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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
ตำมที่ภำครัฐได้เช่ือมโยงเป้ำหมำยกำรพฒันำที่ย่ังยืนของสหประชำชำติเข้ำกับแผนยุทธศำสตร์ชำต ิ20 

ปี ของประเทศไทย และยุทธศำสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่ำงปี 2560 ถึง ปี 2579    โดยน้อมน ำเอำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นกำรพัฒนำแบบย่ังยืน โดยค ำนึงถึงส่ิงแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักกำร
ทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล อดุลยเดชบรมนำถบพิตร มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนิน
นโยบำย เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต และยกระดับรำยได้ของประชำชน แก้ไขปัญหำเชิงโครงสร้ำงกำรผลิตภำค
เกษตร เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร พัฒนำโภชนำกำรและควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร เพื่อน ำไปสู่ควำม
มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ของประชำชนและประเทศชำติ ซ่ึงสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรำงกูร รัชกำลที่ 10 ก็ทรงมีพระปณิธำนแน่วแน่ที่จะสำนตอ่ ในพระรำชด ำรขิองพระรำชบิดำ เพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนให้มีคณุภำพชีวิตทีด่ีข้ึน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เป็นมหำวิทยำลัยที่พระรำชำประสงค์ให้
เป็นมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฎ พ.ศ. 2547 มำตรำ 7ที่ระบุ
ให้มหำวิทยำลัยเป็นสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ินเสริมพลังปัญญำของแผ่นดิน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์เพื่อยกคุณภำพมำตรฐำนมหำวิทยำลัยรำชภัฎสู่คุณภำพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่ำงมืออำชีพ กำรยกคุณภำพมำตรฐำนชีวิตของชุมชน ท้องถ่ิน และพื้นที่ให้มีควำมเข้มแข็ง
และย่ังยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ใน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ โดยมีกลยุทธ์ในกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติจำกภำยในและภำยนอกเพื่อร่วมกันศึกษำ
แก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญใน
กำรพัฒนำชุมชน และท้องถ่ิน  มีกลไกสนับสนุนกำรปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณำกำรเพื่อท้องถ่ินตอบสนองต่อ
นโยบำยของมหำวิทยำลัยซ่ึงมุ่งเน้นกำรบูรณำบริกำรวิชำกำร กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย โดยมี
กระบวนกำร/วิธีกำร มีนโยบำยสนับสนุน มีองค์ควำมรู้ มีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำชุมชน และ
สังคม ซ่ึงเป็นศักยภำพของมหำวิทยำลัยในกำรที่จะก้ำวไปสู่มหำวิทยำลัยเพื่อรับใช้สังคม ท ำหน้ำที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้ำนวิชำกำรให้ชุมชนท้องถ่ินเกิดควำมเข้มแข็ง และย่ังยืน โดยกำรออกแบบกำรท ำงำนเพื่อสร้ำงกลไก
เชิงระบบที่เช่ือมงำนประกันคุณภำพองค์กรกับกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อใหม้ีกำรสำนพลังจำกทุกคณะร่วมกับองคก์ร
ภำคี  มีกำรยกระดับคุณภำพงำนวิชำกำรเพื่อรับใช้สังคม และเกิดกำรพัฒนำระบบกำรรับรองคุณภำพงำน
วิชำกำรเพื่อสังคม  
   ดังน้ันจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรท ำงำนทีมุ่่งเน้นกำรท ำงำนบรกิำรวิชำกำรรบัใช้สังคม ซ่ึงมหำวิทยำลัย
ได้ด ำเนินงำนด้ำนพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจน ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนจังหวัด
ปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว  โดยควำมร่วมมือกันของทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย ส ำหรับหมู่บ้ำนคลองน้ ำ
เขียว หมู่ที่ 7 ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เป็นหน่ึงในหมู่บ้ำนที่มหำวิทยำลัยเลือกเข้ำไป
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ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลชุมชนให้ได้มำซ่ึงสภำพปัญหำ และส่ิงที่ชุมชนต้องกำรรับกำรพัฒนำที่แท้จริง เพื่อให้
สำมำรถแก้ปัญหำของชุมชนได้ตรงจุดน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนอย่ำงยั่งยืน และได้จัดท ำโครงกำรสรำ้ง
เครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถ่ิน เสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสำมำรถ
ด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้คนในชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรชีวิตตนเองได้อย่ำงสมดลุและมี
ควำมเหมำะสม สำมำรถด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับกำรส่งเสริมภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 
เพิ่มคุณค่ำและมูลค่ำ เสริมเศรษฐกิจฐำนรำกในชุมชนให้มีควำม เข้มแข็ง มั่นคง น ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองและ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้ำนมีคุณภำพชีวิตและรำยไดท้ี่เพิ่มข้ึน  
 
วัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจลงพื้นที่ชุมชน 

1. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำและแก้ปัญหำชุมชนท้องถ่ิน 
2. เพื่อส ำรวจข้อมูลและจัดท ำฐำนข้อมูลหมูบ่้ำน 
3. เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชน 
4. เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำครัวเรือนในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน 
 

ขอบเขตกำรส ำรวจลงพื้นที่ชุมชน 
บ้ำนคลองน้ ำเขียว หมู่ 7  ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

 
วิธีกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 

1. พบผู้น ำชุมชนเพื่อแนะน ำตัวและประสำนขอควำมช่วยเหลือเพื่อขอข้อมูลพื้นฐำนและ  
สภำพแวดล้อมทั่วไป 

2. พบและสร้ำงควำมรูจ้ักกับผู้น ำชุมชน ประชำชนในชุมชนเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงกำร และ  
สัมภำษณ์เชิงลึกกับผู้น ำชุมชน  

3. สนทนำกลุ่มร่วมกับผู้น ำชุมชนและประชำชนเก่ียวกับบริบทของชุมชนและประเด็นปัญหำชุมชน 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

4. สนทนำกลุ่มเพื่อวิเครำะห์ ค้นหำศักยภำพ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ของชุมชน 
5. ส ำรวจสภำพแวดล้อม สภำพภูมิประเทศ เย่ียมชม ถ่ำยภำพสถำนที่ส ำคัญในชุมชน 
6. พบครัวเรือนเป้ำหมำยและส ำรวจข้อมูลรำยครวัเรือน  
7. สนทนำกลุ่มวิเครำะห์ควำมตอ้งกำร ก ำหนดประเดน็กำรพัฒนำของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 

1. พูดคุยและสอบถำมตำมครวัเรือน 
2. ชุดค ำถำม (Focus Group) 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลบริบทชุมชน 

1.ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

ค ำขวัญหมู่บ้ำน  
 คลองน้ ำเขียวคู่ป่ำ ปำงสีดำอยู่ใจ สัตว์ป่ำเกล่ือนไร งำมวิไลได้มำเย่ือน 

วิสัยทัศน์ 
เป็นหมู่บ้ำนพึ่งพำตนเอง ตำมวิถีพอเพียง มีน้ ำตกปำงสีดำเป็นต้นทุน เน้นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรปำ่ไม้ 

และมีกำรบริหำรจัดกำรหมู่บำ้น ภำยใต้ชีวิตประชำธปิไตย 

ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรพัฒนำแบบมีส่วนร่วม เน้นกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรป่ำไม ้

กลยุทธ์ 
สร้ำงภูมิคุ้มกันในหมู่บ้ำน อบรมควำมรูเ้ยำวชนด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรปำ่ไม้ สร้ำงควำมเข้มแข็งใน

กำรพึ่งพำตนเอง 

ประวัติหมู่บ้ำน 
บ้ำนคลองน้ ำเขียวก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยมีนำยขันโท นำยซ้อน โพธ์ิชัย และครอบครัว ได้เข้ำมำ

อยู่เพื่อเป้นหัวหน้ำคนงำนตัดไม ้ต่อมำปี พ.ศ. 2507 มีนำยเหลือ หงส์ศิริ และครอบครัว เข้ำมำจับจองที่ดนิ 
และได้เชิญชวนพี่น้องมำอยู่ด้วย โดยในขณะน้ัน ข้ึนกับ หมู่ 4 บ้ำนโคกอีหลง ต ำบลท่ำแยก ก่ิงอ ำเภอสระแก้ว 
จังหวัดปรำจีนบรุี ในปี พ.ศ. 2507-2508 มีประชำกรเพิ่มมำกข้ึน ได้ขอแยกหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 บ้ำนคลองศรีเมือง 
และในปี พ.ศ. 2509 ได้ขอแยกหมู่บ้ำนออกมำเป็นบ้ำนคลองน้ ำเขียว หมู่ที่  7 ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอสระแก้ว 
จังหวัดปรำจีนบรุี และเปล่ียนเป็นอ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้วต่อมำ ปัจจุบันมีนำยวีระพงษ์ ถันถำจิตร เป็น
ผู้ใหญ่บ้ำน 

 
2.ข้อมูลด้ำนสภำพนิเวศวิททยำ 

สภำพพื้นที่ 
เป็นพื้นที่รำบเชิงเขำ มีล ำคลองน้ ำเขียวไหลผ่ำน ชุมชนอยู่กันแบบมีควำมหลำกหลำยทำงภูมิล ำเนำ 

เน่ืองจำกมีกลุ่มผู้อพยพเข้ำมำอยู่ใหม่จำกจังหวัดบรุีรัมย์ กรุงเทพ และจังหวัดนครรำชสีมำ เป็นต้น 

ที่ตั้งและอำณำเขต 
หมู่ที่ 7 ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 6,250 ไร่ และมีสภำพพ้ืนที่เป็นที่

รำบเชิงเขำ ห่ำงจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำแยก ระยะทำง 19 กิโลเมตร ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สระแก้วไปทำงทิศใต ้ระยะทำง 30 กิโลเมตร มีอนำเขตติดต่อดังน้ี  
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ทิศเหนือ จรดอุทยำนแห่งชำตปิำงสีดำ อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ทิศใต้  จรดบ้ำนปำงสีดำ หมู่ที่ 15 ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันออก จรดบ้ำนท่ำกระบำก หมู่ที่ 10 ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก จรดบ้ำนน้อย หมู่ที่ 11 ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

สภำพภูมิอำกำศ 
บ้ำนคลองน้ ำเขียวจะมีอำกำศเย็นตลอดทัง้ปเีน่ืองจำกมีสภำพอำกำศพื้นที่เปน้ที่รำบเชิงเขำ มีสภำพ

ภูมิอำกำศแบ่งเป็น 3 ฤดู 
ฤดูหนำว ช่วงเดือนพฤศจิกำยน – เดือนกุมภำพันธ์ 
ฤดูร้อน  ช่วงเดือนมีนนำคม - เดือนพฤษภำคม 
ฤดูฝน  ช่วงเดือนมิถุนำยน - เดือนตุลำคม  
อุณหภูมิต่ ำสุด 20.30   องศำเซลเซียส   สูงสุด   35.50   องศำเซลเซียส 

