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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุร ี

ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑.  ด้านกายภาพ 
     1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๕ ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี มีระยะทางห่างจากอ าเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๘๗.๕๒ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๔,๗๐๐ ไร่ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘  ในพ้ืนที่ต าบลแก่งเสี้ยนมีเขต
การปกครอง ทั้งสิ้นจ านวน 9 หมู่บ้าน  ซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน 5 หมู่บ้าน  และอยู่ในเขตการ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน 4 หมู่บ้าน  มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  
ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดกับ  ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  
ทิศใต้   ติดกับ  ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
ทิศตะวันออก ติดกับ  ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 

แผนที่สังเขปองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ส่วนมากอยู่ในเขตที่
ราชพัสดุ โดยกองทัพบกเป็นผู้ดูแลพื้นที่ มีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา ปัจจุบันถูกชาวบ้านแผ้วถางท า
ไร่มันส าปะหลัง ยูคาลิปตัส พืชไร่และพืชหมุนเวียนเป็นจ านวนมาก   

 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีความแห้งแล้ง จึงท าให้มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง  
และมีอากาศร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน ส่วนฤดูหนาวไม่หนาวจัด ยกเว้นบริเวณเทือกเขา มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 
28.48 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 42.50 องศาเซลเซียส โดยเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดในรอบปีคือเดือน
เมษายน ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล ดังนี้ 

     ฤดูร้อน  เริ่มมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นส่วนของลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม ท าให้มีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน  

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึง เดือนพฤศจิกายน โดยช่วงนี้เป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดมาปกคลุม ท าให้มีฝนตกโดยตกชุกที่สุดในเดือนกันยายนและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงสุด   

          ฤดูหนาว   เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งความกดอากาศสูงจากประเทศจีนพัดผ่าน 
ท าให้ความหนาวเย็นและแห้งแล้งปกคลุม โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

  

๑.4 ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 4, 5 และ 6 จ านวนร้อยละ 90  มีลักษณะ
เป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทราย จึงไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่และพืชหมุนเวียน  
ส่วนพ้ืนที่ในหมู่ที่ 7 มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มท าให้ดินมีสภาพความอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการท านาและพืชผัก
ทางการเกษตร 

 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ใช้ส าหรับ อุปโภค - บริโภค จ านวน ๕ แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าและก่อสร้างฝายกั้นน้ า เพ่ือให้เพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 

 

 บ้านหนองสองตอน  หมู่ที่ 4 
 

ประเภทแหล่งน้ า จ านวน (แห่ง) สภาพแหล่งน้ า 
ห้วย/ล าธาร 3 สภาพตื้นเขิน 
หนองน้ า/บึง 3 สภาพตื้นเขิน 
ฝาย 2 มีน้ าเพียงพอ 
สระ 2 สภาพตื้นเขิน 
บ่อบาดาล 12 มีน้ าเพียงพอบางแห่ง 

 

 บ้านหนองจอก  หมู่ที่ 5 
 

ประเภทแหล่งน้ า จ านวน (แห่ง) สภาพแหล่งน้ า 
ห้วย/ล าธาร 2 สภาพตื้นเขิน 
ฝาย 3 มีน้ าเพียงพอบางแห่ง 
สระ 2 สภาพตื้นเขิน 
บ่อบาดาล 10 มีน้ าเพียงพอ 
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 บ้านตรอกมะตูม  หมู่ที่ 6 
 

ประเภทแหล่งน้ า จ านวน (แห่ง) สภาพแหล่งน้ า 
ห้วย/ล าธาร 2 สภาพตื้นเขิน 
อ่างเก็บน้ า 2 มีน้ าเพียงพอ 
ฝาย 3 มีน้ าเพียงพอ 
สระ 1 สภาพตื้นเขิน 
บ่อบาดาล 14 มีน้ าเพียงพอ 

 

 บ้านท่าดินสอพอง  หมู่ที่ 7 
 

ประเภทแหล่งน้ า จ านวน (แห่ง) สภาพแหล่งน้ า 
แม่น้ า 1 มีน้ าเพียงพอ 
คลอง 1 มีน้ าเพียงพอ 
สระ 1 มีน้ าเพียงพอ 
บ่อบาดาล 4 มีน้ าเพียงพอ 

     

1.6 ลักษณะป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ประกอบด้วยป่าหลายชนิดผสมกันอยู่
ตามธรรมชาติ  ได้แก่  ป่าดิบแล้ง มักพบตามที่ราบลุ่มและริมห้วย  ซึ่งมีลักษณะผสมกันอยู่ระหว่างป่าดิบแล้งและ
ป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง  มักพบในพ้ืนที่บริเวณยอดเขาที่มีความสูงไม่มากนัก  และป่าเบญจพรรณมักพบติดต่อกับป่า
เต็งรัง และอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า  สภาพป่าส่วนใหญ่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์  พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ  ได้แก่  ป่าสัก  ส่วนไม้
พ้ืนล่าง  ได้แก่  ไม้ไผ่  เถาวัลย์  และหญ้าชนิดต่าง 

