แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
ตาบลท่างาม อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564

จัดทาโดย
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

คานา
การจัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่างาม เป็นการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ วิสัยทัศน์อาเภอ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2561 - 2564 จะ
เกิดประโยชน์ สูงสุดได้หากดาเนิ นงานไปตามแนวทางที่กาหนด ตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย กิจกรรม
แผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการบริหารได้รับการ
พัฒนาอย่างสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด แต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ................................................................ 1-6

ส่วนที่ 2 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว........................................................................... 7

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วๆ ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
องค์ป ระกอบ ประกอบด้วยสภาพทั่ว ไป ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้น
พื้น ฐาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านการเมืองการบริห าร
ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่างาม เดิมเป็น การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาตาบลมาก่อน ซึ่ง
เรียกว่า “สภาตาบลท่างาม” ได้จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อปี 2537 และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตาบลท่างามเป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่างาม พ.ศ. 2539 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ผลให้สภาตาบลท่างามเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลท่างามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 4 บ้านท่างาม ตาบลท่างาม อาเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม

ตราสัญลั กษณ์ประจาองค์การบริหารส่ว นตาบลท่างาม เป็นรูปแม่น้า คันไถ รวงข้าว และต้นไม้
เนื่องจากตาบลท่างาม มีแม่น้าปราจีนบุรีไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่ทานาข้าวมีน้าสมบูรณ์ และมีต้นไม้มาก

1.2 สภาพทั่วไป
(1) ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากอาเภอเมือง
ปราจีนบุรี 9 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ 19 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร
โดยทางรถยนต์ทางหลวงแผ่นดินตามหมายเลข 3069 ประมาณ 100 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ อบต.ท่างาม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ด้านทิศเหนือ
: จรดอาณาเขตตาบลดงพระราม อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ด้านทิศตะวันออก : จรดอาณาเขต ตาบลหาดยาง อาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
ด้านทิศตะวันตก
: จรดอาณาเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และตาบลรอบเมือง อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ด้านทิศใต้
: จรดอาณาเขตตาบลหาดยาง อาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ตาบลบาง
เดชะ อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพแผนที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม

(2) พื้นที่
องการบริหารส่วนตาบลท่างาม มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 35.03 ตารางกิโลเมตร (หรือเท่ากับ
21,893.75 ไร่)
(3) ภูมิประเทศ
สภาพภูมิ ป ระเทศเป็น ที่ร าบลุ่ มแม่น้า ไม่มีภูเขาหรือพื้นที่ป่าไม้ที่ส าคัญ เหมาะแก่การเพาะปลู ก
ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง สูงกว่าระดับน้าทะเล 5 เมตร แม่น้าปราจีนบุรี เกิดจากแควหนุมาน และแคว
พระปรงไหลมาบรรจบกันที่อาเภอกบินทร์บุรี และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อาเภอบางปะกงฉะเชิงเทรา ในช่วงฤดู
ฝนจะมีน้ามากและท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็ว

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง แบ่งเป็น 12 หมู่บ้าน
2.2 จานวนประชากรผู้สิทธิการเลือกตั้ง จานวน 5,964 คน

3. ประชากร
จานวนประชากรแยกตามเพศ รายหมู่บ้าน ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

1

บ้านลาดเค้า

1,372

536

จานวน
ผู้ใหญ่ บ้าน
รวม ครัวเรือน
1,908
189 นายจิตร์ พรมรัตน์

2

บ้านคลองตาหลวง 1,189

167

356

120

3

บ้านท่างาม

160

165

325

75

4

บ้านท่างาม

309

315

624

186

5

บ้านคุง้ โรงนา

123

142

265

78

6

บ้านกระแจะ

63

48

111

36

7

บ้านหุบงิ้ว

144

164

308

105

8

บ้านหาดสะแก

83

86

169

49

9

บ้านหาดสะแก

134

146

280

78

10 บ้านหาดสะแก

134

156

290

78

11 บ้านหาดสะแก

80

80

160

35

12 บ้านคลองวัว

518

650

1,168

667

3,309

2,655

5,964

1,696

หมู่ที่

บ้ าน

รวม

จานวนประชากร

ชาย

หญิง

ที่มา : สานักงานทะเบียนอาเภอเมืองปราจีนบุรี

ส.อบต.

