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โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล
การเกษตรยังมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้สัดส่วนรายได้ภาคเกษตร
ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากรายได้ยังคงผันผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก แต่เป็น
เพราะภาคเศรษฐกิจด้านอื่นๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออก การบริการและการท่องเที่ยวเติบโตเร็วกว่า
มาก เมื่อมองตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบจึงทาให้ภาคเกษตรไม่ค่อยมีความสาคัญในเชิ งเศรษฐกิจ และจานวน
เกษตรกรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง เชื่อว่าอีกไม่เกิน ๓๐ ปี จานวนเกษตรกร
ไทยจะเหลือต่ากว่าร้อยละ ๑๐
สาหรับการทาการเกษตรของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสั งคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒ น์ ภาคเกษตรกรรมไทยกาลั งเผชิญกับปัญหาความยากจนอันเกิดจาก
เกษตรกรไทยส่ ว นใหญ่ยั งขาดความรู้ และการบริห ารจัดการ ปัญหาเรื่องทุน และโครงสร้างพื้นฐานโดย
เฉพาะที่ทากิน การพัฒนาดิน และน้า ซึ่งยังพบว่าไม่เพียงพอ จึงเป็นสิ่งที่ทาให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรไทยยังล่าช้า
การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคานึงถึง เนื่องจากเป็นการ
เปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือสินค้าเกษตรสามารถส่งออกเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ส่งผลให้ต้องให้ความสาคัญกับ
คู่แข่งขันในตลาดภาคการเกษตร คุณภาพของสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศไทยก็ยัง
พอมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องของพื้นที่การเพาะปลูก และระบบการขนส่ง
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ตาบลแม่ระมาด มี 8 หมู่บ้าน
(ระบบสถิติทางการทะเบียน ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2559)

ตาบลแม่ระมาด

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016
กรมการปกครอง Agi-Map 2559
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพพทนที่
๑.) ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา ตาบลแม่ระมาด
เทศบาลตาบลแม่ร ะมาด เดิมมีฐานะเป็นสุ ขาภิบาล เรียกว่าสุ ขาภิบาลแม่ระมาด โดยมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลแม่ระมาด เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2499 ซึ่งประกาศในราช
กิจกานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 43 - 44 เล่ม 74 ตอนที่ 4 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2500 และต่อมา
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่ระมาดจึงได้เปลี่ยนฐานะเป็น เทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลตาบลแม่ระมาด เป็นเทศบาลหนึ่ง ใน
หกตาบลของอาเภอแม่ระมาด เป็นศูนย์รวมของความเจริญ จึงทาให้มีอาคารบ้านเรือนและจานวนประชากร
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สภาพทั่วไปของตาบล
ตาบลแม่ระมาด ตั้งอยู่ในอาเภอแม่ระมาด มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา เป็นพื้นที่ที่เหมาะ
แก่การเพาะปลูกบริเวณลุ่มน้า เช่น แถบลาห้วยแม่ระมาด ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา 59 ลิปดา 24
ฟิลิปดา และเส้นแวงที่ 98 องศา 1 ลิปดา 25 ฟิลิปดา สูงกว่าระดับน้าทะเล 186 เมตร ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 120 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 509 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 66.85
ตารางกิโลเมตร เขตความรับผิดชอบ จานวน 8 หมู่บ้าน
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1 ชื่อบ้านต้นผึ้ง
2 ชื่อบ้านห้วยนกแล, น้าดิบบอนหวาน
3 ชื่อบ้านไหล่ท่า
4 ชื่อบ้านแม่ระมาด
6 ชื่อบ้านสันเก้ากอม,ป่าไม้ห้า
7 ชื่อบ้านสันป่าตึง
8 ชื่อบ้านหล่ายห้วย, ท่าคากลาง

อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน
อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน
อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน
อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน
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มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตาบลขะเนจื้อ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
แม่น้าเมย และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศในตาบลแม่ระมาด พื้นที่ลาดชันบางส่วน มีพื้นที่ราบเป็นบางส่วน ประชากรส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ราบ มีลาน้าไหลผ่านในตาบลแม่ระมาด คือลาห้วยแม่ระมาด ลาห้วยขะเนจื้อ ลา
ห้วยนกแล ซึ่งใช้ประโยชน์ ทางด้านเกษตรกรรม การอุปโภค – บริโภค รวมทั้งเป็นแหล่งน้าดิบในการทา
น้าประปา
จานวนประชากร
จ านวนประชากรทั้ งสิ้ น 4,748
จานวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 2,552 ครัวเรือน

คน แยกเป็ นชาย 2,340

คน เป็นหญิง 2,408

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อหมู่บ้านในตาบลแม่ระมาด จานวนครัวเรือน และข้อมูลประชากร
หมู่ที่ / บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง

553

550

1,103

หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนกแล, สันแกลลอน

432

417

849

หมู่ที่ 3 บ้านไหล่ท่า

147

145

292

หมู่ที่ 4 บ้านแม่ระมาด

502

544

1,046

หมู่ที่ 6 บ้านป่าไม้ห้า

188

170

358

หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าตึง

374

363

737

หมู่ที่ 8 บ้านหล่ายห้วย, ท่าคากลาง

177

174

351

2,754

2,721

5,475

รวม

หมายเหตุ : งานทะเบียนราษฎรอาเภอแม่ระมาด

คน
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อาชีพ
ประชากรส่ว นใหญ่ในตาบลแม่ระมาด มีอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ได้แก่ ปลูกถั่วเหลือง ถั่วเขียว ทานา ปลูกข้าวโพด ค้าขาย รับจ้าง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น
ทาเฟอร์นิเจอร์ ทาไม้กวาดดอกหญ้า แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯโดยคิดเป็น
o อาชีพหลัก
เกษตรกรรม ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ทานา ปลูกข้าวโพด
คิดเป็นร้อยละ 75
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ ทาเฟอร์นิเจอร์ ทาไม้กวาดดอกหญ้า คิดเป็นร้อยละ
o อาชีพอื่นๆ
คิดเป็นร้อยละ 10
หน่วยธุรกิจในตาบล แม่ระมาด
- ธนาคาร
- โรงแรม
- ปั้มน้ามันและก๊าซ
- โรงสี
- ฟาร์มสุกรขนาด 550 ตัว
- ฟาร์มสุกรขนาด 800 ตัว
- ฟาร์มไก่

