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สภาพทั่วไปและขอมลูพ้ืนฐานที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลลาดหญาสภาพทั่วไปและขอมลูพ้ืนฐานที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลลาดหญา  
 

 การศึกษาและรวบรวมขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล ขอมูล
ดานเศรษฐกิจและสังคม และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ จะเปนขอมูลเพื่อการวิเคราะหและสังเคราะหสภาพปญหา
และพิจารณาถึงศักยภาพที่เปนจุดแข็งจุดออน อีกท้ังจะเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการกําหนดกรอบแนว
ทางการพัฒนาไดตรงเปาหมาย แกไขปญหา และพัฒนาไดตรงตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 
 บทท่ี 2 นี้ จะนําเสนอขอมูลพื้นฐาน ขอมูลท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล ลักษณะพื้นท่ี   
ปจจัยพื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐาน ปจจัยพื้นฐานดานคุณภาพชีวิต และการจัดองคกรขององคการบริหารสวน
ตําบลลาดหญา 
 

2.1  ขอมูลเก่ียวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยเก่ียวกับ
ชีวิตและทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาต ิ

ประวัติความเปนมา  
 สภาตําบลลาดหญาไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง รายช่ือสภาตําบลท่ีจะจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบล โดยท่ีมาตรา 95 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 กําหนดใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายช่ือสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี 326 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามป
กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2537) เฉล่ียไมตํ่ากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืน
บาท ซ่ึงจะจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศใหสภาตําบลลาดหญา 
ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรียกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2538 
 

1) สภาพท่ัวไป 
1.1) แสดงท่ีตั้งและระยะหางจากอําเภอ 

 องคการบริหารสวนตําบลลาดหญา ต้ังอยูท่ี 999 หมูท่ี 4 ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีอยู
หางจากที่วาการอําเภอเมืองกาญจนบุรี ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร โดยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง การกําหนดเขตตําบลในทองท่ีอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กําหนดใหตําบลลาดหญามีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลวังดง อําเภอเมืองกาญจนบุรี โดยแนวเขตเร่ิมตนจากสะพานขามลําตะเพินบน
ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3199 สายลาดหญา-น้ําตกเอราวัณ พิกัด เอ็ม อาร 417627 ตามลํา
ตะเพินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงบริเวณปากลําหวยพุขามซ่ึงไหลลงลําตะเพิน ตาม
ลําหวยพุขามไปทางทิศเหนือจดเขตติดตอกับบานหินดาด หมูท่ี 7 ตําบลวังดง พิกัด เอ็ม อาร 
403675 แลวข้ึนจากแนวลําหวยพุขามขามถนนลูกรังสายเขาชนไก-บานทาทุมไปจดกับสัน

บทที่บทที่  22  
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เขาชองโลง ท่ีพิกัด เอ็น อาร 410704 ตามสันเขาชองโลงไปทางทิศตะวันออก ส้ินสุดท่ีสันเขา
แหลม บริเวณพิกัด เอ็น อาร 424710 ระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดตอกับบานหนองกุม อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลแกงเส้ียน และตําบลหนอง
บัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี โดยแนวเขตเร่ิมตนจากสันเขาแหลม บริเวณพิกัด เอ็น อาร 424710 
แลวลงจากสันเขาแหลมไปทางทิศใตผานทุงนาและไรไปจดกับสันเขาลานท่ีบริเวณพิกัด 
เอ็น อาร 477687 จากสันเขาลานผานทุงนาและไรไปจดกับทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3086 

สายลาดหญา-บอพลอย บริเวณกิโลเมตร ท่ี 7 ⌿ 000 เมตร แลวตามทางหลวงแผนดินไป

ส้ินสุดท่ี บริเวณขางโรงพยาบาลคายกาญจนบุรี บริเวณกิโลเมตรท่ี 1 ⌿ 200 เมตร รวม

ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 
ทิศใต ติดตอกับบานหนองบัว หมูท่ี 2 และหมูท่ี 3 ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี โดยแนว

เขตเร่ิมตนบนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3086 สายลาดหญา-บอพลอย บริเวณกิโลเมตรที่ 1 

⌿  200 เมตร ขางโรงพยาบาลคายกาญจนบุรี แลวลงจากทางหลวงแผนดินผานทุงนาไปจด

กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี-ลาดหญา ท่ีบริเวณหนากรมทหารราบท่ี 

29 บริเวณกิโลเมตรท่ี 14 ⌿  925 เมตร ลงจากทางหลวงแผนดินไปตามลําธารสาธารณะแลว

ขามถนนลูกรังสายบานหนองบัว-บานลาดหญา ไปจดแมน้ําแควใหญไปทางทิศเหนือถึง
บริเวณปากลําหวยพุเลียบซ่ึงไหลลงแมน้ําแควใหญ บริเวณพิกัด เอ็น อาร 450567 ตามลําหวย
พุเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี-ทอง
ผาภูมิ ตรงทางแยกเขาบานเกา แลวตามทางหลวงหมายเลข 3229 สายกาญจนบุรี-บานเกา ไป

จนถึงกิโลเมตรท่ี 18 ⌿  550 เมตร เขตติดตอกับบานหลังเขา หมูท่ี 4 ตําบลบานเกา อําเภอ

เมืองกาญจนบุรี จึงลงจากทางหลวงตัดผานทุงนาและไร ไปจดกับสันเขาแกวใหญ ท่ีบริเวณ
พิกัด เอ็น อาร 340490 เปนจุดส้ินสุดรวมระยะทางประมาณ 22.5 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดตอกับบานทาตาเสือ หมูท่ี 6 ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยแนวเขต
เร่ิมตนจากสันเขาแกวใหญ บริเวณพิกัด เอ็น อาร 340490 ตามสันเขาแกวใหญไปทางทิศ
เหนือจดสันเขาแกวนอยท่ีบริเวณพิกัด เอ็น อาร 349520 จากสันเขาแกวนอยตัดผานไรไปจด
หวยน้ําโจนท่ีบริเวณเชิงเขาพุกระพี้ พิกัด เอ็น อาร 348538 ตามลําหวยน้ําโจน ไปทางทิศ
เหนือขามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 323 สายกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ไปจดกับแมน้ําแคว
ใหญทางทิศเหนือของบานจันอุย หมูท่ี 5 ตําบลลาดหญา บริเวณพิกัด เอ็น อาร 418594 ตาม
ลําแมน้ําแควใหญไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงบริเวณลําตะเพินจดกับแมน้ําแควใหญ 
ท่ีบริเวณพิกัด เอ็น อาร 432600 แลวตามลําตะเพินข้ึนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึง
สะพานขามลําตะเพินบนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3199 สายลาดหญา-น้ําตกเอราวัณ 
บริเวณพิกัด เอ็น อาร 417627 เปนจุดส้ินสุด รวมระยะทางประมาณ 17.5 กิโลเมตร 
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แผนท่ีตาํบลลาดหญา โดยสังเขป 
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1.2) เนื้อท่ี  
 เขตการปกครองทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลาดหญามีพื้นท่ีประมาณ 114 ตารางกิโลเมตร 
คิดเปนเนื้อท่ีประมาณ   71,512   ไร 
 