นายบุญเชิด สงวนศรี
ส.อ.จักรชัย พันแสง
นายอมร ต่อแต้ม
นายบัญชา โต๊ะยี่
นายอดิเรก สถิตย์
นายเกษม นวลจันทร์
นายจิรศักดิ์ สังข์มงคล
นายสายชล มาตรา
นางจิตรา ปล้องทอง
นางคาเอี้ย ม่วงสังข์
นายสิ รภพ นวลจันทร์
นายสมาน คารอด
นางพิชิต สู่ เพื่อน
นายสุ ดใจ รอดศิริ
นายรัฐศาสตร์ วงศ์นิกร
นายบัณดิษฐ์ วงศ์นิกร
น.ส.ปาริ ชาติ ยุวฒั นะ
นางสาราญ หงษ์ทอง
นายปรี ชา หงษ์ทอง
กานันตาบลท่างาม
นายสมศักดิ์ อิ่มอวบ
นายวรรทนกิจ ศิริ
นางดารัตน์ เสมาทอง
นางดารารัตน์ ขาดี
นายวิชยั บุตรสันต์
นายกิตติพนั ธ์ เหลาเพ็ชร
นายประวิตร์ ศิริรัตน์
นายกตัญญู ไหมทอง
นายสมทรง ไหมทอง
นางจินตนา เทียนดา
นายลิขิต ตระกูลบุญถนอม
นางวรรณา ม่วงสังข์
นางอุมาพร กลิ่นพิพฒั น์
นายสมบุญ บุดดี
นางธนวรรณ ออประทีป

4.สภาพทางสังคม
(1) การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3
แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา
3
แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา
แห่ง
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง
แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวัดเลียบ
โรงเรียนวัดกระแจะ
โรงเรียนวัดหดสะแก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่างาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวรเวทย์โกวิทย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า
รวม

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2

จานวนครู/
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
3
5
7
1
2
2
20

(2) สถาบันและองค์กรทางการศึกษา
- วัด
3
แห่ง
- มัสยิด
แห่ง
- ศาลเจ้า
แห่ง
- โบสถ์
แห่ง
1) ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.87 ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตตาบลท่างาม วัด
จานวน 3 วัด คือวัดเลียบ วัดกระแจะและวัดหาดสะแก
2) ผู้นับถือศาสนาอื่น ร้อยละ 0.13 ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตตาบลท่างาม
(3) สาธารณสุข
- โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าท่างาม
- สถานพยาบาลเอกชน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100

1
1
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

5 ระบบบริการพื้นฐาน
(1) การคมนาคม
อบต.ท่ างามมีเส้ น ทางการคมนาคมติดต่อ กับอาเภอเมื องปราจีนบุ รีและอาเภอใกล้ เคียงรวมทั้ ง
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ถนนสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3069
1) ทางรถยนต์
- ระยะทางจากตาบลท่างาม – กรุงเทพมหานคร 100 กิโลเมตร
- ระยะทางจากตาบลท่างาม – จังหวัดปราจีนบุรี 17
กิโลเมตร
(2) การจราจรและถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จานวน 1 สาย ระยะทาง 10 กม.
สภาพถนนในเขต อบต.ท่างาม ปัจจุบันส่วนมากอยู่ในสภาพดี ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ตาบลทั้งหมด 44 สาย พื้นที่รวม 52.675 กิโลเมตร
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 23
สาย
ระยะทางรวม 12.035 กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง
4
สาย
ระยะทางรวม 4.430 กิโลเมตร
- ถนนลูกรัง
21
สาย
ระยะทางรวม 41.640 กิโลเมตร
โดยถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม และสัญจรไปมาภายในเขต อบต. ท่างาม คือ ถนนสายปราจีน
ศรีมหาโพธิ การสัญจรทางน้า อบต.ท่างามใช้แม่น้าปราจีนบุรี
(3) การไฟฟ้า
ปัจจุบันการดาเนินการจาหน่ายไฟฟ้า ให้กับประชาชนในเขต อบต. ท่างามอยู่ในความรับผิดชอบและ
ดาเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจาจังหวัดปราจีนบุรีโดยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเขตอาเภอเมือง
ปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ธุรกิจการบริการ อุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ราชการเป็นต้น ในเขตตาบลท่างามประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน
- รถกระเช้าไฟฟ้า จานวน 1 คัน เพื่อบริการไฟฟ้าสาธารณะ โดยจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างตาม
ถนนและทางเดิน กระจายครอบคลุมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านต่างๆ ของตาบลท่างาม เพื่ออานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยในช่วงกลางคืน
(4) การประปา
- มีระบบประปาส่วนภูมิภาค
- มีระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ 2
- มีระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ 6
- มีระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ 11

