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โครงการจัดท าแผนพฒันาเกษตรกรรมระดบัต าบล 
 

 การเกษตรยังมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเท่ียวเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงท าให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจ และจ านวน
เกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เช่ือว่าอีกไม่เกิน ๓๐ ปี จ านวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  

ส าหรับการท าการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปล่ียนแปลง
ของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ภาคเกษตรกรรมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพื้นฐานโดย
เฉพาะท่ีท ากิน การพัฒนาดิน และน้ า ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ  จึงเป็นส่ิงท่ีท าให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า 

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีต้องค านึงถึง เนื่องจาก
เป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้
ความส าคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ท้ังนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพื้นท่ีการเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ต าบลหนองบัวใต้ มี 7 หมู่บ้าน 
( ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ) 

ต าบลหนองบัวใต ้

ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่ 
๑.) ข้อมูลทั่วไป 

( ท่ีมา : สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ) 

ประวัติความเป็นมา ต าบลหนองบัวใต้ 

ในอดีตต าบลหนองบัวใต้มีสภาพเป็นปุา พื้นท่ีบางส่วนเป็นหนองน้ า มีท้ังขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก  
ท่ีเต็มไปด้วยดอกบัว อดีตกองทัพพม่าได้ยกทัพมาท าสงครามกับไทย และได้สร้างค่ายพักบริเวณหนองน้ า
แห่งนี้ จึงเรียก " หนองบัวค่าย " ต่อมาพม่าได้ยกทัพกลับ ชาวบ้านจึงมาอาศัยอยู่รวมกัน ณ บริเวณนี้ และ 
ประชากรเริ่มมีมากขึ้น จนเป็นชุมชนเล็ก ๆ ช่ือ " หนองบัวค่าย " ต่อมาเพี้ยนเป็น " หนองบัวใต้ " จนเป็น
ช่ือต าบลในปัจจุบัน 

สภาพทั่วไปของต าบล  

 ต าบลหนองบัวใต้ เป็นหนึ่งใน 10 ต าบลของอ าเภอเมืองตาก มีสภาพภูมิศาสตร์และการคมนาคม    
อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประมาณ 8 กิโลเมตร ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าปิง ด้านทิศตะวันตกของ
อ าเภอเมืองตาก มีเขตการปกครองหมู่บ้านท้ังส้ิน 7 หมู่บ้าน วันจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล                 
วันท่ี 2 มีนาคม 2538 ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2554 สถานท่ีต้ัง เลขท่ี 
777 หมู่ท่ี 1 ถนนพหลโยธิน ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000 
ต าบลหนองบัวใต้ มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 84.533 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 52,833 ไร่  
แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช 2457 มีหมู่บ้านท้ังหมด                 
7  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ท่ี   1  บ้านหนองปรือ 
หมู่ท่ี   2  บ้านหนองบัวใต้ 
หมู่ท่ี   3  บ้านคลองห้วยทราย 
หมู่ท่ี   4  บ้านดงปู 
หมู่ท่ี   5  บ้านท่าเล่ 
หมู่ท่ี    6  บ้านห้วยทรายสอง 
หมู่ท่ี    7  บ้านหนองตาช่ืน   

มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าปิง 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ 

ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาเขตปุาสงวนแห่งชาติ พื้นท่ี
ราบมีเพียงเล็กน้อยอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น้ าปิง ภูเขาเป็นภูเขาถนนธงชัย แม่น้ า มีแม่น้ าปิงไหลผ่าน และห้วย
แม่ท้อ 



6 
  

ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช่ืน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่
บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ - ๓๙.๙              
องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียส ขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด 
“ช่วงฝนท้ิง” บางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม   

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
๑ - ๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส    

ลักษณะของดิน 
สภาพดินโดยท่ัวไปเป็นดินลูกรังและดินปนทรายชุดดินท่ีพบในต าบลหนองบัวใต้ ประกอบไปด้วย

ชุดดินท่ี 33 ชุดดินท่ี 44 ชุดดินท่ี 47 ชุดดินท่ี 56 ชุดดินท่ี 62 

ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าท่ีใช้ส าหรับ อุปโภค – บริโภค 11 แห่ง แหล่งน้ าท้ัง 11 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าท่ีเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติและเทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน ดังนี้ 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
แม่น้ าปิง   จ านวน  1 สาย 
ล าห้วย   จ านวน  13 แห่ง 
คลอง   จ านวน  6 แห่ง 
หนองน้ า  จ านวน  1 แห่ง 

แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ 
ฝาย   จ านวน    10 แห่ง 
บ่อน้ าต้ืน  จ านวน    55 แห่ง 
บ่อน้ าบาดาล  จ านวน    50 แห่ง 
สระน้ าขนาดใหญ่  จ านวน      2 แห่ง 
ถังเก็บน้ าฝน  จ านวน    19 แห่ง 
อ่างเก็บน้ า  จ านวน      4 แห่ง 
ประปาชนบท  จ านวน    10 แห่ง 

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในเขตต าบลหนองบัวใต้ มีทรัพยากรปุาไม้ พื้นท่ีส่วนหนึ่งอยู่เขตปุาสงวนแห่งชาติ มีพรรณ
ไม้เบญจพรรณจ านวนมาก 
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จ านวนประชากร 

ต าบลหนองบัวใต้ มีครัวเรือน จ านวน 2,574 ครัวเรือน มีประชากรท้ังหมด 6,272 คน จ าแนก
เป็นเพศชาย 3,118 คน เพศหญิง 3,154 คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้

ตารางประชากรแยกรายหมู่บ้าน ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) จ านวนครัวเรือน 

1 หนองปรือ 430 465 895 420 

2 หนองบัวใต้ 774 801 1,575 613 

3 คลองห้วยทราย 275 295 570 202 

4 ดงป ู 441 378 819 510 

5 ท่าเล่ 414 428 842 298 

6 ห้วยทรายสอง 514 513 1,027 319 

7 หนองตาช่ืน 270 274 544 212 

รวม 3,118 3,154 6,272 2,574 
 

ตารางประชากรแยกตามช่วงอายุ 
จ านวนประชากรของต าบลท่ีอาศัยอยู่จริง * ณ  วันส ารวจ จ าแนกตามช่วงอายุจากผลการผล

การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบล   

ช่วงอายุประชากร จ านวนเพศชาย (คน) จ านวนเพศหญิง (คน) จ านวนรวม(คน) 

น้อยกว่า  1  ปีเต็ม 36 32 68 

1  เต็ม  - 2  ปี 64 53 117 

3  ปีเต็ม  -  5  ปี 115 90 205 

6  ปีเต็ม  -  11  ปี 225 201 426 

12  ปีเต็ม  -  14  ปี 106 106 212 

15  ปีเต็ม  -  17  ปี 131 105 236 

18  ปีเต็ม  -  25  ปี 372 361 733 

26  ปีเต็ม  -  49  ปี 1,156 1,129 2,285 

50  ปีเต็ม  -  60  ปีเต็ม 570 564 1,134 

มากกว่า  60  ปีเต็มข้ึนไป 339 517 856 

รวมท้ังหมด 2,073 2,100 6,272 
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สภาพทางสังคม 

1. การศึกษา 

โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง จ านวน  4  แห่ง 
- โรงเรียนไฮเทค - เทคโนโลยีตาก 
- วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเอเชีย 
- วิทยาลัยชุมชนตาก 
- หน่วยวิทยุบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

โรงเรียนประถมศึกษา      จ านวน  3  แห่ง 
- โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 2  
- โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 3  
- โรงเรียนบ้านท่าเล่ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 5  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลหนองบัวใต้  จ านวน  3  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 5 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองห้วยทราย ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 6 
 

2. สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านหนองปรือ จ านวน 1 แห่ง 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ 100 

3. อาชญากรรม 
พื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์บางครั้งท าลาย

ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน
พบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการประสานทราบว่า เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 

ประสานและบูรณาการร่วมกับสถานราชการอื่น พบว่าในเขตเทศบาลไม่มีผู้ท่ีติดยาเสพติด และยังไม่พบ
ผู้ค้า เหตุผลเนื่องจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลท่ีช่วยสอดส่องดูแล
อยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าท่ีเท่านั้น เช่น การณรงค์ 
การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้  

ระบบบริการพื้นฐาน 
1. การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและต าบล  รวมถึงการคมนาคมภายในต าบลและหมู่บ้าน
รายละเอียด  ดังนี้ 

- ทางหลวงแผ่นดิน   หมายเลข  1         สายตาก - แม่สอด 
- ทางหลวงแผ่นดิน   หมายเลข  105     สายตาก - แม่สอด 
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- ทางหลวงแผ่นดิน   หมายเลข  1107   สายตาก - เจดีย์ยุทธ์หัตถี 
- ทางหลวงแผ่นดิน   หมายเลข  1108   สายตาก - ท่าเล่ - นาโบสถ ์
- ทางหลวงท้องถิ่น   หมายเลข   สายประดาง - วังเจ้า 
- มีถนนคอนกรีตและถนนลูกรังเช่ือมถึงกันทุกหมู่บ้าน 

2. การไฟฟูา 
มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน จ านวนประชากรท่ีใช้ไฟฟูาร้อยละ  95 
สถานีไฟฟูาย่อยผาแดง  1  แห่ง 

3. การประปา 
- ใช้การประปาส่วนภูมิภาค 5 หมู่บ้าน 
- ใช้ประปาหมู่บ้าน  2 หมู่บ้าน 

4. โทรศัพท์ 
- สถานีโทรคมนาคม  (สถานีเครือข่ายโทรศัพท์) 5  แห่ง 

5. ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ไม่ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข 

ระบบเศรษฐกิจ 
1. การเกษตร 

ตารางการท าการเกษตร 

ต าบลหนองบัวใต้ ท านา(ไร่) พืชไร่(ไร่) ไม้ผล (ไร่) พืชผัก(ไร่) รวม 
หมู่   1 750 1,000 111 35 1,896 
หมู่   2 650 410 100 41 1,201 
หมู่   3 220 2,980 200 - 3,400 
หมู่   4 10 1,500 100 - 1,610 
หมู่   5 - 2,580 320 - 2,900 
หมู่   6 270 6,250 350 50 6,920 
หมู่   7 290 382 10 1 683 

