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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลลาดหญาสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลลาดหญา   
 

การศึกษาและรวบรวมขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จะเปนขอมูลเพื่อการวิเคราะหและสังเคราะหสภาพ

ปญหาและพิจารณาถึงศักยภาพที่เปนจุดแข็งจุดออน อีกทั้งจะเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการกําหนดกรอบแนว

ทางการพัฒนาไดตรงเปาหมาย แกไขปญหา และพัฒนาไดตรงตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

สวนที่ 2 น้ี จะนําเสนอขอมูลพื้นฐาน ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล ลักษณะพื้นที่   

ปจจัยพื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐาน ปจจัยพื้นฐานดานคุณภาพชีวิต และการจัดองคกรขององคการบริหารสวน

ตําบลลาดหญา 
 

ประวัติความเปนมา  

สภาตําบลลาดหญาไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายช่ือสภาตําบลที่จะจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบล โดยที่มาตรา 95 แหง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 กําหนดใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายช่ือ

สภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ .ศ.2515 ที่มีรายไดโดยไมรวมเงิน

อุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2537) เฉลี่ยไมตํ่ากวาปละหน่ึงแสนหาหมื่นบาท ซึ่งจะจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศใหสภาตําบลลาดหญา ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี     

ยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 
 

1.สภาพท่ัวไป 

1.1 แสดงท่ีต้ังและระยะหางจากอําเภอ 

องคการบริหารสวนตําบลลาดหญา ต้ังอยูที่ 999 หมูที่ 4 ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรีอยูหางจากที่วาการอําเภอเมืองกาญจนบุรี ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร โดยตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  กําหนดให

ตําบลลาดหญามีอาณาเขต ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลวังดง อําเภอเมืองกาญจนบุรี โดยแนวเขตเริ่มตนจากสะพานขามลํา

ตะเพินบนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3199 สายลาดหญา -นํ้าตกเอราวัณ พิกัด เอ็ม 

อาร 417627 ตามลําตะเพินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงบริเวณปากลําหวยพุขาม

ซึ่งไหลลงลําตะเพิน ตามลําหวยพุขามไปทางทิศเหนือจดเขตติดตอกับบานหินดาด หมู

ที่ 7 ตําบลวังดง พิกัด เอ็ม อาร 403675 แลวข้ึนจากแนวลําหวยพุขามขามถนนลูกรัง

สวนที่สวนที่  22  
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สายเขาชนไก-บานทาทุมไปจดกับสันชองโลง ที่พิกัด เอ็น อาร 410704 ตามสันเขาชอง

โลงไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่สันเขาแหลม บริเวณพิกัด เอ็น อาร 424710 

ระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดตอกับบานหนองกุม อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลแกงเสี้ยน และตําบล

หนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี โดยแนวเขตเริ่มตนจากสันเขาแหลม บริเวณพิกัด  

เอ็น อาร 424710 แลวลงจากสันเขาแหลมไปทางทิศใตผานทุงนาและไรไปจดกับสัน

เขาลานที่บริเวณพิกัด เอ็น อาร 477687 จากสันเขาลานผานทุงนาและไรไปจดกับทาง

หลวงแผนดิน หมายเลข 3086 สายลาดหญา-บอพลอย บริเวณกิโลเมตร ที่ 7     000 

เมตร แลวตามทางหลวงแผนดินไปสิ้นสุดที่ บริเวณขางโรงพยาบาลคายกาญจนบุรี 

บริเวณกิโลเมตรที่ 1     200 เมตร รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 

ทิศใต ติดตอกับบานหนองบัว หมูที่ 2 และหมูที่ 3 ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

โดยแนวเขตเริ่มตนบนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3086 สายลาดหญา -บอพลอย 

บริเวณกิโลเมตรที่ 1     200 เมตร ขางโรงพยาบาลคายกาญจนบุรี แลวลงจากทาง

หลวงแผนดินผานทุงนาไปจดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี -  

ลาดหญา ที่บริเวณหนากรมทหารราบที่ 29 บริเวณกิโลเมตรที่ 14     925 เมตร ลง

จากทางหลวงแผนดินไปตามลําธารสาธารณะแลวขามถนนลูกรังสายบานหนองบัว -

บานลาดหญา ไปจดแมนํ้าแควใหญไปทางทิศเหนือถึงบริเวณปากลําหวยพุเลียบซึ่งไหล

ลงแมนํ้าแควใหญ บริเวณพิกัด เอ็น อาร 450567 ตามลําหวยพุเลียบไปทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต จดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี -ทองผาภูมิ 

ตรงทางแยกเขาบานเกา แลวตามทางหลวงหมายเลข 3229 สายกาญจนบุรี -บานเกา 

ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 18     550 เมตร เขตติดตอกับบานหลังเขา หมูที่ 4 ตําบลบานเกา 

อําเภอเมืองกาญจนบุรี จึงลงจากทางหลวงตัดผานทุงนาและไร ไปจดกับสันเขาแกว

ใหญ ที่บริเวณพิกัด เอ็น อาร 340490 เปนจุดสิ้นสุดรวมระยะทางประมาณ 22.5 

กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดตอกับบานทาตาเสือ หมูที่ 6 ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยแนว

เขตเริ่มตนจากสันเขาแกวใหญ บริเวณพิกัด เอ็น อาร 340490 ตามสันเขาแกวใหญไป

ทางทิศเหนือจดสันเขาแกวนอยที่บริเวณพิกัด เอ็น อาร 349520 จากสันเขาแกวนอย

ตัดผานไรไปจดหวยนํ้าโจนที่บริเวณเชิงเขาพุกระพี้ พิกัด เอ็น อาร 348538 ตามลํา

หวยนํ้าโจน ไปทางทิศเหนือขามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 323 สายกาญจนบุรี-ทอง

