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โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

 

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

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

การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องค านึงถึง เนื่องจาก
เป็นการเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้
ความส าคัญกับ คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้
ประเทศไทยก็ยังพอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพ้ืนที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง 
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ต าบลยกกระบัตร มี 12 หมู่บ้าน 
(ระบบสถิติทางการทะเบียน ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2559) 

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016 
         กรมการปกครอง Agi-Map 2559 

 

ต าบลยกกระบัตร 
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่ 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

 

ประวัติความเป็นมา ต าบลยกกระบัตร 

สมัยเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชด ารงต าแหน่ง หลวงยกกระบัตร ได้ยกกองทัพขึ้นไปเมืองเชียงใหม่เพ่ือ
ปราบกบฏ และระหว่างทางได้มาพักแรม ณ บริเวณท่ีแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของต าบลยกกระบัตร 

 

สภาพทั่วไปของต าบล 

 ต าบลยกกระบัตร มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐๑.๕๑ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๑๘๘,๔๔๓ ไร่ แบ่งเป็น
พ้ืนที่ เกษตรกรรม ๒๗ ,๔๐๙ ไร่  พ้ืนที่ป่ าไม้  ๑๕๒ ,๐๔๗.๖๓ ไร่  พ้ืนที่ อยู่อาศัย  ๗ ,๕๔๕ ไร่  พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ ๑,๔๗๔ ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ ๑ บ้านคลองไม้แดง     หมู่ที่ ๗ บ้านแม่เชียงราย 

หมู่ที่ ๒ บ้านยกกระบัตร     หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่สามัคคี 

หมู่ที่ ๓ บ้านท่าไผ่      หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแม่ล่าง 

หมู่ที่ ๔ บ้านสองแคว      หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่สามัคคีเหนือ 

หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ระวาน     หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเชียงคาใต้ 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเชียงคา     หมู่ที่ ๑๒ บ้านสองแควพัฒนา 

มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้  

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลก้อ         อ าเภอลี้       จังหวัดล าพูน 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต าบลสามเงา   อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลแม่พริก   อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง
       ต าบลวังหมัน   อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
        ต าบลวังจันทร์  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลบ้านนา   อ าเภอสามเงา  จังหวัดตาก 

 

ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้างในตอนกลางของต าบล ซีกตะวันตกเป็นแนวเทือกเขา ได้แก่ ดอย

ไม้แดง ดอยเม่น และดอยขุนห้วยห้า ซีกตะวันออกมีภูเขา ได้แก่ ดอยม้าเฒ่า  
แม่น้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าวังไหลจากเหนือลงใต้ มีล าห้วยเล็กๆ อีกหลายแห่ง นอกจากนี้มีอ่างเก็บน้ า 

หนองจระเข้ และหนองตีนดอยซึ่งเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
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จ านวนประชากร   

มีจ านวนประชากรทั้งหมด 8,220 คน  แยกเป็นชาย 4,060 คน หญิง 4,160 คน ประชากรในต าบล
ยกกระบัตรมีครัวเรือนทั้งหมด  2,434 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย ๒๗.๒๖ คน/ตารางกิโลเมตร ความ
หนาแน่นของบ้านเรือนต่อพ้ืนที่ ๘.๐๗ หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน

ทั้งสิ้น 
จ านวนราษฎร(คน) 

ชาย หญิง ทั้งสิ้น 
1 บ้านตลองไม้แดง 195 346 357 703 
2 บ้านยกกระบัตร 154 287 278 565 
3 บ้านท่าไผ่ 297 534 566 1,100 
4 บ้านสองแคว 355 372 426 798 
5 บ้านแม่ระวาน 138 275 260 535 
6 บ้านหนองเชียงคา 324 588 611 1,199 
7 บ้านแม่เชียงราย 139 253 260 513 
8 บ้านใหม่สามัคคี 174 290 277 567 
9 บ้านหนองแม่ล่าง 77 137 153 290 

10 บ้านใหม่สามัคคีเหนือ 161 302 267 569 
11 บ้านหนองเชียงคาใต้ 182 393 408 801 
12 บ้านสองแควพัฒนา 143 281 316 597 

รวม 2,339 4,058 4,179 8,237 
ที่มา : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

อาชีพ 

อาชีพส่วนใหญ่ของราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ ท านา ท าไร่ข้าวโพด ไร่ถั่วเหลือง และท า
สวน เช่น สวนล าไย สวนกล้วยไข่ มะละกอ  

หน่วยธุรกิจในต าบล 

- โรงสี       จ านวน ๑๒ แห่ง 
- ร้านขายของช า      จ านวน ๗๑ แห่ง 
- ปั๊มน้ ามัน (ปั๊มหลอด)     จ านวน ๘ แห่ง 
- ปั๊มน้ ามัน (หัวจ่าย)     จ านวน ๒ แห่ง   

การเกษตรกรรม  

ต าบลยกกระบัตรมีสภาพพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น  ท าสวน (ล าไย) ท าไร่ (กล้วยไข่, 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ท านา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของราษฎรในต าบล ซึ่งการท าไร่กล้วยไข่ได้ให้ผลผลิต จ านวน 
3,500 กิโลกรัม/ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมีพ่อค้ามารับซื้อในพื้นที่ 
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พืชเศรษฐกิจ คือ ล าไย, ข้าว, กล้วยไข่, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วเหลือง, มะละกอ 
  สัตว์เศรษฐกิจ คือ วัว, หมู, กระบือ, ครั่ง 
 

