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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 าบลพบพระ มี 9 หมู่บ้าน 
(ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ต าบลพบพระ 
9 
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพืน้ที ่
๑.) ข้อมูลทั่วไป 
( ท่ีมา : สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานต าบลแม่จะเรา จาก เทศบาลต าบลพบพระ และ องค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ) 

ประวัติความเป็นมา ต าบลพบพระ 
 ต าบลพบพระ เดิมอยู่ในเขตการปกครองของต าบลช่องแคบ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดย 
ค าว่า “พบพระ” มีค าบอกเล่าของนายสูน อดีต ผู้ใหญ่บ้านคนท่ีสองของบ้านเพอะพะ ว่าเมื่อตนอายุได้ 12 
ปีได้อพยพมาพร้อมกับบิดาจากบ้านแม่ตาว อ าเภอแม่สอด  มาต้ังบ้านเรือนอยู่พร้อมญาติรวม 4 หลังคา ซึ่ง
ในสมัยก่อนท้องท่ีนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมีปุาไม้มากมาย และ เป็นบริเวณท่ีต้ังของโรงพยาบาลพบพระ
ในปัจจุบันมีลักษณะพื้นท่ีเป็นดงปุาหวาย ดงเตยและดงแขม มีน้ าไหลออกมาจากรู ท่วมขังบริเวณนี้
เฉอะแฉะจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “เพอะพะ”ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองภาคเหนือแปลว่าบริเวณท่ีมีน้ าขังเป็นแอ่ง
กระจัดกระจายเฉอะแฉะไปท่ัว ท าให้การสัญจรไปมาล าบากนั่นเอง เมื่อต้ังบ้านเรือนมาได้ 3 ปี ทางราชการ
จึงประกาศเป็นหมู่บ้านขึ้นเรียกช่ือว่า “บ้านเพอะพะ” ตามลักษณะพื้นท่ีแห่งนี้ ต่อมาได้มีการเสนอให้แบ่ง
บ้านเพอะพะของต าบลช่องแคบออกมาเป็นอีก 1 ต าบลและให้ช่ือต าบลใหม่เป็น “ต าบลพบพระ”เพื่อให้มี
ความไพเราะและเป็นศิริมงคลนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

เขตการปกครอง 
 ต าบลพบพระ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ส่วน คือ  

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ เดิมมีฐานะเป็นสภาต าบล เรียกว่า สภาต าบลพบพระ ยก
ฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดต้ังองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีท่ีต้ังอยู่ในเขต อ าเภอพบพระ ต้ังอยู่เลขท่ี  66 หมู่ท่ี 1 ต าบลพบพระ จังหวัดตาก พื้นท่ี
ส านักงานมีประมาณ 4 ไร่ 22 ตารางวา เนื้อท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ โดยประมาณ 
100.908 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,112 ไร่ ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่  

หมู่ท่ี ๑ บ้านใหม่สายรุ้ง (พบพระเหนือ)  นายแก้วมา  ปูใฝ    ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี ๒ บ้านพบพระกลาง  นางหล่ัน  แพร่ภาษา   ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี ๓ บ้านพบพระใต้   นายค าปัญ  ปัญญากุล   ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี ๔ บ้านห้วยน้ านัก   นายอนุชา  ประเสริฐบ ารุง ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี ๕ บ้านหมื่นฤาชัย    นายเสริมศักดิ์  ก่อจิตไพบูลย์  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี ๖ บ้านมอเกอร์   นายชยุต  ศีลพันธ์ตระกูล   ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี ๗ บ้านพบพระทรายงาม  นายสันติ  หนานปินใจ   ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี ๘ บ้านเกษตรพัฒนา  นายสุพจน์  จักรแก้ว   ต าแหน่ง ก านันต าบล 
หมู่ท่ี ๙ บ้านผากะเจ้อ   นายนิรันดร พชรจรัสแสง   ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
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เขตเทศบาลต าบลพบพระ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า สุขาภิบาลพบพระ ยกฐานะเป็น
เทศบาลต าบลพบพระ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดต้ังสุขาภิบาล มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 
1,006,542 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 625,088 ไร่  
ประกอบด้วย พื้นท่ีบางส่วนของ  

หมู่ท่ี ๑ บ้านพบพระเหนือ  แยกเป็น 2 ชุมชน คือ  
ชุมชนท่ี 1 ชุมชนหนองพบพระเหนือร่วมใจ ชุมชนท่ี 2 ชุมชนพัฒนาสามัคคี 

หมู่ท่ี ๒ บ้านพบพระกลาง  ต้ังเป็น ชุมชนท่ี 3 ชุมชนพบพระกลาง  
หมู่ท่ี ๓ บ้านพบพระใต้   แยกเป็น 2 ชุมชน คือ  

ชุมชนท่ี 4 ชุมชนพบพระใต้ ชุมชนท่ี 5 ชุมชนทิวสนพัฒนา 
หมู่ท่ี ๗ บ้านพบพระทรายงาม ต้ังเป็น ชุมชนท่ี 6 ชุมชนท่าใหม่ทรายงาม 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สหภาพเมียนมาร์ 

ลักษณะภูมิประเทศ 
          สภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีราบสูง สลับกับภูเขาสูง อยู่เหนือระดับน้ าทะเล 260-1,700 เมตร อยู่ใกล้
กับอ่าวเบงกอล ประมาณ 130 กิโลเมตร เป็นเขตรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ท า
ให้มีฝนตกสม่ าเสมอ มีปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย 1,300 มิลลิเมตรต่อปี จึงเป็นต้นก าเนิดของล าห้วยส าคัญ เช่น 
ห้วยวาเล่ย์ ห้วยน้ านัก ห้วยมอเกอร์ แม่น้ าเมย ในอดีตพื้นท่ีต าบลพบพระมีน้ าตลอดปี มีแหล่งน้ าซับ 3 แห่ง 
ซึ่งเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรที่ส าคัญ ปัจจุบันมีการรุกรานปุาไม้ท าให้ปุาไม้ลดลง ส่งผลให้แหล่งน้ าซับท้ัง 
3 แห่งมีปริมาณน้ าลดลง  

ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพอากาศโดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ 
 ฤดูร้อน   เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูงสุด 41  

องศาเซลเซียส บนความสูงเกิน 600 เมตร 
 ฤดูฝน    เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 25.75 องศาเซลเซียส 
 ฤดูหนาว   เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉล่ีย 21 องศาเซลเซียส  

ต่ าสุดท่ีเคยวัดได้ 6.7 องศาเซลเซียส 

ลักษณะของดิน 
 พื้นท่ีต าบลพบพระต้ังอยู่บนพื้นท่ีสูง มีความลาดชันจากด้านทิศตะวันออกเขตต าบลคีรีราษฎร์  
ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตรลงไปทางทิศตะวันตก ท าให้มีชุดดินหลายชนิด ได้แก่ 

ชุดดินท่ี 62 บริเวณพื้นท่ีภูเขามีพื้นท่ีหิน โผล่กระจัดกระจายท่ัวไป ชุดดินนี้ มีประมาณร้อยละ 50 
ของพื้นท่ีอ าเภอ พบในต าบลคีรีราษฎร์ ต าบลช่องแคบ และบางส่วนของต าบลพบพระ  
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ชุดดินท่ี 46 เป็นลักษณะดินเหนียวปนกรวด เป็นดินต้ืนมากมีประมาณร้อยละ 25 ของพื้นท่ี
อ าเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในต าบลพบพระ ต าบลวาเล่ย์ 

ชุดดินท่ี 24 และชุดดินอื่นๆ ประมาณร้อยละ 25 ของพื้นท่ี  

ลักษณะของแหล่งน้ า 
• แหล่งน้ าธรรมชาติ ประกอบด้วย แม่น้ า ล าเหมือง ห้วย จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ 

ต าบลพบพระ มีแม่น้ าส าคัญ คือ แม่น้ าเมย ต้นน้ าเมยอยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่ง
สหภาพพม่า ไหลผ่าน อ าพบพระ อ าแม่สอด อ าแม่ระมาด และ อ าเภอท่าสองยาง ตามล าดับ ไหลมา
บรรจบกับแม่น้ าสาละวินในประเทศพม่า ยาวประมาณ 850 กม. แม่น้ าสายนี้ไม่สามารถน าน้ ามาใช้
ประโยชน์ในการเกษตรได้มากนัก เพราะในฤดูแล้งน้ าจะน้อยและอยู่ต่ ากว่าฝ่ังมาก 
และ ห้วยน้ าตกนางครวญ  ล าห้วยพะโล้ ล าห้วยน้ านัก ห้วยน้ าตกสายฝน ห้วยน้ าตกสายฟูา ห้วยมอเกอร์ 
ห้วยผากะเจ้อ ห้วยต้งปู ห้วยหลวง ล าเหมืองปุาด า 

• แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ า จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
- อ่างเก็บน้ า หมู่ท่ี 1 จ านวน 50 ไร่ 
- อ่างเก็บน้ า หมู่ท่ี 7 จ านวน 25 ไร่ 
- ประปาหมู่บ้าน 

ลักษณะของไม้/ป่าไม้  
 อ าเภอพบพระแต่เดิมมีปุาไม้ในพื้นท่ีมากแต่ปัจจุบันถูกตัดโค่น ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้สักทอง ซึ่งถูก
ท าลายไปมาก คงเหลือแต่ในพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีขออนุญาตปลูกไม้เพื่อท าการแปรรูป ต าบลพบพระ มี
พื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง คือ  ปุาแม่สอด พื้นท่ี จ านวน 451,250 ไร่  และ ปุาช่องแคบ - แม่โกนเกน 
พื้นท่ี จ านวน 73,125 ไร่ ขณะนี้บางส่วนได้ประกาศเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินและกองทัพบกขอใช้พื้นท่ีจัดสรร
ให้กับราษฎร 

• คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติมนเขตชุมชน 
พื้นท่ีในต าบลพบพระส่วนมากเป็นพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูก ท่ีอยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ  

ตามล าดับ และมีพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ก็ได้แก่ ดิน  น้ า  
ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ  ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค  - บริโภคได้ได้ 
ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่น  และน้ าฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรเพียงพอ ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชน
แออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุม
ท้ังพื้นท่ี  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิ 
ทัศน์ของท่ีท้ิงขยะให้เรียบร้อย

จ านวนประชากร ครัวเรือน 
 จ านวนประชากรในต าบลพบพระ สามารถแยกเป็น 2 เขตการปกครอง คือ 

• เขตองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ มีจ านวนครัวเรือน ๒,๑๑๒ ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 5,343 
คน หญิง 5,089 คน รวมประชากรท้ังส้ิน 10,๔32 คน 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือน ปี 2559 ของแต่ละหมู่บ้าน  

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านใหม่สายรุ้ง 1๗4 215 183 398 
2 บ้านพบพระกลาง 56 28 19 47 
3 บ้านพบพระใต้ 175 380 386 766 
4 บ้านห้วยน้ านัก 483 1,690 1,641 3,331 
5 บ้านหมื่นฤาชัย 436 1,580 1,489 3,069 
6 บ้านมอเกอร์ 224 693 659 1,352 
7 บ้านพบพระทรายงาม 181 194 189 383 
8 บ้านเกษตรพัฒนา 2๙9 305 299 604 
9 บ้านผากะเจ้อ 170 258 224 482 

รวมท้ังส้ิน 2,198 5,343 5,089 10,432 
 ท่ีมา ส านักบริหารการทะเบียน อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  

• เขตเทศบาลต าบลพบพระ มีจ านวนครัวเรือน ๒,495 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 2,857 คน หญิง 
2,676 คน รวมประชากรท้ังส้ิน 5,533 คน 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือน ของแต่ละหมูบ่้าน  

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านพบพระเหนือ 694 1,098 1,021 2,119 
2 บ้านพบพระกลาง 403 579 489 1,068 
3 บ้านพบพระใต้ 789 1,111 933 2,044 
7 บ้านพบพระทรายงาม 252 310 243 553 

รวมท้ังส้ิน 2,138 3,098 2,686 5,784 

การศึกษา 
สถานศึกษาในต าบลพบพระ  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      6 แห่ง 
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา     5 แห่ง 
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)   2 แห่ง 

 
ระดับ/สังกัด อบต.(แห่ง) สพฐ.(แห่ง) กศน(แห่ง) รวม(แห่ง) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 4 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ านัก 1    
จ านวนนักเรียน 50    
จ านวนครู 3    
 



