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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 
แผนที่ต าบลทุ่งมหาเจริญ 

 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านอาณาเขตและเขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหาเจริญ  ตั้งอยู่ต้าบลทุ่งมหาเจริญ  อ้าเภอวังน้้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว   อยู่

ห่างจากอ้าเภอวังน้้าเย็นประมาณ  ๒๒  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต้าบลพระเพลิง  อ้าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต้าบลตาหลังใน  อ้าเภอวังน้้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต้าบลวังใหม่  อ้าเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว 
 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่ารอยต่อ  ๕  จังหวัด  ภาคตะวันออก  (หรือเขต 
อ้าเภอท่าตะเกียบ  และอ้าเภอสนามชัยเขต) 
 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบสูง  แห้งแล้ง และร้อนชื้น พ้ืนดินขาดความอุดมสมบูรณ์  มีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3434 ผ่านทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก   ประชากรส่วนใหญ่มีการตั้งถิ่นฐานกระจายตัว
กันบริเวณสองฝั่งทาง 

ดินแดนแห่งนี้ก่อนที่จะได้รับชื่อว่า  “ทุ่งมหาเจริญ” เต็มไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณ
ธรรมชาติหลากหลายชนิด  เช่น  ต้นตะแบก  ต้นมะค่า  ต้นซ่อ  ต้นหวาย  ต้นโมก ฯลฯ  ซึ่งเป็นป่าดงดิบมีชื่อว่า   
“ป่าสัมปทาน  ปจ. ๘ ล้าพระสะทึง ” 

 จนกระทั่งพ้ืนป่ามีการบุกรุกเพ่ือน้าไม้ไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม  เป็นการเริ่ มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘  จากพ้ืนป่าก็เริ่มมีคนอพยพเข้ามาอาศัย  จับจองที่ดินเพ่ือท้ากินจน
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กลายเป็นที่อยู่ของชาวบ้าน  ที่เรียกว่า “บ้านทุ่งมหาวิบาก”  ที่มาของชื่อหมู่บ้าน  เนื่องมาจากเส้นทางที่คมนาคมที่
ใช้ในการติดต่อเข้าออกระหว่างหมู่บ้านนั้นมีความยากล้าบาก  ถนนหนทางเป็นเส้นทางถนนรถซุง (รถบรรทุกไม้)  
ซึ่งมีเพียงแต่เกวียนและการเดินเท้าเท่านั้นจึงสามารถสัญจรได้ 

 เวลาผ่านไปความเจริญก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทั้งที่มาจากจ้านวนของผู้คนที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยก็เพ่ิมขึ้น
และการเข้ามาดูแลหน่วยงานภาครัฐ  มีการสร้างวัด  และมีการปรับปรุงถนนหนทางจากเดิมที่ยากล้าบากมาเป็น
ถนนลูกรังและในปี  พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้มีการสร้างโรงเรียนแห่งแรกชื่อว่าโรงเรียนบ้านมหาเจริญ  คณะกรรมการ
หมู่บ้านจึงเห็นว่าสมควรเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเพ่ือความเป็นสิริมงคล  จึงให้ใช้ค้าว่า “เจริญ”  แทนค้าว่า “วิบาก” และ
เป็นชื่อของคนที่เข้ามาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานในช่วงแรก ๑ ปี ต่อมา  ใน พ.ศ.  ๒๕๒๔  ได้มีการแยกหมู่บ้านจาก  หมู่  ๖   
ต้าบลเขาฉกรรจ์  อ้าเภอสระแก้ว  จังหวัดปราจีนบุรี  มาเป็น  หมู่ที่  ๑๑  ต้าบลตาหลังใน  กิ่งอ้าเภอวังน้้าเย็น  
จังหวัดปราจีนบุรี  และในปีนี้เองได้มีการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  ขึ้นมาปกครองเป็นครั้งแรกด้วยจนกระทั่ง  พ .ศ.  
๒๕๓๕  บ้านทุ่งมหาเจริญ  ได้แยกออกจากต้าบลตาหลังใน  มาเป็นต้าบลทุ่งมหาเจริญ  อ้าเภอวังน้้าเย็น  จังหวัด
ปราจีนบุรี  และในปีต่อมาเมื่อมีการแยกจังหวัดสระแก้วออกจากจังหวัดปราจีนบุรี  ต้าบลทุ่งมาหาเจริญ  จึงขึ้นกับ
อ้าเภอวังน้้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๓๘  สภาต้าบลทุ่งมหาเจริญ  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลตาม
พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๓๘ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ภาพภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น  3  ฤดูกาล 

ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน  
ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม  ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย  1,296 - 1,539 

มิลลิเมตร  
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม  อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า  

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.5-28.78 องศา 
 

 1.4 ลักษณะของดิน 
     ลักษณะและสมบัติดิน  เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง  ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย  (ปนก้อนกรวด)  สีน้้าตาลหรือ
น้้าตาลเข้ม  ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนก้อนกรวด  สีน้้าตาลแก่  สีเหลืองปนแดงหรือแดงปนเหลือง  ถัดลงไปเป็น
ดินเหนียว  (ปนกรวด)  สีเทาหรือเทาปนน้้าตาล  จะพบจุดประสีเหลืองปนแดง  แดงปนเหลืองหรือแดงของศิลาแลง
อ่อนภายใน  150  ซม.  จากผิวดิน  ชั้นลูกรังซึ่งจับตัวกันหลวมๆ  พบหนา  20  ถึงมากกว่า  100  ซม.  ภายใน 
50 ซม.  จากผิวดิน  และชั้นลูกรังในดินล่างจะพบชิ้นส่วนของหินควอตซ์ปะปนอยู่   ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
เป็นกรดเล็กน้อย  (pH 5.0-6.5)  ในดินบนและเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย  (pH 5.5-6.5)  ในดินล่าง 
  

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก จ านวน 4 อ่าง 
   - อ่างเก็บน้้าคลองกัดตะนาวใหญ่ 2     หมู่  ๒๖  บ้านคีรีเขตุ      

- อ่างเก็บน้้าแพรกกระหมู ๑   หมู่  ๑๐  บ้านเขาตะกรุบพัฒนา   
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- อ่างเก็บน้้าแพรกกระหมู ๒          หมู่ ๒    บ้านคลองจระเข้   
- อ่างเก็บน้้าเขาตะกรุบพัฒนา  หมู่ 13   บ้านชัยพัฒนา 

  คลองน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ 
   -คลองพระสะทึง มีน้้าไหลตลอดทั้งปี ต้นน้้าอยู่ที่ เขาสิบห้าชั้นจังหวัดจันทบุรี ไหลผ่าน 
หมู่ 27,20,4,23,18,8 
   -คลองกัดตะนาวใหญ่ เกิดจากเขาตะกรุบ ไหลผ่าน หมู่ 26,5,13,17,1,18,8 
   -คลองกัดตะนาวเล็กไหลผ่าน หมู่ 5,13,17,1,18,8 
   -คลองแพรกกระหมู ๑ ต้นน้้าอยู่ที่เขาตะกรุบ ไหลผ่าน หมู่ 28,19,17,1,18,8 

-คลองแพรกกระหมู ๒ ไหลผ่าน หมู่ 15,2,16,11,18,8 
   -คลองสีเสียเกิดจากเขาจระเข้ ไหลผ่าน หมู่ 2,11,22,1 
 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

