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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีภาครัฐได้เช่ือมโยงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579    โดยน้อม
น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ และใช้
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อน าไปสู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 ก็ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ท่ีจะสานต่อโครงการ    ในพระราชด าริของพระราชบิดา 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีพระราชาประสงค์ให้
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7ท่ีระบุ
ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นท่ีให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน พร้อมท้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ   โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น  มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพื่อท้องถิ่นตอบสนองต่อ
นโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย  โดยมี
กระบวนการ/วิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน และ
สังคม ซึ่งเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการท่ีจะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม ท าหน้าท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน  โดยการออกแบบการท างานเพื่อสร้าง
กลไกเชิงระบบท่ีเช่ือมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อให้มีการสานพลังจากทุกคณะร่วมกับ
องค์กรภาคี  มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพ
งานวิชาการเพื่อสังคม  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว จึงได้ก าหนดแนวทางการท างาน
ท่ีมุ่งเน้นการท างานบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยแต่งต้ังคณะกรรมการท างาน ประสานงาน และด าเนิน
โครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านงานบริการวิชาการ โดยในปี 2561 นี ้
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพือ่แก้ปัญหาความยากจน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการใน
พื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี จ านวน 27 หมู่บ้าน พื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว จ านวน 25 หมู่บ้าน การด าเนินงานในระยะแรก
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เป็นการส ารวจข้อมูลชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาท่ีแท้จริงของชุมชนและส่ิงท่ีชุมชนต้องการรับการ
พัฒนา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดน าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว จึงจัดท าโครงการสร้างเครือข่าย

ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความ
เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่ม
คุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพึ่งพาตนเองและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการส ารวจลงพื้นที่ชุมชน 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
2. เพื่อส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
4. เพื่อจัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน 
 

ขอบเขตการส ารวจลงพื้นที่ชุมชน 
บ้านปางสีดา หมู่ 15 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
 

วิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน 
1. พบผู้น าชุมชนเพื่อแนะน าตัวและประสานขอความช่วยเหลือเพื่อขอข้อมูลพื้นฐานและ 

สภาพแวดล้อมท่ัวไป 
2. พบและสร้างความรู้จักกับผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชนเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และ 

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าชุมชน  
3. สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและประเด็นปัญหาชุมชน 

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
4. สนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ของชุมชน 
5. ส ารวจสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ เย่ียมชม ถ่ายภาพสถานท่ีส าคัญในชุมชน 
6. พบครัวเรือนเป้าหมายและส ารวจข้อมูลรายครัวเรือน  
7. สนทนากลุ่มวิเคราะห์ความต้องการ ก าหนดประเด็นการพัฒนาของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจความต้องการของชุมชน 
1. แผนท่ีเดินดิน 
2. ต้นไม้ปัญหา 
3. ต้นไม้ชุมชน 
4. โอ่งชีวิต 
5. ชุดค าถาม 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลบริบทชุมชน 

บ้านปางสีดา  หมู่ที่ 15 ต าบลท่าแยก อ าเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ประวัติความเป็นมา  

 เมื่อ พ.ศ. 2499 โดยการน าของพ่อช่ืน ขันโท พร้อมกับสหายคนงานท าไม้ซุงและนายพรานอีกสาม
คนได้เข้ามาในพื้นท่ีบริเวณบ้านคลองน้ าเขียว และเห็นว่าบริเวณนี้มีท าเลดีเหมาะแก่การตั้งเป็นหมู่บ้าน พร้อม
ท้ังมีล าห้วยไหลผ่าน น้ าในล าห้วยใสจนสามารถมองเห็นตัวปลาได้ชัดเจน จึงต้ังช่ือหมู่บ้านว่า “บ้าคลองน้ า
เขียว” ใน พ.ศ. 2500 มีครอบครัวชาวส่วยบ้านหนองตาไก้ จังหวัดบุรีรัมย์อพยพเข้ามา จึงท าให้หมู่บ้านเริ่มมีผู้
อยู่อาศัยหนาแน่นขึ้น ประกอบกับมีคอมมิวนิสต์เข้ามาในพื้นท่ีและเกิดการปราบปรามของทหารเสือราชินีใน
ระหว่าง พ.ศ. 2515-2521 ภายหลังจากการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในพื้นท่ีส้ินสุดลง ในหลวงรัชการท่ี 9 ทรง
มีโครงการพระราชด าริเข้ามาช่วยชาวบ้านในพื้นท่ี และทรงพระราชทานโรงสีพระราชทาน ยุ้งฉางพระราชทาน 
โรงเรือนเล้ียงไก่ คอกหมูพระราชทาน สหกรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับหมู่บ้านคลองน้ าเขียว  