การศึกษา 

o ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง ได้แก่ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ ๑ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไผ่ หมู่ที่ ๓ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแคว หมู่ที่ ๔ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ ๖ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ 
o โรงเรียนประถมศึกษา ๕ แห่ง ได้แก่ 
- โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ ๑ 
- โรงเรียนบ้านท่าไผ่ หมู่ที่ ๓ 
- โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ ๖ 
- โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ขยายโอกาส) หมู่ที่ ๑๐ 
- โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว หมู่ที่ ๑๒ 
o โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง ไดแ้ก่ 
- โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม หมู่ที่ ๖ 
o ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน ๑๑ แห่ง 
o หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ๑๒ แห่ง 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา   

o ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง ได้แก่ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ ๑ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไผ่ หมู่ที่ ๓ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแคว หมู่ที่ ๔ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ ๖ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ 
o โรงเรียนประถมศึกษา ๕ แห่ง ได้แก่ 
- โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ ๑ 
- โรงเรียนบ้านท่าไผ่ หมู่ที่ ๓ 
- โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ ๖ 
- โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ขยายโอกาส) หมู่ที่ ๑๐ 
- โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว หมู่ที่ ๑๒ 
o โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง ได้แก่ 
- โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม หมู่ที่ ๖ 
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o ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน ๑๑ แห่ง 
o หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ๑๒ แห่ง 

 

สาธารณสุข 

o โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๕ แห่ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าไผ่ หมู่ที่ ๓ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ระวาน หมู่ที่ ๕ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ ๖ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่เชียงราย หมู่ที่ ๗ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ 
o อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ ๑๐๐% 
o อาสาสมัครสาธารณสุข ๑๙๔ คน 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

o สถานีต ารวจ ๑ แห่ง 
- สถานีต ารวจภูธรยกกระบัตร หมู่ที่ ๕ 
o สถานีดับเพลิง - แห่ง 
o จุดตรวจ ๑๒ แห่ง 

 

การบริการขั้นพื้นฐาน 

1) การคมนาคม ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

การคมนาคมติดต่อของต าบลยกกระบัตร แบ่งได้ดังนี้ 

- การคมนาคมติดต่อกับอ าเภอสามเงา ถนน รพช. หมายเลข ๑๑๐๐๐ สายสนามบิน 
เขื่อนภูมิพล – บ้านแม่ระวาน เชื่อมกับถนนสายพหลโยธิน – เขื่อนภูมิพล 

- การคมนาคมติดต่อภายในต าบล และต าบลใกล้เคียง ใช้ถนน รพช. สายบ้านวังไคร้ – 
บ้านสองแคว และสายบ้านนาตาโพ – บ้านแม่เชียงราย และถนนลูกรังที่มีโครงข่ายเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียง 

- การบริการรถโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ 
 (๑) การบริการ มีรถโดยสารผ่านถนน รพช. หมายเลข ๑๑๐๐๖ 
 (๒) รถบรรทุกที่ขนผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งใช้โดยสารด้วย  
 

2) โทรคมนาคม  
- ที่ท าการไปรษณีย์ - แห่ง 
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 12 ตู้ 
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3) การไฟฟ้า 
- หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง จ านวน ๑๒ หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ มีพ้ืนที่รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ ๙๘ ของพ้ืนที ่ 

 

4) การประปา 
- ประปาหมู่บ้าน ๑๐ แห่ง 

 

สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- แม่น้ าวัง พื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์ ๕๐,๐๐๐ ไร่ จ านวน ๒,๑๐๐ ครัวเรือน 
- หนองจระเข้ พื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่ จ านวน ๑,๐๑๔ ครัวเรือน 
- หนองจะหลอด พื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์ ๕๐,๐๐๐ ไร่ จ านวน ๖๖๔ ครัวเรือน 
- หนองปูเรียน พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ๑๐๐ ไร่ จ านวน ๓๕๐ ครัวเรือน 

 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย ๘ แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น ๑๐๐ แห่ง 
- บ่อโยธาฯ ๘๙ แห่ง 
- อ่างเก็บน้ า ๒ แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน ๑๐ แห่ง 

 ป่าไม้หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ 
 

กลุ่มจัดตั้ง 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒ รุ่น จ านวน ๑๐๔ คน 

- อาสาสมัครต ารวจบ้าน ๑ รุ่น   -     กลุ่มกล้วยไข่ หมู่ที่ ๓,๑๒ 
- เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแม่ระวาน หมู่ที่ ๕ -     ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑๒ 
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๕, ๑๒  -     กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ หมู่ที่ ๖, ๑๒ 
- กลุ่มท าน้ าปลา หมู่ที่ ๕   -     กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๗  
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๒. สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลยกกระบัตร 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา 

