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โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 
 

 การเกษตรยังมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเที่ยวเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงท าให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจ และจ านวน
เกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เชื่อว่าอีกไม่เกิน ๓๐ ปี จ านวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  

ส าหรับการท าการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ภาคเกษตรกรรมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพ้ืนฐานโดย
เฉพาะที่ท ากิน การพัฒนาดิน และน้ า ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ  จึงเป็นสิ่งที่ท าให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า 

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องค านึงถึง เนื่องจาก
เป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้
ความส าคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพ้ืนที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ต าบลวังประจบ มี 14 หมู่บ้าน 
(ท าเนียบท้องท่ี พุทธศักราช 2555 กรมการปกครอง) 

ต าบลวังประจบ 

ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่ 
๑.) ข้อมูลทั่วไป 
ประวัติความเป็นมา ต าบลวังประจบ 

แต่เดิมประชาชนอาศัยอยู่ในเขต ต าบลน้ ารึม ต่อมาภายหลังเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ประชาชน
เลยอพยพมาอยู่บ้านวังประจบซึ่งในขณะนั้นมีอยู่ 3 กลุ่ม คืน บ้านวังประจบ บ้านหนองเสือ บ้าน
หนองร่มลานสอ นอกจากนี้ ชื่อวังประจบ ผู้คนที่มาค้าขายสัญจรไปมา ได้แวะมาพักค้างแรมบริเวณ
บ้านแก่งหินในปัจจุบันซึ่งสันนิษฐานได้ว่ามีผู้คนในอดีตเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน ใช้จุดบริเวณ
บ้านแก่งหิน ซึ่งเป็นวังน้ าเป็นที่พักแรมระหว่างเดินทาง ค าว่า “วัง” หมายถึง วังน้ า ค าว่า “ประจบ” 
หมายถึง ผู้คนพบเจอกัน          
สภาพทั่วไปของต าบล  

ต าบลวังประจบ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ 28 กิโลเมตรครอบคลุมทั้งต าบลมีเนื้อ
ที่ประมาณ 253.515 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 153,446.88 ไร่ 

 เขตพื้นที ่

ทิศเหนือ   ติดกับ ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ. ตาก 

ทิศใต้    ติดกับ ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร  

ทิศตะวันออก   ติดกับ ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 

ทิศตะวันตก   ติดกับ ต.ตลุกกลางทุ่ง ต.น้ ารืม อ.เมืองตาก จ.ตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศทั่วไป ของต าบลพ้ืนที่ค่อนข้างราบและลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน พ้ืนที่
ค่อนข้างราบอยู่ 2 ฝั่ง คลองแม่ระกาในแนวทิศเหนือ - ใต้ ลาดลงสู่คลองแม่ระกา และลาดต่ าลงทางทิศใต้ 
แนวล าคลองแม่ระกา มีเนินเขาทางทิศตะวันตก ล าคลองธรรมชาติ คือ คลองแม่ระกา คลองลานเต็ง 
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คลองตลิ่งสูง คลองหนองเสือ และคลองหนองร่ม ทรัพยากรในพ้ืนที่ได้แก่ ป่าไม้ประเภทป่าเต็งรัง ป่า
ชุมชนและแร่ธาตุประเภทแร่เฟลดสปาร์ โดยต าบลวังประจบมีจ านวนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมู่บ้าน จ านวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่  
1 หมู่ที่1  บ้านวังประจบ  2 หมู่ที่2  บ้านแก่งหิน  
3  หมู่ที่3  บ้านสะแกเครือ  4  หมู่ที่4  บ้านลานสอ  
5  หมู่ที่5  บ้านหนองร่ม  6  หมู่ที่6  บ้านน้ าดิบ  
7  หมู่ที่7  บ้านโป่งแค  8  หมู่ที่8  บ้านหนองเสือ  
9  หมู่ที่9  บ้านลานเต็ง  10  หมู่ที่10  บ้านลานยาง  
11  หมู่ที่11  บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12 หมู่ที่12  บ้านสะพานสอง  
13  หมู่ที่13  บ้านทรัพย์สมบูรณ์ใหม ่ 14  หมู่ที่14  บ้านสักใหญ่  
จ านวนประชากร 
- จ านวนประชากรทั้งสิ้น  13,191 คน  

• ชาย  6,620  คน  
• หญิง  6,571  คน 

- ความหนาแน่นเฉลี่ย  52.03 คน / ตารางกิโลเมตร  
- จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  3,923 ครัวเรือน  
- นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99.5  
 

หมู่ที ่
 

ช่ือหมู่บ้าน 
 

จ านวนประชากร (คน) 
จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านวังประจบ 754 711 1,465 556 
2 บ้านแก่งหิน 311 335 646 210 
3 บ้านสะแกเครือ 819 811 1,630 450 
4 บ้านลานสอ 439 444 883 263 
5 บ้านหนองร่ม 338 323 661 187 
6 บ้านน้ าดิบ 488 519 1,007 357 
7 บ้านโป่งแค 440 445 885 294 
8 บ้านหนองเสือ 160 155 315 138 
9 บ้านลานเต็ง 472 475 947 248 
10 บ้านลานยาง 155 141 296 74 
11 บ้านทรัพย์สมบรูณ ์ 631 667 1,298 362 
12 บ้านสะพานสอง 552 545 1,097 278 
13 บ้านทรัพย์สมบรูณ์ใหม ่ 427 399 826 196 
14 บ้านต้นสักใหญ ่ 634 601 1,235 310 

รวม 14 หมู่ 6,620 6,571 13,191 3,923 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ  
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อาชีพ 
อาชีพหลักที่ส าคัญของประชาชนในต าบลวังประจบ ได้แก่ การท านา ปลูกข้าวไร่ การท าไร่ การปศุสัตว์ 

รับจ้างทั่วไป แหล่งอาชีพ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม (เหมืองแร่) จ านวน 6 แห่ง พ้ืนที่เพาะปลูก จ านวน 
49,761.60 ไร่  2,503  ครัวเรือนโรงสี จ านวน 3 แห่ง และปัมมน้ ามัน จ านวน 1 แห่ง 
 แนวโน้มทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 ด้วยต าบลวังประจบเป็นพ้ืนที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ และการพัฒนาทางการเกษตรตลอดจน 
การด าเนินการจัดตั้งระบบเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร ได้แก่ การจัดสร้างตลาด การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆที่มีอยู่ในพื้นท่ีรวม 38 กลุ่ม 
 อีกประการหนึ่งในแง่การพัฒนาด้านการเกษตร ต าบลวังประจบเป็นแหล่งผลิตพืชผลทาง การเกษตร
เนื่องจากมีพ้ืนที่ราบลุ่มเป็นบริเวณกว้างสลับกับเนินเขา หากได้รับการพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความ
ต้องการและการให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้นกว่า ใน
ปัจจุบัน 
 อีกทั้งต าบลวังประจบยังเป็นแหล่งแร่ที่มีความส าคัญในทางเศรษฐกิจด้วยเพราะแร่ดังกล่าวคือแร่เฟลดปาร์ 
สามารถน าไปแปรรูปเป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้ เช่น กระเบื้อง สร้างให้ประชาชนในพ้ืนที่มีงานท ามีรายได้ 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน 
 

การศึกษา 
1. การศึกษาก่อนวัยเรียน   จ านวน 5 แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองร่ม  มีนักเรียนจ านวน     54 คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ  มีนักเรียนจ านวน     62 คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแกเครือ มีนักเรียนจ านวน     30 คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์สมบูรณ์ มีนักเรียนจ านวน     54 คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าดิบ  มีนักเรียนจ านวน      33 คน 

       รวม    233 คน 
2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 7 แห่ง   

- โรงเรียนบ้านลานเต็ง  มีนักเรียนจ านวน  80 คน 
- โรงเรียนน้ าดิบพิทยาคม  มีนักเรียนจ านวน  148 คน 
- โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม มีนักเรียนจ านวน  237 คน 
- โรงเรียนบ้านวังประจบ  มีนักเรียนจ านวน  95 คน 
- โรงเรียนบ้านหนองร่ม  มีนักเรียนจ านวน  164 คน 
- โรงเรียนบ้านสะแกเครือ  มีนักเรียนจ านวน  138 คน 
- โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม มีนักเรียนจ านวน  257 คน 

       รวม 1,119 คน 
3. โรงเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมปลาย จ านวน 1 แห่ง 

- โรงเรียนวังประจบวิทยาคม มีนักเรียนจ านวน  498 คน 
       รวม 498 คน 

4. มีที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  จ านวน 4 แห่ง  
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สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
o วัด    จ านวน  14  แห่ง 
o ส านักสงฆ ์   จ านวน    2  แห่ง  

• วัดวังประจบ  หมู่ที่ 1          
• วัดลานเต็ง  หมู่ที่  9    
• วัดแก่งหิน  หมู่ที่  2         
• วัดลานยาง  หมู่ที่  10     
• วัดสะแกเครือ  หมู่ที่  3         
• วัดลานสอ  หมู่ที่  4        
• วัดสะพานสอง  หมู่ที่  12     
• วัดน้ าดิบ  หมู่ที่  6         
• วัดป่าทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่  13     
• วัดโป่งแค  หมู่ที่  7          
• วัดหนองเสือสามัคคีธรรม หมู่ที่  8         
• ส านักสงฆ์ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที ่ 11   
• ส านักสงฆ์บ้านสักใหญ่ หมู่ที ่ 14 