 เมื่อ พ.ศ. 2548 จึงได้มีการแยกหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่ ได้แก่ ทางทิศเหนือ คือ “บ้านคลองน้ า
เขียว” หมู่ท่ี 7 และทางทิศใต้ คือ “บ้านปางสีดา” หมู่ท่ี 15 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว  โดยบ้านปางสีดา แบ่งออกเป็นสามคุ้ม คือ 1) คุ้มอีสานพัฒนา (สามหนอง)  2) คุ้มกลาง และ 3) คุ้ม
โนนขี้กล้ิง (โนนหินแห่หรือวัดโนน) หลังจากแยกหมู่บ้านคนในชุมชนได้มีการพัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ ต่อ
ยอดจากหมู่บ้านเดิม เช่น โครงการทอเส่ือ ทอผ้าไหม โครงการเกษตรต่างๆ และยังคงมีกิจกรรมเหล่านี้มา
จนถึงปัจจุบัน บ้านปางสีดายได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนามาโดยตลอด จน
เกิดกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลาย เช่น กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอผ้าขาวม้า กลุ่มทอเส่ือกก กลุ่มจักสานตะกร้าเส้น
พลาสติก กลุ่มท าขนมนางเล็ก ขนมปั้นขลิบ กลุ่มเล้ียงจ้ิงหรีด กลุ่มตัดเย็บเส้ือและกระเป๋าจากผ้าพื้นเมือง จาก
กลุ่มเหล่านี้ท าให้ชุมชนสามารถผลิตสินค้าท่ีเป็นจุดเด่นของหมู่บ้าน คือ “ผ้าขาวม้าหน้าวา” เป็นหมู่บ้าน
วัฒนธรรมอีสานและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้านตามรอยพ่อ) และมีกังหันลมหนึ่งอันในสวนของพ่อ
ชาวบ้านจึงน ามาเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน  และเกิดเป็นท่ีมาของค าขวัญหมู่บ้าน ว่า 

“หมู่บ้านโครงการพระราชด าริ  แหล่งผลิตสินค้าเกษตร 

เขตถิ่นอีสานสอง  เรืองรองวัฒนธรรม  น้อมน าตามฮอยพ่อ” 
ที่ต้ังและอาณาเขต 

 บ้านปางสีดา หมู่ท่ี 15 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบ 
ต้ังอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก ระยะทาง 18 กิโลเมตร ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองสระแก้ว
ไปทางทิศใต้ ระยะทาง 30 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
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 ทิศเหนือ จรดบ้านคลองน้ าเขียว หมู่ 7 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 ทิศใต้  จรดบ้านคลองหอย หมู่ 5 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ทิศตะวันออก จรดบ้านท่ากระบาก หมู่ 10 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก จรดบ้านน้อย หมู่ 11 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 

สภาพพื้นที ่

เป็นพื้นท่ีราบเชิงเขา  พื้นท่ีมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  มีน้ าตก 1 แห่ง คือ  อุทยานแห่งชาติปางสีดา และ
มีอ่างเก็บน้ า 1  แห่ง พื้นท่ีบางแห่งราบลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกของต าบล ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 15 จะเป็นพื้นท่ี
ราบลุ่มบางส่วนอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอ่างเก็บน้ าท่ากะบาก เหมาะส าหรับการพัฒนาให้เป็น
แหล่งพักผ่อนและท่องเท่ียวต่อไป    สภาภูมิอากาศมี  3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝน   ฤดูหนาว 

  ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม  ถึง  เดือนเมษายน 
 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึง  เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง  เดือน กุมภาพันธ์ 
 อุณหภูมิต่ าสุด 20.30   องศาเซลเซียส   สูงสุด   35.50   องศาเซลเซียส  
ชุมชนอยู่กันแบบมีความหลากหลายทางภูมิล าเนา เนื่องจากมีกลุ่มผู้อพยพเข้ามาอยู่ใหม่จากจังหวัด

บุรีรัมย์ จังหวัดเลย และจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น เข้ามาอาศัยอยู่  
 

สภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม 

 การปลูกพืช  คนในชุมชนส่วนใหญ่ท าการเกษตร ท านาข้าวปีละ 1 ครั้ง  ปลูกต้นยูคาลิปตัส และปลูก
มันส าปะหลัง 
 การเลี้ยงสัตว์   เล้ียงโค-กระบือ เล้ียงเป็ด เล้ียงไก่ เล้ียงกบ เล้ียงจ้ิงหรีด เป็นต้น 
 
ข้อมูลด้านประชากร    

บ้านปางสีดา มีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 176 ครัวเรือน ประชากร 643 คน แยกเป็นชาย 303 คน 
หญิง 340 คน (ท่ีมา : รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับอ าเภอของต าบลท่าแยก ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1-28 
มกราคม 2562) 

 
ข้อมูลด้านสังคม   

ส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ย้ายถ่ินฐานมา เป็นระบบเครือ
ญาติ มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา   