รวม 2,190 15,102 1,191 127 18,610 

2. การประมง 

  ข้อมูลจากเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง ส่วนข้อมูลจากส านักงาน
ประมงจังหวัดตาก พื้นท่ีต าบลหนองบัวใต้ มีเกษตรกรเล้ียงปลาในบ่อจ านวน 63 ราย พื้นท่ี ประมาณ
34.33 ไร่ รายละเอียดในหน้า 28 (ประมวลผลข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562)  

3. การปศุสัตว์ 

ต าบล 
หนองบัวใต้ 

สัตว์ปีก สัตว์เล้ียงเศรษฐกิจ 
ไก ่

(ราย/ตัว) 
เป็ด 

(ราย/ตัว) 
ห่าน 

(ราย/ตัว) 
แพะ 

(ราย/ตัว) 
โค 

(ราย/ตัว) 
กระบือ 

(ราย/ตัว) 
หม ู

(ราย/ตัว) 
อื่นๆ 
ระบ ุ

อื่นๆ 
ระบุ 

รวม 2,711 59 8 14 1,985 - 2,211   
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4. การบริการ 

- รีสอร์ท จ านวน  2 แห่ง 
- ปั๊มน้ ามัน จ านวน  2 แห่ง 
- ปั๊มแก๊ส จ านวน  1 แห่ง 

5. การท่องเท่ียว 
- น้ าตกท่าเล่   หมู่  5  บ้านท่าเล่   
- อ่างเก็บน้ า จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้ 

• อ่างเก็บน้ าคลองห้วยทราย หมู่ท่ี 3 , 6 บ้านคลองห้วยทราย 
• อ่างเกบ็น้ าตลุกหิน หมูท่ี่ 4 บ้านดงปู 
• อ่างเก็บน้ าดงปู หมู่ 4 บ้านดงปู 
• อ่างเก็บน้ าเขาพัง หมู่ 5 บ้านท่าเล่ 

- สระน้ าสาธารณะ  หมู่  2  บ้านหนองบัวใต้ 
6. อุตสาหกรรม 

- โรงงานอุตสาหกรรม   1 แห่ง   
- โรงสี     3 แห่ง 

7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ            
- กลุ่มอาชีพ  30  กลุ่ม      
- กลุ่มออมทรัพย์  7  กลุ่ม     
- กลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้าน  7  กลุ่ม    
- กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์  7  กลุ่ม      

กลุ่มอาสาสมัคร 
- กลุ่ม อปพร.  จ านวน  154  คน 
- กลุ่ม อสม. จ านวน  155  คน 
- กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จ านวน  30  คน 
- กลุ่มสภาองค์กรชุมชนต าบลหนองบัวใต้  35  คน 

8. แรงงาน 
เทศบาลต าบลหนองบัวใต้มีการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ - ๖๐ ปี อยู่

ในก าลังแรงงาน ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ - ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพื้นท่ี รวมท้ังแรงงานท่ี
ไปท างานต่างประเทศ ปัญหาท่ีพบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมเพียงแห่งเดียว (บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จ ากัด) 
ท่ีมีการจ้างแรงงานเยอะ เนื่องจากพื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีอยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

1. การนับถือศาสนา 
-  ศาสนาพุทธ 
 วัด / ส านักสงฆ์  จ านวน  8  แห่ง 

• วัดหนองปรือ  หมู่ท่ี 1 
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• วัดท่านา  หมู่ท่ี 2 
• ส านักสงฆ์อยู่สุขเจริญ  หมู่ท่ี 2 
• ส านักสงฆ์บ้านคลองห้วยทราย  หมู่ท่ี 3 
• วัดดงปู  หมู่ท่ี 4 
• วัดท่าเล่วัฒนาราม  หมู่ท่ี 5 
• ท่ีพักสงฆ์เทพประทานพร  หมู่ท่ี 5 
• วัดห้วยทรายสอง  หมู่ท่ี 6 

2. ประเพณีและงานประจ าปี 
- ประเพณี ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ลอยกระทง ปีใหม่ เทศน์มหาชาติ และ

ประเพณีส าคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าปุา แห่เทียนเข้าพรรษา   
- วัฒนธรรม มีการสืบการศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการท าบุญกลางบ้าน 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
- การท าเครื่องจักสาน   
- การท าไม้กวาด   

4. สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง 

ได้แก่ เครื่องจักรสานท่ีท าจากไม้ไผ่ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
1. น้ า 

แม่น้ าปิง 1 สาย 
ล าห้วย  1 แห่ง 
คลอง  10  แห่ง 
หนองน้ า 1 แห่ง 

2. ปุาไม้ 
ทรัพยากรปุาไม้ มีพื้นท่ีส่วนหนึ่งอยู่เขตปุาสงวนแห่งชาติ มีพรรณไม้เบญจพรรณจ านวนมาก 

3. ภูเขา 
ภูเขาเป็นภูเขาถนนธงชัย 

4. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรดิน เหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่ การท าสวนและการท านาข้าว 
ทรัพยากรน้ า มีแม่น้ าปิง ไหลผ่านตลอดแนวต าบลนอกจากนี้มีห้วยแม่ท้อไหลผ่านด้วย 

เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

          - 
 



12 
  

 

 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรอืนที่เขา้ถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า 1      
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 2     50 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง 3     100 
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 2     60 
 5. คลองชลประทาน 1     50 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

 

ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร บ้านหนองปรือ  หมู่ท่ี 1   

12 
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แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรอืนที่เขา้ถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า 1     60 
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 2     60 
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

 
     

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย 1     40 
 4. สระ 2     30 
 5. คลองชลประทาน 3     50 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

 
     

 

ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร บ้านหนองบัวใต้  หมู่ท่ี 2   
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แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรอืนที่เขา้ถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า 1     80 
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า 1     60 
 3. ฝาย       
 4. สระ 3     50 
 5. คลองชลประทาน 2     50 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

 

ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร บ้านคลองห้วยทราย  หมู่ท่ี 3   

14 
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แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรอืนที่เขา้ถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 1     80 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง 3     80 
 2. อ่างเก็บน้ า ( ตลุกหิน , เด่นตาล) 1     90 
 3. ฝาย 2     80 
 4. สระ 4     80 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
หมายเหตุ อ่างเก็บน้ าเด่นตาลอยู่ในพ้ืนที่
ต่ าไม่สามารถน ามาใช้ในการเกษตรได้ 

      

ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร บ้านดงป ู หมู่ท่ี 4   

 
15 
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แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรอืนที่เขา้ถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1     80 
 3. คลอง 3     80 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก 2     80 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า 1     90 
 3. ฝาย 2     90 
 4. สระ 3     90 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

 

 

ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร บ้านท่าเล่  หมู่ท่ี 5   
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แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรอืนที่เขา้ถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า 1     80 
 2. ห้วย/ล าธาร 2     90 
 3. คลอง 3     90 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง 3     70 
 2. อ่างเก็บน้ า 1     90 
 3. ฝาย 2     80 
 4. สระ 4     80 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

 

 

ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร บ้านห้วยทรายสอง  หมูท่ี่ 6   
17 
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แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรอืนที่เขา้ถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า 1      
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง 2     50 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง 3     100 
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 2     60 
 5. คลองชลประทาน 1     50 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 

      

ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร บ้านหนองตาช่ืน หมู่ท่ี 7   
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลหนองบวัใต้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
         * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2558 - 2559) 
 
 

พื้นที่เกษตร 
22,184 ไร่ 
37.81% 

พื้นที่น้ า 
1,633ไร่ 
2.78 % พื้นที่อ่ืนๆ 

6,933 ไร่ 
11.82 % 

พื้นที่ป่า 
27,916 ไร่ 
47.58% 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีปุา 

พื้นทีต่ าบลหนองบัวใต ้

พ้ืนท่ีต าบลหนองบัวใต้ 
58,666 ไร่ 
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ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
         * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2558 - 2559) 

 
 
 
 

 พื้นที่เพาะปลูก 
21,220 ไร่ 

96 % 

พื้นที่ปศสุัตว์ 
964 ไร่ 
4 % 

พื้นที่ประมง 
- ไร่ 
0% 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเพาะปลูก 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว์ 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลหนองบัวใต้ 

พ้ืนท่ีการเกษตร 
22,184 ไร่ 
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ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
         * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2557) พื้นท่ีปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย 
สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลหนองบัวใต้ 

ข้าว 
1,977  ไร ่

19  % 
 

มันส าปะหลัง 
5,496  ไร่ 

51  % 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
2,375  ไร่ 

22  % 

ล าไย 
661  ไร่ 
6  % 

อ้อย 
165 ไร่ 
2 % 

 

ยางพารา 
25 ไร่ 
0 % 

 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกจิ 

พื้นที่เพาะปลูก 
พืชเศรษฐกิจ  
10,699 ไร ่
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ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 
รวม ชาย หญิง ครัวเรือน

ท้ังหมด 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1 หนองปรือ 895 430 465 420 110 26.19 
2 หนองบัวใต้ 1,575 774 801 613 150 24.47 
3 คลองห้วยทราย 570 275 295 202 75 37.13 
4 ดงป ู 819 441 378 510 60 11.77 
5 ท่าเล่ 842 414 428 298 110 36.92 
6 ห้วยทรายสอง 1,027 514 513 319 120 37.62 
7 หนองตาช่ืน 544 270 274 212 36 16.99 

รวม 7 หมู ่ 6,272 3,118 3,154 2,574 661 27.29 
 
ท่ีมา :  ข้อมูลประชากร เทศบาลต าบลหนองบัวใต้  
 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

 * อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจ าปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรท่ีขึ้น
ทะเบียน 
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก 
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ท่ีมา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลหนองบัวใต้ 

1. ด้านเกษตรกรรม   

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 รวม 

พื้นที่
ท านา 

ข้าวเจ้า 
ครัวเรือน 29 77 55     43 23     227.00  

ไร่ 240.64 943.52 280.64     227.02 206.74  1,898.56  
รวมพื้นที่(ไร่) 240.64 943.52 280.64 0.00 0.00 227.02 206.74  1,898.56  