- วัฒนธรรมที่ส าคัญ 
ได้แก่ งานประเพณีบุญบั้งไฟ  งานประเพณีสงกรานต์ งานบุญเทศมหาชาติ 

 
สาธารณสุข 
 จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  3  แห่ง 

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังประจบ มีเจ้าหน้าที่จ านวน  7  คน 
แบ่งเป็น  ชาย  3  คน  หญิง  4  คน 

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโป่งแค มีเจ้าหน้าที่จ านวน  5  คน 
แบ่งเป็น  ชาย  2  คน  หญิง  3  คน 

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลานสอ มีเจ้าหน้าที่จ านวน  5  คน 
แบ่งเป็น  ชาย  1  คน  หญิง  4  คน 

 
การบริการขั้นพื้นฐาน 
1) การคมนาคม  

ปัจจุบันต าบลวังประจบมีการคมนาคมภายในต าบลและระหว่างต าบลโดยมีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 เชื่อมต่อจากต าบลน้ ารึมผ่านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ไปยังอ าเภอ
บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เป็นถนนลาดยางสภาพดี และมีทางหลวงจังหวัด หมายเลข 
1132 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่3 หมู่ที่9 และหมู่ที่ 4 ไปยัง
อ าเภอพานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เป็นถนนลาดยางสภาพดี ส่วนการคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้านและภายในหมู่บ้านสภาพยังเป็นลูกรังแต่ระบบการเชื่อมโยงยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ซึ่ง
สามารถแยกเป็นประเภทได้ดังนี้ 
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• ถนนลูกรัง / ดิน  89 สาย ระยะทาง 87.85 กิโลเมตร 
• ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 13  แห่ง ระยะทาง 6.32 กิโลเมตร 
• ถนนลาดยาง   39 แห่ง ระยะทาง 45.73 กิโลเมตร 
• สะพาน   19 แห่ง    

2) การไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะ  
 ระบบไฟฟ้า จ านวน 14 หมู่บ้าน 

3) การประปา  
 ประปาหมู่บ้าน จ านวน 16 แห่ง 

4) การโทรคมนาคม 
มีที่ท าการไปรษณีย์เอกชน จ านวน 1 แห่ง 

  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ จ านวน 3 แห่ง 
 

สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
o แหล่งน้ าในต าบล 

• แหล่งธรรมชาติ 
จ านวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง   จ านวน 12 แห่ง/สาย 
ได้แก่ คลองแม่ระกา คลองลานเต็ง คลองตลิ่งสูง คลองหนองเสือ คลองหนองร่ม  
คลองลานตาด้วง คลองหนองล าดง คลองหล่ายโดน คลองชัฎสีฟัน คลองยายพิณ  
และคลองหนองนกกระทา  คลองตามูล 
• แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

ฝาย  จ านวน 18 แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น จ านวน 125 แห่ง 
 บ่อโยก  จ านวน 3 แห่ง 
 สระเก็บน้ า จ านวน 264 แห่ง 
 ถังเก็บน้ า จ านวน 49 แห่ง 
 บ่อน้ าบาดาล จ านวน 124 แห่ง 

o แหล่งแร่ในต าบล  
• แร่เฟลดปาร์ 

 
 กลุ่มอาชีพต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ 

o กลุ่มแม่บ้านสตรี  จ านวน    11  แห่ง    ดังนี้ 
 กลุ่มแม่บ้านบ้านวังประจบ    กลุ่มแม่บ้านบ้านลานเต็ง 
 กลุ่มแม่บ้านบ้านสะแกเครือ  กลุ่มแม่บ้านบ้านลานยาง 
 กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองร่ม            กลุ่มแม่บ้านบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 
 กลุ่มแม่บ้านบ้านน้ าดิบ   กลุ่มแม่บ้านบ้านสะพานสอง 
 กลุ่มแม่บ้านบ้านโป่งแค   กลุ่มแม่บ้านบ้านทรัพย์สมบูรณ์ใหม่ 
 กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองเสือ 
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o กลุ่มอาชีพ   จ านวน   14   แห่ง    ดังนี้ 
 กลุ่มร่วมใจพัฒนา   กลุ่มปลูกข้าวโพดบ้านแก่งหิน 
 กลุ่มปลูกข้าวโพดบ้านทรัพย์สมบูรณ์ กลุ่มเลี้ยงโคบ้านลานสอ 
 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านลานสอ   กลุ่มเลี้ยงโคบ้านลานเต็ง 
 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านวังประจบ            กลุ่มทอผ้าบ้านสะพานสอง 
 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองร่ม            กลุ่มเลี้ยงโคบ้านลานยาง 
 กลุ่มชาวนาชาวไร่บ้านสะพานสอง           กลุ่มปลูกข้าวโพดบ้านโป่งแค 
 กลุ่มปลูกพริกปลอดสารพิษหมู่ที่ 12 กลุ่มปลาตะเพียนและไม้กวาดบ้านน้ าดิบ 

o ชมรมผู้สูงอายุ     จ านวน     12    แห่ง 
o ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน    จ านวน     13    แห่ง 
o ลูกเสือชาวบ้าน 5 รุ่น    จ านวน   150    คน 
o ไทยอาสาป้องกันชาติ    จ านวน     21    คน 
o กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น  จ านวน     15    คน 
o อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3 รุ่น  จ านวน    210   คน 
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลวังประจบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559) 
 
 
 

พื้นที่เกษตร 
84,671 ไร ่

52 % 

พื้นที่น้ า 
 2,607 ไร ่

1 % 

พื้นที่อื่นๆ 
9,489 ไร่ 

6 % 

พื้นที่ป่า 
66,370 ไร ่

41 % 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่เกษตร 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่น้ า 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่อ่ืนๆ 

การใช้ที่ดิน พ้ืนที่ป่า 

พื้นทีต่ าบลวังประจบ 

พื้นที่ต าบลวังประจบ 
 163,137 ไร ่
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 ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
          * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2558 - 2559) 

 
 
 
 
 

 พื้นที่เพาะปลูก 
83,267 ไร ่

98 % 

พื้นที่ปศุสัตว์ 
1,404 ไร ่

2 % 

พื้นที่ประมง 
- ไร ่
0 % 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเพาะปลูก 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว์ 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลวังประจบ 

พื้นทีก่ารเกษตร 
84,671 ไร่ 
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ข้าว 
13,945  ไร ่
63.32 % 

มันส าปะหลัง 
6,958 ไร ่
31.59 % 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
961 ไร ่
4.36 % 

ยางพารา 
89 ไร ่

0.40 % 

อ้อย 
33 ไร ่

0.14 % 
ล าไย 
23 ไร ่

0.10 % 
สับปะรด 
11 ไร ่

0.04 % 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ สับปะรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
         * ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2557) พ้ืนที่ปลูกนอกเขตป่าตามกฎหมาย 
 

 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

พื้นที่เพาะปลูก 
พืชเศรษฐกิจ  
22,020ไร ่
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลวังประจบ 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 

รวม ชาย หญิง ครัวเรือนท้ังหมด ครัวเรือนเกษตรกร ร้อยละ 
1 วังประจบ 1,465 754 711 556 239 18.08 
2 แก่งหิน 646 311 335 210 130 21.52 
3 สะแกเครือ 1,630 819 811 450 139 9.92 
4 ลานสอ 883 439 444 263 146 16.65 
5 หนองร่ม 661 338 323 187 85 15.51 
6 น้ าดิบ 1,007 488 519 357 110 11.62 
7 โป่งแค 885 440 445 294 104 14.67 
8 หนองเสือ 315 160 155 138 154 7.37 
9 ลานเต็ง 947 472 475 248 137 18.27 
10 ลานยาง 296 155 141 74 76 35.51 
11 ทรัพย์สมบรูณ ์ 1,298 631 667 362 129 7.35 
12 สะพานสอง 1,097 552 545 278 121 18.06 
13 ทรัพย์สมบรูณ์ใหม ่ 826 427 399 196 151 47.19 
14 สักใหญ ่ 1,235 634 601 310 186 48.06 

รวม 14 หมู ่ 13,191 6,620 6,571 3,923 1,907  15.14 

ที่มา :  ข้อมูลประชากร  - องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ  
 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

 
ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก 
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ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลวังประจบ 

1. ด้านเกษตรกรรม                                   พื้นที่ท าการเกษตรต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก 
 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 

พื้นที่ท านา พื้นที่ท าไร ่
ยางพารา ล าไย พืชอื่นๆ รวมพื้นท่ี

ทั้งหมด
(ไร่) 

ข้าว ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ มันส าปะหลัง ถั่วเขียว อ้อย 
รวมพื้นท่ี