1.3) ภูมิประเทศ  
 สภาพภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลลาดหญา โดยท่ัวไปเปนท่ีราบสูงพื้นท่ีราบริมฝงแมน้ํา 
มีภูเขาต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ี 2 บริเวณ คือ เขาชนไก และเขาแกวนอย ต้ังอยูในเขตพื้นท่ีบางสวนของหมูท่ี 6 และหมู
ท่ี 7 นอกจากนี้ยังมีแมน้ําแควใหญไหลผานตอนกลางของพื้นท่ีในแนวทิศเหนือไปยงัทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ทําใหพืน้ท่ีแบงออกเปน 2 ฝงแมน้ํา คือ หมูท่ี 1,2,3 และหมูท่ี 6 อยูฝงทางทิศตะวนัออกของแมน้ํา หมูท่ี 4,5 และ
หมูท่ี 7 อยูทางฝงทิศตะวันตกของแมน้ํา 
 สําหรับการใชประโยชนในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา พื้นท่ีสวนใหญใชในดานการ
เกษตรกรรมประเภท พืชไร พืชสวน นาขาว และเล้ียงสัตว มีชุมชนอยูอาศัยกระจายอยูท่ัวไปและจะอาศัยอยู
หนาแนนบริเวณริมสองฝงแมน้ําแควใหญ สวนการใชพื้นท่ีเพื่อการพาณิชยกรรม จะต้ังอยูริมฝงแมน้ําแควใหญ
ซ่ึงเปนรีสอรท บริเวณท่ีราบจะเปนสนามกอลฟ และอาคารพาณิชยตางๆ จะอยูริมถนนสายกาญจนบุรี-น้ําตก
เอราวัณ ถนนสายกาญจนบุรี-บานเกา และถนนสายหลักในหมูบาน 
 
1.4) จํานวนหมูบาน 7 หมูบาน ไดแก  
หมูท่ี  1  บานลาดหญา 
หมูท่ี  2  บานทาเสา 
หมูท่ี  3  บานทุงนานางหรอก 
หมูท่ี  4  บานทาหว ี
หมูท่ี  5  บานจันอุย 
หมูท่ี  6  บานทาหวา 
หมูท่ี  7  บานหนองแก 
 -  จํานวนหมูบานในเขต  อบต. เต็มทั้งหมูบาน  5  หมู  ไดแก  หมูท่ี  3,4,5,6 และ 7 
 -   จํานวนหมูบานในเขต  อบต. บางสวน  2  หมู  ไดแก  หมูท่ี  1 และ 2 
 
1.5) ทองถ่ินอ่ืนในตาํบล 
 ในเขตตําบลลาดหญามีทองถ่ินอ่ืน  คือ  เทศบาล   1   แหง   ไดแก เทศบาลตําบลลาดหญา ซ่ึงมีพื้นท่ีอยู
ในเขต หมูท่ี 1 และ หมูท่ี 2 
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1.6) ประชากร  
 
    ป 2551    ป 2552    ป 2553 
มีประชากรทั้งส้ิน 24,207 คน 22,581 คน 22,664 คน 
เพศชาย 16,886 คน 11,924 คน 15,651 คน 

เพศหญิง 7,321 คน 7,140 คน 7,013 คน 

ความหนาแนนประชากรเฉล่ีย   212 คน/ตารางกิโลเมตร 198 คน/ตารางกิโลเมตร 199 คน/ตารางกิโลเมตร 
ขอมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 เดือน เมษายน พ.ศ.2552 และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 
ท่ีมา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

  

  

จํานวนประชากรแยกตามหมูบาน ปจํานวนประชากรแยกตามหมูบาน ป พ พ..ศศ..  22555533  

จํานวนประชากร 
หมูท่ี ชื่อหมูบาน 

ชาย หญิง รวม 

จํานวน 
ครัวเรือน 

ชื่อกํานัน/ผูใหญบาน 

1 บานลาดหญา 12,110 3,467 15,577 5,811 นางนฤมล         เขียวทอง 

2 บานทาเสา 83 77 160 68 นายธีระศักดิ์     พิสูจน 

3 บานทุงนานางหรอก 683 743 1,426 380 นายกิตติ           สุวรรณฉิม 

4 บานทาหว ี 1,017 1,086 2,103 727 นายธนพล        เสือสาน 

5 บานจันอุย 763 785 1,548 502 นายพเยาว         เมืองเกา 

6 บานทาหวา 539 405 944 272 นางนงลักษณ   บุญสงสมชัยดี (กํานนั) 

7 บานหนองแก 456 450 906 363 นายเชาว            จําปาคํา 

รวมรวม  1515,,651651  77,,013013  2222,,664664  8,123  

 
ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 
ท่ีมา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
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2) สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1) อาชีพ  
 ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา สวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ รองลงมา 
ไดแก เกษตรกรรม อาชีพรับจาง และอาชีพอ่ืนๆ ไดแก ผูประกอบธุรกิจ ขาราชการ พนักงานของรัฐฯลฯ  
 
2.2) หนวยธุรกิจในเขต อบต.  
1. ธนาคาร   - แหง 
2. โรงแรมและสนามกอลฟ 2 แหง ไดแก 
 2.1 บริษัทบิลเล่ียนสตารดีเวลลอปเมนท จํากัด  ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 5 บานจนัอุย 
 2.2 บริษัทเดอะไลออนฮิลลกอลฟแอนดคันทร่ีคลับ จํากัด ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 7 บานหนองแก 
3. ปมน้ํามันขนาดเล็ก  1  แหง   ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 7 บานหนองแก  
4. โรงงานอุตสาหกรรม  1 แหง ไดแก  
 4.1 บริษัทสาธรเวิรค     ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 4 บานทาหวี 
5. ฟารมไก   3 แหง ไดแก 
 5.1 บริษัทซีพี      ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 5 บานจันอุย 
6. ฟารมหมู   1 แหง ไดแก 
 6.1 ฟารมหมู นายฉุกเฉียว  เฉลิมประเวศวงศ  ต้ังอยู  หมูท่ี 4 บานทาหวี  
7. ฟารมปลา   - แหง     
8. อุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา 1 แหง ไดแก  
 8.1 บริษัทซีแอนพีศิลาดล จํากัด    ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 6 บานทาหวา  
9. โรงสีขนาดเล็ก  2 แหง ไดแก  
 9.1 โรงสีขาวชุมชนตําบลลาดหญา   ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 4 บานทาหวี  
 9.2 โรงสีขาวของนายสมนึก  พิสูตร    ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 5 บานจันอุย 
 10. สหกรณ   - แหง      
11. เล้ียงปลาในกระชัง  - แหง   
12. ฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว - แหง    
13. ตลาดนัด   1 แหง ไดแก    
 13.1 ตลาดนัดบริเวณขางท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูท่ี 4 บานทาหวี 
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3) สภาพทางสังคม 
3.1) การศึกษา  
1. โรงเรียนอนบุาล   - แหง  
2. โรงเรียนประถมศึกษา   5  แหง  ไดแก  
 2.1 โรงเรียนบานทุงนานางหรอก  ต้ังอยู  หมูท่ี 3 บานทุงนานางหรอก 
 2.2 โรงเรียนบานทาหว ี   ต้ังอยู หมูท่ี 4  บานทาหว ี
 2.3 โรงเรียนบานจันอุย   ต้ังอยู หมูท่ี 5 บานจันอุย 
 2.4 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ3  ต้ังอยู หมูท่ี 6 บานทาหวา 
 2.5 โรงเรียนบานหนองแก  ต้ังอยู หมูท่ี 7 บานหนองแก 
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แหง  ไดแก   
 3.1 โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา  ต้ังอยู หมูท่ี 1 บานลาดหญา 
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   2 แหง ไดแก  
 4.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคายสุรสีห  ต้ังอยู หมูท่ี 1 บานลาดหญา 
 4.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเยน็สนิท  ตั้งอยู หมูท่ี 5 บานจันอุย 
5. หองสมุดประชาชน   - แหง 
6. ศูนยการศึกษาชุมชน   - แหง 
7. ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 1 แหง ไดแก 
 7.1 ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน หมูท่ี 3  บานทุงนานางหรอก 
 