 
3.สภำพพื้นฐำนด้ำนเกษตรกรรม 

ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรำย  ประมำณ  75% ดินลูกรังประมำณ 15 % ลักษณะดินใน
พื้นที่เป็นดินเหนียวประมำณ 10 %   

ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
 ต ำบลท่ำแยก อ. เมือง จ. สระแก้ว มีแหล่งน้ ำที่ใช้ส ำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ ำนวน  5  แห่ง   แหล่ง
น้ ำทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ ำที่เกิดข้ึนตำมธรรมชำติและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรปรับปรุง
ก่อสร้ำงข้ึนใหม่เพื่อเพียงพอกับกำรอุปโภคและบริโภคของประชำชน  ดังน้ี 
    สระน้ ำ    1 แห่ง 
    คลองชลประทำน  1 แห่ง  

บ่อน้ ำตื้น   207 แห่ง 
    ประปำหมูบ่้ำน   15      แห่ง  

บ่อบำดำล   55 แห่ง 
อ่ำงเก็บน้ ำ   1 แห่ง 
ฝำย    2 แห่ง 

  ล ำคลอง/หนอง/บึงธรรมชำต ิ 21 แห่ง 
กำรเพำะปลูก 
คนในชุมชนส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตร ท ำนำข้ำวปลีะ 1 ครั้ง  ปลูกต้นยูคำลิปตัส ไม้ไผ่ และปลูกมัน

ส ำปะหลัง 
กำรเลี้ยงสัตว์    
เล้ียงไก่ กบ จิ้งหรีด 
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4.ข้อมูลด้ำนประชำกร 
- จ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนประชำกร เพศ อำยุ 

ปี ครัวเรือน 
(หลัง) 

ชำย (คน) หญิง (คน) รวม(คน) 
ปรกติ พิกำร ปรกติ พิกำร 

2558 177 355 11 386 4 756 
2562 248 388 1 323 5 817 
 

5. ข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภค 

เส้นทำงคมนำคม 
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำแยกมีเส้นทำงคมนำคมในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ เป็น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  70 เป้ำหมำยคือต้องกำรให้ได้มำกกว่ำน้ีหรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหำรมี
นโยบำยที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสำย  ปัญหำคือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้เน่ืองจำกพื้นที่ยังไม่เป็นที่สำธำรณะ  จะด ำเนินกำรได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สำธำรณะ  
ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีเส้นทำงคมนำคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและพื้นที่
ใกล้เคียงมีดังน้ี 
 - ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข   3462  สำยสระแก้ว – น้ ำตกปำงสีดำ 
     หมำยเลข 3495  สำยท่ำกะบำก  -  ต ำบลแซออร์ 
 - กำรจัดกำรขนส่งมวลชน   รถโดยสำรประจ ำทำง   สระแก้ว – ปำงสีดำ 

กำรไฟฟ้ำ 
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำแยกมีกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 

90 เปอร์เซ็นต์  ปัญหำคือไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงหรือที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด  เน่ืองจำกพื้นที่ที่มีควำมต้องกำรให้ตดิตัง้ไฟฟ้ำส่องสว่ำงน้ันยังไม่เป็นทีส่ำธำรณะ  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เช่นเดียวกับถนน กำรแก้ปัญหำคือ  ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำ ย 
เพื่อที่จะท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่  และวิธีกำรที่จะด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร  ทั้งน้ี  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนน้ีไว้แล้ว และได้แจ้งประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผล
เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีไฟฟ้ำใช้  ดังน้ี 

(1)  จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำ  2,424   หลังคำเรือน 
  (1)  ไฟฟ้ำสำธำรณะ จ ำนวน 2  จุด ครอบคลุมถนนทุกสำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

กำรประปำ 
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำแยกมีกิจกำรประปำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเอง 

สำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลุมทกุหลังคำเรือน  คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหำคือ  มี
ข้อร้องเรียนเรื่องน้ ำประปำขุ่นบ่อยครั้ง สำเหตุเน่ืองจำกเป็นท่อประปำเก่ำเกิดกำรตกตะกอนของน้ ำ และไม่มี
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แหล่งน้ ำดิบในกำรผลิตประปำต้องขอใช้จำกพื้นที่ อ่ืนท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยมำก ประปำขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลยังไม่สำมำรถที่จะผลิตเป็นน้ ำประปำส ำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมำณสูงมำกในกำรด ำเนินกำร  
ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยังไม่ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำสำมำรถที่จะจัดหำน้ ำดิบส ำหรับผลิต
ประปำให้ชุมชนได้ กำรแก้ปัญหำคือ กำรลงพื้นที่ด ำเนินกำรแก้ไขตำมจุดที่เกิดปัญหำในทันที  กำรพิจำรณำ
โครงกำรต่ำงๆ  ที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้น้ัน เช่น โครงกำรก่อสร้ำงโรงสูบจ่ำยสำรเคมีและเก็บสำรเคมีกำร
ประปำ ฯลฯ   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้น ำบรรจุในแผนพัฒนำสำมปีเพื่อที่จะพิจำรณำด ำเนินกำรในปี
ต่อไป  เมื่อมีงบประมำณและควำมจ ำเป็นก็สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตอ่เน่ือง เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของประชำชนต่อไป  ปัจจุบันประชำชนมีประปำใช้  ดังน้ี 

(1)  จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ ำประปำ    2,424   หลังคำเรือน 
(2)  ปริมำณกำรใช้น้ ำประปำเฉล่ีย    500 - 550   ลบ.ม.  ต่อวัน 

 
6.ข้อมูลด้ำนสังคม   

ประชำชนในหมู่บำ้นคลองน้ ำเขียวส่วนใหญ่อพยพมำจำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำค
ตะวันออก ย้ำยถ่ินฐำนมำ เป็นระบบเครือญำต ิมีควำมเอ้ือเฟื้อต่อกัน และมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดควำม
สำมัคคีและเครือข่ำยในชุมชน เช่น จัดตั้งกลุ่มเยำวชนรุ่นใหม่ โดยมีกำรจัดกิจกรรมคำ่ยเยำวชน มุ้งเน้นสร้ำง
ค่ำนิยมในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง  

 
7.ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ   

- ในหมู่บ้ำนคลองน้ ำเขียวในต ำบลท่ำแยก อ. เมือง จ. สระแก้ว  เปิดสอนในระดับช้ันประถมศึกษำ 
เป็นเขตกำรศึกษำของ 3 หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนคลองน้ ำเขียว บ้ำนปำงสีดำ และบ้ำนน้อย  

ช้ัน/เพศ ชำย หญิง รวม 
อบ.1 0 0 0 
อบ.2 11 4 15 
อบ.3 7 2 9 
ป.1 11 11 22 
ป.2 7 8 15 
ป.3 10 12 22 
ป.4 11 10 21 
ป.5 6 9 15 
ป.6 8 6 14 

รวมประถม 71 62 133 
คร ู 2 8 10 
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- ในต ำบลท่ำแยก อ. เมือง จ. สระแก้ว 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ ประชำกรอำยุ 15 - 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่ำน  เขียนภำษไทย

และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้  เด็กอำยุ  6-15  ปี  ร้อยละ 100 ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9  ปี   ได้เรียนต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปีที่ 4  หรือเทียบเท่ำ และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงำนท ำ ร้อยละ  99   ด้ำนกำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหำคือ  ยังไม่สำมำรถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  กำรแก้ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  กำรสนับสนุนอำหำรเสริมนม  อำหำรกลำงวัน ในหับทำงโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่ำงๆ กับทำงโรงเรียน    
สังกัด สพฐ.  อบต. 
1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลท่ำแยก     3 แห่ง 
- จ ำนวนครูผู้ดูแลเด็ก   

- จ ำนวนผู้ดูแลเด็ก  2 คน 

- จ ำนวนนักเรียน  9 คน 
2.โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   

2.1 โรงเรียนต ำบลท่ำแยก 
- ระดับก่อนประถมศกึษำ   

- จ ำนวนครู   9 คน  

- จ ำนวนห้องเรียน 11 ห้อง  

- จ ำนวนห้องเรียน 254 คน  
2.2  ระดับประถมศึกษำ 
- จ ำนวนครู   112 คน  

- จ ำนวนห้องเรียน 94 คน  

- จ ำนวนห้องเรียน 1,531 คน  
 
8.ข้อมูลด้ำนกำรสำธำรณะสขุ   

หำกเป็นอำกำรไม่สบำยทั่วไปคนในชุมชมจะเข้ำไปรบักำรรกัษำทีส่ถำนีอนำมัยใกล้ ๆ  ชุมชน คือ 
สถำนีอนำมัยคลองผักขม และหำเป็นหนักจะเข้ำมำรบักำรรักษำที่โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว
นอกเหนือจกน้ันมีกำรจัดตั้งกลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมูบ่้ำน (อสม.) ท ำหน้ำที่ในกำรดูแล เฝ้ำระวัง 
ด้ำนสุขภำพของคนในชุมชน 
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9.ข้อมูลด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเช่ือ 
มีวัดประจ ำหมู่บำ้น คือวัดคลองคลองน้ ำเขียว (ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้ำนปำงวสีดำ) ชุมชนนับถือศำสนำพุทธ 

แต่ก็มีควำมเช่ือแบบภำคอีสำนเรื่องกำรท ำขวัญ (สู่ขวัญ/เรียกขวัญ ตำมภำษำอีสำน) เวลำที่เจ็บไข้และรักษำ
หำยหรืออำกำรดีข้ึน  จะมีพิธีท ำขวัญ เพื่อให้ปลอดภัย ไม่เจ็บ ไม่ป่วยอีก  

ประเพณีและงำนประจ ำปี ได้แก่ 
-  ประเพณีวันข้ึนปีใหม่   ประมำณเดือน มกรำคม 
-  แห่ช้ำงสืบสำนประเพณีบญุผะเหวด ประมำณเดือน เมษำยน 
-  ประเพณีท ำบุญกลำงบ้ำน  ประมำณเดือน พฤษภำคม 
-  ประเพณีวันสงกรำนต์    ประมำณเดือน เมษำยน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมำณเดือน ตุลำคม  พฤศจิกำยน 
-  ประเพณีวันเข้ำพรรษำ  ออกพรรษำ ประมำณเดือน  กรกฎำคม  ตุลำคม  พฤศจิกำยน 
 

10.ข้อมูลด้ำนเศรษฐกจิ  
- ประชำกรในหมู่บ้ำนคลองน้ ำเขียวส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ  

อำชีพ ครัวเรือน 
อำชีพหลักของครัวเรือน 

1. ท ำไร  
- ไร่มันส ำปะหลัง 25 (65 ไร่) 

- ยูคำลิปตัส 40 (200 ไร่) 