(ไร่) 
ไร ่

ครัว 
เรือน 

ไร ่
ครัว 
เรือน 

ไร ่
ครัว 
เรือน 

ไร ่
ครัว 
เรือน 

ไร ่
ครัว 
เรือน 

ไร ่
ครัว 
เรือน 

ไร ่
ครัว 
เรือน 

ไร ่
ครัว 
เรือน 

1 บ้านวังประจบ 2,678 231 666 36 3,576 205 - - - - 4,242 200 7 - - - - 7,119 
2 บ้านแก่งหิน 1,799 150 5 1 895 63 - - - - 900 - - - - - - 2,700 
3 บ้านสะแกเครือ 3,450 251 - - 986 99 - - 3 1 988 - - - - - - 4,439 
4 บ้านลานสอ 2,520 172 - - 1,414 92 10 1 - - 1,424 - - - - - - 3,944 
5 บ้านหนองร่ม 2,281 178 - - 1,673 112 - - - - 1,673 - - - - - - 3,955 
6 บ้านน้ าดิบ 698 67 62 6 2,415 97 - - - - 2,477 - - 10 1 13 3 3,197 
7 บ้านโป่งแค 323 32 286 10 2,511 112 19 1 18 2 2,834 - - 4 1 77 10 3,239 
8 บ้านหนองเสือ 554 54 20 1 1,340 59 - - - - 1,360 - - - - 21 2 1,935 
9 บ้านลานเต็ง 2,592 193 36 3 1,006 88 3 1 - - 1,045 - - - - - - 3,637 

10 บ้านลานยาง 1,006 94 - - 1,229 64 9 2 - - 1,238 - - - - - - 2,244 
11 บ้านทรัพย์สมบรูณ ์ 1,182 101 656 27 3,804 136 - - - - 4,460 - - - - - - 5,642 
12 บ้านสะพานสอง 348 37 215 19 2,181 124 - - - - 2,396 - - - - 4 1 2,748 
13 บ้านทรัพย์สมบรูณ์ใหม ่ 405 33 87 5 2,288 91 - - - - 2,375 - - - - 7 1 2,787 
14 บ้านต้นสักใหญ ่ 535 54 24 2 1,912 99 - - - - 1,936 - - - -     2,471 

รวม 20,371 1,647 2,057 110 27,230 1,441 41 5 21 3 29,349 200 7 14 2 122 17 50,056 
ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตาก พฤษภาคม 2560 *อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2559 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น 
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2. ด้านปศุสัตว์ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ 
1 วังประจบ 698 
2 แก่งหิน 53 
3 สะแกเครือ 2,623 
4 ลานสอ 664 
5 หนองล่ม 484 
6 น้ าดิบ 386 
7 โป่งแค 354 
8 หนองเสือ 236 
9 ลานเต็ง 966 

10 ลานยาง 144 
11 ทรัพย์สมบูรณ์ (พุสะแก) 120 
12 สะพานสอง 283 
13 ทรัพย์สมบูรณ์ใหม่ 33 
14 ต้นสักใหญ่ - 

รวม 7,044 
 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
หมายเหตุ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 2558 
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3. ด้านประมง 
 

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก  ตุลาคม 2559 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
(ราย) 

ประเภทการเลี้ยง 
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 

จ านวน(บ่อ) พื้นที่(ไร่) 
1 วังประจบ 64          75       52.08  
2 แก่งหิน 38          44       24.69  
3 สะแกเครือ 109          82       37.82  
4 ลานสอ 73          84       50.13  
5 หนองลุ่ม 50          56       29.80  
6 น้ าดิบ 2            2         1.20  
7 โป่งแดง 12          13         6.59  
8 หนองเสือ 15          18       11.50  
9 ลานเต็ง 86          85       52.35  

10 ลานยาง 48          50       34.75  
11 ทรัพย์สมบรูณ์ 40          43       34.75  
12 สะพานสอง 41          42       45.54  
13 ทรัพย์สมบรูณ์ใหม่ 30          31       16.25  
14 ต้นสักใหญ่ 24          24       16.50  

รวม 632        649    413.95  
 
ทีม่า : ส านักงานประมงจังหวัดตาก ตุลาคม 2559

พ้ืนที่ด้านการประมง  
413.95 ไร่ 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง  
 632 ราย เลี้ยงในบ่อ 649 บ่อ 413.95 ไร่ 
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ  
             และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 
 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน 

วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 237 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ต าบลวังประจบ เฉลี่ย 49 ปี 

จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลวังประจบ 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ  
 
 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร 
 

 
 

 
ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ           
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 

ไม่ได้รับการศึกษา 
1% 

ประถมศึกษา 
85% 

ม.ต้นขึ้นไป 
14% 
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รายได้เฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายจ่ายเฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่ายนอก
ภาคเกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวมรายจ่าย
เฉลี่ย 

หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 

ต. วังประจบ 182,650. 72,861.0 56,105.0 77,782.0 238,755. 150,643. 102,570.

อ.เมือง 77,449 54,199.0 53,263.0 69,954.0 130,712. 124,153. 63,589.0

จ.ตาก (สศก.) 144,944.0 75,437.00 51,383.00 83,828.00 196,327.0 159,265.0 60,000.00

 -

 50,000.00

 100,000.00

 150,000.00

 200,000.00

 250,000.00

หนี้สินเฉลี่ย  
ในระบบ 
87 % 

หนี้สินเฉลี่ย 
นอกระบบ 

13 % 

แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลวังประจบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลวังประจบ/อ าเภอเมืองตาก วิเคราะห์ และ
ประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 2 ปี 2557 
 

แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้สินของเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 7.12 ป ี
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ 
 
 

 
แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ  
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

  

ลดลงเรื่อยๆ 
82 % 

ไม่
เปลี่ยนแปลง 

10 % 

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
16 % 

การเกษตร อ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู ้

70% 

30% 
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 การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน  

จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไป
ค านวณหารายได้สุทธิ เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มี
ผลตอบแทนจากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบลวัง
ประจบ มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉลี่ย 109,๗89 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร  
๑๘2,650 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 72,861 บาท/ครัวเรือน ) รายได้เงินสดนอกภาค
การเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉลี่ย 56,105 บาท/ครัวเรือน จากข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558-2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน รายได้
เงินสดสุทธิครัวเรือน 120,891 บาท/ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกรต าบลวังประจบ มีรายจ่ายเฉลี่ย 
150,643 บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 5๑.63 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร  

ภาวะหนี้สินของครัวเรือนต าบลวังประจบ จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าหนี้สินเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบล 
วังประจบ มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย  102,570 บาท/ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งจังหวัดเกือบ 2 
เท่า ส าหรับภาวะหนี้สินที่เพ่ิมสูงขึ้น เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ต าบลวัง
ประจบ พบว่าสาเหตุหลักที่ท าให้ ครัวเรือนเกษตรกรมีการเป็นหนี้เพ่ิมขึ้น มาจากหลายปัจจัย อาทิ มีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นและรายได้ไม่เพียงพอ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า และราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาภาวะภัยแล้งซ้ าซากในพ้ืนที่ แม้ว่าจะปรับเปลี่ยนการกิจกรรมภาคเกษตรจากการ
เพาะปลูกพืชเป็นปศุสัตว์แล้วก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนในการปรับเปลี่ยนอาชีพสู่การเลี้ยงโคเนื้อค่อนข้างสูง 
ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนต่อครัวเรือนเฉลี่ย ๔ – ๕ ตัว รายได้ที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถเป็นรายได้หลักของ
ครัวเรือนได้ ยังต้องพ่ึงพาการเพาะปลูกพืช เช่น ข้าว และมันส าปะหลัง ซึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทั้งข้าว
และมันส าปะหลังต้องประสบกับภาวะฝนแล้งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งราคาผลผลิตอยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้รายได้
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาภาวะภัยแล้งซ้ าซากในพ้ืนที่ ส่งผลให้รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากผล
การสุ่มส ารวจข้อมูลวัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพ่ือการเกษตรเป็นส่วน
ใหญ่ร้อยละ 70 ที่เหลือร้อยละ 30 เกษตรกรกู้เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน, ค่าเล่าเรียนบุตร และ ช าระหนี้สิน 
(แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 7.12 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร ลดลงเรื่อยๆ ร้อย
ละ 82 อีกร้อยละ 10 และร้อยละ 16 หนี้ไม่เปลี่ยนแปลงและหนี้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 4) 
โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ ๘๗ หนี้นอกระบบ ร้อยละ ๑๓ (แผนภูมิที่ 3) ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรของ
ต าบลวังประจบส่วนมาก เป็นหนี้เงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร ใน
พ้ืนที่ เป็นหลัก และเกษตรกรยังกู้ยืมเงินจากกลุ่มเกษตรกร, กองทุนหมู่บ้าน และเงินกู้นอกระบบอ่ืนๆ 
นอกจากเพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ฯลฯ ยังรวมถึง การกู้ยืมมาเพ่ือช าหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 
ธนาคาร สหกรณ์การเกษตร และกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ต่อไปอีก ซึ่งเป็นการก่อหนี้วนส่งผลภาระหนี้สิ้นไม่ลดลง
และต้องรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้หลายทาง 
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ตนเอง เช่าที่ดิน ท าฟรี/ที่สาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

90% 

9% 1% 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

2.) ปัญหาที่ดินท ากิน   
 

แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลวังประจบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลวังประจบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ     
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 

โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก สปก./สทก. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