3.2) สถาบันและองคกรทางศาสนา  
1. วัด      7 แหง ไดแก 
 1.1 วัดเขารักษ    ต้ังอยู หมูท่ี 1 บานลาดหญา 
 1.2 วัดปาเลไลก    ต้ังอยู  หมูท่ี 2   บานทาเสา 
 1.3 วัดทุงนานางหรอก   ต้ังอยู หมูท่ี 3 บานทุงนานางหรอก 
 1.4 วัดวังกุม    ต้ังอยู หมูท่ี 3 บานทุงนานางหรอก 
 1.5 วัดสุทธิกาญจนาราม (วดัถํ้าเทวฤทธิ)  ต้ังอยู หมูท่ี 4 บานทาหว ี
 1.6 วัดเย็นสนทิธรรมาราม  ต้ังอยู หมูท่ี 5 บานจันอุย 
 1.7 วัดเขามีแกวนอย   ต้ังอยู หมูท่ี 7 บานหนองแก 
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2. สํานักสงฆ    4 แหง ไดแก  
 2.1 สํานักสงฆปฏิสังขรพระพุทธรูปใหม ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 3 บานทุงนานางหรอก 
 2.2 สํานักสงฆพุโพธ์ิ   ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 4 บานทาหว ี
 2.3 สํานักสงฆพุใหญ   ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 7 บานหนองแก  
 2.4 สํานักสงฆหนองแก   ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 7 บานหนองแก 
3. ศาลเจาพอ    1 แหง ไดแก  

3.1 ศาลเจาพอเขาชนไก   ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 6 บานทาหวา 
4. มัสยิด    - แหง 
5. โบสถ    - แหง 
 
3.3) สาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลของรัฐ   1 แหง ไดแก 
 1.1 โรงพยาบาลคายสุรสีห  ต้ังอยู หมูท่ี 1 บานลาดหญา 
2. สถานพยาบาลเอกชน   - แหง 
3. สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน 2 แหง ไดแก 
 2.1 สถานีอนามัยลาดหญา  ต้ังอยู หมูท่ี 1 บานลาดหญา 
 2.2 สถานีอนามัยบานหนองแก  ต้ังอยู หมูท่ี 7 บานหนองแก 
4. รานคายาแผนปจจุบัน   - แหง 
5. อัตราการมี และใชสวมราดน้ํา รอยละ 100 
6. สถานสงเคราะหคนชรา จํานวน 1 แหง ไดแก 
 6.1 สถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี หลวงพอลําไยอุปถัมภ ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 4 บานทาหว ี
 
3.4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
สถานีตํารวจ    - แหง 
สถานีดับเพลิง    - แหง 
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3.5) ภูมิปญญาชาวบาน 

ท่ี ชื่อ - สกุล ภูมิปญญาชาวบาน ท่ีอยู 

1 นางแอว     บานเย็น บีบนวดแผนโบราณ ม. 3 บานทุงนานางหรอก 
2 น.ส.จันทิมา   สุวรรณศร บีบนวดแผนโบราณ ม. 3 บานทุงนานางหรอก 
3 นางแตว     โพธ์ิสวัสดิ์ บีบนวดแผนโบราณ ม. 3 บานทุงนานางหรอก 
4 นายนิราศ     ศรีลอย เจียรไนพลอย ม.4 บานทาหว ี 
5 นายศิริ         เสือสาน กลองยาว ม.4 บานทาหว ี 
6 นายอนุชิต   อินตะวงศ ไรนาสวนผสม ม.4 บานทาหว ี 
7 นายกอด      บุญนอม เล้ียงสัตว ม.4 บานทาหว ี 
8 นายหอม     กอฟก ผลิตยาสมุนไพร ม.5 บานจันอุย  
9 นายแถม     กลวยหอม กลองยาว ม.6 บานทาหวา  
10 นายแดง    เปลงทอง จักรสาน ม.6 บานทาหวา  
11 นายธีระศักดิ์  สัคคบัญชร สมุนไพร ม.6 บานทาหวา  
12 นายยงค    แชมเล็ก หมอพื้นบาน ม.7 บานหนองแก  

 
ท่ีมา: แผนชุมชน หมูท่ี 1, 3, 4, 5, 6 และ7 ตําบลลาดหญา อําเภอเมอืง จังหวดักาญจนบุรี ประจําป 2550 
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33..66))  สรุปผลการจัดเก็สรุปผลการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระดบัตําบล พบขอมูลพื้นฐานระดบัตําบล พ..ศศ..25525522  ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
 

สรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐานตามตัวชี้วัด 
ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประจําป 2552 

 
ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 

ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
จํานวนสํารวจ 

ทั้งหมด 
หนวย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี                 

1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด และฉีดวัคซีนครบตามเกณฑบริการ 5 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 5 100.00 100 � 

2. แมที่คลอดลูกไดรับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด 22 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 22 100.00 100 � 

3. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา 2,500 กรัม 42 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 42 100.00 100 � 

4. เด็กแรกเกิดถึง 1 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 42 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 42 100.00 100 � 

5. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 4 เดือนแรกติดตอกัน 35 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 35 100.00 95 � 

6. เด็กแรกเกิดถึง 5 ป เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 308 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 308 100.00 100 � 

7. เด็กอายุ 6-15 ป เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 829 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 829 100.00 100 � 

8. เด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 563 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 563 100.00 100 � 

9. ทุกคนในครัวเรือนไดกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 1,659 (ครัวเรือน) 119 7.17 1,540 92.83 95 � 

10. คนในครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตองเหมาะสม 1,659 (ครัวเรือน) 53 3.19 1,606 96.81 100 � 

11. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 2,912 (คน) 63 2.16 2,849 97.84 50 � 

12. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที ไมมีขอมูล (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 60 � 

13. ทุกคนในครัวเรือนที่มีหลักประกันสุขภาพไดรับสิทธิอยางทั่วถึง ไมมีขอมูล (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 98 � 
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ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 
ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 

จํานวนสํารวจ 
ทั้งหมด 

หนวย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล 

หมวดที่ 2 มีบานอาศัย                 

14. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร 1,659 (ครัวเรือน) -3,934 -237.13 5,593 337.13 100 � 

15. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป 1,659 (ครัวเรือน) -3,541 -213.44 5,200 313.44 95 � 

16. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป 1,659 (ครัวเรือน) 2 0.12 1,657 99.88 95 � 

17. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ 1,659 (ครัวเรือน) 10 0.60 1,649 99.40 95 � 

18. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 1,659 (ครัวเรือน) 5 0.30 1,654 99.70 100 � 

19. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 1,659 (ครัวเรือน) 12 0.72 1,647 99.28 100 � 

20. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1,659 (ครัวเรือน) 7 0.42 1,652 99.58 100 � 

21. ครอบครัวมีความอบอุน 1,659 (ครัวเรือน) 2 0.12 1,657 99.88 100 � 

หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา                 

22. เด็กอายุต่ํากวา 3 ป ไดรับการกระตุนการเรียนรูจากการทํากิจกรรมรวมกับผูใหญในบาน ไมมีขอมูล (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 80 � 

23. เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน 1,659 (คน) 1 0.06 1,658 99.94 80 � 

24. เด็กอายุ 6-15 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 1,659 (คน) 7 0.42 1,652 99.58 100 � 

25. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 97 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 97 100.00 95 � 

26. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป แตไมไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายฯ ไมมีขอมูล (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 211 100.00 80 � 

27. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อานเขียนภาษาไทยได และคิดเลขอยางงายได 829 (คน) 4 0.48 825 99.52 100 � 

28. คนในครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชน อยางนอยสัปดาหละ 5 ครั้ง 
 
 

1,659 (ครัวเรือน) 1,608 96.93 51 3.07 100 � 
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ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 
ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 

จํานวนสํารวจ 
ทั้งหมด 

หนวย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล 

หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา                 

29. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได ไมมีขอมูล (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 95 � 

30. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาคนละ 23,000 บาทตอป 1,659 (ครัวเรือน) -2,655 -160.04 4,314 260.04 70 � 

31. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 1,659 (ครัวเรือน) 6 0.36 1,653 99.64 80 � 

หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย                 

32. คนในครัวเรือนไมติดสุรา 5,945 (คน) 2,073 34.87 3,872 65.13 100 � 

33. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 5,945 (คน) 4,286 72.09 1,659 27.91 90 � 

34. คนในครัวเรือน ไดปฏิบัติตนตามขนมธรรมเนียมและมารยาทไทย 1,659 (ครัวเรือน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 95 � 

35. คนอายุ 6 ปขึ้นไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 1,659 (ครัวเรือน) 204 12.30 1,455 87.70 100 � 

36. คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 5,945 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 5,945 100.00 100 � 

37. คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 5,945 (คน) 397 6.68 5,548 93.32 100 � 

หมวดที่ 6 รวมใจพัฒนา                 

38. ครัวเรือนมีคนเปนสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นในหมูบาน ตําบล 1,659 (ครัวเรือน) 18 1.08 1,641 98.92 95 � 

39. ครัวเรือนมีคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น 1,659 (ครัวเรือน) 28 1.69 1,631 98.31 95 � 

40. ครัวเรือน มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ 1,659 (ครัวเรือน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 90 � 

41. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน 1,659 (ครัวเรือน) 1,086 65.46 573 34.54 100 � 

42. คนอายุ 18 ปขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใชสิทธิ์เลือกในชุมชนของตน 15 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 15 100.00 90 � 
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สรุปตัวชี้วัด จปฐ.  

• บรรลุเปาหมาย (�) 22 ขอ คือตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 30, 31, 36, 38, 39, 42 

• ไมบรรลุเปาหมาย (�) 20 ขอ คือตัวชี้วัดที่ 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41   

 
ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐานที่ยังไมบรรลุเปาหมายตามเกณฑ เรียงจากมากไปหานอย 

ผานเกณฑ 
ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 

จํานวน รอยละ 

เปาหมาย 
(รอยละ) 

ต่ํากวา 
เปาหมาย 
(รอยละ) 

จํานวนที่ตองแกไข 

13. ทุกคนในเครัวเรือนที่มีหลักประกันสุขภาพไดรับสิทธิอยางทั่วถึง ไมมีขอมูล (คน) ไมมีขอมูล 98.00 -98.00 ไมมีขอมูล (คน) 

28. คนในครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชน อยางนอยสัปดาหละ 5 ครั้ง 51 (ครัวเรือน) 3.07 100.00 -96.93 1,608 (ครัวเรือน) 

34. คนในครัวเรือน ไดปฏิบัติตนตามขนมธรรมเนียมและมารยาทไทย ไมมีขอมูล (ครัวเรือน) ไมมีขอมูล 95.00 -95.00 ไมมีขอมูล (ครัวเรือน) 

29. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได ไมมีขอมูล (คน) ไมมีขอมูล 95.00 -95.00 ไมมีขอมูล (คน) 

40. ครัวเรือน มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ ไมมีขอมูล (ครัวเรือน) ไมมีขอมูล 90.00 -90.00 ไมมีขอมูล (ครัวเรือน) 

22. เด็กอายุต่ํากวา 3 ป ไดรับการกระตุนการเรียนรูจากการทํากิจกรรมรวมกับผูใหญในบาน ไมมีขอมูล (คน) ไมมีขอมูล 80.00 -80.00 ไมมีขอมูล (คน) 

26. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป แตไมไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายฯ 211 (คน) ไมมีขอมูล 80.00 -80.00 ไมมีขอมูล (คน) 

41. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน 573 (ครัวเรือน) 34.54 100.00 -65.46 1,086 (ครัวเรือน) 

33. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 1,659 (คน) 27.91 90.00 -62.09 4,286 (คน) 

12. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที ไมมีขอมูล (คน) ไมมีขอมูล 60.00 -60.00 ไมมีขอมูล (คน) 

32. คนในครัวเรือนไมติดสุรา 3,872 (คน) 65.13 100.00 -34.87 2,073 (คน) 

35. คนอายุ 6 ปขึ้นไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 1,455 (ครัวเรือน) 87.70 100.00 -12.30 204 (ครัวเรือน) 

37. คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 5,548 (คน) 93.32 100.00 -6.68 397 (คน) 
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ผานเกณฑ 
ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 

จํานวน รอยละ 

เปาหมาย 
(รอยละ) 

ต่ํากวา 
เปาหมาย 
(รอยละ) 

จํานวนที่ตองแกไข 

10. คนในครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตองเหมาะสม 1,606 (ครัวเรือน) 96.81 100.00 -3.19 53 (ครัวเรือน) 

9. ทุกคนในครัวเรือนไดกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 1,540 (ครัวเรือน) 92.83 95.00 -2.17 119 (ครัวเรือน) 

19. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 1,647 (ครัวเรือน) 99.28 100.00 -0.72 12 (ครัวเรือน) 

27. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อานเขียนภาษาไทยได และคิดเลขอยางงายได 825 (คน) 99.52 100.00 -0.48 4 (คน) 

20. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1,652 (ครัวเรือน) 99.58 100.00 -0.42 7 (ครัวเรือน) 

24. เด็กอายุ 6-15 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 1,652 (คน) 99.58 100.00 -0.42 7 (คน) 

18. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 1,654 (ครัวเรือน) 99.70 100.00 -0.30 5 (ครัวเรือน) 

21. ครอบครัวมีความอบอุน 1,657 (ครัวเรือน) 99.88 100.00 -0.12 2 (ครัวเรือน) 
 

 
รายงานจํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุ ประจําป 2552 

จํานวนคนในครัวเรือน (คน)  