   มีป่าซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่ทิศตะวันตก คือป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก มีอาณาเขตพ้ืนที่ 
ครอบคลุม 5 จังหวัดได้แก่ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และชลบุรี มีเนื้อที่รวมประมาณ 1.2 ล้านไร่ เป็น 
ป่าดิบลุ่มต่้าผืนสุดท้าย ของ ประเทศ มีระดับความสูง 55 – 330 เมตร จากระดับน้้าทะเล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท้าให้เกิด
ความ หลาย หลายทางชีวภาพมากแห่งหนึ่งของ ไทย มีลักษณะ โดดเด่นคือ เป็นป่าลุ่มต่้าที่ไม่ผลัดใบ เป็นป่าไม้ไม่
ผลัดใบที่อยู่ต่้ากว่า 300 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลางที่สมบูรณ์ และมีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศ เป็นแหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ไม่น้อยกว่า 346 ชนิด จาก 255 สกุล ใน 104 วงศ์ แยกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 57 ชนิด นก 
201 ชนิด สัตว์ สะเทินน้้าสะเทินบก 17 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 48 ชนิด และ ปลา 24 ชนิด มีการพบพันธุ์ไม้ พันธุ์ 
สัตว์เฉพาะถิ่นหายากหลายชนิด และยังเป็นแหล่งต้นน้้า หลายสายที่ ส้าคัญต่อการพัฒนาภาคตะวันออก เช่น แม่น้้า 
บางปะกง แม่น้้าปราจีน แม่น้้าประแสร์ คลองโตนด และ แม่น้้าจันทบุรี ซึ่งแม่น้้าดังกล่าวเปรียบเสมือนสายโลหิตที่ 
หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิต และชุมชนในภาค ตะวันออกของไทยนอกจากนี้ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์ส้าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ประกอบด้วยพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าจ้านวน 5 แห่ง 
คือ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน2) เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าเขา สอยดาว 3) อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ 4) 
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา- เขาวง และ 5) อุทยาน แห่งชาติ เขา 15 ชั้น 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครองท้องท่ี 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหาเจริญ  ตั้งอยู่ต้าบลทุ่งมหาเจริญ  อ้าเภอวังน้้าเย็น  จังหวัด
สระแก้ว   อยู่ห่างจากอ้าเภอวังน้้าเย็นประมาณ  ๒๒  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต้าบลพระเพลิง  อ้าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต้าบลตาหลังใน  อ้าเภอวังน้้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต้าบลวังใหม่  อ้าเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว 
 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่ารอยต่อ  ๕  จังหวัด  ภาคตะวันออก  (หรือเขต 
อ้าเภอท่าตะเกียบ  และอ้าเภอสนามชัยเขต) 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหาเจริญ  มีเนื้อท่ี  ๑๑๑ ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ  ๖๙,๓๗๕  ไร่ 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหาเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น  ๒๘  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
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แผนที่อาณาเขตหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งมหาเจริญ  มี นางสาววิภาวดี   เกรียงศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน           
หมู่ที่ ๒ บ้านคลองจระเข ้  มี นายสมมาถ บัวผา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๓ บ้านพรสวรรค์  มี นางกาหลง จันทิมา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๔ บ้านแก่งสะเดา  มี นายเฉลิมศักดิ์ โสดสุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๕ บ้านคลองตะเคียนชัย มี นายกิจติพงษ ์ ค้าเวียง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๖ บ้านคลองใหญ่  มี นางสมจิตร  กันธุ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๗ บ้านน้้าซับเจริญ  มี นางสมนึก ค้าวงษา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๘ บ้านด่านชัยพัฒนา มี นางอโนทัย        เนียมส้าโรง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๙ บ้านวังสุเทพ  มี นายประโยชน์ แก้วแดง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๑๐ บ้านเขาตะกรุบพัฒนา มี นายสุพัฒน์ พลเรือง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๑๑ บ้านคลองข้ีเหล็ก มี นายอ้านาจ ไหลเลื่อน ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที ่๑๒ บ้านคลองพัฒนา มี นายวิสุทธิ์ ลาภบุญ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๑๓ บ้านชัยพัฒนา  มี นายสมบัติ เจิมขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๑๔ บ้านคลองตะขบหวาน มี นางทวีทรัพย์  ยินดี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๑๕ บ้านหนองเรือ  มี นางสมศร ี บุญล้น  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๑๖ บ้านสันตะวา  มี นายล้าพอง ดุสิทธิ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที๑่๗ บ้านชัยมงคลเจริญลาภ มี นางรัชนี  พันธุ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๑๘ บ้านแสนสุข  มี นายชนะ พันธุ์สิงห์ ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๑๙ บ้านแสงตะวัน  มี นายประส่วน     เพียซ้าย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๒๐ บ้านไร่เหนือพัฒนา มี นายสิทธิชัย สร้อยมาลุน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๒๑ บ้านไพรวัลย์  มี นางสมหวัง ศรีพรม  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๒๒ บ้านชัยอุดม  มี นางทุเรียน แก้วสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๒๓ บ้านคลองเจริญ  มี นายไพรฑูรย์ สีค้าดี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๒๔ บ้านแผ่นดินทอง มี นายสายหย่วน  หย่นครบุรี ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๒๕ บ้านเนินสามัคคี  มี นายสมศักดิ์ วังคีรี      ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๒๖ บ้านคีรีเขตพัฒนา มี นายมงคล พิกุลแกม ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๒๗ บ้านพรนิมิตร  มี น.ส.มาลัย ค้าเหลี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๒๘ บ้านสระหลวง  มี นายทองเสาร์ อินทร์อ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 
 