พืชผัก 
พืชผัก 

ครัวเรือน 7 60 8 3 2 13 2       95.00  
ไร่ 4.50 60.60 46.39 3.25 16.00 64.76 2.50     198.00  

รวมพื้นที่(ไร่) 4.50 60.60 46.39 3.25 16.00 64.76 2.50     198.00  

พื้นที่
ท าไร ่

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

ครัวเรือน 2 10 50 2 2 72 1     139.00  
ไร่ 17.50 83.48 278.37 12.50 24.00 622.01 4.00  1,041.86  

ถ่ัวลิสง 
ครัวเรือน   1 1                  2.00  

ไร่   0.13 5.00                  5.13  
อ้อย

โรงงาน 
ครัวเรือน     1 3                4.00  

ไร่     38.00 21.00             59.00  
มัน

ส าปะหลัง 
ครัวเรือน 11 37 80 20 56 87 17     308.00  

ไร่ 107.75 472.20 741.09 138.37 1,055.03 655.03 231.76  3,401.23  
หญ้าเลี้ยง

สัตว์ 
ครัวเรือน   1 4 15   2         22.00  

ไร่   4.75 38.00 154.92   15.00       212.67  
รวมพื้นที่(ไร่) 125.25 560.56 1,100.46 326.79 1,079.03 1,292.04 235.76  4,719.89  

ไม้ผล 

กล้วย
น้ าว้า 

ครัวเรือน 7 37 31 5 3 29 2     114.00  
ไร่ 23.50 43.03 160.23 9.00 15.97 118.50 125.00     495.23  

กล้วย
หอม 

ครัวเรือน 1 1       1            3.00  
ไร่ 4.00 0.50       3.00            7.50  

ล าไย 
ครัวเรือน 4 14 45 6 20 88       177.00  

ไร่ 5.00 114.50 163.20 17.49 156.29 502.98       959.46  

มะละกอ 
ครัวเรือน     1                  1.00  

ไร่     6.00                  6.00  
รวมพื้นที่(ไร่) 32.50 158.03 329.43 26.49 172.26 624.48 125.00  1,468.19  

รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่) 402.89 1,722.71 1,756.92 356.53 1,267.29 2,208.30 570.00  8,284.64  

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตาก  
*อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2561 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
 
 
 
 
 

 

18 



27 
  

๒. ด้านปศุสัตว์ 
ข้อมูลด้านการปศุสัตว์ ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ (ตัว) 
1 หนองปรือ 458 
2 หนองบัวใต้ 470 
3 คลองห้วยทราย 621 
4 ดงป ู 437 
5 ท่าเล่ 388 
6 ห้วยทรายสอง 405 
7 หนองตาช่ืน 279 

รวม 3,058 

ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
( ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ประมวลผลข้อมูล ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2558) 
 

 
3. ด้านประมง 

 
ข้อมูลด้านการประมง ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นท่ีด้านการประมง  
34.33  ไร ่

จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง  
  63  ราย เล้ียงในบ่อ  63  บ่อ  34.33  ไร่ 
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ข้อมูลด้านการประมง แยกรายหมู่บ้าน ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้

เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
(ราย) 

ประเภทการเล้ียง 
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 

จ านวน(บ่อ) พื้นท่ี(ไร่) 
1 หนองปรือ 1 1 0.12 
2 หนองบัวใต้ 29 29 17.32 
3 คลองห้วยทราย 1 1 0.29 
4 ดงป ู - - - 
5 ท่าเล่ 1 1 2.00 
6 ห้วยทรายสอง 30 30 14.10 
7 หนองตาช่ืน 1 1 0.50 

รวม 63 63 34.33 

 ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก  

 (ประมวลผลข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562)
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรอืนเกษตรกร ปญัหาความต้องการ  
             และแนวทางการพฒันาภาคเกษตร 
 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปญัหาหนีส้นิ 

วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 58 ชุด อายุเฉล่ียเกษตรกร ต าบลหนองบัวใต้ เฉล่ีย 55 ปี 

จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมท้ัง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลหนองบัวใต้ 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ  
 
 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร 
 

 
ท่ีมา : ข้อมูลอายุเฉล่ียเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ           
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 

 
 
 
 

ไม่ได้รับการศึกษา 
0% 

ประถมศึกษา 
65 % 

ม.ต้นข้ึนไป 
35 % 
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แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลหนองบัวใต้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลหนองบัวใต้/อ าเภอเมืองตาก วิเคราะห์ แลประมวลผล
จากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 
ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 2 ปี 2557 
 
 

แผนภูมิที่ 3 การก่อหนี้สิน - ประเภทหนี้สินของเกษตรกร

 

มีหน้ีสิน   
38 % 

ไม่มีหน้ีสิน 62 % 

ร้อยละ จ านวนผู้ก่อหน้ีสินของกลุ่มตัวอย่าง 

รายได้เฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวมรายจ่าย
เฉลี่ย 

หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 
ต. หนองบัวใต้ 54,870.6 22,527.5 19,593.1 24,703.4 74,463.7 47,231.0 86,818.1
อ.เมือง 78,790 54,872.1 49,705.4 67,552.2 128,495. 122,424. 66,959.5
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

ต. หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก (สศก.) 
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

หนี้สินเฉล่ีย  
ในระบบ 
100% หนี้สินเฉล่ีย  

นอกระบบ 
0% 

ร้อยละ ประเภทหนี้สินของเกษตรกร 

ลดลงเรื่อยๆ 
61.9 % ไม่เปล่ียนแปลง 

23.8 % 

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 
14.2 % 

ระยะเวลาในการก่อหนีเ้ฉลี่ย 6 ป ี
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0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

สร้างบ้าน 

ค้าขาย 

ใช้จ่ายในครัวเรือน 

ค่าเล่าเรียนบุตร 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ข
อก

ู้ 

4 % 

21 % 

25 % 

50 % 

ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้อื่นนอกภาคการเกษตร 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข้อมูลประเภทหนี้สิน - ลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้ - วัตถุประสงค์การขอกู้วิเคราะห์และประมวลผล
จากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 

 

 การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนท่ี
ได้รับ ท้ังกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีท่ีผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน  

จาก แผนภูมิท่ี 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปค านวณหา
รายได้สุทธิ เพื่อเป็นเครื่องช้ีวัดในรอบปีเกษตรกรท่ีประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบล หนองบัวใต้ มี

0.00

100.00

การเกษตร อื่นๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู้ 

42.50 % 
57.50 % 

ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 
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รายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉล่ีย 32,343.1 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉล่ียภาคเกษตร 
55,870.69 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 22,527.59 บาท/ครัวเรือน ) ต่ ากว่ารายได้สุทธิเกษตร
ของจังหวัดตาก ตามข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558 - 2560 ซึ่งจังหวัดตาก
มีรายได้สุทธิเกษตรเฉล่ีย 69,508 บาท/ครัวเรือน จากข้อมูลผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
ครัวเรือนเกษตรกรต าบลหนองบัวใต้มีรายจ่ายเฉล่ีย 47,231.04 บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 42.50 
เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร และ ร้อยละ 57.5 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร  

ภาวะหนี้สินของครัวเรือนต าบลหนองบัวใต้ จากแผนภูมิท่ี 2 พบว่าเกษตรกร มีขนาดหนี้สินเฉล่ีย  
86,818.18 บาท/ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉล่ียท้ังของอ าเภอและจังหวัด โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตรต าบลหนองบัวใต้ มีสาเหตุหลัก คือ มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและรายได้ไม่
เพียงพอ มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นในครัวเรือน และปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ได้ มีผลผลิตน้อย ราคา
ตกต่ าไม่แน่นอน ผลการสุ่มส ารวจข้อมูลวัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืม
เพื่อการเกษตรร้อยละ 42.50 และ ร้อยละ 57.5 เกษตรกรกู้เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนบุตร ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
และ ช าระหนี้สิน (แผนภูมิท่ี 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉล่ีย 6 ปี ลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้สินของเกษตรกร 
ลดลงเรื่อยๆ ร้อยละ 61.9 หนี้ไม่เปล่ียนแปลง ร้อยละ 23.8 อีกร้อยละ 14.2 หนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตามล าดับ (แผนภูมิท่ี 4) โดยเป็นหนี้ในระบบท้ังหมด (แผนภูมิท่ี 3) หนี้สินของเกษตรกรของต าบลหนองบัวใต้
ส่วนมาก เป็นหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน กองทุนกลุ่มเกษตรกร 
ในพื้นท่ี เป็นหลัก  

จากการสอบถามข้อมูลเกษตรกรพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาหนี้สิน ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก (แผนภูมิท่ี 3) พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 38 มีภาวะหนี้สิน และร้อยละ 62 ไม่มีหนี้สิน 
เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคเป็นแบบพอเพียง หากมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินมักหยิบยืมจากญาติ พี่น้อง มากกว่า 
ท้ังนี้เกษตรกรบางรายยังคงไม่ให้ข้อมูลด้านหนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าท่ีควร เมื่อตรวจสอบจากข้อมูลผู้
ลงทะเบียนหนี้สินกับกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 มีผู้ลงทะเบียนหนี้สินท่ีพื้นท่ี
ต าบลหนองบัวใต้ จ านวน 9 ราย โดยเป็นหนี้ในระบบท้ังหมด จากข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 
ระบุว่า ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม ถึง ร้อยละ  ๗๐ พืชท่ีปลูก ได้แก่ ข้าว ล าไย  
มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร อัตราการการว่างงานของประชากรในเขต
เทศบาลต าบลหนองบัวใต้มีอัตราท่ีค่อนข้างสูง และประชากรท่ีอยู่ในช่วงอายุ 25 - 50 ปี ซึ่งเป็นก าลังแรงงาน 
บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพื้นท่ี รวมท้ังแรงงานท่ีไปท างานต่างประเทศ ท าให้ครัวเรือนเกษตรกรและ
แรงงานภาคการเกษตรในพื้นท่ีเป็นผู้สูงอายุ พื้นท่ีท าการเกษตรบางส่วนอยู่ในท่ีท่ีมีน้ าท่วมในฤดูฝน บางพื้นท่ี
ภาวะฝนท้ิงช่วง มีพื้นท่ีในการท าการเกษตรน้อยลง เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะ
แวดล้อม  จากปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆท่ีเกิดขึ้น เกษตรกรในพื้นท่ี เทศบาลต าบลหนองบัวใต้และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา คือ มีการปรับเปล่ียนกิจกรรมภาคเกษตร อาทิ การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ และปศุสัตว์ คือการเล้ียงโคเนื้อ ซึ่งรายได้ท่ีเกิดขึ้นจึงเป็นเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่
ครอบครัวอีกทางหนึ่ง นอกจากการเพาะปลูกพืช โดยเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ได้มีการจัดโครงการส่งเสริม
อาชีพ อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  สนับสนุนการรวมจัดต้ังกลุ่ม อาทิ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปกล้วยบ้าน
คลองห้วยทราย แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหาร
จัดการและความรู้ด้านการตลาด   
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2.) ปัญหาทีด่นิท ากนิ  
 