ชาย หญิง 
 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 ปเต็ม 18 14 77.78 4 

1 ปเต็ม - 2 ป 79 39 49.37 40 

3 ปเต็ม - 5 ป 211 100 47.39 111 

6 ปเต็ม - 11 ป 463 237 51.19 226 



      

                                                             แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา อบตอบต..ลาดหญาลาดหญา  

 

17 

จํานวนคนในครัวเรือน (คน) 

 ชาย หญิง 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

12 ปเต็ม - 14 ป 281 139 49.47 142 

15 ปเต็ม - 17 ป 332 191 57.53 141 

18 ปเต็ม - 25 ป 785 418 53.25 367 

26 ปเต็ม - 49 ป 2,413 1,216 50.39 1,197 

50 ปเต็ม - 60 ป 789 386 48.92 403 

มากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป 574 279 48.61 295 

รวม 5,945 3,019 50.78 2,926 
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รายงานสรุปผลวิเคราะหขอมูลตามตัวชี้วัดท่ีมีปญหาและควรแกไข 
จํานวนหมูบานท่ีมีปญหา 

ตัวชี้วัดความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
(1) มาก (2) ปานกลาง (3) นอย/ไมมี 

(1)ถนน 0 0 5 

(2)นํ้ากิน 0 0 6 

(3)นํ้าใช 0 0 6 

(4)นํ้าเพ่ือการเกษตร 0 0 5 

(5)ไฟฟา 0 0 6 

(6)การมีที่ดินทํากิน 0 1 5 

(7)การติดตอสื่อสาร 0 4 2 

(8)การมีงานทํา 0 0 6 

(9)การทํางานในสถานประกอบการ 0 0 0 

(10)ผลผลิตจากการทํานา 0 0 0 

(11)ผลผลิตจากการทําไร 0 0 0 

(12)ผลผลิตจากการทําเกษตรอื่นๆ 0 0 1 

(13)การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 0 0 0 

(14)การไดรับประโยชนจากการมีสถานที่ทองเที่ยว 0 0 0 

(15)ความปลอดภัยในการทํางาน 0 0 6 

(16)การปองกันโรคติดตอ 0 1 5 

(17)การกีฬา 6 0 0 

(18)การปลอดยาเสพติด 0 0 6 

(19)ระดับการศึกษาของประชาชน 0 0 6 

(20)อัตราการเรียนตอของประชาชน 0 0 4 

(21)การไดรับการศึกษา 5 0 1 

(22)การเรียนรูโดยชุมชน 4 1 1 

(23)การไดรับการคุมครองทางสังคม 0 0 6 

(24)การมีสวนรวมของชุมชน 0 0 6 

(25)การรวมกลุมของประชาชน 0 0 6 

(26)การเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน 6 0 0 

(27)คุณภาพของดิน 0 0 5 
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จํานวนหมูบานท่ีมีปญหา 
ตัวชี้วัดความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

(1) มาก (2) ปานกลาง (3) นอย/ไมมี 

(28)คุณภาพนํ้า 0 0 0 

(29)การใชประโยชนที่ดิน 0 0 0 

(30)การปลูกปาหรือไมยืนตน 0 0 0 

(31)การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม 0 4 2 

 
 
 

รายงานสรุปผลวิเคราะหรายไดโดยเปรียบเทียบรายไดในแตละป 
 

ประเภทรายได ป 2552 (บาท) 

รายไดนอกภาคเกษตร 12,168,900 

- รายไดจากเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ไมมีขอมูล 

- รายไดจากการคาขาย ไมมีขอมูล 

- รายไดจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ 4,012,600 

- รายไดอื่นๆ เชน คาเชา ลูกหลานสงเงินมาให ฯลฯ 8,156,300 

รายไดดานการเกษตร 5,264,322 

- มูลคาการผลิตเพ่ือการจําหนาย 4,636,322 

- การเพาะปลูกเพ่ือจําหนาย ไมมีขอมูล 

- การเล้ียงสัตวเพ่ือจําหนาย 4,494,822 

- การทําประมงเพ่ือจําหนาย 141,500 

- มูลคาการผลิตเพ่ือการบริโภค 628,000 

- การเพาะปลูกเพ่ือบริโภค ไมมีขอมูล 

- การเล้ียงสัตวเพ่ือบริโภค 560,000 

- การทําประมงเพ่ือบริโภค 68,000 

รวม  
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รายไดคนชนบทไทยจําแนกตามประเภท 
ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: ศูนยขอมูลเพื่อการพฒันาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
http://www.cdd.go.th 



                                                       แผนยุทธศาสตรการพัฒนา         แผนยุทธศาสตรการพัฒนา อบตอบต..ลาดหญาลาดหญา  

 
 

  

21 

4) การบริการพื้นฐาน 
4.1) การคมนาคม 
 การคมนาคมในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา มีเสนทางสายหลักผาน 2 สาย คือ ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 723 (กาญจนบุรี-น้ําตกเอราวัณ) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 703 (ลาดหญา-ดานชาง) 
นอกจากนี้มีถนนสายรองอีกคือ สายแยกทางหลวงแผนดนิหมายเลข 723 ไปทางแยกทางหลวงแผนดินสาย
กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ  
4.2) การโทรคมนาคม 
1. ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข  1 แหง ไดแก  
 1.1 ท่ีทําการไปรษณียตําบลลาดหญา ต้ังอยู หมูท่ี 1 บานลาดหญา 
2. หอกระจายขาว    5 แหง ไดแก  
 1.1 หอกระจายขาวบานทุงนานางหรอก ต้ังอยู หมูท่ี 3 บานทุงนานางหรอก 
 1.2 หอกระจายขาวบานทาหว ี  ต้ังอยู หมูท่ี 4 บานทาหว ี
 1.3 หอกระจายขาวบานจันอุย  ต้ังอยู หมูท่ี 5 บานจันอุย 
 1.4 หอกระจายขาวบานทาหวา  ต้ังอยู หมูท่ี 6 บานทาหวา 
 1.5 หอกระจายขาวบานหนองแก  ต้ังอยู หมูท่ี 7 บานหนองแก 
4.3) การไฟฟา  