2.2 การปกครองท้องถิ่น 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ 

๑.นายมานิตย์ โพธิ์เจริญ  (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๒) 
๒.นายสนาน โสดาจันทร์  (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔) 



๘ 

 

    ๓.นายสมชาย อุ่นที   (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖) 
๔.นายประสิทธิ์ ทรงบัณฑิตย์  (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐) 
๕. นายสุวิทย์ มูลมณ ี   (๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) 
๖.นางสมจิตร กันธุ   (๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ – 2559) 
7.นางสาวญาณินท์ พรมศร  (มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน) 

ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ 
๑. นายอ้านวย เนตรสว่าง  (พ.ศ. 2๒๕๓๘ – ๒๕๔๒) 
๒. นายโสภา มะโรงมืด  (มีนาคม  ๒๕๔๒ -มิถุนายน ๒๕๔๒) 
๓. นายมานิตย์ โพธิ์เจริญ  (พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๖) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ 
๔. พลเอกกฤษณ์ เทียมทิพย์  (พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙) 

      ๕. นายสมชาย   อุ่นที        (๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐)  
  ๖. นายสมชาย   อุ่นที   (๓๐  กันยายน  ๒๕๕๐  – ปจัจุบัน) 

 เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖  ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ .ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เปลี่ยนจากประธานกรรมการบริหาร อบต. เป็นนายก อบต.  และ จากการ
เลือกตั้งวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐   นายสมชาย  อุ่นที  ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหา
เจริญ  และได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหาเจริญ   วันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  
จนถึงปัจจุบัน 
3.ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร  (สถิติทะเบียนราษฎร์ข้อมูล  ณ  เดือน   มิถุนายน  ๒๕62)   แยกเป็น 

 

หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ้านวนครัวเรือน 

จ้านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านทุ่งมหาเจริญ ๕๒๐ 486 493 979 

๒ บ้านคลองจระเข้  ๒๘๖ ๓316 ๓11 ๖27 

๓ บ้านพรสวรรค์  ๑๒๓ ๑60 ๑54 314 

๔ บ้านแก่งสะเดา ๒๕๕ 413 410 823 

๕ บ้านคลองตะเคียนชัย  ๓๗๕ ๓47 321 668 

๖ บ้านคลองใหญ่  ๒๕๗ ๑80 203 383 

๗ บ้านน้้าซับเจริญ ๓๕๖ 618 596 ๑,๒14 



๙ 

 

๘ บ้านด่านชัยพัฒนา ๒๗๕ 446 397 843 

๙ บ้านวังสุเทพ ๑๔๙ ๒50 229 479 

๑๐ บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ๒๔๕ 441 420 861 

๑๑ บ้านคลองขี้เหล็ก ๑๓๑ 236 245 481 

๑๒ บ้านคลองพัฒนา ๒๒๘ 409 388 797 

๑๓ บ้านชัยพัฒนา ๓๔๐ 616 592 1,208 

๑๔ บ้านคลองตะขบหวาน ๑๔๒ ๒74 ๒๔1 515 

๑๕ บ้านหนองเรือ ๒๖๒ ๔15 396 811 

๑๖ บ้านสันตะวา ๑๘๖ 257 262 519 

๑๗ บ้านชัยมงคลเจริญลาภ ๒๗๒ 529 551 ๑,008 

๑๘ บ้านแสนสุข ๒๐๖ 416 ๓80 796 

๑๙ บ้านแสงตะวัน ๒๐๒ 505 466 971 

๒๐ บ้านไร่เหนือพัฒนา ๙๗ 223 217 440 

๒๑ บ้านไพรวัลย์ ๑๖๐ 296 ๒85 581 

๒๒ บ้านชัยอุดม ๙๓ 175 162 337 

๒๓ บ้านคลองเจริญ ๑๘๔ ๓๔5 ๓68 713 

๒๔ บ้านแผ่นดินทอง ๑๓๓ 293 287 580 

๒๕ บ้านเนินสามัคคี ๙๓ 215 243 458 

๒๖ บ้านคีรีเขตพัฒนา ๘๕ ๑77 191 368 

๒๗ บ้านพรนิมิต ๗๙ ๑76 187 363 

๒๘ บ้านสระหลวง ๗๔ 157 124 281 

รวม ๕,๘๐๘ ๙,371 9,119 ๑8,490 



๑๐ 

 