2. รับรำชกำร 15 
3. อำชีพท ำนำ 29 (145 ไร่) 
4. ท ำสวน 56 
5. รับจ้ำง 68 

อำชีพเสริมหรืออำชีพรอง 
1. เล้ียงแพะ 3 
2. สำนเข่งปลำทู 11 
3. ปลูกผักสวนครัว 20 
4. เย็บผ้ำ 4 
- จ ำนวณกลุ่มอำชีพในหมูบ้ำน มีทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่  

1. กลุ่มสำนกระเป๋ำสำนเส้นพลำสติก จ ำนวนสมำชิก 15 คน 
2. กลุ่มสำนเข่งปลำทู   จ ำนวนสมำชิก 13 คน 
3. กลุ่มเล้ียงแพะ   จ ำนวนสมำชิก 8  คน 
4. กลุ่มออมเงินวันละบำท  จ ำนวนสมำชิก 120 คน 
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5. กลุ่มฌำปนกิจผู้สูงอำยุ  จ ำนวนสมำชิก 220 คน 
6. กลุ่มท ำขนม    จ ำนวนสมำชิก 10 คน 
7. กลุ่มท ำดอกไม้   จ ำนวนสมำชิก 10 คน 

- กองทุนในหมู่บ้ำนคลองน้ ำเขียวมีจ ำนวน 4 กองทุน 
1. กองทุนเงินล้ำน 
2. กองทุนเงินออมวันละบำท 
3. กองทุนประปำ 
4. ศูนย์ออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

- ด้ำนผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้ำนคลองน้ ำเขียว 
- มีกำรจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวคอืน้ ำตกปำงสีดำ มำออกแบบเป็นที่ระลึกเพื่อจ ำหน่ำย เช่น เส้ือ
สกรีน หมวก และพวงกุญแจลำยผีเส้ือ  
-กระเป๋ำสำนจำกเส้นพลำสติก ได้รับมำตรฐำนระดับชุมชน (มผช.) และระดับ OTOP 2 ดำว 

 
11.ข้อมูลด้ำนกำรเมืองและกำรปกครองท้องถิน่ 

องค์กำรบริหำรสวนต ำบลไดแ้บ่งเขตหมู่บำ้น  มีทั้งหมด  15  หมู่บ้ำน  แต่ละหมู่บ้ำนมีผู้ใหญ่บำ้นและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประชำชนให้ควำม
ร่วมมือด้ำนกำรเลือกตั้งเป็นอย่ำงดี  เช่น  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในวันที่ 18  
สิงหำคม  พ.ศ. 2556  ประชำชนมำใช้สิทธิเลือกตั้ง จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน  4,245   คน  จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน  9,168  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.31  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในวันที่  12  ตุลำคม  พ.ศ.  2556  มีผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 6,272 คน จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน 9,168 คน  คิดเป็นร้อยละ  69.10 ปัญหำคือกำรแข่งขันทำง
กำรเมืองค่อนข้ำงสูง มีจุดที่น่ำสังเกตคือ มีกำรย้ำยเข้ำย้ำยออกช่วงที่จะมีกำรเลือกตั้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือก
ผู้ใหญ่บ้ำน  สมำชิกสภำ  นำยกเทศมนตรี  โดยเฉพำะ กำรคัดเลือกผู้ใหญ่บ้ำน  กำรแก้ไขปัญหำขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคือ  ขอควำมร่วมมือ  ผู้น ำ  เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรม
และให้รำยงำนอ ำเภอทรำบ  กำรรณรงค์  ประชำสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เก่ียวกับข้อกฎหมำยของกำร
เลือกตั้งที่กระท ำได้และท ำไม่ได้ให้ประชำชนได้รับทรำบ ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้
พยำยำมแก้ไข  โดยเรื่องจำกกำรประชุมประชำคมท้องถ่ินทุกชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จำกผลกำรประชุมทุกครั้งที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดข้ึน มี
ประชำชนสนใจเข้ำร่วมประชุมรวมทั้งแสดงควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย  ส่งผลให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ด ำเนินงำนตำมควำมต้องกำรของประชำชน และประชำชนได้รับและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล นอกจำกน้ี  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้จัดโครงกำรอบรมศึกษำ  ดูงำน   ของคณะผู้บริหำร  
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  อสม. และผู้น ำหมู่บ้ำน  โครงกำร
อ่ืนๆ ส ำหรับประชำชนอีกหลำยโครงกำร  เพื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับมำพัฒนำองค์กำรบริหำร
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ส่วนต ำบลให้เจริญเท่ำเทียมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ืนๆ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีโครงกำ รจัดซ้ือ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนใหท้ันสมัยและมปีระสิทธิภำพ  โครงกำรบำงโครงกำรตอ้งระงับไว้เน่ืองจำก
ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ  มีอัตรำก ำลังพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำกัด ไม่เพียงพอต่อกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนในด้ำนบริกำร  โดยองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแบ่งเขตกำรปกครอง  ดังน้ี 

เขตกำรปกครอง 
เดิมเป็นเขตกำรปกครองของอ ำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  ได้จัดตั้งเป็นสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลท่ำแยก  ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เมื่อวันที่  2 6  
เดือนธันวำคม พ.ศ.  2539  และได้เปล่ียนแปลงฐำนะสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำฉบับกฤษฎีกำ เล่ม 113  ตอนพิเศษ  52  ง  ลงวันที่  25  ธันวำคม พ.ศ. 2539  เป็นองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลต ำบลท่ำแยก  ในวันที่  16  ธันวำคม พ.ศ. 2539  มีพื้นที่ 99.64  ตำรำงกิโลเมตร  หรือ  
62,275  ไร่  ระยะห่ำงจำกตัวจังหวัดสระแก้ว 18  กิโลเมตร  
       อำณำเขตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลท่ำแยก 
       ทิศเหนือ  ต ำบลตล่ิงชัน อ ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ 
 ทิศตะวันออก  ต ำบลโนนหมำกเค็ง   อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว  
 ทิศใต้   ต ำบลหนองบอน   อ ำเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว    
 ทิศตะวันตก  ต ำบลโคกปี่ฆ้อง   อ ำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว    

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแบ่งเขตกำรปกครองต ำบลทำ่แยก แบ่งเป็น.....15....หมู่บ้ำน  ได้แก่ 
    บ้ำนป่ำระก ำ  หมู่ที่ 1  

  บ้ำนหอย  หมู่ที่ 2  
  บ้ำนทุ่งแฝก  หมู่ที่ 3  
  บ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ 4  
  บ้ำนคลองหอย  หมู่ที่ 5  
  บ้ำนคลองศรีเมือง หมู่ที่ 6  
  บ้ำนคลองน้ ำเขียว หมู่ที่ 7  
  บ้ำนคลองผักขม หมู่ที่ 8  
  บ้ำนคลองปำโด หมู่ที่ 9  
  บ้ำนท่ำกระบำก หมู่ที่ 10  
  บ้ำนน้อย  หมู่ที่ 11  
  บ้ำนกิโลสำม  หมู่ที่ 12  
  บ้ำนเนินไฮ  หมู่ที่ 13   
 บ้ำนน้ ำล้อม  หมู่ที่ 14  
 บ้ำนปำงสีดำ  หมู่ที่ 15 
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กำรเลือกตั้ง   เดิมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไดแ้บ่งเขตกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่
แยก  ทั้งเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็น 16  หน่วยเลือกตั้ง  15  หมู่บ้ำน ดังน้ี 

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่  1  บ้ำนป่ำระก ำทัง้หมด     
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่  2  บ้ำนหอยทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย หมู่ที่  3 บ้ำนทุ่งแฝกทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย หมู่ที่  4  บ้ำนหนองเตียนทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย หมู่ที่  5  บ้ำนคลองหอยทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย หมู่ที่  6  บ้ำนคลองศรีเมืองทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย หมู่ที่  7  บ้ำนคลองน้ ำเขียวทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย หมู่ที่  8  บ้ำนคลองผักขมทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วย หมู่ที่  9  บ้ำนปลำโดทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย หมู่ที่  10  บ้ำนท่ำกะบำกบำงส่วน     
เขตเลือกตั้งที่ 11 ประกอบด้วย หมู่ที่  10  บ้ำนท่ำกะบำกบำงส่วน  
เขตเลือกตั้งที่ 12 ประกอบด้วย หมู่ที่  11  บ้ำนน้อยทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งที่ 13 ประกอบด้วย หมู่ที่  12  บ้ำนกิโลสำมทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งที่ 14 ประกอบด้วย หมู่ที่  13  บ้ำนเนินไฮทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งที่ 15 ประกอบด้วย หมู่ที่  14  บ้ำนน้ ำล้อมทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งที่ 16 ประกอบด้วย หมู่ที่  15  บ้ำนปำงสีดำทัง้หมด 
ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลท่ำแยกส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองเสมอมำ

และประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยังมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน   กำรช่วยเหลืองำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เช่น กำรประชุม
ประชำคมในกำรจัดแผนพัฒนำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลประชุมประชำคมแก้ไขปญัหำควำมยำกจน ฯลฯ    

จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ. 2556)   
     จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  9,168     คน 

จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 
พ.ศ. 2556)   
  -  จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   9,076     คน 
  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่ำสุด (พ.ศ. 2556 ) 

-  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  9,168  คน  จำกผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งส้ิน  4,245  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.31  
  -  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  9,076 คน จำกผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งส้ิน  6,272  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.10 

ปัจจุบันนำยกเทศมนตรแีละสมำชิกมำจำกค ำสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีกำรเลือกตั้ง 
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12.ข้อมูลด้ำนแผนงำน โครงกำร และแนวทำงกำรพัฒนำของชุมชนบ้ำนคลองน้ ำเขียว 
- รำยช่ือโครงกำร หน่วยงำนด ำเนินงำน และงบประมำณทีไ่ดร้ับ ย้อนหลัง 2-3 ปี แยกแต่ละด้ำน 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ เป้ำหมำย รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
ท ำเอง ท ำร่วม หน่วยงำนอ่ืน 

ด้ำนเศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมกำรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
ตำมแนวทฤษฎีใหม่เพ่ือลดทุนกำร
ผลิต 

100,000 ทุกครัวเรือน 
ปี 2554-2559 

จัดอบรมปฏิบัติกำร   √ เกษตร/อบต. 

2. อบรมเพ่ือให้ควำมรู้เพ่ือแก้ปัญหำ
หนี้สิน 

50,000 ทุกครัวเรือน 
ปี 2554-2558 

อบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชี รับ-
จ่ำย ครัวเรือน และให้ทุกครัวเรือนจัดท ำ
บัญชี รับ-จ่ำย 

  √ ธกส./อบต. 