25% 

64% 

11% 

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
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ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน   
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร พบว่าอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับที่ 2 คือ 
8,166 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นล าดับที่ 2 เช่นกัน คือมี 
214,343 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพ้ืนที่ถือ
ครอง 26 ไร่ ในขณะที่ต าบลวังประจบ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จากข้อมูลการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน    
ปี2557 (แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) มีพ้ืนที่
เกษตรกรรม จ านวน 84,671 ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน 22,020 ไร่ (เฉพาะพ้ืนที่ปลูกนอกเขต
ป่าตามกฎหมาย) และ จากข้อมูลส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตาก ทะเบียนเกษตรกรปี 2559 เฉพาะข้อมูล
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร พ้ืนที่ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มี
เกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชต่างๆ ในพ้ืนที่ จ านวน 50,056 ไร่ ซึ่งครอบครัวผู้ถือครองส่วนใหญ่ท าการ
เพาะปลูกพืช พืชที่ส าคัญ ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ถั่วเขียว อ้อย ล าไย และพืช
อ่ืนๆ มีการท าปศุสัตว์และประมงร่วมด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่  โคเนื้อ  

ส าหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรต าบลวังประจบ จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครอง
ท าการเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลวังประจบ ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองร้อยละ 90 ผู้ถือครองท า
การเกษตร ร้อยละ 9 ท าการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน และผู้ถือครองท าการเกษตร ร้อยละ 1 ท าการเกษตรโดย
การท าฟรี/ที่สาธารณะ โดยมีการถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ร้อยละ 25 การถือ
ครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 64 อีกร้อยละ 11 ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทั้งนี้ พบว่าเกษตรกร
ส่วนหนึ่งมีความเข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของตนเอง เนื่องจากท ากินในที่ดินดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และรับ
มรดกตกทอดการใช้ประโยชน์ที่ดินมาจากรุ่นบิดา/มารดา ส่งผลให้การได้มาของที่ดินมีปัญหา และเกษตรกร
คาดหวังว่าจะได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน อีกส่วนหนึ่งมาจากแนวกันเขตที่ดินระหว่างพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ท ากินของ
ราษฎรในพ้ืนที่ที่ไม่ชัดเจน ยังมีข้อพิพาทเรื่องการใช้ที่ดินตามแนวเขตกันชนพ้ืนที่ป่าระหว่างราษฎรกับ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับยังมีราษฎรบางส่วนพยายามบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือใช้ท าการเกษตร(แผนภูมิที ่7)  

 
 

๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีน้ าใช้ตลอดทั้งป ี
20 % 

มีน้ าใช้เฉพาะฤดูฝน 
80 % 

ร้อยละ การรับน้ าเพื่อการเกษตร 
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ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน 
 

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
ลุ่มน้ า (ระบุชื่อลุ่มน้ า) 

พ้ืนที่
ชลประทาน 

พ้ืนที่ชลประทานที่มี
ศักยภาพ 

หลัก ย่อย 
ในปัจจุบัน 

(ไร่) 
ในการขยายเพ่ิมขึ้น (ไร่) 

วังประจบ วังประจบ เมืองตาก ปิง คลองแม่ระกา - 3,100 
แก่งหิน วังประจบ เมืองตาก ปิง คลองแม่ระกา - 2,400 
สะแกเครือ วังประจบ เมืองตาก ปิง คลองแม่ระกา - 1,000 
ลานสอ วังประจบ เมืองตาก ปิง คลองแม่ระกา - 200 
หนองล่ม วังประจบ เมืองตาก ปิง คลองแม่ระกา - 200 
น้ าดิบ วังประจบ เมืองตาก ยม น้ าแม่ร าพัน - 200 
โป่งแค วังประจบ เมืองตาก ยม น้ าแม่ร าพัน - 200 
หนองเสือ วังประจบ เมืองตาก ยม น้ าแม่ร าพัน - 200 
ลานเต็ง วังประจบ เมืองตาก ปิง คลองแม่ระกา - 200 
ลานยาง วังประจบ เมืองตาก ปิง คลองแม่ระกา - 200 
ทรัพย์สมบูรณ์ วังประจบ เมืองตาก ปิง คลองแม่ระกา - 200 
สะพานสอง วังประจบ เมืองตาก ยม น้ าแม่ร าพัน - 200 
ทรัพย์สมบูรณ์ใหม่ วังประจบ เมืองตาก ปิง คลองแม่ระกา - 200 
ต้นสักใหญ่ วังประจบ เมืองตาก ปิง คลองแม่ระกา - 200 

รวม 0 8,700 
 ที่มา : โครงการชลประทานตาก 

ระบบชลประทาน
2 % 

สระน้ า/บ่อขุด 
33 % 

แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 
65 % 
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 จากข้อมูลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พบว่าต าบล 
วังประจบ มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง ทั้งหมด 12 สาย มีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย 
จ านวน 18 แห่ง บ่อน้ าตื้น จ านวน 125 แห่งบ่อโยก จ านวน 3 แห่ง สระเก็บน้ า จ านวน 264 แห่ง ถังเก็บ
น้ า จ านวน 49 แห่ง และบ่อน้ าบาดาล จ านวน 124 แห่ง แม้ว่าจะมีแหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่สร้าง
ขึ้นจ านวนมาก แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคใน และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร จากผลการส ารวจ
ข้อมูลฯ ตามแผนภูมิที่ 8 จะเห็นได้ว่าเกษตรกรพ้ืนที่ต าบลวังประจบ มีการรับน้ าจากระบบชลประทาน, สระ
น้ า/บ่อขุดแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 2, 33 และ 65 ตามล าดับ เกษตรกรร้อยละ 80 มีน้ าใช้เพียงพอเฉพาะ
ฤดูฝน และพบว่าเกษตรกรที่มีน้ าใช้ตลอดทั้งปีมีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น จากการระดมความต้องการแนว
ทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพ้ืนที่ต าบลวังประจบ และอ าเภอเมืองตาก เกษตรกรในพ้ืนที่มี
ความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการด าเนินงานก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า 
ระบบกระจายน้ า พ้ืนที่ชลประทาน สู่พ้ืนที่การเกษตร อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ จากการติดตามการพัฒนาแหล่ง
น้ าในพ้ืนที่ต าบลวังประจบ องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ มีความพยายาม
ร่วมกันผลักดันโครงการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า ระบบกระจายน้ าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก เพ่ือลดปัญหาภัยแล้ง ขยายพ้ืนที่รับประโยชน์ให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น อาทิ โครงการขุดลอกแหล่งน้ า คลองสาธารณะ อ่างเก็บน้ า โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเขาน้ าดิบเขา
โทน โครงการวางท่อส่งน้ า โครงการเสริมคันดินเขาจิกกระบินและขุดลอก เป็นต้น 
 
 แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ าสาขาคลองแม่ระกาอย่างย่ังยืน  
 ทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนบริเวณลุ่มน้ าคลองแม่ระกา ที่ผ่านความ
เห็นชอบในที่ประชุม กรอ.จังหวัด โดยโครงการชลประทานตากน าเสนอ สรุปแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาวางแผนการก่อสร้างแก้มลิงคลองขะยาง ต าบลโป่งแดง ให้มีความจุ
อย่างน้อย 3 ล้านลูกบาศก์เมตร บริเวณต้นคลองแม่ระกา พร้อมทั้งวางระบบผันน้ าจากแก้มลิงคลองขะยาง ไป
เก็บและพักน้ าไว้โดยการก่อสร้างสระรับน้ า จ านวน 8 แห่ง ความจุของสระแต่ละแห่งอย่างน้อย 300,000 
ลูกบาศก์เมตร รองรับ โดยให้สามารถผันน้ าด้วยระบบท่อหรือคลองส่งน้ าจากสระที่อยู่พ้ืนที่สูงไปสู่สระที่อยู่ต่ า 
เพ่ือให้สามารถกระจายน้ าให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร และสามารถน าน้ าไปเติมเสริมให้กับโครงการพัฒนา
แหล่งน้ าต่างๆ ที่ก่อสร้างไว้แล้ว จะท าให้พื้นที่ได้รับน้ าอย่างเพียงพอ และเป็นการเสริมน้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ
ให้กับคลองแม่ระกา ที่มีนวัตกรรมฝายแกนดินเหนียวใต้พ้ืนทรายกระจายอยู่ในคลองแม่ระกา สอดคล้องกับ
การพัฒนาแหล่งน้ าตามแนวทางพระราชด าริ 
 ระยะที่ 2 ศึกษาวางแผนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยแม่สลิดตอนบน บ้านเด่นไม้ซุง 
ต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เหนืออ่างเก็บน้ าห้วยแม่สลิดขึ้นไป ขนาดความจุ 8.00 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร วางระบบคลองส่งน้ าสายหลักช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรบ้านเด่นไม้ซุง ต าบลแม่สลิด อ าเภอ
บ้านตาก ท้ายอ่างเก็บน้ า ประมาณ 5,000 ไร่ ช่วงปลายคลองผันน้ าไปเสริมให้กับแก้มลิงคลองขะยาง เป็น
การผันน้ าจากลุ่มน้ าสาขาที่มีน้ าเพียงพอ(ลุ่มน้ าสาขาห้วยแม่สลิด ลุ่มน้ าวัง) ไปเสริมให้กับลุ่มน้ าที่มีปัญหาขาด
น้ า(ลุ่มน้ าสาขาคลองแม่ระกา ลุ่มน้ าปิง) เพื่อให้มีน้ าอย่างเพียงพอในลุ่มน้ าคลองแม่ระกา 
 ระยะที่ 3 กรณีน้ าขาดแคลน อาจศึกษาก่อสร้างสถานีสูบน้ าหน้าอ่างเก็บน้ าห้วยแม่สลิด
(เป็นอ่างฯ ขนาดกลางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแผน ปี 2554-2556) ไปเสริมให้กับสระรับน้ าที่วางแผน
ศึกษาไว้ในระยะที่ 1 เนื่องจากล าห้วยแม่สลิดมีปริมาณน้ าต่อปีประมาณ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บ
น้ าห้วยแม่สลิด ถูกออกแบบให้มีความจุ 25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ประมาณ 8,000 ไร่ 
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โดยพื้นที่รับประโยชน์จะขยายได้อีกไม่มาก ด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่และติดกับล าน้ าวังที่อยู่ทางทิศตะวันตก จึง
ท าให้น้ าเหลือเพียงพอที่จะน าไปช่วยเหลือลุ่มน้ าคลองแม่ระกาได้อย่างเพียงพอ 