ผาภูมิ ไปจดกับแมนํ้าแควใหญทางทิศเหนือของบานจันอุย หมูที่ 5 ตําบลลาดหญา 

บริเวณพิกัด เอ็น อาร 418594 ตามลําแมนํ้าแควใหญไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ถึงบริเวณลําตะเพินจดกับแมนํ้าแควใหญ ที่บริเวณพิกัด เอ็น อาร 432600 แลวตามลํา

ตะเพินข้ึนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสะพานขามลําตะเพินบนทางหลวงแผนดิน 
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หมายเลข 3199 สายลาดหญา -นํ้าตกเอราวัณ บริเวณพิกัด เอ็น อาร 417627 เปน

จุดสิ้นสุด รวมระยะทางประมาณ 17.5 กิโลเมตร 
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แผนท่ีตําบลลาดหญา โดยสังเขป 
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1.2 เน้ือท่ี  

เขตการปกครองทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลลาดหญามีพื้นที่ประมาณ 114 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนเน้ือที่ประมาณ   71,512   ไร 

 

1.3 ภูมิประเทศ  

สภาพภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลลาดหญา โดยทั่วไปเปนที่ราบสูงพื้นที่ราบริมฝง

แมนํ้า มีภูเขาต้ังอยูในเขตพื้นที่ 2 บริเวณ คือ เขาชนไก และเขาแกวนอย ต้ังอยูในเขตพื้นที่บางสวนของหมูที่ 6 

และหมูที่ 7 นอกจากน้ียังมีแมนํ้าแควใหญไหลผานตอนกลางของพื้นที่ในแนวทิศเหนือไปยังทิ ศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหพื้นที่แบงออกเปน 2 ฝงแมนํ้า  คือ หมูที่ 1,2,3 และหมูที่ 6 อยูฝงทางทิศตะวันออก

ของแมนํ้า หมูที่ 4,5 และหมูที่ 7 อยูทางฝงทิศตะวันตกของแมนํ้า 

สําหรับการใชประโยชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลลาดหญา พื้นที่สวนใหญใชในดานการ

เกษตรกรรมประเภท พืชไร พืชสวน นาขาว และเลี้ยงสัตว มีชุมชนอยูอาศัยกระจายอยูทั่วไปและจะอาศัยอยู

หนาแนนบริเวณริมสองฝงแมนํ้าแควใหญ สวนการใชพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม จะต้ังอยูริมฝงแมนํ้าแควใหญซึ่ง

เปนรีสอรท บริเวณที่ราบจะเปนสนามกอลฟ และอาคารพาณิชยตางๆ จะอยูริมถนนสายกาญจนบุรี -นํ้าตก

เอราวัณ ถนนสายกาญจนบุรี-บานเกา และถนนสายหลักในหมูบาน 

 

1.4 จํานวนหมูบาน 7 หมูบาน ไดแก  

หมูที่  1  บานลาดหญา 

หมูที่  2  บานทาเสา 

หมูที่  3  บานทุงนานางหรอก 

หมูที่  4  บานทาหวี 

หมูที่  5  บานจันอุย 

หมูที่  6  บานทาหวา 

หมูที่  7  บานหนองแก 

-  จํานวนหมูบานในเขต  อบต. เต็มทั้งหมูบาน  5  หมู  ไดแก  หมูที่  3,4,5,6 และ 7 

-   จํานวนหมูบานในเขต  อบต. บางสวน  2  หมู  ไดแก  หมูที่  1 และ 2 

 

1.5 ทองถ่ินอ่ืนในตําบล 

ในเขตตําบลลาดหญามีทองถ่ินอื่น  คือ  เทศบาล   1   แหง   ไดแก เทศบาลตําบลลาดหญา ซึ่ง

มีพื้นที่อยูในเขต หมูที่ 1 และ หมูที ่2 
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1.6 ประชากร  

    ป 2552    ป 2553    ป 2554 

มีประชากรทั้งสิ้น 22,581 คน 22,664 คน 23,155 คน 

เพศชาย 11,924 คน 15,651 คน 16,238 คน 

เพศหญิง 7,140 คน 7,013 คน 6,917 คน 

ความหนาแนนประชากรเฉลี่ย    198คน/ตารางกิโลเมตร 199 คน/ตารางกิโลเมตร 203 คน/ตารางกิโลเมตร 

ขอมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2552 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 

ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
  

จํานวนประชากรแยกตามหมูบาน ป พจํานวนประชากรแยกตามหมูบาน ป พ..ศศ..  22555544  

 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จํานวนประชากร 

จํานวน 

ครัวเรือน 
ชื่อกํานัน/ผูใหญบาน 

ชาย หญิง รวม 

1 บานลาดหญา 12,615 3,330 15,945 5,815 นางนฤมล         เขียวทอง 

2 บานทาเสา 84 75 159 68 นายธีระศักด์ิ     พิสูจน 

3 บานทุงนานางหรอก 679 739 1,418 382 นายกิตติ           สุวรรณฉิม 

4 บานทาหวี 1,054 1,123 2,177 739 นายธนพล        เสือสาน 

5 บานจันอุย 774 795 1,569 505 นายพเยาว         เมืองเกา 

6 บานทาหวา 562 410 972 277 นางนงลักษณ   บุญสงสมชัยดี (กํานัน) 

7 บานหนองแก 470 445 915 374 นายเชาว            จําปาคํา 

รวมรวม  1616,,238 238 66,,917 917 2323,,155 155 8,160  

ขอมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 

ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
 

แยกตามสถานภาพการอยูอาศัย(เฉพาะสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบาน 

 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวนผูอาศัย(คน) จํานวนเจาบาน(คน) จํานวนหัวหนาครอบครัว(คน)  