3. อบรมพัฒนำอำชีพ (ช่ำงไม้, ช่ำง
ก่อสร้ำง, ช่ำงเสริมสวย) 

50,000 50 คน ฝึกอบรมให้ควำมรู้เพ่ือพัฒนำฝีมือด้ำน
อำชีพให้แก่ประชำชนในหมู่บ้ำน 

 √  อบต./หมู่บ้ำน 

ด้ำนสังคมและสุขภำพ 
1 เยำวชนคนรุ่นใหม่ 100,000 -40 คน 

-2 วัน 
- จัดค่ำยเยำวชนให้มีกิจกรรมร่วมกัน 
- กำรสร้ำงค่ำนิยมในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำง
พอเพียง 

  √ อบต. 

2 อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยว 

100,000 117 ครัวเรือน จัดอบรมเพ่ือให้หมู่บ้ำนมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรหมู่บ้ำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดเครือข่ำยร่วม 

 √  ท่องเที่ยวจังหวัด/
อบต. 

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

1 รณรงค์ก ำจัดขยะให้ถูกวิธี 15,000 117 ครัวเรือน - จัดท ำแผ่นพบควำมรู้ 
- ประชำสัมพันธ์ทำงหอกระจ่ำยข่ำว 

 √  อบต./หมู่บ้ำน 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ เป้ำหมำย รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 

ท ำเอง ท ำร่วม หน่วยงำนอ่ืน 

- -จัดท ำป้ำยวิธีกำรก ำจัด ติดตำม
จุดส ำคัญของหมู่บ้ำน 

2 ลอกคลองระยะยำว 100,000 2 กิโลเมตร เพ่ือลอกคลองที่ตื้นเขิน ด ำเนินกำรระหว่ำง 
ปี 2558-2559 

 √  อบต./หมู่บ้ำน 

3 ปลูกป่ำทดแทน 150,000 1 แห่ง - ปลูกป่ำทดแทน ปีละ 1 คร้ัง 

- จัดระบบดูแลรักษำป่ำ 

 √  อบต./หมู่บ้ำน 

ด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย 

1 สร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหำยำ
เสพติด 

100,000 ทุกครัวเรือน - อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ในกำรจัดท ำ
ประชำคมเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบีติ
กำร และจัดท ำกฏระเบียบของ
หมู่บ้ำน 

- เชิญผู้รู้มำให้ควำมรู้ด้ำนยำเสพ
ติดกับเยำวชนอย่ำงต่อเนื่อง 

  √ ปกครอง/ ต ำรวจ/ 
อบต. 

2 อบรมแกนน ำต้นแบบ 80,000 50 คน อบรมเยำวชนในหมู่บ้ำนให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในบทบำทของกำรเป็นผลเมืองที่ดี
ของสังคมและกำรท ำหน้ำที่เป็นอำสำสมัคร
เฝ้ำระวังเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำยำเสพติด 

  √ ปกครอง/ ต ำรวจ 

3 ส่งเสริมกำรนันทนำกำรและกีฬำ 100,000 ทุกครัวเรือน - กำรแข่งขันฟุตบอล และเปตอง 

- กิจกรรมออกก ำลังกำย แอโรบิค 

 √  ปกครอง/ ปภ.จ/ 
อบต./ หมู่บ้ำน 

 

4 กำรว่ำงแผนป้องกันภัยพิบัติของ
หมู่บ้ำน 

100,000 ทุกครัวเรือน - ให้ควำมรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชำติ  √  ปกครอง/ ปภ.จ./
อบต.หมู่บ้ำน 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ เป้ำหมำย รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน วิธีกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 

ท ำเอง ท ำร่วม หน่วยงำนอ่ืน 

- กำรท ำแผนป้องกันภัยพิบัติใน
หมู่บ้ำน 

- กำรจัดระบบเตือนภัยของ
หมู่บ้ำน 

5 อบรมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 50,000 กม. ทุกคน - อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบของยำเสพติดและ
ควำมม่ันคงที่มีผลกระทบต่อ
หมู่บ้ำน 

- กำรจัดระเบียบให้มีระบบเวรยำม
ที่มีประสิทธิภำพ 

- สนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

 √  อบต. / หมู่บ้ำน 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1 อบรมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในกำร

บริหำรจัดกำรกองทุนกลำงพัฒนำ
หมู่บ้ำน 

100,000 กม. 40 คน และ
ตัวแทนครัวเรือน
จ ำนวน 30 คน 

อบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกองทุนกลำงพัฒนำ
หมู่บ้ำนแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนให้มีประสิทธิภำพ และประเด็นที่
ควรระวัง 

  √ ปกครอง/ พช./ 
อบต. 

2 อำสำสมัครเถ้ำแก่น้อยหมู่บ้ำน 80,000 เยำวชน จ ำนวน 
40 คน 

เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเยำวชน ในกำรเป็น
นักบริหำรของหมู่บ้ำน เช่น นักบัญชี นัก
ธุรกิจหมู่บ้ำน เป็นต้น โดยกำรอบรม
เกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชีกำรบริหำรจัดกำร
นักวิเครำะห์ มัคคุเทศก์ 

  √ สถำบันกำรศึกษำ/ 
ผู้ประกอบกำร/ 
ธกส. 
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13.ข้อมูลด้ ำนแผนงำน โครงกำร และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำแยก 
 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่แยก 

1. แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
2. แผนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
3. แผนทำงด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ 
4. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ 
5. กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยว 
6. แผนงำนเคหะและชุมชน คือกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงปรับปรุง บ ำรุงรกัษำ ถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ เข่ือน ผนังกันดิน ศำลำริมทำงและพัฒนำระบบ 
  ซ่ึง ในแผนที่ 1-4 ยังไม่มีกำรเลือกว่ำหมู่บ้ำนไหนจะไดร้ับกำรจัดสรรงบประมำณ หมู่บ้ำนที่ต้องกำรได้รบักำรสนับสนุนสำมำรถเขียนโครงกำรเพ่ือมำเสนอ
ของงบได้  ส ำหรับ 5 และ 6 ก ำหนดหมู่บ้ำนทีจ่ะเข้ำไปพัฒนำไวแ้ล้ว  

1. แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       

1 
โครงกำรจัดกิจกรรมสืบสำน

วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 

เพ่ือให้ประชำชน
ได้รักษำ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีสืบต่อกัน 

จัดกิจกรรมสืบสำน
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง 

     
400,000  

     
400,000  

     
400,000  

     
400,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชำชนได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ประจ ำถิ่นสืบต่อ 

ประชำชนใน
หมู่บ้ำนต ำบลท่ำ
แยกได้เข้ำร่วม
กิจกรรมเป็น
จ ำนวนมำก 

กองกำรศึกษำ
ฯ 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       

2 
โครงกำรจัดกิจกรรมผู้สูงอำยุ
และแห่เจ้ำพ่อหนองเตียน 

เพ่ือให้ประชำชน
ได้รักษำ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีสืบต่อกัน 

โครงกำรจัดกิจกรรม
ผู้สูงอำยุและแห่เจ้ำ
พ่อหนองเตียน 

     
400,000  

     
400,000  

     
400,000  

     
400,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชำชนได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ประจ ำถิ่นสืบต่อ 

ประชำชนใน
หมู่บ้ำนต ำบลท่ำ
แยกได้เข้ำร่วม
กิจกรรมเป็น
จ ำนวนมำก 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

3 โครงกำรจัดกิจกรรมวันแม่ 

เพ่ือให้ประชำชน
ได้แสดงควำม
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนำงเจ้ำ
ฯ 

โครงกำรจัดกิจกรรม
วันแม่ 

     
200,000  

     
200,000  

     
200,000  

     
200,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชำชนที่แสดงควำม
จงรงภักดีต่อสมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ 

ประชำชนใน
หมู่บ้ำนต ำบลท่ำ
แยกได้เข้ำร่วม
กิจกรรมเป็น
จ ำนวนมำก 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

4 โครงกำรจัดกิจกรรมวันพ่อ 

เพ่ือให้ประชำชน
ได้แสดงควำม
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวฯ 

โครงกำรจัดกิจกรรม
วันพ่อ 

     
200,000  

     
200,000  

     
200,000  

     
200,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชำชนที่แสดงควำม
จงรงภักดีต่อสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวฯ 

ประชำชนใน
หมู่บ้ำนต ำบลท่ำ
แยกได้เข้ำร่วม
กิจกรรมเป็น
จ ำนวนมำก 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

5 
โครงกำรจัดกิจกรรมร่วมงำน

เทศกำลและวันส ำคัญต่ำงๆทำง
ศำสนำ 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมทำง
ศำสนำ 

ตำมโครงกำรของ
อบต. 

     
200,000  

     
200,000  

     
200,000  

     
200,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชำชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมทำงศำสนำ 

ประชำชนและ
หน่วยงำนทุกส่วนใน
หมู่บ้ำนต ำบลท่ำแยก
ได้เข้ำร่วมกิจกรรม
เป็นจ ำนวนมำก 

กองกำรศึกษำ
ฯ 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       

6 
โครงกำรจัดกิจกรรมบุญเผวด

เทศมหำชำติ 

เพ่ือให้ประชำชน
ได้รักษำ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีสืบต่อกัน 

ตำมโครงกำรของ
อบต. 

     
200,000  

     
200,000  

     
200,000  

     
200,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชำชนได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ประจ ำถิ่นสืบต่อ 

ประชำชนและ
หน่วยงำนทุกส่วนใน
หมู่บ้ำนต ำบลท่ำแยก
ได้เข้ำร่วมกิจกรรม
เป็นจ ำนวนมำก 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

7 
โครงกำรจัดกิจกรรมแข่งขัน

กีฬำ"ข้ำหลวงเกมส์" 

เพ่ือเป็นกำรเชื่อม
สัมพันธ์ระหว่ำง
หน่วยงำน 

ตำมโครงกำรของ
อบต. 

     
300,000  

     
300,000  

     
300,000  

     
300,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชำชนมีร่ำงกำย
แข็งแรง 

ประชำชนร่ำงกำย
แข็งแรง ห่ำงไกล
ยำเสพติด 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

8 
โครงกำรจัดกิจกรรมแข่งขัน

กีฬำ"ท่ำแยกคัพ" 

เพ่ือเป็นกำรเชื่อม
สัมพันธ์อันดี
ห่ำงไกลยำเสพติด 

ตำมโครงกำรของ
อบต. 

     
200,000  

     
200,000  

     
200,000  

     
200,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชำชนมีร่ำงกำย
แข็งแรง 

ประชำชนร่ำงกำย
แข็งแรง ห่ำงไกล
ยำเสพติด 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

9 
จัดกิจกรรมเข้ำค่ำยเด็กและ

เยำวชน 

เพ่ือให้ประชำชน
ได้ส่งเสริมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

ตำมโครงกำรอบต. 
     