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 
  

 

 
แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลหนองบัวใต้ 

 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลหนองบัวใต้ 
 
 

แผนภูมิที่ 7 ร้อยละ การถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : ข้อมูลประเภทการถือครองท่ีดินท ากินของเกษตรกร - เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร วิเคราะห์
และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 

 
ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรท้ังส้ิน ณ วันส ามะโน   

( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตร พบว่าอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับท่ี 2 คือ 
8,166 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของผู้ถือครองรวมท้ังจังหวัด และมีพื้นท่ีถือครองเป็นล าดับท่ี 2 เช่นกัน คือมี 
214,343 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16 ของพื้นท่ีถือครองรวมท้ังจังหวัด โดยเฉล่ียแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพื้นท่ีถือ
ครอง 26 ไร่ ในขณะท่ีต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จากข้อมูลการใช้ท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน    
ปี2557 จากแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นท่ี
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เกษตรกรรม จ านวน 22,184 ไร่ พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน 10,699 ไร่ (เฉพาะพื้นท่ีปลูกนอกเขต
ปุาตามกฎหมาย) ส่วนข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตาก ทะเบียนเกษตรกรปี 2561 เฉพาะข้อมูล
เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร พื้นท่ีต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าวเจ้า พืชผัก ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ถั่วลิสง อ้อยโรงงาน มัน
ส าปะหลัง หญ้าเล้ียงสัตว์ กล้วยน้ าหว้า กล้วยหอม ล าไย และมะละกอ ในพื้นท่ี เป็นจ านวน 8,284.64 ไร่ 
โดยมีการท าปศุสัตว์ร่วมด้วย สัตว์ท่ีนิยมเล้ียงกันมาก ได้แก่ ไก่ สุกร และโคเนื้อ ส่วนการเล้ียงสัตว์น้ า ได้แก่ 
ปลา ส่วนใหญ่เล้ียงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และจ าหน่ายในชุมชน 

ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (แผนภูมิท่ี 6) พบว่า ลักษณะการถือครองท่ีดินของ
ครัวเรือนเกษตรกรต าบลหนองบัวใต้ จากแผนภูมิท่ี 6 ผู้ถือครองท าการเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลหนองบัวใต้ 
ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองร้อยละ 90 ผู้ถือครองท าการเกษตร ร้อยละ 8 ท าการเกษตรโดยการเช่าท่ีดิน 
และร้อยละ 2 ท าการเกษตรในท่ีดินฟรี/ท่ีสาธารณะ โดยมีการถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/
น.ส. ๓ ก ร้อยละ 44 เอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 39 และไม่มีเอกสารสิทธิ์ ร้อยละ 17 
(แผนภูมิท่ี 7) ผลจากการส ารวจข้อมูลการถือครองพื้นท่ีการเกษตรกรซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ พบว่าเกษตรกรส่วน
หนึ่งมีความเข้าใจว่าท่ีดินดังกล่าวเป็นของตนเอง เนื่องจากท ากินในท่ีดินดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และรับมรดก
ตกทอดการใช้ประโยชน์ท่ีดินมาจากรุ่นบิดา/มารดา ส่งผลให้การได้มาของท่ีดินมีปัญหา และเกษตรกรคาดหวัง
ว่าจะได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน อีกส่วนหนึ่งมาจากแนวกันเขตท่ีดินระหว่างพื้นท่ีปุาและพื้นท่ีท ากินเกษตรกร ท้ัง
พื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 และ พื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทับซ้อนปุาสงวนแห่งชาติปุาลานสาง โดยกรณี
ดังกล่าว หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท มีการเดินส ารวจ และรังวัด จัดท า
แผนท่ีแต่ยังไม่เป็นท่ียุติ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเกรงว่าจะถูกยึดพื้นท่ีท ากินคืน 

จากสภาพพื้นท่ีจังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นท่ีปุาไม้ คิดเป็นร้อยละ 77.46 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด ส่งผลให้ท่ีดิน
ท ากินไม่สอดคล้องกับจ านวนประชากร ราษฎรส่วนหนึ่งมีท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินท ากินอยู่ในพื้นท่ีปุาซึ่งส่วนหนึ่ง
อยู่ในพื้นท่ีท่ีได้รับการผ่อนผันและอีกส่วนหนึ่งบุกรุกพื้นท่ีปุา นโยบายท่ีผ่านมา กรมปุาไม้ได้ด าเนินนโยบายใน
ลักษณะผ่อนผันเป็นหลักดังจะเห็นได้จากการมอบพื้นท่ีปุาเส่ือมโทรมส่วนหนึ่งให้ สปก. น าไปปฏิรูปเพื่อจัดสรร
เป็นท่ีท ากินให้กับราษฎร และอีกส่วนหนึ่งคือการออกเอกสารสิทธิ์ สทก. ให้กับราษฎร (ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕) 

ซึ่งด าเนินการโดยกรมปุาไม้ ต่อมายังได้มีมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่อนผันให้
ราษฎรท่ีอยู่อาศัยหรือถือครองท าประโยชน์ในพื้นท่ีปุาไม้ โดยให้งดเว้นการจับกุม อย่างไรก็ดี พื้นท่ีท่ีราษฎรอยู่
อาศัยดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองสิทธิเข้าครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่อนุโลมผ่อนผันให้ท ากิน
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้น ส่วนการด าเนินการในปัจจุบันหน่วยงานสังกัดกรมปุาไม้ทุก
หน่วยไม่ต้องการท่ีจะจับกุมราษฎร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือจากชุมชนและราษฎรในพื้นท่ีไม่ให้มี
การบุกรุกพื้นท่ีปุา แต่พบว่ามีราษฎรบางคน/บางกลุ่ม ยังมีความพยายามในการบุกรุกพื้นท่ีปุาเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ให้ตนเองอยู่อีกมาก จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจับกุมด าเนินคดีและใช้กฎหมายบังคับอยู่ 

ด้วยพื้นท่ีของต าบลหนองบัวใต้ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาลานสาง พื้นท่ีราบมี
เพียงเล็กน้อยบริเวณริมฝ่ังแม่น้ าปิง ท าให้ท่ีท ากินของราษฎรในพื้นท่ีไม่ชัดเจน ท่ีผ่านมาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้เข้ามาแก้ไขปัญหา อาทิ ในปี 2561 ได้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ แปลงท่ี
สาธารณประโยชน์ริมน้ าปิง ให้แก่ราษฎรต าบลหนองบัวใต้ ภายใต้ โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีมีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท  เนื่องจากท่ีดินแปลงท่ี
สาธารณประโยชน์ริมน้ าปิง ซึ่งต้ังอยู่บริเวณ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 7 ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก เนื้อท่ีประมาณ 350 ไร่ มีราษฎรได้เข้าไปครอบครองท าประโยชน์ในท่ีดิน โดยการปลูกบ้านพัก
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อาศัยและท าสวนอย่างชัดเจนถาวรมาเป็นเวลานาน จ านวน 335 ครัวเรือน อีกท้ังท่ีดินดังกล่าวไม่มีความ
จ าเป็นจะหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอีกต่อไป จึงจัดระเบียบการถือครอง โดยออกหนังสืออนุญาตให้
ราษฎรท่ีครอบครองท าประโยชน์ และอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแผนปฏิบัติ
การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐกรณีท่ีมีการบุกรุกท่ีดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาชนบท โดยท าการรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมท่ีดิน
ในการด าเนินการรังวัด ออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงและแบ่งผังท่ีดินแปลงย่อย ด าเนินการออกใบอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นที่เรียบร้อย 
 

 

๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร 
 

 

 
 

ระบบชลประทาน 
0 % 

สระน้ า/บ่อขุด  
28 % 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
72 % 

มีน้ าตลอดท้ังปี 
58% 

มีน้ าเฉพาะฤดูฝน 
42 % 

ท่ีมา : ข้อมูลการรับน้ าเพื่อการเกษตรของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูล
เกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 
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ข้อมูลเก่ียวกับพื้นที่ชลประทาน 
 

หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 

ลุ่มน้ า  
(ระบุช่ือลุ่มน้ า) 

พื้นท่ีชลประทาน พื้นท่ีชลประทานท่ีมีศักยภาพ 

หลัก ย่อย ในปัจจุบัน (ไร่) ในการขยายเพิ่มข้ึน (ไร)่ 

1 หนองปรือ หนองบัวใต้ เมืองตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนท่ี 4 - - 

2 หนองบัวใต้ หนองบัวใต้ เมืองตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนท่ี 4 - 1,196 

3 คลองห้วยทราย หนองบัวใต้ เมืองตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนท่ี 4 300 694 

4 ดงป ู หนองบัวใต้ เมืองตาก ปิง ห้วยแม่ท้อ - 1,680 

5 ท่าเล่ หนองบัวใต้ เมืองตาก ปิง ห้วยแม่ท้อ - 300 

6 ห้วยทรายสอง หนองบัวใต้ เมืองตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนท่ี 4 - 500 

7 หนองตาช่ืน หนองบัวใต้ เมืองตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนท่ี 4 500 - 