1 บานลาดหญา 14,546 315 12 

2 บานทาเสา 128 28 0 

3 บานทุงนานางหรอก 1,155 249 1 

4 บานทาหวี 1,692 480 0 

5 บานจันอุย 1,237 324 1 

6 บานทาหวา 798 161 1 
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7 บานหนองแก 705 209 0 

รวม 20,261 1,766 15 

ขอมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 

ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

แยกตามประเภทบาน 

 

ประเภทบาน หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 หมูท่ี 3 หมูท่ี 4 หมูท่ี 5 หมูท่ี 6 หมูท่ี 7 รวม 

บาน 1,009 38 357 687 451 230 321 3,093 

บานชั่วคราว* - - - 2 - 1 2 5 

วัด - - 1 1 1 - 1 4 

สํานักสงฆ - - 1 1 - - 1 3 

สถานศึกษา 1 - - 1 1 - 1 4 

สถานท่ีราชการ 243 30 - 1 - - 1 275 

มูลนิธิ - - - - - - 1 1 

รัฐวิสาหกิจ 1 - - - - - - 1 

บริษัท - - - 1 - - 1 2 

บานพักขาราชการ 51 - - - - - - 51 

คายทหาร 4,405 - - - - 40 - 4,445 

โรงพยาบาล 12 - - - - - - 12 

สํานักงาน - - - - 29 - - 29 

โรงงาน 3 - - 1 - - - 4 

สถานสงเคราะห - - - 1 - - - 1 

อ่ืนๆ - - 1 - - - - 1 

ทะเบียนบานชั่วคราว 74 - 22 39 22 6 37 200 

 

ขอมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 

ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1 อาชีพ  

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา สวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ รองลงมา ไดแก 

เกษตรกรรม อาชีพรับจาง และอาชีพอื่นๆ ไดแก ผูประกอบธุรกิจ ขาราชการ พนักงานของรัฐฯลฯ  

 

2.2) หนวยธุรกิจในเขต อบต.  

1. ธนาคาร   - แหง 

2. โรงแรมและสนามกอลฟ 5 แหง ไดแก 

 2. 1 บานพูนทรัพยรีสอรท     ต้ังอยูที่ หมูที่ 4 บานทาหวี  

 2. 2 เพชรไพลินรีสอรท     ต้ังอยูที่ หมูที่ 4 บานทาหวี 

 2.3 บริษัทบิลเลี่ยนสตารดีเวลลอปเมนท จํากัด  ต้ังอยูที่  หมูที่ 5 บานจันอุย 

 2.4 บริษัทไมดากอลฟคลับ    ต้ังอยูที่ หมูที่ 7 บานหนองแก  

 2. 5 ภูฟาสวยรีสอรท     ต้ังอยูที่ หมูที่ 7 บานหนองแก  

3. ปมนํ้ามันขนาดเล็ก  1  แหง   ต้ังอยูที่  หมูที่ 7 บานหนองแก  

4. โรงงานอุตสาหกรรม  1 แหง ไดแก  

 4.1 บริษัทเขมราชการสรางจํากัด    ต้ังอยูที่ หมูที่ 4 บานทาหวี 

5. ฟารมไก   3 แหง ไดแก 

 5.1 บริษัทซีพี      ต้ังอยูที่ หมูที่ 5 บานจันอุย 

6. ฟารมหมู   1 แหง ไดแก  

 6.1 ฟารมหมู นายฉุกเฉียว  เฉลิมประเวศวงศ  ต้ังอยู  หมูที่ 4 บานทาหวี   

7. ฟารมปลา   - แหง     

8. อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา 1 แหง ไดแก  

 8.1 บริษัทซีแอนพีศิลาดล จํากัด    ต้ังอยูที่ หมูที่ 6 บานทาหวา  

9. โรงสีขนาดเล็ก  2 แหง ไดแก  

 9.1 โรงสีขาวชุมชนตําบลลาดหญา    ต้ังอยูที่  หมูที่ 4 บานทาหวี  

 9.2 โรงสีขาวของนายสมนึก  พิสูตร    ต้ังอยูที่ หมูที่ 5 บานจันอุย  

10. สหกรณ   - แหง      

11. เลี้ยงปลาในกระชัง  - แหง   

12. ฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว - แหง    

13. ตลาดนัด   1 แหง ไดแก    

 13.1 ตลาดนัดบริเวณขางศูนยเครือคายกองทุนหมูบาน  หมูที่ 4  บานทาหวี   
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3. สภาพทางสังคม 

3.1 การศึกษา  

1. โรงเรียนอนุบาล   - แหง  

2. โรงเรียนประถมศึกษา   5  แหง  ไดแก  

 2.1 โรงเรียนบานทุงนานางหรอก  ต้ังอยู  หมูที่ 3 บานทุงนานางหรอก 

 2.2 โรงเรียนบานทาหวี   ต้ังอยู หมูที่ 4  บานทาหวี 

 2.3 โรงเรียนบานจันอุย   ต้ังอยู หมูที่ 5 บานจันอุย 

 2.4 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ3  ต้ังอยู หมูที่ 6 บานทาหวา 

 2.5 โรงเรียนบานหนองแก   ต้ังอยู หมูที ่7 บานหนองแก 

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แหง  ไดแก   

 3.1 โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา  ต้ังอยู หมูที่ 1 บานลาดหญา 

4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   2 แหง ไดแก  

 4.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคายสุรสีห  ต้ังอยู หมูที่ 1 บานลาดหญา 

 4.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิท  ต้ังอยู หมูที่ 5 บานจันอุย 

5. หองสมุดประชาชน   - แหง 

6. ศูนยการศึกษาชุมชน   - แหง 

7. ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 1 แหง ไดแก 

 7.1 ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน หมูที่ 3  บานทุงนานางหรอก 