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา มีไฟฟาเขาถึงครบท้ัง 7 หมูบาน  
4.4) แหลงน้ําธรรมชาต ิ
1. แมน้ํา   จํานวน 1 สาย ไดแก 
 1.1 แมน้ําแควใหญ  ไหลผานหมูท่ี 1, หมูท่ี2, หมูท่ี 4, หมูท่ี 5 และหมูท่ี6 
2. ลําน้ํา, ลําหวย  จํานวน 4 สาย ไดแก 
 2.1 ลําหวยลําตะเพิน  ไหลผานหมูท่ี 3 และหมูท่ี 6 
 2.2 ลําหวยพุเลียบ  ไหลผานหมูท่ี 4 
 2.3 ลําหวยน้ําโจน  ไหลผานหมูท่ี 5 
 2.4 ลําหวยพุขาม   ไหลผานหมูท่ี 6    
3. บึงหนองอ่ืนๆ  จํานวน - สาย 
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4.5) แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น ไดแก 
1. ถังเก็บน้ําฝน  จํานวน 36 แหง ใชการได 35 แหง ชํารุด 1 แหง ไดแก 
 1.1 ถังเก็บน้ําฝน หมูท่ี 2 บานทาเสา  จํานวน 5 ลูก 
 1.2 ถังเก็บน้ําฝน หมูท่ี 3 บานทุงนานางหรอก จํานวน 9 ลูก 
 1.3 ถังเก็บน้ําฝน หมูท่ี 6 บานทาหวา  จํานวน 11 ลูก 
 1.4 ถังเก็บน้ําฝน หมูท่ี 7 บานหนองแก  จํานวน 11 ลูก (ชํารุด จํานวน 1 ลูก) 
2. บอโยก   จํานวน   4  แหง ไดแก 
 2.1 บอโยกบานโปงกระตาย 1 บอ ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 6 บานโปงกระตาย 
 2.2 บอโยกบานทาหวา  3 บอ ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 6 บานทาหวา (ชํารุด 1 บอ)  
3. หอถังประปา  จํานวน 15 แหง ใชการได 14 แหง ชํารุด 1 แหง 
4. ประปาหมูบาน  จํานวน 6  หมูบาน ไดแก 
 4.1 หอถังประปาหมูบานทหารพราน  ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 2  บานทาเสา  
  มีจํานวนผูใชน้ํา 30 ครัวเรือน 
 4.2 หอถังประปาหมูบานวังกุม   ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 3  บานทุงนานางหรอก  
  มีจํานวนผูใชน้ํา 31 ครัวเรือน 
 4.3 หอถังประปาหมูบานทุงนานางหรอก  ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 3  บานทุงนานางหรอก 
  มีจํานวนผูใชน้ํา 342 ครัวเรือน 
 4.4 หอถังประปาหมูบานทาหว ี   ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 4  บานทาหว ี  
  มีจํานวนผูใชน้ํา 454 ครัวเรือน 
 4.5 หอถังประปาหมูบานจนัอุย(บานบน)  ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 5  บานจันอุย  
  มีจํานวนผูใชน้ํา 90 ครัวเรือน   
 4.6 หอถังประปาโรงเรียนบานจันอุย  ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 5  บานจันอุย   
  มีจํานวนผูใชน้ํา 65 ครัวเรือน 
 4.7 ระบบประปาหมูบานขนาดใหญ (บานโปงกระตาย) ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 6  บานทาหวา  
  มีจํานวนผูใชน้ํา 90 ครัวเรือน 
 4.8 หอถังประปาหมูบานทาหวา   ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 6  บานทาหวา   
  มีจํานวนผูใชน้ํา 51 ครัวเรือน 
 4.9 หอถังประปาหมูบานทาหวา(นายสุรสิทธ์ิ  ชินณะ เปนประธานฯ)  ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 6 บานทาหวา 
  มีจํานวนผูใชน้ํา 19 ครัวเรือน 
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 4.10 หอถังประปาหมูบานหนองแก (ผูใหญเชาว จําปาคํา เปนประธานฯ)   
  ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 7  บานหนองแก   มีจํานวนผูใชน้ํา 220 ครัวเรือน 
 4.11 หอถังประปาหมูบานหนองแก (นายบุญเสริม เจียมเจิม เปนประธานฯ)   
  ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี 7  บานหนองแก   มีจํานวนผูใชน้ํา 7 ครัวเรือน 
ขอมูล ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
 
4.6) ประเภทที่ดิน 
 1. พื้นท่ีประกาศเขตปฏิรูปท่ีดิน   จํานวน 30,857 ไร 
 2. พื้นท่ีกันออกและกนัคืน   จํานวน 16,420 ไร 
 3. พื้นท่ีจัดให     จํานวน 14,437 ไร 
 4. พื้นท่ีจัดแลว (ส.ป.ก.4-01) ณ มีนาคม 2551 จํานวน   1,434 ไร 
 5. อนุญาตกิจการสาธารณูปโภค 1 ราย  จํานวน          1  แปลง 
ท่ีมา : สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  
5) ขอมูลอ่ืน ๆ 
5.1) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดหญามีทรัพยากรธรรมชาติเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม คือ 
บริเวณริมสองฝงแมน้ําแควใหญจึงทําใหเกิดการกอสรางรีสอรทท่ีพัก และรานอาหารและบริเวณท่ีราบเชิงเขามี
การกอสรางสนามกอลฟ รีสอรท และท่ีพัก 
5.2) มวลชนจัดตัง้ 
 - กลุมสตรีประจําตําบล   จํานวน   79 คน  
 - อาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน จํานวน  140 คน   
5.3) กองทุนหมูบาน 
  

รายช่ือกองทุนหมูบานที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

ตําบลลาดหญา 

ลําดับที่ รหัสกองทุน ชื่อกองทุน หมูที่ ตําบล อําเภอ ทะเบียนอนุมัติเลขที ่

181 71010702 ทาเสา 2 ลาดหญา เมืองกาญจนบุร ี 181 

182 71010704 ทาหวี 4 ลาดหญา เมืองกาญจนบุร ี 182 

183 71010705 จันอุย 5 ลาดหญา เมืองกาญจนบุร ี 183 

184 71010706 ทาหวา 6 ลาดหญา เมืองกาญจนบุร ี 184 
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ขอมูลและรายงานคําขอสนับสนุนการเพ่ิมทุน 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะท่ี 2      ตําบลลาดหญา 

 

การกูยืมของบัญชี 1 
ฐานะเงินทุนหมุนเวียนในปจจุบัน 

ในปท่ีผานมา 
การพิจารณา 

ชื่อ
กองทุน 

หมูท่ี 

เลข
ทะเบียน
นิติ

บุคคล 

สมาชิก
สําหรับ
พิจารณา บัญชี 1 บัญชี 2 

บัญชี 
3 

บัญชี
อ่ืน 

ผูกู
(คน) 

จํานวนเงิน 

จํานวน
เงินเพ่ิม
ทุน 

(บาท) เห็นชอบ
ไม

เห็นชอบ 

ลาดหญา 1 364 219 1,251,178.88 -     111 1,249,330 400,000 √   

ทาเสา 2 181 101 1,102,604.81 277,321.11     89 1,047,000 200,000 √   
ทุงนานาง
หรอก 3 367 208 1,415,566.32 1,096,344.25     100 1,290,000 400,000 √   

ทาหวี 4 182 94 1,154,024.84 336,316.29     68 1,003,000 200,000 √   

จันอุย 5 183 117 1,078,733.70 566,180.56     57 1,055,000 200,000 √   

ทาหวา 6 184 148 1,273,290.00 805,087.36     47 800,000 200,000 √   

หนองแก 7 565 138 1,170,714.14 252,888.95     91 1,122,000 200,000 √   
 
ท่ีมา: ขอมูลกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 
http://cddweb.cdd.go.th/kanchanaburi/index1.htm  
 

2.2 ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน ไดแก โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และ
เคร่ืองมืออุปกรณตางๆ 

1) ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล  
(1) คณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญาลาดหญา 

คณะผูบริหาร (นายกองคการบริหารสวนตําบลไดรับการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2550) 
1. นายศิริ เสือสาน  นายกองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา 
2. นางศศิธร วงศาโรจน รองนายกองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา 
3. นายชลอ ประทีป  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา 
4. นายประโลม กันภยั  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา   
       