3
1
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

)ขนาดใหญ่ 2 แห่ง เล็ก 1 แห่ง)

การเกษตรกรรม
พื้นที่เพาะปลูกภายในตาบลแม่ระมาด ส่วนใหญ่จะอยู่รอบนอก การเพาะปลูกส่วนใหญ่ จะเป็น
การปลูกพืชไร่ และผลไร่ พืชที่สาคัญในตาบลแม่ระมาด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย
ยางพารา พืชผัก มะนาว ลาไย
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การศึกษา
สถาบันการศึกษาภายในตาบลแม่ระมาด มีดังต่อไปนี้
1) โรงเรียนของรัฐ
o โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 3 แห่ง
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
ระดับ
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
จานวนครูผู้สอน 7 คน

จานวนนักเรียน (คน)
15
15
15
8
9
10
13
7
92

โรงเรียนบ้านห้วยนกแล )ห้องเรียนสาขาบ้านน้าดิบบอนหวาน)
ระดับ
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
จานวนครูผู้สอน 4 คน

จานวนนักเรียน (คน)
42
25
39
24
13
143
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2) โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด
จานวนครูผู้สอน 56 คน
ระดับ
เนิร์สเซอรี่
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

จานวนนักเรียน (คน)
5
31
40
38
46
41
42
35
53
53
384

o โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 จานวน 1 แห่ง )โรงเรียนเอกชน) ได้แก่
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด )มัธยมต้น)
ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม

จานวนนักเรียน (คน)
85
104
96
285

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด )มัธยมปลาย)
ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

จานวนนักเรียน (คน)
69
46
52
167

o โรงเรียนอาชีวศึกษา
o โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง
o ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน

3

แห่ง
แห่ง
แห่ง ได้แก่
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1) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง
2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านสันป่าตึง
3) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านหล่ายห้วย
o ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสันแกลลอน
1.1)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
1.2)
ผู้ดูแลเด็ก
จานวน
1.3)
เด็กเล็ก
จานวน
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่ระมาด
1.1)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
1.2)
ผู้ดูแลเด็ก
จานวน
1.3)
เด็กเล็ก
จานวน

แห่ง
1
2
50

คน
คน
คน

1
2
40

คน
คน
คน

แบ่งตามสังกัดได้ดังนี้
o สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2
-

โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

-

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บารุง

-

โรงเรียนบ้านห้วยนกแล
o สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน

-

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอแม่ระมาด
o สังกัดเทศบาลตาบลแม่ระมาด โครงการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยราชการอื่น

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันเก้ากอม หมู่ที่ 6
สถาบันและองค์กรทางศาสนา

การนับถือศาสนาของประชาชนในตาบลแม่ระมาด แบ่งเป็นศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ศาสนา
คริสต์ร้อยละ 10
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ศาสนสถานในเขตตาบลแม่ระมาด
o วัด

5

แห่ง

- วัดดอนมูล
- วัดศรีบุญเรือง
- วัดดอนแก้ว
- วัดภุมราวาส หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง
- วัดป่าไม้ห้า หมู่ที่ 6 บ้านป่าไม้ห้า
o ศาลเจ้า
o โบสถ์

4
2

แห่ง
แห่ง

สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่อาเภอแม่ระมาด

จานวน 1 แห่ง เตียงคนไข้จานวน 70 เตียง

2. ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่

จานวน 1 แห่ง

3. คลินิกเอกชน

จานวน 2 แห่ง

4. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่
- แพทย์

จานวน 6 คน

- ทันตแพทย์

จานวน 4 คน

- สาธารณสุขอาเภอ

จานวน 1 คน

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

จานวน 14 คน

- พยาบาล

จานวน 55 คน

- เภสัชกร

จานวน 3 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตารวจภูธรอาเภอแม่ระมาด

1

แห่ง

- รถดับเพลิง

2

คัน

ขนาดบรรจุน้า

ลิตร

- รถน้าของ อปพร.

1

คัน

ขนาดบรรจุน้า

ลิตร

- เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง

30

เครื่อง
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การบริการขัทนพพทนฐาน
1) การคมนาคม
ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์โดยสาร
รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยการเดินทางมายังตาบลแม่ระมาด สามารถ
เดินทางได้ทางเดียวคือทางบก รถโดยสาร (แม่ระมาด – แม่สอด) เวลา 06.00 – 16.00 น.
วันละ 21 เที่ยว
หมายเหตุ

ครึ่งชั่วโมงรถออก 1 คัน

2) การโทรคมนาคม
(1) การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตตาบลแม่ระมาด มีจานวน 1 แห่ง
(2) โทรศัพท์ มีจานวนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตตาบล
(3) จานวนโทรศัพท์สาธารณะ จานวน 15 หมายเลข
(4) เครื่องกระจายข่าวสารชนิดใช้สาย สามารถใช้บริการครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 70 ของพื้นที่
)5) ข่าววิทยุสื่อสาร ตาบลแม่ระมาด ความถี่ 162.550 เมกะเฮริตซ์
(6) เคเบิลทีวีเพื่อการศึกษา
3) การไฟฟ้า ภายในเขตตาบลแม่ระมาด รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาก
สถานีไฟฟ้าย่อยของอาเภอแม่สอด ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100 % ส่วนไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตาบล
แม่ระมาด มีจานวนประมาณ 300 จุด ซึ่งติดตั้งเป็นไฟส่องสว่างตามถนนสายต่าง ๆ และบริเวณชุมชนต่าง
ๆ มีจัดติดตั้งให้ทั่วถึง
- ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

