
1 
  

 

 

 

 

 

แผนงานพัฒนาเกษตรกรรม 

อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากออก 

พ.ศ. 2560 - 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จัดท าโดย ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
สิงหาคม ๒๕๕๙ 



2 
  

สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่ ............................................................................................................................. 5 

๑.) ข้อมูลทั่วไป .................................................................................................................................... 5 

๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลตากออก ................................................................................. 10 

ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ                
              และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร ..................................................................................... 20 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนี้สิน ........................................................................ 20 

๒.) ปัญหาที่ดินท ากิน ............................................................................................................................... 24 

๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ........................................................................................................... 26 

๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร ............................................................................. 27 

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เก่ียวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม ......................................... 28 

ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากออก พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 
2563 ................................................................................................................................................... 30 

ภาพกิจกรรม ......................................................................................................................................... 39 

ภาคผนวก ............................................................................................................................................. 40 

  

  

 

 

 

 

 



3 
  

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 าบลตากออก ม ี15 หมู่บ้าน 
(ระบบสถิติทางการทะเบียน ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2559) 
 

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016 
         กรมการปกครอง Agi-Map 2559 

 

ต าบลตากออก 



5 
  

ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที ่
๑.) ข้อมูลทั่วไป 
ประวัติความเป็นมา ต าบลตากออก 

ต าบลตากออก เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอบ้านตาก มีหมู่บ้านจ านวน 11 
หมู่บ้าน คือ บ้านปากร้องห้วยจี้ 1 บ้านปากร้องห้วยจี้ 2 บ้านสันป่าลาน 1 บ้านสันป่าลาน 2 บ้านสัน
ป่าลาน 3 บ้านตลาดตรอกซอย บ้านตะฝั่งสูง บ้านสองกอง บ้านวังไม้ส้าน 1 บ้านปากวัง บ้าน
วังไมัสาน 2 นอกจากนี้สันนิษฐานว่าเป็นต าบลที่มีราษฎรตั้งถิ่นฐานมานานหลายชั่วคน อยู่กันมา
ตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย ทวด โดยไม่ได้โยกย้ายหรืออพยพมาจากที่อ่ืนเลย อายุของต าบลตากออก มี
อายุเกินกว่า 300 ปี ส่วนชื่อต าบลตากออกนั้น มีเค้ามาจากเม่ือก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเมือง
ตากอยู่ที่บ้านตากนี้เอง และฝั่งแม่น้ ามีสองฝั่ง คือ คือฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก จึงเรียกว่าตากตก 
คือฝั่งของเมืองตากเก่า ฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกันก็เลยเรียกว่า ตากออก ประกอบกับมีหมู่บ้านตั้งเรียงราย
เลียบริมฝั่งด้านทิศตะวันออก ของแม่น้ าปิงจากทิศเหนือจดทิศใต้ จึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อต าบล
ตากออกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

  

สภาพทั่วไปของต าบล 

 ต าบลตากออก ห่างจากจังหวัดตากประมาณ 26  กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10๙ 
ตร.กม. มีหมู่บ้านตั้งเรียงรายเลียบฝั่งแม่น้ าปิงจากทิศเหนือจดทิศใต้ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
ติดล าน้ าปิงและล าน้ าวัง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีพ้ืนที่บางส่วนด้านทิศ
ตะวันออกเป็นที่ราบสูง มีป่าเบญจพรรณขึ้นทั่วไปและมีทรัพยากรธรรมชาติหินแร่แกรนิต มีหมู่บ้าน
ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน 

 

เขตพื้นที ่

ทิศเหนือ  ติดกับ ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 

ทิศใต้   ติดกับ ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 

ทิศตะวันออก  ติดกับ ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก 

ทิศตะวันตก  ติดกับ ต.เกาะตะเภา และ ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 

ภูมิประเทศ 

เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า บางปีมีน้ าไหลหลาก บางพ้ืนที่ไม่สามารถท าการเกษตรได้ และพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็น
ที่สาธารณประโยชน์ ทุ่งเลี้ยงสัตว์ ป่าพระบาท เป็นที่ราบสูงไม่สามารถกักเก็บน้ าได้และเป็นป่าเสื่อมโทรม
ต าบลตากออก มีหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน 
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1.  หมู่ที่ 1  ปากร้องห้วยจี้  2. หมู่ที่ 2  ปากร้องห้วยจี้ 
3.  หมู่ที่ 3  สันป่าลาน  4. หมู่ที่ 4  สันป่าลาน 
5. หมู่ที่ 5  สันป่าลาน  6. หมู่ที่ 6  ตากออก 
7. หมู่ที่ 7  ตะฝั่งสูง   8. หมู่ที่ 8  สองกอง 
9. หมู่ที่ 9  วังไม้ส้าน  10. หมู่ที่ 10 ปากวัง 
11. หมู่ที่ 11 วังไม้ส้าน  12. หมู่ที่ 12 ใหม่แม่บอน 
13. หมู่ที่ 13 ตากออก  14. หมู่ที่ 14 ตากออก 
15. หมู่ที่ 15 ตากออก 
 
จ านวนประชากร   

 
หมู่ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร (คน) 
รวม ชาย หญิง 

1 ปากร้องห้วยจี้ 640 315 325 
2 ปากร้องห้วยจี้ 661 317 344 
3 สันป่าลาน 809 368 441 
4 สันป่าลาน 863 403 460 
5 สันป่าลาน 795 377 418 
6 ตากออก 775 343 432 
7 ตะฝั่งสูง 578 269 309 
8 สองกอง 468 227 241 
9 วังไม้ส้าน 665 339 326 

10 ปากวัง 760 393 367 
11 วังไม้ส้าน 820 416 404 
12 ใหม่แม่บอน 605 308 297 
13 ตากออก 392 206 186 
14 ตากออก 956 469 487 
15 ตากออก 576 271 305 