 
๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง   องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน โดยแบ่ง
เขตการปกครองที่อยู่ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน นายประสงค์  ทับข า    ผู้ใหญ่บ้าน 085-7031114 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก น.ส.ณัฎฐ์ฌญา  น้อยวิจิตร ์ ผู้ใหญ่บ้าน 080-1114081 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม นายสมควร  นินจันทร์    ผู้ใหญ่บ้าน 093-6607413 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง น.ส.บุณยนุช  รอดสิน   ก านันต าบลแก่งเสี้ยน 062-5299330 

 
 2.2 การเลือกตั้ง   
                 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหนา จะมีผู้บริหาร 
ทองถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หมูบ้านละ 1 คน จ านวน 2 หมูบ้าน หมูบ้านละ 2 คน จ านวน 2 หมูบ้าน รวมเป็น 6 คน 
                 ปัจจุบัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มาจาก
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซ่ึงด ารงต าแหน่งมาตั้งแตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน 



~ 4 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุร ี

                 ฝ่ายสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีสมาชิกจ านวน 8 คน ที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวน 4 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ คน ปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 5 เสียชีวิตจ านวน 1 คน 
คงเหลือสมาชิกสภาฯ จ านวน 7 คน  โดยมีรายชื่อดังนี้ 

 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
1 นายสมชาย   ฟักทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 092-5266692  
2 นายเพชรรัตน์   ชนะเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (คนที่ 1) 098-5582402  
3 นางอ าไพ   ฤทธิ์ค ารพ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (คนที่ 2) 095-2504694  
4 ร.ต.ทวีป   เจริญรัมย ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 089-5482671  

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
1 นางบานเย็น   รอดภัย             สมาชิกสภา  อบต.แก่งเสี้ยน  หมู่ที่ 4 092-9083917  
2 นางสมบูรณ์   เงินบาท        สมาชิกสภา  อบต.แก่งเสี้ยน  หมู่ที่ 4 065-1392142  
3 นายจรัญ   หนูขาว สมาชิกสภา  อบต.แก่งเสี้ยน  หมู่ที่ 5 089-0510057  
4 นายณรงค์   แก้วบัวดี              สมาชิกสภา  อบต.แก่งเสี้ยน  หมู่ที่ 6 084-3144279  
5 นางวันเพ็ญ   พุ่มจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.แก่งเสี้ยน  หมู่ที่ 6 086-1623503  
6 นายสายัณห์   ชนะเลิศ สมาชิกสภา  อบต.แก่งเสี้ยน  หมู่ที่ 7 080-6569778  
7 นายวีรยุทธ   จันทร์จู          สมาชิกสภา  อบต.แก่งเสี้ยน  หมู่ที่ 7 087-1588409  

 
๓.  ประชากร 
     3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 ประชากร   
 - ประชากรในพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 6,143 คน  แยกเป็น  ชาย 2,989 คน  หญิง 3,154 คน 
 - มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,649 ครัวเรือน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย (คน)  หญิง (คน) รวมประชากร (คน) 

๔ บ้านหนองสองตอน 817 780 793 1,573 

๕ บ้านหนองจอก 490 570 594 1,164 

๖ บ้านตรอกมะตูม 771 1,062 1,120 2,182 

7 บ้านท่าดินสอพอง 571 577 647 1,224 

รวมทั้งสิ้น 2,649 2,989 3,154 6,143 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านกัทะเบียนอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ณ  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖4 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร ชาย หญิง รวมประชากร (คน) 

อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 690 626 1,316 

อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 1,836 2,043 3,879 

อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 463 485 940 

รวม 2,989 3,154 6,143 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านกัทะเบียนอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ณ  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖4 
 

ตารางสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2562  ระดับต าบล 

ตัวช้ีวัด 
จ านวนที่ 

ส ารวจทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
หมวดที่ 1  สุขภาพ  มี 7 ตัวช้ีวัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป 5  คน 5 100.00 0 0 
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย  
    6 เดือนแรกติดต่อกัน 

4  คน 4 100.00 0 0 

3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบ 
    ตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

308  คน 308 100.00 0 0 

4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและ 
    ได้มาตรฐาน 

1,542  คร. 1,540 99.87 2 0.07 

5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการ 
    เจ็บไข้เบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

1,542  คร. 1,534 99.48 8 0.51 

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ 
    ประจ าปี 

2,061  คน 2,061 100.00 0 0 

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อย  
    สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที 

3,064  คน 3,026 98.75 38 1.24 

หมวดที่ 2  สภาพแวดล้อม  มี 7 ตัวช้ีวัด 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้าน 
    มีสภาพคงทนถาวร 

