
 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  
(พ.ศ.2561 - 2564) 

 
 

 
 

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  

อ าเภอเมืองสระแก้ว     
จังหวัดสระแก้ว 

 
จัดท าโดย   

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
0-3724-4506-7   www.tayak.go.th 

http://www.tayak.go.th/


 

 
 
 

  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน  นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีแนวโน้ม
ที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกปี  เพ่ือให้
ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส  และมีการด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม  
จริยธรรม  และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป  โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด
ความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุน       ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์  และปลูกจิตค่านิยมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์  สุจริต            
มีคุณธรรม  และจริยธรรม  เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการ
บริหารราชการ   จากปัญหาดังกล่าว  รัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต   ซึ่งถือเป็นที่มาของ
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อที่  11 ตุลาคม  
2559   เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2564)กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ
เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50     

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  4  ปี   
ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2561 – 2564   เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร , 
พนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ  ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล  ให้มีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ   เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ  ส่งเสริม
บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  
และให้มีการพัฒนาระบบ    และกลไกการตรวจสอบ  ควบคุม  การใช้อ านาจ  พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานส่วน
ต าบลในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดท าแผน  เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก    อ าเภอเมืองสระแก้ว    จังหวัดสระแก้ว   ได้เล็งเห็นถึง 
ความส าคัญในเรื่องนี้     โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส    มีคุณธรรม  จริยธรรม   และธรรม
มาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝั งสร้างจิตส านึก  
ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ   ปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาค  ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธา
และไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา  
ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ทุกระดับและคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแยก  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2561 – 2564  โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต  และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  4  ปี  
ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2561 – 2564   ขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ  พ.ศ. 2561– 2564  เป็นแนวทางในการจัดท า 
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1. บทน า 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อที่  11 ตุลาคม  2559   เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ . 2561-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆเพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต
สูงกว่าร้อยละ 50     

ดังนั้น   เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าแยก  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2561 – 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พ.ศ. 2561-2564      จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2561-
2564  ขึ้น  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก    ใช้เป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพ่ือลดการทุจริต
และประพฤติมิชอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก      ได้ยึดแนวทางการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พ.ศ. 2561-2564  มาประยุกต์เป็น
แนวทางในการด าเนินการตามพันธะกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกทุกประเด็นยุทธศาสตร์  
 

2.  หลักการและเหตุผล 
ในสภาวะปัจจุบัน  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเริ่มมีแนวโน้มรุนแรงและเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ  รวมทั้ง 

ปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ   จากปัญหาดังกล่าว  รัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต   ซึ่งถือเป็นที่มาของการด าเนินการป้อวงกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อที่  11 ตุลาคม  2559   เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  และก าหนดให้ภาครัฐต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ  ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช.   

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก    อ าเภอเมืองสระแก้ว    จังหวัดสระแก้ว   ได้เล็งเห็นถึง 
ความส าคัญในเรื่องนี้     โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส    มีคุณธรรม  จริยธรรม   และธรรม
มาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึก  
ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ   ปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาค  ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธา
และไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา  
ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ทุกระดับและคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแยก  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2561-2564  โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต  และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  4  ปี  ประจ าปี
งบประมาณ     พ.ศ.  2561-2564   ขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
พ.ศ. 2561-2564  เป็นแนวทางในการจัดท า 
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3.   วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  

4  ปี   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561-2564   
  2.  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแยก   มีจิตส านึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาล   ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส  ซื่อสัตย์สุจริต  ถูกต้องตามหลักกฎหมาย  มีจิตส านึกในการให้บริการต่อหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ 
  3.  เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 

4.  เพ่ือให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 

5.  เพ่ือเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , แผนการด าเนินงาน และแผนพัฒนา 3 ปี  ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกับแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

6. เพื่อด าเนินให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที ่  11 ตุลาคม 2559  หนังสือส านักงาน 
ป.ป.ช.   ที่   ปช. 0004/ว0019     ลงวันที่  20  มีนาคม 2560  U   

7. เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   
มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ   ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาค  ท าให้การบริหาร
ราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบ    

8.  เพ่ือใช้ แผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  
4     ปี   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561-2564  เป็นกรอบการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

9. เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์   โครงการ , แผนงาน , กิจกรรม  วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด    
และมาตรการ    

10.  เพ่ือสร้างจิตรส านึก   คุณธรรม   จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนกับข้าราชการ  
11.  เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดข้ึนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกโดยการให้ 

ความรู้ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน   /  กล่าวโทษ  /  ร้องทุกข์  /  ร้องเรียน การมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดส่อง
ดูแลการเฝ้าระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

12.  เพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนต าบล  ,  พนักงานจ้าง , คณะผู้บริหาร , ส.อบต.   กรณีเกิด 
การทุจรติและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน 
 

4.   กรอบแนวคิดในการด าเนินการ 
กรอบแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลท่าแยก  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2561-2564    มาจาก 
4.1  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.2  ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
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4.3  ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   
4.4  วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  การปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ 

ชอบของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   2561 - 2564 

5.   วิสัยทัศนข์ององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก   
เป็นต าบลน่าอยู่    ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี    มีชุมชนเข้มแข็ง    แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

เป้าประสงค์ ( Objective ) 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและทั่วถึง 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน 
3. เพ่ือทุกหมู่บ้านเป็นชุมชนเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวของต าบลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ของ อบต.ท่าแยก 

ยุทธศาสตร์ที่  1    เป็นต าบลน่าอยู่   
แนวทางการพัฒนา  (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
1. ปรับปรุงสถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน  สนามกีฬา  สวนสาธารณะ 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น  สะอาด  ปลอดภัยและมีใช้ทุกครัวเรือน 
3. แก้ไขปัญหาสังคม  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและการบรรเทาสาธารณภัยที่ดี 
4. การรักษาความสะอาดของบ้านเรือน  ถนน  ทางเท้าและแหล่งน้ าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี 
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค 
7. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ าและจัดระบบการคมนาคมให้เป็น

ระเบียบปลอดภัย 
8. จัดท าป้ายบอกเส้นทาง   ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่าง ๆและย่านชุมชน 
9. อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่  2    ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางการพัฒนา (ด้านประชาชนมีคุณภาพ) 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
3. ส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาโรคภัยต่าง ๆ 
4. ส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
5. จัดให้มีการเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ 
6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคง 
7. พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
8. ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
9. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่   3    มีชุมชนเข้มแข็ง   
แนวทางการพัฒนา ( ด้านการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) 
1. พัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง  พ่ึงพาตนเองได้ 
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3. จัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย  ปลอดจากยาเสพติด  ปลอดผู้มีอิทธิพล 
4. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม 
5. ส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่  4    แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
แนวทางการพัฒนา   ( ด้านการท่องเที่ยว) 
1. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
3. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
4. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. จัดสถานที่รักษาพยาบาลแก่นักท่องเที่ยวให้มีความพร้อมทุกด้าน 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา   
1. พัฒนาบุคลากร 
2. ปรับปรุงเครื่องมือ – เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติราชการ 
3. บริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
4. รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตย 
5. รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการ  การแก้ปัญหา  

ประเมินผล/ตรวจสอบได้ 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 1.   พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพ 
                   ของท้องถิ่น 
 2.  พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพ   ในด้านองค์ความรู้ 
                   ของประชาชนในท้องถิ่น 
 3.  ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   
 4.  ด าเนินการปรับปรุง   ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   และสาธารณูปโภค  ให้สอดคล้องกับ 
                  ความต้องการของท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี   เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส  ให้มี 
                 คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 6.  ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   
                   และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                  นันทนาการ 
 8.  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และการป้องกัน 
                  สาธารณภัย 