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา (ไดรับการเลือกต้ังเม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2550) 
จํานวน 14 คน ประกอบดวย 
1. นายประจวบ  ทวีบุญ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา 
2. นายจําลอง  บรรเทิง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา 
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3. นางสาธนี  นริสศิริกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูท่ี 1 
4. นางพนิดา  อวยพร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูท่ี 1 
5. นายนพพร  หวานชะเอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูท่ี 2 
6. นายสมศักดิ ์  ชัยธรรม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูท่ี 3 
7. จ.ส.อ.บุญสง  รวมสุข  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูท่ี 3 
8. นายสมบูรณ  หนูโดด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูท่ี 4 
9. นางสาวถนอมขวัญ    สุขลาภ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูท่ี 4 
10. ร.อ.มานะ  ทองรอด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูท่ี 5 
11. นางยุกฟา  นอยจีน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูท่ี 5 
12. นายประหยดั ล้ิมสําราญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูท่ี 6 
13. นายสมจิตร  เนียมประยูร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูท่ี 7 
14. นายประสาทพร หิรัญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูท่ี 7 

 
(2) จํานวนบุคลากร  

  จํานวนบุคลากรจํานวนบุคลากร ณ  เดือนกรกฎาคม ณ  เดือนกรกฎาคม  22555533      มีท้ังส้ินมีท้ังส้ิน                        3388  คน คน   จําแนกไดดงันี้จําแนกไดดงันี้  
 จํานวนบุคลากรในสํานักปลัดฯ                 24 คน   ไดแก 
  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน     1 คน  
  ตําแหนงบุคลากร    จํานวน  1 คน 
  ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน    1  คน 
  ตําแหนงนักวชิาการศึกษา     จํานวน    1 คน 
  ตําแหนงนักพฒันาชุมชน     จํานวน    2 คน 
  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ    จํานวน    1 คน 
  ตําแหนงเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1 คน 
  ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ(ลูกจางประจํา)  จํานวน  1 คน 
  ตําแหนงพนักงานสูบน้ํา(ลูกจางประจําถายโอน) จํานวน   2 คน 
  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต(พนกังานจาง) จํานวน  1 คน 
  ตําแหนงพนักงานขับเคร่ืองจักรขนาดเบา(พนักงานจาง) จํานวน 1  คน 
  ตําแหนงครูผูดแูลเด็ก(พนกังานจางถายโอน) จํานวน  3 คน 
  ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  จํานวน  2 คน 
  ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ   จํานวน  2 คน 
  ตําแหนงคนงานท่ัวไป(พนักงานจางท่ัวไป)  จํานวน  4 คน 
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จํานวนบุคลากรในสวนการคลัง      8 คน ไดแก 
  ตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง    จํานวน  1  คน 
  ตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี   จํานวน  1 คน 
  ตําแหนงเจาพนักงานจดัเก็บรายได   จํานวน  2 คน 
  ตําแหนงเจาพนักงานพัสด ุ   จํานวน  1 คน 
  ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  จํานวน  1 คน 
  ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี(ลูกจางประจํา) จํานวน  1 คน 
  ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ   จํานวน  1 คน  
 จํานวนบุคลากรในสวนโยธา        6 คน ไดแก 
  ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา   จํานวน  1 คน 
  ตําแหนงนายชางโยธา    จํานวน  2 คน 
  ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา(พนกังานจาง)  จํานวน  1 คน 
  ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ(พนักงานจาง) จํานวน  1 คน 

ตําแหนงคนงานท่ัวไป(พนักงานจางท่ัวไป)  จํานวน  1 คน 
   

  ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา     จํานวน  2  คน 
  มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา     จํานวน             15 คน 
  ปริญญาตรี      จํานวน             18 คน 
  สูงกวาปริญญาตรี    จํานวน  3 คน 
  

คิดเปนสัดสวนระดับการศึกษาไดดังนี ้

สูงกวาปริญญาตรี

8%

ปริญญาตรี

48%

ประถมศึกษา

5%
มัธยมศึกษา/

อาชีวศึกษา

39%

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี
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(3) แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2552-2554) 
โครงสรางสวนราชการ อบต. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต. 7) 

สํานักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป 7) 

สวนการคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 7) 

สวนโยธา 
(นักบริหารงานชาง 7) 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
     - งานธุรการ สารบรรณ จัดทําคําสั่ง 
ประกาศ 
     - ง าน เ ก่ี ย ว กั บ ก า รส ง เ ส ริ ม ก า ร
ทองเที่ยว 
     - งานนโยบายและแผน 
     - งานพัฒนาสังคม 
2. ฝายนิติกร 
     - งานดานนิติกร 
     - งานเก่ียวกับการตราขอบัญญัติ 
3. ฝายการศึกษา 
     - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
     - งานศึกษาไมกําหนดระดับ 
     - ง า น ร ะ ดั บ ก อ น วั ย เ รี ย น แ ล ะ
ประถมศึกษา 
 

1. ฝายการเงินและบัญชี 
     - งานรับจายเงิน 
     - งานเก็บรักษาเงิน 
     - งานบัญชีทั่วไป 
     - งานตรวจสอบภายใน 
2. ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 
     - ง า น จั ด เ ก็ บ ภ า ษี อ า ก ร แ ล ะ
คาธรรมเนียม 
     - งานจัดทําทะเบียนผูเสียภาษีอากร
และคาธรรมเนียม 
3. ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
     - งานทะเบียนทรัพยสิน 
     - งานทะเบียนพัสดุ 
 

1. ฝายกอสราง 
     - งานสํารวจและออกแบบ 
     - งานควบคุมการกอสราง 
     - งานคํานวณรายการและประมาณ
ราคา 
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 (4) รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
ประจําปงบประมาณ 2552   จํานวน 42,002,5661.71 บาท ประกอบดวย 
1. หมวดภาษอีากร    จํานวน 23,822,355.77 บาท  แยกเปน 
 1.1 องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จํานวน       635,060.09 บาท 
 1.2 รัฐบาลจัดสรร   จํานวน 23,187,295.68 บาท 
2. หมวดคาธรรมเนียม   จํานวน     276,475.16 บาท 
3. รายไดจากทรัพยสิน   จํานวน     294,126.26 บาท 
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   จํานวน       67,666.03 บาท 
5. หมวดเงินอุดหนุน    จํานวน 12,625,723.48 บาท 
6. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน   4,916,315.01 บาท  

 

(5) รายจายขององคการบริหารสวนตําบล 
ประจําปงบประมาณ 2552   จํานวน 34,408,184.81 บาท ประกอบดวย 
1. รายจายงบกลาง    จํานวน   3,318,254.60 บาท 
2. รายจายประจํา    จํานวน 16,275,522.80 บาท 
3. รายจายเพื่อการลงทุน   จํานวน 13,814,407.41 บาท แยกเปน 

 3.1 คาครุภัณฑ    จํานวน    3,184,407.41 บาท 
 3.2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  จํานวน   8,668,000.00 บาท 
 3.3 จายจากเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ  จํานวน   1,962,000.00 บาท 

 

(6) การบริหารรายจายในปงบประมาณท่ีผานมาเปรียบเทียบยอนหลัง 
 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 

รายรับ 19,886,837.32 29,893,241.74 38,133,630.57 40,008,164.96 34,928,954.89 40,917,544.40 42,002,566.71 

รายจาย 12,130,014.39 20,172,227.06 26,428,072.60 38,739,840.55 34,129,442.39 34,743,407.18 34,408,184.81 

 
 กราฟเปรียบเทียบรายรับ-รายจาย

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552พ.ศ.