967

ครัวเรือน

- ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

-

ครัวเรือน

- ครัวเรือนที่ใช้โซล่าเซลล์

138

ครัวเรือน

4) การประปา ประชาชนใช้น้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจานวนประมาณ 1,500 ราย
ซึ่งยังมีประชาชนอีกบางส่วนยังไม่มีการใช้น้าประปาจากส่วนภูมิภาค แหล่งน้าดิบที่ใช้ในการผลิตน้าประปาได้
ใช้แหล่งน้าจากลาห้วยขะเนจื้อ
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ขนบธรรมเนียมประเพณี
1. ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน โดยมีการทาบุญตักบาตรและงานรื่นเริง
ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่ ทาขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกคน ในวันขึ้นปีใหม่
2. ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 20 เมษายนของทุกปี มีพิธีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้าพระพุทธรูปหินอ่อน และสาดน้าตามประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน
3. งานประเพณีทาบุญกลางบ้าน เพื่อเป็นการทาบุญสืบชะตา สะเดาะเคราะห์และเสริมดวงชะตา
ให้แก่ประชาชน
4. งานประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ประชาชนได้ทาพิธีขอขมาพระแม่คงคาที่ได้ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค โดยการทาบุญเลี้ยงพระบริเวณริมแม่น้าในช่วงเช้า และมีงานประกวดกระทง นางนพมาศ
ขบวนแห่กระทง งานรื่นเริงในช่วงกลางคืน
5. ประเพณีใส่ข้าวพระพุทธ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ของชาวไทยภาคเหนือเป็นประเพณี
เกี่ยวกับการทาบุญ หาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่วัดให้วัดเพื่อใช้ในการทาบุญของวัด และให้ประชาชนได้ยืมใช้
ในการจัดงานต่างๆ โดยจัดในวันเพ็ญเดือน 10 ของทางภาคเหนือ
6. ประเพณีตานก๋วยฉลาก เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ตั้งเดิม จะทากันในช่วงก่อนออกพรรษา
ประมาณ 1 เดือน การเตรียมก๋วยสลากซึ่งจะมีผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้งไปวัด ฟังเทศน์เป็นการถวาย
สังฆทานให้บุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว
สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรนทา
ในเขตตาบลแม่ระมาดมีแหล่งน้าธรรมชาติ คือลาห้วย 8 สาย ได้แก่ ห้วยแม่ระมาด ห้วยขะเนจื้อ
ห้วยแห้ง ห้วยนกแล ห้วยถ้า ห้วยหม่องวา ห้วยคด และห้วยแม่จะเรา แหล่งน้าที่สร้างขึ้น คือ ฝาย 31 แห่ง
บ่อน้าตื้น 100 แห่ง บ่อโยก 20 แห่ง ประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง ประปา)กรมอนามัย) 1 แห่ง ให้ประชาชนใน
เขตใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมและการบริโภค – อุปโภค
2) สภาพสิ่งแวดล้อม
สภาพสิ่งแวดล้อม ภายในตาบลแม่ระมาด ในส่วนของน้าและอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่จาเป็นต้อง
พัฒนาในบางส่วน เช่น แหล่งน้าสาหรับการเกษตรกรรม แหล่งน้าสาธารณะในส่วนของการจัดระบบการ
กาจัดขยะมูลฝอย ต้องจัดหาและปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเพิ่มเติม
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3) ขยะมูลฝอย
- ปริมาณขยะ

6

ตัน/วัน

- รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะมูลฝอยมี

2

คัน )แยกตามประเภท)

1. ชนิดเปิดข้างเทท้าย

ขนาดบรรจุ

6

ลบ.ม.

2. ชนิดอัดท้าย

ขนาดบรรจุ

10

ลบ.ม.

จานวน

6

ตัน/วัน

- ขยะที่กาจัดได้
- กาจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ

- ที่ดินสาหรับกาจัดขยะมูลฝอย
จานวน
3
ไร่
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านแม่ปุ้ม – สันเก้ากอม ห่างจากเขตท้องถิ่น เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร
- สภาพการเป็นเจ้าของที่ดิน สาหรับกาจัดขยะมูลฝอยเป็นที่สาธารณะ ที่ดินสารองที่เตรียมไว้
สาหรับกาจัดขยะมูลฝอย อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลแม่ระมาด

พพทนทีต่ าบลแม่ระมาด
พพทนที่อพ่นๆ
5,262 ไร่
3%

พพทนที่ป่า
6,179 ไร่
3%

พพทนที่นทา
2,748 ไร่
2%

พพทนทีต่ าบลแม่ระมาด
182,407.19 ไร่

การใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตร
การใช้ที่ดิน พื้นที่น้า
การใช้ที่ดิน พื้นที่อื่นๆ
การใช้ที่ดิน พื้นที่ป่า

( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016)
สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ระมาด

พพทนที่เกษตร
168,218.2 ไร่
92%
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พพทนที่การเกษตรตาบลแม่ระมาด
พพทนที่ประมง
100.19 ไร่
0%

พพทนที่ปศุสัตว์
82 ไร่
0%

พพทนที่การเกษตร
168,218.19 ไร่

พื้นที่การเกษตร พื้นที่เพาะปลูก
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ปศุสัตว์
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ประมง