ท่ีมา : โครงการชลประทานตาก 

 
 จากข้อมูลเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ พบว่าต าบลหนองบัวใต้ มีแหล่งน้ าธรรมชาติมีหลายสาย แต่บาง
แห่งต้ืนเขินและมีการทับถมของตะกอน บางแห่งน้ าเปล่ียนทิศทางการไหลท าความเสียหายให้กับพื้นท่ีทาง
การเกษตร และบางพื้นท่ีมีปัญหาขาดแคลนน้ า ไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ผู้ใช้น้ าต้องใช้
น้ าใต้ดิน บางส่วนต้องรอน้ าจากธรรมชาติ โดยพื้นท่ีต าบลหนองบัวใต้ มีแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าท่ีสร้าง
ขึ้น 11 แห่ง ท้ังท่ีเคยเป็นแหล่งน้ าท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและแหล่งน้ ามีการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้
เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ได้แก่ แหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ าปิง , ล าห้วย 13 แห่ง , 
คลอง 6 แห่ง , หนองน้ า 1 แห่ง แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ ฝาย 10 แห่ง , บ่อน้ าต้ืน 55 แห่ง 
บ่อน้ าบาดาล 50 แห่ง , สระน้ าขนาดใหญ่ 2 แห่ง , ถังเก็บน้ าฝน 19 แห่ง , อ่างเก็บน้ า  4 แห่ง ประปาชนบท
10 แห่ง แม้ว่าจะมีแหล่งน้ าจ านวนมาก แต่จากผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (แผนภูมิท่ี 8) 
จะเห็นได้ว่าเกษตรกรพื้นท่ีต าบลหนองบัวใต้ มีน้ าใช้ตลอดท้ังปีเพียงร้อยละ 58 และมีน้ าใช้เฉพาะฤดูฝน ร้อยละ 
42 โดยมีการรับน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 62 จากสระน้ า/บ่อขุด ร้อยละ 38 ไม่มีพื้นท่ีรับน้ าจาก
ระบบชลประทาน ท้ังท่ีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ าปิง จากการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาค
เกษตรกรรมพื้นท่ีต าบลหนองบัวใต้ เกษตรกรในพื้นท่ีมีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนโดยจัดให้มีการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบกระจายน้ า ในพื้นท่ีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ าท่ีมีอยู่เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ภาคเกษตรกรรม ต่อไป ท้ังนี้ จากการติดตามการพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นท่ีต าบลหนองบัวใต้ 
ทราบว่าเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ี มีความพยายามร่วมกันผลักดันโครงการต่างๆ
ภายในต าบลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ได้แก่ โครงการปรับปรุงสถานี
สูบน้ า โครงการขุดลอกแม่น้ าปิง ล าคลอง ล าเหมืองสาธารณะ โครงการการก่อสร้างระบบส่งน้ า วางท่อระบายน้ า 
ก่อสร้างฝายน้ าล้น ฝายชะลอน้ า และโครงการเจาะบ่อบาดาล  เป็นต้น  
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๔.) ปญัหาความยากจน สวัสดิการ และสทิธิเกษตรกร 
   

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม 
 

 

 
 

ท่ีมา : ข้อมูลระบบการท าเกษตรกรรมของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ 
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 
 
 

เกษตรเชิงเด่ียว 
26 % 

เกษตรผสมผสาน 
74 % 

ร้อยละการท าการเกษตรผสมผสาน 

เกษตรผสมผสาน 
81 % 

วนเกษตร 
12 % 

เกษตรปลอดภัย 
7 % 

ร้อยละเกษตรกรที่ท าการเกษตรผสมผสาน 
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แผนภูมิที่ 10 : อาชีพเกษตรกรในแต่ละประเภท 

ด้านพืช 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านปศุสัตว์ 

 
 

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 
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แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร (ต่อ) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ข้อมูลการใช้ผลผลิตของเกษตรกร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภา
เกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 
 

ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลหนองบัวใต้ท าการเกษตรระบบ
เกษตรผสมผสาน ร้อยละ 74 ระบบเกษตรเชิงเด่ียว ร้อยละ 26 (แผนภูมิท่ี 9) โดยเกษตรผสมผสานในท่ีนี้
ไม่ได้เป็นการท าเกษตรหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกันแต่ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรม
การเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกข้าว ปลูกล าไย และเล้ียงโค สินค้าเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ มัน
ส าปะหลัง ล าไย ข้าว กล้วย และข้าวโพด การเล้ียงสัตว์ท่ีนิยม ได้แก่ ปลา โคเนื้อ และไก่  (แผนภูมิท่ี 10) 
ผลผลิตสินค้าเกษตร เป็นการผลิตเพื่อขาย ในร้อยละ 70 ผลิตเพื่อบริโภค ร้อยละ 22 และร้อยละ 8 จะเก็บ
ไว้เพื่อรอจ าหน่าย (แผนภูมิท่ี 11) มีแหล่งจ าหน่ายคือ พ่อค้าคนกลาง ขายเองท่ีตลาด เป็นหลัก ท่ีเหลือจะมี
การส่งโรงสี/โรงแปรรูป และพ่อค้าส่งออกตามล าดับ ครัวเรือนเกษตรกรต าบลหนองบัวใต้จากผลการส ารวจฯ 
มีรายได้เฉล่ีย 74,463 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉล่ีย 47,231.04 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาค
เกษตร 22,527.59 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 24,703.45 บาท/ครัวเรือน) เมื่อ
เปรียบเทียบรายได้เฉล่ีย - รายจ่ายเฉล่ีย - หนี้สิน ต าบลหนองบัวใต้ เกษตรกรมีรายได้และรายจ่ายเฉล่ียต่ ากว่า
ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด แต่มีภาวะหนี้สินสูง ท้ังนี้เกษตรกรบางรายยังคงไม่ให้ข้อมูลด้านรายได้ รายจ่าย
และหนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าท่ีควร จากข้อมูลเกษตรกรในต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก รายได้จะกระจุก
ตัวเฉพาะเกษตรกรบางรายท่ีมีความพร้อมทางด้านทุน ท่ีดิน แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และองค์ประกอบอื่นๆ  
 รายได้หลักของเกษตรกรยังพึ่งพาการเพาะปลูกพืชในรูปแบบท่ีผลิตอย่างเดียวเป็นส่วนมาก ได้แก่ มัน
ส าปะหลัง ข้าว ล าไย เป็นหลัก ในระยะยาวจ าเป็นต้องปรับลดพื้นท่ีปลูกไปประกอบกิจกรรมด้านการเกษตร
อื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการผลผลิต มันส าปะหลัง ข้าว ล าไย ท้ังนี้ ความต้องการ
ผลผลิต อาทิ มันส าปะหลัง ล าไยอบแห้ง มีความผันผวนตามความต้องการของตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศจีน ราคาท่ีไม่แน่นอน ประกอบกับสภาพอากาศท่ีแปรปรวนในปัจจุบัน ส่งผลกระทบถึงเกษตรกรผู้
ปลูก ด้วยปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เกษตรกรจึงต้องปรับเปล่ียนกิจกรรมภาคเกษตร อาทิ การปลูกผักปลอด
สารพิษ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
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๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 

  จากบทบาทหน้าท่ีของสภาเกษตรกรจังหวัด ในการเป็นผู้แทนเกษตรกรในการเสนอปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาด้านเกษตรกรรม และเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จึงได้จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอ
โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งได้จากการรับฟังความเห็น ปัญหา และความต้องการของ
เกษตรกรผ่านการร่วมหารือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอ
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 และด าเนินงานโครงการฯ โดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังส้ิน 6 โครงการ ในพื้นท่ีต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้เสนอ
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกสู่ผู้บริโภคแบบปลอดภัยได้มาตรฐานGAP/เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก 
คือการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตพืชผักเกษตรปลอดภัย และ การส่งเสริมให้
มีการจัดท าแปลงสาธิตการปลูกมะละกอ GAP/เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร
และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตพืชผักเกษตรปลอดภัย เสนอผ่านหน่วยงานหลักในการด าเนินการ คือ ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกผักตระหนักและลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพในผู้ผลิตและผู้บริโภคในระยะยาว เปูาหมายส าคัญนอกจากการสร้างรายท่ียั่งยืนให้กับ
ครอบครัวและชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายการลดพื้นท่ีการปลูกพืชเชิงเด่ียว สร้างมูลค่าเพิ่มพืช
ทางเลือกท่ีมีศักยภาพ มุ่งเน้นสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมด้านอาหารปลอดภัยได้
มาตรฐานปลอดสารปนเป้ือน  

ข้อเสนอโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมดังท่ีกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี 
ของต าบลหนองบัวใต้ ซึ่งมีแหล่งน้ าต้นทุนและสภาพดินริมฝ่ังแม่น้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งผลิตพืชผัก
สวนครัวหลากหลายชนิด มีแหล่งส่งจ าหน่ายตามตลาดสินค้าในท้องถิ่นจังหวัดตาก เพื่อให้ผลผลิตพืชผักมี
คุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรท่ีมี
ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว ดังนั้น แนวทางพัฒนาจึงควรมุ่งประเด็นส่งเสริม ให้
เกษตรกรเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตพืชผักปลอดภัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายฐาน
การตลาดให้ครอบคลุมในทุกระดับ 