9. ด าเนินการปรับปรุงอาคารที่ท าการ  วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
     เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 1. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ ใช้การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การ บริหารส่วนต าบล 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ 
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
    –มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
2.  ระบบข้อมูล 
    –  มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 
3.  อัตราก าลัง(พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
    – บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
    –  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
  –มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 

 

1.  ระบบการบริหาร 
    –  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความชัดเจนใน
การด าเนินงาน 
    –  พ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการ
พัฒนาได้ทั่วถึง 
-  ปริมาณงานมีมาก   บุคลากรมีน้อย  มีผลท าให้
ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร 
    -  ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
 
2.  ระบบข้อมูล 
    –การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ 
3.  อัตราก าลัง  (พนักงาน/ลูกจ้าง) 
    –  มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
    –  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 

 

 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ     
5.  ศักยภาพของชุมชน 
    –  มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่นกลุ่มออม
ทรัพย์  กลุ่มอาชีพ 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    – มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร 
  -  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวท าให้มีรายได้จาการท่องเที่ยวมาก 

     
   4.  การเงิน/งบประมาณ 
     –  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา   
ในการขยายตัวจากชนบทเป็นเมือง 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
 –สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่เพียงพอ 
-  มีกลุ่ม ไม่ทุกหมู่บ้าน สมาชิกมีน้อย 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    –  ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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โอกาสการพัฒนาในอนาคต 
–  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร   
     การท่องเที่ยว  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต าบล 
–  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
–  การแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
–  มีนโยบายและแผนแม่บทเพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดสระแก้ว  
ซึ่งท าให้มีเครือข่ายการท่องเที่ยว 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
–  กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
–  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
–  ภารหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
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   1.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

3) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ้นและ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรค
อุบัติใหม่  ดรคระ
บาด  โรคติดต่อ 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 2) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 
3) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพ่ิมมากข้ึน 

 - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 
- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

5) ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้
เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ควบคุมการก้อ
สร้างอาคาร
บ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่
เกิดปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เช่น จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 1) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และ
ขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียน
ได้รับารศึกษาที่
สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 2) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

 - ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

 3) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ผู้พิการได้รับ
ความช่วยเหลือใน
การด ารงชีวิตและ
ทั่วถึง 

4) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล้า สาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ดี 

5) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ 35 ขึ้นไป  ไม่ได้
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
จ านวน  291 คน
   

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่อายุ 
35  ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 
35 ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

6) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
จ านวน 300 คน ดื่มสุรา 
จ านวน 171 คน 

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่ม
สุรา 

3. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
ชุมชนเข้มแง 

1) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไก
ระพริบเพ่ือเตือนให้
ระมัดระวัง 

2) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้น า 
อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะ
เลาวิวาท 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ด้านการ 
ส่งเสริมการการ
ท่องเที่ยว 

1) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการด าเนินงาน
ได้เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

3) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

4) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

5) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

6) ครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 
30,000 บาท   จ านวน 
9 ครัวเรือน    

- ประชาชนที่มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตก
เกณฑ์มาตราฐาน
รายได้ 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 7) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
และส่งเสริม
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

3) เป็นพ้ืนที่ที่มีดินเค็ม
และน้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ปัญหาเรื่องดิน
เค็มลดลง จัดหา
แหล่งน้ าจากแหล่ง
อ่ืนเพิ่มมากข้ึน   

4) มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากข้ึนส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ปัญหาขยะและ
น้ าเสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้
โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน  
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6.  พันธะกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
   1. ก่อสร้างและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
                     2. สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน 
                     3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
                     4. ส่งเสริมการศึกษา 
                     5. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
                     6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

7.  ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลท่าแยก  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2561-2564  
 

    องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก    โดยคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2561-2564 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     จ านวน    4  ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

7.1   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
       7.1.1  วัตถุประสงค์     มีดังนี้ 

1.  มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    
        7.1.2  มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน   มีดังนี้ 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลัก 

                                                       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2  ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทาง 

                                                       ปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญา 

                                                       เศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกฝ่าย 
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมมาภิบาล 

2.1  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้ 
                                                       ปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

2.2  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
 จริยธรรม 
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2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ให้   
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

    3.  ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการ 
     ทุจริตภาครัฐ 

3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรฝึกอบรม ด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็น 
หลักสูตรบังคับที่ใช้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

     3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
ปราบปราม การทจุริตภาครัฐ 

4.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 

     4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
4.2  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น 
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.3  ส่งเสริม เชิดช ูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
4.4  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

7.2  ยุทธศาสตร์ที ่2 เพื่อบูรณาการหน่วยงานกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐ 

       7.2.1  วัตถุประสงค์    มีดังนี้ 
    1. มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก กับทุกภาคส่วนใน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง การสร้างหลักประกนัความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

        7.2.2  มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน   มีดังนี้ 
    1. บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ 
     ทุจริตภาครัฐ 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
กับองค์กรทุกภาคส่วน 
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1.2  ให้มีการจัดตั้ง “ ศูนย์การข่าวกลาง ”  เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บ 
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตลอดจน 
การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐจากทุก
หน่วยงาน เพ่ือน าไปประมวล วิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
1.3  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความ 
เข้มแข็งและเป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
สาธารณชนรับทราบ 
1.4  ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือ 
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือ 
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก
หลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูล
นั้น 

    2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัล 
ตอบแทน 
2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความ 
ร่วมมือเพ่ือ การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 
7.3  ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

       7.3.1  วัตถุประสงค์    มีดังนี้ 
    1.  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจ 

ให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับเอกชน 
ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
พยานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กับองค์กรอื่น 

       7.3.2  มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน      มีดังนี้ 
1.  พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้ 
เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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1.1  ให้หน่วยงานมีโครงสร้างของหน่วยงาน อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล 
และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
1.2  ให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยก าหนด 
แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี เพ่ือสามารถ 
ถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 
1.3  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงาน 
กับภาครัฐด้วยกันเอง 
1.4  ให้หน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง 
และเป็นธรรม 
1.5  ให้หน่วยงานจัดท าดัชนชีี้วัดความโปร่งใส และเกณฑ์มาตรฐานกลาง 
ความโปร่งใส 

       
2.  ส่งเสริมการกระจายอ านาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

2.1  สนับสนุนให้มีการจัดโครงสร้าง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
2.2  ให้หน่วยงานมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารราชการ 
2.3  ให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม 
2.4  ให้มีระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่อ 
ส่วนกลาง 

3.  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับเอกชนให้มีศักยภาพในป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3.1  วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ 
ภาคเอกชน 
3.2  สนับสนุนให้มีตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตภาครัฐ 

    4.  เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ 

4.1  ให้มีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  หรือ
เพ่ือให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหาการทุจริตภาครัฐในปัจจุบัน 
4.2  ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยเคร่งครัด 

4.3  พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนหรือการไต่สวนข้อ เท็จจริงให้รวดเร็ว  
ต่อเนื่อง และเป็นธรรม 
4.4  สร้างกลไกในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ติดตามการกตระท าการทุจริต 
หรือพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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4.5  จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ให้สามารถตรวจสอบ สถานภาพ
บุคคล พฤติการณ์การกระท าผิด ตลอดจนทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4.6  สร้างกลไกในการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐด้านการป้องกัน และปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ที่ได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ 
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

5.  ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐร่วมกับ 
องค์กรระหว่างประเทศ 

5.1  ประสวนความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติเกี่ยวกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
5.2  ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประเทศในการยึด อายัด และน าทรัพย์สิน 
ที่ได้จากการกระท าผิดเกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐมาด าเนินคดีในประเทศ 
5.3  สนับสนุนหนว่ยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม 
ทุจริตให้เข้าร่วมพันธกรณีเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านทุจริตระดับนานาชาติ6. 6.  