 

๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
   
 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม 
 
 

 

 
แผนภูมิที่ 10 : อาชีพเกษตรกรในแต่ละประเภท 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 10 : ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ต าบลวังประจบ 

ด้านพืช 
 

 

 

ข้าว 
มันส าปะหลัง 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

41 % 

55 % 

4 % 

100 % 

ร้อยละ เกษตรกรที่ท าเกษตรผสมผสาน 

เกษตรผสมผสาน 
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ด้านปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลวังประจบ ท าเกษตรกรรมใน
ระบบเกษตรผสมผสาน 100 เปอร์เซ็นต์ (แผนภูมิที่ 9) โดยเกษตรผสมผสานในที่นี้ไม่ได้เป็นการท าเกษตร
หลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกันแต่ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด อาทิ 
ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงโค สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าว
และ โคเนื้อ (แผนภูมิที่ 10) ผลผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 46 จะน าไปจ าหน่าย (แผนภูมิที่ 11) มีแหล่ง
จ าหน่ายคือ ขายเองที่ตลาด พ่อค้าคนกลาง โรงสี/โรงแปรรูป ตลาดกลาง สถาบันการเกษตร และพ่อค้าส่งออก 
ตามล าดับ มีรายได้เฉลี่ย 238,755 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 150,643 บาท/ครัวเรือน (รายจ่าย
ภาคเกษตร 72,861 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 77,782 บาท/ครัวเรือน) เมื่อ
เปรียบเทียบรายได-้รายจ่าย เกษตรกรระดับต าบล มีรายได้ภาคเกษตรสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับอ าเภอและจังหวัด 
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จากข้อมูลเกษตรกรในต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก แต่รายได้จะกระจุกตัวเฉพาะเกษตรกร
บางรายที่มีความพร้อมทางด้านทุน ที่ดิน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และองค์ประกอบอื่นๆ  
 เกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาความยากจน พบว่า สาเหตุของปัญหาความยากจนและสวัสดิการ
และสิทธิเกษตรกร เกิดจาก การขาดแคลนปัจจัยการผลิตและปัจจัยการยังชีพที่เหมาะสม เช่น ขาดแหล่งน้ า 
ขาดแหล่งเงินทุน ไม่มีอุปกรณ์การผลิตของตนเอง ต้นทุนสูง ประสิทธิภาพต่ า ผลตอบแทนต่ า  ขาดการอบรม
และส่งเสริมให้ความรู้ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด การผลิตสินค้าการเกษตรไม่แน่นอน 
เพราะว่าบางครั้งต้องอาศัยธรรมชาติเป็นตัวก าหนด ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จ าเป็นส าหรับการผลิต ผลิต
สินค้าออกมาแล้วได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า และโครงการของรัฐไม่สามารถที่จะ
แก้ไขปัญหารากฐานของเกษตรกร หลายโครงการกลับเป็นการซ้ าเติมให้เกษตรกรเพ่ิมข้ึน 
 ในพ้ืนที่จังหวัดตาก เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรเน้นการปลูกพืชหลักเพียงชนิดเดียว โดยเฉพาะ
พืชไร่เศรษฐกิจอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง โดนเฉพาะมันส าปะหลังที่มีภาวะราคาตกต่ าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในพื้นท่ีจังหวัดตากปัจจุบัน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1 บาท  ผลผลิตมันส าปะหลังของไทย ร้อยละ 
80 ส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนทั้งในรูปแบบมันเส้นและแป้งมัน ใช้ในประเทศเพียง ร้อยละ 
20 ราคามันส าปะหลังจึงเป็นไปตามความต้องการในตลาดโลก จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูก ด้วย
ข้อจ ากัดด้านแหล่งน้ าและปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลวังประจบ เกษตรกรจึงต้องปลูกพืชไร่ที่ใช้น้ าน้อย เช่น 
มันส าปะหลัง  
 

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 

 เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีพ้ืนที่ปลูกข้าวและมันส าปะหลังจ านวน
มาก ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ซึ่งเกษตรกรได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งซ้ าซากมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เกิดวิกฤติภัยแล้งซึ่งรุนแรงและ
มีระยะเวลายาวนานขึ้น เกษตรกรในพ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่มีได้รายได้จากการเพาะปลูกข้าว มันส าปะหลัง ต่าง
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ า ประกอบกับ พบว่าแหล่งอาหาร (หญ้า) ที่มีอยู่ตามธรรมชาติลดน้อยลงไม่เพียงพอ
ต่อการเลี้ยงโค เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต้องซื้ออาหารหยาบ (ฟางก้อน ก้อนละ ๔๐ – ๕๐ บาท, หญ้าเนเปียร์สับ
ตันละ ๒,๒๐๐ บาท) เพ่ือเลี้ยงโคเนื้อของตนเอง ส่งผลให้ต้นทุนในการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงฤดูแล้งที่ราคาก้อนฟางและหญ้าที่ปรับราคาสูงขึ้น สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้น าเสนอการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวสู่การปลูกหญ้าเนเปียร์ เป็นพืชเศรษฐกิจ ให้เป็นปัจจัยเสริมการเลี้ยงโคขุน-โคเนื้อ 
ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีอยู่เดิม และที่มีการปรับเปลี่ยนสู่การเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก  โดยได้
ด าเนินการจัดท าโครงการเสนอผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับรองรับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพ้ืนที่
ดังกล่าว  
 ส าหรับการพัฒนาสู่ เกษตรอุตสาหกรรม ต าบลวังประจบ  มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลายกลุ่มที่
ด าเนินการจัดตั้งเพ่ือเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนเพ่ือจ าหน่ายในพ้ืนที่และต่างจังหวัด โดยกลุ่มที่ด าเนินการมี
ความสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นเกษตรอุตสาหกรรมโคเนื้อของไทยแม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าไม่
สูงนักเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ แต่ถือได้ว่ามีความส าคัญเช่นเดียวกัน และรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยที่
ผ่านมาก็ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด  ปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงโคได้เปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงเพ่ือจ าหน่าย
เป็นโคเนื้อ – โคขุน ทั้งนี้เพราะความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งจากความต้องการของประชากรใน
ประเทศเองและของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ลักษณะการเลี้ยงจะเป็นการเลี้ยงครั้งละหลายๆ ตัว และมี
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รูปแบบเป็นฟาร์มหรือกลุ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ ยงโคเนื้อ และเป็น
โครงการหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร โดยหวังจะให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่ท า
รายได้ให้กับเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ และเพ่ือทดแทนการลดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังข้าวนาปีในพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสม อาจกล่าวได้ว่าจากปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เพ่ิมขึ้นรวมถึงการส่งเสริมจากรัฐท าให้ใน
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือการค้ากันมากข้ึน นอกจากเกษตรอุตสาหกรรมโคเนื้อแล้ว เมื่อพิจารณา
จากศักยภาพพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง มีความสามารถในการพัฒนาสู่การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าชีวมวล อย่างไรก็
ตาม จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อนการพัฒนาก่อสร้างโรงงาน
ไฟฟ้าชีวมวล 
 

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลวังประจบ 

(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 
 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 
1. ภัยแล้ง 1. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณสร้างอ่างเก็บน้ า

กระจายตามพ้ืนที่ท าการเกษตร , มีระบบส่งน้ าลง
พ้ืนที่ท าการเกษตร 

2. ต้นทุนการผลิตสูง 2. ภาครัฐควบคุมราคาสินค้าการเกษตร 
3. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในการ

ด าเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกร 
4. ไม่มีอ านาจการต่อรองราคาผลผลิต 4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้มีอ านาจ

ต่อรองราคาผลผลิตการเกษตรกับผู้ประกอบการ 
5. ขาดการส่งเสริมการท าเกษตรจากภาครัฐ 5. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินโครงการอบรมให้

ความรู้แก่เกษตรกร 
6. ไมม่ีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เนื่องจากภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ไม่เอ้ืออ านวย
เพราะขาดแหล่งน้ า 

6. ภาครัฐให้ความช่วยเหลือฝึกอบรมการประกอบ
อาชีพเสริมนอกจากการท าการเกษตร 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการวางท่อส่ง
น้ า 

- เพ่ือผันน้ าจากอ่าง
มาเพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

- วางท่อส่งน้ าจาก
อ่างห้วยคลองไคล้ถึง
หมู่บ้าน ระยะทาง 
6,000 เมตร 

ขอรับการ
สนับสนุนจากกรม
ทรัพยากรน้ า 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการก่อสร้าง
ฝายหินทิ้งคลองแม่
ระกา จ านวน 4 แห่ง 

- เพ่ือเก็บกักและชลอ
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร 
ของประชาชนได้ใช้
ตลอดปี 

-ก่อสร้างฝายหินทิ้ง
คลองแม่ระกา 3 
แห่ง ขนาด กว้าง 4 
ม.ยาว 30 ม. สูง 
1.5 ม. 