รวม 15 หมู่ 10,363 5,021 5,342 
 

อาชีพ 

ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลตากออกประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา, ท าไร่, ท าสวน, 
เลี้ยงสัตว์ และบางส่วนมีอาชีพรับจ้าง 
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 การศึกษา 

o สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 แห่ง 

โรงเรียนประชาพัฒนา หมู่ที่ 8  บ้านสองกอง  

โรงเรียนบ้านปากวัง หมู่ที่ 10 บ้านปากวัง  

โรงเรียนวังไม้ส้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังไม้ส้าน  

o สังกัดกรมสามัญศึกษา จ านวน 1 แห่ง 

โรงเรียนอาชีวศึกษา    

o ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากออก จ านวน 1 แห่ง 
o ศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 7 แห่ง 

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

o สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
o สนามกีฬาท้องถิ่น จ านวน 1  แห่ง  
o สวนสาธารณะ  จ านวน 1 แห่ง  
o สวนสุขภาพ  จ านวน 1 แห่ง 

สาธารณสุข 

o สถานีอนามัยประจ าหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง 
o อัตราการมีน้ าและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 99 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

o การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 6,000 ลบ.ล จ านวน 1 คัน  

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 4 คน (พนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน , พนักงานขับรถ 1 คน , พนักงานจ้าง 2 คน) 

ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 

o งานประเพณีข้ึนธาตุเดือน 9 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 
o งานประเพณีสงกรานต์ ช่วงเวลาจัดงานเดือนเมษายน 
o งานประเพณีลอยกระทงสาย ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
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การบริการขั้นพื้นฐาน 

1) การคมนาคม  
o ถนนคอนกรีต จ านวน 25 สาย ระยะทาง 13.1 กิโลเมตร  
o ถนนลาดยาง จ านวน 3 สาย ระยะทาง 13.1 กิโลเมตร  
o ถนนลูกรัง จ านวน 26 สาย ระยะทาง 13.1 กิโลเมตร  

สภาพของถนนลูกรังและทางสัญจรไปมาสะดวก ฤดูร้อนจะเกิดฝุ่นละอองจ านวนมาก และฤดูฝน
การสัญจร ไปมาล าบาก 

 
2) การไฟฟ้า  ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แต่ยังมีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากสร้าง

บ้านใหม่อยู่ในที่สาธารณประโยชน์ 
o ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้     จ านวน 1,645 ครัวเรือน 
o ถนนในเขต อบต. ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน 6 สาย 

 
3) การประปา   

o ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปา    จ านวน 1,200 หลังคาเรือน 
o หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  

ประปาภูมิภาค   จ านวน 1 แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน   จ านวน 4 แห่ง 

o แหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปาได้ คือ  แม่น้ าปิง  
 

4) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
o มีปริมาณขยะมูลฝอย     จ านวน 2   ตัน/ 1 วัน  
o รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย    ขนาดความจุ   12   ลบ.หลา 
o ถังรองรับขยะมูลฝอย     จ านวน 2,200 ใบ  
o พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และกวาดขยะมูลฝอย จ านวน 4 คน  
o มีที่ดินส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย    จ านวน 200 ไร่ 

สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

o แหล่งธรรมชาติ 
แม่น้ า  จ านวน 2 สาย  
ล าห้วย  จ านวน 5 สาย  
สระน้ า  จ านวน 3 แห่ง  
หนองน้ า จ านวน 9 แห่ง  

o แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
บ่อน้ าตื้น จ านวน 3 แห่ง  
บ่อบาดาล จ านวน 10 แห่ง  
อ่างเก็บน้ า จ านวน 3 แห่ง 
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หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

o ปั๊มน้ ามันและก๊าซ   จ านวน 3  แห่ง  
o โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน จ านวน 4 แห่ง 
o บริษัท สตาร์แกรนิต จ ากัด 
o บริษัท สตาร์คราฟท์ จ ากัด  
o บริษัท พี วี หินอ่อนและแกรนิต จ ากัด 
o บริษัท ที จี ตากแกรนิต จ ากัด 
o ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    จ านวน 1  แห่ง 
o ร้านค้าต่างๆ    จ านวน 50  แห่ง  
o ร้านอาหาร    จ านวน 3  แห่ง  
o ลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร  จ านวน 3  แห่ง  
o อ่ืนๆ     จ านวน 20  แห่ง  

 

จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 

o มีถนนสายหลักผ่าน (ถนน 4 เลนสายเอเชีย) สะดวกในการคมนาคม ขนส่ง 
o มีต้นตาลในพื้นที่หมู่ที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการท าน้ าตาลสด 
o มีต้นลานในพื้นที่มาก เป็นวัตถุดิบในการสานหมวกใบลาน, กระเป๋า ฯลฯ 
o มีแม่น้ าปิงไหลผ่านเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
o มีพ้ืนที่สามเหลี่ยมที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ าปิงและแม่น้ าวัง 
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลตากออก 
 

 

 

 

 

 

 

 

( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านตาก 

พื้นที่เกษตร 
9,647.71  ไร ่ 

14% 

พื้นที่น้ า 
11,344 ไร ่

17% 

 พื้นที่อื่นๆ 
5,330 ไร ่

8% 

พื้นที่ป่า 
42,072 ไร ่

61% 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีป่า 

พื้นที่ต าบลตากออก
68,420.71 ไร่ 

พื้นทีต่ าบลตากออก 
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( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านตาก 

พื้นที่เพาะปลูก 
9,340.75 ไร ่

97% 

พื้นที่ปศุสัตว ์
293 ไร ่

3% 

พื้นที่ประมง 
40.96 ไร ่

0% 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเพาะปลูก 
พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว์ 
พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลตากออก 

พื้นทีก่ารเกษตร
9,674.71 ไร่ 
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( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านตาก 

ข้าว 
7,423.50 ไร ่

79% 

มันส าปะหลัง 
340 ไร ่

4% 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
860.75 ไร ่

9% 

ล าไย 
716.50 ไร ่

8% 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
         9,340.75 ไร ่
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลตากออก 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลตากออก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