พื้นที่เกษตร 
25,135.96 ไร่ 

15% 

พื้นที่น้ า 
5,395 ไร ่

3% 

พื้นที่อื่นๆ 
5,622 ไร ่

4% 

พื้นที่ป่า 
130,713 ไร ่

78% 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีป่า 

พื้นที่ต าบลยกกระบัตร
166,865.96  ไร่ 

พื้นทีต่ าบลยกกระบัตร 
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( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา 

พื้นที่เพาะปลูก 
22,558 ไร ่

90% 

พื้นที่ปศุสัตว ์
2,537 ไร ่

10% 

พื้นที่ประมง 
40.96 ไร ่

0% 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเพาะปลูก 
พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว์ 
พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลยกกระบัตร 

พื้นทีก่ารเกษตร
25,135.96 ไร่ 
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( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา 

ข้าวเจ้า 
4,854 ไร ่
21.52% 

ข้าวเหนียว 
503 ไร่ 
2.23% 

ข้าวโพด 
10,113 ไร ่
44.83% 

มันส าปะหลัง 
5,826 ไร ่
25.83% 

 อ้อย 
122 ไร ่
0.54% 

ล าไย 
86 ไร ่

0.38% 

กล้วยไข ่
1,000 ไร ่
4.43% 

ฝร่ัง 
54 ไร ่

0.24% 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวเจ้า 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวเหนียว 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพด 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ กล้วยไข่ 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ฝรั่ง 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
22,558 ไร ่
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลยกกระบัตร 

ครัวเรือนเกษตรกร ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

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

รวม ชาย หญิง ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

ร้อยละ 

1 คลองไม้แดง 703 346 357 195 148 75.90 

2 ยกกระบัตร 565 287 278 154 132 85.71 

3 ท่าไผ่ 1,100 534 566 297 224 75.42 

4 สองแคว 798 372 426 355 288 81.13 

5 แม่ระวาน 535 275 260 138 103 74.64 

6 หนองเชียงคา 1,199 588 611 324 246 75.93 

7 แม่เชียงราย 513 253 260 139 120 86.33 

8 ใหม่สามัคคี 567 290 277 174 117 67.24 

9 หนองแม่ล่าง 290 137 153 77 64 83.12 

10 ใหม่สามัคคีเหนือ 569 302 267 161 50 31.06 

11 หนองเชียงคาใต้ 801 393 408 182 174 95.60 

12 สองแควพัฒนา 597 281 316 143 133 93.01 

รวม 12 หมู่ 8,237 4,058 4,179 2,339 1,799 76.91 

ที่มา : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

 
อาชีพหลักของเกษตรกร 
 

พืช ร้อยละ 89.83 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

ปศุสัตว์ ร้อยละ 4.30 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

ประมง ร้อยละ 2.50 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

แปรรูป ร้อยละ 1.87 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

ไร่นาสวนผสม ร้อยละ 1.50 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลยกกระบัตร 

ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา 
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  ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดตาก 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลยกกระบัตร 

1. ด้านเกษตรกรรม  
 

พื้นที่ท าการเกษตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ปี 2558  

อ าเภอสามเงา ข้าว รวม พืชไร่ รวม พืชสวน รวม 

 
ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 

 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย 

 
ล าไย กล้วยไข่ ฝรั่ง 

  ต าบลสามเงา  813 - 813 2,549 23 - 2,572 2,448 114 20 2,582 
 ต าบลวังหมัน  3,002 - 3,002 5,879 383 198 6,460 227 266 145 638 
 ต าบลยกกระบัตร  4,854 503 5,357 10,113 5,826 122 16,061 86 1,000 54 1,140 
 ต าบลย่านรี  1,385 - 1,385 2,520 290 - 2,810 2,213 33 4 2,250 
 ต าบลบ้านนา  - - - 19 - - 19 27 - - 27 
 ต าบลวังจันทร์  2,414 - 2,414 8,142 4,959 706 13,807 461 767 553 1,781 

 รวม  12,468 503 12,971 29,222 11,481 1,026 41,729 5,462 2,180 776 8,418 

ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา กรกฎาคม 2559 
 

 

๑๗ 



18 
   

2. ด้านปศุสัตว์ 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ 

1 คลองไม้แดง  - 

2 ยกกระบัตร 303 

3 ท่าไผ่  179 

4 สองแคว   733 

5 แม่ระวาน  692 

6 หนองเชียงคา   363 

7  แม่เชียงราย 879 

8 ใหม่สามัคคี  796 

9 หนองแม่ล่าง  - 

10 ใหม่สามัคคีเหนือ 108 

11 หนองเชียงคาใต้   51 

12 สองแควพัฒนา 514 

รวม 4,618 
 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
        สภาเกษตรกรจังหวัดตากเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 2558 

3. ด้านประมง 

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลยกกระบัตร อ าเภอท่าสองยาง 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก 3 มกราคม 2559 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง  

 52 ราย 

พ้ืนที่ด้านการประมง  

40.96ไร่ 

เลี้ยงในบ่อ 67 บ่อ 40.96 ไร่ 
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ข้อมูลด้านการประมง ต าบลยกกระบัตร อ าเภอท่าสองยาง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า(ราย) 