1,542  คร. 1,542 100.00 0 0 

9. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภค 
    เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน  

1,542  คร. 1,542 100.00 0 0 

10. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อย 
      คนละ 45 ลิตรต่อวัน  

1,542  คร. 1,542 100.00 0 0 

11. ครัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบ 
      เรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

1,542  คร. 1,538 99.74 4 0.25 

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,542  คร. 1,541 99.93 1 0.06 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ 
      อย่างถูกวิธี 

1,542  คร. 1,542 100.00 0 0 

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,542  คร. 1,534 99.48 8 0.51 

หมวดที่ 3  การศึกษา  มี 5 ตัวช้ีวัด 
15. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความ 
      พร้อมก่อนวัยเรียน  

64  คน 64 100.00 0 0 

16. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 288  คน 288 100.00 0 0 
17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 0  คน 0 0 0 0 
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  0  คน 0 0 0 0 



~ 6 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุร ี

      ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท า ได้รับการฝึก 
      อบรมด้านอาชีพ 
19. คนอายุ 15-59 ปี อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลข 
      ได้อย่างง่าย 

2,130  คน 1,755 82.39 6 0.28 

หมวดที่ 4  การมีงานท าและรายได้  มี 4 ตัวชี้วัด 
20. คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ 1,950  คน 1,921 98.51 29 1.48 
21. คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 644  คน 613 95.18 31 4.81 
22. รายได้เฉลี่ยของคนในครอบครัว 1,542  คร. 1,542 100.00 0 0 
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 1,542  คร. 1,542 100.00 0 0 

หมวดที่ 5  ค่านิยม  มี 8 ตัวชี้วัด 
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 3,148  คน 3,131 99.45 17 0.54 
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 3,148  คน 3,110 98.79 38 1.20 
26. คนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  
      อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

3,064  คน 3,041 99.24 23 0.75 

27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน  
      ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

646  คน 646 100.00 0 0 

28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน  
      ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

6  คน 6 100.00 0 0 

29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว  
      ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

9  คน 9 100.00 0 0 

30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ 
      ประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น 

1,542  คร. 1,542 100.00 0 0 

31. ครอบครัวมีความอบอุ่น 1,542  คร. 1,540 99.87 2 0.12 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านกังานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ณ  วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๒ 

 
ตารางสรุปข้อมูลพื้นฐานระดับการพัฒนาของต าบล  

ด้านความรู้และการศึกษา ระดับต าบล 

   ศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน (คน) 

ชั้นก่อนประถมศึกษา 84 

การศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) 636 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 146 

อนุปริญญา/เทียบเท่า 80 

ปริญญาตรี 57 

สูงกว่าปริญญาตรี 6 

   จบการศึกษา และไม่ได้เรียนต่อ (คน) 

การศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) : 2,396 

จบมัธยมศึกษาตอนปลาย : 263 

จบอนุปริญญา/เทียบเท่า : 114 

จบปริญญาตรี : 53 

จบสูงกว่าปริญญาตรี : 0 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านกังานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  (กชช 2ค) ปี 2562 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุร ี

4.  สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีการจัดการด้านการศึกษา โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน 1 แห่ง มีโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 1 แห่ง ตามข้อมูล ดังนี้   
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖4 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 4 16 25 41 

รวม 16 25 41 
    ข้อมูล  ณ  วันที่  20 มิถุนายน  2564 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
-  มีครู               จ านวน    1  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    1    คน                                    

 

 ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน 1 แห่ง   
 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน (คน) 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมต้น รวม 
อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 28 21 31 30 30 34 39 30 33 44 24 356 

รวมทั้งสิ้น 49 194 101 344 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  วันที่ ๒2 มิถุนายน ๒๕๖4 

 

                    วิสัยทัศน์   
                     “โรงเรียนบ้านหนองสองตอน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการโดยน้อมน า
ศาสตร์พระราชา รักษ์สิ่งแวดล้อม” 

พันธกิจ    
                      1. ให้บริการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                      2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชา (หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) สู่การปฏิบัติ 
                      3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
                      4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
                      5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กระจายอ านาจและการบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา   
                    ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
                               จ านวน  ชาย 4 คน  หญิง 17 คน  รวมทั้งหมด 21 คน 
                               เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  :  034-602920 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุร ี

 ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลแก่งเสี้ยน   
มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชน 16 คน แบ่งได้ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา ชาย  -  คน หญิง  2  คน รวม  2  คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย  2  คน หญิง  3  คน รวม  5  คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย  4  คน   หญิง  5  คน รวม  9  คน 

รวม 6 10 รวม  16  คน 
 

ข้อมูลครู/บุคลากร ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลแก่งเสี้ยน   