 
ร้อยละ 

รวม ชาย หญิง ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

1 ปากร้องห้วยจี้ 640 315 325 210 69 32.86 
2 ปากร้องห้วยจี้ 661 317 344 160 85 53.13 
3 สันป่าลาน 809 368 441 223 87 39.01 
4 สันป่าลาน 863 403 460 280 69 24.64 
5 สันป่าลาน 795 377 418 237 63 26.58 
6 ตากออก 775 343 432 294 59 20.07 
7 ตะฝั่งสูง 578 269 309 173 57 32.95 
8 สองกอง 468 227 241 147 70 47.62 
9 วังไม้ส้าน 665 339 326 163 115 70.55 
10 ปากวัง 760 393 367 207 164 79.23 
11 วังไม้ส้าน 820 416 404 224 128 57.14 
12 ใหม่แม่บอน 605 308 297 170 115 67.65 
13 ตากออก 392 206 186 175 20 11.43 
14 ตากออก 956 469 487 331 20 6.04 
15 ตากออก 576 271 305 168 102 60.71 

รวม 15 หมู่ 10,363 5,021 5,342 3,162 1,223 38.68 

ที่มา : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.atsc.doae.go.th%2Freport%2520publicize%2Fbook%2FBook%2520Atsc%2Fceser3.html&ei=kj8aVOb4NYO-uASEvIK4CA&usg=AFQjCNHqfJ9SK-j2KGo3XNsT-4wqvt7k-w&sig2=eEBJjj3PGmpQTeebpBqBuw&bvm=bv.75097201,d.c2E
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ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลตากออก อ าเภอบ้านตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
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ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 



17 
  การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลตากออก 

1. ด้านเกษตรกรรม 

 

พื้นที่ท าการเกษตรต าบลตากออก อ าเภอบ้านตาก 

 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พ้ืนที่ท านา พ้ืนที่ท าไร่ (ไร่) พ้ืนที่ผลไม้ (ไร่) พ้ืนที่ไร่ทั้งหมด 

(ไร่) มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวม ล าไย รวม (ไร่) 

1 ปากร้องห้วยจี้ 166.50 - - - 21.25 21.25 187.75 

2 ปากร้องห้วยจี้ 81.50 - - - 13.00 13.00 94.50 

3 สันป่าลาน 49.75 - - - 22.75 22.75 72.50 

4 สันป่าลาน 5.00 - - - 6.50 6.50 11.50 

5 สันป่าลาน - - - - 31 31.00 31.00 

6 ตากออก - - - - - - - 

7 ตะฝั่งสูง 14.00 - 41.75 41.75 - - 55.75 

8 สองกอง - 20.00 12.50 32.50 8.5 8.50 41.00 

9 วังไม้ส้าน 2568.75 20.00 175.75 195.75 209.75 209.75 2,974.25 

10 ปากวัง 1756.50 - 409.25 409.25 78.50 78.50 2,244.25 

11 วังไม้ส้าน 1942.00 - 16.25 16.25 223.00 223.00 2,181.25 

12 ใหม่แม่บอน 474.25 300.00 135.25 435.25 58.50 58.50 968.00 

13 ตากออก - - 40.00 40.00 27.00 27.00 67.00 

14 ตากออก - - 30.00 30.00 - - 30.00 

15 ตากออก 365.25 - - - 16.75 16.75 382.00 
รวม 7,423.50 340.00 860.75 1,200.75 716.50 716.50 9,340.75 

ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านตาก กรกฎาคม 2559 

 

๑๗ 
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1. ด้านปศุสัตว์ 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ 

1 ปากร้องห้วยจี้ 87 

2 ปากร้องห้วยจี้ 190 

3 สันป่าลาน - 

4 สันป่าลาน - 

5 สันป่าลาน - 

6 ตากออก 53 

7 ตะฝั่งสูง - 

8 สองกอง - 

9 วังไม้ส้าน - 

10 ปากวัง - 

11 วังไม้ส้าน 33 

 
รวม 363 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 
หมายเหตุ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 2558 

2. ด้านประมง 

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลตากออก อ าเภอบ้านตาก 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก 3 มกราคม 2559 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง  

52 ราย 

พ้ืนที่ด้านการประมง  

  40.96 ไร่ 

เลี้ยงในบ่อ 67 บ่อ 40.96 ไร่ 
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ข้อมูลด้านการประมง ต าบลตากออก อ าเภอบ้านตาก 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ 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 ารวจฯ จ านวน 115 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ต าบลตากออก เฉลี่ย 54 ปี 

จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลตากออก
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ 

 

แผนภูมิที่ ๑ : ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร 

  

 

 

 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ          
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

ไม่ได้รับ
การศึกษา 

0% 

ประถมศึกษา 
92% 

ม.ต้นขึ้นไป 
8% 
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แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลตากออก 

 

ที่มา : ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลตากออก/อ าเภอบ้านตาก วิเคราะห์และ
ประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

       ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เขต ๒ ปี ๒๕๕๗ 

 

แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนี้ของเกษตรกร 

 

 

 

รายได้เฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายจ่ายเฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่ายนอก
ภาคเกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวมรายจ่าย
เฉลี่ย 

หน้ีสิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หน้ีสิน 

ต.ตากออก 99,384.62 37,495.00 26,141.00 45,634.00 125,525.62 83,129.00 51,123.00 
อ.บ้านตาก 81,544.00 34,598.00 74,976.00 72,379.00 156,520.0 106,977.0 74,607.00 
จ.ตาก (สศก.) 144,944.00 75,437.00 51,383.00 83,828.00 196,327.00 159,265.00 60,000.00 

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

หนี้สินเฉลี่ย 
ในระบบ 
100% 

หนี้สินเฉลี่ย 
นอกระบบ 

0% 

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย 1 ปี 
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ 

 
 

 
แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้ 

 

 

 
ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรฯ  
         โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 

 

ลดลงเรื่อยๆ 
29 % 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
71 %  

การเกษตร อ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ขอกู้ 

41% 

59% 
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 ส าหรับการพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิ
ครัวเรือนที่ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคมาร่วมพิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนมากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน  

จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลตากออก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปค านวณหา
รายได้สุทธิ เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตรมีผลตอบแทนจาก
การผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบลตากออก มีรายได้
สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉลี่ย ๖๑,8๘๙ บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร ๙๙,3๘๔  
บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 37,495 บาท/ครัวเรือน ) ใกล้เคียงรายได้สุทธิเกษตรของจังหวัดตาก 
ตามข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558-2560 ซึ่งจังหวัดตากมีรายได้สุทธิ
เกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้ ครัวเรือนเกษตรกรต าบลตากออก มีรายจ่ายเฉลี่ย 83,129 
บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ ร้อยละ 54.90 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร  

ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือน ต าบลตากออก จากการสุ่มส ารวจข้อมูลฯ แม้ไม่พบว่ามี
หนี้นอกระบบแต่ในข้อเท็จจริงมีเกษตรกรที่เป็นหนี้สินนอกระบบอยู่บ้าง โดยหนี้สินเกษตรกร ในพ้ืนที่ต าบล
ตากออก มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 51,123 บาท/ครัวเรือน เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือน
ภาคเกษตร ต าบลตากออก พบว่าสาเหตุหลักท่ีท าให้ ครัวเรือนเกษตรมีกรการเป็นหนี้เพิ่มขึ้น มาจากสองปัจจัย 
ได้แก่  ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ท าให้รายได้ไม่เพียงพอ และ ไม่ได้
ใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์  วัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพ่ือการเกษตร
เพียงร้อยละ 41 ส่วนที่เหลือร้อยละ 59  เกษตรกรกู้เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน, สร้างบ้าน, ช าระหนี้สิน, จ่ายค่า
เล่าเรียนบุตร และค้าขายตามล าดับ (แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 1 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สิน
ของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ร้อยละ 29 และไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 71 (แผนภูมิที่ 4)  

หนี้สินของเกษตรกรของต าบลตากออกส่วนมาก เป็นหนี้เงินกู้กับสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ แม้ว่า
เกษตรกรซึ่งกู้ยืมเงินจากสหกรณ์จะสามารถช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้ แต่พบว่าการช าระหนี้เงินต้นที่มีสัญญาปี
ต่อปี เกษตรกรจะกู้ยืมเงินจากกลุ่มเกษตรกร , กองทุนหมู่บ้าน และเงินกู้นอกระบบอ่ืนๆ เพ่ือช าหนี้เงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยกับสหกรณ์ และกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ต่อไปอีก ส่งผลภาระหนี้สิ้นไม่ลดลงและต้องรับภาระ
ดอกเบี้ยเงินกู้หลายทาง ซึ่งสหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๗ – ๑๒ ขึ้นอยู่กับการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้
เงินกู้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ ประกอบด้วย การช าหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตาม
ก าหนดเวลา, การเข้าร่วมการประชุมสหกรณ์ และ การร่วมกิจกรรม ซื้อ – ขาย ปัจจัยการผลิตการเกษตรและ
ผลผลิตสินค้าเกษตรกับสหกรณ์ อนึ่ง แม้เกษตรกรจะช าหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามก าหนดเวลา หากไม่เข้า
ร่วมการประชุมสหกรณ์ และหรือไม่ร่วมกิจกรรม ซื้อ – ขาย ปัจจัยการผลิตการเกษตรและผลผลิตสินค้าเกษตร
กับสหกรณ์ จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น กรณเีกษตรกรทีค่้างช าระหนี้เป็นระยะเวลานาน สหกรณ์จะยังไม่
ด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีกับเกษตรกร แต่ใช้วิธีการแจ้งให้เกษตรกรท าสัญญาเงินกู้ใหม่กับสหกรณ์ โดยการ
ท าสัญญาเงินกู้ใหม่ดังกล่าวจะเพ่ิมดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงินต้นในสัญญาเงินกู้  เมื่อเงินต้นสูงขึ้นประกอบกับ
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อัตราดอกเบี้ยที่เพ่ิมขึ้น เกษตรกรจึงไม่สามารถช าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามก าหนดเช่นเดิม โดย
สหกรณ์จะติดตามทวงถามและเรียกให้ผ่อนช าระดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์อย่างต่อเนื่องและท าสัญญาเงินกู้ใหม่
หลายครั้ง เกษตรกรจึงมีความสามารถเพียงผ่อนช าระแต่ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องยาวนาน กลไกภาครัฐที่มีอยู่
เพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้สิน อาทิ “กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน” ไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์กองทุนฯ ก าหนดให้  “กรณีเป็นหนี้นิติบุคคลหรือธนาคารพาณิชย์ หรือ
ธนาคารอ่ืนๆ ตามที่ระเบียบก าหนด จะต้องถูกฟ้อง และศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ช าระหนี้แล้ว และหนี้นั้น
เป็นภาระหนักที่ผู้ขอความช่วยเหลือไม่สามารถปลดเปลื้องได้ด้วยตนเอง”  จึงยังมองไม่เห็นโอกาสที่เกษตรกร
จะสามารถปลดเปลื้องหนี้สินเพื่อไถ่ถอนที่ดินคืนจากสหกรณ์ได้ อนึ่ง จากการส ารวจข้อมูลจากเกษตรกรซึ่งเป็น
หนี้กับสหกรณ์การเกษตร พบว่ามีเกษตรกรบางรายกู้ยืมเงินจากเอกชน (ไฟแนนซ์, ลิสซิ่ง) เพ่ือปลดเปลื้อง
หนี้สินจากสหกรณ์การเกษตร โดยเกษตรกรเห็นว่ามีความเป็นธรรมและมีโอกาสปลดเปลื้องหนี้สินได้มากกว่า
การกู้ยืมเงินจากสหกรณ ์

 

๒.) ปัญหาที่ดินท ากิน    
 

แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลตากออก 

 

 
 

 

 

 

ตนเอง เช่าที่ดิน ท าฟรี/ที่สาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

97% 

3% 0% 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองท่ีดิน 
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แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลตากออก 

 

 
 

 ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน 
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับที่ 7 คือ 
4,376 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นล าดับที่ 8 คือมีพ้ืนที ่
68,677 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพ้ืนที่ถือ
ครอง 15.7 ไร่ ในขณะที่ต าบลตากออก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีพ้ืนที่เกษตรกรรมจ านวน 9,674.71 
ไร่  ซึ่งผู้ถือครองส่วนใหญ่ท าการปลูกพืช พืชที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล าไย และมีการท าปศุสัตว์
และประมงร่วมด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่  โคเนื้อ สุกร และเลี้ยงปลา 

   ส าหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรต าบลตากออก จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครอง
ท าการเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลตากออก ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองสูงถึง ร้อยละ 97 ผู้ถือครองท า
การเกษตร ร้อยละ 3 ท าการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน จากการส ารวจข้อมูลหนี้สินพ้ืนที่ต าบลตากออกที่มี
ค่าเฉลี่ยหนี้สินอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหนึ่งเกิดจากการน าที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ จากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ 

 

 

 

 

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

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

100% 

0% 0% 

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิที่ดิน 
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๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลตากออก เป็นพื้นที่ท่ีราบริมฝั่งแม่น้ าปิง และแม่น้ าวัง ส่งผลมีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร
เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ าเป็นในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเรื่องการวางแผนการใช้น้ าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการลดพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรังเป็นการปรับเปลี่ยนอาชีพสู่การปลูกพืชน้ าน้อย
และหรือการปศุสัตว์ อนึ่ง ในช่วงฤดูฝนบางพ้ืนที่ของต าบลเป็นพ้ืนที่ที่ต้องประสบปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
เนื่องจากแม่น้ าวังล้นตลิ่ง ณ ปัจจุบัน โครงการชลประทานตากได้ด าเนินการขุดคลองตาไหล ขุดลอกคลองตา
ไหล สร้างประตูปิด-เปิด ทางน้ า เพ่ือระบายน้ าจากแม่น้ าวังออกไปสู่แม่น้ าปิง ซึ่งการขุดลอกคลองตาไหล 
ระยะทางประมาณ 5.620 กม. โครงการชลประทานตากเชื่อว่าจะท าให้การระบายน้ าวังลดระดับได้เร็วเป็น
การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากด าเนินการขุดลอกคลองแล้วเสร็จ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ยังไม่เกิด
ภาวะแม่น้ าวังล้นตลิ่ง จึงยังไม่ทราบได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในพ้ืนที่ได้หรือไม่อย่างไร 

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน 

หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
ลุ่มน้ า (ระบุชื่อลุ่มน้ า) 

พ้ืนที่
ชลประทาน 

พ้ืนที่ชลประทาน
ที่มีศักยภาพ 

หลัก ย่อย ในปัจจุบัน (ไร่) 
ในการขยาย
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

ปากร้องห้วยจี้ ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - - 

ปากร้องห้วยจี้ ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 300 - 

สันป่าลาน ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 200 - 

ชุมชน หมู่ 4 สามัคคีธรรม ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 300 - 

ชุมชน หมู่ 5 สปล.รวมใจ ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 200 - 

ชุมชน หมู่ 6 สามัคคี ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 100 - 

ตะฝั่งสูง ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - - 

สองกอง ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 1,000 - 

วังไม้ส้าน ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 1,600 - 

ปากวัง ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 1,400 - 

วังไม้ส้าน ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 1,600 - 

บ้านใหม่แม่บอน ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 800 - 

ตากออก ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - - 

ตากออก ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 - - 

ใหม่สองกอง ตากออก บ้านตาก ปิง แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 1,100 - 

รวม 8,600 0 
ที่มา : โครงการชลประทานตาก 
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๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 8 : ระบบการท าเกษตรกรรม 

 

แผนภูมิที่ 9 : ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ต าบลตากออก 

 
 

แผนภูมิที่ 10 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 
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4% 9% 8% 

ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล าไย 
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        ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกรส่วนใหญ่ต าบลตากออก ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายไดห้ลัก เกษตรกรท าเกษตรกรรมในระบบเกษตรผสมผสานและเกษตรกรเชิงเดี่ยว
ร้อยละ 72 และร้อยละ 28 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 8)  โดยการท าเกษตรผสมผสาน หมายถึง การมีกิจกรรม
การผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิด เช่น การปลูกข้าว, ปลูกล าไย และเลี้ยงโคเนื้อ ทั้งนี้ในแต่ละกิจกรรมไม่ได้อยู่
ในพ้ืนที่เดียวกัน สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ล าไย และ โคเนื้อ ผลผลิตสินค้าเกษตรที่
ได้ ร้อยละ 84 จะน าไปจ าหน่าย (แผนภูมิที่ 11) มีแหล่งจ าหน่าย คือ ขายเองที่ตลาด และพ่อค้าคนกลาง มี
รายได้เฉลี่ย ๑๒๕,๕๒๕ บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 83,129 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 
37,495 บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 45,634 บาท/ครัวเรือน) สรุปในภาพรวม เกษตรกร
ยังมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  

 อย่างไรก็ตาม รายได้หลักของเกษตรกรยังพ่ึงพาการเพาะปลูกข้าวนาปีและนาปรัง เป็นหลัก ในระยะ
ยาวจ าเป็นต้องปรับลดพ้ืนที่ปลูกไปประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรอ่ืนๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ความต้องการผลผลิตข้าว ปริมาณน้ า และนโยบายลดพ้ืนที่การปลูกข้าวของภาครัฐ ทั้งนี้ พ้ืนที่ต าบลตากออก 
เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้ืนที่จังหวัด
ตาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐ โดยมีเป้าหมายพ้ืนที่ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ รวม ๒,๗๐๐ ไร่ เกษตรกร 
๒๐๔ ราย 

 