งบประมาณ

รายรับ รายจาย
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(7) อุปกรณเคร่ืองมือท่ีสําคญั 
 7.1 เคร่ืองหาพกิัดดวยดาวเทียม GPSMAP  จํานวน 1 เคร่ือง 

7.2 เคร่ืองพนหมอกควนั    จํานวน 3 เคร่ือง 
 7.3 ปายหยุดตรวจทรงสามเหล่ียมตูทึบ  จํานวน 2 ปาย 

7.4 เคร่ืองเตือนภัย (ไซเรน)   จํานวน 1 เคร่ือง 
 7.5 รถจักรยานยนต    จํานวน 2 คัน 
 7.6 รถยนตบรรทุก    จํานวน 2 คัน 
              7.7 รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค   จํานวน 1   คัน 
 7.8 รถกระเชา     จํานวน 1  คัน 
  
2) ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี 
(1) การรวมกลุมของประชาชน 
 - กลุมสตรีประจําตําบล   จํานวน   79 คน  
 - อาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน จํานวน  140 คน   
 
(2) จุดเดนของพ้ืนท่ี  
 ในเขตพื้นท่ีการปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลลาดหญา มีแหลงทองเท่ียวเปน
ธรรมชาติท่ีสวยงาม เชน ริมฝงแมน้ําแควใหญ และบริเวณท่ีราบใกลภูเขาและลําหวย มีเสนทางคมนาคมท่ี
สะดวกสบายท่ีสามารถเขาถึงกันได อยูไมหางจากศูนยกลางการบริหารการปกครองของจังหวัดกาญจนบุรีมาก
นัก และมีธุรกิจเอกชนท่ีสงเสริมการทองเท่ียวอยูหลายแหง เชน รีสอรทริมฝงแมน้ําแควใหญ รานอาหารและ
สนามกอลฟ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานท่ีทองเที่ยวอ่ืนๆ อีกท้ังในดานความปลอดภัย ก็มีสถานีตํารวจภูธร
ตําบลลาดหญาดูแลความสงบเรียบรอย 
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2.3 สรุปสถานการณพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลาดหญาในระยะท่ีผานมา 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
องคการบริหารสวนตําบลลาดหญา มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ 
โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 71 โครงการ จํานวนเงิน 19,422,156.33 บาท มีการเบิกจาย
งบประมาณ จํานวน 68 โครงการ จํานวนเงิน 17,173,756.33 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

      ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/
ลงนามสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภคและโครงสราง
พ้ืนฐาน 

12 6,390,900.00 
11 

6,120,500.00 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- - 
- 

- 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชน
และเศรษฐกิจชุมชน 

5 679,960.00 
5 

679,960.00 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 21 3,877,466.00 20 3,676,466.00 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 11 1,722,547.92 11 1,722,547.92 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 22 6,751,282.41 21 4,974,282.41 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการทองเที่ยว - - - - 

รวม 71 19,422,156.33 68 17,173,756.33 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการที่ดําเนินการตามยุทธศาสตร

16%

16%

32%
0%

29%

7%

ย.1(สาธารณูปโภค)

ย.3(ความเขมแข็ง)

ย.4(การศึกษา)

ย.5(คุณภาพชีวิต)

ย.6(การบริหาร)

ย.7(การทองเที่ยว)
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การพัฒนาในระยะท่ีผานมาขององคการบริหารสวนตําบลลาดหญาไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆท่ี
สําคัญ ดังนี้  
 
ดานระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 

1.  ดําเนินการปรับปรุงเสนทางคมนาคม ถนนใหไดมาตรฐาน และปรับปรุงถนนในซอยตาง ๆ  ให
สามารถเช่ือมโยงถึงกันได  และใชการไดโดยสะดวก 

2.  ปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา เพื่อสามารถระบายนํ้าไดอยางรวดเร็ว ปองกันการเกิดน้ําทวมขัง 
3.  ดําเนินการติดต้ังและขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบล เพื่อสรางความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน และประชาชนผูใชเสนทางสัญจรไป–มาปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

4.  กอสรางและปรับปรุงระบบน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค กอสรางและปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 
กอสรางถังเก็บน้ําฝน เปาลางบอโยก/บอบาดาล 

5.  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหเปนระเบียบเรียบรอยและสวยงาม 
6.  ปรับปรุงระบบการจราจร เพื่อลดปญหาการจราจรในเขตองคการบริหารสวนตําบล โดยรวมมือกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

1. สนับสนุนและสงเสริมในการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จัดซ้ือถังขยะใหกับชุมชน อุดหนุน
งบประมาณใหหนวยงานในพ้ืนท่ีในการฝงกลบขยะมูลฝอยเพ่ือใหประชาชนไดรับบริการการกําจัดขยะมูลฝอยท่ี
ถูกสุขลักษณะ 

2. ศึกษารูปแบบการการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมในเขตองคการบริหารสวนตําบล จัดเวทีประชา
พิจารณการกอสรางเตาเผาขยะแบบไรมลพิษ เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตาม
โครงการดังกลาว 

 
ดานการพฒันาและเสริมสรางความเขมแขง็ขององคกรชมุชนและเศรษฐกิจชุมชน 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุมอาชีพ 
2. จัดกิจกรรมสนับสนุนสงเสริมความรูทางการเกษตร สนับสนุนศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร 
3. บํารุงรักษาซอมแซมระบบคลองสงน้ําดวยพลังงานไฟฟา จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําใหแกชุมชน 
4.  สงเสริมรณรงคใหความรูแกประชาชนในเร่ืองยาเสพติด 
5. อุดหนุนงบประมาณในการพัฒนาความม่ันคงและความปลอดภัยของประชาชน 
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การพัฒนาการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
1.  สงเสริมการศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู สนับสนุนส่ือการเรียนการสอน สนับสนุน

อาหารเสริม สําหรับเด็กเล็กและนักเรียน อุดหนุนงบประมาณใหแกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและชุมชน ใหมีความรู 

2. สงเสริมการกีฬา จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาตางๆ กอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณกีฬาใหแกชุมชน ตลอดจนอุดหนุนงบประมาณใหหนวยงานตางๆในการจัดกิจกรรมสงเสริมการกีฬา 

3. สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณทีองถ่ิน โดยการจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมวันผูสูงอายุ 
กิจกรรมประเพณีวนัลอยกระทง ประเพณแีหเทียนพรรษา และอุดหนนุงบประมาณใหหนวยงานตางๆในการ
สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณ ี
 
การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

1. สงเสริมสนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรคระบาด เพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สนับสนุนงบประมาณดานการบริการสาธารณสุข 

2. กอสรางปรับปรุงสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ เพื่อใหประชาชนมีสถานท่ีสําหรับออกกําลังกายและ
พักผอนหยอนใจ 

3. ใหการสงเคราะหผูดอยโอกาส จัดสรรเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และอุดหนุน
งบประมาณดานการสังคมสงเคราะห 
 
การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

1. ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 
2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
3. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ใหเกดิประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 