จากการลงพื้นท่ีต าบลหนองบัวใต้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปกล้วยบ้านคลองห้วยทราย เป็น
กลุ่มเกษตรกรที่มีการพัฒนาศักยภาพสามารถมุ่งสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม แต่เดิมเกษตรกรบ้านคลองห้วย
ทราย เป็นชาวอีสานท่ีอพยพมาจับจองพื้นท่ีท ากิน การหาเล้ียงชีพจากต้ังแต่รุ่นพ่อแม่เป็นท าการเกษตรแบบ
พืชเชิงเด่ียว คือท านาข้าวเป็นหลัก รายได้มาจากการท ากิจกรรมการเกษตรเพียงอย่างเดียว ประกอบกับ
เกษตรกรมีการปลูกกล้วยน้ าว้าตามหัวไร่ปลายนาเพื่อบริโภค ด้วยสภาพพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์กล้วยน้ าว้า
จึงให้ผลผลิตท่ีดี และมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงในหมู่บ้าน เกษตรกรจึงท าสวนกล้วยเพิ่มมากขึ้น เกิดปัญหาถูกตัด
ราคาจากพ่อค้าคนกลาง กลุ่มแม่บ้านจึงได้หารือเพื่อแก้ไขปัญหา จึงเกิดการรวมกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรแปรรูป
กล้วยบ้านคลองห้วยทรายขึ้น โดยมีเกษตรอ าเภอเมืองตาก พัฒนาชุมชนตาก สภาเกษตรกรจังหวัดตาก และ
เกษตรต าบลหนองบัวใต้ เป็นท่ีปรึกษา เริ่มต้น มีการแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยฉาบเค็ม กล้วยฉาบหวาน ผลผลิต
สินค้าของกลุ่มจะขายในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง และออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ ต่อมาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการ
พัฒนาชุมชน กรมการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดตาก ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ส านักงานตรวจบัญชีจังหวัดตาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
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สหกรณ์ ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยมหิดล และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้กลุ่มได้มีก าลังใจในการร่วม
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มให้เข้มแข็งขึ้น จากการเข้าร่วมโครงการ อบรม ต่างๆ กลุ่มฯ ได้เรียนรู้ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยฉาบเค็ม ฉาบหวาน กล้วยกรอบเค็ม กล้วยกวน กล้วยตาก กล้วยฉาบเอนไซม์ กล้วยกรอบ
เค็ม กล้วยฉาบน้ าตาล กล้วยฉาบรสบาบีคิว กล้วยกวนกะทิสด ปุ๋ยน้ าหมักจากเปลือกกล้วย ปุ๋ยหมักจาก
เปลือกกล้วย น้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันท่ีเหลือจากการทอดกล้วย ตลอดจนปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร  
การด าเนินงานของกลุ่มฯ สามารถแก้ปัญหาราคากล้วยตกต่ าได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยการ
แปรรูปเป็นสินค้าใหม่ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริมการออม และเกิดทุนหมุนเวียนในชุมชน  เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตร และการแปรรูปผลผลิตเกษตร สร้างงานให้แก่สมาชิกและคนในชุมชน ตลอดจนส่งเสริม
การด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การด าเนินการท่ีผ่าน
มาสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ประสานประสานกลุ่มเพื่อเข้าอบรมในโครงการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
รายใหม่ START UP เพื่อให้กลุ่มได้มีองค์ความรู้ในด้านการวางวางแผนธุรกิจการวิเคราะห์สถานการณ์ 
ตลอดจนมีการประเมินปัจจัยท้ังภายในและภายนอก วางแผนการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ และ
แผนการเงิน การลงทุนเพื่อจะได้พัฒนาต่อยอดขยายผลและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเกษตรกรในอนาคต 
ต่อไป 
 

 
ประเดน็ปญัหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลหนองบัวใต ้

(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 
 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 
1. แหล่งน้ าท าการเกษตร 1. สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก,ขุดลอกอ่างเก็บน้ าท่ีต้ืน

เขิน,วางท่อจากอ่างเก็บน้ าแม่ท้อส่งมาให้อ่างเก็บน้ า
ของแต่ละหมู่บ้านในต าบลหนองบัวใต้ 

2. พื้นท่ีท าการเกษตรเส่ือมโทรม 2. ส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ยสด 
3. พื้นท่ีท าการเกษตรไม่เพียงพอ 3. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดสรรพื้นท่ีปุาไม้และพื้นท่ี

การเกษตรให้ชัดเจน 
4. ขาดแหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

4. สร้างแหล่งเรียนรู้ในต าบลให้ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ 

5. ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 5. ภาครัฐจัดหา สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับกลุ่ม
การเกษตร-ปศุสัตว์ 

6. ปัญหาความยากจนของเกษตรกร 6. ท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน 
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6.) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร ต าบลหนองบัวใต้ 

วิสัยทัศน์ ต าบลหนองบัวใต้ผลิตพืชผักปลอดภัย เกษตรสวนครัวแหล่งใหญ่จังหวัดตาก  

พันธกิจ 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการน าระบบเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มาใช้ในการท าการเกษตรอย่างจริงจัง 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ท่ีมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนา ปรังปรุง และฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ า ตลอดจนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้สอดคล้อง

กับสภาพพื้นท่ีอย่างเหมาะสมและท่ัวถึง 
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์และความอุดม

สมบูรณ์ของปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค ์

1 .  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
เกษตรกรให้ เกิดความมั่นคง 
ความมั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต  การ จัดการสิน ค้า
เกษตร และความมั่งคงในอาชีพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์
อย่างยั่งยืน 

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนในการก าหนดนโยบายและวาง
แผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็น
ระบบ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร พืชผักสวนครัว ในรูปแบบ
เกษตรปลอดภัย  เ กษตรอินทรี ย์ 
ตอบสนองความต้องการของตลาด 
3. สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กร 
สถาบัน เกษตรกร ให้สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
4. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตโดยการแปร
รูปสร้างเกษตรกรผู้ประกอบการ 
5. พัฒนาอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. พัฒนาและปรังปรุง แหล่งน้ าระบบ
ชลประทาน เพื่ อก าร เกษตร ให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างท่ัวถึง
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
7.  ฟื้ นฟู ทรั พ ยากรการผ ลิตทาง
การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดต้นทุน 

1. เกษตรกรต าบลหนองบัวใต้ มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นท่ี 
2.  เกษตรกรต าบลหนองบั ว ใ ต้ มี ขี ด
ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้า
เกษตร พืชผักสวนครั ว  โดยใช้ระบบ 
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
3 พืชผักสวนครัวของต าบลหนองบัวใต้มี
ความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
มีการจัดจ าหน่ายแพร่หลายในตลาดท่ัวไป
ของจังหวัดตาก 
4. เกษตรกรต าบลหนองบัว ใ ต้มีการ
รวมกลุ่ม ผลิต แปรรูป จ าหน่าย ผลผลิต
ทางการเกษตร สามารถเข้าถึงแหล่งทุน 
ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่างๆในการสนับสนุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่ม
รายได้ท่ีมั่งคงอย่างต่อเนื่อง 
5. ระบบนิเวศน์มีความสมดุล โดยการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง และปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรมีความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด 
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
และการผังเมือง 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการขุดลอกคลอง 
สายเลียบริมน้ าปิง 
หมู่ท่ี  1 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ขุดลอกคลอง 
สายเลียบริมน้ าปิง ขนาด
กว้าง  5.00  เมตร 
ยาว  700  เมตร 
ลึก  1.50  เมตร 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 

    
กองช่าง

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการขุดลอกคลอง
ขวางหมู่ท่ี  2 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ  

ขุดลอกคลอง ขนาด 
กว้าง  3.50  เมตร 
ยาว  500  เมตร 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการขุดลอกแม่น้ า
ปิง หมู่ท่ี  2 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ขุดลอกแม่น้ าปิง ยาว  
700  เมตร  

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการขุดลอกพร้อม
สร้างดาดคอนกรีต 
จุดนาตาเหว่า - เหมือง
สาธารณะ  หมู่ท่ี  2 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ขุดลอกพร้อมสร้างดาด
คอนกรีต ขนาด กว้าง  
5.00  เมตร ยาว  120  
เมตร  

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 
    

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียม 
-จุดบริเวณไร่นายหอม  
สืบสายจันทร์ 
-จุดไร่นายประจวบ ม.2 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ขนาด กว้าง  4  เมตร 
ยาว  6  เมตร 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 
    

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด 
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
และการผังเมือง 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการก่อสร้างระบบส่ง
น้ าจากเหมืองสาธารณะ   
หมู่ท่ี  2 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบส่งน้ าจาก
เหมืองสาธารณะ  ขนาด
ยาว  500 เมตร 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 

 
   

กองช่างเทศบาล
ต าบลหนองบัวใต้ 

โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นบริเวณจุดประปาบ้าน
นางเกิด ปานบัวหมู่ท่ี  3 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ  

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขนาด
ยาว 10 เมตร 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 
    

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล.ถนนสายรอบอ่าง
เก็บน้ าคลองห้วยทราย  
หมู่ท่ี  3 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด ยาว 8 ท่อน 
จ านวน 4 จุด  

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการก่อสร้างฝายเก็บ
น้ า จุดบริเวณไร่นางสาว
ดารุณ ีเครือสอน หมู่ท่ี 4 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายเก็บน้ า 
ขนาดยาว   15 เมตร 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 
    

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการขุดลอกหน้าฝาย
เก็บน้ า บ้านดงปู หมู่ท่ี 4 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ขุดลอกหน้าฝายเก็บน้ า 
ขนาด ยาว 70 เมตร 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 
    

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการขุดลอกล าคลอง 
หน้าอ่างเก็บน้ า กม.5 หมู่
ท่ี 5 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ขุดลอกล าคลอง ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร ลึก 3 เมตร 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 
    

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด 
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
และการผังเมือง 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการวางท่อระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอ่าง 
กม.5 หมู่ท่ี  5 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้
อย่าง 
เพียงพอ 

วางท่อระบายน้ า 
ขนาดยาว  8  ท่อน 
จ านวน  3  จุด 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 

 
   

กองช่าง
เทศบาล

ต าบลหนอง
บัวใต้ 

โครงการขุดลอกคลองจุดบ้าน 
นางชดช้อย –บ้านกาหลง หมู่ท่ี  6 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้
อย่าง 
เพียงพอ  

ขุดลอกคลอง ขนาด
กว้าง  10   เมตร 
ยาว  600  เมตร 
ลึก  1.00  เมตร 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 

    

กองช่าง 
เทศบาล

ต าบลหนอง
บัวใต้ 

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 6 
-ไร่นางเหรียญ  เช้ือเทศ 
-ไร่นางกาหลง  นาคแดง 
-ไร่เด่นตะโก นางประทวนทองขาว 
-ไร่ชวณี  พึ่งอ่อน 
-ไร่นางสกีม  โนปางตัน 
-ไร่นางกล่ิน  แปูนแก้ว 
-ไร่นางบุญแทน  พึ่งอ่อน 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้
อย่าง 
เพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด
กว้าง  5×5 เมตร 
จ านวน  7  จุด  

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 

    

กองช่าง 
เทศบาล

ต าบลหนอง
บัวใต้ 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นจุดไร่
นางพเยาว์  เช้ือเทศ   หมู่ท่ี  6 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอยาว  

ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
ยาว  10  เมตร 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 
    