150,000  
     

150,000  
     

150,000  
     

150,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชำชนได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ประจ ำถิ่นสืบต่อ 

ประชำชนใน
หมู่บ้ำนต ำบลท่ำ
แยกได้เข้ำร่วม
รักษภมูปัญญำ
ท้องถิ่นมำกขึ้น 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

10 
โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชำติ 

เพ่ือให้เด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรม 

 เด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนในต ำบลท่ำ
แยก 

     
150,000  

     
150,000  

     
150,000  

     
150,000  

 เด็กเล็ก เด็กนักเรียน
ในต ำบลท่ำแยกได้

 เด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรม 

กองกำรศึกษำ
ฯ 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
แสดงออกในกิจกรรม
วันเด็ก 

11 โครงกำรอำหำรเสริม(นม) 
เพ่ือให้เด็กได้รับ
อำหำรเสริม (นม)
อย่ำงครบถ้วน 

 เด็กเล็ก เด็ก
นักเรียนในต ำบลท่ำ
แยก 

   
3,000,0

00  

   
3,000,0

00  

   
3,000,00

0  

   
3,000,00

0  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
เด็กมีสุขภำพดีตำมหลัก
โภชนำกำร 

 เด็กได้รับอำหำร
เสริม (นม)อย่ำง
ครบถ้วน 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

12 
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย

ทำงกำรศึกษำ 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรศึกษำ 

 ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆทำง
กำรศึกษำและเด็ก
เล็ก เด็กนักเรียนใน
ต ำบลท่ำแยก 

     
400,000  

     
400,000  

     
400,000  

     
400,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
กำรปฏิบัติหน้ำที่กำร
บริกำร 

กำรบริหำรด้ำน
กำรบริกำรมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ้น 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

13 โครงกำรแข่งขันฟุตซอล 
เพ่ือเป็นกำรเชื่อม
สัมพันธ์อันดี
ห่ำงไกลยำเสพติด 

ตำมโครงกำรของ
อบต. 

     
120,000  

     
120,000  

     
120,000  

     
120,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชำชนมีร่ำงกำย
แข็งแรง 

ประชำชนร่ำงกำย
แข็งแรง ห่ำงไกล
ยำเสพติด 

กองกำรศึกษำ
ฯ 
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2. แผนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

  (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)      

1 
จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ป้องกัน
และก ำจัดยุงลำย 

เพ่ือลดอัตรำกำร
เกิดของลูกน้ ำ
ยุงลำย หรือตัวแก่ 

ตำมโครงกำรอบต. 
     
180,000  

     
180,000  

     
180,000  

     
180,000  

ร้อยละที่ลดลงของกำร
เกิดโรคไข้เลือดออก 

 เกิดของลูกน้ ำ
ยุงลำย หรือตัวแก่
ลดลง 

ส ำนักปลัด 

2 
โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรค
ระบำดสัตว์ในต ำบลท่ำแยก 

เพ่ือรณรงค์
ป้องกันโรคระบำด
สัตว์ในต ำบลท่ำ
แยก 

บริกำรออกตรวจ
ป้องกันโรคระบำด
ในต ำบล 

       
80,000  

       
80,000  

       
80,000  

       
80,000  

ร้อยละที่ลดลงของกำร
เกิดโรคระบำดสัตว์ 

ไม่พบโรคระบำด
สัตว์ในต ำบลท่ำ
แยก 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

3 สำธำรณสุขมูลฐำน 

เพ่ือจัดกำรบริหำร
ด้ำนงำน
สำธำรณสุขมูล
ฐำน 

 จัดกำรบริหำรด้ำน
งำนสำธำรณสุขมูล
ฐำนในต ำบล 

     
225,000  

     
225,000  

     
225,000  

     
225,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
จ ำนวนประชำกรสุขภำพ
ดี 

 ประชำกรสุขภำพ
ดีขึ้น 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

4 
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรศึกษำ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรศึกษำ 

 ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆทำง
กำรศึกษำและเด็ก
เล็ก เด็กนักเรียนใน
ต ำบลท่ำแยก 

     
400,000  

     
400,000  

     
400,000  

     
400,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของกำร
ปฏิบัติหน้ำที่กำรบริกำร 

กำรบริหำรด้ำน
กำรบริกำรมี
ประสิทธิภำพมำก
ขึ้น 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

5 อำสำสมัครปศุสัตว์ 
เพ่ือใช้จ่ำยตำม
โครงกำรปศุสัตว์ 

ตำมโครงกำรอบต. 
       
60,000  

       
60,000  

       
60,000  

       
60,000  

ร้อยละที่ลดลงของโรค ไม่พบโรคระบำด ส ำนักปลัด 
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3. แผนทำงด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

  (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       

1 
ส่งเสริมอำชีพเกษตรกรในต ำบล
ท่ำแยก 

เพื่อส่งเสริมอำชีพ
เกษตรกรในต ำบล 

กลุ่มอำชีพเกษตรกร
ในต ำบล 

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้เกษตรกรใน
ชุมชน 

กลุ่มอำชีพ
เกษตรกรมีรำยได้
มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

2 ส่งเสริมอำชีพกลุ่มไม้กวำด 
เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อำชีพเป็นภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในต ำบล 

อำชีพกลุ่มไม้กวำด 
ตำมโครงกำร 

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้กลุ่ม 

กลุ่มอำชีพ มี
รำยได้มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

3 
ส่งเสริมอำชีพกลุ่มเลี้ยงไก่,โค,
กระบือ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อำชีพตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 กลุ่มอำชีพ ตำม
โครงกำร 

       
50,000  

       
50,000  

       
50,000  

       
50,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้กลุ่ม 

กลุ่มอำชีพ มี
รำยได้มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

4 ส่งเสริมอำชีพเย็บจักร 
เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อำชีพและเพิ่มรำยได้ 

 กลุ่มอำชีพ ตำม
โครงกำร 

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้กลุ่ม 

กลุ่มอำชีพ มี
รำยได้มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

5 ส่งเสริมอำชีพเลี้ยงไหม 
เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อำชีพและเพิ่มรำยได้ 

 กลุ่มอำชีพ ตำม
โครงกำร 

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้กลุ่ม 

กลุ่มอำชีพ มี
รำยได้มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

6 
ฝึกอำชีพให้กับประชำชนใน
ต ำบลท่ำแยก 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนในต ำบล 

 กลุ่มอำชีพ ตำม
โครงกำร 

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้กลุ่ม 

กลุ่มอำชีพ มี
รำยได้มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

7 
เฝ้ำระวังพิษภัยสำรเคมีใน
เกษตรกรในต ำบลท่ำแยก 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนในต ำบลมี
ควำมรู้ 

 กลุ่มอำชีพ ตำม
โครงกำร 

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
เกษตรกรมีควำมรู้ 

กลุ่มเกษตรกรมี
ควำมรู้มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

  (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       

8 ส่งเสริมอำชีพกลุ่มเพำะเห็ด 
เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อำชีพและเพิ่มรำยได้ 

 กลุ่มอำชีพ ตำม
โครงกำร 

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้กลุ่ม 

กลุ่มอำชีพ มี
รำยได้มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

9 
ส่งเสริมอำชีพกลุ่มเกษตรกร
ชำวนำ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อำชีพและเพิ่มรำยได้ 

 กลุ่มอำชีพ ตำม
โครงกำร 

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้กลุ่ม 

กลุ่มอำชีพ มี
รำยได้มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

10 ส่งเสริมอำชีพกลุ่มหัตกถกรรม 
เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อำชีพและเพิ่มรำยได้ 

 กลุ่มอำชีพ ตำม
โครงกำร 

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้กลุ่ม 

กลุ่มอำชีพ มี
รำยได้มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

11 ส่งเสริมอำชีพในครัวเรือน 
เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อำชีพและเพิ่มรำยได้
ครัวเรือน 

 กลุ่มอำชีพ ตำม
โครงกำร 

     
500,000  

     
500,000  

     
500,000  

     
500,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้กลุ่ม 

กลุ่มอำชีพ มี
รำยได้มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

4.แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

 (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 
โครงกำรรณรงค์และลด
อุบัติเหตุเมำไม่ขับ 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกำลและ
วันส ำคัญต่ำงๆ 

ผู้มีควำมเสี่ยงในกำร
ขับขี่ ในช่วงเทศกำล 

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

ร้อยละที่ลดลงของ
กำรเกิดอุบัติเหตุ 

ลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกำล
และวันส ำคัญ
ต่ำงๆ 

ส ำนักปลัด 
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

 (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)    

2 
โครงกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยวำตภัย อัคคีภัย 
อุทกภัย 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชำชนใน
เบื้องต้นในต ำบลท่ำ
แยก 

ตำมโครงกำรอบต. 
       
80,000  

       
80,000  

       
80,000  

       
80,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
จ ำนวนประชำกร
ประชำชกรได้รับกำร
ช่วยเหลือ 

ลดปัญหำภัย
พิบัติในเบื้องต้น
แก่ประชำชน 

ส ำนักปลัด 

3 
โครงกำรอบรมวินัยจรำจร
เพ่ือป้องกันปัญหำอุบัติเหตุ
ทำงท้องถนน 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ
อุบัติเหตุทำงท้อง
ถนน 

ตำมโครงกำรอบต. 
       
50,000  

       
50,000  

       
50,000  

       
50,000  

ร้อยละที่ลดลงของ
กำรท ำผิดจรำจร 

ประชำชนมี
ควำมรู้มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

4 
จัดซื้อเรือยนต์บรรเทำสำ
ธำรณภัย 

เพ่ือช่วยเหลือ
รำษฏร์ในกำร
แก้ปัญหำน้ ำท่วมใน
กำรสัญจร 

จัดซื้อเรือยนต์บรรเทำ
สำธำรณภัย 

     
500,000  

            -                -                -    
ร้อยละของประชำชน
ได้รับกำรช่วยเหลือ 

 รำษฏร์ได้รับ
กำรช่วยเหลือ 

ส ำนักปลัด 

5 
อบรมอำสำสมัครป้องกันไฟ
ป่ำ 

เพื่อส่งเสริมกำรรักษำ
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชำชนในต ำบลท่ำ
แยกเข้ำรับกำรอบรม 

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

     
100,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผู้
มีควำมรู้  

ผู้เข้ำรับกำรอบรมรู้
วิธีกำรรักษำ
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส ำนักปลัด 

6 โครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด 

เพื่อป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด
และกำรแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด หรือควำม
ปลอดภัยในทรัพย์สิน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดใน 
ที่ท ำกำรอบต.ท่ำแยก  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

ร้อยละที่ลดลงของ
กำรแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด หรือควำม
ปลอดภัยในทรัพย์สิน 

ประชำชนและ
หน่วยงำนของรัฐ 
หรือควำมปลอดภัย
ในทรัพย์สิน 

ส ำนักปลัด 
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5.กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยว 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก 

