรวจทรงสามเหลี่ยมตู้ทึบ  จํานวน 2 ป้าย 

7.4 เครื่องเตือนภัย (ไซเรน)   จํานวน 1 เครื่อง 
 7.5 รถจักรยานยนต์    จํานวน 2 คัน 
 7.6 รถยนต์บรรทุก    จํานวน 2 คัน 
 7.7 รถยนต์ตรวจการ    จํานวน 1 คัน 
          7.8 รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์   จํานวน 1   คัน 
 7.9 รถกระเช้า     จํานวน 1  คัน 
 7.10 รถบรรทุกขยะมูลฝอย   จํานวน 1 คัน 
 
6.2 ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
1) การร่วมกลุ่มของประชาชน 
 - กลุ่มสตรีประจําตําบล    จํานวน   199 คน  
 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จํานวน  200 คน   
 
2) จุดเด่นของพ้ืนท่ี  
 ในเขตพ้ืนท่ีการปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า มีแหล่งท่องเท่ียวเป็นธรรมชาติ
ท่ีสวยงาม เช่น ริมฝั่งแม่น้ําแควใหญ่ และบริเวณท่ีราบใกล้ภูเขาและลําห้วย มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกสบายท่ี
สามารถเข้าถึงกันได้ อยู่ไม่ห่างจากศูนย์กลางการบริหารการปกครองของจังหวัดกาญจนบุรีมากนัก และมีธุรกิจ
เอกชนท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวอยู่หลายแห่ง เช่น รีสอร์ทริมฝั่งแม่น้ําแควใหญ่ ร้านอาหารและสนามกอล์ฟ 
นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ อีกท้ังในด้านความปลอดภัย ก็มีสถานีตํารวจภูธรลาดหญ้าดูแล  
ความสงบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