อบต.  
 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการขุดลอก
คลองสาธารณะ 

- เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชนได้ใช้ตลอดปี 

-ขุดลอกหนองน้ า  
สาธารณะ 
หนองลานขาม 
หนองลานไผ่ 

อบต. 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการขุดลอก
อ่างเก็บน้ าห้วยคลอง
ไคล้ 

- เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชนได้ใช้ตลอดปี 

-ขุดลอกอ่างเก็บน้ า
ห้วยคลองไคล้ 
ขนาดพ้ืนที่ 8,000 
ตร.ม. ลึก 3 ม. 

อบต. 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการขุดลอก
หนองหินแลงตลิ่งสูง 

- เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชนได้ใช้ตลอดปี 
 

- ขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะ หนองหิน
แลง ตลิ่งสูง 
ขนาดพ้ืนที่ 8,000 
ตร.ม.ลึก 3 ม. 

อบต.  
 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ าเขาน้ าดิบ 
เขาโทน  

- เพ่ือเก็บกักและชลอ
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
ของประชาชนได้ใช้
ตลอดปี 

- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
เขาน้ าดิบ เขาโทน 
ขนาดพ้ืนที กว้าง 20 
ม. ยาว 200 ม. ลึก 
5 ม. 

อบต.  
 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการก่อสร้าง
ฝายย้ าล้นคลองแม่
ระกา จ านวน 3 แห่ง 

- เพ่ือเก็บกักและชลอ
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
ของประชาชนได้ใช้
ตลอดปี 

-ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตกั้นคลองแม่
ระกา 3 แห่ง 
 

อบต. 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการก่อสร้าง
ฝายหินทิ้ง 

- เพ่ือเก็บกักและชลอ
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
ของประชาชนได้ใช้
ตลอดทั้งปี 

- ก่อสร้างฝายแม้ว
บริเวณป่าชุมชน 
 

อบต. 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

34 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติ 

- เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชนได้ใช้ตลอดปี 

- ขุดลอกคลองธรรมชาติ
3 แห่ง  
1. คลองตลิ่งสูง-ทุ่งหาง
คลองสัก 
2. คลองหนองนกทา-
คลองหนองนาพงษ์ 
3.คลองจากฝายวัง
ประจบ ถึงนานายเฉลิม 

อบต.  
 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

-  โครงการขุดลอก
สระน้ าขนาดเล็ก 

- เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชนได้ใช้ตลอดปี 

-ขุดลอกสระน้ าภายใน
หมู่บ้านแก่งหิน 
ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 40 ม.  
ยาว 65 ม. ลึก 3 ม. 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการก่อสร้าง
ดาดคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งเก็บกักน้ าในการ
ท าการเกษตรและกัน
น้ าและป้องกันน้ าเซาะ
ตลิ่ง 

- ก่อสร้างดาดคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเรียบ
คลองแม่ระการะยะทาง 
3,000 ม. 
 

อบต. 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

 

35 
 



36 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่งงบประมาณ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติ 

- เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชนได้ใช้ตลอดปี 

- ขุดลอกคลองลาน
ตาด้วง  
- ขุดลอกคลองลาด
ห้วยเดื่อถึงคลองลาน
ตาด้วง 
 

อบต.  
 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการขุดลอก
คลองแม่ระกา 

- เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรของ
ประชาชนได้ใช้ตลอดปี 

- ขุดลอกคลองแม่
ระกา จากฝายเก่า-
ฝายใหม่ ระยะทาง 
500 ม. 
 

อบต.  
 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ า 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

- ขุดอ่างเก็บน้ าขนาด
พ้ืนที่ 16 ตร.ม.(10 
ไร่) บริเวณป่าอนุรักษ์ 
ลึก 3 ม. ปริมาณดิน
ขุด 43.176 ลบ.ม. 
 

อบต. 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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37 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการก่อสร้าง
ฝายหินทิ้ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายหินทิ้ง
คลองแม่ระกากว้าง 15 
ม. สูง 1.5 ม. 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการขุดสระน้ า
ขนาดเล็ก 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

-ขุดสระน้ าขนาด กว้าง 
20 ม. ยาว 30 ม. ลึก 
3 ม.ปริมาณดินขุด 
1,404 ลบ.ม. 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการก่อสร้าง
ฝายแก้มลิง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

- ก่อสร้างฝายแก้มลิง 
จ านวน 10 แห่ง 
 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการก่อสร้าง
ฝายใต้ทราย 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

- ก่อสร้างฝายใต้ทราย 
จ านวน 5 แห่ง 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

- ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คลองแม่ระกา ขนาด
กว้าง 15 ม. สูง 1.5 ม. 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 
256

1 
2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการก่อสร้าง
ดาดคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเรียบคลองแม่
ระการะยะทาง 4,000 ม. 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการขุดลอก
สระ 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ขุดลอกสระหลวงหนอง
มะฆังขนาดกว้าง 20.0 ม. 
ยาว 30 ม. ลึก 3 ม. 
ปริมาณดินขุด 1,404 ลบ.
ม. 
-ขุดลอกสระวังตุกลู ขนาด
กว้าง 20 ม. ยาว 30 ม. 
ลึก 3 ม.  
-ขุดลอกสระน้ าหนองขัดห้าง 
พ้ืนที่ขนาด 10 ไร่ 

อบต.  
 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

-  โครงการขุดสระน้ า
กุยายชี 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ขุดสระน้ ากุยายชี ขนาด
กว้าง150 ม. ยาว 200 ม. 
ลึก 3 ม. ปริมาณดินขุด 
90,000 ลบ.ม. 

อบต. 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 
256

2 
2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการเสริมคัน
ดินเขาจิกกระบินและ
ขุดลอก 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 
 

- เสริมคันดินเขาจิกกระบิน
และขุดลอก กว้าง 200 ม. 
ยาว ลึก 3.50 ม. ปริมาณ
ดินขุด 105,000 ลบ.ม. 

อบต.  
 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นคอนกรีต
จ านวน 10 แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตแบบ มข.2527 
จ านวน 10แห่ง 
 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

-  โครงการขุดสระน้ า
ขนาดใหญ่ 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ขุดสระน้ าขนาดใหญ่ขนาด
กว้าง 200 ม. ยาว 150 ม. 
ลึก 3.5 ม. ปริมาณดินขุด 
105,000 ลบ.ม. 

อบต. 
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแบบ
เขื่อนดิน ขนาดพ้ืนที่ 250 
ไร่ 

อบต. /  
ของบ
สนับสนุน
งบประมาณ
โครงการเกิน
ศักยภาพ 

   

 กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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40 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการเรียงหิน
คลองระบายน้ า 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
เรียงหินใหญ่ 40 ม. *3 ม. 
*1 ม. 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการก่อสร้าง
ฝายใต้ทราย 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายใต้ทราย 
จ านวน 5 แห่ง 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการก่อสร้าง
ดาดคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเรียบคลองแม่
ระกา ระยะทาง 5,000 ม. 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
-  โครงการปรับปรุง
ฝายแม้วคลองนก
กระทา 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ปรับปรุงซ่อมแซมฝายแม้ว
คลองนกกระทา 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ า จ านวน 
3 แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
เขากระดองปู ขนาด 100 
*160 *3.50 
หัวนา นายประยรู ขนาด 100 
* 160 * 3.50  
หัวนา นายโปร่ง ขนาด 150 * 
250*3.50  

อบต. 

   

 กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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41 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติ
จ านวน 3 แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- คลองห้วยกระบอก ยาว 
3,000 ม. ปากคลองกว้าง 
12 ม. ก้นคลองกว้าง 6 ม. 
ลึก 3 ม. 
-คลองหนองนกกระทา ยาว 
3,000 ม. ปากคลองกว้าง 
12 ม. ก้นคลองกว้าง 6 ม. 
ลึก 3 ม. 
-คลองหนองร่มยาว 3,000 
ม. ปากคลองกว้าง 12 ม. ก้น
คลองกว้าง 6 ม. ลึก 3 ม. 