นางสาวดรุณี  ภัทรถมรัตน์      ครู กศน. ต าบลแก่งเสี้ยน โทร. 098-2566621 

นางสาวสุนันทา  นาเวช ครู ศรช. โทร. 063-1459757 

นางสาวแสงทอง  บ่อบัวทอง ครอูาสาสมัคร โทร. 081-9812891 
                                                                          ข้อมูล  ณ  วันที่  20 มถิุนายน  2564 

 สภาเด็กและเยาวชนต าบลแก่งเสี้ยน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน ๑ แห่ง เพ่ือเป็นองค์กร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนที่มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยนภายใต้หลักการ “เด็กน าผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล 
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีส านักงานตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบิหารสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนและประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 21 คน เป็นชาย 8 
คน เป็นหญิง 13 คน    

4.2 สาธารณสุข     
              มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 1 แห่ง ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ตั้งอยู่ทีบ่้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 

 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองสองตอน 
                    วิสัยทัศน์   
                      “เป็น รพ.สต. ที่ใหบ้ริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยประชาชนมีส่วนร่วม” 

 พันธกิจ    
                      1. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ  
                      2. เฝ้าระวงัและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
                     ข้อมูลบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองสองตอน 
                             1. นายปริญญา  พงษานุสรณ์        ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                             2. นางพรรักษ์  พิศสอาด             ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                             3. นางสาวอิสรีย์  ปรีดานันท์เจริญ  ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                             4. นางดารุณี  โหสุวรรณ              ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
                             5. นางแจ่มจันทร์  จุมพลเดชา       ต าแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานท าความสะอาด)         
                      เบอร์โทรศัพท์ : 034-602919                                                ข้อมูล  ณ  วันที่  20 มิถุนายน  2564 
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๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน และท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิด
เหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม และวิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนท าได้โดยด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในปีงบประมาณ 2561 
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี 
งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ดังนั้น การแก้ไขปัญหาคือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครอง
ดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น และโทษที่ได้รับจากการเกิด
เหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้น า อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้
เกิดความรุนแรง แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่
สามารถด าเนินการได้  

 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรเมือง

กาญจนบุรีได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนทราบนั้น พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล      
แก่งเสี้ยนมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าเป็นส่วนน้อย และยังไม่พบผู้ค้า สาเหตุก็เนื่องมาจากว่า
ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่
เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  
เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็ เป็น
เรื่องของอ าเภอหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจแล้วแต่กรณี   

 

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(๗)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(๘)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน 
(๙)  จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
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 ข้อมูลสรุปผู้ลงทะเบียนและรับเบี้ยยังชีพ (ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ) ระดับต าบล 

จ านวนผู้ลงทะเบียนและรับเบี้ยยังชีพ (คน) 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 911 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 173 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 9 

รวม 1,093 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน  ณ  วันที่ 20 มิถุนายน 2564 
 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 

      5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีเส้นทางรถประจ าทางวิ่งผ่านบริเวณบ้านท่าดินสอพอง   

หมู่ที่ 7 บนถนนทางหลวงหมายเลข 3305 (สายท่าน้ าตื้น – เขาปูน) ส่วนในพ้ืนที่บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 , 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 และบ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ไม่มี เส้นทางรถประจ าทางวิ่งผ่าน จึงมีเพียงการจ้างเหมา
บริการในการขนส่งทั่วไป และการขนส่งทางการเกษตรโดยยานพาหนะส่วนตัว 

 

     ๕.2 เส้นทางคมนาคม 
การคมนาคมของต าบลแก่งเสี้ยน มีเส้นทางทีผ่่านเข้ามาสู่ตัวต าบลได้ 3 เส้นทางหลัก ดังนี้ 

      ถนนทางหลวงหมายเลข  3398   สายท่าพะเนียด - ทุ่งมะสังข์ 
            ถนนทางหลวงหมายเลข  3305   สายท่าน้ าตื้น - เขาปูน     
                     ถนนทางหลวงหมายเลข  323     สายกาญจนบุรี – ไทรโยค    

 

 ถนนภายในต าบล 
หมู่ที่/หมู่บ้าน รายการ/ประเภท จ านวน (เส้น) 

หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคฯ 9 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 
ถนนลูกรัง 10 

หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคฯ 8 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 
ถนนลูกรัง 9 

หมู่ที่ 6  บ้านตรอกมะตูม 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคฯ 7 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 36 
ถนนลูกรัง 8 

หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคฯ 9 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 24 
ถนนลูกรัง 4 
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 5.3  การไฟฟ้า 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์ แต่การขยายเขตไฟฟ้ามีปัญหาเพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัสดุ และปัญหาที่พบคือไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป  

 

๕.4 การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนไม่มีกิจการประปา ซ่ึงแต่ละหมู่บ้านได้บริหาร

จัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ส าหรับในปีที่
ผ่านมา มีปัญหาด้านน้ าอุปโภคบริโภคเนื่องจากมีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยนได้แก้ไขปัญหาโดยการให้รถบรรทุกน้ าบริการน าน้ าไปให้แก่ประชาชนเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และ
เป่าล้างบ่อบาดาลเพ่ือฟ้ืนสภาพของบ่อน้ าบาดาลที่มีอายุการใช้งานมานานหรือบ่อที่มีปัญหาตะกอนดินทรายเข้า
บ่อ ซึ่งท าให้เป็นบ่อน้ าบาดาลที่มีน้ าใสสะอาดและประสิทธิภาพการให้น้ าดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้  
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะ
พิจารณาด าเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้มาจาก แม่น้ าแควใหญ่ และ
แหล่งน้ าใตด้ิน   

 

 ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
 

ล าดับที่ หมู่ที่/หมู่บ้าน บริเวณ/สถานที่ 

1 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ บ้านโกวิทย์ เมืองนนท ์

2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ ข้างโรงเรียนหนองสองตอน 

3 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ หลังบ้านนายสุชิน ทองอินพงศ์  

4 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ บ้านนายมนู  เพ็งเล็ง 

5 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ ข้างบ้านนายสุทธิ  ทับข า 

6 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ บ้านนางนิ่ม  โพธิ์ทอง 

7 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ บ้านนางอนงค์  แป้นเขียว 

8 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ บ้านนางบานเย็น  รอดภัย 

9 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ บ้านนายวิเชียร  พระแท่น 

10 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ อนามัยบ้านหนองสองตอน 

11 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน บริเวณ บ้านทนายหมี 

12 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ บานนายประเสริฐ  ชนะเลิศ 
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13 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ บ้านผู้ใหญ่เล็ก  หน้า อบต. 

14 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ  บ้านนายเก้า (เขาคอก) 

15 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ  บ้านนายฉาย  พุฒเอก 

16 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ  บ้านนายวงศ ์วงสิงห์ (หนองจอก) 

17 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ  บ้านนายบันเทิง   (หนองจอก) 

18 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ  บ้านนายณรงค์  น้อยวิจิตร (หนองบัว) 

19 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ บ้านหนองจอก (ขนาดใหญ่) 

20 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ  บ้านนายนิรันดร์  น้อยวิจิตร (หนองบัว) 

21 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก บริเวณ  บ้านนายพิง  ล าดวน 

22 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายชัว  เรือนทอง 

23 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ่อโรงเรียนหนองปลวก 

24 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายสมัย  แช่มเล็ก 

25 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนางสมหญิง  หนูขาว 

26 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนางบุญมา  วรภกัดี 

27 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายจันทร์มาศ 

28 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายสมพงษ์  สันต์สุข 

29 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายแก่น  ยิ้มใหญ่หลวง 

30 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายสมจิตร  สมศักดิ์ 

31 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายอุดร  ฉิมพวัน 

32 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายเอ่ียม  หนูขาว 

33 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้าน จ.ส.อ.ประมวล 

34 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้านนายสมจิต  ประทุมรัตน์ 

35 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม บริเวณ  บ้าน ร.ต.กามนิตย์ 

36 หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง บริเวณ  ซอยบ้านกุ๊กโหน่ง 

37 หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง บริเวณ  ซอยบ้าน พ.อ.จ านงค์ 

38 หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง บริเวณ  ศาลา SML วัดเขาเทพนิมิตร 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน  ณ  วันที ่20 มิถุนายน 2564 
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         5.5 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชน

ได้นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลเป็นจ านวนมาก ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ ส าหรับสถานที่ราชการยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารอยู่ 

 

      5.6 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนไม่มีที่ท าการไปรษณีย์ แต่มีบริการส่งไปรษณีย์จากไปรษณีย์
ประจ าอ าเภอ ซึ่งมีจ านวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย์ และประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการสถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่ตลาดผาสุก 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง และทุกวัน 

 

      องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ครบทั้ง 4 หมู่บ้าน 
 

                     องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

      องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่ยัง
คาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้น มีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนในการด าเนินการตามภารกิจให้บริการ อ านวยความสะดวกให้ประชาชน 

 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

     6.1 การเกษตร 
  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
รองลงมา คือ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง และอ่ืนๆ  ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส ข้าวโพด  
พืชผักที่มีการบริหารจัดการที่โดดเด่น และท านาบ้างเป็นบางส่วน โดยพ้ืนที่การเกษตรมีประมาณ 23,200 ไร่  
แยกเป็น  
 

ประเภท จ านวนพ้ืนที่ท าการเกษตร (ไร่) 
เกษตรกรรม – ท านา 370 
เกษตรกรรม – ท าไร่ 
    - มันส าปะหลัง  9,600 
    - ยูคาลิปตัส 1,950 
    - ข้าวโพด  7,500 
    - อ้อย  1,920 
    - ดีปลี 30 
    - ฝรั่ง 120 
    - พืชผัก 560 
    - อ่ืนๆ  150 
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6.2 การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนไม่มีการประมง เป็นการจับปลาตามธรรมชาติเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 
  