 (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 
ประชำสัมพันธ์อุทยำน
แห่งชำติปำงสีดำ 

เพ่ือประชำสัมพันธ์
อุทยำนแห่งชำติ
ปำงสีดำ 

จัดท ำโครงกำร ท ำแผ่น
พับประชำสัมพันธ์ 

      
70,000  

     
70,000  

        
70,000  

        
70,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว 

ประชำชน
รับทรำบข่ำว สำร
ข้อมูลมำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

2 เทศกำลดูผีเสื้อประจ ำปี 
เพ่ือส่งเสริมกำรจัด
งำนผีเสื้อประจ ำปี 

ประชำชนทั่วไปเข้ำร่วม
กิจกรรม 

    
150,000  

    
150,000  

      
150,000  

      
150,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
นักท่องเที่ยว 

ประชำชนมี
รำยได้มำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

 
6. แผนงำนเคหะและชุมชน คือกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ เข่ือน ผนังกันดิน ศำลำริมทำงและพัฒนำระบบ 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก 

  (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       

1 
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพ่ือพัฒนำเส้นทำง
คมนำคมให้ได้
มำตรฐำนเพียงพอ
ทั่วกัน 

ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 
1,000 ม. หนำ 0.15 
ม. หมู่ 7 บ้ำนคลองน้ ำ
เขียว 

    
2,200,000  

    
2,200,000  

    
2,200,000  

    
2,200,000  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้จำกโครงสร้ำง
ที่มีควำมปลอดภัย ได้
มำตรฐำน 

ลดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขนส่งพืชผล
ทำงกำรเกษตร
และมีควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ 

กองช่ำง 
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2 ต่อเติมศำลำกลำงบ้ำน 
เพ่ือให้ประชำชนใช้
เป็นศูนย์กลำงของ
หมู่บ้ำน 

ต่อเติมศำลำกลำงบ้ำน 
ม. 7 บ้ำนคลองน้ ำ
เขียว 

          
400,000  

  -  
          

400,000  
  -  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้จำกโครงสร้ำง
ที่มีควำมปลอดภัย ได้
มำตรฐำน 

 ประชำชนใช้เป็น
ศูนย์กลำงของ
หมู่บ้ำน 

กองช่ำง 

3 
ก่อสร้ำงซุ้มประตูทำงเข้ำ
หมู่บ้ำน 

เพ่ือควำมเป็น
ระเบียบ สวยงำม
ของหมู่บ้ำน 

ก่อสร้ำงซุ้มประตู
ทำงเข้ำหมู่บ้ำน ม.7 
บ้ำนคลองน้ ำเขียว 

  -  
          

200,000  
  -    -  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว 

หมู่บ้ำนเป็น
ระเบียบ สวยงำม
ของหมู่บ้ำน 

กองช่ำง 

4 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศำลำ
กลำงบ้ำน 

เพ่ือควำมเป็น
ระเบียบ และเป็น
ศูนย์กลำงใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศำลำกลำงบ้ำน 
ม.7 บ้ำนคลองน้ ำเขียว 

          
200,000  

          
200,000  

  -    -  

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รำยได้จำกโครงสร้ำง
ที่มีควำมปลอดภัย ได้
มำตรฐำน 

ศูนย์กลำงใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่ำง 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์ชุมชน 

กำรวิเครำะห์ชุมชนบ้ำนคลองน้ ำเขียว 
กำรวิเครำะชุมชนได้จำกกำรพูดคยุกับผู้ใหญ่บำ้น ส.อบต. โดยผ่ำนกำรสนทนำกลุ่ม และลงไปส ำรวจ

และสอบถำมชำวบ้ำนตำมครัวเรือนต่ำงๆ โดยสรุปข้อมูลต่ำงในชุมชนได้ดงัน้ี 
1. ผลกำรวิเครำะห์ชุมชน 

Strengths 
1.บ้ำนคลองน้ ำเขียว มีเส้นทำงคมนำคม สะดวก 
เป็นถนนลำดยำง 
2. มีป่ำไม้และแหล่งน้ ำที่อุดมสมบรูณ ์ 
3.เป็นหมู่บ้ำนท่องเที่ยวเน่ืองจำกอยู่ติดกับอุทยำน
แห่งชำติปำงสีดำ และใกล้กับสวนของพ่อ และอ่ำง
เก็บน้ ำท่ำกระบำก 
4. กำรจัดตั้งร้ำนค่ำประชำรฐับ้ำนคลองน้ ำเขียว 
5. มีผู้น ำที่ เข้มแข็งและได้รับกำรยอมรับจำกคนใน
ชุมชน 

Weaknesses 
1.ประชำกรมีหน้ีสินเน่ืองจำกมีรำยไดไ้ม่เพียงพอตอ่
ค่ำใช้จ่ำย  
2.ขำดที่ดินท ำกินและไมม่ีทีด่ินเป็นของตัวเอล 
เน่ืองจำกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ ส.ป.ก. 
 

Opportunities 
เน่ืองจำกเป็นหมูบ้ำนท่องเที่ยวท ำไห้มหีน่วยงำน
ภำครัฐเข้ำมำส่งเสริมในเรื่องกำรท ำของทีร่ะลึกใน
กำรจ ำหน่ำยใหกั้บนักท่องเที่ยว เช่น กระเป๋ำสำน
จำกเส้นพลำสติก เส้ือสกรีน หมวก พวงกุญแจลำย
ผีเส้ือ และอ่ืนๆ 
 

Threats 
1.ผู้ที่อยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป้นผู้สูงอำยุ เน่ืองจำกวัย
ท ำงำนออกไปท ำงำนนอกชุมชนหมด ส่วนใหญ่จะ
เล้ียงดูลูกหลำน และว่ำงงำน 
2.สินค้ำในชุมชนมีตลำดรองรบัไม่เพียงพอท ำใหเ้กิด
กำรตกค้ำงของส้ินค้ำ 
 

 
จุดแข็ง – จุดอ่อนชุมชน 
จุดอ่อนของชุมชน 
 ประชำกรมีหน้ีสินเน่ืองจำกมีรำยไดไ้ม่เพียงพอตอ่ค่ำใช้จ่ำย ขำดที่ดินท ำกินและไมม่ีทีด่ินเป็นของตัว
เอล เน่ืองจำกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ ส.ป.ก. 
 
จุดแข็ง 

บ้ำนคลองน้ ำเขียว มีเส้นทำงคมนำคม สะดวก เป็นถนนลำดยำง ห่ำงจำกตัวอ ำเภอเมืองประมำณ 30 
กิโลเมตร  มีป่ำไม้และแหล่งน้ ำที่อุดมสมบูรณ ์และยังเป็นหมูบ้ำนท่องเที่ยวเน่ืองจำกอยู่ติดกับอุทยำนแห่งชำติ
ปำงสีดำ รวมทั้งมีป่ำไม้และแหล่งน้ ำที่อุดมสมบรูณ์ 



26 

โครงกำรฝำยคลองน้ ำเขียว 
พระรำชด ำริ ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รำชกำรที่ 9 พระรำชทำนพระรำชด ำริแก่นำยสุหะ 

ถนอมสิงห์ รองอธิบดีกรมชลประทำน เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2521 ณ อ่ำงเก็บน้ ำ ท่ำกะบำก จังหวัดสระแก้ว 
ควำมว่ำ “ให้พิจำรณำสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำขนำดเล็ก บริเวณต้นน้ ำห้วยยำง เพื่อจัดหำน้ ำใหร้ำษฎรท ำกำรเพำะปลูก
ได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคตลอดปี ” 

ผลกำรด ำเนินงำน  กรมชลประทำนด ำเนินกำรก่อสร้ำงฝำยคลองน้ ำเขียว แล้วเสร็จเมื่อปี 2521 มี
ควำมยำว สันฝำย 16 เมตร ควำมสูงสันฝำย 3.50 เมตร พื้นที่รับน้ ำ 20.5 ตำรำงกิโลเมตร 

ประโยชน์ที่ได้รับคอื เป็นกำรเพิ่มพื้นที่กำรเกษตร 500 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ 400 ไร่ พื้นที่ปลูก
พืชผักสวนครัว 10 ไร่ และช่วยเหลือด้ำนกำรปศุสัตว์ รวมทั้งยังสำมำรถส่งน้ ำช่วยเหลือด้ำนกำรอุปโภคบริโภค
จ ำนวน 310 ครัวเรือน จ ำนวน 1,240 คน รวม 3 หมู่บ้ำน คือ บ้ำนคลองน้ ำเขียว บ้ำนปำงสีดำ และบ้ำนน้อย 

 
อุทยำนแห่งชำติปำงสดีำ 

เดิมบริเวณน้ ำตกปำงสีดำ เป็นหน่วยงำนหน่ึงในโครงกำรพัฒนำพื้นทีร่ำบเชิงเขำจังหวัดปรำจีนบรุี ซ่ึง
เป็นโครงกำรพระรำชด ำรขิองพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั ในกำรที่จะจัดป่ำในบริเวณให้เปน็สถำนที่ส ำหรบั
พักผ่อนหย่อนใจของประชำชนในท้องถ่ินและนักท่องเที่ยวทั่วไป อีกทั้งยังเป็นกำรรักษำป่ำตน้น้ ำส ำหรับและ
สภำพป่ำโดยรอบ กรมป่ำไม้จึงไดส่้งเจ้ำหน้ำทีอ่อกด ำเนินกำรส ำรวจและจัดตั้งเป็นวนอุทยำน ช่ือว่ำ “วน
อุทยำนปำงสีดำ” เมื่อปี พ.ศ. 2521 อยู่ในควำมดูแลของส ำนักงำนป่ำไม้จงัหวดัปรำจีนบุรี ซ่ึงจำกกำรส ำรวจ
พื้นที่โดยรอบ พบว่ำบริเวณดังกล่ำวมีสภำพปำ่ทีส่มบรูณ ์ ประกอบด้วย ทรัพยำกรธรรมชำตทิี่ส ำคัญและมคีำ่ 
เช่น ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ และทิวทัศน์ที่สวยงำม สภำพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูงชันสสับซับซ้อน มีน้ ำตกหลำย
แห่ง เช่น น้ ำตกปำงสีดำ น้ ำตกนำโตร น้ ำตกผำน้อย และยังเป็นแหล่งต้นน้ ำล ำธำรของแม่น้ ำบำงปะกง ซ่ึง
เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเล้ียงพื้นที่เกษตรกรรรมในภำคตะวันออก สมควรด ำเนินกำรใหจ้ัดตัง้เปน็
อุทยำนแห่งชำติ จนได้รับกำรจัดตั้งเป็นอุทยำนแหง่ชำตลิ ำดบัที ่ 41 ของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ครอบคลุม
ท้องที่อ ำเภอตำพระยำ อ ำเภอวัฒนำนคร อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และอ ำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบรุี รวม
เน้ือที่ประมำณ 527,500 ไร่ หรือ 844 ตำรำงกิโลเมตร 

อุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ เป็นพื้นที่เหมำะกับกำรศกึษำเรื่องสัตว์ป่ำ เพรำะนกกว่ำ 300 ชนิด เช่น นก
เงือก นกยูง  และสัตว์ป่ำหำยำก เช่น ช้ำงป่ำ กระทิง เก้ง กวำง หมูป่ำ รวมทั้งผีเส้ือหลำกสีสันที่มีอยู่อย่ำง
หนำแน่นมำกกว่ำ 350 ชนิด 

เทศกำลดูผีเส้ือปำงสีดำจัดข้ึนทกุปีในช่วงต้นเดือนมิถุนำยน-เดือนกรกฎำคม  โดยมีกิจกรรมตำ่งๆ 
มำกมำยเช่น กำรประกวดหุ่นผีเส้ือ และขบวนแห่หุ่นผีเส้ือ  กิจกรรมท ำโป่งเทียมให้ผีเส้ือ เรียนรู้ร่วมกันกับ
กิจกรรมดูผีเส้ือและแนะน ำกำรถ่ำยภำพผีเส้ือจำกนักดูผีเส้ือและนักถ่ำยภำพ ชมนิทรรศกำรภำพ ถ่ำยผีเส้ือ 
รวมทั้งพำดูผีเส้ือตำมจุดตำ่ง ๆ  ของอุทยำน ฯอย่ำงใกล้ชิดและถูกต้องพร้อมค ำแนะน ำเก่ียวกับสำยพันธุ์ ผีเส้ือที่
มีอยู่กว่ำ 350 สำยพันธุ์ น ำนักท่องเที่ยวที่ได้แวะมำเยือนผืนป่ำปำงสีดำไดเ้ดินศึกษำธรรมชำต ิ และชมผีเส้ือ
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นำนำพันธุ์ ตำมเส้นทำงดูผีเส้ือ กำรชมผีเส้ือควรเริ่มต้นตั้งแต่ เช้ำช่วงเวลำประมำณ 09.00 น. แสงแดดอ่อนๆ 
ยำมเช้ำ  

 
สวนของพ่อ 

โครงกำรตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท 84 พรรษำ (สวนของพ่อ) เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำงประวัติศำสตร์
ที่ส ำคัญของจังหวัดสระแก้ว และเพื่อใช้น้ ำในกำรเพำะปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัว ตำมโครงกำรพระรำชด ำริ
ของ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ให้ด ำเนินกำรพัฒนำพื้นที่รำบเชิงเขำตำมแนวเทือกเขำบรรทัด โดยทรง
พระรำชทำนแนวทำงพัฒนำ 3 ด้ำน คือ พัฒนำด้ำนที่อยู่อำศัย พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และ
พัฒนำด้ำนจิตใจของรำษฏร ปัจจุบันสถำนีพัฒนำที่ดินสระแก้ว ได้ท ำกำรดูแลและบ ำรุงรักษำแปลงไม้ผล 
ประกอบด้วย มะม่วง มะขำม ขนุน กระท้อน มะปรำง มะยงชิด ล ำไย ไผ่ลวก ไผ่เล้ียง ไผ่สีสุก และปลูกพืชผัก
สวนครัว ท ำนำข้ำวพันธุ์หอมมะลิ 105 และล้ินจี่ โดยเฉพำะล้ินจี่เป็นไม้ผลพันธุ์ดี (พันธุ์กะโหลกใบยำว) 
นอกจำกน้ียังมีแปลงสำธิตรวบรวมสำยพันธุ์หญ้ำแฝก จุดเรียนรู้กำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด และจุด
เรียนรู้กำรผลิตปุ๋ยหมัก ไว้ให้ผู้ที่สนใจเดินชมสวน โดยสำมำรถขอควำมรู้เรื่องกำรดูแลต้นไม้แต่ละชนิด วิธีกำร
ท ำปุ๋ยอินทรีย์  
 
อ่ำงเก็บน้ ำท่ำกระบำกและน้ ำตกท่ำกระบำก 

เป็นอ่ำงเก็บน้ ำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริที่จะปรับปรุงระบบชลประทำน ในเขตพื้นที่ รำบเชิงเขำ มี
ขนำดใหญ่ บริเวณโดยรอบเป็นป่ำโปร่ง ปลูกต้นไม้พันธุ์ต่ำงๆ ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับ ทั้งยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่มีทิวทัศน์และธรรมชำติที่สวยงำม เหมำะส ำหรับพักผ่อนหย่อนใจและเที่ยวชมธรรมชำติเป็นอย่ำง
ย่ิง โดยอยู่ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 37 กิโลเมตร และถัดจำกอ่ำงเก็บน้ ำท่ำกระบำกไปประมำณ 1 กิโลเมตร 
หรือถัดจำกอุทยำนแห่งชำติิปำงสีดำประมำณ 5 กิโลเมตร จะพบกับน้ ำตกท่ำกระบำก ทำงเข้ำน้ ำตกยังไม่ค่อย
สะดวกมำกนัก โดยตัวน้ ำตกมี 3 ช้ัน แต่ละช้ันห่ำงกันประมำณ 400-500 เมตร เบื้องล่ำงของแต่ละช้ันเป็นแอ่ง
น้ ำ นักท่องเที่ยวสำมำรถลงเล่นน้ ำได้ 
 
โอกำส – อุปสรรคของกำรพัฒนำ 

โอกำสของกำรพัฒนำ 
  จำกกำรที่รัฐบำลปัจจุบัน มีนโยบำยลดควำมเหล่ือมล้ ำของสังคมที่มุ่งสร้ำงรำยได้และควำมเจริญ 
ควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ โดยให้ภำคเอกชนและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมด ำเนินกำรร่วมกันภำครัฐ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ซ่ึงสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรหน่ึงต ำบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ในภูมิภำคทั่วประเทศ และมอบหมำยให้กรมกำรพัฒนำชุมชน เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมด ำเนินงำน OTOP นวัตวิถี เช่ือมโยงภูมิปัญญำ วิถีชุมชน น้ัน บ้ำนคลองน้ ำเขียวได้รบั
คัดเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมด้วย ท ำให้มีโอกำสที่ได้น ำสินค้ำชุมชนออกมำจ ำหน่ำย และยังเป็นโอกำสที่ชุมชนได้มี
กำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยไดเ้พิ่มข้ึน 
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อุปสรรคของกำรพัฒนำ 

 จำกกำรที่รัฐบำลได้สนับสนุนใหชุ้มชน ได้พึ่งพำตนเองได ้ดังกล่ำว ท ำให้ชุมชนมคีวำมตืน่ตัวมำกข้ึน ซ่ึง
จำกกำรมองเห็นโอกำสที่เข้ำมำเพื่อสร้ำงทักษะต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน กำรน ำเสนอควำมเปน็
ชุมชน กำรสร้ำงเอกลักษณ์ของชุมชน แต่อย่ำงไรก็ตำมชุมชนคลองน้ ำเขียวยังมีปญัหำเรื่องกำรตลำดถึงแมจ้ะ
มำมีตลำดในดำ้นนักท่องเที่ยว และข้อจ ำกัดของฤดูกำรท่องเที่ยวไม่ไดม้ีตลอดทั้งป ีท ำให้อัตรำกำรขำยยังน้อย
กว่ำกำรผลิตและเกิดกำรตกค้ำงของสินค้ำ ส่งผลต่อทุนหมุนเวียนในกำรผลิตสินค้ำ และรำยได้ของคนในชุมชน
หยุดชะงักลง 

ซ่ึงสร้ำงควำมกังวลให้กับชุมชนในเรื่อง ว่ำท ำอย่ำงไรทีจ่ะท ำให ้สินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงข้ึนสำมำรถ
ขำยได้ และจะขำยให้กับใคร ขำยยังไง 
 
แผนกำรพัฒนำชุมชนระยะ 3-5 ปี  

โครงกำร ก.พ.62-
ก.ย 62 

ต.ค..62-
ก.ย 63 

ต.ค..63-
ก.ย 64 

ต.ค..64-
ก.ย 65 

ต.ค..65-
ก.ย 66 

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรผลิตไม้
กวำดดอกหญ้ำ เพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตชุมชน บ้ำนคลองน้ ำเขียว หมู่ 7 ต.
ท่ำแยก อ.เมือง จ. สระแก้ว 

     

โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกวัตถุดบิหลัก
ในกำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำเพื่อลด
ต้นทุน และสร้ำงรำยไดจ้ำกช่องกำร
จ ำหน่ำยวัตถุดิบ 

     

โครงกำรเพิ่มก ำลังกำรผลิต และขยำย
ช่องทำงกำรตลำดในกำรจ ำหน่ำยไม้
กวำดดอกหญ้ำ 

     

โครงกำรสร้ำงส่ือประชำสัมพันธ์และ
สร้ำงจุดเด่นในกำรท ำไมก้วำดดอก
หญ้ำ ให้เป็นที่รู้จักมำกข้ึน 
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ข้อเสนอโครงกำรพฒันำทีส่่งผลต่อควำมส ำเร็จ (Quick Win Project) 
1. ช่ือกิจกรรม ...โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรผลิตไมก้วำดดอกหญ้ำ บ้ำนคลองน้ ำเขียว หมู่ 7 ต ำบลท่ำแยก      
อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
2. หลักกำรและเหตุผล 

จำกกำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจบรบิทชุมชนและจัดท ำฐำนข้อมูลพื้นที่บ้ำนคลองน้ ำเขียว หมู่ที่ 7 ต ำบล
ท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว น้ัน พบว่ำ บ้ำนคลองน้ ำเขียวเป็นชุมชนที่มีทุนทรัพยำกรอยู่ในเกณฑ์ดี ทัง้
เรื่องน้ ำที่มีคลองน้ ำเขียวไหลผ่ำนหมู่บ้ำน ท ำให้มีน้ ำใช้ได้ตลอดทั้งปี และมีพื้นที่ส ำหรับกำรท ำกำรเกษตร เช่น 
ปลูกยูคำ มันส ำปะหลัง และพืชอ่ืนๆ อีกมำกมำยในชุมชน รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของหมู่บำ้นคอื
อุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ และแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ชุมชน เช่น สวนของพ่อ อ่ำงเก็บน้ ำท่ำกระบำก เป็นต้น 
ด้วยเหตุน้ีจึงท ำให้ชุมชนได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้ำน OTOP นวัตวิถี และมีหน่วยงำนจำกภำครัฐและ
ภำคเอกชนน ำโครงกำรต่ำงๆ เข้ำมำให้กับชุมชน เช่น กระเป๋ำสำนจำกเส้นพลำสติก เส้ือสกรีน หมวก พวง
กุญแจลำยผีเส้ือ และของที่ระลึกต่ำงๆ แต่อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรส ำรวจ จปฐ ของกรมกำรพัฒนำชุมชนก็ยังพบ
ครัวเรือนที่ยังตกเกณฑ์รำยได้ต่ ำ ไม่มีที่ดนิท ำกิน และประชำชนเป็นหน้ีกันมำก พร้อมกันน้ัน ยังพบว่ำ กลุ่มช่วง
วัยที่อยู่ในชุมชนเป็นกลุ่มผู้สูงอำยุจึงท ำให้ยำกกับกำรที่จะประกอบอำชีพที่ต้องเดินทำงออกนอกชุมชน 
เน่ืองจำกภำระหน้ำที่ในกำรที่จะต้องเล้ียงดูหลำน จึงท ำให้กลุ่มคนเหล่ำน้ีว่ำงงำนและไม่มีรำยได้เพิ่ม
นอกเหนือจำกกำรรอเงินผู้สูงอำยุจำกภำครัฐและเงินที่ลูกส่งให้เป็นรำยเดือนเพียงเท่ำน้ัน ทั้งน้ีในชุมชนมีกำร
รวมกลุ่มกันเพื่อหำรำยได้ 