อบต.  
 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการขุดสระ
น้ าจ านวน 3 แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

 -ขุดสระน้ าบริเวณท่ีนาย
ไพรวัล คนซื่อ (ดงขวาง) กว้าง 
300 * 300 *3 ม. 
-ขุดสระน้ าบริเวณท่ีนายตัด 
แหยมนาค (ปางลาว)      
200 * 200 * 3 

อบต.  
 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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42 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

-  โครงการขุดขยาย
สระน้ าจ านวน 3 
แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

 -ขุดขยายสระน้ าหนองตาท า
สภาพเดิมกว้าง 50 * 50 ลึก 2 
ม.  
ขุดขยายใหม่ใหไ้ด้ขนาดกว้าง60 
* 60 ลึก 3 ม. 
-ขุดขยายสระน้ าบริเวณบา้นนาย
นอง แหยมนาคสภาพเดิมกว้าง 
50* 50 ลึก 2 ม. ขุดขยายใหม่
ให้ได้ขนาดกว้าง 60*60 ลึก 3 
ม. 

อบต.  
 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการก่อสร้าง
ฝายแก้มลิง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายแก้มลิง 
จ านวน 10 แห่ง 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
-  โครงการขุดสระน้ า
ขนาดใหญ่ 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ขุดสระน้ าขนาดใหญ่ขนาด
พ้ืนที่ 5 ไร่ 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
-   โครงการก่อสร้าง
คลองระบายน้ า 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

- ก่อสร้างคลองระบายน้ า 
ห้วยกระบอก และคลอง
หนองนกกระทา 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
 

42 

 



43 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

-   โครงการก่อสร้าง
ฝายดิน 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

 - ก่อสร้างฝายดินวังสะแล 
 

อบต. / ขอ
งบสนับสนุน
งบประมาณ
โครงการเกิน
ศักยภาพ 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น จ านวน 6 
แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณ 
นาเกษตรกร จ านวน 6 ราย 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
-   โครงการก่อสร้าง
ฝายหินทิ้งจ านวน 2 
แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

-  ก่อสร้างฝายหินทิ้ง 
ก่อสร้างฝายหินทิ้งคลอง
หนองนกกระทาขนาดกว้าง 
15 ม. สูง 1.5 ม. 

อบต. 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

-   โครงการก่อสร้าง
ดาดคอนกรีตเสริม
เหล็ก  

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเรียบคลองแม่
ระกา ระยะทาง 5,000 ม. 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
 

43 
 



44 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการขุดสระ
ขนาดเล็ก 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

 - ขุดสระน้ าขนาดกว้าง 20 
ม. ยาว 30 ม. ลึก 3 ม. 
จ านวน 30 แห่ง 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการขุดเจาะน้ า
บาดาล 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 
7 แห่ง ลึก 150 ม. 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการขุดสระน้ า
ขนาดใหญ ่ 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาด
พ้ืนที่ 100 ไร่ อ่างเขาไห่
พร้อมวางระบบท่อจ่ายน้ า 

อบต./ ขอ
สนับสนุน
งบประมาณ
โครงการเกิน
ศักยภาพ 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นคอนกรีต 
จ านวน 2 แห่ง   

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอน-
กรีตแบบ มข.2527 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการก่อสร้าง
ฝายแก้มลิง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายแก้มลิง 
จ านวน 5 แห่ง 
  

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
 

44 

 



45 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

-  โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติ 
จ านวน 3 แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

 - คลองอีหม่น จากบ้านนาย
ตันเดิมกว้าง 4 ม. ลึก 2 ม. 
ให้ได้ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 
700 ม. ลึก 3.5 ม. 
- คลองตาโด้ เดิมกว้าง 4 ม. 
ลึก 2 ม. ให้ได้ขนาด กว้าง 
6 ม. ยาว 400 ม.  
- คลองปักตาแย้ม เดิมกว้าง 
6 ม. ลึก 1.2 ม. ให้ได้ขนาด 
กว้าง 10 ม. ยาว 300 ม.  

อบต.  
 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการก่อสร้าง
ฝายหินทิ้ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายหินทิ้งคลอง
ตาโด้ จ านวน 5 ชุด กว้าง 
12 ม. สูง 2.5 ม. 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการก่อสร้าง
ฝายใต้ทรายแกนดิน
เหนียว 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายใต้ทรายแกน
ดินเหนียวคลองตาโด้ 
จ านวน 5 จุด 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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46 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการขุดสระน้ า
ขนาดเล็ก 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

 - ขุดสระน้ าขนาดกว้าง 20 
ม. ยาว 30 ม. ลึก 3 ม. 
จ านวน 30 แห่ง 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการซ่อมแซม
ฝายขนาดเล็ก 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ซ่อมแซมฝายขนาดเล็ก
สายเด่นยาว จ านวน 1 จุด 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการก่อสร้าง
ฝายหินทิ้ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายหินทิ้งเป็นทาง
ข้าม จ านวน 18 จุด ขนาด
กว้าง 14 ม. สูง 3 ม. 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการขุดสระน้ า
ขนาดใหญ่  

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ขุดสระน้ าหลังวัด ขนาด
กว้าง 80 ม. ยาว 80 ม. 
ลึก 3 ม. 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการขุดสระน้ า
ขนาดเล็ก 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ขุดสระน้ าขนาดกว้าง 20 
ม. ยาว 30 ม. ลึก 3 ม. 
จ านวน 30 แห่ง 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติ 
จ านวน 4 แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้
มีแหล่งกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ในการท า
การเกษตร 

- คลองบ่อเจ็ดวา ปากคลองกว้าง 
14 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 3 ม. 
- คลองประปา(ผู้ช่วยเลิศ) ปาก
คลองกว้าง 14 ม. ยาว 3,000 ม. 
ลึก 3 ม. 
- คลองโป่งแค ปากคลอง 14 ม. 
ยาว 3,000 ม. ลึก 3 ม. 
- คลอง ตะโก ปากคลอง 14 ม. 
ยาว 3,000 ม. ลึก 3 ม. 

อบต.  
 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

-  โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นคอนกรีต 
จ านวน 5 แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้
มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

- ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
แบบ มข.2527 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

-  โครงการขุด
ขยายเขตสระน้ า
จ านวน 2 แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้
มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการท า
การเกษตร 

- ขุดขยายสระชลประทาน จาก
ขนาดเดิมให้ได้ขนาดกว้าง 
100 ม. ลึก 3.5 ม. 
ขุดขยายสระน้ าสระวารีจาก
ขนาดเดิมให้ได้ขนาดกว้าง 
100 ม. ลึก 3.5 ม. 

อบต. 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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48 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการก่อสร้าง
ฝายแก้มลิง จ านวน 
23 จุด 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายแก้มลิง ขนาด
กว้าง 14 ม. ลึก 1 ม. 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ าเข้าจ้าว 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ขุดอ่างเก็บน้ าขนาดพ้ืนที่ 
16,000 ตร.ม.  
ปริมาณดินขุด 43,176 
ลบ.ม. ลึก 3. ม. 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติ 
จ านวน 5 แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

-  ขุดลอกคลองธรรมชาติ
คลองหนองโสน 
คลองโจนประดู่ 
คลองมาบตะกวด 
คลองหนองเสือ 
คลองบ่อเจ็ดวา 

อบต. 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการขุดสระ
เก็บน้ า 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ขุดสระเก็บน้ าขนาดพ้ืนที่ 
3 ไร่ ขนาดกว้าง 60 ม. 
ยาว 80 ม. ลึก 3 ม.  

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการก่อสร้าง
ฝายหินทิ้งเสริมเหล็ก 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ขุดสระเก็บน้ าขนาดพ้ืนที่ 
3 ไร่ ขนาดกว้าง 60 ม. 
ยาว 80 ม. ลึก 3 ม.  

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการก่อสร้าง
ฝายหินทิ้งเสริมเหล็ก 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายหินทิ้งคลอง
หนองเสือ ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 20 ม. สูง 3 ม.  

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการขุดสระน้ า
ขนาดเล็ก 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ขุดสระน้ าขนาดกว้าง 20 
ม. ยาว 30 ม. ลึก 3 ม. 
จ านวน 15 แห่ง 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
-  โครงการวางท่อส่ง
น้ า 

- ประชาชนได้มีน้ าใช้
ในการเกษตร 

- วางท่อส่งน้ าจากสระ      
กรมพัฒนาที่ดิน ถึง วัด
ระยะทาง 2,000 ม 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการขุดขยาย
สระน้ า(เดิม) 

- ประชาชนได้มีน้ าใช้
ในการเกษตร 

- ขุดขยายสระน้ า(เดิม) 
จ านวน 2 แห่ง เดิมกว้าง 
40 ม. ยาว 40 ม. ลึก 2.5 
ม. ขุดใหม่ให้ได้ขนาดกว้าง 
70 ม. ยาว 70 ม. ลึก 3 ม. 