จาหน่ายน้าประปาให้กับ
จาหน่ายน้าประปาให้กับ
จาหน่ายน้าประปาให้กับ
จาหน่ายน้าประปาให้กับ

หมู่ 1 และหมู่ 12
หมู่ 1,2,3,4
หมู่ 5,6,7
หมู่ 8,9,10,11

(5) การโทรคมนาคม
ระบบโทรคมนาคม หมายถึง ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ และการ
สื่อสารอื่นๆ ดังนี้
(1) โทรศัพท์ในเขต อบต.ท่างาม มีการใช้บริการองค์การโทรศัพท์ดังนี้
- ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
- จานวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จานวน 10 แห่ง
- จานวนโทรศัพท์ส่วนราชการ อบต.ท่างาม จานวน 2 หมายเลข 037-216120 และ
037-211581 ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
(2) การไปรษณีย์ ในเขต อบต.ท่างามไม่มี แต่ใช้ไปรษณีย์ของที่ทาการไปรษณีย์จังหวัด
ปราจีนบุรีซึ่งมีระยะทางสัญจรไปมา 10 กิโลเมตร
(3) ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในตาบล
ท่างาม ได้ในหมู่ที่ 1,2,3,4,5,8,9,10,11 และ 12
(4) หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ มีสายตรวจของสถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองปราจีนบุรี
(6) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมตารวจ
1
แห่ง
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
1
แห่ง
- รถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์ จานวน
1
คัน
การป้ องกันและรั กษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิ นและการแก้ไขปัญหายาเสพติ
ประชาชนในเขต อบต.ท่างาม นั บ ว่าได้รับการอานวยการเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภั ยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีการอานวยการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) อบต.ท่างามอยู่ห่างจากสถานีตารวจภูธรอาเภอเมื องปราจีนบุรีเป็นระยะทาง 13
กิโลเมตร
(2) รถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุน้า 6,000 ลิตร จานวน 1 คัน
(2.1) อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ประจารถบรรทุกน้า
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
1 คน พนักงานจ้างทั่วไป 3 คน
(3) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จานวน 62 คน ตาบลท่างาม โดยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมในการอานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในเข อบต.ท่างาม โดยรอบ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ดังนี้
(3.1) จัดเวร – ยาม เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชม.
(3.2) ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดให้พร้อมอยู่เสมอ
(3.3) ให้ความรู้กับสถานประกอบการในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
(3.4) จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(3.5) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนทราบ

6.ระบบเศรษฐกิจ
(1) อาชีพ
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขต อบต. ท่างาม โดยทั่วไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้างในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น
- เกษตรกรรม ทาไร่ ทานา ทาสวนผลไม้ ปลูกพืชผัก
- ร้านขายของชา
- ปศุสัตว์ได้เลี้ยงไก่ โค กระบือ เป็ด สุกร
- การบริการ
- อื่นๆ
(1.1) ด้านเกษตรกรรม
ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ทางเกษตรกรรม ในพื้ น ที่ ทั่ ว ไปในเขตต าบลท่ า งาม
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 อาชีพรับจ้างร้อยละ 10 ประกอบอาชีพด้านบริการอื่ นๆ ร้อยละ 5
และ ประกอบอาชีพปศุสัตว์ร้อยละ 5
(1.2) ปศุสัตว์ สาหรับการปศุสัตว์ในองค์การบริหารส่วนตาบลท่างามมีเพียง 20 %
ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เป็ด ไก่ สุกร โค กระบือ
(2) จานวนสถานบริการผู้ประกอบการร้านค้า
โรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจสาคัญ
(2.1) สถานประกอบการด้านบริการ
- โรงแรม/รีสอร์ท
จานวน 4 แห่ง
- หอพัก
จานวน 3 แห่ง
- อู่ซ่อมรถ
จานวน 2 แห่ง
- ร้านเสริมสวย
จานวน 5 แห่ง
- คาร์แคร์
จานวน 1 แห่ง
(2.2) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- ตลาดนัดชุมชน
จานวน 1 แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป
จานวน 50 แห่ง
- ร้านอาหาร
จานวน 4 แห่ง
( 2.3) การท่องเที่ยว
ปัจจุบันในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม มีโบราณสถาน ที่น่าสนใจและมีคุณค่าควร
แก่การศึกษา
- ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งอยู่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เลขที่ 32/7 หมู่ที่
12 ถ. ปราจีนอนุสรณ์ ตาบลท่างาม อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
- พิพิธ ภั ณฑ์ชุม ชน ตั้ งอยู่ วัดกระแจะ ตาบลท่างาม อ าเภอเมืองปราจีน บุรี จังหวั ด
ปราจีนบุรี
- โบราณสถาน ตั้งอยู่ วัดกระแจะ ตาบลท่างาม อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้าทางการเกษตรรวมถึงแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขตตาบลท่า ท่างาม มีแม่น้า
ปราจีนบุรีไหลผ่านตลอดแนว เริ่มตั้งแต่หมู่ 12ตาบลท่างามบริ เวณหน้าโรงพยาบาลเจ้า พระยาอภัยภูเบศร
บ้านคลองวัว บ้านคลองตาหลวง บ้านท่างาม บ้านหุบงิ้ว บ้านน้าหัก บ้านหาดสะแก และยังมีลาห้วยเล็กสาขา
ต่างๆ ที่ทอดผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้าหล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนตาบลท่าท่างาม ใช้เป็นแหล่งเก็บน้า
ทาการเกษตร รวมถึงแหล่ งน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโ ภค และเพิ่มความชุ่ มชื่นแก่ป่าบริเวณใกล้ เคียง ให้
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาน้าจืดซึ่งประชาชนในท้องที่สามารถจับมา
บริโภคและแปรรูปสร้างรายได้แก่ครอบครัว ข้อมูลแหล่งน้าทางการเกษตร ซึ่งตามรายชื่อข้อมูลแหล่งน้าตาม
แหล่งน้าธรรมชาติ
(1) แม่น้าปราจีนบุรี
จานวน 1 สาย
(2) หนอง/คลอง/บึง
จานวน 6 แห่ง ได้แก่
- บึงหลวงบน
- บึงหลวงล่าง
- หนองสะโด
- หนองปลาไหล
- หนองกระทุมแอน
- หนองบัว

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
(4) วัฒนธรรมประจาท้องถิ่น
ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญของชุมชนในเขตตาบลท่างาม ดังนี้
(1) ชื่อประเพณี ลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน
กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง มีงานสนุกสนานรื่นเริง
(2) ชื่อประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานสงกรานต์ในส่วนราชการและจัดงานในแต่ละชุมชน
(3) ชื่อประเพณีงานเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม
กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาระหว่างหน่วยงานราชการ
เช่น อบต.ท่างาม โรงเรียน ชุมชน
(4) ชื่อประเพณี งานวันออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคม
กิจกรรมสังเขป จะมีการจัดงานวัดเลียบ โดยมีประชาชนหรือชาวบ้านร่วมกันจัดงาน
(5) ชื่อประเพณี 5 ธันวาคมมหาราช ประมาณเดือนธันวาคม
กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานทาบุญตักบาตรเฉลิมฉลอง ติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชน
และหน่วยราชการ ร่วมกันทากิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ
(6) ชื่อประเพณี 12 สิงหามหาราชินี ประมาณเดือน สิงหาคม
กิจกรรมสังเขป มีการจัดงานทาบุญตักบาตรเฉลิมฉลอง ติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชน
และหน่วยราชการ ร่วมกัน ฯลฯ