   9 
 

ระดับ/สังกัด อบต.(แห่ง) สพฐ.(แห่ง) กศน(แห่ง) รวม(แห่ง) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมื่นฤาชัย 1    
จ านวนนักเรียน 49    
จ านวนครู 3    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอร์ 1    
จ านวนนักเรียน 35    
จ านวนครู 2    
ศูนย์การศึกษาแม่ฟูาหลวง   1  
จ านวนนักเรียน   46  
จ านวนครู   2  
ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 3 แห่ง 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ านัก  1   
จ านวนห้องเรียน  6   
จ านวนนักเรียน  135   
จ านวนครู  5   
โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย  1   
จ านวนห้องเรียน  4   
จ านวนนักเรียน  80   
จ านวนครู  2   
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ 1    
จ านวนห้องเรียน 4    
จ านวนนักเรียน 70    
จ านวนครู 6    
ระดับประถมศึกษา จ านวน 3 แห่ง 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ านัก  1   
จ านวนห้องเรียน  12   
จ านวนนักเรียน  511   
จ านวนครู  9   
โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย  1   
จ านวนห้องเรียน  6   
จ านวนนักเรียน  210   
จ านวนครู  6   
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ 1    
จ านวนห้องเรียน 7    
จ านวนนักเรียน 184    
จ านวนครู 9    
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ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
ระดับ/สังกัด อบต.(แห่ง) สพฐ.(แห่ง) กศน(แห่ง) รวม(แห่ง) 

โรงเรียนบ้านห้วยน้ านัก  1   
จ านวนห้องเรียน  3   
จ านวนนักเรียน  101   
จ านวนครู  7   

 
• เขตเทศบาลต าบลพบพระ 

ระดับ/สังกัด เทศบาล.(แห่ง) สพฐ.(แห่ง) กศน(แห่ง) รวม(แห่ง) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพบพระกลาง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพบพระทรายงาม 
จ านวนห้องเรียน 3    
จ านวนนักเรียน 81    
จ านวนครู 3    
ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลพบพระ     
จ านวนห้องเรียน 7    
จ านวนนักเรียน 220    
จ านวนครู 7    
โรงเรียนชุมชนพบพระ     
จ านวนห้องเรียน  8   
จ านวนนักเรียน  219   
จ านวนครู  8   
ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลพบพระ     
จ านวนห้องเรียน 3    
จ านวนนักเรียน 91    
จ านวนครู 5    
โรงเรียนชุมชนพบพระ     
จ านวนห้องเรียน  27   
จ านวนนักเรียน  893   
จ านวนครู  37   
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง 
โรงเรียนพบพระวิทยาคม     
จ านวนห้องเรียน  27   
จ านวนนักเรียน  920   
จ านวนครู  100   
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ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
• การนับถือศาสนา 
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ 
- ศาสนาพุทธ  คิดเป็น   87 % 
- ศาสนาคริสต์  คิดเป็น   10 % 
- ศาสนาอิสลาม  คิดเป็น     3 % 
- วัด/ส านักสงฆ์  จ านวน  15 แห่ง 
เขตเทศบาลต าบลพบพระ 
- ศาสนาพุทธ  คิดเป็น   98 % 
- ศาสนาคริสต์  คิดเป็น     1 % 
- ศาสนาอิสลาม  คิดเป็น     1 % 
- วัด/ส านักสงฆ์  จ านวน   4 แห่ง 

• ประเพณีและงานประจ าปี 
- ประเพณีเดือนส่ีจ่ีข้าวหลาม ประมาณเดือน มกราคม 

กิจกรรม เผาข้าวหลาม ประกวดข้าวหลาม ประกวดนางงามข้าวหลาม 
- วันสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน 
- กิจกรรม ท าบุญตักบาท ขนทรายเข้าวัด รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ 
- วันเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม 

กิจกรรม มีการจัดขบวนแห่เทียน น าเทียนถวายวัด  
- วันออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคม 

กิจกรรม ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในตอนเช้า 
- วันลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน 

กิจกรรม มีการจัดขบวนกระทงใหญ่ กระทงเล็ก  
- ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน 

• ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการทอผ้าปากะญอ  วิธีการทอเส่ือจากต้นกก  
และวิธีการจับปลาธรรมชาติ     
- ภาษาถิ่น ได้แก่ ภาษาปกาเกอะญอ ภาษาเมือง(เหนือ)    
- สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ได้แก่ ผ้าทอกระเหรี่ยง แคปหมู น้ าพริกหนุ่ม ใส้อั่ว 
- สินค้าเกษตรที่โดดเด่น คือ ไมผ้ล อาทิ อาโวคาโด เมล่อน ส้มโอ  
- ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น สบู่ กาแฟ น้ ามันนวด แชมพูมะกรูด ยาหม่องสมุนไพร 
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การสาธารณสุข 
• โรงพยาบาลในเขตพื้นท่ีอ าเภอพบพระ ต าบลพบพระเป็นท่ีต้ังของ โรงพยาบาลพบพระ สังกัด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
• ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 15 แห่ง 
• บุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานท่ีพยาบาล  
- แพทย ์   จ านวน   6 คน 
- พยาบาลวิชาชีพ  จ านวน   50 คน 
- ทันตแพทย์  จ านวน   4 คน 
- เภสัชกร   จ านวน   5 คน 
- อสม.    จ านวน   239 คน 
- ทันตภิบาล    จ านวน   2 คน 

ส าหรับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ ไม่มีสถานีอนามัยและโรงพยาบาลในพื้นท่ี ประชาชนเข้ามาใช้
บริหารในส่วนของเทศบาลต าบลพบพระ  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ในต าบลพบพระ มีการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี  

• เขตองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ มีบุคลากรพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
- ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน      1   แห่ง 
- อปพร        จ านวน   140  คน 
- รถบรรทุกน้ า ขนาด 12,000ลิตร    จ านวน       1  คัน 
- ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพื่อยาเสพติด    จ านวน       1  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน     จ านวน       1  แห่ง 
- ยามต ารวจของสถานีต ารวจภูธรต าบลพบพระ    จ านวน       1  แห่ง 

• เขตเทศบาลต าบลพบพระ มีบุคลากรพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารรภัย 
ประกอบด้วย 
- ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน      1   แห่ง 
- รถดับเพลิง       จ านวน      1  คัน 
- รถบรรทุกน้ า     จ านวน      2  คัน 
- พนักงานดับเพลิง      จ านวน      4  คน 
- อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน   116  คน 

ยาเสพติด 
สถิติคดียาเสพติดประเภทต่างๆ ในต าบลพบพระ ปี พ.ศ. 2559 

ประเภทความผิด เกิด/ราย 
จับได้ 

ราย คน 
คดียาเสพติด 179 188  
ผลิต/น าเข้า/ส่งออก 0 0  
จ าหน่าย 9 12  
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ประเภทความผิด เกิด/ราย 
จับได้ 

ราย คน 
ครอบครองเพื่อจ าหน่าย 18 20  
ครอบครอง 37 40  
เสพ ยาเสพติด 115 116  

  ท่ีมา สถานีต ารวจภูธรพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก พ.ศ. 2559 

การสังคมสงเคราะห์ 
ต าบลพบพระ มีการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นท่ี โดยสนับสนุนเป็นงบประมาณ

จากทางองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ เทศบาลต าบลพบพระ และประสานหน่วยงานต่างๆ คอยให้การ
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต่างๆ 

สาธารณูปโภค 

• ไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
- การขยายเขตไฟฟูาครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
- ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟฟูาส่องสว่าง) ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ ท้ังหมด

จ านวน 9 จุด 
- ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟฟูาส่องสว่าง) ภายในเขตเทศบาลต าบลพบพระ ท้ังหมด 432 จุด 

ครอบคลุมถนน 5 สาย 
- พื้นท่ีท่ีได้รับบริการไฟฟูาร้อยละ 90% ของพื้นท่ีท้ังหมด 

• การประปา 
- ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ เป็นระบบประปาหมู่บ้าน 

ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
- ระบบประปาในเขตเทศบาลต าบลพบพระเป็นการประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอแม่สอด 

และประปาหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนท่ีใช้น้ าประปาในเขตจ านวน 82 ครัวเรือน  
น้ าประปาท่ีผลิตได้ 1,200 ลบ.ม/วัน 
น้ าประปาท่ีใช้ 142 ลบ.ม/วัน  
ปริมาณการจ่ายน้ า (ล้านลูกบาศก์เมตร) 1,980 ลบ.ม 

- มีแหล่งน้ าดิบท่ีใช้ผลิตน้ าประปา คือ น้ าเมย จ านวน 1 แห่ง 
- มีแหล่งน้ าดิบส ารองท่ีอ่างเก็บน้ า 50 ไร่ หมู่ท่ี 1 บ้านพบพระเหนือ 

• โทรคมนาคม 
- ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์    จ านวน  1  แห่ง 
- โทรศัพท์ 

- โทรศัพท์เคล่ือนท่ี เครือข่าย AIS, DTAC, TURE เป็นต้น 
- โทรศัพท์สาธารณะในเขต อบต. 6 หมายเลข 
- โทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล 12 หมายเลข 
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บริการข้ันพื้นฐาน 
• การคมนาคม 
- ระยะทางจากอ าเภอแม่สอด ถึงต าบลพบพระ 50 กิโลเมตร มีรถยนต์โดยสารสองแถววิ่ง

ตลอดเวลา ค่าโดยสารไป-กลับ คนละ 60 บาท 
- ระยะทางจากจังหวัดตาก ถึงต าบลพบพระ 129 กิโลเมตร มีรถตู้ประจ าทางจากแม่สอด

ลงไป ค่าโดยสารไป-กลับคนละ 56 บาท 
- ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ สามารถติดต่อการคมนาคม โดยทางรถยนต์ 

มีถนนท่ีใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง ซึ่งเช่ือมต่อระหว่างทุกหมู่ สภาพจราจร
เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว  

- ภายในเขตเทศบาลต าบลพบพระ การติดต่อการคมนาคมกับเขตใกล้เคียงหรือจังหวัดท่ี
ห่างไกลออกไปสามารถติดต่อโดยทางรถยนต์ ซึ่งสภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ใช้
รถยนต์โดยสารขนาดเล็กติดต่อกับอ าเภอและต าบลใกล้เคียง ซึ่งสภาพการจราจรเป็นไป
ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

ในเขตเทศบาลมีจ านวนถนน สะพาน ห้วย ล าคลอง รายละเอียดดังนี้ 

ประเภท จ านวน 
ขนาด 

กว้าง ยาว 
ถนนลาดยาง  
(ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1206) 

24,000 ตรม. 6 เมตร 4,000 เมตร 

ถนนลาดยาง (รพช.) 11,500 ตรม. 5 เมตร 2,300 เมตร 
ถนนคอนกรีต 156,428 ตรม. 4 เมตร 39,107 เมตร 
ถนนลูกรัง 8,452 ตรม. 4 เมตร 2,113 เมตร 
สะพาน 1 ตรม. 8 เมตร 12 เมตร 
ห้วย/คลอง 10.5 ตรม. 5 เมตร 10,500 เมตร 

 
ระบบเศรษฐกิจ 
การประกอบอาชีพ 

1) การเกษตร 
• ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ 
- ท าไร่ เช่น ไร่ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย ถั่วเขียว หอมแดง กระเทียม 
- ท าสวน เช่น มะม่วง ชมพู่ ส้ม มะนาว  
- ปลูกผัก เช่น กะหล่ าปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ พริก คะน้า ผักชี ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ 

• ประชากรในเขตเทศบาลต าบลพบพระ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย 
- จ านวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาลต าบลพบพระ 859 ครัวเรือน 
- มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 150,895,161 บาท 
- รายได้/ประชากร รายได้เฉล่ียของประชากรไม่ต่ ากว่า 30,000 บาท/ปี 
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2) การปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์ ในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเล้ียงไว้ใช้งานและเพื่อการบริโภค การเล้ียงในเชิงพาณิชย์ไม่
แพร่หลายมากนัก สัตว์ที่นิยมเล้ียงมาก ได้แก่ ไก่ สุกร กระบือ โค ฯลฯ 

3) การประมง 
การท าประมงในต าบลพบพระเป็นแบบเล้ียงชีพ คือเล้ียงไว้ด ารงชีพมากกว่าเล้ียงไว้ในเชิงธุรกิจ 

4) การบริการ 
• สถานประกอบการด้านพณิชยกรรม 
- สถานบริการน้ ามันและแก๊ส จ านวน 22 แห่ง (อบต. 10 แห่ง(ปั้มหลอด) เทศบาล 12 แห่ง) 
- ร้านค้าท่ัวไป จ านวน 210 แห่ง (อบต. 80 แห่ง เทศบาล 130 แห่ง) 
- ไซโล (รับซื้อข้าวโพด) หมู่ 1 ,หมู่ 3  จ านวน 3 แห่ง 
- โรงสีข้าว หมู่ 4,หมู่5,หมู่6   จ านวน 3 แห่ง 
- โรงงานสหกรณ์ปุาไม้ (เฟอร์นิเจอร์) หมู่ 1  จ านวน 1 แห่ง 
- ร้านเสริมสวย/ตัดผม   จ านวน 7 แห่ง 
- อู่ซ่อมรถ    จ านวน 2 แห่ง 
 

• สถานประกอบการด้านการบริการ 
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด สาขาพบพระ  
- สหกรณ์การเกษตรอ าเภอพบพระ  
- โรงแรม    จ านวน 1 แห่ง 
- ห้องพักรายวัน   จ านวน 3 แห่ง 