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน 
6.1  สร้างหลักประกันความปลอดภัยโดยก าหนดมาตรการและแผนงานใน 
การคุ้มครองพยาน 
6.2  ควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง 
พยาน 
6.3  พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยใช ้
ประโยชน์จากข้อมูลด้านการคุ้มครองพยาน 

7.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐ 

7.1  สนับสนุนให้หนว่ยงานมีอ านาจหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ด าเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่มี ความ
ทันสมัยมาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
7.2  สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องงกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

7.3  ให้มีการวางแผนระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือรวบรวมและน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูล 
ข่าวสารงานวิจัย และงานวิชาการต่างๆ 
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7.4  ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
       7.4.1  วัตถุประสงค์   มีดังนี้ 

   1.  มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามรารถเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรอ่ืน
ระหว่างประเทศ 

      7.4.2  มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน     มีดังนี้ 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต 

1.1  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความช านาญเฉพาะ 
1.2  ก าหนดให้มีการจัดตั้งสถาบัน จัดท าหลักสูตรการศึกษา และ/หรือ  
หลักสูตรการฝึกอบรมของ วิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐ 
1.3  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐระหว่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน 
1.4  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้และ 
ถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
1.5  ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านต่างๆ อาทิ การใช้อ านาจของผู้บริหารที่เอื้อ 
ประโยชน์ต่อการทุจริต การจัดท าสัญญาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การ 
ทุจริตเชิงนโยบายเป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือน าผลวิจัยไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น 

2.  สร้างมาตรฐานทางวิชาชพีด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
2.1  ส่งเสริมให้หน่วยงานสรา้งมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2  ก าหนดให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับค่าตอบแทนของวิชาชีพ 
2.3 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการ
ลงโทษเจ้าหน้าที่ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร ์  วัตถุประสงค ์  ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมายและมาตรการ 
 

(1) 
ยุทธศาสตร ์

(2) 
วัตถุประสงค์ 

(3) 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4)  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (๔) 
มาตรการ 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่  1.  
ป ลู ก จิ ต ส า นึ ก ค่ า นิ ย ม
คุณธรรมจริยธรรมและสร้าง
วินัยแก่ทุกภาคส่วน 

ส่งเสริมสังคมไทยมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมจากการ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและสังคมทุกภาคส่วนมี 
จิตส านึกรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมที่ถูกต้องต่อมุมมองทัศนคติและต่อปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งรณรงค์ให้มีวินัย เคารพกฎระเบียบ 
กติกาและกฎหมายของสังคม เป็นกลไกและแรงผลักดัน 
ส าคัญที่จะน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาในส่วนอ่ืนๆ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและสามารถท่ีจะก าจัดรากเหง้าของปัญหาได้ 
อย่างแท้จริง 

จ านวนของบุคลากรต้นแบบ
ใ น ต า บ ล ใ น ก า ร พั ฒ น า
ความคิดว่าด้วยความพอเพียง 

50 100 300 500 1. ประยุกต์ ใช้  
ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงให ้
เกิดผลในทางปฏิบัติ 

จ านวนร้อยละของบุคลากร 
อบต./ประชาชน ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

50 70 90 100 2 .ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลั กคุณธรรม
จริยธรรม 
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ยุทธศาสตร ์

 
วัตถุประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
มาตรการ 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่  2.  
บูรณาการหน่วยงานกับ 
หน่วยงานภาครัฐอื่น ใน 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ 
 

เพื่อให้องค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต 
การประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตอย่าง
ทั่วถึง และการสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่าย 
อย่างยั่งยืน 
 

1.ร้ อยละของโคร งการ /
กิจกรรมด้านการป้องกันและ
ปร า บป ร า มก า ร ทุ จ ริ ต ที่
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการด าเนินงาน 

70 % 80 % 90 %  100 % 1.  ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการทุจริต 
2 . เ ส ริ ม ส ร้ า ง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุก 
ภาคส่วน 
 

2.ร้อยละของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

70 % 80 % 90 % 100 % 

3.ระดับความส าเร็จของการ
วางระบบคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต 

70 % 80 % 90 % 100 % 

4.ระดับความส าเร็จของการ
ใช้สื่อในการต่อต้านการทุจริต 

70 % 80 % 90 % 100 % 
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ยุทธศาสตร ์

 
วัตถุประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
มาตรการ 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่  3.  
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ 
 

เพื่อให้ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจายและ
ถ่วงดุลอ านาจมีประสิทธิภาพ โดยสร้างความเป็นอิสระแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต สร้างระบบการตรวจสอบที่
เข้มแข็ง ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น รวมทั้งสร้าง 
ความเข้มแข็งในการต่อต้านการรับสินบนของภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมาย 
ต่อต้านการทุจริต มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดท า
ดัชนีวัดความโปร่งใสของสังคมไทยและส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 
 

1. ระดับความส าเร็จในการ
ยกร่างแก้ไข ปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ ที่เอื้อต่อการป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริต 

50 % 75 % 90 % 100 % 1 . เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพขอ ง
กฎหมายต่อต้านการ
ทุจริต 
2. เสริมสร้างความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ใ น ก า ร
ตรวจสอบทรัพย์สิน
นั ก ก า ร เ มื อ ง 
ข้าราชการ และการ 
ทุจริตเชิงนโยบาย 

 

2. ร้อยละของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการที่โปร่งใส เป็น
ธรรมของหน่วยงาน 

70 % 80 % 90 % 100 % 

3. ระดับความส าเร็จของการ 
ด าเนินการกรณีนักการเมือง
ทุจริต 

70 % 80 % 90 % 100 % 
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ยุทธศาสตร ์

 
วัตถุประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
มาตรการ 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที ่4.  
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี ใน 
การป้องกันและปราบปราม 
ทุจริตภาครัฐ 
 

เพื่อให้สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยมีการ
พัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างองค์
ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตลอดจน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างท่ัวถึง 
 

1. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

70 % 80 % 90 % 100 % 1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ 
เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น ก า ร
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 
2.สร้างมาตรฐานทาง
วิ ช า ชี พ ด้ า น ก า ร
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปร า บปร ามทุ จ ริ ต
ภาครัฐ 

2. ร้อยละของบุคลากรด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาศักยภาพ 
ตามที่ก าหนดไว้ 

70 % 80 % 90 % 100 % 
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8.  โครงการ   กิจกรรม   และงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั 

งบประมาณ  
แนวทางการ 

ติดตาม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
การตอบสนอง 
ยุทธศาสตร ์

ของ 
หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 .  ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ใ ห้
เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 

โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ส ร้ า ง
บุคลากรต้นแบบในการพัฒนา
ความคิดว่าด้วยความพอเพียง 

คน/ 
หมู่บ้าน 

 

5 30,000.- 10 50,000.- 12 55,000 15 60,000 ส านักปลัดฯ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
การบริหาร 
จัดการ อปท. 

2.  ส่งเสริมการประพฤติ
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ห ลั ก
คุณธรรมจริยธรรม 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับบุคลากร อบต.
ประชาชน นักเรียน 
เยาวชนในพื้นที่ 

คร้ังต่อป ี
 

1 20,000.- 1 25,000.- 1 30,000.- 1 35,000.- ส านักปลัดฯ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
การบริหาร 
จัดการ อปท. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2.  บูรณาการหน่วยงานกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

มาตรการ โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั 

งบประมาณ  
แนวทางการ 

ติดตาม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
การตอบสนอง 
ยุทธศาสตร ์

ของ 
หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริต 
 

โครงการจัดท าแผนแม่บทด้าน
การประชาสัมพันธ์ป้องกันการ
ทุจริต 

คร้ังต่อป ี
 

1 2,000.- 1 2,500.- 1 3,000.- 1 4,000.- ส านักปลัดฯ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
การบริหาร 

จัดการ อปท. 
 

2. เสริมสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ใ ห้
ค า ป รึ ก ษ า /  ศู น ย์ รั บ แ จ้ ง
เบาะแสการทุจริต 

แห่ง 1 - ปรับ 
ปรุง 
ศูนย์
เดิม 

1,000.- - - - - ส านักปลัดฯ 
 

โครงการชวนกันไปวัด เน่ืองใน
โอกาสวันส าคัญทางศาสนา 

คร้ัง 3 - 4 - 5 - 6 - ส านักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

มาตรการ โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั 

งบประมาณ  
แนวทางการ 

ติดตาม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
การตอบสนอง 
ยุทธศาสตร ์

ของ 
หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1.เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของกฎหมายต่อต้าน 
การทุจริต 

โครงการจัดท าและปรับปรุง 
ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
หน่วยงานเพื่อใช้ในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 

คร้ังต่อป ี
 

1 - 1 - 1 - 1 - ส านักปลัดฯ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
การบริหาร 

จัดการ อปท. 
 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า ป ร ะ ม ว ล
จริยธรรม 

คร้ังต่อป ี
 

1 - ปรับ 
ปรุง 

- ปรับ 
ปรุง 

- ปรับ 
ปรุง 

- ส านักปลัดฯ 
 

2. เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งในการตรวจสอบ
ท รัพ ย์สิ น นั กกา ร เ มื อ ง
ข้าราชการ และการทุจริต
เชิงนโยบาย 

โครงการจัดระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

คร้ังต่อป ี
 

1 - 1 - 1 - 1 - ส านักปลัดฯ 
 

โครงการเส ริมส ร้า งความ
เข้มแข็งในการต่อต้านการรับ
สินบน 

คร้ังต่อป ี
 

1 - 1 - 1 - 1 - ส านักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4.   สร้างบุคลากรมืออาชีพในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั 

งบประมาณ  
แนวทางการ 

ติดตาม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
การตอบสนอง 
ยุทธศาสตร ์

ของ 
หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 
เป้า 

หมาย 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถเจา้หน้าที่
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร โดยให้มีการบรรจุ
หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเข้า 
ไปในแผน 

คร้ังต่อป ี
 

1 - 1 - 1 - 1 - ส านักปลัดฯ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
การบริหาร 

จัดการ อปท. 

โ ค ร ง ก า ร เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ ผู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น    

คร้ังต่อป ี
 

3 - 3 - 3 - 3 - ส านักปลัดฯ 
 

2.  ส ร้ า งม าตรฐ านทา ง
วิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต 
ภาครัฐ 

โครงการจัดส่งพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้ าง  คณะ
ผู้ บริ หาร  เข้ ารับการอบรม
หลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตภาครัฐและ
คุณธรรม  จริยธรรม 

คร้ังต่อป ี
 

คนละ
1 หลัก 
สูตร 

- คนละ
1 หลัก 
สูตร 

- คนละ
1 หลัก 
สูตร 

- คนละ
1 หลัก 
สูตร 

- ส านักปลัดฯ 
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9. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ต้ังของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก     

ต าบลท่าแยก  ประกอบด้วย 
     หมู่ที่  1  บ้านป่าระก า 
      หมู่ที่  2  บ้านคลองหอย 
  หมู่ที่  3  บ้านทุ่งแฝก 
       หมู่ที่  4  บ้านหนองหนองเตียน 
         หมู่ที่  5  บ้านคลองหอย 
        หมู่ที่  6  บ้านคลองศรีเมือง 
  หมู่ที่  7  บ้านคลองน้ าเขียว 
      หมู่ที่  8  บ้านคลองผักขม 
      หมู่ที่  9  บ้านคลองปลาโด 
      หมู่ที่  10  บ้านท่ากะบาก 
  หมู่ที่  11  บ้านน้อย 
      หมู่ที่  12  บ้านกิโลสาม 
      หมู่ที่  13  บ้านเนินไฮ 
      หมู่ที่  14  บ้านน้ าล้อม 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
       (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)  

              ตั้งอยู่ที่  หมู่  ๔  ต าบลท่าแยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  
              (ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอ าเภอท่าแยก : เขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก) 

-  โทรศัพท์  037 – 244507 
-  โทรสาร  037-244506 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
                      ภูมิประเภทขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  เป็นพื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  พ้ืนที่มี
ป่าไม้อุดมสมบูรณ์  มีน้ าตก    แห่ง คือ  อุทยานแห่งชาติปางสีดา และมีอ่างเก็บน้ า 1  แห่ง พ้ืนที่บางแห่งราบลาดเอียง
ไปทางทิศตะวันออกของต าบล ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5,6,7,8,9,10,11,12,14 และ 15 จะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มบางส่วนอยู่ใกล้
อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอ่างเก็บน้ าท่ากะบาก เหมาะส าหรับการพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวต่อไป    
สภาภูมิอากาศมี  3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝน   ฤดูหนาว 
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม  ถึง  เดือนเมษายน 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง  เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง  เดือน กุมภาพันธ์ 
 อุณหภูมิต่ าสุด 20.30   องศาเซลเซียส   สูงสุด   35.50   องศาเซลเซียส 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ 
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เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส  ร้อน
จัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วง
ฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  
แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1 -2 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้า
คะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ  15 องศา    

1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินใน
พ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 %   

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  5  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  - แห่ง สระน้ า  1 แห่ง 
    คลองชลประทาน  1 แห่ง บ่อน้ าตื้น 207 แห่ง 
    ประปาหมู่บ้าน    15      แห่ง บ่อบาดาล 55 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า 1 แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง ฝาย  2 แห่ง 
  ล าคลอง/หนอง/บึงธรรมชาติ 21 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีป่าไม้ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก
ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

องค์การบริหารสวนต าบลได้แบ่งเขตหมู่บ้าน  มีทั้งหมด  15  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ. 2556   
ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  4,245    คน  จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  9,168  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.31  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในวันที่  
12  ตุลาคม  พ.ศ.  2556  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 6,272 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น 9,168 คน  คิดเป็นร้อยละ  69.10 ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้าย
เข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การ
คัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนองค์การ 
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บริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มี
ประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตาม
ความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้   
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  อสม. และผู้น าหมู่บ้าน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
จ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการ
ปกครอง  ดังนี้ 

2.1 เขตการปกครอง 
เดิมเป็นเขตการปกครองของอ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  ได้จัดตั้งเป็นสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าแยก  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  26  เดือนธันวาคม 
พ.ศ.  2539  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม 113  ตอนพิเศษ  52  ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม พ.ศ. 2539  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่า
แยก  ในวันที่  16  ธันวาคม พ.ศ. 2539  มีพ้ืนที่ 99.64  ตารางกิโลเมตร  หรือ  62,275  ไร่  ระยะห่างจากตัว
จังหวัดสระแก้ว 18  กิโลเมตร  
        อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยก 
        ทิศเหนือ  ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก  ต าบลโนนหมากเค็ง   อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  
  ทิศใต้   ต าบลหนองบอน   อ าเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว    
  ทิศตะวันตก  ต าบลโคกปี่ฆ้อง   อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว    

องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
     หมู่ที่  1  บ้านป่าระก า 
      หมู่ที่  2  บ้านคลองหอย 
  หมู่ที่  3  บ้านทุ่งแฝก 
       หมู่ที่  4  บ้านหนองหนองเตียน 
         หมู่ที่  5  บ้านคลองหอย 
        หมู่ที่  6  บ้านคลองศรีเมือง 
  หมู่ที่  7  บ้านคลองน้ าเขียว 
      หมู่ที่  8  บ้านคลองผักขม 
      หมู่ที่  9  บ้านคลองปลาโด 
      หมู่ที่  10  บ้านท่ากะบาก 
  หมู่ที่  11  บ้านน้อย 
      หมู่ที่  12  บ้านกิโลสาม 
      หมู่ที่  13  บ้านเนินไฮ 
      หมู่ที่  14  บ้านน้ าล้อม 
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2.2 การเลือกตั้ง 
  เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  ทั้งเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 16  หน่วยเลือกตั้ง  15  หมู่บ้าน ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี 1  ประกอบด้วย  หมู่ที่  1  บ้านป่าระก าทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี  2  ประกอบไปด้วย หมู่ที่  2  บ้านหอยทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งท่ี 3  ประกอบด้วย  หมู่ที่  3 บ้านทุ่งแฝกทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 4  ประกอบด้วย  หมู่ที่  4  บ้านหนองเตียนทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 5  ประกอบด้วย  หมู่ที่  5  บ้านคลองหอยทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 6  ประกอบด้วย  หมู่ที่  6  บ้านคลองศรีเมืองทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 7  ประกอบด้วย  หมู่ที่  7  บ้านคลองน้ าเขียวทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 8  ประกอบด้วย  หมู่ที่  8  บ้านคลองผักขมทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 9  ประกอบด้วย  หมู่ที่  9  บ้านปลาโดทั้งหมด     
เขตเลือกตั้งท่ี 10  ประกอบด้วย  หมู่ที่  10  บ้านท่ากะบากบางส่วน     
เขตเลือกตั้งท่ี 11  ประกอบด้วย  หมู่ที่  10  บ้านท่ากะบากบางส่วน  
เขตเลือกตั้งท่ี 12  ประกอบด้วย  หมู่ที่  11  บ้านน้อยทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งท่ี 13  ประกอบด้วย  หมู่ที่  12  บ้านกิโลสามทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งท่ี 14  ประกอบด้วย  หมู่ที่  13  บ้านเนินไฮทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งท่ี 15  ประกอบด้วย  หมู่ที่  14  บ้านน้ าล้อมทั้งหมด 
เขตเลือกตั้งท่ี 16  ประกอบด้วย  หมู่ที่  15  บ้านปางสีดาทั้งหมด 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยกส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนต าบล 
เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัด
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ.  
2556)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  9,168     คน 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 
2556)   
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   9,076     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2556 ) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  9,168  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
4,245  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.31  
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  9,076 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น  6,272  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.10 
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ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากค าสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

ล าดับที่ หมู่บ้าน 
จ านวน 
(คร.) 

จ านวนประชากร 
หมายเหตุ 

หญิง ชาย 
1. บ้านป่าระก า 193 327 296  
2. บ้านหอย 330 574 552  
3. บ้านทุ่งแฝก 124 240 247  
4. บ้านหนองเตียน 383 511 555  
5. บ้านคลองหอย 169 266 288  
6. บ้านคลองศรีเมือง 344 578 578  
7. บ้านคลองน้ าเขียว 235 347 397  
8. บ้านคลองผักขม 320 586 553  
9. บ้านคลองปลาโด 185 348 332  
10. บ้านท่ากะบาก 481 900 908  
11. บ้านน้อย 87 188 183  
12. บ้านกิโลสาม 247 435 436  
13. บ้านเนินไฮ 268 434 434  
14. บ้านน้ าล้อม 155 298 325  
15. บ้านปางสีดา 172 303 328  

 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน ๒,๓๒๗  คน ๒,๒๐๙  คน 
อายุต่ ากว่า 0 - 25 
ปี 

จ านวนประชากร ๓,๒๙๑  คน ๓,๓๖๖  คน อายุ 25-60 ปี 

จ านวนประชากร
ผู้สูงอายุ 

๗๐๘  คน ๘๖๖  คน อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 6,326 คน 6,441 คน ทั้งสิ้น 12,767 คน 
 

 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 - 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่าน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6-15  ปี  ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  99  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ี 
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จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน   
  การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   

สังกัด สพฐ.  อบต. 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยก   
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต 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 

 
4.2 สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6  ปี  
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  1  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการ
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบั ดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  
การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  (1)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  4   แห่ง      
              เตียงคนไข้  จ านวน  30  เตียง 
      -  ศูนย์บริการสาธารณสุข   จ านวน    -     แห่ง 
      -  คลินิกเอกชน  จ านวน  -  แห่ง    
     (2)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (อ าเภอเมืองสระแก้ว) 
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ล าดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

1 โรคอุจจาระร่วง 16 - 
2 โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ 3 - 
3 โรคไข้เลือดออก 1 - 
4 โรคปอดบวม 1 - 
5 โรคตาแดง 1 - 
6 โรคคางทูม - - 
7 โรคสงสัยหูดับ - - 
8 โรคหนองใน - - 
9 โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ - - 

10 โรคมือเท้าปาก - - 
11 โรคอีสุกอีใส - - 

 

4.3 อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  
และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี 9  ครัวเรือน  ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอก
ทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ 
ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไป
ยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหา
ที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่
จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรท่าแยกได้แจ้ง

ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน
ถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะ
ตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ ได้ให้ความ
ร่วมมือมาโดยตลอด   
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ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแยก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

ให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ 
จ านวน  300  คน  ดื่มสุรา 171  คน 
 4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1  เส้นทางคมนาคม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมี
เส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

(1)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

    1.1)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข   3462  สายสระแก้ว – น้ าตกปางสีดา 
    -  หมายเลข 3495  สายท่ากะบาก  -  ต าบลแซออร์ 
   1.2)  สะพาน    จ านวน   -    สะพาน 
   1.3)  การจัดการขนส่งมวลชน   รถโดยสารประจ าทาง   สระแก้ว – ปางสีดา 

1.4)  ถนน 
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จ านวน    2    สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน     -     สาย  ระยะทาง - กม. 
                  ราดยาง จ านวน     2   สาย  ระยะทาง    33    กม. 

                ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จ านวน   -   สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
                  ราดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง    -    กม. 

                ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
               ถนนในความรับผิดชอบของ  กรป. กลาง   จ านวน    -    สาย 

      สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
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                  ราดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 
                ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 

   ทางหลวงท้องถิ่น   จ านวน   -   สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต   จ านวน     -   สาย  ระยะทาง     - กม. 
                  ราดยาง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง      - กม. 

                ลูกรัง จ านวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
ถนนของท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยก    จ านวน    ๘๓  สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน        10   สาย  ระยะทาง     40 กม. 
      แอสฟัลท์ติก จ านวน     -   สาย  ระยะทาง       -      กม.  
                    ราดยาง  จ านวน      -   สาย  ระยะทาง    - กม. 