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 

ณ ปัจจุบัน เกษตรกรจังหวัดตากให้ความสนใจหันกลับมาประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อจ านวนมาก 
โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอบ้านตากซึ่งในอดีตเคยเลี้ยงโคเป็นจ านวนมากแต่เจอวิกฤติราคาโคตกต่ าจึงขายโคทิ้งไป 
สถานการณ์ปัจจุบันที่พืชเศรษฐกิจของจังหวัด อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าว ได้รับผลกระทบทั้งในส่วนของ
ปัญหาพิบัติภัยแล้งและอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓ ประกอบกับราคาขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และข้าว เริ่มมีแนวโน้มลดลงและไม่สามารถสร้างรายได้หลักจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ ส่งผลให้
เกษตรกรหันกลับมาเลี้ยงโคเป็นอาชีพหลักอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่มุ่งเลี้ยงโคขุน 
เนื่องจากใช้ระยะเวลาน าโคมาเลี้ยงขุนเพียง ๓ – ๔ เดือน ก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ แตกต่าง
จากการเลี้ยงโคในอดีตซ่ึงเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยไล่ทุ่งและเก็บแม่โคไว้เพ่ือผลิตลูกโค ส่งผลให้ปริมาณโคต้นน้ า 
มีจ านวนลดลงไม่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน และผู้รับซื้อโคเนื้อในตลาด 
เมื่อพิจารณาราคาโคเนื้อที่สูงขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการแข่งขันด้านราคาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตโคขุนเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ขณะที่ราคารับซื้อโคขุนจากผู้ประกอบการแปรรูปโคเนื้อขยับขึ้นเพียง
เล็กน้อยถึงคงที่ จึงควรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร โดยการเชื่อมโยงกลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์ผลิตลูก
จ าหน่าย, กลุ่มเลี้ยงโคลูกหลังหย่านม (สร้างโครง), กลุ่มเลี้ยงโคขุน และผู้ประกอบการ/ผู้รับซื้อปลายทาง 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านปริมาณและราคาให้กับผู้เลี้ยงโคเนื้อตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยใช้หลักการ
ให้กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนซึ่งมีระยะเวลาการเลี้ยงน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์
ผลิตลูกจ าหน่าย และกลุ่มเลี้ยงโคลูกหลังหย่านม(สร้างโครง) สามารถสร้างรายได้ได้อย่างเหมาะสมกับ
ระยะเวลาในการเลี้ยงซึ่งมีระยะยาวนานกว่าการเลี้ยงโคขุน 
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อนึ่ง จังหวัดตาก มีองค์ประกอบโครงการสร้างพ้ืนที่ฐานรองรับเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปโคเนื้อ
ที่ครบวงจร อาทิ  

- โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ ที่ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก ซึ่งเน้นกิจกรรม
เรื่องการเลี้ยงโคเนื้อเป็นหลัก แปลงปลูกหญ้าเนเปียร์, โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ, แก็สชีวภาพจากมูลโค เป็นต้น 

- สหกรณ์ตากบีฟจ ากัด สหกรณ์บริการแปรรูปเนื้อโคเพ่ือจ าหน่าย ห้องเย็น สถานที่ตกแต่งเนื้อให้มีคุณค่า  
- โรงงานแปรรูปเนื้อโค ผลิตเป็นอาหารส าเร็จรูป (ยังไม่เริ่มด าเนินการ) 
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ให้ค าแนะน าในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และพัฒนาองค์

ความรู้การลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต าบลตากออก อ าเภอบ้านตาก โดยมี
องค์ความรู้จนเกิดการรวมกลุ่มเป็น “วิสาหกิจกลุ่มชุมชนผู้เลี้ยงโคบ้านปากวัง ม.๑๐ ต าบลตากออก” อ าเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแบบคอกรวม ที่เกิดจากการส่งเสริมของสภาเกษตรกร
จังหวัดตาก ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลตากออก 

(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 
 

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 
1. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 1. สร้างระบบส่งน้ า,สร้างฝายกักเก็บน้ า,และปรับปรุง

โรงสูบน้ า,ขุดลอกคลองระบายน้ า 
2. ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า 2. เกษตรกรรวมกลุ่มการขายสินค้าเกษตรเพ่ือให้มี

อ านาจต่อรองราคากับผู้ประกอบการและภาครัฐช่วย
ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นธรรมและ
แน่นอน 

3. ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 3. ภาครัฐช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาออกเอกสารสิทธิ
ที่ดินท ากินให้กับเกษตรกร 

4. ไม่มีที่ดินท ากิน 4. ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
5. จ านวนผลผลิตภาคเกษตรตกต่ า 5. ภาครัฐให้ความรู้ภาคเกษตรวิธีเพ่ิมผลผลิตให้กับ

เกษตรกร 
6. ไม่มีพ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์ 6. จัดระบบการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม 
7. ขาดแหล่งทุน 7. ธกส. ให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนให้กลุ่ม

เกษตรกร 
8. เกษตรกรไม่มีความรู้การเกษตรอย่างถูกวิธี 8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท า

เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ 
9. ต้นทุนการผลิตสูง 9. ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในการเกษตร

ทดแทนปุ๋ยเคมี 
10. สภาพดินเสื่อมโทรมในพ้ืนที่เพาะปลูก 10. ฟ้ืนฟูสภาพดินโดยท าการเพาะปลูกแบบ

ผสมผสานและใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี 
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  ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากออก พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 

 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

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

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่ง
น้ าเพื่อการเกษตร 

1 ๑. โครงการปรับปรุงลดระดับโรง
สูบน้ าชลประทาน สายที1่ หมู่ 10 
(กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรหมู่ 6-12 
และ 15 )  

- มีโรงสูบน้ าสามารถสูบน้ าได้
อย่างต่อเนื่อง/มีประสิทธิภาพ  
มี  

- ซ่อมแซมและปรับปรุง
ระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร 

กษ./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ชป./อบต.
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
บริการจดัการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

2. โครงการก่อสรา้งฝายถาวร 
(กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร  
หมู่ 6-12 และ 15 )  

- เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการท า
เกษตร  

- ก่อสร้างแหล่งน้ าและ
ระบบ เพื่อเพ่ิมพื้นท่ี
ชลประทาน 

กษ./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ชป./อบต.
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
บริการจดัการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

3. สร้างคลองดาดคอนกรีต 
(กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร  
หมู่ 6-12 และ 15 )  