5) การท่องเท่ียว 
- น้ าตกนางครวญ    ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 1 บ้านพบพระเหนือ (เขตเทศบาล) 
- บ่อน้ าพุร้อนห้วยน้ านกั  ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 4 บ้านห้วยน้ านัก 
- น้ าตกสายรุ้ง    ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 1 บ้านใหม่สายรุ้ง 
- น้ าตกสายฝน   ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 1 บ้านใหม่สายรุ้ง 
- น้ าตกสายฟูา   ต้ังอยู่ท่ี หมู่ 1 บ้านใหม่สายรุ้ง 
- วังปลา   ต้ังอยู่ท่ี หมู่ ๕ บ้านหมื่นฤาชัย 

6) อุตสาหกรรม 
- โรงงานผลิตน้ าด่ืมมองเฟรอต์ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยน้ านัก 

7) แรงงาน 
ในต าบลพบพระ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยแรงงานท่ีใช้จะ

เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เพื่อมารองรับการท างานในเขตพื้นท่ีจ านวนมาก 

8) การพาณิชย์ / กลุ่มอาชีพ / กลุ่มมวลชนจัดต้ัง 
- บริษัทพืชผักอนามัย (ปลูกแตงเมลอน,องุ่น)  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 9 บ้านผากะเจ้อ 
- โรงงานไซโล (รับซื้อข้าวโพด)    ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 บ้านใหม่สายรุ้ง 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 17 กลุ่ม (ข้อมูลเฉพาะในเขตเทศบาลต าบลพบพระ) 
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เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ตารางแสดงข้อมูลด้านการเกษตร พื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 7 

 

ประเภทของการท า
การเกษตร 

บ้าน.ใหม่สายรุ่ง  
หมู่ท่ี 1 

บ้านพบพระกลาง 
หมู่ท่ี 2 

บ้านพบพระใต้ 
หมู่ท่ี 3 

บ้านห้วยน้ านัก 
หมู่ท่ี 4 

บ้านหมื่นฤาชัย 
หมู่ท่ี 5 

บ้านมอเกอร์ 
หมู่ท่ี 6 

บ้านพบพระทรายงาม 
หมู่ท่ี 7 

ท านา ในเขต
ชลประทาน 

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

นอกเขต
ชลประทาน 

35 ครัวเรือน 
378.83 ไร ่

4 ครัวเรือน 
46 ไร ่

22 ครัวเรือน 
240 ไร ่

30 ครัวเรือน 
300 ไร ่

13 ครัวเรือน 
103 ไร ่

22 ครัวเรือน 
285.37 ไร ่

12 ครัวเรือน 
124.47 ไร ่

ท าสวน กระเทียม 2 ครัวเรือน 
15 ไร ่

1 ครัวเรือน 
15 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

10 ครัวเรือน 
75.36 ไร ่

ผัก ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

3 ครัวเรือน 
160 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครวัเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ท าไร ่ ไร่อ้อย 1 ครัวเรือน 
30 ไร ่

2 ครัวเรือน 
120 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ไร่ข้าวโพด 80 ครัวเรือน 
1,200 ไร ่

135 ครัวเรือน 
1,362 ไร ่

30 ครัวเรือน 
442 ไร ่

146 ครัวเรือน 
1,200 ไร ่

72 ครัวเรือน 
1,636 ไร ่

124 ครัวเรือน 
2,835.26 ไร ่

90 ครัวเรือน 
1,829.54 ไร ่

มันส าปะหลัง ครัวเรือน 
ไร ่

8 ครัวเรือน 
114 ไร ่

4 ครัวเรือน 
26 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

7 ครัวเรือน 
118 ไร ่

35 ครัวเรือน 
441.49 ไร ่

44 ครัวเรือน 
924.75 ไร ่

ปาล์มน้ ามัน ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

1 ครัวเรือน 
15 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

อื่นๆ กล้วยไข่ ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

7 ครัวเรือน 
123 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่
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เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ตารางแสดงข้อมูลด้านการเกษตร พื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ หมู่ท่ี 8 - หมู่ท่ี 9 และ พื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลพบพระ ชุมชนท่ี 1 - ชุมชนท่ี 6 

 

ประเภทของการท า
การเกษตร 

บ้านเกษตรพัฒนา 
หมู่ท่ี 8 

บ้านผากะเจ้อ 
หมู่ท่ี 9 

ชุมชนท่ี 1/2 ชุมชนท่ี 3 ชุมชนท่ี 4/5 ชุมชนท่ี 6 

ท านา ในเขต
ชลประทาน 

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

นอกเขต
ชลประทาน 

5 ครัวเรือน 
39 ไร ่

5 ครัวเรือน 
100 ไร ่

4 ครัวเรือน 
64 ไร ่

6 ครัวเรือน 
85 ไร ่

2 ครัวเรือน 
27 ไร ่

2 ครัวเรือน 
18 ไร่ 

ท าสวน ผักกวางตุ้งดอก 26 ครัวเรือน 
301 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

กระเทียม/
หอมแดง  

3/1 ครัวเรือน 
40/20 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ท าไร ่ ไร่อ้อย ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ไร่ข้าวโพด 123 ครัวเรือน 
3,498  ไร ่

24 ครัวเรือน 
900 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

4 ครัวเรือน 
18 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

มนัส าปะหลัง 1 ครัวเรือน 
10 ไร ่

1 ครัวเรือน 
5 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

3 ครัวเรือน 
32 ไร ่

ไร่ถ่ัวเขียวผิวมัน ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

อื่นๆ ยางพารา ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

1 ครัวเรือน 
1 ไร ่

ครัวเรือน 
ไร ่

 
หมายเหตุ : ไม่มีข้อมูลพื้นท่ีปลูกกล้วยหอมทองซึ่งเป็นพืชท่ีจังหวัดตาก/เกษตรจังหวัดตาก ส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกและมีพื้นท่ีปลูกกล้วยหอมแปลงใหญ่ 
 17 
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แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน หมู่ที่ 1/2/3/4/5/6/7/8/9   
แหล่งน้ าทางการเกษตร ล าดับ

ความส าคัญ 
ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง หมายเหตุ 

2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า  หมู่ที่ 4/7  หมู่ที่ 4/ หมู่ที่ 7  
 2. ห้วย/ล าธาร  หมู่ที่ 1/ หมู่ที่ 2/3/5/6/9 หมู่ที่ 1/ หมู่ที่ 2/3/5/6/9  
 3. คลอง   หมู่ที่ 2/6/8/9  หมู่ที่ 2/6/8/9  
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก  หมู่ที่ 1/4  หมู่ที่ 1/4   
3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 
1. แก้มลิง   หมู่ที่ 9  หมู่ที่ 9  
 2. อ่างเก็บน้ า   หมู่ที่ 2/3/6/9  หมู่ที่ 2/3/9  
 3. ฝาย  หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5/9 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5/9  
 4. สระ   หมู่ที่ 1/2/3/4/5/6/7/8/9  หมู่ที่ 1/2/3/4/5/6/7/8/9  
 5. คลองชลประทาน       
 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค ข้อมูล หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 9 

แหล่งน้ า 
ม ี ทั่วถึงหรือไม่ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง (หมู่ที่) 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 
1)  บ่อบาดาลสาธารณะ  ม.6  ม.6      10    

2)  บ่อน้ าต่ืนสาธารณะ  ม.7  ม.7       10   

3)  ประปาหมู่บ้าน (อปท.) ม.1/7 ม.2/4/5/6/8 ม.1/7/8 ม.2/4/5/6 80 60   90 40 80 70  

4)  ระบบประปา (ประปาส่วนภูมิภาค) ม.3/7 ม.2  ม.2/7  20 90    50   

5)  แหล่งน้ าธรรมชาติ ม.1/3/4/5/9 ม.2/8 ม.4/5/9 ม.1/2/8 50 50 20  20   20 100 

 

ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตรของ เขตองค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 9 
 

18 
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แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนท่ีใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6   
แหล่งน้ าทางการเกษตร ล าดับความส าคัญ ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง หมายเหตุ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า      ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 
100 

ทุกชุมชน 

 2. ห้วย/ล าธาร  ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6  ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6  
 3. คลอง      
 4. หนองน้ า/บึง  ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6  ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6  
 5. น้ าตก  ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6  ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6  
 6.1 สระน้ า 50 ไร่  ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6  ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6  
 6.6 สระน้ า 4 ไร่  ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6  ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6  
3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 
1. แก้มลิง      ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 
100 

ทุกชุมชน 

 2. อ่างเก็บน้ า      
 3. ฝาย  ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6  ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6  
 4. สระ  ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6  ชุมชนท่ี1/2/3/4/5/6  
 5. คลองชลประทาน      

ตารางแสดงข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตรของเขตเทศบาลต าบลพบพระ ชุมชนท่ี 1 – ชุมชนท่ี 6 
19 
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลพบพระ 

 

 

 

 

 

  ท่ีมา : แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

             * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2558 - 2559) 

พื้นที่เกษตร 
43,713 ไร่ 
71.08 % 

พื้นที่น้ า 
313 ไร่ 
0.51 % 

พื้นที่อ่ืนๆ 
4,552 ไร่ 
7.40 % 

พื้นที่ป่า 
12,921 ไร่ 
21.01 % 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีปุา 

พื้นทีต่ าบลพบพระ 

พื้นทีต่ าบลพบพระ 
61,499 ไร ่
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ท่ีมา : แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

         * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2558 - 2559) 

 

พื้นที่เพาะปลูก 
43,697 ไร่ 
99.96 % 

พื้นที่ประมง 
- ไร่ 
0 % 

พื้นที่ปศสุัตว์ 
16 ไร่ 

0.04 % 

พื้นที่การเกษตร พื้นที่เพาะปลูก 
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ประมง 
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ปศุสัตว์ 

พื้นที่การเกษตรต าบลพบพระ 

พื้นที่การเกษตร  
43,713 ไร ่
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ท่ีมา :  แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

          * ข้อมูลการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2557) พื้นท่ีปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย 

ข้าว 
4,098 ไร ่
15.85 % 

มันส าปะหลัง 
363 ไร่ 
1.40 % 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
19,989 ไร่ 
77.30 % 

ล าไย 
62 ไร่ 

0.24% 

ยางพารา 
210 ไร่ 
0.81 % 

อ้อย 
1,138 ไร่ 
4.40 % 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพด 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 
พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกจิ 

พื้นที่เพาะปลูกพืช 

เศรษฐกิจ  

25,860 ไร ่
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลพบพระ 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ท่ี ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

รวม ชาย หญิง ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

๑ บ้านพบพระเหนือ 2,517 1,313 1,204 868 104 11.98 
2 บ้านพบพระกลาง 1,115 607 508 459 32 6.97 
3 บ้านพบพระใต้ 2,810 1,491 1,319 964 113 11.72 
4 บ้านห้วยน้ านัก 3,331 1,690 1,641 483 124 25.67 
5 บ้านหมื่นฤาชัย 3,069 1,580 1,489 436 90 20.64 
6 บ้านมอเกอร์ยาง 1,352 693 659 224 102 45.53 
7 บ้านพบพระทรายงาม 936 504 432 433 69 15.93 
8 บ้านเกษตรพัฒนา 604 305 299 299 135 45.15 
9 บ้านผากะเจ้อ 482 258 224 170 42 24.70 

รวม 9 หมู่ 16,216 8,441 7,775 4,336 811 18.70 

ท่ีมา :  ข้อมูลประชากร  - องค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ เทศบาลต าบลพบพระ  
 ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
* อ้างอิงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจ าปี 2557 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียน 
หมายเหตุ : ร้อยละจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเทียบกับครัวเรือนท้ังหมด ต่ ากว่าความเป็นจริงเนื่องจาก
ข้อมูลจ านวนครัวเรือนเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ
ท่ีดินท ากินบางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



   24 
 

ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ 
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ท่ีมา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 



   27 
 

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลพบพระ 
1. ด้านเกษตรกรรม 

การใช้ที่ดนิเพือ่การเกษตร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

พื้นท่ีท านา 

ข้าวเจ้า 
ครัวเรือน 59 44 53 40 11 

ไร ่ 484.19 358.19 427.02 312.49 90.00 

ข้าวเหนียว 
ครัวเรือน 1   3     

ไร ่ 5.05   17.81     

ข้าวไร่ 
ครัวเรือน   2 3 5   

ไร ่   14.25 42.44 36.00   
รวมพื้นท่ี(ไร่) 489.24 358.19 444.83 312.49 90.00 

พื้นท่ีท าไร่ 

ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว ์

ครัวเรือน 51 48 56 120 42 
ไร ่ 791.41 1,095.28 1,085.11 2,511.19 1,078.20 

ข้าวโพดเมล็ด
พันธ์ 

ครัวเรือน 3 4 3 1   
ไร ่ 69.91 71.50 97.99 10.00   

ถ่ัวเขียวผิวมัน 
ครัวเรือน 2 3 9 9 4 

ไร ่ 16.00 30.00 103.22 98.62 50.95 

มันส าปะหลัง 
ครัวเรือน 1   6 1 2 

ไร ่ 5.20   68.19 37.00 29.39 
รวมพื้นท่ี(ไร่) 882.52 1,196.78 1,354.51 2,656.81 1,158.54 