9.ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้าธรรมชาติ
(1) แม่น้าปราจีนบุรี
จานวน 1 สาย
(2) หนอง/คลอง/บึง
จานวน 6 แห่ง ได้แก่
- บึงหลวงบน
- บึงหลวงล่าง
- หนองสะโด
- หนองปลาไหล
- หนองกระทุมแอน
- หนองบัว
(6) แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
คลองส่งน้า จานวน 2 แห่ง ได้แก่คลองส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยพลังไฟฟ้าหมู่ที่ 9 บ้านหาดสะแก
และคลองส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยพลังไฟฟ้าหมู่ที่ 3,4 บ้านท่างาม
การระบายน้า
จานวนราง/ท่อระบายน้า 1 แห่ง รวมระยะทาง 0.370 กม.
ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้าด้านเดียว
จานวน 1 สาย ระยะทาง
0.570 กม.

10.ข้อมูลด้านอื่น ๆ
(1) การจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
- ปริมาณขยะ
- รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ
- จัดถังรองรับขยะทุกหมู่บ้าน

ปริมาณ
จานวน
จานวน

2
1
12

ตัน/วัน
คัน
หมู่บ้าน

(2) การแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ป้ายประชาสัมพันธ์
- ป้ายกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับยาเสพติดประจาหมู่บ้าน
- ประชาคมเกี่ยวกับยาเสพติด
- สนับสนุนกิจการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอาเภอเมืองปราจีนบุรี
(3)มวลชนจัดตั้ง
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน 62 คน
- กลุ่มอาชีพ
จานวน 15 กลุ่ม
- กองทุนวันละบาท
จานวน 1 กลุ่ม
(4) ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(4.1) การดาเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือขององค์กรชุมชมองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่างามมีตลาดนัดเพื่อชุมชน หมู่ 4

(4.2) บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง และการบริหาร ในปัจจุบัน
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่ว นตาบลท่างาม มีความตื่น ตัว ทางการเมืองค่อนข้างสู งซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากจานวนผู้ มาใช้สิ ทธิ
เลือกตั้ง
(4.3) การรวมกลุ่มของประชาชน แยกประเภทกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพหมู่ที่ 1-12
จานวน 15 กลุ่ม
1. เกษตรกรทานาบ้านน้าหัก หมู่ที่ 1
2. กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 2
3. กลุ่มเกษตรกรเพื่อซื้อปุ๋ยหมุนเวียนทานาหมู่ที่ 3
4. กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักบ้านท่างาม หมู่ที่ 4
5. กลุ่มเกษตรกรชาวนาบ้านท่างาม หมู่ที่ 4
6. กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้าน หมู่ 5
7. กลุ่มเกษตรกรทานา หมู่ที่ 5
8. กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร หมู่ 6
9. กลุ่มเกษตรกรพืชผักหมุนเวียนและไก่ชนหมู่ 7
10.กลุ่มเกษตรกรทานาหาดสะแกล่าง หมู่ที่ 8
11. กลุ่มทานา หมู่ที่ 9
12. กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก หมู่ที่ 10
13. กลุ่มเกษตรกรทานา หมู่ที่ 10
14. กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 11
15. กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 11
- กลุม่ ผู้สตรีตาบลท่างาม
จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มออมวันละ 1 บาท
จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดรับประทานผักสด หมู่ 5 จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตาบลท่างาม หมู่ 8
จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดสะแก หมู่ 10
จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาท่างาม หมู่ 10
จานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มยุวชนเกษตรกรโรงเรียนบ้านหาดสะแก หมู่ 10
จานวน 1 กลุ่ม