- เพื่อส่งน้ าไปยังพ้ืนท่ี
การเกษตร  
- เพื่อให้สามารถระบายน้ าไดด้ ี 

- ก่อสร้างระบบส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กษ./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ชป./อบต.
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การผลิตสินค้าปศสุัตว ์

4.โครงการสนับสนุนแม่พันธ์ุและโค
ขุน (กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร  
ต.ตากออก  

- เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับ
ลดพื้นท่ีการปลูกพืชไร่ในพ้ืนท่ีไม่
เหมาะสม / ส่งเสริมการเลี้ยงโค
เนื้อและการผลิตอาหารสตัว ์ 

- เสริมสร้างความ เข้มแข็ง
ให้เกษตรกรในเรื่องการ
คัดเลือกพันธสุัตว์ ความรู้
ในการจัดการฟาร์มและ
การเลีย้งสัตว ์

กษ./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ปศจ./
อบต.

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่ง
น้ าเพื่อการเกษตร 

5. โครงการวางท่อส่งน้ าอ่างเก็บน้ า
แม่สลดิ-ตากออก-สมอโคน  

- เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ าอย่าง
ทั่วถึง  

- ก่อสร้าง ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงระบบส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กษ./อบต.
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ชป./อบต.
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

๓๐ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากออก พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

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

- งานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ การ
บริหารจดการน้ าแบบบูรณา
การ 

6. โครงการขยายเขตประปา 
ภูมิภาคต่อจากจดุเดมิ ม.3 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ
การเกษตร ของประชาชนท่ี 
เพียงพอและสะดวกสบาย 
มี  

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

7. โครงการขุดสระน้ าเพื่อ 
การเกษตร “สันตองตรึง” ม.4 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

8. โครงการก่อสรา้งประปา ภูเขา 
จากจุดก่อสร้างเดิม ถึงบ้านายทอง 
สานเครื่อง ม.5 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

9. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปา
หมู่บ้าน /อบต. เช่น เปลี่ยนหม้อ
กรอง เปลี่ยน ทรายกรอง ต่อเติม 
มท  ่ อเมน ประปา ฯลฯ 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

10. โครงการขยายเขตประปา 
ภูมิภาค(สายหลังบ้าน) ตั้งแต่บ้าน
นางบุญท า สุกใส ถึงบ้านนางทอน 
ใหญ่หลวง ม.7 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

11. โครงการขดุลอกหนองตลุกหนิ
เพื่อการเกษตร ม.12 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

๓๑ 
 



32 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากออก พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

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

- งานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ การ
บริหารจดการน้ าแบบบูรณา
การ 

12. โครงการจดัหาแหล่งน้ าดิบเพือ่
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ม. 11 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ
การเกษตร ของประชาชนท่ี 
เพียงพอและสะดวกสบาย 
มี  

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

13. โครงการขยายเขตประปา  
ม.13 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

14. โครงการก่อสร้างเหมืองไสไ้ก่
ตั้งแต่คลองเก่าหลังบ้านลุงจ๋อง ถึง
ปลายนาลุงจ๋องด าแดง ม.1 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

15. โครงการก่อสร้างเหมืองไสไ้ก่
ตั้งแต่นานางกุน สุยะมั่ง ถึงนานาง
มา สิงห์ระ  ม.1 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

16. โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล
พื้นที่ท าการเกษตรและ เพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

17. โครงการปรับปรุงเหมืองลอย
ตั้งแต่จุดที่ตั้งประปา ถึงนานายสอง 
ทรัพย์อยู่ ม.2 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

๓๒ 
 



33 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากออก พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

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

- งานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ การ
บริหารจดการน้ าแบบบูรณา
การ 

18. โครงการปรับปรุงคลองไสไ้ก่
สายเก่าจากไร่นายทวี ศิริเวช ถึงไร่
นายตา พรมวงษ์ม.2 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ
การเกษตร ของประชาชนท่ี 
เพียงพอและสะดวกสบาย 
มี  

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

19. โครงการก่อสร้างแก้มลิง ม.2 - เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

20. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบอ่
บาดาลเพ่ือการเกษตร ม.2 

- เพื่อให้บ่อบาดาลใช้งานได ้เต็ม
ก าลัง และมคีุณภาพ 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

21. โครงการขยายเขตประปา 
ภูมิภาค ตั้งแต่ทางเข้าวิทยาลยัการ
อาชีพถึงถนน สายวงแหวน ม.4 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

22. โครงการขดุดลอกสระหนองสือ  
ม.4 

- เพื่อให้มีสระกักเก็บน้ าเพื่อ 
การอุปโภค บริโภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี 
เพียงพอและสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

23. โครงการขยายเขตประปา จาก
บ้านนางธันชนก ใจชนะ ถึงถนน
พหลโยธิน สายเก่า ม.7 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

๓๓ 
 



34 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากออก พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

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

- งานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ การ
บริหารจดการน้ าแบบบูรณา
การ 

24. โครงการขยายเขตประปา 
หมู่บ้าน จากประปา หมู่บ้านถึงเขต
ติดต่อ ม.10 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ
การเกษตร ของประชาชนท่ี 
เพียงพอและสะดวกสบาย 
มี  

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

25. โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร จากแม่น้ าปิงถึง คลอง
ชลประทาน ม.9 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

26. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
คลองไสไ้ก่สายทุ่งนาละคร 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

27. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรง
สูบน้ าชลประทานสายที่ 1 
(ลดระดับหัวกะโหลกลง) 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

28. โครงการก่อสร้างเหมืองลอย 
ตัว U สาย 005 บริเวณบ้านนาง
มาลัย เฮี้ยนยะ ม.10 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

29. โครงการขดุคลองระบายน้ า
จากหนองไผ่ถึงนาลุงวัน เครือจิโน 
ม. 9 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ 
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอ และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

๓๔ 
 



35 
  

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากออก พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

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

- งานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ การ
บริหารจดการน้ าแบบบูรณา
การ 