พื้นท่ีท า
สวน 

กระเทียม 
ครัวเรือน 1.00 1.00       

ไร ่ 6.00 5.00       

ผักกวางตุ่ง 
ครัวเรือน           

ไร ่           
รวมพื้นท่ี(ไร่) 6.00 5.00 0.00 0.00 0.00 

พื้นท่ีไม้ผล 

กล้วยไข่ 
ครัวเรือน 1.00   4.00     

ไร ่ 35.35   51.89     

กล้วยหอมทอง 
ครัวเรือน     3.00     

ไร ่     16.00     

ทุเรียน 
ครัวเรือน     3.00   1.00 

ไร ่     15.00   3.28 

อโวคาโด 
ครัวเรือน 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 

ไร ่ 6.83 16.00 15.00 20.00 12.78 
รวมพื้นท่ี(ไร่) 42.18 16.00 97.89 20.00 16.06 

รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่) 1,419.94 1,575.97 1,897.23 2,989.30 1,264.60 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลพบพระ 
1. ด้านเกษตรกรรม (ต่อ) 

การใช้ที่ดนิเพือ่การเกษตร หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 รวม 

พื้นท่ีท านา 

ข้าวเจ้า 
ครัวเรือน 32 14 9 2 264.00 

ไร ่ 347.56 117.63 118.25 5.75 2,261.08 

ข้าวเหนียว 
ครัวเรือน 1 1 

  
6.00 

ไร ่ 3.00 5.00 
  

30.86 

ข้าวไร่ 
ครัวเรือน 5 4 

 
1 20.00 

ไร ่ 52.00 38.36 
 

5.00 188.05 
รวมพื้นท่ี(ไร่) 350.56 122.63 118.25 5.75 2,479.99 

พื้นท่ีท าไร่ 

ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว ์

ครัวเรือน 116 53 89 42 617.00 
ไร ่ 3,263.40 1,216.59 2,169.44 1,033.19 14,243.81 

ข้าวโพดเมล็ด
พันธ์ 

ครัวเรือน 
  

16 1 28.00 
ไร ่

  
312.21 11.13 572.74 

ถ่ัวเขียวผิวมัน 
ครัวเรือน 45 2 2 3 79.00 

ไร ่ 812.88 60.00 40.35 68.50 1,280.52 

มันส าปะหลัง 
ครัวเรือน 18 23 1 2 54.00 

ไร ่ 174.94 374.17 5.00 20.00 713.89 
รวมพื้นท่ี(ไร่) 4,251.22 1,650.76 2,527.00 1,132.82 16,810.96 

พื้นท่ีท า
สวน 

กระเทียม 
ครัวเรือน 

  
4.00 

 
6.00 

ไร ่
  

18.00 
 

29.00 

ผักกวางตุ่ง 
ครัวเรือน 

  
4.00 

 
4.00 

ไร ่
  

30.62 
 

30.62 
รวมพื้นท่ี(ไร่) 0.00 0.00 48.62 0.00 59.62 

พื้นท่ีไม้ผล 

กล้วยไข่ 
ครัวเรือน 1.00 2.00 

  
8.00 

ไร ่ 7.54 10.00 
  

104.78 

กล้วยหอมทอง 
ครัวเรือน 1.00 3.00 2.00 1.00 10.00 

ไร ่ 2.00 16.69 30.39 13.25 78.33 

ทุเรียน 
ครัวเรือน 

 
1.00 1.00 1.00 7.00 

ไร ่
 

2.00 33.52 26.50 80.30 

อโวคาโด 
ครัวเรือน 

 
1.00 1.00 

 
12.00 

ไร ่
 

2.00 2.00 
 

74.61 
รวมพื้นท่ี(ไร่) 9.54 30.69 65.91 39.75 338.02 

รวมพื้นที่ทั้งหมด(ไร่) 4,611.32 1,804.08 2,759.78 1,178.32 19,500.54 
 
ท่ีมา : ส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ  *อ้างอิงขอ้มูลจากทะเบียนเกษตรกรปี 2561 มีเฉพาะข้อมูลเกษตรกร
ท่ีขึ้นทะเบียนเท่านั้น
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2. ด้านปศุสัตว์ 
ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ (ตัว) 

1 บ้านใหม่สายรุ้ง 87 

2 บ้านพบพระกลาง 46 

3 บ้านพบพระใต้ 82 

4 บ้านห้วยน้ านัก - 

5 บ้านหมื่นฤาชัย 134 

6 บ้านมอเกอร์ - 

7 บ้านพบพระทรายงาม 111 

8 บ้านเกษตรพัฒนา - 

9 บ้านผากะเจ้อ - 

รวม 460 

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

   

2. ด้านประมง 

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียง  

พบผู้ขึ้นทะเบียน 53 ราย 

 

พื้นท่ีด้านการประมง  
23.362   ไร่ 

เล้ียงในบ่อ 53 บ่อ พื้นท่ี 23.362 ไร ่
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ข้อมูลด้านการประมง ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้เพาะเล้ียง 

สัตว์น้ า(ราย) 

ประเภทการเล้ียง 

บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 

จ านวน(บ่อ) พื้นท่ี(ไร่) 
1 บ้านใหม่สายรุ้ง - -  

2 บ้านพบพระกลาง 17 17 6.91 

3 บ้านพบพระใต้ 21 21 10.89 

4 บ้านห้วยน้ านัก - - - 

5 บ้านหมื่นฤาชัย - - - 

6 บ้านมอเกอร์ - - - 

7 บ้านพบพระทรายงาม 4 4 1.71 

8 บ้านเกษตรพัฒนา 4 4 1.50 

9 บ้านผากะเจ้อ 7 7 2.35 

รวม 55 53 23.362 

      ท่ีมา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก (ประมวลผลข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
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ส่วนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรอืนเกษตรกร ปญัหาความต้องการและแนว
ทางการพฒันาภาคเกษตร 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปญัหาหนี้สนิ 

 วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 37 ชุด อายุเฉล่ียเกษตรกร ต าบลพบพระ เฉล่ีย 43 ปี 

     จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของครัวเรือนเกษตรกร 
รวมท้ังศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร 
ต าบล  พบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ  

 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร ต าบลพบพระ 

 

 

 

 

ท่ีมา :  ข้อมลูอายุเฉล่ียเกษตรกร - ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูล
 เกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 

 

ไม่ได้รับการศึกษา 
27 % 

ประถมศึกษา 
40 % 

ม.ต้นขึ้นไป 
33 % 
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หนี้สินเฉล่ีย  
ในระบบ 
60 % 

หนี้สินเฉล่ีย  
นอกระบบ 

40 % 

แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลพบพระ 

 

 

ท่ีมา : ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลพบพระ/อ าเภอพบพระ วิเคราะห์และ
ประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562
ข้อมูล รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒ ปี ๒๕๕๗ 

 

แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร ต าบลพบพระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได้นอก
ภาค

เกษตร 

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวม
รายจ่าย
เฉลี่ย 

หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 
ต.พบพระ 157,797. 98,476.5 44,171.0 52,673.0 201,968. 151,149. 305,678.
อ.พบพระ 171,872 73,516. 30,095. 80,335. 201,968 153,851 223,409
จ.ตาก (สศก.) 144,944. 75,437.0 51,383.0 83,828.0 196,327. 159,265. 60,000.0

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

ต.พบพระ อ.พบพระ 

ระยะเวลาในการก่อหนีเ้ฉลี่ย 6 ป ี
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0.00

100.00

การเกษตร อื่นๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู้ 

62.50 % 
37.50 % 

ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ผู้มีหนี้สินจากกลุ่มตัวอย่าง ต าบลพบพระ 

  

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ ต าบลพบพระ 

 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ ต าบลพบพระ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหนี้สิน   
59 % 

ไม่มีหนี้สิน 41 % 

ลดลงเรื่อยๆ 
62 % 

ไม่เปล่ียน 
แปลง 
24 % 

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 
14 % 
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0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

สร้างบ้าน 

ค้าขาย 

ใช้จ่ายในครัวเรือน 

ค่าเล่าเรียนบุตร 

ช าระหนี้สิน 
วัต

ถุป
ระ

สง
ค์ข

อก
ู้ 

25 % 

20 % 

30 % 

20 % 

5 % 

ร้อยละวัตถุประสงค์การขอกู้อื่นนอกภาคการเกษตร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา :   ข้อมูลประเภทหนี้ของเกษตรกร - ลักษณะการเปล่ียนแปลงหนี้ - วัตถุประสงค์การขอกู้ วิเคราะห์ 
และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 

การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิ
ครัวเรือนท่ีได้รับ ท้ังกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายใน
การบริโภคมาร่วมพิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีท่ีผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของครัวเรือนมากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน 

จาก แผนภูมิท่ี 2 : รายได้ - รายจ่าย - หนี้สินเกษตรกร ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไป
ค านวณหารายได้สุทธิ เพื่อเป็นเครื่องช้ีวัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มี
ผลตอบแทนจากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร 
ต าบลพบพระ มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉล่ีย 59,321 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉล่ีย
ภาคเกษตร 157,797 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 98,476 บาท/ครัวเรือน) ต่ ากว่ารายได้
สุทธิเกษตรของจังหวัดตาก ตามข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558 - 
2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉล่ีย 69,508 บาท/ครัวเรือน ท้ังนี้ จากข้อมูลผลการส ารวจฯ 
ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครัวเรือนเกษตรกรต าบลพบพระมีรายได้สุทธิเกษตรเฉล่ีย 59,321 บาท/
ครัวเรือน ( รายได้เฉล่ียภาคการเกษตร 157,797 บาท/ครัวเรือน และ รายจ่ายเฉล่ียภาคการเกษตร 
98,476 บาท/ครัวเรือน) เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรต าบลพบพระเฉล่ีย  
151,150 บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 65 เป็นรายจ่ายภาคการเกษตร และ ร้อยละ 35 เป็น
รายจ่ายนอกภาคการเกษตร 

ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือน จากการสุ่มส ารวจข้อมูลฯ เกษตรกรในพื้นท่ีต าบล 
พบพระ มีขนาดหนี้สินเฉล่ีย 305,678 บาท/ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉล่ียท้ังของอ าเภอและ
จังหวัด ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร มีสาเหตุหลัก คือ มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
และรายได้ไม่เพียงพอ ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ได้ มีผลผลิตน้อย ราคาตกต่ าไม่แน่นอน 
ผลผลิตได้รับความเสียหายตาม และ มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นในครัวเรือน ล าดับ ผลการสุ่มส ารวจข้อมูล
วัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 
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62.50 ท่ีเหลือร้อยละ 37.50 เกษตรกรกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน, สร้างบ้าน,ค่าเล่าเรียนบุตร, 
ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร และช าระหนี้สิน (แผนภูมิท่ี 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉล่ีย 4 ปี ลักษณะ
การเปล่ียนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ท่ีมีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่เปล่ียนแปลง และเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 
ร้อยละ 62 ร้อยละ 24 และร้อยละ 14 ตามล าดับ (แผนภูมิท่ี 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 60 นอก
ระบบ ร้อยละ 40 (แผนภูมิท่ี3) 

หนี้สินของเกษตรกรของต าบลพบพระส่วนมาก พบว่า เกษตรกรมีหนี้สินหลายรายการ อาทิ หนี้
เงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ  หนี้เงินกู้สหกรณ์
การเกษตร และสหกรณ์อื่นๆ หนี้เงินกู้กับบริษัทไฟแนนซ์และบริษัทลิสซิ่ง หนี้กู้ยืมบุคคลธรรมดาโดยมี
บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน และไม่สามารถผลักดันตนเองให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินได้  เกษตรกร
บางรายอยู่ในมาตรการช่วยเหลือในการพักช าระหนี้เงินต้น ช าระเฉพาะดอกเบี้ยกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่ก็ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ท้ังยังมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม
ด้วย อาทิ สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน บริษัทส่งเสริมการปลูกพืชไร่ และนายทุนเงินกู้นอกระบบ 
ซึ่งจะต้องกู้เวียนเพื่อช าระหนี้ และไม่มีโอกาสในการปลดเปล้ืองหนี้สินได้ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้มี
ข้อเสนอในการจัดการหนี้และการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรประสบปัญหาหนี้สิน ภายใต้การประชุม
คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก ในประเด็นการพิจารณามอบหมาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก  สหกรณ์จังหวัด
ตาก ฯลฯ ตรวจสอบ กล่ันกรอง หนี้สินของเกษตรกรเพื่อน าลูกหนี้ท่ีผ่านการกล่ันกรอง พิจารณาช่องทาง
กลไกท่ีมีอยู่ของภาครัฐช่วยเหลือ และในส่วนของเกษตรกรที่ไม่สามารถร่วมมาตรการ/กลไก แก้ไขปัญหา
หนี้ใดใดได้ ควรมีแนวทางการฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพการหารายได้ให้เกษตรกร 
ต่อไป ท้ังนี้เนื่องในพื้นท่ีมี บริษัทส่งเสริมการปลูกพืชไร่  พ่อค้าคนกลาง – นายทุน มากกว่าพื้นท่ีอ าเภอ
อื่นๆในจังหวัดตาก และมักมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรในการปลูกพืชต่างๆ เป็นการท าการเกษตรแบบ
เกษตรพันธสัญญา จึงเป็นทางเลือกของเกษตรกรที่ขาดแหล่งเงินทุน ตัวอย่างกรณีการท าการเกษตรแบบ
พันธสัญญาในพื้นท่ีอ าเภอพบพระ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินแก่เกษตรกร คือ กรณีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
อ าเภอพบพระ ซึ่งน าปัญหาหนี้สินร้องทุกข์ต่อสภาเกษตรกรจังหวัดตากพิจารณาให้การประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร รวม 123 ราย ท้ังนี้มีเกษตรกรต าบลพบ
พระ 24 ราย สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้น าปัญหาความเดือดร้อนข้างต้นหารือร่วมกับคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินระดับจังหวัด ๓ คณะ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก  
คณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดตาก  
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดตาก  