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 - 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่าน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6-15  ปี  ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได้เรียนต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  99  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้จัด
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กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน และมีสถานศึกษาภายในต าบล ดังนี้ 

สังกัด สพฐ.  อบต. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยก   
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
    2.1  โรงเรียนต าบลท่าแยก 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน   
    2.2  ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนห้องเรียน 
          -  จ านวนนักเรียน  

 
 
 
 
9  แห่ง 
 
 
9  คน 
11  ห้อง 
254  คน 
 
112  คน 
94  คน 
1,531  คน 

3 แห่ง 
 
2  คน  
9  คน 
143 คน 

 

ข้อมูลด้านการสาธารณะสุข   

ข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่ม
เส่ียง  โรคท่ีมักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  
มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอม
ไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกนัรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งกไ็ด้ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับ
เด็กแรกเกิด - 6  ปี  ผู้ปกครองสามารถเล้ียงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  1  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมไ่ด้กินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อ
บ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลพยายามอย่างยิ่งท่ีจะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

(1)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
    -  โรงพยาบาลในเขตพื้นท่ี  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  4   แห่ง      
    -  เตียงคนไข้  จ านวน  30  เตียง 
    -  ศูนย์บริการสาธารณสุข   จ านวน    -     แห่ง 
    -  คลินิกเอกชน  จ านวน  -  แห่ง    
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใกล้ชุมชน คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองผักขม  และ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ากระบาก ข้อมูลผู้ป่วยของบ้านปางสีดา หมู่ท่ี 15 ต าบลท่าแยก อ าเภอ
เมือง จังหวัดสระแก้ว มีกลุ่มผู้ป่วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยท่ีเคล่ือนไหวได้บ้างและอาจมีปัญหาการกิน การ
ขับถ่าย และมีภาวะสับสนทางสมอง จ านวน 3 คน และกลุ่มเคล่ือนไหวเองไมไ่ด้ และมีปัญหาการกิน หรือการ
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ขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง จ านวน 2 คน  (ท่ีมา : รพสต.ท่ากระบาก องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
แยก)  

 
ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ 

 มีวัดประจ าหมู่บ้าน คือวัดคลองคลองน้ าเขียว ชุมชนนับถือศาสนาพุทธ 100% แต่ก็มีความเช่ือแบบ
ภาคอีสานเรื่องการท าขวัญ (สู่ขวัญ/เรียกขวัญ ตามภาษาอีสาน) เวลาท่ีเจ็บไข้และรักษาหายหรืออาการดีข้ึน  
จะมีพิธีท าขวัญ เพื่อให้ปลอดภัย ไม่เจ็บ ไม่ป่วยอีก   

ประเพณีและงานประจ าป ี
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่         ประมาณเดือน มกราคม 
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน        ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์          ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง         ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา   ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเล้ียงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเส่ือจากต้น
กก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ  ร้อยละ 90 % พูดภาษาอีสาน  

   
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  มัน
ส าปะหลัง  อ้อย  ยูคาลิตัส ดังนี้  

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน     93   ครัวเรือน 

    1209         ไร่  150   กก./ไร่    2250      บาท/ไร่  10500       บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน      มะนาว     .      6  ครัวเรือน 

      3        ไร่   20        กก./ไร่     15000      บาท/ไร่  11000         บาท/ไร่ 
สวน               .         ครัวเรือน 

              ไร่             กก./ไร่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 
สวน                     .           ครัวเรือน 

             ไร่              กก./ไร่                บาท/ไร่               บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย     2   ครัวเรือน 

    40         ไร่    2000      กก./ไร่      6000     บาท/ไร่   11000     บาท/ไร่ 
  ไร่ขา้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส าปะหลัง   47    ครัวเรือน 

   96     ไร่  2000      กก./ไร่     4500       บาท/ไร่   5500      บาท/ไร่ 
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  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ 
   ยางพารา          . 

    3     ครัวเรือน 
     25      ไร่              กก./ไร่       15000   บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ    อ่ืนๆ โปรดระบุ  
    ยูคาลปิตัส            . 

   25     ครัวเรือน 
     175      ไร่      15000  กก./ไร่     26000     บาท/ไร่     18000    บาท/ไร่ 

(ท่ีมา: องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว) 

ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค 
   มีระบบไฟฟ้า น้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
 
ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน 

องค์การบริหารสวนต าบลได้แบ่งเขตหมู่บ้าน  มีท้ังหมด  15  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาชนให้
ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันท่ี 18  
สิงหาคม  พ.ศ. 2556  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน  4,245   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ังส้ิน  9,168  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.31  การเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในวันท่ี  12  ตุลาคม  พ.ศ.  2556  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 6,272 คน จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 9,168 คน  คิดเป็นร้อยละ  69.10 ปัญหาคือการ
แข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดท่ีน่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น
การเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่อง
พฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ของการเลือกตั้งท่ีกระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในการจัดท า 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น 
มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  อสม. และผู้น าหมู่บ้าน  โครงการ
อื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