พพทนที่เพาะปลูก
168,036 ไร่
100%

( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016)
สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ระมาด
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พพทนที่เพาะปลูกพพชเศรษฐกิจ
ลาไย
มะนาว 6 ไร่
22 ไร่ 0%
0.01%

ข้าวโพดเลีทยงสัตว์
110,170 ไร่
65.56%

พพชผัก
127 ไร่
0.08%

ข้าว
44,144 ไร่
26.27%

พพทนที่เพาะปลูกพพชเศรษฐกิจ
168,036 ไร่

อ้อย
2,261 ไร่
มันสาปะหลัง 1.35%

9,806 ไร่
5.84%
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชผัก
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันสาปะหลัง
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ลาไย
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มะนาว
( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016)
สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
สานักงานเกษตรอาเภอแม่ระมาด

ยางพารา
1,500 ไร่
0.89%
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ตาบลแม่ระมาด
ตารางแสดงจานวนครัวเรพอนเกษตรกร ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชพ่อหมู่บ้าน

จานวนประชากร (คน)
รวม
ชาย หญิง

บ้านต้นผึ้ง
1,103 553 550
ห้วยนกแล
849 432 417
หล่ายท่า
292 147 145
แม่ระมาด
1,046 502 544
บ้านโฮ้ง
358 188 170
แม่ปุ้ม-สันเก้ากอม
737 374 363
สันป่าตึง
351 177 174
ไหล่ห้วย-ท่าคากลาง 739 381 358
รวม 8 หมู่
5,475 2,754 2,721
ที่มา : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล

จานวนครัวเรพอน (ครัวเรพอน)
ครัวเรพอน
ครัวเรพอน
ร้อยละ
ทัทงหมด
เกษตรกร
419
368
87.83
361
212
58.73
292
149
51.03
509
175
34.38
108
43
39.81
216
174
80.56
162
69
42.59
359
261
72.70
2,426
1,451
59.81

ข้อมูลกาหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพพชเศรษฐกิจที่สาคัญ ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด
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20

ที่มา : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
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การใช้ที่ดินเพพ่อการเกษตร ตาบลแม่ระมาด
1. ด้านเกษตรกรรม
พพทนที่ทาการเกษตรตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด
พพทนที่ทานา พพทนที่ทาไร่ (ไร่) ข้าวโพดเลีทยง
พพทนที่ผลไม้
อ้อย
รวม
สัตว์
(ไร่)
มันสาปะหลัง
ลาไย มะนาว
แม่ระมาด
5,058
3,200
11,000
111 14,311
17
แม่จะเรา
10,193
4,400
31,600 1,700 37,700
4
3
ขะเนจื้อ
8,100
1,425
21,540
280 23,245
2
แม่ตื่น
9,998
140
10,780
10,920
สามหมื่น
4,858
350
21,750
50 22,150
พระธาตุ
5,937
291
13,500
120 13,911
2
รวม
44,144
9,806
110,170 2,261 122,237 6
22
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอแม่ระมาด กรกฎาคม 2559
ตาบล

รวม
17
7
2
2
28

ยางพารา พพชผัก
298
707
395
100
1,500

40
31
20
25
11
127

อพ่นๆ
-

พพทนที่ทัทงหมด
(ไร่)
19,724
48,638
31,762
20,943
27,008
19,961
168,036

๒๓
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2. ด้านปศุสัตว์
ข้อมูลด้านปศุสัตว์
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชพ่อหมู่บ้าน
ต้นผึ้ง
ห้วยนกแล
ไหล่ท่า
แม่ระมาด
แม่ระมาด
สันเก้ากอม
สันป่าตึง
ไหล่ห้วย

ชนิดสัตว์ที่ทาการปศุสัตว์
โคเนพทอ
192

รวม
ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
หมายเหตุ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 2558

58
35
62
27
41
52
22
489

3. ด้านประมง
ข้อมูลด้านการประมง ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด
จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยง
116 ราย

พื้นที่ด้านการประมง
100.19 ไร่

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดตาก 3 มกราคม 2559

เลี้ยงในบ่อ 144 บ่อ 100.19 ไร่
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ข้อมูลด้านการประมง ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด
หมู่ที่

ชพ่อหมู่บ้าน

เกษตรกรผู้เพาะเลีทยง
สัตว์นทา(ราย)

1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านต้นผึ้ง
ห้วยนกแล
หล่ายท่า
แม่ระมาด
บ้านโฮ้ง
แม่ปุ้ม-สันเก้ากอม
สันป่าตึง
ไหล่ห้วย-ท่าคากลาง
รวม

18
26
17
41
3
1
10
116

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดตาก 3 มกราคม 2559

ประเภทการเลีทยง
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์
จานวน(บ่อ)
พพทนที่(ไร่)
19
11.55
27
23.98
19
11.09
59
30.28
5
5.13
1
0.50
14
17.66
144
100.19
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรพอนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ
และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร
๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรพอนเกษตรกร และปัญหาหนีทสิน
วิเคราะห์จากแบบสารวจฯ จานวน 243 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ตาบลแม่ระมาด เฉลี่ย 48 ปี
จากการวิเคราะห์แบบสารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ตาบลแม่ระมาด
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตากโดยใช้ข้อมูลจากแบบสารวจฯ
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร

ม.ต้นขึ้นไป
16%

ไม่ได้รับ
การศึกษา
4%

ประถมศึกษา
80%

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรกรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนีทสินเกษตรกร ตาบลแม่ระมาด
250,000
200,000
150,000

100,000
50,000
0

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร
ภาคเกษตร
ต.แม่ระมาด 79,991.00 31,391.00
อ.แม่ระมาด 110,379.2 23,716.50
จ.ตาก )สศก.) 144,944.0 75,437.00
รายได้เฉลี่ย
ภาคเกษตร