ประเภทการเลี้ยง 
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 

จ านวน(บ่อ) พื้นที่(ไร่) 
1 ปากร้องห้วยจี้ 16 20 7.40 
2 ปากร้องห้วยจี้ 3 3 1.84 
3 สันป่าลาน 2 2 0.60 
4 สันป่าลาน 1 2 5.00 
5 สันป่าลาน - - - 
6 ตากออก 1 1 2.50 
7 ตะฝั่งสูง 2 2 1.19 
8 สองกอง - - - 
9 วังไม้ส้าน 4 5 1.61 

10 ปากวัง - - - 
11 วังไม้ส้าน 17 24 12.37 
12 ใหม่แม่บอน 3 5 6.20 
13 ตากออก - - - 
14 ตากออก 1 1 1.00 
15 ตากออก 2 2 1.25 

รวม 52 67 40.96 
 ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก 3 มกราคม 2559 
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ  
             และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 
 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน 
 

วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯจ านวน 372 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ต าบลยกกระบัตร เฉลี่ย 51 ปี 

จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบล
ยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตากโดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ  

 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร 
 

 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ           
         โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 

 

 

ไม่ได้รับ
การศึกษา  

3% 

ประถมศึกษา 
76% 

ม.ต้นขึ้นไป 
21% 
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แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลยกกระบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา : ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลยกกระบัตร/อ าเภอสามเงา วิเคราะห์และ
ประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
                  ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เขต ๒ ปี ๒๕๕๗ 
 
 

แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร 

 

 

 

หนี้สินเฉลี่ย 
ในระบบ 
35% 

หนี้สินเฉลี่ย 
นอกระบบ 

65% 

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 11.34 ปี 

 

รายได้เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายจ่ายเฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายได้นอกภาค
เกษตร 

รายจ่ายนอก
ภาคเกษตร 

รวมรายได้เฉลี่ย  
รวมรายจ่าย

เฉลี่ย 
หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 

ต.ยกกระบัตร 145,532.00 67,479.00 84,942.00 81,119.00 230,474.00 148,598.00 104,305.70 
อ.สามเงา 120,212.00 31,611.00  55,643.00  70,382.00  175,855.00 101,993.00 195,612.00 
จ.ตาก (สศก.) 144,944.00 75,437.00 51,383.00 83,828.00 196,327.00 159,265.00 60,000.00 
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 
 

 
 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ   
        โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

  

ลดลงเรื่อยๆ 
66 % 

ไม่
เปลี่ยนแปลง 

27 % 
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  

7 % 

การเกษตร อ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู้ 

34 % 

66 % 
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน  

จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัด
ตาก รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไป
ค านวณหารายได้สุทธิ เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มี
ผลตอบแทนจากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบล
ยกกระบัตร มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉลี่ย 78,053 บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาค
เกษตร 145,532 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 67,479.00บาท/ครัวเรือน) จากข้อมูล
แผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558-2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 
69,508 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรต าบลยกกระบัตรเฉลี่ย 
148,598 บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 54.59 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร  

ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือนต าบลยกกระบัตร จากการสุ่มส ารวจข้อมูลฯ พบว่า หนี้สิน
เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลยกกระบัตร มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 441,030 บาท/ครัวเรือน วัตถุประสงค์การเป็นหนี้
ของครัวเรือนเกษตรกร เกิดจากการกู้ยืมเพ่ือเกษตรกรรม ร้อยละ 34 ที่เหลือ ร้อยละ 66 เกษตรกรกู้เพ่ือใช้
จ่ายในครัวเรือน ค่าเล่าเรียนบุตร สร้างบ้าน ค้าขาย และช าระหนี้สิน (แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 
11.34 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่เปลี่ยนแปลง และ
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 66 ร้อยละ 27 และร้อยละ 7 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 
35 และนอกระบบ ร้อยละ 65 (แผนภูมิที่ 3) หนี้สินเพ่ือการเกษตรกรรมส่วนมากเป็นหนี้เงินกู้กับธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน 

๒.) ปัญหาที่ดินท ากิน   

แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลยกกระบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนเอง เช่าที่ดิน ท าฟรี/ที่สาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

85% 

13% 
2% 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองท่ีดิน 
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แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลยกกระบัตร 

 
 

ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน  
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร พบว่าอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับที่ 9 คือ 
3,855 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นล าดับที่ 9 เช่นกัน คือ 
มี 59,484 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพ้ืนที่
ถือครอง 15.4 ไร่ ในขณะที่ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน
25,135.96 ไร่ ซึ่งผู้ถือครองส่วนใหญ่ท าการเพาะปลูกพืช  พืชที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง 
ข้าว ล าไย กล้วยไข่ รวมถึงมีการท าปศุสัตว์ และประมงร่วมด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ โคเนื้อ และ
ปลา การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เพื่อบริโภค  การเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ไม่แพร่หลายนัก   

ส าหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรต าบลยกกระบัตร จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครอง
ท าการเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลยกกระบัตร ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองร้อยละ 85  ผู้ถือครองท า
การเกษตรร้อยละ 13 ท าการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน ส าหรับผู้ถือครองท าการเกษตรที่ท าการเกษตรโดยการ
ท าฟรี/สาธารณะ/อ่ืนๆ ร้อยละ 2 เท่านั้น การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ร้อยละ 
95 การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 1 และมีเกษตรกรร้อยละ 4 ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
(แผนภูมิที่ 7)    