 

3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา  

1. วัด      6 แหง ไดแก 

 1.1 วัดเขารักษ    ต้ังอยู หมูที่ 1 บานลาดหญา 

 1.2 วัดปาเลไลก    ต้ังอยู  หมูที ่2   บานทาเสา 

 1.3 วัดทุงนานางหรอก   ต้ังอยู หมูที่ 3 บานทุงนานางหรอก 

 1.4 วัดวังกุม    ต้ังอยู หมูที่ 3 บานทุงนานางหรอก 

 1.5 วัดเย็นสนิทธรรมาราม  ต้ังอยู หมูที่ 5 บานจันอุย 

 1.6 วัดเขามีแกวนอย   ต้ังอยู หมูที่ 7 บานหนองแก 

2. สํานักสงฆ    5 แหง ไดแก  

 2.1 สํานักสงฆปฏิสังขรพระพุทธรูปใหม ต้ังอยูที ่ หมูที่ 3 บานทุงนานางหรอก 

 2.2 สํานักสงฆถํ้าเทวฤทธ์ิ   ต้ังอยูที่  หมูที่ 4 บานทาหวี 

 2.3 สํานักสงฆพุโพธ์ิ   ต้ังอยูที ่ หมูที่ 4 บานทาหวี 

 2.4 สํานักสงฆพุใหญ   ต้ังอยูที ่ หมูที่ 7 บานหนองแก  

 2.5 สํานักสงฆหนองแก   ต้ังอยูที ่ หมูที่ 7 บานหนองแก 
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3. ศาลเจาพอ    1 แหง ไดแก  

3.1 ศาลเจาพอเขาชนไก   ต้ังอยูที่  หมูที่ 6 บานทาหวา 

4. มัสยิด    - แหง 

5. โบสถ     - แหง 

 

3.3 สาธารณสุข 

1. โรงพยาบาลของรัฐ   1 แหง ไดแก 

 1.1 โรงพยาบาลคายสุรสีห  ต้ังอยู หมูที่ 1 บานลาดหญา 

2. สถานพยาบาลเอกชน   - แหง 

3. สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน 2 แหง ไดแก 

 2.1 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลาดหญา ต้ังอยู หมูที่ 1 บานลาดหญา 

 2.2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองแก ต้ังอยู หมูที่ 7 บานหนองแก 

4. รานคายาแผนปจจุบัน   - แหง 

5. อัตราการมี และใชสวมราดนํ้า รอยละ 100 

6. สถานสงเคราะหคนชรา จํานวน 1 แหง ไดแก 

 6.1 สถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี หลวงพอลําไยอุปถัมภ ต้ังอยูที ่ หมูที่ 4 บานทาหวี 

 

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

สถานีตํารวจ   - แหง 

สถานีดับเพลิง   - แหง 

 

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     โพธ์ิสวัสด์ิ บีบนวดแผนโบราณ ม. 3 บานทุงนานางหรอก 

4 นายนิราศ     ศรีลอย เจียรไนพลอย ม.4 บานทาหวี  

5 นายศิริ         เสือสาน กลองยาว ม.4 บานทาหวี  

6 นายอนุชิต   อินตะวงศ ไรนาสวนผสม ม.4 บานทาหวี  

7 นายกอด      บุญนอม เลี้ยงสัตว ม.4 บานทาหวี  

8 นายหอม     กอฟก ผลิตยาสมุนไพร ม.5 บานจันอุย  

9 นายแถม     กลวยหอม กลองยาว ม.6 บานทาหวา  
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10 นายแดง    เปลงทอง จักรสาน ม.6 บานทาหวา  

11 นายธีระศักด์ิ  สัคคบัญชร สมุนไพร ม.6 บานทาหวา  

12 นายยงค    แชมเล็ก หมอพื้นบาน ม.7 บานหนองแก  

 

ท่ีมา: แผนชุมชน หมูท่ี 1, 3, 4, 5, 6 และ7 ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประจําป 2550 
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33..66  สรุปผลการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระดับตําบล พ.ศ.2552 ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สรุปผลการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระดับตําบล พ.ศ.2552 ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

สรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานตามตัวชี้วัด 

ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประจําป 2553 
 

ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
จํานวนสํารวจ 

ทั้งหมด 
หนวย 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี                 

1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด และฉีดวัคซีนครบตามเกณฑบริการ 17 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 17 100.00 100 ✔ 

2. แมที่คลอดลูกไดรับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด 24 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 24 100.00 100 ✔ 

3. เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไมต่ํากวา 2,500 กรัม 57 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 57 100.00 100 ✔ 

4. เด็กแรกเกิดถึง 1 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  57 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 57 100.00 100 ✔ 

5. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย  4 เดือนแรกติดตอกัน 46 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 46 100.00 95 ✔ 

6. เด็กแรกเกิดถึง 5 ป เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 269 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 269 100.00 100 ✔ 

7. เด็กอายุ 6-15 ป เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 676 (คน) 1 0.15 675 99.85 100 ✔ 

8. เด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  447 (คน) 1 0.22 446 99.78 100 ✔ 

9. ทุกคนในครัวเรือนไดกินอาหารถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 1,675 (ครัวเรือน) 29 1.73 1,646 98.27 95 ✖ 

10. คนในครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตองเหมาะสม  1,675 (ครัวเรือน) 1 0.06 1,674 99.94 100 ✖ 

11. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 2,509 (คน) 37 1.47 2,472 98.53 50 ✔ 

12. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที 4,649 (คน) 28 0.60 4,621 99.40 60 ✖ 

13. ทุกคนในครัวเรือนที่มีหลักประกันสุขภาพไดรับสิทธิอยางทั่วถึง  4,880 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 4,880 100.00 98 ✖ 

14. ครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร  1,675 (ครัวเรือน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 1,675 100.00 100 ✔ 
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15. ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป  1,675 (ครัวเรือน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 1,675 100.00 95 ✔ 

16. ครัวเรือนมีนํ้าใชเพียงพอตลอดป  1,675 (ครัวเรือน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 1,657 100.00 95 ✔ 

17. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ  1,675 (ครัวเรือน) 2 0.12 1,673 99.88 95 ✔ 

ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
จํานวนสํารวจ 

ทั้งหมด 
หนวย 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล 

หมวดที่ 2 มีบานอาศัย                 

18. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ  1,675 (ครัวเรือน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 1,675 100.00 100 ✖ 

19. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  1,675 (ครัวเรือน) 1 0.06 1,674 99.94 100 ✖ 

20. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  1,675 (ครัวเรือน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 1,675 100.00 100 ✖ 

21. ครอบครัวมีความอบอุน 1,675 (ครัวเรือน) 1 0.06 1,674 99.94 100 ✖ 

หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา                 

22. เด็กอายุต่ํากวา 3 ป ไดรับการกระตุนการเรียนรูจากการทํากิจกรรมรวมกับผูใหญในบาน  99 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 100.00 ไมมีขอมูล 80 ✖ 

23. เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับบริการเล้ียงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน 170 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 170 100.00 80 ✔ 

24. เด็กอายุ 6-15 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 676 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 676 100.00 100 ✖ 

25. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  136 (คน) 2 1.47 134 98.53 95 ✔ 

26. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป แตไมไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายฯ  2 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 2 100.00 80 ✔ 

27. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อานเขียนภาษาไทยได และคิดเลขอยางงายได 3,493 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 3,493 100.00 100 ✖ 

28. คนในครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชน อยางนอยสัปดาหละ 5 ครั้ง 1,675 (ครัวเรือน) 1 0.06 1,674 99.94 100 ✖ 

29. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได  3,334 (คน) 1 0.03 3,333 99.97 95 ✖ 

30. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมต่ํากวาคนละ 23,000 บาทตอป 1,675 (ครัวเรือน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 1,675 100.00 70 ✔ 

31. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  1,675 (ครัวเรือน) 182 10.87 1,493 89.13 80 ✔ 
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หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย                 

32. คนในครัวเรือนไมติดสุรา 4,918 (คน) 44 0.89 4,874 99.11 100 ✖ 

33. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 4,918 (คน) 222 4.51 4,696 95.49 90 ✖ 

34. คนในครัวเรือน ไดปฏิบัติตนตามขนมธรรมเนียมและมารยาทไทย 1,675 (ครัวเรือน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 1,675 100.00 95 ✖ 

35. คนอายุ 6 ปขึ้นไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 1,675 (ครัวเรือน) 4 0.24 1,671 99.76 100 ✖ 

36. คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน  558 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 558 100.00 100 ✔ 

ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
จํานวนสํารวจ 

ทั้งหมด 
หนวย 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ เทียบเปาหมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เปา % ผล 

หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา                 

37. คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน  16 (คน) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 16 100.00 100 ✖ 

หมวดที่ 6 รวมใจพัฒนา                 

38. ครัวเรือนมีคนเปนสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นในหมูบาน ตําบล 1,675 (ครัวเรือน) 1,675 100.00 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 95 ✔ 

39. ครัวเรือนมีคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  เพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น  1,675 (ครัวเรือน) 1,675 100.00 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 95 ✔ 

40. ครัวเรือน มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ  1,675 (ครัวเรือน) 1,675 100.00 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 90 ✖ 

41. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน  1,675 (ครัวเรือน) 1,675 100.00 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 100 ✖ 

42. คนอายุ 18 ปขึ้นไปที่มีสิทธ์ิเลือกตั้งไปใชสิทธ์ิเลือกในชุมชนของตน  3,815 (คน) 3,815 100.00 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 90 ✔ 

 

 

สรุปตัวช้ีวัด จปฐ.  

• บรรลุเปาหมาย (✔) 22 ขอ คือตัวช้ีวัดที่ 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 คือตัวช้ีวัดที่ 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41   
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ตัวชี้วัดความจําเปนพ้ืนฐานท่ียังไมบรรลุเปาหมายตามเกณฑ เรียงจากมากไปหานอย 
 

ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 

ผานเกณฑ 
เปาหมาย 

(รอยละ) 

ต่ํากวา 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

จํานวนที่ตองแกไข 
จํานวน รอยละ 

13. ทุกคนในครัวเรือนที่มีหลักประกันสุขภาพไดรับสิทธิอยางทั่วถึง  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 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ  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) 

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) 
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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) 

 

สรุปรายไดในป 2552 
 
 

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 

- มูลคาการผลิตเพื่อการจําหนาย 4,636,322 

- การเพาะปลูกเพื่อจําหนาย ไมมีขอมูล 

- การเลี้ยงสัตวเพื่อจําหนาย 4,494,822 

- การทําประมงเพื่อจําหนาย 141,500 

- มูลคาการผลิตเพื่อการบริโภค 628,000 

- การเพาะปลูกเพื่อบริโภค ไมมีขอมูล 
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- การเลี้ยงสัตวเพื่อบริโภค 560,000 

- การทําประมงเพื่อบริโภค 68,000 

รวม 17,433,222 
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รายงานจํานวนประชากรจําแนกตามชวงอาย ุ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 

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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4. การบริการพ้ืนฐาน 

4.1 การคมนาคม 

 การคมนาคมในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา มีเสนทางสายหลักผาน 2 สาย คือ ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 723 (กาญจนบุร-ีนํ้าตกเอราวัณ) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 703 (ลาดหญา-ดานชาง) 

นอกจากน้ีมีถนนสายรองอีกคือ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 723 ไปทางแยกทางหลวงแผนดินสาย