รายจ่าย
รวมรายได้ รวมรายจ่าย
หนี้สิน
นอกภาค
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เกษตร
นอกภาคเกษตร
รายรับ รายจ่าย หนี้สิน
28,550.00 62,330.00 108,541.0 93,721.00 98,308.00
23,207.00 53,485.50 133,586.2 77,202.00 52,325.00
51,383.00 83,828.00 196,327.0 159,265.0 60,000.00
รายได้นอก
ภาคเกษตร

ที่มา : - ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ตาบลแม่ระมาด/อาเภอแม่ระมาด วิเคราะห์และ
ประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
- ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒
ปี ๒๕๕๗
แผนภูมิที่ 3 ประเภทหนีทของเกษตรกร
หนี้สินเฉลี่ย
นอกระบบ
3%

หนี้สินเฉลี่ย
ในระบบ
97%

ระยะเวลาในการก่อหนีทเฉลี่ย 4 ปี
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนีท
ลดลงเรื่อยๆ
35%

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
27%

ไม่
เปลี่ยนแปลง
37%
แผนภูมิที่ 5 ร้อยละ วัตถุประสงค์การขอกู้

68 %
32 %

การเกษตร

อื่นๆ
วัตถุประสงค์ขอกู้

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสารวจข้อมูลเกษตรฯ
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จาเป็นต้องนาค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพื่อดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจ กรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน
จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก รายได้และรายจ่ ายในกิจ กรรมการผลิ ตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูล พื้นฐานในการนาไป
คานวณหารายได้สุทธิ เพื่อเป็ น เครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร
มีผลตอบแทนจากการผลิต อันนามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัว เรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ตาบล
แม่ระมาด มีรายได้สุทธิภาคเกษตรก่อนหักชาระหนี้สินเฉลี่ย 48,600 บาท/ครัวเรือน )รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร
79,991 บาท/ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 31,391 บาท/ครัวเรือน ) จากข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2558-2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน
ทั้งนี้ ครัวเรือนเกษตรกรตาบลแม่ระมาด มีรายจ่ายเฉลี่ย 93,721 บาท/ครัวเรือน ในจานวนนี้ ร้อยละ
66.51 เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร
สาหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัว เรือน จากการสุ่มสารวจข้อมูลฯ เกษตรกรในพื้นที่ตาบล
แม่ระมาด มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 98,308 บาท/ครัวเรือน เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือน
ภาคเกษตร ตาบลแม่ระมาด พบว่าสาเหตุหลักที่ทาให้ ครัวเรือนเกษตรกรมีการเป็นหนี้เพิ่มขึ้น มาจากหลาย
ปัจจัย อาทิ ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น, ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่า และบางส่วนผลผลิตเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ วัตถุประสงค์การเป็นหนี้ของครัวเรือน
เกษตรกร พบว่าเป็นการกู้ยืมเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 68 ที่เหลือร้อยละ 32 เกษตรกรกู้เพื่อใช้
จ่ายในครัวเรือน, ชาระหนี้สิน และค่าเล่าเรียนบุตร )แผนภูมิที่ 5) ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 4 ปี ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ
35 ร้อยละ 37 และร้อยละ 27 ตามลาดับ )แผนภูมิที่ 4) โดยเป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 97 นอกระบบ
ร้อยละ 3 (แผนภูมิที่ 3)
หนี้สินของเกษตรกรของตาบลแม่ระมาดส่วนมาก เป็นหนี้เงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในพื้นที่ กรณีการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์การเกษตร แม้ว่าเกษตรกรซึ่งกู้ยืมเงินจากสหกรณ์จะสามารถ
ชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้ แต่พบว่าการชาระหนี้เงินต้นที่มีสัญญาปีต่อปี เกษตรกรจะกู้ยืมเงินจากกลุ่มเกษตรกร
, กองทุนหมู่บ้าน และเงินกู้นอกระบบอื่นๆ เพื่อชาหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยกับสหกรณ์ และกู้ยืมเงินจาก
สหกรณ์ต่อไปอี ก ส่งผลภาระหนี้สิ้น ไม่ลดลงและต้องรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้หลายทาง ซึ่งสหกรณ์คิดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๗ – ๑๒ ขึ้นอยู่กับการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้เงินกู้ ประกอบด้วย การชาหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามกาหนดเวลา, การเข้าร่วมการประชุมสหกรณ์ และ
การร่วมกิจกรรม ซื้อ – ขาย ปัจจัยการผลิตการเกษตรและผลผลิตสินค้าเกษตรกับสหกรณ์ อนึ่ง แม้เกษตรกร
จะชาหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามกาหนดเวลา หากไม่เข้าร่วมการประชุมสหกรณ์ และหรือไม่ร่วมกิจกรรม
ซื้อ – ขาย ปัจจัยการผลิตการเกษตรและผลผลิตสินค้าเกษตรกับสหกรณ์ จะส่งผลให้ อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
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กรณีเกษตรกรทีค่ ้างชาระหนี้เป็นระยะเวลานาน สหกรณ์จะยังไม่ดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดีกับเกษตรกร แต่
ใช้วิธีการแจ้งให้เกษตรกรทาสัญญาเงินกู้ใหม่กับสหกรณ์ โดยการทาสัญญาเงินกู้ ใหม่ดังกล่าวจะเพิ่มดอกเบี้ย
ค้างจ่ายเป็นเงินต้นในสัญญาเงินกู้ เมื่อเงินต้นสูงขึ้นประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงไม่สามารถ
ชาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามกาหนดเช่นเดิม โดยสหกรณ์จะติดตามทวงถามและเรียกให้ผ่อนชาระ
ดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์อย่างต่อ เนื่องและทาสัญญาเงินกู้ใหม่หลายครั้ง เกษตรกรจึงมีความสามารถเพียงผ่อน
ชาระแต่ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องยาวนาน กลไกภาครัฐที่มีอยู่เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน อาทิ “กองทุนหมุนเวียน
เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน” ไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์กองทุนฯ กาหนดให้
“กรณีเป็นหนี้นิติบุคคลหรือธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นๆ ตามที่ระเบียบกาหนด จะต้องถูกฟ้อง และศาล
มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ชาระหนี้แล้ว และหนี้นั้นเป็นภาระหนักที่ผู้ขอความช่วยเหลือไม่สามารถปลดเปลื้องได้
ด้วยตนเอง” จึงยังมองไม่เห็นโอกาสที่เกษตรกรจะสามารถปลดเปลื้องหนี้สินเพื่อไถ่ถอนที่ดินคืนจากสหกรณ์ ได้
อนึ่ง จากการสารวจข้อมูลจากเกษตรกรซึ่งเป็นหนี้กับสหกรณ์การเกษตร พบว่ามีเกษตรกรบางรายกู้ยืมเงินจาก
เอกชน )ไฟแนนซ์, ลิสซิ่ง) เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินจากสหกรณ์การเกษตร โดยเกษตรกรเห็นว่ามีความเป็นธรรม
และมีโอกาสปลดเปลื้องหนี้สินได้มากกว่าการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์