 6.3 การปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน

ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
 

 6.4 การบริการ 
* สถานีบริการน้ ามัน          จ านวน  1 แห่ง 
* ลานมัน                        จ านวน  1 แห่ง 
* ร้านขายของช า                       จ านวน  61 แห่ง  

* ร้านซ่อมรถ                        จ านวน  9 แห่ง 
* ร้านขายอาหาร                       จ านวน  6 แห่ง 
* ร้านเสริมสวย                        จ านวน  6 แห่ง 
* ร้านซักอบรีด                        จ านวน  3 แห่ง 
* บ้านเช่า                        จ านวน  9 แห่ง 
* เสาสัญญาณ                        จ านวน  5 แห่ง   
 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่  เป็นโบราณสถาน คือ  
วัดถ้ าขุนไกร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเสี้ยน แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก เนื่องมา
จากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ที่ยังไม่ได้รับการฟ้ืนฟูพัฒนาและอยู่ไกลตัวเมือง ไม่สะดวกในการเดินทาง ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ และ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของวัด  
 

 6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1 แห่ง คือ บริษัท       

ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเสี้ยน เป็น
โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ที่จะต้องใช้ก๊าซที่เกิดขึ้นจากบ่อหมักก๊าซ เพ่ือส่งเข้าเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า   
น้ ากากส่าที่ใช้ในการหมักปัจจุบันจะท าการขนส่งมาจากบริษัทน้ าตาลไทยเอทานอล (TSE)  สามารถผลิตก๊าซ
ชีวภาพได้ประมาณ 45,000 ลบ.ม./วัน เพ่ือน าไปผลิตกระแสไฟฟ้าจ าหน่ายให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย
มีก าลังการผลิต 2MW/ชั่วโมง หรือจ าหน่ายก๊าซให้แก่บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จ ากัด เพื่อน าไป
ผลิตก๊าซต่อไป / โทรศัพท์ : 034 - 531133 

 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
* ตลาดนัด                        จ านวน  1 แห่ง 
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 กลุ่มอาชีพในต าบลแก่งเสี้ยน   

กลุ่ม ที่ตั้ง 
(หมู่ที่) 

จ านวนสมาชิก 
(ราย) 

กิจกรรม 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
บ้านหนองสองตอน 

หมู่ที่ 4 40 ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ 
โทรศัพท์ : 081-8207550 

2. กลุ่มอาชีพสิริธรสมุนไพร หมู่ที่ 4 15 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
โทรศัพท์ : 085-1989884 

 

6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในวัยก าลังแรงงาน 
ร้อยละ ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับ
จังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรช่วงอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอก
พ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ และพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ซ่ึงปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

๗.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

     ๗.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

-  นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ ๙๙    
-  นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ ๑    

 

 โดยมีศาสนสถาน จ านวน  4 แห่ง  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน สถานที่ตั้ง 
จ านวนพระสงฆ์ 

พระ เณร ชี รวม 
1 วัดเนินพระงาม    หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 7 1 - 8 
2 วัดถ้ าขุนไกร หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก 5 - - 5 
3 ส านักสงฆธ์รรมอุทยาน หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 3 - - 3 
4 วัดเขาเทพนิมิตร หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 6 2 - 8 

รวม 21 3 - 24 
 

       7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
* ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
* ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
* ประเพณีวันเข้าพรรษา     ประมาณเดือน    กรกฎาคม   
* ประเพณีวันออกพรรษา   ประมาณเดือน    ตุลาคม   
* ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
 
 
 



~ 16 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุร ี

        7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการปักช าพันธ์
กล้าไม้ การร าโทน การสานแห 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูด ภาษากลาง 
    

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  1. ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน 
              2. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยกลุ่มอาชีพสิริธรสมุนไพร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน 
      
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
        8.๑ น้ า  ประชาชนในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ใช้น้ าในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้
จากน้ าฝน น้ าบาดาล และน้ าดิบจากแม่น้ าแควใหญ่  ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ า
ใต้ดินบางแห่งมีปริมาณน้อย ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้  และบางแห่งมีตะกอน ไม่สามารถใช้ดื่มและ
อุปโภคได้ 

 

8.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประกอบด้วยป่าหลายชนิดผสมกันอยู่ตาม
ธรรมชาติ ได้แก่ ป่าดิบแล้ง มักพบตามที่ราบลุ่มและริมห้วย ป่าเต็งรัง มักพบในพ้ืนที่บริเวณยอดเขาที่มีความสูงไม่
มากนัก และป่าเบญจพรรณมักพบติดต่อกับป่าเต็งรัง และอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า สภาพป่าส่วนใหญ่มีสภาพป่าอุดม
สมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ป่าสัก ส่วนไม้พ้ืนล่าง ได้แก่ ไม้ไผ่ เถาวัลย์ และหญ้าชนิดต่าง ๆ 