กาญจนบุร-ีทองผาภูมิ  

4.2 การโทรคมนาคม 

1. ที่ทําการไปรษณียโทรเลข  1 แหง ไดแก  

 1.1 ที่ทําการไปรษณียตําบลลาดหญา ต้ังอยู หมูที่ 1 บานลาดหญา 

2. หอกระจายขาว    5 แหง ไดแก  

 1.1 หอกระจายขาวบานทุงนานางหรอก ต้ังอยู หมูที่ 3 บานทุงนานางหรอก 

 1.2 หอกระจายขาวบานทาหวี  ต้ังอยู หมูที่ 4 บานทาหวี 

 1.3 หอกระจายขาวบานจันอุย  ต้ังอยู หมูที่ 5 บานจันอุย 

 1.4 หอกระจายขาวบานทาหวา  ต้ังอยู หมูที่ 6 บานทาหวา 

 1.5 หอกระจายขาวบานหนองแก  ต้ังอยู หมูที่ 7 บานหนองแก 

4.3 การไฟฟา  

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา มีไฟฟาเขาถึงครบทั้ง 7 หมูบาน  

4.4 แหลงนํ้าธรรมชาติ 

1. แมนํ้า   จํานวน 1 สาย ไดแก 

 1.1 แมนํ้าแควใหญ  ไหลผานหมูที่ 1, หมูที่2, หมูที่ 4, หมูที่ 5 และหมูที6่ 

2. ลํานํ้า, ลําหวย  จํานวน 4 สาย ไดแก 

 2.1 ลําหวยลําตะเพิน  ไหลผานหมูที่ 3 และหมูที่ 6 

 2.2 ลําหวยพุเลียบ  ไหลผานหมูที่ 4  

 2.3 ลําหวยนํ้าโจน  ไหลผานหมูที่ 5  

 2.4 ลําหวยพุขาม   ไหลผานหมูที่ 6     

3. บึงหนองอื่นๆ  จํานวน - สาย 

4.5 แหลงนํ้าท่ีสรางขึ้น ไดแก 

1. ถังเก็บนํ้าฝน  จํานวน 36 แหง ใชการได 35 แหง ชํารุด 1 แหง ไดแก  

 1.1 ถังเก็บนํ้าฝน หมูที่ 2 บานทาเสา  จํานวน 5 ลูก  

 1.2 ถังเก็บนํ้าฝน หมูที่ 3 บานทุงนานางหรอก จํานวน 9 ลูก  

 1.3 ถังเก็บนํ้าฝน หมูที่ 6 บานทาหวา  จํานวน 11 ลูก  

 1.4 ถังเก็บนํ้าฝน หมูที่ 7 บานหนองแก  จํานวน 11 ลูก (ชํารุด จํานวน 1 ลูก) 
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2. บอโยก   จํานวน   4  แหง ไดแก 

 2.1 บอโยกบานโปงกระตาย 1 บอ ต้ังอยูที่ หมูที่ 6 บานโปงกระตาย 

 2.2 บอโยกบานทาหวา  3 บอ ต้ังอยูที ่ หมูที่ 6 บานทาหวา (ชํารุด 1 บอ)  

3. หอถังประปา  จํานวน 15 แหง ใชการได 14 แหง ชํารุด 1 แหง 
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4. ประปาหมูบาน  จํานวน 6  หมูบาน ไดแก 

 4.1 ประปาหมูบานทหารพราน  ต้ังอยูที ่ หมูที ่2  บานทาเสา   

  มีจํานวนผูใชนํ้า 30 ครัวเรือน 

 4.2 ประปาหมูบานวังกุม   ต้ังอยูที่  หมูที่ 3  บานทุงนานางหรอก   

  มีจํานวนผูใชนํ้า 31 ครัวเรือน 

 4.3 ประปาหมูบานทุงนานางหรอก  ต้ังอยูที่  หมูที่ 3  บานทุงนานางหรอก  

  มีจํานวนผูใชนํ้า 276 ครัวเรือน 

 4.4 ประปาหมูบานทาหวี   ต้ังอยูที่  หมูที่ 4  บานทาหวี    

  มีจํานวนผูใชนํ้า 454 ครัวเรือน 

 4.5 ประปาหมูบานจันอุย(บานบน)  ต้ังอยูที่  หมูที่ 5  บานจันอุย  

  มีจํานวนผูใชนํ้า 93 ครัวเรือน   

 4.6 ประปาโรงเรียนบานจันอุย  ต้ังอยูที่  หมูที่ 5  บานจันอุย    

  มีจํานวนผูใชนํ้า 70 ครัวเรือน 

 4.7 ประปาหมูบานบานโปงกระตาย ต้ังอยูที่  หมูที่ 6  บานทาหวา    

  มีจํานวนผูใชนํ้า 116 ครัวเรือน 

 4.8 ประปาหมูบานทาหวา  ต้ังอยูที่  หมูที่ 6  บานทาหวา    

  มีจํานวนผูใชนํ้า 51 ครัวเรือน 

 4.9 ประปาหมูบานทาหวา(นายสุรสิทธ์ิ  ชินณะ เปนประธานฯ) ต้ังอยูที่  หมูที่ 6 บานทาหวา  

  มีจํานวนผูใชนํ้า 19 ครัวเรือน 

 4.10 ประปาหมูบานหนองแก (ผูใหญเชาว จําปาคํา เปนประธานฯ) ต้ังอยูที่  หมูที่ 7  บานหนองแก 

  มีจํานวนผูใชนํ้า 220 ครัวเรือน 

 4.11 ประปาหมูบานหนองแก (นายบุญเสริม เจียมเจิม เปนประธานฯ)  ต้ังอยูที่ หมูที่ 7  บานหนองแก 