๒.) ปัญหาที่ดินทากิน
แผนภูมิที่ 6 : การถพอครองที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลแม่ระมาด
ร้อยละ ลักษณะการถือคครองที่ดิน

71 %

22 %
8%
ตนเอง

เช่าที่ดิน
ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน

ทาฟรี/ที่สาธารณะ
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แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินของเกษตรกร ตาบลแม่ระมาด
ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิที่ดิน

50 %
37 %
13 %

โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก

สปก./สทก.

ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

ผลการสามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองทาการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันสามะโน
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจานวนผู้ถือครองและพื้นที่ถือครองทาการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากข้อมูลผู้ถือครอง
และพื้นที่ถือครองทาการเกษตร อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีจานวนผู้ถือครองเป็นลาดับที่ 4 คือ 7,522 คน
คิดเป็นร้อยละ 13 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพื้นที่ถือครองเป็นลาดับ ที่ 3 คือมี 181,636 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 13 ของพื้นที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพื้นที่ถือครอง 24 ไร่ ในขณะที่
ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีพื้นที่เกษตรกรรมจานวน 168,218.19 ไร่ ซึ่งผู้ถือครองส่วน
ใหญ่ทาการเพาะปลูกพืช พืชที่สาคัญ ได้แก่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย ยางพารา พืชผัก
มะนาว ลาไย และมีการทาปศุสัตว์และประมงร่วมด้วย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ โคเนื้อ ไก่ สุกร ปลานิล
และปลาดุก การเลี้ยงสัตว์ในตาบลแม่ระมาด ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค
สาหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรตาบลแม่ระมาด จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือ
ครองทาการเกษตรส่วนใหญ่ในตาบลแม่ระมาด ทาการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองสูงถึงร้อยละ 71 ผู้ถือครอง
ทาการเกษตร ร้อยละ 22 ทาการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน สาหรับผู้ถือครองทาการเกษตรที่ทาการเกษตร
โดยการทาฟรี/สาธารณะ/อื่นๆ ร้อยละ 8 การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ร้อยละ
37 เอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 13 ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน )แผนภูมิ
ที่ 7) ทั้งนี้ จากการสารวจข้อมูลหนี้สินพื้นที่ตาบลแม่ระมาดที่มีค่าเฉลี่ยหนี้สินค่อนข้างสูง ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
นาที่ดิน เป็ นหลั กทรั พย์ค้าประกันเงิน กู้ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์
การเกษตรในพื้นที่
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๓.) ปัญหาแหล่งนทาเพพ่อการเกษตร
แผนภูมิที่ 8 : การรับนทาเพพ่อการเกษตร
ร้อยละ การรับน้าเพื่อการเกษตร

มีน้าตลอดทั้งปี
22 %

มีน้าเฉพาะ
ฤดูฝน
78 %
ระบบ
ชลประทาน
10%

แหล่งน้า
ธรรมชาติ
66%

สระน้า
/บ่อขุด
24%

จากข้อมูลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พบว่าตาบล
แม่ระมาด มีแหล่งน้าธรรมชาติทั้งหมด 8 สาย ได้แก่ ห้วยแม่ระมาด ห้วยขะเนจื้อ ห้วยแห้ง ห้วยนกแล ห้วยถ้า
ห้วยหม่องวา ห้วยคด และห้วยแม่จะเรา มีแหล่งน้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย บ่อน้าตื้น บ่อโยก ประปาหมู่บ้าน
ประปา )กรมอนามัย) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีแหล่งน้าธรรมชาติจานวนมาก แต่ จากผลการสารวจข้อมูลฯ
ตามแผนภูมิที่ 8 จะเห็นได้ว่าเกษตรกรพื้นที่ตาบลแม่ระมาด มีน้าใช้ตลอดทั้งปีเพียงร้อยละ 22 โดยมีการรับ
น้าจากระบบชลประทาน, สระน้า/บ่อขุด, แหล่งน้าธรรมชาติ ร้อยละ 10 24 และ 66 ตามลาดับ และจาก
การระดมความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมพื้นที่ตาบลแม่ระมาด และอาเภอ
แม่ระมาด เกษตรกรในพื้นทีม่ ีความประสงค์ให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดาเนินงาน
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ก่อสร้างอ่างเก็บน้า และระบบชลประทาน ในพื้นที่เพื่อให้การบริหารจัดการน้าที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ภาคเกษตรกรรมต่อไป ทั้งนี้ จากการติดตามการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ตาบลแม่ระมาด ทราบว่า องค์การ
บริ ห ารส่ วนตาบลแม่ร ะมาด และองค์การบริห ารส่ ว นตาบลขะเนจื้อ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ มีความ
พยายามร่วมกันผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้า บริเวณ หมู่ที่ ๓ บ้านพะละ ตาบลขะเนจื้อ อาเภอแม่ระมาด
เพื่อขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับพพทนที่ชลประทาน
หมู่บ้าน