 
ที่มา:ส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอวังน้ าเย็น 

3.2 ประชากรตามช่วงอายุ 
กลุ่มอายุ 

 
ประชากร 

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
0-1 56 0.30 56 0.30 112 0.60 
1-4 483 2.61 447 2.41 930 5.02 
5-9 712 3.84 681 3.67 1,393 7.51 

10-14 681 3.67 583 3.15 930 5.02 
15-19 730 3.94 706 3.81 1,436 7.75 
20-24 722 3.90 709 3.82 1,431 7.72 
25-29 721 3.89 779 4.20 1,500 8.09 
30-34 727 3.92 703 3.79 1,430 7.71 
35-39 776 4.19 740 3.99 1,516 8.18 
40-44 776 4.19 837 5.51 1,613 8.70 
45-49 749 4.04 746 4.02 1,495 8.06 
50-54 587 3.17 571 3.08 1,158 6.25 
55-59 491 2.65 476 2.59 967 5.24 
60-64 370 2.00 363 1.95 733 3.95 
65-69 284 1.53 286 1.54 570 3.07 
70-74 171 0.92 200 1.08 371 2.00 
75-79 171 0.92 171 0.92 342 1.84 

80 ขึ้นไป 121 0.65 144 0.78 265 1.43 
รวม 9,328 50.35 9,198 49.65 18,526 100 

ข้อมูลจาก รพสต.เม่ือ เดือนกรกฎาคม 2559 

4.สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

 สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหาเจริญ  มีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่  จ้านวน  ๙  
แห่ง  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  จ้านวน  ๑  แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ้านวน  6  ศูนย์  ข้อมูล  ณ  เดือน  
มิถุนายน  ๒๕62  เป็นดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา 
  ๑.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 
  ๒.โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 
  ๓.โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 



๑๑ 

 

 
  ๔.โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 
  ๕.โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 
  ๖.โรงเรียนบ้านซับเจริญ 
  ๗.โรงเรียนบ้านวังจระเข้ 
  ๘.โรงเรียนบ้านด่านชัย 
  ๙.โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย 

ระดับมัธยมศึกษา 
-โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ   
๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมหาเจริญ 
๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งสะเดา 
๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี 
๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตระกรุบพัฒนา 
๕.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข 
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเจริญ 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  จ้านวน  ๓  แห่ง 

๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งมหาเจริญ   
๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลคลองตะเคียนชัย   
๓.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลคลองจระเข้  
4.อสม. 
5.กองทุนหลักประกันสุขภาพ  

4.3 อาชญากรรม 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหาเจริญ  ไม่มีสถานีต้ารวจ  มีเพียงที่พักสายตรวจต้าบล

จ้านวน  ๓  แห่ง  ที่คอยให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และยังมีงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหาเจริญ  ให้บริการประชาชนเมื่อ
เกิดอัคคีภัย  และภัยธรรมชาติรวมไปถึงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส้าคัญ 
 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 

 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย ช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส เช่นการ สร้างบ้านเทิดไท้
องค์ราชันให้ผู้ ด้อยโอกาส  

 



๑๒ 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหาเจริญ  ใช้การคมนาคมทางบก  โดยใช้รถยนต์  
รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง  และขนถ่ายสินค้า   

 5.2 การไฟฟ้า 

 ส้าหรับการใช้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหาเจริญ  เป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอวังน้้าเย็น  ส่วนองค์การบริหารส่วนต้าบลรับผิดชอบในการ
บ้ารุงรักษาซ่อมแซม  และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะ  เพ่ือให้แสง
สว่างตามถนน  ตรอก  ซอย  เท่านั้น 

5.3 การประปา 
  ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหาเจริญ ด้าเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
ต้าบล  จ้านวน  ๓  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  ๑  บ้านมหาเจริญ  หมู่ที่  ๒  บ้านคลองจระเข้  หมู่ที่  ๑๓  บ้านชัย
พัฒนา  และด้าเนินการโดยกลุ่มผู้ใช้น้้า  อีกจ้านวน  ๒๕  หมู่บ้าน 

5.4 การสื่อสาร 

  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหาเจริญ  มีที่ท้าการไปรษณีย์เอกชน  ๑  แห่ง  และมี
โทรศัพท์สาธารณะตั้งอยู่ในถนนในเขตหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ปัจจุบันทุกหลังคาเรือนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ สัญญาณ
โทรศัพท์ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในต้าบล 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร หรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