  มีจํานวนผูใชนํ้า 7 ครัวเรือน 

 

ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 
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5. ขอมูลอ่ืน ๆ 

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดหญามีทรัพยากรธรรมชาติเปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม คือ บริเวณ

ริมสองฝงแมนํ้าแควใหญจึงทําใหเกิดการกอสรางรีสอรทที่พัก และรานอาหารและบริเวณที่ราบเชิงเขามีการ

กอสรางสนามกอลฟ รีสอรท และที่พัก 

5.2 มวลชนจัดต้ัง 

 - กลุมสตรีประจําตําบล   จํานวน   199 คน  

 - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน   200 คน   

5.3) กองทุนหมูบาน 
  

รายชื่อกองทุนหมูบานท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  

ตําบลลาดหญา 

ลําดับที ่ ช่ือกองทุน หมูที ่ ตําบล อําเภอ ทะเบียนอนุมัติเลขที ่

364 ลาดหญา 1 ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี 364 

181 ทาเสา 2 ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี 181 

367 ทุงนานางหรอก 3 ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี 367 

182 ทาหวี 4 ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี 182 

183 จันอุย 5 ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี 183 

184 ทาหวา 6 ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี 184 

565 หนองแก 7 ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี 565 
 

ที่มา: ขอมูลกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุร ี

http://cddweb.cdd.go.th/kanchanaburi/index1.htm 

   

 

 

http://cddweb.cdd.go.th/kanchanaburi/index1.htm
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6. ศักยภาพในตําบล 

6.1 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล  

(1) คณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญาลาดหญา 

คณะผูบริหาร (นายกองคการบริหารสวนตําบลไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550) 

1. นายศิริ  เสือสาน  นายกองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา  

2. นางศศิธร  วงศาโรจน รองนายกองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา  

3. นายสมหมาย  ติณราช  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา  

4. นายประโลม  กันภัย  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา   

       

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา  

          (ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550) 

จํานวน 14 คน ประกอบดวย 

1. นายประจวบ  ทวีบุญ  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา  

2. นายจําลอง  บรรเทิง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา  

3. นางสาธนี  นริสศิริกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูที่ 1  

4. นางพนิดา  อวยพร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูที่ 1  

5. นายนพพร  หวานชะเอม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูที ่2 

6. นายสมศักด์ิ  ชัยธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูที่  3 

7. จ.ส.อ.บุญสง  รวมสุข   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูที่  3 

8. นายสมบูรณ  หนูโดด   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูที่  4 

9. นางสาวถนอมขวัญ    สุขลาภ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูที่  4 

10. ร.อ.มานะ  ทองรอด   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูที ่5 

11. นางยุกฟา  นอยจีน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูที่  5 

12. นายประหยัด ลิ้มสําราญ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูที ่6 

13. นายสมจิตร  เนียมประยูร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูที ่7 

14. นายประสาทพร หิรัญกุล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา หมูที่  7 
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(2) จํานวนบุคลากร  

  จํานวนบุคลากร ณ  เดือนมิถุนายน จํานวนบุคลากร ณ  เดือนมิถุนายน 22555544      มีทั้งสิ้นมีทั้งสิ้น                4433  คน  จําแนกคน  จําแนก

ไดดังนี้ไดดังนี้  

 จํานวนบุคลากรในสํานักปลัดฯ             28 คน   ไดแก 

  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน     1 คน 

  ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด   จํานวน  1 คน   

  ตําแหนงบุคลากร     จํานวน  1 คน 

  ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน    1  คน 

  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา     จํานวน    1 คน 

  ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน     จํานวน    2 คน 

  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ    จํานวน    1 คน 

  ตําแหนงเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1 คน 

  ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ(ลูกจางประจํา)  จํานวน  1 คน 

  ตําแหนงพนักงานสูบนํ้า(ลูกจางประจําถายโอน) จํานวน   2 คน 

  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต(พนักงานจาง)  จํานวน  1 คน 

  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา(พนักงานจาง) จํานวน 1  คน 

  ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก(พนักงานจางถายโอน)  จํานวน  3 คน 

  ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล(พนักงานจาง) จํานวน  2 คน  

  ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พนักงานจาง) จํานวน  2 คน 

  ตําแหนงคนงานทั่วไป(พนักงานจางทั่วไป)  จํานวน  7 คน 

 จํานวนบุคลากรในสวนการคลัง      8 คน ไดแก 

  ตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง    จํานวน  1  คน 

  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน  1 คน 

  ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได   จํานวน  1 คน 

  ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ    จํานวน  2 คน 

  ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี  จํานวน  1 คน 

  ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี(ลูกจางประจํา) จํานวน  1 คน 

  ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ(พนักงานจาง) จํานวน  1 คน   

 จํานวนบุคลากรในสวนโยธา        7 คน ไดแก 

  ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา    จํานวน  1 คน 

  ตําแหนงนายชางโยธา    จํานวน  2 คน 

  ตําแหนงผูชวยชางเขียนแบบ   จํานวน  1 คน 
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  ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา(พนักงานจาง)  จํานวน  1 คน 

  ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ(พนักงานจาง) จํานวน  1 คน 

ตําแหนงคนงานทั่วไป(พนักงานจางทั่วไป)  จํานวน  1 คน 
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จํานวนบุคลากร  

จําแนกเปนขาราชการ จํานวน 18 คน ลูกจางประจํา จํานวน 4 คน และพนักงานจาง จํานวน 21 คน       

 

จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภท

42%

9%

49%

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง
 

 

ระดับการศึกษา 

  ประถมศึกษา     จํานวน  2  คน 

  มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา    จํานวน          15 คน 

  ปริญญาตร ี     จํานวน          18 คน 

  สูงกวาปริญญาตร ี    จํานวน  8 คน 
  

 