ส่วนที่ 2
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญตาบลท่างาม
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งอยู่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เลขที่
32/7 หมู่ที่ 12 ถ. ปราจีนอนุสรณ์ ตาบลท่างาม อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สะพานพุทธสังฆเนรมิตร ตั้งอยู่ วัดกระแจะ ตาบลท่างาม
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โบราณสถาน ตั้งอยู่ วัดกระแจะ ตาบลท่างาม
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วัดตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตาบลท่างาม อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ประวัติวัดกระแจะ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีอายุกว่า 250 ปี อยู่ในพื้นที่ตาบลท่างาม อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรีเดิมชื่อวัดกบแจะ เป็นพื้นที่ตั้งค่ายกบแจะ ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่า ครั้งสมัยพระเจ้า
ตากสินมหาราชฝุาวงล้อมทัพพม่าออกมาจากกรุงศรี เพื่อรวบรวมไพร่พลกลับไปทวงคืนแผ่นดินนั้น เคยนาทัพ
หลวงมาพักที่ค่ายกบแจะ (วัดกระแจะในปัจจุบัน) เป็นหมู่บ้านริมแม่น้าใหญ่ แลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์
ธัญญาหารและมีความมั่นคงในด้านความปลอดภัยเพราะมีด่านกบแจะคอยสอดส่งดูแล พระองค์จึงสั่งให้หยุด
ทัพ เพื่อฝึกฝนการรบ และเก็บเสบียงกรังข้าวสารอาหารแห้ง มีปลาเป็นอาทิ ฯลฯ ก่อนนาทัพไปตีเมืองจันทร์
หลักฐานทางประวัติศาตร์ กล่าวคือพระอุโบสถหลังเก่าที่สร้างด้วยดินดาลอายุกว่า 250 ปี และวิหารสัมฤทธิ์
ที่เป็นงานฝีมือของสกุลช่างอยุธยา อายุกว่า 200 ปีเช่นกัน และมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.
2475 หลังการอภิวัฒน์ประเทศพระอุโบสถหลังเก่าของวัดกระแจะ ซึ่งก่อสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลายที่ถูกคุ้งน้ากัดเซาะจนเหลือเฉพาะกาแพง 4 ด้านและพระประธานในพระอุโบสถ โดยเหลือระยะห่างตลิ่ง
เพียงวาเศษปัจจุบันมีสภาพใกล้ทรุดตัวลงแม่น้าปราจีนบุรี ทั้งนี้ พระอูโบสถหลังเก่า เป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งทรงเคยใช้เป็นที่พักทัพหลังฝุากองทัพพม่า ก่อน
เดินทางต่อไปยังเมืองจันทบุรี วัดกระแจะ ในประวัติศาสตร์การกู้ชาติไทย สมัยกรุงธนบุรี
ด่านกบแจะ พระเจ้าตากยกพลรอนแรมไปอีกสองวันก็ถึงเขตเมืองปราจีนบุรี แล้วมุ่งไปข้ามลาน้าที่ด่านกบแจะ
(มีบอกไว้ชัดเจนในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา และฉบับอื่นๆ จึงไม่ใช่บางกระจะตามที่มีผู้
พยายามจะลากชื่อกบแจะ เป็น กระจะ) ด่านกบแจะ เป็นด่านควบคุมดูแลเส้นทางคมนาคม บริเวณสามแพร่ง
ลาน้า 2 สายไหลสบกัน คือ แม่น้าปราจีนบุรี (ต้นน้าบางปะกง) ไหลมาจากเทือกเขาสอยดาว เมืองจันทบุรี
กับคลองประจันตคาม ไหลมาจากเทือกเขาใหญ่ในหน้าร้อนสงกรานต์ น้าแห้ง คนเดินข้ามได้สะดวก จึงเป็น
เส้นทางสาคัญของชาวบ้านยุคอยุธยา ใช้เดินไปมาค้าขายและหาของปุา กับเป็นเส้นทางเดินทัพ

โบราณสถาน ตั้งอยู่ วัดกระแจะ ตาบลท่างาม
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา
วัดหาดสะแก ตั้งอยู่ 10 ต.ท่างาม

วัดเลียบตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.ท่างาม

วัดกระแจะ ตั้งอ ยู่ หมูที่ 7 ต.ท่างาม

ส่วนที่ 2
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตาบลท่างาม (พ.ศ.2561-2564) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารท่างาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสานึก ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

2561
50000

งบประมาณ
2562
2563
2564
50000 50000 50000

จานวน 4 แห่ง

30000

30000

30000 30000

จานวนแห่งที่มีการมีการ
ปรับปรุง ฟื้นฟู เพิ่มเติม
พื้นที่ สีเขียวในชุมชน

มีการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว

10000

20000

20000 20,000

สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น
แผ่นพับ ปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนและ
เยาวชนรักและใสใจ
ในการรักษาแหล่งน้า