เขตการปกครอง 

เดิมเป็นเขตการปกครองของอ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  ได้จัดต้ังเป็นสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแยก  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันท่ี  26  
เดือนธันวาคม พ.ศ.  2539  และได้เปล่ียนแปลงฐานะสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113  ตอนพิเศษ  52  ง  ลงวันท่ี  25  ธันวาคม พ.ศ. 2539  เป็นองค์การ
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บริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยก  ในวันท่ี  16  ธันวาคม พ.ศ. 2539  มีพื้นท่ี 99.64  ตารางกิโลเมตร  หรือ  
62,275  ไร่  ระยะห่างจากตัวจังหวัดสระแก้ว 18  กิโลเมตร 
 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว แบ่งเป็น 15 หมู่บ้าน  ได้แก ่
    บ้านป่าระก า  หมู่ท่ี 1  

  บ้านหอย  หมู่ท่ี 2  
  บ้านทุ่งแฝก  หมู่ท่ี 3  
  บ้านหนองเตียน หมู่ท่ี 4  
  บ้านคลองหอย  หมู่ท่ี 5  
  บ้านคลองศรีเมือง หมู่ท่ี 6  
  บ้านคลองน้ าเขียว หมู่ท่ี 7  
  บ้านคลองผักขม หมู่ท่ี 8  
  บ้านคลองปาโด  หมู่ท่ี 9  
  บ้านท่ากระบาก หมู่ท่ี 10  
  บ้านน้อย  หมู่ท่ี 11  
  บ้านกิโลสาม  หมู่ท่ี 12  
  บ้านเนินไฮ  หมู่ท่ี 13   
 บ้านน้ าล้อม  หมู่ท่ี 14  
 บ้านปางสีดา  หมู่ท่ี 15  
การแบ่งเขตการเลือกต้ัง 

 เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลได้แบ่งเขตการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  ท้ังเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 16  หน่วยเลือกตั้ง  15  หมู่บ้าน ดังนี้ 

เขตเลือกต้ังท่ี 1  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  1  บ้านป่าระก าท้ังหมด     
เขตเลือกต้ังท่ี  2  ประกอบไปด้วย หมู่ท่ี  2  บ้านหอยท้ังหมด 
เขตเลือกต้ังท่ี 3  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  3 บ้านทุ่งแฝกท้ังหมด     
เขตเลือกต้ังท่ี 4  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  4  บ้านหนองเตียนท้ังหมด     
เขตเลือกต้ังท่ี 5  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  5  บ้านคลองหอยท้ังหมด     
เขตเลือกต้ังท่ี 6  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  6  บ้านคลองศรีเมืองท้ังหมด     
เขตเลือกต้ังท่ี 7  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  7  บ้านคลองน้ าเขียวทั้งหมด     
เขตเลือกต้ังท่ี 8  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  8  บ้านคลองผักขมท้ังหมด     
เขตเลือกต้ังท่ี 9  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  9  บ้านปลาโดท้ังหมด     
เขตเลือกต้ังท่ี 10  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  10  บ้านท่ากะบากบางส่วน     
เขตเลือกต้ังท่ี 11  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  10  บ้านท่ากะบากบางส่วน  
เขตเลือกต้ังท่ี 12  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  11  บ้านน้อยท้ังหมด 
เขตเลือกต้ังท่ี 13  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  12  บ้านกิโลสามท้ังหมด 
เขตเลือกต้ังท่ี 14  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  13  บ้านเนินไฮทั้งหมด 
เขตเลือกต้ังท่ี 15  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  14  บ้านน้ าล้อมท้ังหมด 
เขตเลือกต้ังท่ี 16  ประกอบด้วย  หมู่ท่ี  15  บ้านปางสีดาท้ังหมด 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยกส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา

และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การ
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บริหารส่วนต าบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุม
ประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (ข้อมูลเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม  พ.ศ.  2556)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  9,168     คน 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ข้อมูลเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556)   
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   9,076     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2556 ) 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  9,168  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ังส้ิน  4,245  
คน  คิดเป็นร้อยละ  46.31  
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  9,076 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังส้ิน  6,272  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.10 
ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากค าส่ัง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 

 

ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 
 ชุมชนบ้านปางสีดา ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว อยู่ภายใต้เขตการปกครองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก และหน่วยงานภาครัฐทางอ าเภอเมืองสระแก้ว และเป็นหมู่บ้านท่ีมีทรัพยากร
ในชุมชนอยู่มากจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และมีโครงการต่างๆ จากหน่วยงานทางภาครัฐ
เข้ามาสนับสนุนและอบรมความรู้ต่างๆให้ เช่น การอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ จากองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าแยก การอบรมการท าลายผ้าไหม กลุ่มทอผ้าขาวม้า เล้ียงจ้ิงหรีด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า 
เป็นต้น ในส่วนของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนขณะนี้มีแผน
ในการพัฒนาและถูกบรรจุไว้ในการใช้งบประมาณในแผนพัฒนาส่ีปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก ดังนี้ 

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
- โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อให้ประชาชนได้รักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีสืบต่อกัน 
- โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุและแห่เจ้าพ่อหนองเตียน เพื่อให้ประชาชนได้รักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีสืบต่อกัน 
- โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
- โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
- โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานเทศกาลและวันส าคัญต่างๆทางศาสนา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนา 
- โครงการจัดกิจกรรมบุญเผวดเทศมหาชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบ

ต่อกัน 
- โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา"ข้าหลวงเกมส์" เพื่อเป็นการเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และ

ประชาชนมีร่างกายแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด 
- โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา "ท่าแยกคัพ" เพื่อเป็นการเช่ือมสัมพันธ์อันดีห่างไกลยาเสพติด  
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน เพื่อให้ประชาชนได้ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนได้

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประจ าถิ่น 
- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กเล็ก เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและได้แสดงออก 
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- โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริม (นม)อย่างครบถ้วน และมีสุขภาพดีตาม
หลักโภชนาการ 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเด็กเล็ก เด็กนักเรียน
ในต าบลท่าแยก 

- โครงการแข่งขันฟุตซอล เพื่อเป็นการเช่ือมสัมพันธ์อันดีห่างไกลยาเสพติด 
2. แผนทางด้านสาธารณสุข 

- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ป้องกันและก าจัดยุงลาย เพื่อลดอัตราการเกิดของลูกน้ ายุงลาย หรือตัวแก่
ของยุงลาย และลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดสัตว์ในต าบลท่าแยก เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคระบาดสัตว์ใน
ต าบลท่าแยก 

- สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อจัดการบริหารด้านงานสาธารณสุขมูลฐาน ใหป้ระชากรสุขภาพท่ีดี 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
- อาสาสมัครปศุสัตว์ เพื่อให้ชุมชนมีอาสาสมัครในการดูแลสัตว์ที่อยู่ภายในชุมชนของตนเอง 

3. แผนทางด้านการส่งเสริมอาชีพ 
- ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในต าบลท่าแยก เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในต าบล 
- ส่งเสริมอาชีพกลุ่มไม้กวาด เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในต าบล 
- ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเล้ียงไก่,โค,กระบือ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
- ส่งเสริมอาชีพเย็บจักร เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้ 
- ส่งเสริมอาชีพเล้ียงไหม เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้ 
- ฝึกอาชีพให้กับประชาชนในต าบลท่าแยก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลมีความรู้ในการ

ประกอบอาชีพ 
- เฝ้าระวังพิษภัยสารเคมีในเกษตรกรในต าบลท่าแยก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลมีความรู้

การป้องกันภัยสารเคมีในการเกษตร 
- ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเพาะเห็ด เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้ 
- ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรชาวนา เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้ 
- ส่งเสริมอาชีพกลุ่มหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้ 
- ส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้ครัวเรือน 

4. แผนงานการรักษาความสงบ 
- โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและวันส าคัญต่างๆ 
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบ้ืองต้นใน

ต าบลท่าแยก 
- โครงการอบรมวินัยจราจรเพื่อป้องกันปญัหาอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุทางท้องถนน ลดการท าผิดกฎจราจร 
- จัดซื้อเรือยนต์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการแก้ปัญหาน้ าท่วมในการสัญจร 
- อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อส่งเสริมการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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- โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
หรือความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

5. แผนงานเคหะและชุมชน คือการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ า เขื่อน ผนังกันดิน ศาลาริมทางและพัฒนาระบบจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานเพียงพอท่ัว

กัน และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและมีความสะดวกในการสัญจรไปมา 
- โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อประชาชนมีน้ าใช้ในการบริโภค อุปโภค ตลอดปี 
- โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาล เพื่อประชาชนมีน้ าใช้ในการบริโภค อุปโภค ตลอดปี 
- โครงการก่อสร้างท านบดิน เพื่อประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร 
- โครงการซ่อมแซมศาลากลางบ้าน เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน 
- โครงการเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ออกก าลังกาย 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ชุมชน 

จุดแข็ง – จุดอ่อนชุมชน 

จุดแข็งชุมชน 
บ้านปางสีดา มีเส้นทางคมนาคม สะดวก เป็นถนนลาดยาง ห่างจากตัวอ าเภอเมืองประมาณ 30 