กองช่าง 
เทศบาล

ต าบลหนอง
บัวใต้ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด 
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
และการผังเมือง 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า จุดไร่บ้านนาง
กล่ิน แปูนแก้ว หมู่ท่ี  6 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ ายาว  
1,400  เมตร 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 
    

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการกั้นฝายน้ าล้น
คลองแม่ระมุกบริเวณ หมู่
ท่ี  6  คลองห้วยทราย 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ก่อสร้างกั้นฝายน้ าล้น 
ขนาด ยาว  10  เมตร 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 

 
   

กองช่าง
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการขุดลอกล าเหมือง
นาใหม่ หมู่ท่ี  2 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ  

ขุดลอกล าเหมือง 1 แห่ง 
 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการวางท่อระบายน้ า
ถนนสายหลัก หมู่ท่ี  
1,2,7 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

วางท่อระบายน้ า 1 แห่ง
  

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการขุดลอกคลอง
ถนนเหมืองนายน 
หมู่ท่ี  2 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ขุดลอกคลอง 1  แห่ง
  

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 
    

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าบริเวณจุดประปา
บ้านนางเกิด ปานบัว หมู่
ท่ี 3 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ ายาว  
10  เมตร เทศบาล

ต าบลหนอง
บัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต
จังหวัด 
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
และการผังเมือง 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่จากไร่
นางนงนุช สินสอน  ถึงไร่นายสุ
พจน์  สุขเครือ หมู่ท่ี  6 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองไส้ไก่ 
ยาว  500  เมตร 

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 
    

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ า 
ชลประทานหน่วยที่  8  หมู่ท่ี  6 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ปรับปรุงสถานีสูบ
น้ า  
1  แห่ง  

เทศบาล
ต าบลหนอง

บัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการกั้นฝายน้ าล้น    
บริเวณไร่ผู้ใหญ่ประจินต์ ร่ืนอุรา 
บริเวณไร่ อ.สมศักด์ิ แสงประเสริฐ 
บริเวณไร่นายอ้อย  เอ่ียมอินทร 
บริเวณไร่นายพลรัตน์ 
บริเวณหลังบ้าน สท.ส าฤทธิ ์ข าโยม 
บริเวณไร่นายดิเรก ฮุนทวีชัย ม.5 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ 

ก่อสร้างกั้นฝายน้ าล้น 
6 แห่ง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

 
   

กองช่างเทศบาล
ต าบลหนองบัวใต้ 

โครงการขุดลอกคลอง 
จุดไร่นางบุญแถม  พึ่งอ่อน 
-ไร่นายมาก  ปานบัว  
จุดไร่นายฉอ้อน  พงเม่น 
-บ้านนางเกิด  สนคง   
จุดไร่นายถิ่น  พึ่งอ่อน 
-บ้านนางสายชุด  อ่วมทิพย์   
จุดไร่นายภูผา  ศรีมณี 
-บ้านนางกาหลง  นาคแดง   
จุดไร่นางนงนุช  สินสอน 
-บ้านนายสุพจ  สุขเครือ หมู่ที่  6 

พัฒนาแหล่งน้ าให้ 
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 
เพียงพอ  

ขุดลอกคลอง 5  แห่ง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด 
: ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต   
: ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  มุ่งเน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง 
: แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 

เพื่อให้เกษตรกร  
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

อบรมองค์ความรู้ แก่
กลุ่มอาชีพ 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการผลผลิต
และแปรรูป 
กล้วยน้ าว้า หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส่งเสริมสนับสนุน 
อบรมการผลผลิต
และแปรรูปกล้วย
น้ าว้า 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการเล้ียงโคไล่ทุ่ง   
กลุ่มหมู่บ้านต้นแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง ม.6 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

อบรมเล้ียงโคไล่ทุ่ง   
กลุ่มหมู่บ้านต้นแบบ
  

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการฝึกอบรมให้ 
ความรู้ทักษะอาชีพแก่ 
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี 
ความรู้ด้านอาชีพ  
สร้างรายได้เพิ่มได้
เพิ่มข้ึน 

ฝึกอบรมให้ 
ความรู้ทักษะอาชีพ เทศบาลต าบล

หนองบัวใต้ 
    

กองช่าง 
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการอบรมการผลิต
ล าใย คุณภาพนอก
ฤดูกาล 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ด้านอาชีพ  
และสร้างรายได้เพิ่มข้ึน 

อบรมการผลิตล าใย 
คุณภาพนอกฤดูกาล
กลุ่มอาชีพในต าบล 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุน การผลผลิต
และแปรรูป เกษตรของ
ชุมชน หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

อบรมส่งเสริม
สนับสนุนการผลผลิต
และแปรรูปเกษตร 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต
จังหวัด 
: ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
: ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
: แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เกษตรกร  
มีรายได้เพิ่มมากข้ึน 

ส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลต าบลหนอง

บัวใต้ 
โครงการก่อสร้างลานตาก 
พืชผลทางการเกษตร หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มมากข้ึน 

ก่อสร้างลานตาก 
พืชผลทางการ 
เกษตร 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบลหนอง
บัวใต้ 

โครงการประกันราคาพืชผล 
ทางการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มมากข้ึน 

ประกันราคาพืชผล 
ทางการเกษตร  

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลต าบลหนอง

บัวใต้ 
โครงการสนับสนุนปัจจัยทาง 
การเกษตร  กองทุนเพื่อการ 
เกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มมากข้ึน 

สนับสนุนปัจจัยทาง 
การเกษตร  กองทุน
เพื่อการเกษตร 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลต าบลหนอง

บัวใต้ 
โครงการก่อสร้างโรงสีข้าว 
ชุมชนบ้านห้วยทรายสอง 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มมากข้ึน 

ก่อสร้างโรงสีข้าว 
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลต าบลหนอง

บัวใต้ 
โครงการ จัดสรรท่ีดินท ากิน 
(ส าหรับประชาชนท่ีไม่มีท่ีดิน
ท ากิน) หมู่ท่ี  7 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มมากข้ึน 

จัดสรรท่ีดินท ากิน 
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลต าบลหนอง

บัวใต้ 
โครงการเพาะปลูกในพื้นท่ี
เหมาะสม (สนับสนุนกล้วย
น้ าหว้าพันธ์ดี) 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

อบรมเพาะปลูกใน
พื้นท่ีเหมาะสม 
(สนับสนุนกล้วย 
น้ าหว้าพันธ์ดี) 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. ใน
เขตจังหวัด 
: ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต   
: ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  มุ่งเน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง 
: แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เกษตรกร  
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส่งเสริมตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการก่อสร้างลานตาก 
พืชผลทางการเกษตร ม.2 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ก่อสร้างลานตาก 
พืชผลทางการ 
เกษตร 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการประกันราคาพืชผล 
ทางการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ประกันราคาพืชผล 
ทางการเกษตร  

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการสนับสนุนปัจจัยทาง 
การเกษตร  กองทุนเพื่อการ 
เกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

สนับสนุนปัจจัยทาง 
การเกษตร  
กองทุนเพื่อ
การเกษตร 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการก่อสร้างโรงสีข้าว 
ชุมชนบ้านห้วยทรายสอง 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ก่อสร้างโรงสีข้าว 
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

โครงการ จัดสรรท่ีดินท ากิน 
(ส าหรับประชาชนท่ีไม่มี
ท่ีดินท ากิน) หมู่ท่ี  7 

เพื่อให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

จัดสรรท่ีดินท ากิน 
เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    
กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: ด้านแหล่งท่องเท่ียว  สินค้า 
OTOP  และการค่าชายแดน 
ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด 
: ด้านการวางแผน  การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียว 
: ด้านแหล่งท่องเท่ียว 
: แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

โครงการส่งเสริม
แหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ให้มีการท่องเท่ียว 

รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 
ให้มีการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

เทศบาลต าบล
หนองบัวใต้ 

    

กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลต าบลหนอง

บัวใต้ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
และแก้ไขปัญหาความยากจน 
การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 
และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ 

โครงการเสริมสร้าง
การรับรู้ด้าน
กฎหมายและการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้วย
โอกาส 
 
 

1 เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายและการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้วย
โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือให้ประชาชนทราบถึง
การคุ้มครองสิทธิด้านกฎหมาย 
การปูองกันภัยจากปัญหา
ต่างๆที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวัน 
3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
อ านวยความยุติธรรมอย่างเท่า
เทียมกัน 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
ประชาชนให้เข้าถึง
กระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

จังหวัดตาก     

ยุติธรรม จ.ตาก/ 
สกจ. และหน่วยงานที่ 

เก่ียวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทาง
การเกษตร และ
สร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายใต้แนวคิด
เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์  
การพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปให้มีความ
หลากหลาย
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

-โครงการสง่เสริมการ
ปลูกพืชทางเลือกสู่
ผู้บริโภคแบบปลอดภัย
ได้มาตรฐาน GAP/
อินทรีย์ 
 
 

1 เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตระหนัก
และลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพ
ในระยะยาว 
2 เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและชุมชนได้
บริโภคผักปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการ
ช่วยลดรายจ่าย 
3 เพ่ือสร้างรายได้เสริม จากการจ าหน่ายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนที่สนใจได้เข้า
มาศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลผลิต พิช
ผักเกษตรปลอดภัย” 
จ านวน 200 ราย 
- จัดท าแปลงสาธิตการ
ปลุกพืชผักปลอดภัย 
-จัดท าแปลงสาธิตการ
ปลุกพืชทางเลือก 
มะละกอGAP/เกษตร
อินทรีย์ 

จังหวัดตาก     

กษ. / 
กษจ. /พณ / 
สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 

 

- โครงการสง่เสริมการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย
(ปลูกผักกางมุ้ง) เรือนจ า
จังหวัดตาก 

1 เพ่ือให้ผู้ต้องขังตระหนักและลดการใช้
สารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว 
2 เพ่ือให้ผู้ต้องขังและชุมชนได้บริโภคผัก
ปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการช่วยลด
รายจ่าย 
3 เพ่ือสร้างรายได้เสริม จากการจ าหน่ายผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนที่สนใจได้เข้า
มาศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัต ิ