 

คิดเปนสัดสวนระดับการศึกษาไดดังน้ี 
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สูงกวาปริญญาตรี

19%

ปริญญาตรี

41%

ประถมศึกษา

5%
มัธยมศึกษา/

อาชีวศึกษา

35%

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. ฝายบริหารงานทั่วไป 

     - งานธุรการ สารบรรณ จัดทําคําส่ัง 

ประกาศ 

     - งานเก่ียวกับการสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

     - งานนโยบายและแผน 

     - งานพัฒนาสังคม 

2. ฝายนิติกร 

     - งานดานนิติกร 

     - งานเก่ียวกับการตราขอบัญญัติ 

3. ฝายการศึกษา 

     - งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

     - งานศึกษาไมกําหนดระดับ 

     - งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

 

1. ฝายการเงินและบัญชี 

     - งานรับจายเงิน 

     - งานเก็บรักษาเงิน 

     - งานบัญชีทั่วไป 

     - งานตรวจสอบภายใน 

2. ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 

     - งานจัดเก็บภาษีอากรและ

คาธรรมเนียม 

     - งานจัดทําทะเบียนผูเสียภาษีอากร

และคาธรรมเนียม 

3. ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

     - งานทะเบียนทรัพยสิน 

     - งานทะเบียนพัสดุ 

 

1. ฝายกอสราง 

     - งานสํารวจและออกแบบ 

     - งานควบคุมการกอสราง 

     - งานคํานวณรายการและประมาณ

ราคา 
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(4) รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

ประจําปงบประมาณ 2553   จํานวน 47,763,710.73 บาท ประกอบดวย 

1. หมวดภาษีอากร    จํานวน 29 ,659,109.65 บาท  แยกเปน 

 1.1 องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จํานวน       737 ,675.20 บาท 

 1.2 รัฐบาลจัดสรร   จํานวน 28 ,921,434.45 บาท  

2. หมวดคาธรรมเนียม   จํานวน     331 ,511.79 บาท 

3. รายไดจากทรัพยสิน   จํานวน     166 ,690.80 บาท 

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   จํานวน            78 ,420 บาท  

5. หมวดเงินอุดหนุน    จํานวน        7 ,694,127 บาท  

6. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน   9 ,833,851.49 บาท  
 

(5) รายจายขององคการบริหารสวนตําบล 

ประจําปงบประมาณ 2553   จํานวน 36,595,708.75 บาท ประกอบดวย  

1. รายจายงบกลาง    จํานวน   1 ,230,352.73 บาท 

2. รายจายประจํา    จํานวน 17,306,097.68 บาท 

3. รายจายเพ่ือการลงทุน   จํานวน   8 ,225,406.85 บาท แยกเปน 

 3.1 คาครุภัณฑ    จํานวน    1 ,032,050.85 บาท 

 3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง  จํานวน        7 ,193,356 บาท 

 3.3 จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน   1,962,000.00 บาท  

       4. จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน   9 ,833,851.49 บาท แยกเปน  

 4.1 รายจายงบกลาง   จํานวน        3 ,701,784 บาท 

 4.2 รายจายประจํา   จํานวน    1 ,126,067.49 บาท 

 4.3 รายจายเพ่ือลงทุน 

        4.3.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง  จํานวน         5 ,006,000 บาท   
 

 

(6) การบริหารรายจายในปงบประมาณท่ีผานมาเปรียบเทียบยอนหลัง 

 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

รายรับ 29,893,241.74 38,133,630.57 40,008,164.96 34,928,954.89 40,917,544.40 42,002,566.71 47,763,710.73 

รายจาย 20,172,227.06 26,428,072.60 38,739,840.55 34,129,442.39 34,743,407.18 34,408,184.81 36,595,708.75 

กราฟเปรียบเทียบรายรับ-รายจาย

0
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(7) อุปกรณเคร่ืองมือท่ีสําคัญ 

 7.1 เครื่องหาพิกัดดวยดาวเทียม GPSMAP  จํานวน 1 เครื่อง  

7.2 เครื่องพนหมอกควัน    จํานวน 3 เครื่อง 

 7.3 ปายหยุดตรวจทรงสามเหลี่ยมตูทึบ  จํานวน 2 ปาย  

7.4 เครื่องเตือนภัย (ไซเรน)   จํานวน 1 เครื่อง 

 7.5 รถจักรยานยนต    จํานวน 2 คัน 

 7.6 รถยนตบรรทุก    จํานวน 2 คัน 

          7.7 รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค   จํานวน 1   คัน 

 7.8 รถกระเชา     จํานวน 1  คัน  

 7.9 รถบรรทุกขยะมูลฝอย    จํานวน 1 คัน 

 

6.2 ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

1) การรวมกลุมของประชาชน 

 - กลุมสตรีประจําตําบล    จํานวน   199 คน  

 - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน  200 คน   

 

2) จุดเดนของพ้ืนท่ี  

 ในเขตพื้นที่การปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลลาดหญา มีแหลงทองเที่ยวเปนธรรมชาติ

ที่สวยงาม เชน ริมฝงแมนํ้าแควใหญ และบริเวณที่ราบใกลภูเขาและลําหวย มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกสบายที่

สามารถเขาถึงกันได อยูไมหางจากศูนยกลางการบริหารการปกครองของจังหวัดกาญจนบุรีมากนัก และมีธุรกิจ

เอกชนที่สงเสริมการทองเที่ยวอยูหลายแหง เชน รีสอรทริมฝงแมนํ้าแควใหญ รานอาหารและสนามกอลฟ 

นอกจากน้ียังมีโบราณสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ อีกทั้งในดานความปลอดภัย ก็มีสถานีตํารวจภูธรลาดหญาดูแล   

ความสงบเรียบรอย 
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