 

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

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

95 % 

1 % 4 % 

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธ์ิที่ดิน 
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๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน 

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
ลุ่มน้ า (ระบุชื่อลุ่มน้ า) พ้ืนที่ชลประทาน 

พ้ืนที่ชลประทานที่มี
ศักยภาพ 

หลัก ย่อย ในปัจจุบัน (ไร่) 
ในการขยายเพ่ิมขึ้น 

(ไร่) 
คลองไม้แดง ยกกระบัตร สามเงา วัง แม่น้ าวังสายหลัก 1,000 4,000 

ยกกระบัตร ยกกระบัตร สามเงา วัง แม่น้ าวังสายหลัก - - 

ท่าไผ่ ยกกระบัตร สามเงา วัง แม่น้ าวังสายหลัก - 2,500 

สองแคว ยกกระบัตร สามเงา วัง แม่น้ าวังสายหลัก - 2,000 

แม่ระวาน ยกกระบัตร สามเงา วัง แม่น้ าวังสายหลัก - 6,000 

หนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา วัง แม่น้ าวังสายหลัก - - 

แม่เชียงราย ยกกระบัตร สามเงา วัง แม่น้ าวังสายหลัก - - 

ใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา วัง แม่น้ าวังสายหลัก - 800 

หนองแม่ล่าง ยกกระบัตร สามเงา วัง แม่น้ าวังสายหลัก - 1,000 

ใหม่สามัคคีเหนือ ยกกระบัตร สามเงา วัง แม่น้ าวังสายหลัก - - 

หนองเชียงคาใต้ ยกกระบัตร สามเงา วัง แม่น้ าวังสายหลัก - - 

รวม 1,000 16,300 
ที่มา : โครงการชลประทานตาก 

 เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลยกบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นพ้ืนที่ราบริมฝั่งแม่น้ าปิงและแม่น้ าวัง 
ประกอบกับมีแหล่งน้ าธรรมชาติอย่าง หนองจระเข้ และหนองตีนดอย ซึ่งเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่ 
ส่งผลมีต้นทุนน้ าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ าเป็นในการพัฒนาระบบกระจายน้ าและ
วางแผนการใช้น้ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อนึ่ง ในช่วงฤดูฝนบางพ้ืนที่ของต าบลเป็นพ้ืนที่ที่ต้องประสบปัญหา
น้ าท่วมซ้ าซาก เนื่องจากแม่น้ าวังล้นตลิ่ง ณ ปัจจุบัน โครงการชลประทานตากได้ด าเนินการขุดคลองตาไหล 
สร้างประตูปิด-เปิด ทางน้ า เพ่ือระบายน้ าจากแม่น้ าวังออกไปสู่แม่น้ าปิง บริเวณพ้ืนที่อ าเภอบ้านตาก ซึ่งการ
ขุดลอกคลองตาไหล ระยะทางประมาณ 5.620 กม. โครงการชลประทานตากเชื่อว่าจะท าให้การระบายน้ าวัง 
ลดระดับได้เร็วเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากด าเนินการขุดลอกคลองแล้วเสร็จ ปี ๒๕๕๘ – 
๒๕๕๙ ยังไม่เกิดภาวะแม่น้ าวังล้นตลิ่ง จึงยังไม่ทราบได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในพ้ืนที่ได้
หรือไม่อย่างไร 
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๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 8 : ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ต าบลยกกระบัตร 

 
 

 ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ต าบลยกกระบัตร 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , 
มันส าปะหลัง, ข้าว, กล้วย และล าไย มีรายได้เฉลี่ย 230,474 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 
148,598 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 67,479 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 
81,119 บาท/ครัวเรือน) เมื่อเปรียบเทียบรายได้-รายจ่าย เกษตรกรระดับต าบล มีรายได้ภาคเกษตรสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับอ าเภอและจังหวัด  

 รายได้หลักจากกิจกรรมการเกษตร พ่ึงพารายได้หลักจากการปลูกข้าว , พืชไร่ (มันส าปะหลังและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) และยังมีรายได้จากการปลูกไม้ผล เช่น ล าไย และกล้วยไข่ จึงลดความเสี่ยงด้านการประสบ
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งตกต่ า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาต าบลยกกระบัตร ต้องประสบปัญหา
อุทกภัยและวาตภัยอย่างต่อเนื่องผลผลิตสินค้าเกษตรได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะ กล้วย และ ล าไย ซึ่ง
ส่งผลให้เกษตรกรลดพ้ืนที่การปลูกไม้ผลลงเนื่องจากการลงทุนปลูกไม้ผลต้องลงทุนมากกว่าการปลูกพืชไร่ และ
ข้าว เมื่อได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจะได้รับผลกะทบด้านการเงินมากกว่าและภายหลังประสบภัยแต่ละ
ครั้งต้องใช้ระยะเวลาฟื้นฟูค่อนข้างนานก่อนกลับมาสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง 

 

 

 