                  ลูกรัง  จ านวน      33   สาย  ระยะทาง      172 กม. 
5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง

ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหา
คือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่   
และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  2,424   หลังคาเรือน 
  (1)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน   2  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

5.3 การประปา 
การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง สามารถ

ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิต
ประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็น
น้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถท่ีจะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการ
แก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้าง  
โรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะ
พิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา    2,424   หลังคาเรือน 
(2)  ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย    500 - 550   ลบ.ม.  ต่อวัน 
(3)  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก 

สระน้ าหนองใหญ่   (    /   )  (แหล่งน้ าผิวดิน) 
       แหล่งน้ าใต้ดิน    (   /    )   
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5.4 โทรศัพท์ 
(1)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน    -         หมายเลข 
(2)  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล    จ านวน    -   หมายเลข 
(3)  จ านวนชุมสายโทรศัพท์จ านวน  จ านวน    -   ชุมสาย 
(4)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน     -     แห่ง 
(5)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  80  ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  (1)  มีไปรษณีย์  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วัน
เสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
  (2)  มีท่ารถขนส่งนครชัย  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร  
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      65 ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       15 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

6.2 การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง)  

6.3 การปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว  สุกร  ๖๐ ตัว 
เป็ด   ๕๒๑  ตัว   ไก่    ๑๑๕   ตัว  อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว  

6.4 การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  8 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ 0  แห่ง) 
ร้านเกมส์  11     แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  
เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนย่อนใจ   

6.6 อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   1   แห่ง 

                  (มีคนงานต่ ากว่า  10  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  5  ล้านบาท) 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 2     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด  1 แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  68 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -      แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  1 กลุ่ม  กลุ่มหัตถกรรมไม้กวาด 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 - 60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  95  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 - 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยัง
ไม่สามารถแก้ไขได ้
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
 (1) หมู่บ้าน          ป่าระก า               หมู่ที่      1      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        .    
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด              623           คน  ชาย              327              คน   หญิง        296             คน  ครัวเรือน
ทั้งหมด         193             ครัว  พ้ืนท่ีทั้งหมด          6,250              ไร่      
 (2) หมู่บ้าน          หอย               หมู่ที ่     2      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        .    
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด              1,126          คน  ชาย              574              คน   หญิง        552            คน  ครัวเรือน
ทั้งหมด         330             ครัว  พ้ืนท่ีทั้งหมด          11,250              ไร่      
 (3) หมู่บ้าน          ทุ่งแฝก               หมู่ที ่     3      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        .    
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด              550           คน  ชาย              240              คน   หญิง        247             คน  ครัวเรือน
ทั้งหมด         124            ครัว  พื้นที่ท้ังหมด          6,250              ไร่      
 (4) หมู่บ้าน          หนองเตียน              หมู่ที่      4      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        
.    
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด              1,066           คน  ชาย             511              คน   หญิง        555             คน  
ครัวเรือนท้ังหมด         383             ครัว  พื้นที่ท้ังหมด                             ไร่      
 (5) หมู่บ้าน         คลองหอย              หมู่ที่      5      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        .    
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด              554           คน  ชาย              266              คน   หญิง        288             คน  ครัวเรือน
ทั้งหมด         167             ครัว  พ้ืนท่ีทั้งหมด          6,250              ไร่      
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(6) หมู่บ้าน          คลองศรีเมอืง            หมู่ที่      6      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        
.    
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด              1,156           คน  ชาย              578              คน   หญิง        578             คน  
ครัวเรือนท้ังหมด         344             ครัว  พื้นที่ท้ังหมด          6,250              ไร่ 
 

 (7) หมู่บ้าน         คลองน้ าเขียว             หมู่ที่      7      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        
.    
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด              744           คน  ชาย              347              คน   หญิง        397             คน  ครัวเรือน
ทั้งหมด         235             ครัว  พ้ืนท่ีทั้งหมด          6,250              ไร่      
 (8) หมู่บ้าน        คลองผักขม               หมู่ที่      8      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        .    
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด       1,139                   คน  ชาย              586                คน   หญิง      553               คน  
ครัวเรือนท้ังหมด        320                  ครัว  พื้นที่ท้ังหมด                          ไร่      
 (9) หมู่บ้าน          คลองปลาโด             หมู่ที่      9      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        
.    
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด              680           คน  ชาย              348              คน   หญิง        332             คน  ครัวเรือน
ทั้งหมด         185             ครัว  พ้ืนท่ีทั้งหมด          5,154              ไร่      
 (10) หมู่บ้าน          ท่ากะบาก            หมู่ที่      10      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        
.    
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด              1,808           คน  ชาย           900              คน   หญิง        908             คน  ครัวเรือน
ทั้งหมด         481            ครัว  พื้นที่ท้ังหมด          3,500              ไร่      
 (11) หมู่บา้น          น้อย               หมู่ที ่     11      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        .    
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด              371           คน  ชาย              188              คน   หญิง        183             คน  ครัวเรือน
ทั้งหมด         87             ครัว  พื้นที่ท้ังหมด                             ไร่      
 (12) หมู่บ้าน          กิโลสาม               หมู่ที่      12      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด              871           คน  ชาย              435              คน   หญิง        436             คน  ครัวเรือน
ทั้งหมด         247             ครัว  พ้ืนท่ีทั้งหมด                        ไร่      
 (13) หมู่บ้าน          เนินไฮ               หมู่ที่      13      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        .    
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด              868          คน  ชาย              434              คน   หญิง        434             คน  ครัวเรือน
ทั้งหมด         227             ครัว  พ้ืนท่ีทั้งหมด                        ไร่      
 (14) หมู่บ้าน          น้ าล้อม              หมู่ที่      14      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        .    
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด          623              คน  ชาย              298              คน   หญิง        325             คน  ครัวเรือน
ทั้งหมด         155             ครัว  พ้ืนท่ีทั้งหมด                        ไร่      
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(15) หมู่บ้าน          ปางสีดา              หมู่ที่      15      ต าบล       ท่าแยก         อบต.       ท่าแยก                        
.    
อ าเภอ               เมืองสระแก้ว                  จังหวัด           สระแก้ว                                                                    .  
จ านวนประชากรทั้งหมด              631           คน  ชาย             303              คน   หญิง        328             คน  ครัวเรือน
ทั้งหมด         172             ครัว  พ้ืนท่ีทั้งหมด          1,508              ไร่      

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร       
 (1)  หมู่ที่ 1  บ้านป่าระก า   มีพื้นท่ีทั้งหมด  780  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   20   ครัวเรือน 

  150         ไร่    30    กก./ไร่     1,000     บาท/ไร่    2,100     บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน ผักพืชหมุนเวียน                

. 
   6    ครัวเรือน 
   30      ไร่     500     กก./ไร่   5,000    บาท/ไร่    20,000     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 
   200        ไร่    10,000   กก./ไร่    5,000    บาท/ไร่    7,000   บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง    40   ครัวเรือน 
   400       ไร่    3,500  กก./ไร่    1,500    บาท/ไร่     4,000   บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ 
 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

(2)  หมู่ที่  2  บ้านหอย   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  8,555  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    150  ครัวเรือน 

   3,050       ไร่    400    กก./ไร่     1,800     บาท/ไร่    3,200     บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน 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 
สวน                 .        ครัวเรือน 

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

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก 
./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง   200   ครัวเรือน 
  1500      ไร่     4000   กก./ไร่     3000     บาท/ไร่   6000    บาท/ไร่ 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
  อื่นๆ โปรดระบุ  

   ไม้ยูคา         . 
  250    ครัวเรือน 
  4000    ไร่   15000     กก./ไร่    5000    บาท/ไร่    15000   บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร่ 
 

             บาท/ไร่ 
 

            บาท/ไร่ 
 

 (3)  หมู่ที่  3  บ้านทุ่งแฝก   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๕  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    8   ครัวเรือน 

   63        ไร่    300    กก./ไร่     350     บาท/ไร่    350     บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน 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 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย    5   ครัวเรือน 

   5         ไร่    1,000   กก./ไร่    5,000    บาท/ไร่    8,000   บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันส าปะหลัง    1   ครัวเรือน 

   8         ไร่    3,000  กก./ไร่    3,500    บาท/ไร่     6,000   บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ  อื่นๆ โปรดระบุ  
 ต าแย, กระชายด า, แก่น
ตะวัน         . 