กิโลเมตร และยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวที่ส าคัญของจังหวัดหลายแหล่ง ท่ีอยู่ใกล้กับชุมชน ดังนี้ 
สวนของพ่อ 
โครงการตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) เป็นแหล่งท่องเท่ียว ทางประวัติศาสตร์

ท่ีส าคัญของจังหวัดสระแก้ว และเพื่อใช้น้ าในการเพาะปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัว ตามโครงการพระราชด าริ
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ด าเนินการพัฒนาพื้นท่ีราบเชิงเขาตามแนวเทือกเขาบรรทัด โดยทรง
พระราชทานแนวทางพัฒนา 3 ด้าน คือ พัฒนาด้านท่ีอยู่อาศัย พัฒนาด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และ
พัฒนาด้านจิตใจของราษฎร ปัจจุบันสถานีพัฒนาท่ีดินสระแก้ว ได้ท าการดูแลและบ ารุงรักษาแปลงไม้ผล 
ประกอบด้วย มะม่วง มะขาม ขนุน กระท้อน มะปราง มะยงชิด ล าไย ไผ่ลวก ไผ่เล้ียง ไผ่สีสุก และปลูกพืชผัก
สวนครัว ท านาข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 และล้ินจ่ี โดยเฉพาะล้ินจ่ีเป็นไม้ผลพันธุ์ดี (พันธุ์กะโหลกใบยาว) 
นอกจากนี้ยังมีแปลงสาธิตรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝก จุดเรียนรู้การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด และจุด
เรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก ไว้ให้ผู้ท่ีสนใจเดินชมสวน โดยสามารถขอความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้แต่ละชนิด วิธีการ
ท าปุ๋ยอินทรีย์  

อุทยานแห่งชาติปางสีดา  
มีเนื้อที่ประมาณ 844 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นท่ี อ.เมืองสระแก้ว, อ.วัฒนานคร, อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ท่ีท าการของอุทยานปางสีดา ต้ังอยู่ท่ี บ้านคลองน้ าเขียว หมู่ท่ี 7 ต.ท่าแยก อ.เมือง
สระแก้ว อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 27 กม. น้ าตกอยู่ห่างจากอุทยาน 800 เมตร น้ าตกท้ิงตัวจากหน้าผา  
ประมาณ 10 เมตร และเบ้ืองล่างมีแอ่งน้ าใหญ่บรรยากาศร่มรื่นมาก 

อ่างเก็บน้ าท่ากระบากและน้ าตกท่ากระบาก 
เป็นอ่างเก็บน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริท่ีจะปรับปรุงระบบชลประทาน ในเขตพื้นท่ีราบเชิงเขา มี

ขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบเป็นป่าโปร่ง ปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆ ท้ังไม้ยืนต้นและไม้ประดับ ท้ังยังเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ท่ีมีทิวทัศน์และธรรมชาติท่ีสวยงาม เหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและเท่ียวชมธรรมชาติเป็นอย่าง
ยิ่ง โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 37 กิโลเมตร และถัดจากอ่างเก็บน้ าท่ากระบากไปประมาณ 1 กิโลเมตร 
หรือถัดจากอุทยานแห่งชาติิปางสีดาประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบกับน้ าตกท่ากระบาก ทางเข้าน้ าตกยังไม่ค่อย
สะดวกมากนัก โดยตัวน้ าตกมี 3 ช้ัน แต่ละช้ันห่างกันประมาณ 400-500 เมตร เบ้ืองล่างของแต่ละช้ันเป็นแอ่ง
น้ า นักท่องเท่ียวสามารถลงเล่นน้ าได้ 

 
 

จุดอ่อนของชุมชน 
 ผู้น าชุมชนขาดการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในชุมชน และคนในชุมชนมีความขัดแย้งกันเล็กน้อย ท าให้
การพัฒนาเป็นไปได้ไม่ต่อเนื่องและไม่ท่ัวถึงทุกคนในชุมชน 
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โอกาส – อุปสรรคของการพัฒนา 
โอกาสของการพัฒนา 
  จากการท่ีรัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหล่ือมล้ าของสังคมท่ีมุ่งสร้างรายได้และความเจริญ 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการร่วมกันภาครัฐ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ท่ีเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ.2544 ในภูมิภาคท่ัวประเทศ และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมด าเนินงาน OTOP นวัตวิถี เช่ือมโยงภูมิปัญญา วิถีชุมชน นั้น บ้านปางสีดาก็มีโอกาส
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ท าให้มีโอกาสท่ีได้น าสินค้าชุมชนออกมาจ าหน่าย และยังเป็นโอกาสท่ี
ชุมชนได้มีการสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
อุปสรรคของการพัฒนา 
 จากการท่ีรัฐบาลได้สนับสนุนให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองได้ ดังกล่าว ท าให้ชุมชนมีความต่ืนตัวมากขึ้น ซึ่ง
จากการมองเห็นโอกาสท่ีเข้ามา แต่ชุมชนก็ยังมีความกังวลเรื่อง ทักษะต่างๆในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
การน าเสนอความเป็นชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน ว่าท าอย่างไรท่ีจะท าให้ สินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ี
สร้างขึน้จะขายได้ และจะขายให้กับใคร ขายยังไง นอกจากเรื่องตลาดของการจ าหน่ายสินค้าแล้วยังมีเรื่องการ
จัดการท่ียังเป็นอุปสรรคของการพัฒนา เนื่องจากชาวบ้านยังไม่สามารถท่ีจะจัดการกระบวนการในการลด
ต้นทุนในการผลิตสินค้าได้มากนัก จึงท าให้ต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสินค้าของชุมชนอยู่มากนั้นเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง (S) 