 

8.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นที่ราบระหว่างภูเขา และสลับกับภูเขา 
 

8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูกท าการเกษตร 

ท าไร่ และที่อยู่อาศัย เป็นร้านค้า ตามล าดับ และมีพ้ืนที่สาธารณะทางทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ า  
ต้นไม้ ส่วนทรัพยากรด้านน้ าในการท าการเกษตรต้องรอช่วงฤดูฝน เพราะมีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  
สภาพโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง เป็นดินลูกรังและดินปนทราย 

 
9.  โครงสร้าง อ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น     

 

โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. (คนที่ 1) รองนายก อบต. (คนที่ 2) 

เลขานุการนายก 
อบต. 
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ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาตรี  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (คนที่ 1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (คนที่ 2) ประถมศึกษาปีที่ 6  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
                

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  3  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักงานปลัด 
(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(2)  หัวหน้าส านักปลัด   
(3)  นักวิชาการศึกษา   
(4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(5)  นักพัฒนาชุมชน   
(6)  นักทรัพยากรบุคคล   
(7)  ครู   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (๑)  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ   
    (๒)  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ า) 
    (3)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก      
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (๑) พนักงานขับรถยนต์     

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการคลัง   
(3)  นักวิชาการเงินและบัญชี   
(4)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   
(5)  เจ้าพนักงานพัสดุ   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     
    
  

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
(2)  นายช่างโยธา    

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา    

จ านวน  ๑4  คน จ านวน  6  คน 

ปลัด อบต. 

กองคลัง กองช่าง ส านักปลัด 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านักปลัด กับอีก 2 
กองงาน ทั้งหมดมี 3 ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑4 คน พนักงานจ้าง จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 
21 คน  โดยมีภารกิจการบริหารงาน ดังนี้ 
               1. ส านักงานปลัด 

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท าร่างข้อบังคับการจัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. การด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง การบังคับบัญชา 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
แบ่งออกเป็น 9 งาน คือ 

1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
          -  การบริหารงานบุคคล 

   -  การบริหารงานทั่วไป 
   -  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
   -  กิจการทะเบียน 
   -  การปกครอง 
9.                        -  การประชาสัมพันธ์ 

                     -  การร้องทุกข์ ร้องเรียน นิติการ   
  -  การประสานงาน 

                               -  กิจการสภา 
                               -  การเลือกตั้ง 
   -  การจัดท าค าสั่ง ประกาศ 
                               -  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน     

  1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -  การจัดท างบประมาณ 
                     -  การติดตามผลการด าเนินงานตามงบประมาณ 
                     -  การวิเคราะห์ใช้จ่ายงบประมาณ  
                     -  การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติฯ 
  -  การส่งเสริมวิชาการและแผน 

1.3 งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภาใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  -  การตรวจสอบแผนพัฒนา 
  -  การตรวจสอบการงบประมาณ 
  -  การตรวจสอบการพัสดุ 
  -  การตรวจสอบการเบิกจ่าย 
                     -  การตรวจสอบการเงินการบัญชี และทรัพย์สิน 

-  การตรวจสอบการบริหารด้านอื่นๆ 
1.4 งานรักษาความสงบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  -  การวางแผนและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                     -  การวางแผนและการรักษาความสงบเรียบของประชาชน 
                     -  การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย 
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                     -  การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
-  การวางแผนจราจร 
-  ศูนย์จิตอาสาฯ 

1.๕ งานการเกษตร และสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
  -  การวางแผนส่งเสริมการเกษตร 
  -  การช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร 
  -  การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และการประมง 

      -  การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตร 
               -  การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  การขุดลอกแหล่งน้ า 
1.6 งานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  

  -  การป้องกันและบ าบัดยาเสพติด 
  -  การป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้ง โรคติดต่อ โรคระบาด ฯลฯ  
  -  การบริการสาธารณสุข 

      -  การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 
               -  การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
               -  การจัดสถานที่กักกันเพ่ือป้องกันระงับโรคติดต่อ 

-  การส่งเสริม รักษา ฟ้ืนฟู ด้านสุขภาพ 
1.7 งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   

  -  การจัดตั้งประชาคม 
  -  การจัดเก็บสถิติข้อมูล 
  -  การจัดประชุม สัมมนา อบรม 

      -  การให้ความรู้ทางด้านวิชาการ 
               -  การรณรงค์กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน 
               -  การรณรงค์กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต                 

1.8 งานสังคมสงเคราะห ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  -  การบริการสาธารณะ 
  -  การส ารวจและวางแผนสถิติด้านสังคมสงเคราะห์ 
  -  การสังคมสงเคราะห์สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