ดังน้ัน จำกกำรลงพื้นที่ศึกษำบริบทชุมชนที่ผ่ำนไปแล้วน้ัน ได้มีกำรคัดเลือกครัวเรือนเป้ำหมำยในกำร
เข้ำร่วมโครงกำร ซ่ึงจำกควำมเห็นของคนในชุมชนส่วนใหญ่เล็งเห็นว่ำโครงกำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำเป็น
โครงกำรที่ตอบโจทย์คนในชุมชนมำกที่สุด เน่ืองจำกไม้กวำดดอกหญ้ำทุกครัวเรือนต้องใช้ , จ ำหน่ำยง่ำย, ไม่มี
วันหมดอำยุ, และตอบโจทย์แรงงำนในชุมที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ รวมถึงมีหมู่บ้ำนข้ำงเคียงเป็นต้นแบบซ่ึงท ำ
แล้วประสบควำมส ำเร็จสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้ได้ โดยจะจัดตั้งเป็นกลุ่มและมีครัวเรือนตนแบบในกำร
พัฒนำ ยกระดับคุณภำพชีวิตในกำรเพิ่มรำยได้ให้คนในชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ และเป็นแบบอย่ำงเพื่อ
ขยำยไปสู่ครัวเรือนอ่ืนๆ ในชุมชนบ้ำนคลองน้ ำเขียว ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ชุมชนบ้ำนปำงสีดำมีองคค์วำมรูเ้รื่องกำรท ำไม้กวำด และปลูกดอกหญ้ำ  
2. เพื่อให้ครัวเรือนเป้ำหมำยสำมำรถยกระดับคณุภำพชีวิตจำกกำรเพิ่มรำยได้ในครวัเรือน  

 
4. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  

 หมู่ 7 บ้ำนคลองน้ ำเขียว ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว จ ำนวน 5 ครัวเรือนเป้ำหมำย 
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5.แผนและระยะเวลำกำรด ำเนนิงำน 
ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สิงที่คำดว่ำจะได้รับ ว/ด/ป 

1. ส ำรวจหมู่บ้ำนหนองเตียน ที่
ท ำไม้กวำดเพื่อเป็นต้นแบบ 
เช่น ศึกษำต้นทุนวัตถุดิบ 
ปัญหำ อุปสรรคในกำรท ำ 
กำรตลำดหรือกำรขำย  

-เพื่อศึกษำต้นทุนและแหล่ง
ซ้ือวัตถุดิบ ตลำดในกำรรับ
ซ้ือ สำมำรถวิเครำะหป์ัญหำ 
และน ำมำเป็นแนวทำงใน
กำรปรับใช้กับบำ้นคลองน้ ำ
เขียว 

-สำมำรถประเมินตน้ทุนในกำร
ผลิตได้ 
-ทรำบแหล่งซ้ือวัตถุดบิ 
-วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรค
ของกำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ 

มีนำคม -
2562 

2. ประชุมร่ำงแผนจัดตัง้กลุ่มไม้
กวำดดอกหญ้ำ  

-เพื่อท ำควำมเข้ำใจและหำ
กฎระเบียบของกลุ่มร่วมกัน
ของคนในชุมชน 

-ได้แผนกำรด ำเนินงำน 
-ได้กฎระเบียบส ำหรบักำร
ด ำเนินงำนของกลุ่ม 
-สมำชิกกลุ่มทุกคนในกลุ่มชุมชน
เข้ำใจ และยอมรับกฎระเบียบ
กำรจัดตั้งกลุ่ม 

มีนำคม -
2562 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติใน
กำรท ำไม้กวำดกำรดอกหญ้ำ 

-เพื่อให้ชุมชนเรียนรู้วิธีท ำไม้
กวำด และน ำไปสู่กำรสร้ำง
รำยได้จำกกำรขำยไมก้วำด
ดอกหญ้ำ  

-ในชุมชนสำมำรถท ำไม้กวำด
ดอกหญ้ำ ที่มีคุณภำพได้ 
- มีกำรคิดค้นเอกลักษณ์เฉพำะ
ให้กับไม้กวำดของชุน 

เมษำยน 
2562 

4 แปลงทดสอบกำรปลูกดอก
หญ้ำ หรือดอกแขม 

1.เพื่อเปรียบเทียบรำคำ
ต้นทุนกำรผลิตระหว่ำงซ้ือ
วัตถุดิบ (ดอกหญ้ำ) กับผลิต
วัตถุดิบข้ึนเอง 
2.เพื่อหำแนวทำงสร้ำง
รำยได้ในกำรขำยวัตถุดบิ
ให้กับชุมชน 

1.มีแปลงสำธิตกำรปลูกดอก
หญ้ำ 1 แปลง 

เมษำยน 
2562 
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ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สิงที่คำดว่ำจะได้รับ ว/ด/ป 
5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 1.เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในพื้นที่ 
2.เพื่อหำแนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำได้ทนักับปัญหำ
และสถำนกำรณ์ที่เกิดข้ึนใน
พื้นที่ 

1.ได้เห็นพัฒนำกำรและองค์
ควำมรู้ใหม่ทีเ่กิดจำกกำรท ำไม้
กวำด โดยคนในชุมชนเป็นผู้
คิดค้นข้ึนหรือน ำควำมรู้จำก
แหล่งอ่ืนมำใช้ประโยชน์ 
1. สำมำรถแก้ไขปัญหำ และหำ
แนวทำงในกำรป้องกันได้ทนั
สถำนกำรณ์ 

เมษำยน-
สิงหำคม 
2562 

6 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 1. เพื่อสรุปผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมและจัดท ำเอกสำร
รวบรวมองค์ควำมรู้ในกำรท ำ
โครงกำร 

- มีองค์ควำมรู้จำกกำรท ำ
โครงกำร 
- ได้เอกสำรรวบรวมองค์ควำมรู้
ในกำรท ำโครงกำร 

กันยำยน 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

 กำรกำรส ำรวจชุมชนบ้ำนคลองน้ ำเขียวพบว่ำชุมชนประชำชนที่อำศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอำยุซ่ึงว่ำงงำน ซ่ึงประชำกกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรเกษตร แต่อย่ำงไรก็ตำมประชำกร
บำงส่วนยังขำดที่ดินท ำกิน และรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำยใน 

หมู่บ้ำนคลองน้ ำเขียวถือว่ำเป็นหมู่บ้ำนที่มีจุดเด่นในด้ำนกำรท่องเที่ยว เน่ืองจำกอยู่ติดอุทยำน
แห่งชำติปำงสีดำ ท ำให้มหีน่วยงำนภำครฐัเข้ำมำดูแล และสนับสนุนสนุในเรื่องของอำชีพ เช่น กระเป๋ำสำนจำก
เส้นพลำสติก เส้ือสกรีน หมวก พวงกุญแจลำยผีเส้ือ และของที่ระลึกต่ำงๆ เพื่อจ ำหน่ำยให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นอำชีพเสริม แต่อย่ำงไรก็ตำมของที่ระลึกที่จัดท ำข้ึนไม่ได้รับกำรตอบรับจำกนักท่องเที่ยวมำกพอ และไม่มี
ตลำดในกำรจ ำหน่ำย ท ำใหเ้กิดกำรตกข้ำงของสินค้ำและกำรหยุดชะงักของทุนหมุนเวียนของกำรผลิต 

จำกกำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ควำมต้องกำรรวมกับชุมชน คนในชุมชนมีควำมเห็นว่ำโครงกำรท ำไม้
กวำดดอกหญ้ำเป็นโครงกำรที่ตอบโจทย์คนในชุมชนมำกที่สุด เน่ืองจำกไม้กวำดดอกหญ้ำทุกครัวเรือนต้องใช้ , 
จ ำหน่ำยง่ำย, ไม่มีวันหมดอำยุ, และตอบโจทย์แรงงำนในชุมที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ รวมถึงมีหมู่บ้ำนข้ำงเคียง
เป็นต้นแบบซ่ึงท ำแล้วประสบควำมส ำเร็จสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้ได้ โดยจะจัดตั้งเป็นกลุ่มและมีครัวเรือน
ตนแบบในกำรพัฒนำ ยกระดับคุณภำพชีวิตในกำรเพิ่มรำยได้ให้คนในชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ และเป็น
แบบอย่ำงเพื่อขยำยไปสู่ครัวเรือนอ่ืนๆ ในชุมชนบ้ำนคลองน้ ำเขียว ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
ต่อไป 
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ส่วนที่ 5 
ภำคผนวก 

 

 
ภำพที่ 1 ร้ำนค้ำประชำรฐั บ้ำนคลองน้ ำเขียว ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
 

                             
(ก)                                                                     (ข) 

                        
(ค)                                                                       (ง)    

ภำพที่ 2 ของฝำกและของที่ระลึกจำกน้ ำตกปำงสีดำ (ผลิตภัณฑ์ของบ้ำนคลองน้ ำเขียว)  
(ก) เส้ือสกรีนปำงสีดำ (ข) ตะกร้ำสำนจำกเส้นพลำสติก (ค) พวกกุญแจผีเส้ือ (ง) ที่คำดผม 
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ภำพที่ 3 ศำลำกลำงหมู่บำ้นคลองน้ ำเขียว ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
 

 
ภำพที่ 4 ศำลเจ้ำพ่อเสือด ำ 
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ภำพที่ 5 อุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ 

  
ภำพที่ 6 สวนของพ่อ 

  
ภำพที่ 7 อ่ำงเก็บน้ ำท่ำกระบำก 

  
ภำพที่ 8 โรงเรียนบ้ำนคลองน้ ำเขียว ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
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ภำพที่ 9 วัดบ้ำนคลองน้ ำเขียว ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
 

 
ภำพที่ 10 สถำนพยำบำลใกล้ชุมชน คือ รพ.สต.ท่ำกระบำก  
 
 