   1   ครัวเรือน 
   1.5        ไร่    200    กก./ไร่ 

 
   500      บาท/ไร่ 

 
   20,000   บาท/ไร่ 

 

 (4)  หมู่ที่  4  บ้านหนองเตียน   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๕๘  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่
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2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

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 

 
 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส าปะหลัง    1   ครัวเรือน 

   3         ไร่    3,000  กก./ไร่    3,500    บาท/ไร่    6,000    บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     

       ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร่ 
 

             บาท/ไร่ 
 

            บาท/ไร่ 
 

 (5)  หมู่ที่  5  บ้านคลองหอย  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,300  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    3   ครัวเรือน 

   13        ไร่    300    กก./ไร่     350     บาท/ไร่     350    บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน    ยูคา             .    20    ครัวเรือน 

  2000      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 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย    3   ครัวเรือน 

   200         ไร่    1,000   กก./ไร่    5,000    บาท/ไร่    8,000    บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส าปะหลัง    15    ครัวเรือน 

    100      ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(6)  หมู่ที่  6  บ้านคลองศรีเมือง มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,041  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    42   ครัวเรือน 

   790        ไร่    250    กก./ไร่     1,600     บาท/ไร่     1,750    บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(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    3   ครัวเรือน 

   250         ไร่    10,000   กก./ไร่    5,550    บาท/ไร่    8,000    บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
   ไร่มันส าปะหลัง   100    ครัวเรือน 

   1000     ไร่  2500      กก./ไร่     3000       บาท/ไร่    5000        บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 (7)  หมู่ที่  7  บ้านคลองน้ าเขียว มีพ้ืนที่ทั้งหมด  410  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    29   ครัวเรือน 

   145        ไร่    3000    กก./ไร่     2000     บาท/ไร่     3000    บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน 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 
สวน                 .        ครัวเรือน 

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

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

   ไร่มันส าปะหลัง   25    ครัวเรือน 
   65     ไร่  3500      กก./ไร่     2800       บาท/ไร่    6500        บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
    ยูคาลิปตัส      . 

   40    ครัวเรือน 
   200   ไร่    18000   กก./ไร่     3450       บาท/ไร่   23040    บาท/ไร่ 

(8)  หมู่ที่  8  บ้านคลองผักขม มีพ้ืนที่ทั้งหมด  4770  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    16   ครัวเรือน 

   168        ไร่    300    กก./ไร่     1800     บาท/ไร่     3000    บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน  ยางพาลา       .      6  ครัวเรือน 

    120         ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
สวน   ปาล์ม          .    1    ครัวเรือน 

    15         ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 
สวน   ยุคาฯ              .     150  ครัวเรือน 

    2900     ไร่  15000  กก./ไร่    8390    บาท/ไร่    21000      บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย    6    ครัวเรือน 

  135    ไร่     15000   กก./ไร่    7100    บาท/ไร่   15000    บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
   ไร่มันส าปะหลัง   107    ครัวเรือน 

   1300     ไร่  4000      กก./ไร่     4650       บาท/ไร่    8000        บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
    ไผ่ตง                 . 

    11   ครัวเรือน 
     122        ไร่    600       กก./ไร่    5400        บาท/ไร่    9000     บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                          . 

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

 (9)  หมู่ที่  9  บ้านคลองปลาโด มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2180  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    30   ครัวเรือน 

   168        ไร่   200    กก./ไร่     1200     บาท/ไร่     1000    บาท/ไร่ 
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2.2) ท าสวน 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 

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

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย    17    ครัวเรือน 
  1190   ไร่     15000   กก./ไร่    8000    บาท/ไร่   105000    บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

   ไร่มันส าปะหลัง   120    ครัวเรือน 
   840     ไร่  3500      กก./ไร่     4500       บาท/ไร่    7000        บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
    ไผ่ตง                 . 

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

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

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

(10)  หมู่ที่  10 บ้านท่ากะบาก มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2500  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน   1200  ครัวเรือน 

  1300      ไร่   350   กก./ไร่    2000    บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    80   ครัวเรือน 

   1120       ไร่   300    กก./ไร่     2500     บาท/ไร่         บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน 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 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย    4    ครัวเรือน 

  35   ไร่     8000   กก./ไร่    4000    บาท/ไร่               บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
   ไร่มันส าปะหลัง   100    ครัวเรือน 

        ไร่  3000      กก./ไร่     1800       บาท/ไร่            บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
    ไผ่ตง                 . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                          . 

       ครัวเรือน 
      ไร่              กก./ไร่                    บาท/ไร่                  บาท/ไร่ 
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(11)  หมู่ที่  11 บ้านน้อย มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1380  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    48   ครัวเรือน 

   960       ไร่           กก./ไร่             บาท/ไร่         บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน   ไผ่ตง             .      4   ครัวเรือน 

     30         ไร่   1000       กก./ไร่      3500      บาท/ไร่  12000         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   ไร่ออ้ย            ครัวเรือน 

           ไร่               กก./ไร่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
   ไร่มันส าปะหลัง   21    ครัวเรือน 

   200     ไร่  3500      กก./ไร่     1700       บาท/ไร่    2100         บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ    อื่นๆ โปรดระบุ  
    ยูคา                 . 

   19    ครัวเรือน 
   190   ไร่     3000     กก./ไร่     3000       บาท/ไร่       14250    บาท/ไร่ 

(12)  หมู่ที่  12 บ้านกิโลสาม มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1661  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

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

             ไร่           กก./ไร่             บาท/ไร่         บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน   ยูคาลิปตัส             

. 
     100 ครัวเรือน 
              ไร่   1000       กก./ไร่      3500      บาท/ไร่  12000         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 
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2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย      7    ครัวเรือน 
           ไร่      15000  กก./ไร่      55000    บาท/ไร่     400000   บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง   99    ครัวเรือน 
        ไร่  3500      กก./ไร่     1700       บาท/ไร่    2100         บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ    อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

(13)  หมู่ที่  13 บ้านเนินไฮ มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1661  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน     150       

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

2.2) ท าสวน สวน      ยางพารา     .      2    ครัวเรือน 
              ไร่   1250       กก./ไร่      800      บาท/ไร่  3500         บาท/ไร่ 

สวน        ปาล์ม       .      5   ครัวเรือน 
              ไร่    400   กก./ไร่     1500      บาท/ไร่    8000       บาท/ไร่ 

สวน       ยูคาลิปตัว    .     120  ครัวเรือน 
             ไร่    20000   กก./ไร่     2500     บาท/ไร่   19500     บาท/ไร่ 

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

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย      2    ครัวเรือน 
           ไร่      40000  กก./ไร่      10000    บาท/ไร่     36000   บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง   150    ครัวเรือน 
        ไร่  750      กก./ไร่     700       บาท/ไร่   1650      บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ    อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

(14)  หมู่ที่  14 บ้านน้ าล้อม มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1661  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน            ครัวเรือน 

            ไร่           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน     35   ครัวเรือน 

             ไร่  300   กก./ไร่    1500      บาท/ไร่  2500       บาท/ไร่ 
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2.2) ท าสวน สวน      ยูคาลิปตัส     .      15  ครัวเรือน 
              ไร่   10000    กก./ไร่     25000      บาท/ไร่  17000         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        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง   66    ครัวเรือน 
        ไร่  5000      กก./ไร่     5500       บาท/ไร่   10000      บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ                    
. 

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

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.4) อื่นๆ    อื่นๆ โปรดระบุ  

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

 (15)  หมู่ที่  15 บ้านปางสีดา  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1548  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(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 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

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

   96     ไร่  2000      กก./ไร่     4500       บาท/ไร่   5500      บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
   ยางพาลา          . 

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

2.4) อื่นๆ    อื่นๆ โปรดระบุ  
    ยูคาลิปตัส            . 

   25     ครัวเรือน 
     175      ไร่      15000  กก./ไร่     26000     บาท/ไร่     18000    บาท/ไร่ 
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

(1)    หมู่ที่  1  บ้านป่าระก า มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนทีต่กโดยเฉลี่ยในปีทีผ่า่นมา 

(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 1     20 % 
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนทีต่กโดยเฉลี่ยในปีทีผ่า่นมา 
(มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     20 % 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)       

 (2)  หมู่ที่  2  บ้านหอย  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  -  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้  
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิลิตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหลง่น้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                .      
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3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     3 % 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                .                 