- มีแหล่งท่องเท่ียวใกล้ชุมชน อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
- มีสวนของพ่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
- มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้สัตว์น้ าจืดใกล้ชุมชน 
- มีการรวมกลุ่มเพื่อรองรบัการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ 
เช่น กลุ่ม อาชีพ กลุ่มอาสาสมัครชุมชน เป็นต้น 
- ถนน การคมนาคมสะดวก 

 

จุดอ่อน (W) 

- ผู้น าในชุมชนขาดการกระตุน้ให้เกิดการพัฒนาในชุมชน 
- คนในชุมชนมีความขัดแย้งกัน 
- คนในชุมชนขาดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม
ในครัวเรือน 
- ขาดความรู้ในเรื่องการบริหารและจัดการผลผลติภายใน
ชุมชน/ครัวเรือน 

โอกาส (O) 

- มีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เข้ามาสนับสนุน
ภายในชุมชนอยู่เป็นระยะ 
- คนในชุมชนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
เสริม เช่น เลี้ยงกบ เลี้ยงจ้ิงหรีด การทอผ้าขาวม้า การแปรรูป
ผ้าขาวม้า เป็นต้น 

ปัญหา/อุปสรรค (T) 

- ขาดทักษะการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
- การท าการตลาดของชุมชน 
- การคิดค านวณต้นทุน ก าไรและการจัดการ ยังไม่เป็น
ระบบ 
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แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3 – 5 ปี 

โครงการ 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 

โครงการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ครัวเรือน 
เป้าหมายโดยการเล้ียงกบ เพื่อยกระดับ 
คุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายบ้านปางสีดา 
ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

     

โครงการพัฒนากลุ่มเล้ียงกบ บ้านปางสีดา 
ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ให้
เป็นพื้นท่ีต้นแบบ และมีองค์ความรู้เพื่อ ขยายสู่
ชุมชนอื่นๆได้ 

     

โครงการแปรรูปกบ เพื่อเพิ่มช่องทางในการ 
สร้างรายได้ 

     

โครงการขยายฐานการผลิต และน าผลผลิต เข้า
สู่ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ และสามารถขยาย ตลาด
การจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 

     

โครงการประชาสัมพันธ์ และสร้างอัตลักษณ์ ให้
หมู่บ้านปางสีดาเป็นหมู่บ้านท่ีมีจุดเด่นใน เรื่อง
เกี่ยวกับกบ แบบครบวงจร 
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ข้อเสนอโครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 

ชื่อกิจกรรม : โครงการเล้ียงกบยกระดับคุณภาพชีวิต บ้านปางสีดา หมู่ 15 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง     

       จังหวัดสระแก้ว 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ชุมชนบ้านปางสีดามีองค์ความรู้เรื่องการเล้ียงกบ 

  2. เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตจากการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

แผนการด าเนินโครงการ 

ท่ี ว/ด/ป/ กิจกรรมส ำคัญ ผลที่ได้ 
1 มี.ค. 62 ลงพื้นท่ีประสานงาน ติดต่อสถานท่ี

ศึกษาดูงานการเล้ียงกบ 
1.ได้รายละเอียด ก าหนดการในการอบรมการเล้ียงกบ 
2.มีสถานท่ีส าหรับการศึกษาดูงานการเล้ียงกบของชุมชน
บ้านปางสีดา 

2 

 

19 มี.ค.62 กิจกรรมศึกษาดูงาน วิธีการเล้ียงกบ 
การดูแลรักษา การคัดเลือกพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์กบ และการเพาะพันธุ์กบ  

1.ได้รับความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับใช้ในการ
ท าโครงการเล้ียงกบในชุมชน 
2.มีบทเรียนและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากวิทยากร 