มีที่ท้าการไปรษณีย์เอกชน  ๑  แห่ง  การขนส่งอาศัยการขนส่งเอกชนที่ด้าเนินการในต้าบล  

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 อาชีพเกษตรกร 

  การเพาะปลูกในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหาเจริญ  มีการเพาะปลูกพืชที่ส้าคัญ  คือข้าว  
มันส้าปะหลัง  อ้อย  และสวนผลไม้ เช่น ล้าไย มะม่วง ทุเรียน 

 6.2 การประมง  
การเลี้ยงปลาบ่อดินของตนเองเพ่ือเป็นอาหารและจ้าหน่าย 

 6.3 การปศุสัตว์ 
  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นอาหาร การเลี้ยงวัวเนื้อ การเลี้ยงวัวนม การเลี้ยงหมู 
  



๑๓ 

 

6.4 การบริการ 
  ตลาดนัด  3  แห่ง  รีสอร์ท  2 แห่ ง ปั้มน้้ามัน  3  แห่ง  -ปั๊มน้้ามันหลอด  -ตลาดนัด -ร้านค้า
ทั่วไป  -ร้านเสริมสวย  -เขียงหมู  -คลินิก   -โรงสี  -ร้านซ่อม     
 6.5 การท่องเที่ยว 
  - จ้านวนแหล่งท่องเที่ยว 2  ได้แก่   

- น้้าตกเขาตะกรุบ 
- สวนพฤกษศาสตร์วังน้้าเย็น  ๑๐๐ ป ี

  - อ่างเก็บน้้าคลองกัดตะนาวใหญ่ 2  หมู่ ๒๖  บ้านคีรีเขตพัฒนา      
- อ่างเก็บน้้าแพรกกะหมู  ๑  หมู่  ๑๐  บ้านเขาตะกรุบพัฒนา   
- อ่างเก็บน้้าแพรกกะหมู  ๒  หมู่  ๒  บ้านคลองจระเข้   
- อ่างเก็บน้้าเขาตะกรุบพัฒนา  หมู่ ๑๓   บ้านชัยพัฒนา 

6.6 การอุตสาหกรรม 
  การประกอบอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งมหาเจริญ  ส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็ก  ได้แก่  การทอผ้าฝ้าย  การสานตะกร้าจากเชือก  หน่อไม้อัดปีบ  

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 บ้านทุ่งมหาเจริญ  มีลักษณะความเป็นหมู่บ้านกึ่งเมือง  มีการท้าการค้าสินค้าเบ็ดเตล็ด  มีร้านค้าส่ง  
ร้านค้าปลีก  มีตู ้ เอทีเอ็ม  ของธนาคาร  ออมสิน  และ  ธกส.  ให้บริการถอนเงิน  ธนาคารออมสินออกหน่วย
บริการฝากถอนเงินด้วยรถโมบาย  

    6.8 แรงงาน  

แรงงานด้านการเกษตรขนาดใหญ่ ในต้าบลทุ่งมหาเจริญใช้แรงงานประเทศเพ่ือนบ้านลักษณะแรงงาน       
ไป - กลับ  

7.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  - ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 คริสต์ ร้อยละ 2 และอ่ืนๆ   
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - ประเพณีสงกรานต์และวันไหล ระหว่าง 13 – 17 เมษายน 
  - ประเพณีท้าบุญเข้าพรรษา(แห่เทียนพรรษา) 
  - ประเพณีท้าบุญสารท (ญวน ลาว ไทย) 
  - ประเพณีท้าบุญออกพรรษา (ตักบาตรเทโว) 
  - ประเพณีลอยกระทง 
  - ประเพณีทอดกฐิน 



๑๔ 

 

  - ประเพณีแต่งงาน 
  - ประเพณีบวชนาค 
  -ประเพณีผูกเสี่ยว 
 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  - จักสานไม้ไผ่และท้ากลองยาว 
  - ภาษาอิสาน ภาษาโคราช 
  - ยาสนุนไพรลุงวัง ม.15 
 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  - ข้าวเกรียบสมุนไพร ทองม้วนสมุนไพร 
  - การจักสานตระกล้าพลาสติด ม.6 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 แหล่งน้ า คลองน้ าสาธารณะ  

 8.2 ป่าไม้ 
  - ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ 
 8.3 ภูเขา 
  - เขายายสร้อย 
  - เขาตะกรุบ 
  - เขาจระเข้ 
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  - เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีน้้าตกท่ีสวยงาม 

9.อื่นๆ 

  