อบต. 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการก่อสร้าง
ประตูเปิดปิดน้ า 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างประตูเหล็กเปิด-
ปิดน้ าคลองหนองเสื้อ ขนาด
กว้าง 12 ม. ยาว 20 ม. 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นจ านวน 3 
แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- คอนกรีตแบบ มข.2527 
คลองโสน คลองโจนประดู่ 
คลองหนองเสือ 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการขุดลอก
อ่างเก็บน้ า 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ขุดลอกอ่างเก็บน้ าเขาอี
แซว 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
-  โครงการก่อสร้าง
ฝายหินทิ้งพร้อมวาง
ท่อระบายน้ าและ
ประตู เปิด - ปิด 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายหินทิ้งพร้อม
วางท่อระบายน้ าและประตู 
เปิด-ปิด คลองโจนประดู่
คลองบ่อแจ็ดวา 

อบต. 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

- โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติ 
จ านวน 4 แห่ง 

- ประชาชนได้มีน้ าใช้
ในการเกษตร 

- ขุดลอกคลองธรรมชาติ
คลองบ้านไร่ คลองตลุกสัก 
คลองโสน คลองลานเต็ง 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการก่อสร้าง
ประตูเปิดปิดน้ า 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างประตูเหล็กเปิด-
ปิดน้ าคลองหนองเสื้อ ขนาด
กว้าง 12 ม. ยาว 20 ม. 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นจ านวน 3 
แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- คอนกรีตแบบ มข.2527 
คลองโสน คลองโจนประดู่ 
คลองหนองเสือ 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการขุดลอก
อ่างเก็บน้ า 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ขุดลอกอ่างเก็บน้ าเขาอี
แซว 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
-  โครงการก่อสร้าง
ฝายหินทิ้งพร้อมวาง
ท่อระบายน้ าและ
ประตู เปิด - ปิด 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายหินทิ้งพร้อม
วางท่อระบายน้ าและประตู 
เปิด-ปิด คลองโจนประดู่
คลองบ่อแจ็ดวา 

อบต. 

    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 

 
- โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติ 
จ านวน 4 แห่ง 

- ประชาชนได้มีน้ าใช้
ในการเกษตร 

- ขุดลอกคลองธรรมชาติ
คลองบ้านไร่ คลองตลุกสัก 
คลองโสน คลองลานเต็ง 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลวังประจบ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2561 2562 2563 2564 

- แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

- โครงการขุดขยาย
สระน้ าโป่งกุมาร 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ขุดขยายสระน้ าโป่งกุมาร 
ขนาดกว้าง 80 ม. ยาว 
100 ม. ลึก 3 ม. 

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการก่อสร้าง
ฝายหินทิ้ง 10 แห่ง 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายหินทิ้ง ขนาด
กว้าง 4 ม.ยาว 16 ม. สูง 
1.5 ม.  

อบต.  
     

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
- โครงการขุดสระน้ า
ขนาดเล็ก 

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ขุดสระน้ าขนาดกว้าง 20 
ม. ยาว 30 ม. ลึก 3 ม.  

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
-  โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นคอนกรีต
จ านวน 3 แห่ง  

- เพ่ือประชาชนได้มี
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการท าการเกษตร 

- ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตแบบ มข.2527 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
-  โครงการซ่อมแซม
ฝายคลองน้อย 

- ประชาชนได้มีน้ าใช้
ในการเกษตร 

- ซ่อมแซมฝายคลองน้อย 
ขนาดกว้าง 10 ม. 
 

อบต. 
    

กองช่าง 
อบต. 

วังประจบ 
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ภาพกิจกรรม 
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ข้อมูลชุดดิน ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 

 
กลุ่มชุดดินที่พบในต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประกอบไปด้วย  

ชุดดินที่ 3 , 4 , 7 ,16 ,17 ,18 , 21 , 29 , 31 , 33 , 38 , 40 , 41 , 44 , 46 , 47 , 48 , 49 , 55 
, 56 , 62 
ชุดดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจคือข้าวประกอบไปด้วย ชุดที่  3 , 4 , 7 ,16 ,17 ,18 , 21 
( ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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    ชุดดิน : ชุดดินบางมูลนาก (Ban) ชุดดินบางปะอิน (Bin) ชุดดินชัยนาท 
     (Cn) ชุดดินชุมแสง (Cs) ชุดดินพิมาย (Pm) ชุดดินราชบุรี 
     (Rb) ชุดดินสระบุรี (Sb) ชุดดินสิงห์บุรี (Sin)ชุดดินศรีสงคราม 
     (Ss) ชุดดินท่าพล (Tn) และชุดดินท่าเรือ (Tr) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ าที่มีอายุยังน้อย  
     ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าค่อนข้างเลว ความ
     อุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
       
 ปัญหา :  
 โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ า และน้ าท่วมขังในฤดู
ฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 
   
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3 -4 สัปดาห์ หรือไถกลบ
พืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 
สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-40 วัน พัฒนา
แหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่อง
แบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า  
 ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่อง
แปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ าที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 -2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 
กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 
กลุ่มชุดดินที่ 4 

 



57 
  

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 7 
 
    ชุดดิน : ชุดดินเดิมบาง (Db) ชุดดินน่าน (Na) ชุดดินนครปฐม (Np)  
     ชุดดินผักกาด(Pat) ชุดดินสุโขทัย (Skt) ชุดดินท่าตูม (Tt)  
     ชุดดินอุตรดิตถ์ (Utt) และชุดดินระโนด (Ran) 
 
    ลักษณะเด่น :  
    กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็น
    ด่าง การระบายน้ าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
   
    ปัญหา :  
    โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง ท าให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ าและน้ า
    ท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 
   
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบ
พืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 
สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-40 วัน พัฒนา
แหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่อง
แบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
 ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่อง
แปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ าที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 
กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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    ชุดดิน : ชุดดินหินกอง (Hk) ชุดดินเกาะใหญ่ (Koy) ชุดดินล าปาง (Lp) 
     ชุดดินพานทอง (Ptg)ชุดดินศรีเทพ (Sri) และชุดดินตากใบ (Ta) 
  
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินทรายแป้งลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ า ปฏิกิริยาดินเป็น
     กรดจัดมาก การระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
   
    ปัญหา :  
     หน้าดินแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัด
     มาก ขาดแคลนน้ า และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับ
     พืชที่ไม่ชอบน้ า 
 
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกข้าว ในพ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก หว่านวัสดุปูน 200 -300 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ือเพ่ิมความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกันหรือ
โสนอินเดีย 6-8 ตัน/ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-
15-15 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-45 วัน การปักด าข้าวควรเพ่ิมจ านวนต้นต่อกอให้มากขึ้น พัฒนาแหล่ง
น้ าและจัดระบบการให้น้ าในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือใช้ท านาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่ว
หลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ า 
 ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. พร้อมปรับปรุงหลุมปลูกด้วยอินทรียวัตถุ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
25-50 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ควรมี
การใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 16 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 17 
 
    ชุดดิน : ชุดดินบุณฑริก (Bt) ชุดดินสายบุรี (Bu) ชุดดินเขมราฐ (Kmr) 
     ชุดดินโคกเคียน (Ko)และชุดดินหล่มเก่า (Lk) ชุดดินสุไหงปาดี 
     (Pi) ชุดดินปากคม (Pkm) ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) ชุดดินเรณู(Rn)  
     ชุดดินสงขลา (Sng) และชุดดินวิสัย (Vi) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ า ปฏิกิริยาดิน
     เป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดม 
     สมบูรณ์ต่ า 
   
    ปัญหา :  
     ความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ า
     นาน และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 
   
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกข้าว ในพ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก หว่านวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ือเพ่ิมความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน 
หรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าว
ขาดน้ าหรือใช้ท านาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่องแบบเตี้ย 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
 ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/
หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต มีการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า เพ่ือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ควรมีการใช้วัสดุปูน 200-300 
กิโลกรัม/ไร่ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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    ชุดดิน : ชุดดินชลบุรี (Cb) ชุดดินไชยา (Cya) ชุดดินโคกส าโรง (Ksr) 
     และ ชุดดินเขาย้อย (Kyo) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ า ปฏิกิริยาดิน
     กลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดม
     สมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง 
  
    ปัญหา :  
     ความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ านาน และน้ าท่วมขัง
     ในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 
   
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกัน หรือโสน
อินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือ
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือใช้
ท านาครั้งท่ี 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
 ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต มีการใช้ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 18 
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กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 21 
 

      

     ชุดดิน : ชุดดินเพชรบุรี (Pb) และชุดดินสรรพยา (Sa) 
     
     ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ าในส่วนต่ าของ
     พ้ืนที่ริมแม่น้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การ 
     ระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
   
      ปัญหา :  
     ดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ านาน บางพ้ืนที่อาจได้รับ 
     อันตรายจากน้ าไหลบ่าท่วมขัง และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความ
     เสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 
   
 แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกข้าว เลือกระยะเวลาปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล ปรับสภาพพ้ืนที่ให้ราบเรียบ และท าคันดินเพ่ือ
ช่วยกักเก็บน้ า ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 
6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมี
สูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-45 วัน มีระบบการให้น้ าในช่วงที่ข้าวขาดน้ า หรือท านาครั้งที่ 2 
หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว ท าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
 ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
ท าคันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพ่ือป้องกันน้ าท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 -3 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไม่ให้เสื่อม
โทรมลง ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต พัฒนาแหล่งน้ าชลประทานและจัดระบบ
การให้น้ าในแปลง  

 