23.75% 

44.83% 

25.83% 

0.54% 0.38% 
4.43% 

0.24% 
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๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 
      จากการศึกษาบริบทพ้ืนที่ต าบลยกกระบัตร และพ้ืนที่อ าเภอสามเงา พบว่าเป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่
ส าคัญของจังหวัด ตั้งแต่กล้วยไข่ กล้วยหอม ล าไย และ ฝรั่ง การขายผลผลิตของเกษตรกรยังขายผ่านพ่อค้า 
คนกลางซึ่งมาจากต่างพ้ืนที่มารับซื้อตามฤดูกาล ไม่มีลานรับซื้อและรวบรวมผลผลิตเป็นของกลุ่มเกษตรกรและ
หรือตลาดสินค้าเกษตรที่เป็นแหล่งกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกร ตลอดจนเกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในต่อรองด้านราคาผลผลิตสินค้าเกษตรกับพ่อค้าคนกลาง 

 แนวทางในการพัฒนาภาคเกษตรให้เกิดความยั่งยืน  โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรให้ได้
คุณภาพ เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ซึ่งสามารถน ากลไกภาครัฐภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์
จ าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (FARM OUTLET) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ 
อันจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว  
ยังท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ  อนึ่ง จ าเป็นต้องสร้าง 
อัตลักษณ์ให้แก่สินค้าเกษตรของชุมชนเพิ่มเติม เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรของชุมชน 

 

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลยกกระบัตร 

(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 
 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 
1. ภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม , ฝนแล้ง) 1. ขุดลอกคลองจากแม่น้ าวังเพ่ือส่งระบบน้ าเข้าสู่พ้ืนที่

เกษตรกรทั่วถึงทุกหมู่บ้านและสร้างคันดินป้องกันน้ าท่วม
ในช่วงฤดูฝน 

2. ไม่มีพ้ืนที่ท ากิน 2. ให้ภาครัฐช่วยจัดสรรที่ดินท ากินให้กับเกษตรกร 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าแต่ต้นทุน
การผลิตสูง 

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างอ านาจ
ต่อรองราคาผลผลิตกับผู้ประกอบการและภาครัฐให้การ
สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพันธุ์พืชใช้เอง 

4. ไม่ได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ 

4. ภาครัฐให้ความช่วยเหลือโดยประสานงานกับผู้น าชุมชน
ถึงปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

5. เกษตรกรไม่มีความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตร
โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการท า
เกษตรผสมผสานในโครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6. พ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอประกอบกับ
การขาดแคลนอาหารสัตว์(หญ้า) 

6. ขยายพ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์และหาแนวทางการปลูกหญ้า
ที่เป็นอาหารสัตว์ขึ้นเอง 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอสามเงา / ต าบลยกกระบัตร พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

- เพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 

๑. โครงการสร้างอาคารทดน้ า 
แม่น้ าวัง 

- แหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการท า
การเกษตรพื้นที่ต าบล
ยกกระบัตร 

ประชาคมจัดท า
แผนงานส่งให้ อบต.
ด าเนินการประงาน 

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

   ชป./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาแหล่งน้ า 
เพ่ิมปริมาณกักเก็บ
น้ าและขยายพ้ืนที่
ชลประทานให้
ครอบคลุม 

๒. โครงการสร้างโรงสูบน้ าไฟฟ้า
พร้อมท่อส่งน้ าในพ้ืนที่ต าบล
ยกกระบัตร (จุดสร้าง ม. 
๑,๓,๔,๖ และ ๙)  

- ส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การ 
เกษตร 

ประชาคมจัดท า
แผนงานส่งให้ อบต.
ด าเนินการประงาน 

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

   ชป./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
ส่งเสริมการท าเกษตร
ที่ยั่งยืน 

3. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า - เพ่ือให้ประชาชนมี 
ผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ิมข้ึน 

      ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

4. ก่อสร้างโรงสูบน้ าด้วยพลัง
ไฟฟ้าหมู่ที1่ 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
ผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ิมข้ึน 

      ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

5. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าด้วยน้ ามัน
ดีเซลหมู่ที่ 1 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
ผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ิมข้ึน 

      ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

๒๘ 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอสามเงา / ต าบลยกกระบตัร พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 
 

 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการท าเกษตร
ที่ยั่งยืน 

6. จัดซื้อเครือ่งอัดปุ๋ยเม็ด      
หมู่ที่ 2 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
ผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ิมข้ึน 

  
 

   ส านักงานปลัด
ฯ อบต. 

ยกกระบัตร 

7. สนับสนุนค่าไฟฟ้า (โรงสูบน้ า) 
หมู่ที่ 4 

- เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน
ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ าของ
หมู่บ้าน 

  
 

   ส านักปลัดฯ 
อบต. 

ยกกระบัตร 

8. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าด้วยพลัง
ไฟฟ้าหมู่ที่8 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
ผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ิมข้ึน 

      ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

9.  จัดซื้อเครื่องสูบน้ าด้วยพลัง
ไฟฟ้าหมู่ที่ 10 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
ผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ิมขน 

      ส านักปลัดฯ 
อบต. 