30. โครงการขดุลอกหนองโปรง
แคร เพื่อการการเกษตร ม.10 

- เพื่อให้มีน้ าใช้ในการท า
การเกษตรของประชาชนท่ี
เพียงพอ และหนองโป่งแคร์ไม่
ตื้นเขินม ี 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

31. โครงการดาดคอนกรีตคลองใส่
น้ า ตั้งแต่นานางกาบแก้ว หล าทุ่ง  
ถึงนานายหมัง เครือจิโน ม.10 

- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการท าการเกษตรของ
เกษตรกร 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

32. โครงการขดุลอกคลองสาย
หนองบัว ตั้งแต่บ้านนางปัน ผัดตุน่ 
ถึงไร่นายยณั นิลขลัง ม.  11 

- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการท าการเกษตรของ
เกษตรกร 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

33. โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร (ตลุกหิน) ม. 12 

- เพื่อให้มีน้ าใช้ในการท า
การเกษตร ของประชาชนท่ี
พอเพียงและสะดวกสบายและ
ป้องกันภัยแล้ง 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

34. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 2 เส้น ม. 1 

- เพื่อความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

35. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
พื้นที่การเกษตรจากไร่นายประเทอืง 
กุลฉิม ถึงไร่นายทวี ศิริเวช ม. 2 

- เพื่อความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

๓๕ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากออก พ.ศ. 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 

- งานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ 
การบริหารจัดการ
น้ าแบบบูรณาการ 

36. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการตดิตั้งเครื่องสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า 

- เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องสูบน้ าด้วยไฟฟ้า   อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

- งานด้านส่งเสรมิ
การเกษตร 

37. อุดหนุนตามโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

- เพื่อพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

 อบต.  ตาก
ออก 

    ส านักปลดั 
อบต. ตาก

ออก 

38. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน  

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวไว้
บริโภคในครัวเรือนและขายเป็นรายได้ 
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 อบต.  ตาก
ออก 

    ส านักปลดั 
อบต. ตาก

ออก 

39. โครงการส่งเสริมการเกษตร 
เช่นสนับสนุนเมลด็พันธ์ุพืช อาทิ 
ข้าว, ถั่วเหลือง การบ ารุงรักษา
คลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร ฯลฯ 

- เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากข้ึน  อบต.  ตาก
ออก 

    ส านักปลดั 
อบต. ตาก

ออก 

40. โครงการส่งเสริมด้านการ
ประมง เช่น จัดหาพันธ์ุสัตว์น้ า, 
จัดหาอาหารปลาฯลฯ 

- เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากข้ึน 
- เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 

 อบต.  ตาก
ออก 

    ส านักปลดั 
อบต. ตาก

ออก 

41. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
หมัก – ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอัดเมด็และ
สารขับไล่แมลง 

- เพื่อให้ประชาชนลดการใช้สารเคมีและหันมา
ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพมากข้ึนและเพื่อ
ส่งเสริมการผลติพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

 อบต.  ตาก
ออก 

    ส านักปลดั 
อบต. ตาก

ออก 

๓๖ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากออก พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

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

- งานด้านส่งเสรมิการเกษตร 42. โครงการจดัตั้งโรงสีข้าว
ชุมชน 

- เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น และเพิ่มมลูค่าของผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

- งานด้านการศึกษา 43. อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการเพื่ออาหารกลางวัน 

- เพื่อสร้างผลผลิตงานเกษตรมา
ประกอบอาหารกลางวันในโครงการ
อาหารกลางวัน 
- เพื่อเป็นการสรา้งนิสัย ให้นักเรียน
มีความขยัน อดทน เห็นคณุค่าใน
การท างาน รักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  อบต.  ตาก
ออก 

    อบต.  
ตากออก/
รร.ประชา

พัฒนา 

44. อุดหนุนงบประมาณตาม 
โครงการปลูกผักปลอด สารพิษ 
จัดท าปุ๋ยชีวภาพ และสารขับไล่
แมลงจาก ธรรมชาต ิ

- เพื่อสนองโครงการตาม
พระราชด าริ โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- เพื่อน าผลผลิตงานเกษตรปลอด
สารพิษมาประกอบอาหารกลางัน 

 อบต.  ตาก
ออก 

    อบต. ตาก
ออก / รร.

ปากวัง 

45. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร ตั้งแต่บริษัท
สตารแ์กรนิต ถึงไร่นายหีบ  
กาวีระ ม. 11 

- เพื่อความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

46. โครงการขดุลอกหนองแมว 
ม. 1 

- เพื่อการอุปโภค บรโิภค และ
การเกษตร ของประชาชนท่ีเพียงพอ
และสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

๓๗ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม อ าเภอบ้านตาก / ต าบลตากออก พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 

 

 

แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน แหล่ง
งบประมาณ 

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

- งานด้านการศึกษา 47. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
คลองระบายน้ าตั้งแต่ ม.10 ถึง  
ม.15 (หนองพระบาทเหนือ) ม.9 

- เพื่อใหม้ีน้ าใช้ในการท า
การเกษตร ของประชาชนที่
เพียงพอและสะดวกสบาย 
 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

- พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

49. โครงการขดุลอกหนองไผ่ ม. 9 - เพื่อให้มีน้ าใช้ในการท า
การเกษตร ของประชาชนท่ี
เพียงพอและสะดวกสบาย 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

50. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
(คสล.) จุดบรรจบแม่น้ าปิง-วัง ม.10 

- เพื่อป้องกันน้ า แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

51. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
คลองส่งน้ าไส้ไก่ สาย 18 ตั้งปาก
ท่อไร่นางอารีย์ ถึงนานายถนอม 
เปรมพล ม. 10  

- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการท าการเกษตรของ
เกษตรกร 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

52. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
คลองส่งน้ า ตั้งแต่หนองไผ่ถึงหนอง
แพ่ง ม. 11 

- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการท าการเกษตรของ
เกษตรกร 

 อบต.  ตาก
ออก 

    กองช่าง 
อบต. ตาก

ออก 

๓๘ 
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ภาพกิจกรรม 
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