ในการหารือพิจารณาร่วมกันให้ด าเนินการน าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 123 ราย เสนอต่อคณะ
คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก เพื่อพิจารณาเห็นชอบส่งต่อให้
คณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอมหนี้นอกระบบประจ าจังหวัดตาก ด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ียประนอม
หนี้ให้แก่เกษตรกรตามกรอบอ านาจหน้าท่ี ผลการเจรจาไกล่เกล่ียหนี้สินได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ผู้ประกอบการ (เจ้าหนี้) อย่างไรก็ตาม พบมีเกษตรกรบางส่วนไม่ยินดีเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกล่ีย
เนื่องจากขาดความเช่ือมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน กรณีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
123 ราย ได้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินผู้ปลูกอ้อยเอทานอลรายอื่นๆ ในจังหวัดตาก ต่อมา     
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ตนเอง เช่าท่ีดิน ท าฟรี/ท่ีสาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองท่ีดิน 

71 % 

17 % 13 % 

 
๒.) ปญัหาทีด่นิท ากนิ   

แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลพบพระ 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลพบพระ 

 
ท่ีมา :  การถือครอง - เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลพบพระ วิเคราะห์และ 
ประมวลผล จากแบบส 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 จากข้อมูลผู้
ถือครองและพื้นท่ีถือครองท าการเกษตร พบว่าอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับท่ี 
5 คือ 6,953 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของผู้ถือครองรวมท้ังจังหวัด และมีพื้นท่ีถือครองเป็นล าดับท่ี 4 
คือ มี 176,781 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13 ของพื้นท่ีถือครองรวมท้ังจังหวัด โดยเฉล่ียแล้วผู้ถือครอง 1 คน
จะมีพื้นท่ีถือครอง 25.4 ไร่ ในขณะท่ีต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก จากข้อมูลการใช้ท่ีดิน
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ปี2557 ในแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กระทรวงเกษตร

0

50

100

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

ร้อยละ การถือครองเอกสารสิทธ์ิที่ดิน 

24 % 

71 % 

5 % 
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มีน้ าตลอดท้ังปี 
0 % 

มีน้ าเฉพาะฤดูฝน 
100 % 

และสหกรณ์ มีพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 43,713 ไร่ พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน 25,860 ไร่ 
(เฉพาะพื้นท่ีปลูกนอกเขตปุาตามกฎหมาย) ส่วนข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอพบพระ ทะเบียน
เกษตรกรปี 2561 เฉพาะข้อมูลเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร พื้นท่ีต าบลพบพระ 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มีเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกพืชท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวไร่ 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ ถ่ัวเขียวผิวมัน มันส าปะหลัง กระเทียม ผักกวางตุ่ง กล้วยไข่ กล้วย
หอมทอง ทุเรียน และอโวคาโด ในพื้นท่ี เป็นจ านวน 15,251.04 ไร่ โดยมีการท าปศุสัตว์ร่วมด้วย สัตว์ท่ี
นิยมเล้ียงกันมาก ได้แก่ สุกร กระบือ โคเนื้อ สัตว์น้ า ได้แก่ ปลา ท้ังนี้เป็นการเล้ียงเพื่อไว้ใช้งานและการ
บริโภคในครัวเรือน การเล้ียงในเชิงพาณิชย์ยังไม่แพร่หลายมากนัก  

ส าหรับลักษณะการถือครองท่ีดินของเกษตรกรต าบลพบพระ จากแผนภูมิท่ี 6 ผู้ถือครองท า
การเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลพบพระ ท าการเกษตรในเนื้อท่ีของตนเองร้อยละ 76 ผู้ถือครองท า
การเกษตรร้อยละ 17 ท าการเกษตรโดยการเช่าท่ีดิน และร้อยละ 13 ท าการเกษตรในเนื่อท่ีท่ีได้รับ
อนุญาตให้ท าฟรีหรือท่ีดินสาธารณะ ข้อมูลการถือครองเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน พบว่า ถือครองในพื้ นท่ีมี
เอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ร้อยละ 24และในพื้นท่ีท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ร้อยละ 6 
เกษตรกรส่วนใหญ่จึงมีการถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. คิดเป็นร้อยละ 71 (แผนภูมิท่ี 7)  

เนื่องด้วยต าบลพบพระอยู่ในพื้นท่ีปุาสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง คือ ปุาแม่สอด พื้นท่ี จ านวน 
451,250 ไร่  และ ปุาช่องแคบ - แม่โกนเกน พื้นท่ี จ านวน 73,125 ไร่ ขณะนี้บางส่วนได้ประกาศเป็น
เขตปฏิรูปท่ีดินและกองทัพบกขอใช้พื้นท่ีจัดสรรให้กับราษฎร ท้ังนี้ในการประชุมคณะท างานด้าน
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดตาก ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมคณะท างานฯเพื่อหารือแนวทางปูองกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นท่ีซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนปุา ได้รับทราบว่า ในปี พ.ศ. 
2561 จังหวัดตากมีการท าแผนขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ปุาช่องแคบและปุา
แม่โกนเกน เพื่อด าเนินงานโครงการจัดท่ีดินให้ชุมชน (โฉนดชุมชน)ในพื้นท่ี ต าบลมหาวัน  อ าเภอแม่สอด 
และหลายต าบลในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เนื้อท่ี 8,887 - 0 - 66 ไร่ (380 กลุ่มแปลง) ก าหนด
ระยะเวลาอนุญาต 30 ปี  
 

๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร ต าบลพบพระ 
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ท่ีมา :  การรับน้ าเพื่อการเกษตร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดย        
 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 
 

ข้อมูลเก่ียวกับพื้นที่ชลประทาน ต าบลพบพระ 

หมู่ท่ี/หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
ลุ่มน้ า (ระบุช่ือลุ่มน้ า) 

พื้นท่ี
ชลประทาน 

พื้นท่ี
ชลประทานท่ี
มีศักยภาพ 

หลัก ย่อย 
ในปัจจุบัน 

(ไร่) 
ในการขยาย
เพิ่มข้ึน (ไร่) 

1 พบพระเหนือ พบพระ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
2 พบพระกลาง พบพระ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
3 พบพระใต้ พบพระ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
4 ห้วยน้ านัก (ปชด.) พบพระ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
5 หมื่นฤาชัย (ปชด.) พบพระ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
6 มอเกอร์ พบพระ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
7 พบพระทรายงาม พบพระ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
8 เกษตรพัฒนา พบพระ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
9 ผากระเจ้อ พบพระ พบพระ สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 
ท่ีมา : โครงการชลประทานตาก 

 ด้วยสภาพพื้นท่ีต าบลพบพระท่ีเป็นพื้นท่ีราบสูง สลับกับภูเขาสูง อยู่เหนือระดับน้ าทะเล 260 -
1,700 เมตร อยู่ใกล้กับอ่าวเบงกอล ประมาณ 130 กิโลเมตร เป็นเขตรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ
อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ท าให้มีฝนตกสม่ าเสมอ มีปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย 1 ,300 มิลลิเมตรต่อปี จึงเป็นต้น
ก าเนิดของล าห้วยส าคัญ เช่น ห้วยวาเล่ย์ ห้วยน้ านัก ห้วยมอเกอร์ แม่น้ าเมย ในอดีตพื้นท่ีต าบลพบพระมี
น้ าตลอดปี มีแหล่งน้ าซับ 3 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรที่ส าคัญ ปัจจุบันมีการรุกรานปุาไม้ พื้นท่ี

ระบบ
ชลประทาน 

0 % 

สระน้ า/บ่อขุด 0 
% 

แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 
100 % 
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เกษตรผสมผสาน 
15 % 

วนเกษตร 
77 % 

เกษตรอินทรีย์ 
8 % 

ร้อยละ เกษตรกรที่ท าการเกษตรทางเลือก 

ปุาลดลง ส่งผลให้แหล่งน้ าซับท้ัง 3 แห่งมีปริมาณน้ าลดลง จากข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต าบลพบพระ ต าบลมีแหล่งน้ าธรรมชาติ ประกอบด้วย แม่น้ า ล าเหมือง ห้วย จ านวน 11 แห่ง 
ได้แก่ แม่น้ าส าคัญ คือ แม่น้ าเมย ต้นน้ าเมยอยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ไหลผ่าน 
อ าพบพระ อ าแม่สอด อ าแม่ระมาด และ อ าเภอท่าสองยาง ตามล าดับ ไหลมาบรรจบกับแม่น้ าสาละวินใน
ประเทศพม่า ยาวประมาณ 850 กม. แม่น้ าสายนี้ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้มากนัก 
เพราะในฤดูแล้งน้ าจะน้อยและอยู่ต่ ากว่าฝ่ังมาก และ ห้วยน้ าตกนางครวญ  ล าห้วยพะโล้ ล าห้วยน้ านัก 
ห้วยน้ าตกสายฝน ห้วยน้ าตกสายฟูา ห้วยมอเกอร์ ห้วยผากะเจ้อ ห้วยต้งปู ห้วยหลวง ล าเหมืองปุาด า 
แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ า จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ า 50 ไร่(ม.1) อ่างเก็บน้ า 
25 ไร่ (ม.7) และระบบประปาหมู่บ้าน  

จากผลการส ารวจข้อมูลฯ ตามแผนภูมิท่ี 8 พบว่า เกษตรกรพื้นท่ีต าบลพบพระ มีน้ าใช้ ใน
การเกษตรเพียงพอเฉพาะฤดูฝน และมาจากแหล่งน้ าธรรมชาติท้ังหมด ท้ังนี้ จากข้อมูลโครงการใน
แผนพัฒนา มีการระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นท่ีต าบลพบพระ 
และอ าเภอพบพระ ในรูปแบบของแผนชุมชน เกษตรกรในพื้นท่ีมีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการด าเนินงาน ปรับปรุง และ พัฒนาแหล่งกับเก็บน้ า ระบบส่งน้ า ให้กระจายใน
พื้นท่ีการเกษตร  เพื่อให้การบริหารจัดการน้ าท่ีมีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคเกษตรกรรม ท้ังนี้ จากการ
ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นท่ีต าบลพบพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลพบพระ ตลอดจน
ประชาชนในพื้นท่ี มีความพยายามร่วมกันปรับปรุง ผลักดันพัฒนา แหล่งกับเก็บน้ า ระบบกระจายน้ า ผัน
น้ า และปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ เพื่อขยายรับ
ประโยชน์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถังพักน้ า ฝายกั้นน้ า คสล. โครงการขุด
สระเก็บน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล  โครงการวางท่อส่งน้ า โครงการ ขุดลอก ปรับปรัง ซ่อมแซม คลอง/ ล า
ห้วยล าเหมือง /บึง/ อ่างเก็บน้ า /บ่อบาดาล โครงการผันน้ า โครงการฟื้นฟูปุาต้นน้ า เป็นต้น 
 

๔.) ปญัหาความยากจน สวัสดิการ และสทิธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม ต าบลพบพระ 
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แผนภูมิที่ 10 : ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ต าบลพบพระ 

ด้านพืช 

 

ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 
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ท่ีมา :  ข้อมูลการท าการเกษตร วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ โดย 
 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ปี 2562 
 
 ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลพบพระ ท าเกษตรกรรมใน
รูปแบบเกษตรทางเลือก ได้แก่ เกษตรผสมผสาน ร้อยละ 15 วนเกษตรร้อยละ 77 เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 8 
ตามล าดับ (แผนภูมิท่ี 9) โดยเกษตรผสมผสานในท่ีนี้ไม่ได้เป็นการท าเกษตรหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกันแต่ 
หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด 
และเล้ียงโค สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วลิสง ข้าว และบุก การเล้ียง
สัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ และโคเนื้อ (แผนภูมิท่ี 10) ผลผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 55 จะน าไปจ าหน่าย ร้อย
ละ 20 เก็บไว้บริโภค ร้อยละ 15 เก็บไว้รอจะหน่าย และร้อยละ 10 ใช้ท าพันธุ์ โดยมีแหล่งจ าหน่าย คือ 
พ่อค้าคนกลาง ขายเองท่ีตลาด และโรงสี/โรงแปรรูป ตามล าดับ (แผนภูมิท่ี 11) ต าบลพบพระ เกษตรกร
มีรายได้เฉล่ีย 201,968 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉล่ีย 151,150 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาค
เกษตร 98,476.50 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร  52,673 บาท/ครัวเรือน) เมื่อ
เปรียบเทียบรายได้ - รายจ่าย เกษตรกรระดับต าบลพบพระ มีรายได้ - รายจ่ายเฉล่ียใกล้เคียงค่าเฉล่ีย
ระดับอ าเภอ แต่มีภาระหนี้สินเฉล่ียท่ีสูงกว่ามาก ท้ังนี้เกษตรกรบางรายยังคงไม่ให้ข้อมูลด้านรายได้ 
รายจ่ายและหนี้สินตามข้อเท็จจริงเท่าท่ีควร และรายได้มักกระจุกตัวเฉพาะเกษตรกรบางรายท่ีมีความ
พร้อมทางด้านทุน ท่ีดิน แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และองค์ประกอบอื่นๆ 
 ต าบลพบพระ เป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีส าคัญของจังหวัดตาก มีการท าการเกษตรท่ีหลากหลาย 
เกษตรกรมีศักยภาพ องค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรท่ีมากขึ้น 
จากการส ารวจข้อมูลศักยภาพพื้นท่ีต าบลพบพระของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 
2562 ท่ีผ่านมา เกษตรกรพื้นท่ีต าบลพบพระ มีการปรับเปล่ียนจากการปลูกพืชไร่เชิงเด่ียวสู่การปลูกพืช
เศรษฐกิจพื้นท่ีสูงเพิ่มสูงขึ้น อาทิ อโวคาโด, แมคคาเดเมีย, กาแฟ ผสมผสานกับการปลูกพืชผักท่ีมีช่วง
ระยะเก็บเกี่ยวส้ันเพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิต รวบรวมผลผลิต และ
การท าผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง ส่งผลให้ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นท่ีมีศักยภาพในการ
สร้างรายได้จากประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีพบอุปสรรคในการรณรงค์ให้
เกษตรกรตระหนักถึงความส าคัญในการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการผลิตสินค้า
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เกษตร ส่งผลให้ไม่สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ  

 

5.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัเกษตรอุตสาหกรรม   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอโครงการด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งได้จากการรับฟังความเห็น ปัญหา และความต้องการของเกษตรกร 
ผ่านการหารือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เสนอของบประมาณ
จากงบพัฒนาจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๖4 และด าเนินงานโครงการฯ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวม
ท้ังส้ิน 6 โครงการ ในพื้นท่ีต าบลพบพระ เป็นพื้นท่ีเปูาหมายในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกสู่
ผู้บริโภคแบบปลอดภัยได้มาตรฐานGAP/เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก คือการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตพืชผักเกษตรปลอดภัย และ การส่งเสริมให้มีการจัดท าแปลงสาธิต
การปลูกมะละกอ GAP/เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลผลิตพืชผักเกษตรปลอดภัย เสนอผ่านหน่วยงานหลักในการด าเนินการ คือ ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกผักตระหนักและลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพในผู้ผลิตและผู้บริโภคในระยะยาว เปูาหมายส าคัญนอกจากการสร้างรายท่ียั่งยืน
ให้กับครอบครัวและชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายการลดพื้นท่ีการปลูกพืชเชิงเด่ียว สร้าง
มูลค่าเพิ่มพืชทางเลือกท่ีมีศักยภาพ มุ่งเน้นสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมด้าน
อาหารปลอดภัยได้มาตรฐานปลอดสารปนเปื้อน นอกจากนี้สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้จัดท า (ร่าง) 
ข้อเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงนิเวศน์และการปูองกันปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน ผ่าน
คณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก เสนอของบประมาณจากงบกลุ่ม
จังหวัดภาคเหลือตอนล่าง 1 (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นท่ี
การปลูกพืชไร่เชิงเด่ียว และส่งเสริมให้เกษตรกรการท าเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน รวมถึงการปลูกไม้
เศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ร่วมกับการปลูกปุาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สร้างจิตส านึกใน
การดูแลรักษาปุา และลดจ านวนพื้นท่ีวิกฤตปัญหาหมอกควัน พร้อมท้ังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ตาม
แนวทางสร้างปุาสร้างรายได้  รวมถึงโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดน าการผลิตไก่พื้นเมืองจังหวัด
ตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดน าการผลิตและปรับระบบการเล้ียงไก่พื้นเมือง
จังหวัดตาก เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร ตลอดจนสอดคล้องกับปริมาณความต้องการไก่พื้นเมือง
ในพื้นท่ีซึ่งราษฎรนิยมบริโภคไก่พื้นเมืองจ านวนมากและปริมาณผลผลิตในพื้นท่ีท่ีมียังไม่เพียงพอยังต้อง
อาศัยการน าเข้าไก่พื้นเมืองจากพื้นท่ีอ าเภอ/จังหวัดใกล้เคียง 

 ต าบลพบพระ เป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีส าคัญของจังหวัดตาก มีการท าการเกษตรท่ีหลากหลาย 
เกษตรกรมีศักยภาพ มีหน่วยงานด้านการเกษตรในพื้นท่ี ท่ีสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ เป็นแหล่งองค์
ความรู้ และแปลงสาธิตให้แก่เกษตรกร จากการลงพื้นท่ีต าบลพบพระของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในปี 
พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา พบว่า เกษตรกรพื้นท่ีต าบลพบพระ มีการปรับเปล่ียนจากการปลูกพืชไร่เชิงเด่ียวสู่
การปลูกพืชเศรษฐกิจพื้นท่ีสูงเพิ่มข้ึน อาทิ ทุเรียน อโวคาโด และพืชท่ีต้องอาศัยความประณีตในการปลูก
อย่างเช่น กล้วยหอมทอง อโวคาโด ดังนั้น แนวทางพัฒนาจึงควรมุ่งประเด็นส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายฐาน
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การตลาดให้ครอบคลุมในทุกระดับ ท้ังตลาดท้องถิ่น ตลาดสินค้าพรีเมี่ยม(Premium) รวมถึงตลาดอีคอมเมร์ซ 

(E-commerce) โดยเฉพาะการพัฒนาตลาดซื้อขายตรงและตลาดประมูลสินค้าเกษตร โดยรายสินค้าท่ีมี
ศักยภาพ สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม คือ สินค้ากล้วยหอมทอง และ อโวคาโด 
ในปัจจุบัน พื้นท่ีต าบลพบพระ มีเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองและอโวคาโด อย่างแพร่หลาย ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากมีบริษัทรับซื้อผลผลิตในพื้นท่ีโดยเฉพาะกล้วยหอมทองซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีจังหวัดตากส่งเสริม
เป็นพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกร อย่างไรก็ตาม ยังพบมีปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอม
ทองในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาซึ่งมีข้อพิพาทระหว่างบริษัทผู้ส่งเสริม-รับซื้อ กับ เกษตรกร ส าหรับการ
พัฒนาต่อยอดสู่เกษตรอุตสาหกรรม (SMAEs) นั้น สืบเนื่องจาก ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวมีผลผลิตออกสู่
ตลาดจ านวนมากประสบปัญหาผลผลิตมีราคาตกต่ าเป็นประจ าทุกช่วงฤดูกาลท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก  
เนื่องจากขาดสถานท่ีขนถ่ายสินค้าท่ีมีอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
ขาดห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาผลผลิต  ขาดเทคโนโลยีในแปรรูปผลผลิต (ตกเกรด) การบรรจุและจัดเก็บ
ในการรักษาคุณภาพและยืดอายุสินค้า ขาดข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเพื่อใช้วางแผนความต้องการและ
ปริมาณการผลิต ท าให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพมีต้นทุนการตลาดสูง ไม่สามารถกระจายสินค้า
ได้ตรงความต้องการของตลาดภายในเวลาท่ีก าหนด ท าให้ผลผลิตเสียหาย  เกษตรกรต้องรีบขายผลผลิต
ภายในเวลาท่ีจ ากัด  ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีอ านาจต่อรองในเรื่องราคาได้  ท าให้ผลตอบแทนท่ีได้รับไม่เป็น
ธรรม ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตร รวมถึงศูนย์
เทคโนโลยีสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตร-คัดบรรจุผลผลิต รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
เพื่อเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะช่วยเหลือและเพิ่มช่องทางเลือกให้แก่เกษตรกร ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการ
รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรไปยังตลาดภายในประเทศท่ัวทุกภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยลด
ต้นทุนทางการตลาดและระบบ Logistic นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิต
ทางการเกษตร โดยใช้การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน ภายใต้กลไกตลาด เป็นการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่ วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

นอกจากผลผลิตสินค้าเกษตรแล้ว พื้นท่ีต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ ยังมีศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซึ่งยังขาดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและการประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จัก และมี
โอกาสท่ีส าคัญ คือ อ าเภอพบพระเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งภาครัฐผลักดันให้
เป็นเขตพัฒนาการค้า-อุตสาหกรรม ท่ีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเช่ือมโยงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใน
อนาคต สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอพบพระได้อย่างยั่งยืน ต่อไป 
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ประเดน็ปญัหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลพบพระ 
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 

 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา 

1. ขาดเอกสารสิทธิในท่ีดินท ากิน (เปล่ียนแปลงไม่ได้ /
สทก/สปก) 

1. แก้กฎหมายน าเสนอเพื่อสามารถเปล่ียนช่ือในการ
ครอบครองโดยใช้สิทธิของการเป็นเกษตรกร 

2. ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกท าให้แหล่งน้ าไม่อุดม
สมบูรณ์ 

2. ฟื้นฟูและปลูกปุาบริเวณต้นน้ า 

3. ยังไม่ได้รับเงนิจากการขายผลผลิต(ข้าวโพด) 3. สภาเกษตรจังหวัดช่วยด าเนินการติดตาม 
4. แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

4. บริหารจัดการแหล่งน้ าโดยแบ่งโซนใช้น้ าในแต่ละ
พื้นท่ีเป็น 3 ช่วง (เช้า กลางวัน เย็น) 

5. เกษตรกรมีปัญหาหนี้สินจากภาคการเกษตร 5. ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบพอเพียงตาม
โครงการตามแนวพระราชด าริ และให้เกิดการรวมกลุ่ม
สร้างอาชีพเสริมให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของพื้นท่ี 

6. ขาดความรู้ในการบริหารจัดการและแนวทางแก้ไข
ปัญหาของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

6. มีการอบรมและพัฒนาแผนการด าเนินงานในการ
จัดการ(ทุน) 

7. เส้นทางคมนาคมในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 7. จัดท าแผนแม่บทชุมชน/ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
8. ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันของกลุ่มเกษตรกรท าให้
ไม่สามารถหาข้อยุติได้ 

8. มีการประชุม ปรึกษาหารือ โดยผ่านการท า
ประชามติของชุมชน 

9. เมล็ดพันธ์ถูกครอบโดยทุนสามาร 9. สร้างศูนย์การรักษาเมล็ดพันธุ์อย่างครบวงจรและ
สร้างผู้น าความรู้เพื่อให้มีความช านาญเกี่ยวกับการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ 
- ท าฐานข้อมูลถึงภาวะเศรษฐกิจของชุมชน 

10. การลอกเลียนแบบการท าอาชีพโดยขาดความรู้
ความเข้าใจ 

10. น าเรื่องมาตรฐานและการจดทะเบียนอาชีพมาใช้
เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

 11. ส่งเสริมสนับสนุนการท าแผนแม่บทชุมชนจาก
ระดับหมู่บ้านสู่ระดับต าบล 

 12. ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตโดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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6.) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร ต าบลพบพระ 

วิสัยทัศน์ 
ต าบลพบพระตลาดกลางสินค้าเกษตรมูลค่าสูง มุ่งม่ันพัฒนาสู่ศูนย์กลางการรวบรวมและกระจายสินค้า
เกษตรเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 

พันธกิจ 
 
 

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

สภาพพื้นท่ีอย่างเหมาะสมและท่ัวถึง 
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์และความอุดม

สมบูรณ์ของปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 

1 .  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
เกษตรกรให้ เกิดความมั่นคง 
ความมั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
2.พัฒนาขีดความ สามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตร และความมั่งคงในอาชีพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์
อย่างยั่งยืน 