ยกกระบัตร 

10. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ชุมชนด้าน
เกษตรและการปศุสัตว์ต าบล 
ยกกระบัตร 

- เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
การเกษตรและปศุสัตว์ 

      ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

๒๙ 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอสามเงา / ต าบลยกกระบตัร พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

 
- พัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการ 
เกษตร 

11. วางท่อระบายน้ า หมู่ที่1 ส่วน
โยธา 
 - เชื่อมหนองก้างปลากับคลองห้วย
เดื่อ 
- ข้ามถนนดงขวางบนเลียบป่าชุมชน 
- สายวังไคร้ถึงสองแคว 
- ห้วยดงขวางล่าง 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

12. ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต 
หมู่ที่1 
- บริเวณวังวน 
- สายนานางฟองค า มณีอุด 
- ไร่นายทวน – ไร่นายจรัล 
- ถนนสายหลังบ้าน - หมู่ที2่ 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

13. ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ าบริเวณ
ท้ายบ้าน ใต้สถานีสูบน้ า หมู่ที่1 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือ 
ใช้การเกษตรเพียงพอ 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

14. ก่อสร้างระบบส่งน้ า จากห้วยดง
ขวางเข้าสระสาธารณะ (สระเก็บน้ า
คลองโพธิ์ หมู่ที่ 1) 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือ 
ใช้การเกษตรเพียงพอ 

      ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

๓๐ 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอสามเงา / ต าบลยกกระบตัร พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

 
- พัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการ 
เกษตร 

15. ปรับปรุงอาคารระบายน้ า หมู่ที่ 1 
- คลองห้วยเดื่อ 
- ดงขวางตอนล่าง 
- คลองวังวน 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

16. ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต 
หมู่ที่2  
จากไร่นายยัง ถึง ไร่นางไก่ 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

17. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร 
หมู่ที่2 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
พอเพียง 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

18. ก่อสร้างประตูปิด – เปิดทาง
ระบายน้ า ทางเข้าป่าชุมชน หมู่ที่3 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างพอเพียง 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

19. ก่อสร้างโรงสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า 
หมู่ที่3 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

20. ก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลัง
ไฟฟ้าหมู่ที่4 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

๓๑ 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอสามเงา / ต าบลยกกระบตัร พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

 
- พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

21. ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต หมู่ที่ 4 
- ฝั่งตะวันตก (เหมืองเก่า-ไร่นาย
เท่ง) 
- ไร่จ่าสงวน – ไร่นายเวิ้น 
- ไร่นางลัดดา - ไร่นายบุญส่ง 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

22. ซ่อมแซมคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีตเพ่ือการเกษตร หมู่ที่4 
- หน้าวัดสองแคว -นานายประยูร  

 - หน้าวัด – นานายเปลื่อง (สายใต้)  
 - หน้าวัด นานายประยูร แย้มแบน 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

23. วางท่อส่งน้ า คสล. เข้าสู่พ้ืน 
ทีก่ารเกษตรหมู่ที่4 บริเวณคลอง
ร้องจ้า 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
น้ าใช้เพ่ือการเกษตร
พอเพียง 

      ส่วนโยธาอบต. 
ยกกระบัตร 

24. ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต หมู่ที่5  

 - ต่อจากคลองเดิม-ไร่นายทองสุข 
 - นาป้าคร - นานายแสงทัศน์มะโน 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างพอเพียง 

      ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

๓๒ 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอสามเงา / ต าบลยกกระบตัร พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

 
- พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

25. ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ า
ดาด คอนกรีตพ้ืนทีก่ารเกษตร หมู่
ที่ 5 
- จากแม่น้ าวัง – นานายจูทิมแดง 
- บริเวณไร่ดง 
- จากฝายประชาอาสา – พ้ืนที่
การเกษตร 
- ฝายชลประทาน-นานายตุ้ย ป้อยะ 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

26. ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ า 
หมู่ที่5  
- อ่างสองแควหลวง - พ้ืนที่
เกษตร 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

27. ก่อสร้างโรงสูบน้ าด้วยพลัง
ไฟฟ้า พร้อมจัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
หมู่ที่5 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
พอเพียง 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

28. ก่อสร้างฝายกั้นล าห้วยแม่ระ
วาน หมู่ที5่ 
 - ไร่นางศิลา ตองใจ 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างพอเพียง 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

29. จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ส หมู่ที่ 6 - เพ่ือให้ประชาชนมี 
น้ าเพ่ือการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

      ส านักปลัด 
อบต. 

ยกกระบัตร 

๓๓ 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอสามเงา / ต าบลยกกระบตัร พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

 
- พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

30. ขุดลอกคลองส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรห้วยแม่ป่าเส้า หมู่ที่6 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
น้ าเพ่ือการเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

31. ซ่อมแซมคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต หมู่ที่6 บริเวณห้วยสอง
แควเหนือ 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

32. ปรับปรุงคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต หมู่ที่7  
 - ใต้ห้วยแม่เชียงราย 
- สระปู่กวนบริเวณถนนด่ า 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
พอเพียง 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

33. ก่อสร้างประตูปิด เปิดทาง
ระบายน้ า คลองหนองป่าข่อย 
หมู่ที ่7 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างพอเพียง 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

34. จัดซื้อเครื่องซับเมอร์ส หมู่ที่7 - เพ่ือให้ประชาชนมี 
น้ าเพ่ือการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

      ส านักปลัด 
อบต. 