      

 (3)  หมู่ที่  3  บ้านทุ่งแฝก  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหลง่น้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       

 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

3.3) แหลง่น้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)       บ่อ       . 
6.2)......................... 

 
1 

  
 

  
 

 
2 % 

 (4)  หมู่ที่  4  บ้านหนองเตียน  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๕๘  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
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3.2) แหลง่น้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 1     50 % 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

3.3) แหลง่น้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     1 % 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                .         

      

  
 (5)  หมู่ที่  5  บ้านคลองหอย  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหลง่น้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง         
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

3.3) แหลง่น้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย         
 4. สระ         
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
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(6)  หมู่ที่  6  บ้านคลองศรีเมือง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหลง่น้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง         
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.3) แหลง่น้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย        
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บ่อ        . 
6.2)                .. 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 (7)  หมู่ที่  7  บ้านคลองน้ าเขียว  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหลง่น้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง        
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
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3.3) แหลง่น้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย        
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บ่อ        . 
6.2)                . 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 (8)  หมู่ที่  8  บ้านคลองผักขม  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
 

 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.2) แหลง่น้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 1       30 
 4. หนองน้ า/บึง 2       30 
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                .                

      

3.3) แหลง่น้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
 1. แก้มลิง 2       30 
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย 1       30 
 4. สระ 3       30 
 5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บ่อ        . 
6.2)                .                

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 (9)  หมู่ที่  9  บ้านคลองปลาโด  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
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3.2) แหลง่น้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 1       30 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

3.3) แหลง่น้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย 1       30 
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บ่อ        . 
6.2)                . 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 (10)  หมู่ที่  10  บ้านท่ากะบาก  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหลง่น้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง        
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก        
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                .                

      

3.3) แหลง่น้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า        
 3. ฝาย        
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน        
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บ่อ        . 
6.2)                . 
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(11)  หมู่ที่  11  บ้านน้อย  มีพ้ืนทีท่ั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหลง่น้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง        15 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)   ขุดสระเอง               
. 

       12 

3.3) แหลง่น้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย        12 
4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)              . 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 (12)  หมู่ที่  12  บ้านกิโลสาม  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหลง่น้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                .. 
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3.3) แหลง่น้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
3. ฝาย       
 4. สระ        30 
 5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บ่อ        . 
6.2)                . 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 (13)  หมู่ที่  13  บ้านเนินไฮ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหลง่น้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 1       80 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

3.3) แหลง่น้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย 2       50 
 4. สระ 1       50 
 5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)       

 (14)  หมู่ที่  14  บ้านน้ าล้อม มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหลง่น้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 1       80 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
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3.3) แหลง่น้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
3. ฝาย       
 4. สระ 2        
 5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บ่อ        . 
6.2)                . 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 (15)  หมู่ที่  15  บ้านปางสีดา มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหลง่น้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 1       10 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

3.3) แหลง่น้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย        30 
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)       

 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  

 

    (1)  หมู่ที่  1  บ้านป่าระก า  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      70 % 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
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(2)  หมู่ที่  2  บ้านหอย  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๓๐  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
  

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       20 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ      50% 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

   

(3)  หมู่ที่  3  บ้านทุ่งแฝก มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๕  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้    ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

  
 
 

  (4)  หมู่ที่  4  บ้านหนองเตียน มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

   

- 
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(5)  หมู่ที่  5  บ้านคลองหอยมีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ า ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

   

(6)  หมู่ที่  6  บ้านคลองศรีเมือง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ า ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

  

           (7)  หมู่ที่  7 บ้านคลองน้ าเขียว   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้   ดังนี้ 
 

 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(8)  หมู่ที่  8  บ้านคลองผักขม  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าโภคใช้   ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      70 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      70 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ      70 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

   

(9)  หมู่ที่  9  บ้านคลองปลาโด   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      100 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

  
 
 
 

  (10)  หมู่ที่  10  บ้านท่ากะบาก   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      25% 

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      70% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(11)  หมู่ที่  11  บ้านน้อย 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      25% 

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      70% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

  (12)  หมู่ที่  12  บ้านกิโลสาม 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 

      

  (13)  หมู่ที่  13  บ้านเนินไฮ   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้   ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(14)  หมู่ที่  14  บ้านน้ าล้อม  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ า  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

   

(15)  หมู่ที่  15  บ้านคลองศรีเมือง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒๐  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  รอ้ยละ   100  
     วัด      9    แห่ง         
       ส านักสงฆ์ 2    แห่ง 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
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8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการ
จับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอิสาน    

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ า
หน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าท่ากะบาก  ซึ่งจะต้อง
น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบาง
แห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

9.2 ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีป่าไม้ 
9.3 ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีภูเขา 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  
ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่
สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็
ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประช าชน  
เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและ
ที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน  ฯลฯ   
10. อ่ืนๆ  

10.1  สรุปผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยก ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การส ารวจ  ดังนี้ 
  ๑)  ประชาชนกรอายุตั้งแต่  ๓๕  ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าปี  จ านวน  ๒๙๑  คน 
  ๒)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จ านวน  ๓๐๐  คน 
  ๓)  ประชากรที่ดื่มสุรา  จ านวน  ๑๗๑  คน 
  ๔)  ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ ากว่า  45,000  บาท   จ านวน  ๙  ครัวเรือน    
  ผลการส ารวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข  
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  การแก้ไขปัญหา  
 
  1)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เห็น
ถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  2)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
ตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
  3)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน  

10.2  สรุปผลการส ารวจข้อมูล  กชช.  2 ค.  ประจ าปี  2559   
  ตามท่ีพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าแยก  ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล กชช. 2 ค. ประจ าปี 2559  ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าแยก  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจ
สามารถสรุปตามตัวชี้วัดได้  ดังนี้ 
ตัวชี้วัดแบ่งเป็น  3 ระดับ  คือ   

1  =  มีปัญหามาก 
2  =  มีปัญหาปานกลาง 
3  =  มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา 

ทั้งนี้  จะน าข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดที่ได้ คะแนน  1  มาพิจารณา   ดังนี้  
 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (ป่าระก า) 

   1)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การได้รับความคุ้มครองทางสังคม  
   2)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน   
   ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านหอย)   
   1)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเรียนรู้โดยชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน                     

3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
       

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านทุ่งแฝก)   
   1)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
 



-63- 
 

       ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านหนองเตียน)   
   1)  ด้านความรู้และการศึกษา 
    -  การได้รับการศึกษา 
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน  

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านคลองหอย)                  
1)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านคลองศรีเมือง)                  
1)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านคลองน้ าเขียว)                  
1)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 
 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านคลองผักขม)                  

1)  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 
 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านคลองปลาโด)                  
1)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านท่ากะบาก)                  
1)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านน้อย)                  
1)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านกิโลสาม)                  
1)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
    

3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 
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 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านเนินไฮ)                  
1)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านน้ าล้อม)                  
1)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านปางสีดา)                  
1)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 
   2)  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน 
    -  คุณภาพน้ า 
 10.3  การแก้ไขปัญหา 

1)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  ต ารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

2)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  3)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ าให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  4)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  5)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ     
     
    ************************************ 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก 

 
  -  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก   ที่  132 / 2560    ลงวันที่  1  พฤษภาคม   2560    

เรื่อง      แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าแยก  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561  - 2564 

  

-   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก     เรื่อง    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการ    ทุจริตขององค์การบริหาร    ส่วนต าบลท่าแยก  4  ปี    ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561  - 
2564      ลงวันที่    17  พฤษภาคม    2560  