1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการ
พัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรมูลค่าสูง ด้วยระบบเกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ บริหารจัดการด้วยระบบ
เกษตร 4.0  
3. สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กร สถาบัน 
เกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการ เกษตร 
สร้างเกษตรกรผู้ประกอบการ 
5. พัฒนาและปรังปรุง  แหล่งน้ าระบบ
ช ล ป ร ะ ท า น เ พื่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร ใ ห้ มี
ประสิ ทธิภ าพและเป็ นไปอย่ า ง ท่ัว ถึ ง
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
6. ฟื้นฟูทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด
ต้นทุน 

1. เกษตรกรต าบลพบพระ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาเกษตรกรรมในพื้นท่ี 
2. เกษตรกรต าบลพบพระมีขีดความสามารถใน
การผลิตและจัดการสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ด้วย
ระบบเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ บริหาร
จัดการด้วยระบบเกษตร 4.0 
3. เกษตรกรต าบลพบพระลดการปลูกพืชไร่
เชิงเด่ียว พืชเศรษฐกิจหลักของต าบลเป็นพืชท่ี
สร้างรายได้ อาทิ กล้วยหอมทอง อโวคาโด แมค
คาเดเมีย โกโก้  
4. เกษตรกรต าบลพบพระมีการรวมกลุ่ม ผลิต 
แปรรูป จ าหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่างๆในการสนับสนุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
5. ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของต าบลพบพระ 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
7. ต าบลพบพระได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรมูลค่าสูง มุ่ง
สู่การเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและกระจาย
สินค้าเกษตรเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
6. ระบบนิเวศน์มีความสมดุล โดยการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลพบพระ 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
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
: แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร(จากแผน
ชุมชน) 

เพื่อให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวกและขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร(จากแผน
ชุมชน) 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการ ปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร(จากแผน
ชุมชน) 

เพื่อให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวกและขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร(จากแผน
ชุมชน) 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการ ซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตร(จากแผน
ชุมชน) 
 

เพื่อให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวกและขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

ซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร(จากแผน
ชุมชน) 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต(จากแผนชุมชน) 

เพื่อให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวกและขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต(จาก
แผนชุมชน) 
 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต(จากแผนชุมชน) 

เพื่อให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวกและขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
(จากแผนชุมชน) 
 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลพบพระ 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
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
: แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการ ซ่อมแซมถนน
คอนกรีต(จากแผนชุมชน) 
 

เพื่อให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวกและขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
(จากแผนชุมชน) 
 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง(จากแผน
ชุมชน) 

เพื่อให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวกและขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง(จาก
แผนชุมชน) 
 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง(จากแผน
ชุมชน) 

เพื่อให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวกและขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง(จาก
แผนชุมชน) 
 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง(จากแผน
ชุมชน) 

เพื่อให้การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวกและขยายความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ิน 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง(จาก
แผนชุมชน) 
 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการจัดซื้อลูกรังหรือ
หินคลุก 

เพื่อให้การซ่อมแซมและ
ท านุบ ารุงเส้นทางคมนาคม
และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 

จัดซื้อลูกรังหรือหินคลุก 
 
 

อบต. 
พบพระ 

    

กองช่าง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลพบพระ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 
 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
: แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดซื้อวััสดุ
กํอสร๎างถนนตํางๆ 
 
 

เพื่อให้การซ่อมแซมและท านุ
บ ารุงเส้นทางคมนาคมและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 

จัดซื้อวััสดุกํอสร๎าง
ถนนตํางๆ 
 

อบต.พบพระ     กองช่าง 

โครงการปรับปรุงถังพัก
น้้าั(จากแผนชุมชน) 

เพื่อให๎มีน้้าเพียงพอตํอการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ปรับปรุงถังพักน้้าั
(จากแผนชุมชน) 
 

อบต.พบพระ/ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

    

กองชําง/ 
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

โครงการซํอมแซมถังพัก
น้้าั(จากแผนชุมชน) 

เพื่อให๎มีน้้าเพียงพอตํอการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ซํอมแซมถังพักน้้าั
(จากแผนชุมชน) 
 

อบต.พบพระ/ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

    

กองชําง/ 
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

โครงการกํอสร๎างถังพักน้้าั
(จากแผนชุมชน) 

เพื่อให๎มีน้้าเพียงพอตํอการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

กํอสร๎างถังพักน้้าั
(จากแผนชุมชน) 
 

อบต.พบพระ/ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างถนนลูกรัง. ม4 ต.
พบพระ - ม.11ต.ช่อง
แคบ 

การคมนาคมสะดวกและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง. 
ม4 ต.พบพระ - ม.
11ต.ช่องแคบ 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    

กองช่าง/ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 

การคมนาคมสะดวกและการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 2 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    

กองช่าง/ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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   49 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลพบพระ 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 
: การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
: แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

โครงการขุดลอกคลอง/ั
ล้าห๎วยล้าเหมืองั/บึง/ั
อํางเก็บน้้าั/บํอบาดาลั
(จากแผนชุมชน) 

เพื่อให๎มีน้้าเพียงพอตํอการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ขุดลอกคลอง/ัล้าห๎วยล้า
เหมืองั/บึง/ัอํางเก็บน้้าั/
บํอบาดาลั(จากแผน
ชุมชน) 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซมล้าเหมือง/ับึงั/
อํางเก็บน้้า/บํอบาดาลั
(จากแผนชุมชน) 

เพื่อให๎มีน้้าเพียงพอตํอการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ปรับปรุง/ซํอมแซมล้า
เหมือง/ับึงั/อํางเก็บน้้า/
บํอบาดาลั(จากแผน
ชุมชน) 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    

กองชําง/ 
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

โครงการขุดเจาะบํอน้้า
บาดาล(แผนชุมชน) 

เพื่อให๎มีน้้าเพียงพอตํอการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ขุดเจาะบํอน้้าบาดาล(แผน
ชุมชน) 
 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการขุดสระเก็บน้้าั
(จากแผนชุมชน) 

เพื่อให๎มีน้้าเพื่อการท้า
เกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บน้้าั(จากแผน
ชุมชน) 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง 

    

กองชําง/ 
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

โครงการส่งเสริมการร่วม
กลุ่มผู้ประกอบการด้าน
เกษตรกรรม(แผนชุมชน) 

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
รวมกลุ่มผู้ประกอบการ 

ส่งเสริมการร่วมกลุ่ม
ผู้ประกอบการด้าน
เกษตรกรรม(แผนชุมชน) 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ทุกส่วนราชการ 
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   50 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลพบพระ 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
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
: แผนงานเคหะและชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 4 

การคมนาคมสะดวกและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 4 
 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านผากะเจ้อ 
ต าบลพบพระ-บ้านทรัพย์
เจริญ ต าบลวาเล่ย ์

การคมนาคมสะดวกและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านผากะเจ้อ 
ต าบลพบพระ-บ้านทรัพย์
เจริญ ต าบลวาเล่ย ์

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

การคมนาคมสะดวกและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง การคมนาคมสะดวกและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเลี่ยงเมือง
ตะวันออก 

การคมนาคมสะดวกและ
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางเลี่ยง
เมืองตะวันออก 
 
 

อบต. 
พบพระ/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    
กองช่าง/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลพบพระ 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
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
: แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

โครงการสํงเสริมอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง(เชํนักลุํมทอผ๎า
,กลุํมท้าปุ๋ยอินทรีั,ท้าน้้า
ด่ืม, เพาะเห็ด,ปลูกผัก, 
เลี้ยงสัตว์ัฯลฯ)ั(จากแผน
ชุมชน) 

เพื่อสํงเสริมกลุํมอาชีพ 
 

สํงเสริมอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง(เชํนั
กลุํมทอผ๎า,กลุํมท้าปุ๋ย
อินทรีั ,ท้าน้้าด่ืม, เพาะเห็ด
,ปลูกผัก, เลี้ยงสัตว์ั ฯลฯ)ั
(จากแผนชุมชน) 
 

อบต. 
พบพระ 

    
กองสวัสดิการ

สังคม 

โครงการสํงเสริมการปลูก
ต๎นไม๎ัผลไม๎ยืนต๎นและ
ขยายพันธุ์พืชตํางๆ 

เพื่อสํงเสริมกลุํมอาชีพ สํงเสริมการปลูกต๎นไม๎ั
ผลไม๎ยืนต๎นและขยายพันธุ์
พืชตํางๆ 

อบต. 
พบพระ 

    
กองสวัสดิการ

สังคม 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:  ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
: แผนงานด้านการเกษตร 

โครงการปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

อบต. 
พบพระ 

    
กอง

สาธารณสุข 
โครงการปลูกปุาในพื้นท่ี
ตรวจยึด 

เพื่อปูองกันรักษาความ
สมดุลทางธรรมชาติ 

ปลูกปุาในพื้นท่ีตรวจยึด 
 

อบต. 
พบพระ 

    
กอง

สาธารณสุข 
โครงการปลูกปุาในพื้นท่ี
ปุาสาธารณะ 

เพื่อปูองกันรักษาความ
สมดุลทางธรรมชาติ 

ปลูกปุาในพื้นท่ีปุา
สาธารณะ 
 

อบต. 
พบพระ 

    
กอง

สาธารณสุข 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลพบพระ 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 
: การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:  ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
: แผนงานด้านการเกษตร 

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อปูองกันรักษาความ
สมดุลทางธรรมชาติ 

รณรงค์สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อบต. 
พบพระ 

    
กอง

สาธารณสุข 

โครงการจ้างเหมาปักหลัก
เขตปุา/จัดท าแนวกั้นไฟ 

เพื่อปูองกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาปักหลักเขตปุา/
จัดท าแนวกั้นไฟ 
 

อบต. 
พบพระ 

    
กอง

สาธารณสุข 

โครงการจัดต้ังปุาชุมชน เพื่อปูองกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดต้ังปุาชุมชน 
 
 

อบต. 
พบพระ 

    
กอง

สาธารณสุข 

โครงการอบรมอาสาสมัคร
ท้องถ่ินปูองกันไฟปุา 

เพื่อปูองกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมอาสาสมัคร
ท้องถ่ินปูองกันไฟปุา 
 

อบต. 
พบพระ 

    
กอง

สาธารณสุข 

โครงการฟื้นฟูป่าต๎นน้้า เพื่อปูองกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ฟื้นฟูป่าต๎นน้้า 
 
 

อบต. 
พบพระ 

    
กอง

สาธารณสุข 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลพบพระ 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 
: การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว สินค้า otop 
และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรม และการท่องเท่ียว 
: แผนงานการเกษตร 

โครงการอุดหนุน
หนํวยงาน/องค์กรตํางๆ
อุดหนุนการจัดงานวัน
เกษตรอ าเภอพบพระ 

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก 
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท่ีดี 

อุดหนุนหนํวยงาน/องค์กร
ตํางๆอุดหนุนการจัดงาน
วันเกษตรอ าเภอพบพระ 

อบต. 
พบพระ 

    อ าเภอพบพระ 

โครงการอุดหนุนโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีใน
พระราชานุเคราะห์ฯ 

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก 
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท่ีดี 

อุดหนุนโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนท่ีใน
พระราชานุเคราะห์ฯ 
 

อบต. 
พบพระ 

    
เกษตรอ าเภอ

พบพระ 

โครงการอบรมส่งเสริม
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการ
ปูองกันก าจัดศัตรูพีช 

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก 
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท่ีดี 

จัดอบรมส่งเสริมการใช้สาร
ชีวภัณฑ์ในการปูองกัน
ก าจัดศัตรูพีช 

อบต. 
พบพระ 

    
เกษตรอ าเภอ

พบพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
: การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
: แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ร้านค้าชุมชน 

เพื่อมีสถานท่ีกระจายสินค้า
ของกลุ่มอาชีพต่างๆ 

มีสถานท่ีจ าหน่าย สินค้า
ของชุมชน 

เทศบาล 
พบพระ 

    กองช่าง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลพบพระ 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
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
:การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
: แผนงานด้านการเกษตร 
 
 

โครงการขุดลอกล าห้วย   
ล าเหมืองและคลองชุมชน   
(ชุมชนเสนอ)   

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา  
น้ าท่วมและปรับปรุง  
แหล่งน้ าท่ีต้ืนเขิน   

ขุดลอกล าห้วย   
ล าเหมืองและคลอง
ชุมชน 

เทศบาล 
พบพระ 

 
    

กองช่าง 
 

โครงการก าจัดวัชพืช ในราง
น้ า (ชุมชนเสนอ)  

เพื่อก าจัดวัชพืชในรางน้ า 
และรักษาความสะอาด 

ก าจัดวัชพืช ในรางน้ า
   

เทศบาล 
พบพระ 

    
กองช่าง 

 
โครงการขุดสระกักเก็บน้ า   
(ชุมชนเสนอ)   