ยกกระบัตร 

35. ขุดลอกแหล่งน้ า หมู่ที่7  
 - คลองดินจากสระเก็บน้ าห้วย
โป่งถึงถนนด า - ห้วยแม่เชียงราย 
                  - คลองปู่ทนิ 
                  - คลองปูโ่ต 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างพอเพียง 

      ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

๓๔ 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอสามเงา / ต าบลยกกระบตัร พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

 
- พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

36. ก่อสร้างคลองส่งน้ า ห้วยโป่ง 
หมู่ที่7 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

37. ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต
จากเหมืองเก่า - ป่าชุมชน หมู่ที่7 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

38. ก่อสร้างคลองใส้ไก่ พร้อม
วางท่อ ซอย 2 เชื่อมต่อ ซอย3 
หมู่ที่8 
 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
น้ าใช้เพ่ือการเกษตร
เพียงพอ 

      ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

39. ก่อสร้างคลอง(ดิน)ระบายน้ า
สู่คลองส่งน้ าห้วยแม่ป้าก หมู่ที8่ 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
น้ าใช้เพ่ือการเกษตร
เพียงพอ 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

40. ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ทาง
น้ า หมู่ที่8  
- ห้วยแมป่้าก-บึงบัวหลวงหมู่ที8่ 
- ซอย 4 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

      ส านักปลัด 
อบต. 

ยกกระบัตร 

41. ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ า
พร้อมวางท่อใส่วาล์ว สระห้วยดง
สัก หมู่ที9่ 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

๓๕ 
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอสามเงา / ต าบลยกกระบตัร พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

 
- พัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร 

42. ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีตหมู่ที่9 
 - จากห้วยดงสัก - นานายสีเถาวลัย์ 
 - นานายจรูญ - นานางทับ พร้อม
วางท่อระบายน้ า 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

 43. ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมทาง
ระบายน้ าห้วยดงสัก หมู่ที่9 
 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

 44. ขุดลอกทางระบายน้ าบริเวณ
หลังประตู ทรบ. หมู่ที่9 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
น้ าใช้เพ่ือการเกษตร
เพียงพอ 

      ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

 45. ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต ชลประทาน 
 -แยกนาลุงเทยี่ ง - บวกป๋วย 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

 46. ขุดคลองส่งน้ า เชื่อมห้วยแม่
ป้าก- อ่างห้วยเดื่อ พร้อมวางท่อ หมู่
ที ่10 
 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

      ส านักปลัด 
อบต. 

ยกกระบัตร 

๓๖ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอสามเงา / ต าบลยกกระบัตร พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

 
- พัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร 

47. ก่อสร้างฝายน้ าล้นพร้อมประตู
ปิด-เปิดน้ าเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร หมู่
ที1่0 
- ห้วยแม่ป้าก 
- จากสะพานห้วยแม่ป้าก- หลังไร่ลุง
สง่า 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

 48. ขุดลอกสระสาธารณูปโภค บ้าน
นางนงเยาว์หมู่ที่ 10 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

 49. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ 
การเกษตร หมู่ที่ 11 

- เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ าเพ่ือใช้
การเกษตร 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

 50. วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่11  
 - บริเวณถนนด า 
 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

 51. ปรับปรุงคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต หมู่ที่ 11 
- คลองหนองยาว 
- อ่างแม่ตั๋ง (สองแควเหนือ) 
- สายเด่นสะยอมน้อย 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

      ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

๓๗ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอสามเงา / ต าบลยกกระบัตร พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

 
- พัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร 

52. ขุดสระเพ่ิมเติมบริเวณ
หนองป๋วย หมู่ที่11 
 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

 53. ก่อสร้างคลองส่งน้ า หมู่ที่11 
สายสปริงเวย์- ไร่นายปิ่น ตันต๊ะ 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

 54. ซ่อมแซมคลองส่งน้ า หมู่ที1่2 
-บ้านนายวิเชียร – บ้านนายชวน 
- บ้านนายชวน - ไร่นางชวนพิศ โพ
อ้น 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

 55. ขุดลอกสระห้วยน้ าขาวบริเวณ
สปริงเวย์ หมู่ที1่2 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
น้ าเพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

      ส่วนโยธา อบต. 
ยกกระบัตร 

 56. โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ า 
บริเวณใต้ ท่อแม่ป่าเส้า หมู่ที่ 12 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
น้ าเพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

      ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

 57. ซ่อมแซมท่อส่งน้ าห้วยแม่ป่าเส้า 
หมู่ที่12  
(บริเวณไร่นายอ านาจ ตามกลู) 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
น้ าเพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

      ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

๓๘ 
๓๘ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอสามเงา / ต าบลยกกระบัตร พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา แผนงาน/โครงการ 2560 2561 2562 2563 

 
 
 
 
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

58. ก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณไร่
นายริ้ว ดวงเหมือง หมู่ที่12 
 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
น้ าเพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

59. ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต ม. 12 
- บริเวณบ้านนายเกาะ เทียน
สว่าง ถึงศาลเจ้า 
 - ถนนด า ถึง นานายเพชร 
- สายนาตาหนิม คุ้มขัง ถึง สาย
โต้งข้าว 
- สายห้วยน้ าขาว 
 

- เพ่ือให้ประชาชนมี 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต. 

ยกกระบัตร 

๓๙ 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
        http://giswebldd.ldd.go.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลชุดดิน ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

http://giswebldd.ldd.go.th/