      -  การจัดสวัสดิการสังคม 
               -  การช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-  การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ 
1.9 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  

  -  การบริหารงานการศึกษา 
  -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  -  การวางแผนการจัดการศึกษา 

      -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

               -  การบริการสนับสนุนการศึกษา  
               -  การส่งเสริมการศาสนา 
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               -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
               -  การส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ 
               -  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

           2.  กองคลัง     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี และทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน

การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  
การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวันการรับ และจ่ายขาด
เงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต.  
ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บภาษี  
การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ  

2.1 งานการเงิน และบัญช ี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
   -  การรับเงิน/เบิกจ่ายเงิน 
   -  การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   -  การเก็บรักษาเงิน      
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  

  -  การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  -  งานพัฒนารายได้ 
  -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

  2.3 งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

 3.  กองช่าง   
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการตามภารกิจของ อบต. งานซ่อม

บ ารุง และจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.  การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท า
โครงการ การออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา 
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ 
  3.1 งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ     

-  การควบคุม/ตรวจสอบงานก่อสร้าง 
  -  งานทะเบียนเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
  -  งานศูนย์เครื่องจักรกล 
  -  การควบคุมอาคารผังเมือง 

-  การซ่อมบ ารุงทาง/เครื่องจักร 
-  การวางแผน ส ารวจ ออกแบบ 
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  -  การก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  -  งานไฟฟ้า และประปา 
  -  การขอใบอนุญาต 

  3.2 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
  -  งานระบบการรักษาความสะอาด 
  -  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
  -  การจัดท าสถิติ และการวางแผน 
  -  งานระบบการจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
  -  งานระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     

  3.3 งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
  -  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
  -  งานสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ  
  -  การจัดการสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น    

-  การส ารวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะ 
  3.4 งานบ าบัดน้ าเสีย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  

  -  งานระบบควบคุมบ าบัดน้ าเสีย 
  -  งานระบบการรักษาความสะอาด 
  -  งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน ระบบบ าบัดน้ าเสีย     

 

 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล คือ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฎรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของต าบลตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(มาตรา 66) 

2. องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 
- จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
- รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
- ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ  
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
- คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร 
3. องค์การบริหารส่วนต าบล อาจท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 
  - ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 - ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
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 - ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
 - ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 - บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

   - หาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- ให้มีตลาด  
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
- การผังเมือง 

4. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

- การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
- การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 

- การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
- การสาธารณูปการ 
- การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
- การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- การจัดการศึกษา 
- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
- การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
- การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
- การส่งเสริมกีฬา 
- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
- การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
- การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
- การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
- การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
- การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอืน่ๆ 
- การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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- การผังเมือง 
- การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
- การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
- การควบคุมอาคาร 
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

 ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ด าเนินภารกิจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความ
ต้องการ ความไม่มี ความไม่รู้ของชุมชน โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราช 
บัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 โดย
การจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาต าบลประจ าปี ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินการตามภารกิจและตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ก าหนด
ภารกิจไว้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))* 
 1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))* 
 1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒))* 
 1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓))* 
 1.5 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (มาตรา 1๖ (2))** 

   1.6 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔))** 
   1.7 การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))** 
   1.8 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖))** 

1.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
          2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))* 
   2.2 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (2))* 
   2.3 การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))* 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุร ี

   2.4 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา ๖๘ (๔))* 
   2.5 การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))** 
   2.6 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(มาตรา ๑๖ (๑๐))** 
   2.7 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓))** 
   2.8 การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔))**   
   2.9 การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (มาตรา ๑๖ (๑8))** 
   2.10 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))** 
   2.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
3.1 การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))* 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))* 
3.3 การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))*   และมาตรา 16 (25)** 
3.4 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (12))** 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))**  
3.6 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา ๑๖ (20))** 
3.7 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (21))** 
3.8 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (22))** 
3.9 การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอ่ืน (มาตรา 16 (2๓))** 
3.10 การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27))** 
3.11 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐))** 
3.12 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

    4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))* 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕))* 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))* 
4.4 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา ๖๘ (9))* 
4.5 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (มาตรา ๖๘ (๑๐))* 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑))* 
4.7 การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))* 
4.8 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))** 
4.9 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26))** 
4.10 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗))* 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุร ี

5.2 การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  (มาตรา ๑๖ (๒๔))** 

5.3 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา๖๗ (๘))* 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))* 
6.3  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (1๕))** 
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16))** 
6.5 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  

  7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

7.1 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))* 

7.2 กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด (มาตรา 16 (31))** 

7.3 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  การด าเนินการตามภารกิจ และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้ หากสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ก็
จะสามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ และที่ส าคัญสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างดีอีกด้วย 
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