50,000 50,000 50,000 50,000

แหล่งน้าในพื้นที่ตาบล
ได้รับการดูแล รักษาใน
แหล่งน้าเพิ่มชี้น

เปูาหมาย

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ บริเวณสองข้างทาง
แก่แหล่งท่องเที่ยวใน หมูท่ ี่ 1-12 ตาบลท่า
อบต.
งาม

2 โครงการท้องถิ่นไทยร่วม เพื่อให้อนุรักษ์และ
ใจภักษ์รักพื้นที่สีเขียว
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ชุมชนมี
จิตสานึกในการดูแล
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเที่ยว
3 โครงการจัดทาบอร์ด/
เพื่อประชาสัมพันธ์
ปูายประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ข่าวสาร
ในพื้นที่ตาบลนพรัตน์
ใหม่เป็นที่รู้จัก
4. โครงการคืนรอยยิ้มสู่
เพื่อส่งเสริมให้
สายน้าคลองปลอด
ประชาชนและ
มลพิษ
เยาวชนใส่ใจ
ธรรมชาติ

ตัวชี้วัด
หมู่ที่1-12 มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
นักท่องเที่ยวมี
ความประทับใจ
และมีจติ สานึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ประชาชนใน
พื้น จิตสานึกใน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม
ขาติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)

แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตาบล
นพรัตน์เป็นที่
รู้จัก
มีแหล่งน้า
สะอาด ประชน
ได้รจู้ ักรักษา
แหล่งน้า

สานักปลัด
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)
สานักปลัด
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.

สานักปลัด
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
ถ่ายทอดภมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
โครงการจัดศูนย์เรียนรู้ เพื่อจัดทาเป็นศูนย์
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เรียนรูด้ ้าน
และส่งเสริมการ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ท่องเที่ยว
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

3. โครงการจัดงาน

เพื่อสืบทอด
พระราชพิธี งานพิธี ประเพณี
และงานประเพณี โบราณ และ
ท้องถิ่นหรืองานอื่น ส่งเสริม การ
ๆ
ท่องเที่ยว

เปูาหมาย
เพื่อเป็นการสืบ
ทอดภูมิปัญญาแก่
ประชาชนในพื้นที่

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

25561
-

งบประมาณ
2562
2563
-

-

มีกิจกรรมร่วมกันสืบทอด
ประเพณีทางศาสนา

20,000

20,000

20,000

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

20,000

2564

ตัวชี้วัด

เพื่อเป็นการสืบ 100,000 100,000 100,000 100,000 มีกิจกรรมร่วมกันสืบ
ทอด ประเพณี
ทอดประเพณี ทาง
และได้บุญ กุศล
ศาสนา
จากการร่วม
ประเพณี

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนได้ กองการศึกษา
ร่วมกันสืบ
สานักปลัด
ทอดประเพณี
(แผน
และส่งเสริม
ยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยว
อบต.)
ประชาชนมี
กองการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
สานักปลัด
ด้านวัฒนธรรม
(แผน
ท้องถิ่นและ
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ
อบต.)
ท่องเที่ยว

ประชาชนได้ กองการศึกษา
สานักปลัด
ร่วมกัน สืบ
(แผน
ทอด
ยุทธศาสตร์
ประเพณี
อบต.
โบราณ และ
ส่งเสริม การ
ท่องเที่ยว

17

2

วัตถุประสงค์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4

โครงการวัฒนธรรม
สายใยชุมชนตาบลท่า
งาม

เพื่อสีบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยในชุมชน

5

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญา และปราชญ์
ท้องถิ่น

เพื่อจัดทาเป็นศูนย์
เรียนรูด้ ้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

เปูาหมาย

25561
เพื่อเป็นการส่งเสริม 50,000
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

จัดอบรมให้ความรู้
ด้านต่างๆโดย
ปราชญ์ชาวบ้าน

50,000

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด
ได้รับ
2562
2563
2564
50,000 50,000 50,000 ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)

50,000

สานักปลัด
(แผน
ยุทธศาสตร์
อบต.)

50,000 50,000 ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