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- จัดท าโรงเรือนปลุกผัก
กางมุ้ง 
 

จังหวัดตาก     

เรือนจ า จ.ตาก 
กษ. /กษจ. / 

พณ /สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร 
และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์  
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาด 
-แนวทางการพัฒนา
ความเข็มแข็งของ
สหกรณ์ สร้างกลุ่ม
สมาชิกสหกรณส์ู่ความ
เข็มแข็งแบบมีส่วนร่วม 
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
 

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการตลาดน า
การผลิต(ไก่พ้ืนเมือง)  
จังหวัดตาก  
 
 

1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้าน
การตลาดน าการผลิตและทักษะองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีการขยายพันธ์ุและระบบการ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
ให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ย่ังยืนให้กับ
ครอบครัวและชุมชน 
2 มีจุดเรียนรู้การผลิต/เพาะพันธ์ุไก่พ้ืนเมือง
ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และตรงตาม
ความต้องการของตลาด เกิดการช่วยเหลือ
เก้ือกูล แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในชุมชน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
รูปแบบเกษตรแปลงใหญ ่

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในประเด็น การตลาดน า
การผลิตและปรับระบบ
การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
จังหวัดตาก การจัดท า
ข้อมูลฟาร์มให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองที่มีศักยภาพ 
จ านวน 5 กลุ่มๆละ 30 
ราย 

จังหวัดตาก     
ปศุสัตว์ / 

สกจ. จ.ตาก 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกและ
คณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตรแบบมีส่วน
ร่วม 

1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
สหกรณ์สู่การเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบ 
2 เพ่ือให้สหกรณ์สร้างกลุ่มสมาชิกตนแบบ
เพ่ือยกระดับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข็ม
แข็ง 
3 เพ่ือพัฒนาผู้น ากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้เป็น
ผู้น าด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
4 เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ การบริหารสหกรณ ์
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ การบริหาร
สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์สูส่หกรณ์
ต้นแบบ 4.0 
 
 

จังหวัดตาก     

สหกรณ์ จ.ตาก 
สหกรณ์ อ. 

กษ. /กษจ.  / 
สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอเมืองตาก / ต าบลหนองบัวใต้ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 

 
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2563 2564 2565 2566 

- แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้
แนวคิดเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์  
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

โครงการสง่เสริมและเพ่ิม
ศักยภาพเกษตร
อุตสาหกรรมเพ่ือส่งออก
และเกษตรเชิงนิเวศน์ 

1 เพ่ือฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าลดรายจ่าย
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรใน
พ้ืนที่ 
2 เพ่ือส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานอย่างย่ังยืน ลดการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียว 
3 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการดุแล
รักษาปุา และลดจ านวนพ้ืนที่
วิกฤตปัญหาหมอกควัน 
เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ฝึกอบรม ส่งเสริม 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ส่งเสริมการปลูกพืช
ทางเลือกที่มีศักยภาพด้าน
การตลาดเพ่ือทดแทนการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียวบนพ้ืนที่
สูง 
 
 

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 

    จ.ตาก 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  

 



แผนที่กลุ่มชุดดิน และ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก ประกอบไปด้วย 
ชุดดินที่ 33 
ชุดดินที่ 44 
ชุดดินที่ 47 
ชุดดินที่ 56 
ชุดดินที่ 62 
ที่มา : LDD Soil Guide 
สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย 
กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[พิมพค์  าอา้งอิงจากเอกสารหรือขอ้มูลสรุปของประเด็นท่ีน่าสนใจ คุณสามารถวางกล่องขอ้ความไวท่ี้

ใดกไ็ดใ้นเอกสาร ใหใ้ชแ้ทบ็ เคร่ืองมือการวาด เพื่อเปล่ียนการจดัรูปแบบของกล่องขอ้ความค าอา้งอิง

ท่ีดึงมา] 

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จงัหวัดตาก 

ที่มา : LDD Soil Guide สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 



 
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 33 
 

ชุดดิน : ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินก าแพงเพชร (Kp) ชุดดิน
ก าแพงแสน (Ks) ชุดดินล าสนธิ (Ls) ชุดดินน้ าดุก (Nd) ชุดดินธาตุพนม 
(Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph) 

  
ลักษณะเด่น : 

กลุ่มดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจาก
ตะกอนแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง 

  
ปัญหา : 
ขาดแคลนน้้าในระยะท่ีฝนทิ้งช่วงนาน บางพ้ืนที่อาจพบชั้นดานแข็งที่เกิดจากการเกษตรกรรม 

  
แนวทางการจัดการ : 
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสมและที่ความแตกต่างกันในแต่ละปี เพ่ือ

ท้าลายชั้นดานและป้องกันการเกิดชั้นดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ้ารุงดินอยู่ด้วย 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ 
เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีวัสดุคลุมดิน หรือท้าแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตาม
ชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบ
การให้น้้าในแปลงปลูก 
   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 
ตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลงพัฒนาแหล่งน้้าและ
จัดระบบการให้น้้าในพ้ืนที่ปลูก 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่  44 
 
    ชุดดิน : ชุดดินจันทึก (Cu) ชุดดินด่านขุดทด (Dk) และชุดดินน้ าพอง 
     (Ng) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินทรายหนาที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าหรือตะกอนเนื้อหยาบ 
     ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้้า 
     ค่อนข้างมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
  
      ปัญหา :  
     ดินทรายหนา ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ขาดแคลนน้้านาน หน้าดินง่ายต่อ
     การถูกชะล้างพังทลาย สูญเสียหน้าดิน เกิดเป็นร่องทั่วไปในแปลงปลูก 
   แนวทางการจัดการ :  

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/
ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้้า มีวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูก ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 
กิโลกรัม/หลุม ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้าแนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต มีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ตาม
ชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 47 

       
    ชุดดิน : ชุดดินลี้ (Li) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) ชุดดินนครสวรรค์ (Ns)  

ชุดดินโป่งน้ าร้อน (Pon)ชุดดินสบปราบ (So) และชุดดินท่าลี่ (Tl) 
 

     ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง มีการ
     ระบายน้้าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
   
    ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ขาดแคลนน้้าและเกิด
     การชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพ้ืนที่ลาดชัน บางพ้ืนที่มีเศษ
     หินหรือหินพื้นท่ีโผล่บริเวณหน้าดิน 
  
 แนวทางการจัดการ :  

 พ้ืนที่ที่เป็นดินตื้นมาก มีเศษหินหรือหินพ้ืนโผล่มาก ไม่เหมาะสมส้าหรับการท้าการเกษตร ควรปล่อย
ไว้ให้เป็นป่า หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
  ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 3 - 4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-
10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่ง
น้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกถึงชั้นหินพ้ืนหรือขุดหลุมขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้า
ดินที่ไม่มีเศษหินหรือก้อนหินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ควรมีไม้ค้้ายันและเอาหน้าดิน
บริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนอยู่เป็นประจ้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืช
คลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้าแนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 56 

       
ชุดดิน : ชุดดินลาดหญ้า (Ly) ชุดดินภูสะนา (Ps) และชุดดินโพนงาม  

(Png) 
  

ลักษณะเด่น : 
กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัด การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 

 
ปัญหา :  

ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหิน ก้อนกรวดหรือลูกรัง ขาด
แคลนน้้า และเกิดการชะล้างทลายสูญเสียหน้าดินในพ้ืนที่ลาดชัน 
บางพ้ืนที่เป็นดินกรดจัดมาก 

แนวทางการจัดการ : 
ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี 

ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ 
เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ท้าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
   ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคันดิน ท้า
ขั้นบันได ท้าแนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและ
จัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 
 

ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)   
  
ลักษณะเด่น :  
 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา ส้ารวจ
และจ้าแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส้าหรับการเกษตร
   
ปัญหา :  
 มีความลาดชันสูงมาก ในพ้ืนที่ท้าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง 
ขาดแคลนน้้าและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน   
 
แนวทางการจัดการ :  
ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้้าล้าธาร ในกรณีที่จ้าเป็นต้อง
น้ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ้าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความเหมาะสมของดินส้าหรับ
การปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึกและสามารถ
พัฒนาแหล่งน้้าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท้าแนวรั้วหญ้าแฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะ
ต้น โดยไม่มีการท้าลายไม้พ้ืนล่าง ส้าหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่า 
สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบสรุปการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดับจังหวัด 
จังหวัดตาก 

ข้อมูล ณ วันท่ี 7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ 

จ านวน 
(ราย) 

มูลหนี้ (บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อนการ
เป็นหนี ้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) จ านวน 
(ราย) 

มูลหนี้ 
(บาท) 

ความจ าเป็น
เดือดร้อนการเป็นหนี้ 

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) 

มาก น้อย ปกต ิ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่
เดือดร้อน 

มาก น้อย ปกต ิ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่
เดือดร้อน 

เมืองตาก 343 11,769,099 334 3 6 334 3 5 1 14 910,000 - 14 - - 14 - - 
บ้านตาก 911 206,113,878 - 911 - 181 27 703 - 54 6,384,237 - 53 - 13 6 39 - 
สามเงา 723 218,787,143 - 723 - - 723 - - 38 4,657,714 - 38 - - 38 - - 
แม่สอด 4,305 867,093,392 172 1,497 2,636 180 620 1,073 2,432 151 22,304,471 - 119 53 - 120 11 41 
พบพระ 491 157,968,524 491 - - 491 - - - 105 11,895,397 - 105 - - 105 - - 
แม่ระมาด 297 78,830,498 - 64 232 - 46 49 204 32 7,495,018 - 9 23 - 3 3 26 
ท่าสองยาง 56 139,799,576 - - 56 - - - 56 - - - - - - - - - 
อุ้มผาง 96 38,126,090 58 5 33 53 24 8 11 - - - - - - - - - 
วังเจ้า 692 151,215,226 475 211 100 456 314 12 4 54 6,020,320 - 51 3 - 51 2 1 
9 อ าเภอ 7,914 1,869,703,426 1,530 3,414 3,063 1,695 1,757 1,850 2,708 448 59,667,157 - 389 79 13 337 55 68 

                   
หมายเหตุ    อ าเภอวังเจ้าลดยอดลงจากเดมิ 693 เหลือ 692 ราย 

             

 


















































































