เพื่อให้มีสระกักเก็บน้ าเพื่อ 
ใช้ในฤดูร้อน   

ขุดสระกักเก็บน้ า เทศบาล 
พบพระ 

    
กองช่าง 

 
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น   
หรือฝายแม้ว (ชุมชนเสนอ)  

เพื่อให้มีแหล่งน้ าเพื่อ  
เกษตรกรรม   

ก่อสร้างฝายน้ าล้น หรือ
ฝายแม้ว 

เทศบาล 
พบพระ 

    
กองช่าง 

 
โครงการผันน้ า (ชุมชนเสนอ) 
  

เพื่อผันน้ ากักเก็บไว้ส าหรับ 
ใช้ประโยชน์ในอนาคต  

ผันน้ ากักเก็บไว้ส าหรับ 
ใช้ประโยชน์ในอนาคต 

เทศบาล 
พบพระ 

    
กองช่าง 

 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ า   
เพื่อการอุปโภคบริโภคและ  
เกษตรกรรม (ชุมชนเสนอ)   

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อ
การอุปโภคบริโภคและ
เกษตรกรรม สระ 50 ไร ่  

 
เทศบาล 
พบพระ 

    
กองช่าง 

 

โครงการบริหารจัดการน้ า    
อย่างเป็นระบบหรือบริหาร   
จัดการในระยะยาว (ชุมชน
เสนอ)   

เพื่อบริหารจัดการน้ า   
และรักษาความสะอาดใน  
รางส่งน้ า   

 
เทศบาล 
พบพระ 

    
กองช่าง 

 

โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อ 
การอุปโภคบริโภคหรือ
การเกษตร 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าไม่
เพียงพอท้ังการอุปโภค
บริโภคหรือการเกษตร 

วางท่อส่งน้ าเพื่อ 
การอุปโภคบริโภคหรือ
การเกษตร 

เทศบาล 
พบพระ 

    กองช่าง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลพบพระ 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 
: การส่งเสริมการท่องเท่ียว สินค้า 
OTOP และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 
: แผนงานด้านการเกษตร 

โครงการส่งเสริมการขาย
หรือการตลาดสินค้าหรือ 
สินค้า OTOP  
(ชุมชนเสนอ) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ  และ
รายได้ 

จัดอบรมหรือจัดหา
ตลาด ปีละ 3 ครั้ง เทศบาล 

พบพระ 
    

กอง
สวัสดิการ 

โครงการรองรับการเข้าสู่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(ชุมชนเสนอ) 

เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่เขต 
เศรษฐกิจพิเศษ 

จัดอบรมหรือคชจ ต่างๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง เตรียมความ
พร้อม 

เทศบาล 
พบพระ 

    
กองวิชาการ
และแผนงาน 

โครงการส่งเสริมการใช้
สาร ชีวภัณฑ์ในการ
ปูองกัน 
ก าจัดศัตรูพืช 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับสนง.เกษตรอ าเภอ
พบพระ เพื่อลดปัญหาการ
ใช้สารเคมี ลดต้นทุนการ
ผลิตมีสินค้า ปลอดภัยจาก
สารเคมี 

จัดอบรมส่งเสริมการใช้
สาร ชีวภัณฑ์ในการ
ปูองกันก าจัดศัตรูพืชแก่
เกษตรกรน าร่อง  

เทศบาล 
พบพระ 

 
   

ส านักปลัด /
เกษตร
อ าเภอ 
พบพระ 

 โครงการคลินิกเกษตร 
เคลื่อนท่ี 

สนับสนุนงบประมาณให้ 
ส านักงานเกษตรกรอ าเภอ 
พบพระ เพิ่มประสิทธิภาพ
ผลผลิตของเกษตร 

 
เทศบาล 
พบพระ 

 
   

ส านักปลัด /
เกษตร
อ าเภอ 
พบพระ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลพบพระ 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 
และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์  
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาด 

-โครงการสง่เสริมการ
ปลูกพืชทางเลือกสู่
ผู้บริโภคแบบปลอดภัย
ได้มาตรฐาน GAP/
อินทรีย์ 
 
 

1 เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก
ตระหนักและลดการใช้สารเคมี ซึง่เป็น
ผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว 
2 เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและ
ชุมชนได้บริโภคผักปลอดภัยจาก
สารเคมี เป็นการช่วยลดรายจ่าย 
3 เพ่ือสร้างรายได้เสริม จากการ
จ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนที่สนใจ
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลผลิต พิช
ผักเกษตรปลอดภัย” 
จ านวน 200 ราย 
- จัดท าแปลงสาธิตการปลุก
พืชผักปลอดภัย 
-จัดท าแปลงสาธิตการปลุก
พืชทางเลือก มะละกอ
GAP/เกษตรอินทรีย์ 

จังหวัดตาก     

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

 

- โครงการสง่เสริมการ
ผลิตพืชผักปลอดภัย
(ปลูกผักกางมุ้ง) เรือนจ า
จังหวัดตาก 

1 เพ่ือให้ผู้ต้องขังตระหนักและลดการ
ใช้สารเคมี ซึง่เป็นผลดีต่อสุขภาพใน
ระยะยาว 
2 เพ่ือให้ผู้ต้องขังและชุมชนได้บริโภค
ผักปลอดภัยจากสารเคมี เป็นการช่วย
ลดรายจ่าย 
3 เพ่ือสร้างรายได้เสริม จากการ
จ าหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษ 
4 เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไปและประชาชนที่สนใจ
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- จัดท าโรงเรือนปลุกผัก
กางมุ้ง 
 

จังหวัดตาก     

เรือนจ า จ.ตาก 
กษ. /กษจ. / 

พณ /สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอพบพระ / ต าบลพบพระ 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  
การพัฒนาอตุสาหกรรม
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 าเภอพบพระ / ต าบลพบพระ 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 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
การลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม และการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการภาครัฐ 

โครงการเสริมสร้างการรับรู้
ด้านกฎหมายและการให้
ความช่วยเหลือประชาชนผู้
ด้วยโอกาส 
 
 

1 เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายและการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้วยโอกาส
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงการ
คุ้มครองสิทธิด้านกฎหมาย การ
ปูองกันภัยจากปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 
3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
อ านวยความยุติธรรมอย่างเท่า
เทียมกัน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชนให้
เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

จังหวัดตาก     

ยุติธรรม จ.ตาก/ 
สกจ. และ
หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง 

 

- 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 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ
จังหวัดตาก ประกอบไปด้วย 
ชุดดินที่ 18 
ชุดดินที่ 31 
ชุดดินที่ 33 
ชุดดินที่ 36 
ชุดดินที่ 55 
ชุดดินที่ 56 
ชุดดินที่ 62 
ที่มา : LDD Soil Guide 
สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย 
กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 



 

 

 

     

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 



 
 
    ชุดดิน : ชุดดินเดิมบาง (Db) ชุดดินน่าน (Na) ชุดดินนครปฐม (Np)  
     ชุดดินผักกาด(Pat) ชุดดินสุโขทัย (Skt) ชุดดินท่าตูม (Tt)  
     ชุดดินอุตรดิตถ์ (Utt) และชุดดินระโนด (Ran) 
 
    ลักษณะเด่น :  
    กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็น
    ด่าง การระบายน้้าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
   
    ปัญหา :  
    โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง ท้าให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้้าและน้้า
    ท่วมขังในฤดูฝน ท้าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้้า 
   
แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบ
พืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 
สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด้า 35-40 วัน พัฒนา
แหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้้าหรือท้านาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท้าร่อง
แบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 
 ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่อง
แปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้้าที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 
กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม 

กลุ่มชุดดินที่ 7 

 
 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 29 
 

     ชุดดิน :ชุดดินบ้านจ้อง (Bg) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินโชคชัย(Ci)  
     ชุดดินแม่แตง (Mt)ชุดดินหนองมด (Nm) ชุดดินปากช่อง (Pc) 
     และชุดดินสูงเนิน (Sn) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดิน 
     เนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้้าดีถึงดี 
     ปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
   
      ปัญหา :  
     ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ขาดแคลนน้้า และเกิดการชะล้างพังทลาย
     สูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีลาดชัน บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมาก 
   
แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 -2 ตัน/ไร่ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 
กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีระบบ
อนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับ
เป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 200-
300 กิโลกรัม/ไร่ 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 
กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ท้าคันดิน ท้าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
แซม ท้าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าใน
แปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม 
 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 31 

 
    ชุดดิน : ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดินโป่งตอง 
     (Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su) 
 
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก  
     ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้้าดี ความอุดม 
     สมบูรณ์ต่้า 
   
      ปัญหา :  
     ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความอุดม
     สมบูรณ์ต่้า ขาดแคลนน้้า เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้า 
     ดินในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน และบางพ้ืนที่มีก้อนกรวดหรือเศษ
     หินกระจัดกระจายอยู่ที่ผิวดิน 
แนวทางการจัดการ :  

 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน้ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นป่า พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 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) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ท้าแนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝก
เฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การสร้างคันดิน ท้าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน ท้า
แนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าใน
แปลงปลูก 
 

 

 

 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 33 
 
    ชุดดิน : ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินก าแพงเพชร (Kp) ชุดดิน 
     ก าแพงแสน (Ks) ชุดดินล าสนธิ (Ls) ชุดดินน้ าดุก (Nd) ชุดดิน
     ธาตุพนม (Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph) 
     
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจาก
     ตะกอนแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรด 
     เล็กน้อยถึงเป็นกลางการระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดม 
     สมบูรณ์ปานกลาง 
         
    ปัญหา :  

ขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน บางพ้ืนที่อาจพบชั้นดาน
แข็งที่เกิดจากการเกษตรกรรม 

  
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 38 
 
 
     ชุดดิน : ชุดดินเชียงใหม่ (Cm) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) ชุดดินดอนเจดีย์(Dc) 
     ชุดดินไทรงาม (Sg) และชุดดินท่าม่วง (Tm) 
  
    ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่น้้า มีปฏิกิริยาดิน
     เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลางการระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความ
     อุดมปานกลาง 
   
    ปัญหา :  
     เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน 
     บางพ้ืนที่อาจมีน้้าท่วมขัง หรือไหลบ่าท่วมขังอย่างฉับพลันในระยะ
     ที่มีฝนตกหนัก 
  
แนวทางการจัดการ :  
 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ้ารุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 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) ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีวัสดุคลุมดิน ท้าแนวรั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก 
เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง จัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล เลือกพ้ืนที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการท่วมขังของน้้า ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุง
หลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้าแนว
รั้วหรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ตามชนิดพืชที่ปลูก จัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 
 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินแห้ง 

กลุ่มชุดดินที่ 48 

 
    ชุดดิน : ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินน้ าชุน (Ncu) ชุดดินพะเยา (Pao) 
     และชุดดินท่ายาง (Ty)  
   
     ลักษณะเด่น :  
     กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพ้ืนภายใน
     ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็น 
     กลาง การระบายน้้าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
        
    ปัญหา :  

ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
ขาดแคลนน้้า และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ในพ้ืนที่
ที่มีความลาดชัน 

 แนวทางการจัดการ :  
 พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน้าดินมาก ไม่ควรน้ามาใช้ประโยชน์ ปล่อยไว้ให้
เป็นป่า พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
  ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 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) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ไถ
พรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือท้าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้
น้้าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การสร้างคันดิน ท้าขั้นบันได ท้าฐานปลูกเฉพาะ
ต้น ปลูกพืชคลุมดิน ท้าแนวรั้วหรือท้าฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่ง
น้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 

 

 

 

 

 



กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน เขตดินชื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 62 
 

 ชุดดิน : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : slope complex)   

 ลักษณะเด่น :  
  พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา 
 ส้ารวจและจ้าแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษา
 ส้าหรับการเกษตร   

 ปัญหา :  
  มีความลาดชันสูงมาก ในพ้ืนที่ท้าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่าง
 รุนแรง ขาดแคลนน้้าและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน 

  แนวทางการจัดการ :  
  ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้้าล้าธาร ในกรณีที่
 จ้าเป็นต้องน้ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ้าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึงความ
 เหมาะสมของดินส้าหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ใน
 บริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่งน้้าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุม
 ดิน ท้าแนวรั้วหญ้าแฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการท้าลายไม้พ้ืนล่าง ส้าหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มี
 ศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่า สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปการส ารวจข้อมูลเกษตรกรระดับจังหวดั 
จังหวัดตาก 

ข้อมูล ณ วันที ่7  กรกฎาคม 2558 

อ าเภอ 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้ในระบบ ข้อมูลเกษตรกรผู้เป็นหนี้นอกระบบ 

จ านวน 
(ราย) 

มูลหนี้ (บาท) 

ความจ าเป็นเดือดร้อน
การเป็นหนี ้

การวิเคราะห์ความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร (ราย) จ านวน 

(ราย) 
มูลหนี้ 
(บาท) 

ความจ าเป็น
เดือดร้อนการเป็น

หนี ้

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 
                   

 

 


















































































