3 25-29 
มี.ค.62 

การเตรียมบ่ เตรียมสถานท่ีส าหรับ
เล้ียงกบในชุมชน 

1. ครัวเรือนเป้าหมายได้บ่อพร้อมส าหรับเล้ียงกบ 

4 มี.ค.– ส.ค.
62 

ปล่อยลูกกบ /เล้ียงและดูแลกบ 1. ครัวเรือนเป้าหมายมีความรู้ในการเล้ียงกบ 
2. สามารถแยกลักษณะกบพ่อพันธุ์แม่พันธุไ์ด้ 
3. มีการคิดค้นสูตรอาหารกบจากวัตถุดิบธรรมชาติท่ีมีใน
ชุมชนได้ 
4.ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เสริมจากการขายกบ 

5 มี.ค.– ส.ค
62 

ติดตามผลการด าเนินงาน 1.ได้เห็นพัฒนาการและองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการเล้ียง
กบ โดยคนในชุมชนเป็นผู้คิดค้นขึ้นหรือน าความรู้จาก
แหล่งอื่นมาใช้ประโยชน์ 
2.สามารถแก้ไขปัญหา และหาแนวทางในการป้องกันได้ทัน
สถานการณ์ 

6 กันยายน สรุปผลการด าเนินงาน 1. มีองค์ความรู้จากการท าโครงการ 
2. ได้เอกสารรวบรวมองค์ความรู้ในการท าโครงการ 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

บ้านปางสีดาเป็นชุมชนท่ีมีการเข้ามาพัฒนาของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง แต่การพัฒนาอาจไม่ครอบคลุม
ทุกครัวเรือนได้ และยังมีครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์จากการส ารวจ จปฐ. ตกค้างอยู่ในชุมชน ประกอบกับในชุมชนมี
วัยผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่าวัยอื่นๆอท าหน้าท่ีอยู่บ้านเล้ียงหลานจึงไม่สามารถท่ีจะออกไปประกอบ
อาชีพอื่นเพื่อหารายได้เสริมภายในครอบครัวได้ ท าได้เพียงรอเงินจากลูกหลานส่งมาให้เป็นรายเดือนและรอ
เงินผู้สูงอายุเท่านั้น ดังนั้น คนในชุมชนจึงคิดว่า หากมีกิจกรรมท่ีจะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือ
ตนเองได้เพิ่มเติมจากท่ีก าลังเป็นอยู่ จะดีกว่าการท่ีอยู่เฉยๆ ไม่มีกิจกรรมอะไรท า  

จากการส ารวจชุมชนพบว่า ในกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายมีพื้นท่ีในบริเวณบ้านหรือพื้นท่ีสวนส าหรับการ
ปลูกผักอยู่บ้าง และมีความต้องการท่ีจะเล้ียงกบเพิ่มเติมในพื้นท่ีของตนเอง เพื่อเป็นการเสริมรายได้ใน
ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง เพราะในชุมชนมีผู้ท่ีมีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเล้ียงและดูแลกบอยู่ 2 คน และ
สามารถท่ีจะขายเพื่อเป็นรายได้ในครัวเรือนของตนเอง อีกท้ังยังมีกรมประมงอยู่ใกล้กับชุมชนท่ีสามารถให้
ความรู้เรื่องการเล้ียงกบแบบครบวงจรให้กับกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายได้อีกด้วย ดังนั้น กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย
จึงได้ตกลงว่าจะท าโครงการเล้ียงกบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถมีรายรับท่ีพอเพียงกับการ
ใช้จ่ายในครัวเรือนตนเอง 

ข้อเสนอแนะในการท าโครงการนี้ คือ การบริหารจัดการท่ีจะเข้ามาช่วยในการลดรายจ่ายจากการซื้อ
อาหารในการเล้ียงกบ การซื้อพันธุ์ลูกกบมาเล้ียง โดยการคิดค้นสูตรอาหารจากวัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนตนเองและการคัดเลือกพ่อพันธุ์กบ แม่พันธุก์บ เพื่อน ามาใช้ในการเพาะเล้ียงลูกกบเอง และการบริหาร
จัดการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการท าอาชีพอื่นๆในชุมชนต่อไป 
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ภาคผนวก 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนของพ่อ : แหล่งท่องเท่ียวของชุมชน และพื้นท่ีส าหรับการท าเกษตรของคนในชุมชน 

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน วัดคลองน้ าเขียว วัดท่ีใช้ร่วมกันของชุมชนบ้านปางสีดา 
บ้านคลองน้ าเขียว และบ้านน้อย 

ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ โรงเรียนบ้าคลองน้ าเขียว 
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อาชีพเสริมของคนในชุมชน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานพยาบาลใกล้ชุมชน 2 แห่ง คือ รพ.สต.ท่ากระบาก และ รพ.สต.คลองผักขม 

ทอผ้าข้าวม้า ผ้าซิ่น 

เล้ียงจ้ิงหรีด 
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เพาะเห็ดนางฟ้า เพาะเล้ียงหนูนา 

เล้ียงกบ ปลูกผักสวนครัวขาย 