ในปัจจุบัน )ไร่)

พื้นที่ชลประทานที่มี
ศักยภาพ
ในการขยายเพิ่มขึ้น (ไร่)

แม่ระมาด แม่ระมาด สาละวิน แม่น้าเมยตอนล่าง
แม่ระมาด แม่ระมาด สาละวิน แม่น้าเมยตอนล่าง

-

-

-

1,800

แม่ระมาด แม่ระมาด สาละวิน แม่น้าเมยตอนล่าง
แม่ระมาด แม่ระมาด สาละวิน แม่น้าเมยตอนล่าง

-

1,500

1,075

-

แม่ระมาด แม่ระมาด สาละวิน แม่น้าเมยตอนล่าง
แม่ระมาด แม่ระมาด สาละวิน แม่น้าเมยตอนล่าง

175

-

-

1,500

แม่ระมาด แม่ระมาด สาละวิน แม่น้าเมยตอนล่าง
แม่ระมาด แม่ระมาด สาละวิน แม่น้าเมยตอนล่าง

-

500

750

-

2,000

5,300

ตาบล

อาเภอ

ลุ่มน้า (ระบุชื่อลุ่มน้า)
หลัก

ต้นผึ้ง
ไหล่ท่า
ไหล่ท่า
แม่ระมาด
โฮ่ง
สินเก้ากอม
สันป่าตึง
หล่ายห้วย

ย่อย

พื้นที่ชลประทาน

รวม
ที่มา : โครงการชลประทานตาก

๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร
แผนภูมิที่ 9 : ระบบการทาเกษตรกรรม
ร้อยละ เกษตรกรที่ทาเกษตรผสมผสาน

เกษตร
เชิงเดี่ยว
35 %
เกษตร
ผสมผสาน
65 %
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แผนภูมิที่ 10 : ชนิดพพชที่ปลูกในพพทนที่ตาบลแม่ระมาด
65.56

26.27
5.84

1.35

0

0.01

0.89

0.08

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร
การใช้ผลผลิต

การใช้ผลผลิต

เก็บไว้รอจาหน่าย

7%

แปรรูป

1%

จ่ายค่าเช่า

2%
5%

ทาพันธุ์

25 %

บริโภค
ขาย

60 %
0

10

20

30

40

50

60

70

ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจัง หวัดตาก เนื่ องจากประชาชนส่ ว นใหญ่ ในตาบลแม่ ระมาด
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก เกษตรกรทาเกษตรกรรมในระบบเกษตรผสมผสานและ
เกษตรกรเชิงเดี่ยว ร้อยละ 65 และร้อยละ 35 ตามลาดับ )แผนภูมิที่ 9) โดยเกษตรผสมผสานในที่นี้ไม่ได้
เป็ น การท าเกษตรหลายชนิ ด ในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น แต่ หมายถึ ง ครั ว เรื อ นเกษตรกรมี ก ารประกอบกิ จ กรรม
การเกษตรหลายชนิด อาทิ ปลูกข้าว, ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงโค สินค้าเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์, ข้าว มันสาปะหลัง )แผนภูมิที่ 10) ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ ร้อยละ 60 จะนาไปจาหน่าย)แผนภูมิ
ที่ 11) มีแหล่งจาหน่าย คือ ขายเองที่ตลาด พ่อค้าคนกลาง และพ่อค้าส่งออก ตามลาดับ มีรายได้เฉลี่ย
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108,541 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 93,721 บาท/ครัวเรือน )รายจ่ายภาคเกษตร 31,391
บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร ๖๒,๓๓๐ บาท/ครัวเรือน) จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในตาบลแม่
ระมาด มีค่าใช้จ่ายนอกภาคเกษตรสูง ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ส่วนมากไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางด้านหนี้สินตามมา อย่างไรก็ตามในภาพรวมเกษตรกรยังมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ รายได้หลักของเกษตรกรยังพึ่งพาการเพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นหลัก ซึ่งในระยะ
ยาวจาเป็นต้องปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี่ยงสัตว์ไปประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรอื่นๆ ส่วนการเพาะปลูก
ข้าวในพื้นที่ตาบลแม่ระมาด เนื่องจากมีแหล่งน้าและปริมาณน้าเพียงพอต่อการผลิตข้าวนาปี ตลอดจนมีพื้นที่
อยู่ในเขตเหมาะสมปลูกข้าวจึงยังสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และปลูกข้าว
ให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งในระดับพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้านได้

๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก ตั้งแต่ปี งบประมาณ ๒๕๕๗
ซึง่ มีบริบทพื้นทีจ่ ังหวัดกว่าร้อยละ ๗๐ เป็นพื้นที่ป่า โดยเฉพาะเขตพื้นที่ ๕ อาเภอฝั่งตะวันตก )อาเภอแม่ระมาด,
อาเภอท่าสองยาง, อาเภอแม่สอด, อาเภอพบพระ และอาเภออุ้มผาง) ดังนั้น สภาเกษตรกรจังหวัดตากจึงได้
นาเสนอและผลักดัน กิจกรรมภาคเกษตรกรรม ตามแนวพระราชดาริ “สร้างป่าสร้างรายได้ ” ของสมเด็จ
พระเทพฯ เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ และได้นาโมเดล “Cassava City”
ตามแนวทางของสภาเกษตรกรแห่งชาติมาปรับใช้ โดยจัดทาเป็นแนวทาง “Herb City” เสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อาเภอแม่ระมาด ซึ่งนายอาเภอแม่ระมาดได้ให้ความสาคั ญในการดาเนินการ
“สร้างป่าสร้างรายได้ ” จนเกิดการเชื่อมโยงและสร้างผู้ประกอบการ SME กลุ่มแปรรูปสมุนไพร “ปลูกรัก”
ตาบลพระธาตุ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเกษตรกรสามารถต่อยอดนาผลผลิตพืชสมุนไพรต่อยอดสู่การ
แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจาหน่ายได้ สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ประสานเชื่อมโยงกลุ่ม
ผู้เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรและกลุ่มแปรรูปสมุนไพร “ปลูกรัก” ตลอดจนนาเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก พิจารณาพื้นที่ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด เป็นพื้นที่ดาเนินการเกษตรแปลงใหญ่
พืชสมุนไพร โดยในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ นาเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นพื้นที่
ดาเนินการเกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดตากเพิ่มเติม ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนหนึ่งของตาบลแม่ระมาดซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่
ตาบลพระธาตุ ร่วมพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรมพืชสมุนไพรได้
อนึ่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตาบล
แม่ระมาด สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ให้คาแนะนาในการจัดตั้งกลุ่มและวางแผนการผลิตและแปรรูปสินค้า
ข้าว ของ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเหนียว กข ๖” ตาบลแม่ระมาด อาเภอ
แม่ระมาด พัฒนาขีดความสามารถจนเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนในพื้นที่ได้ โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่กลุ่ม
เกษตรกรผลิตได้จาหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บางส่วนสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาดรับซื้อในราคากิโลกรัม
ละ ๒๕ บาท ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดการพัฒนากลุ่มเกษตรกรมีแนวคิดต่อยอดสู่การเป็นโรงสีชุมชน และเป็นแหล่ง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว เพื่อจาหน่ายให้แก่เกษตรกรอาเภอแม่ระมาด และพื้นที่ใกล้เคียง จากการสารวจ
ข้อมู ล ตลาดจ าหน่ ายข้ าวเหนี ย ว พื้ น ที่จั งหวั ดตาก พบว่า ข้าวเหนี ย วที่ จาหน่ายภายในจั งหวั ดนาเข้า จาก
ภายนอกจั ง หวั ด หากกลุ่ ม เกษตรกรสามารถผลิ ต และจาหน่า ยข้า วเหนีย วจาหน่ า ยในพื้น ที่จั ง หวั ด ได้ จ ะ
ได้เปรียบด้านต้นทุนการขนส่ง
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ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ตาบลแม่ระมาด
)สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบล)
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
1. ราคาผลผลิตตกต่า

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในการจาหน่าย
ผลผลิต
2. ขาดแหล่งทรัพยากรน้า )ฤดูแล้ง)
2. สร้างอ่างกักเก็บน้า/ฝาย
3. ภัยธรรมชาติ
3. ลดการตัดไม่ทาลายป่าและให้ชุมชนปลูกป่าทดแทน
4. ต้นทุนการผลิตสูง
4. ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในการเกษตร
ทดแทนปุ๋ยเคมี
5. สภาพดินเสื่อมโทรม
5. ทาการเกษตรแบบผสมโดยปลูกพืชหมุนเวียน
6. ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตภาคการเกษตร
6. ให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องของการจาหน่ายผลผลิตและให้ความรู้เรื่อง
การเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่
7. เกษตรกรขาดความรู้ในเรื่องการเกษตร
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทา
เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ
8. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
8. ภาครัฐให้ความช่วยเหลือแนะนาแนวทางการติดต่อ
ประสานงานในการขอออกเอกสารสิทธิที่ดินทากิน
9. เกษตรกรได้รับเงินจากการจาหน่ายข้าวล่าช้า 9. รวมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากสภาเกษตรจังหวัดติดตามการดาเนินการ
จากผู้ประกอบการ
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ส่วนที่ ๓ : แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอแม่ระมาด / ตาบลแม่ระมาด พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- การบริหารจัดการน้า ๑. โครงการสร้างอ่างเก็บน้า - มีแหล่งน้าเพื่อ
อย่างบูรณาการ ขยาย )ม.๓ บ้านพะละ ต.ขะเนจื้อ) การเกษตร
พื้นที่ชลประทาน
พื้นที่รับประโยชน์ ต.แม่
ระมาด และ ต.ขะเนจื้อ

แนวทางการ
ดาเนินงาน

แหล่ง
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณ 2560 2561 2562 2563
กษ./อต./
อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ชป./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- ส่งเสริมงานวิจัยและ
พัฒนาสายพันธุ์ พืช
ปศุสัตว์ ประมง และ
เทคโนโลยีในการผลิต
มาปรับใช้
- ส่งเสริมและนา
เทคโนโลยีในการผลิต
มาปรับใช้การผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ

๒. โครงการส่งเสริมการ
อบรม
เลี้ยงสัตว์ )โค,สุกร,ปลา)

- ส่งเสิรมอาชีพเลี้ยงสัตว์
เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
ให้แก่เกษตรกร

กษ./อต./
อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ปศจ../อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๓. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และส่งเสริมการ
จัดทาปุ๋ยชีวภาพ

- ฟื้นฟูบารุงดินเพื่อ
การเกษตร/เกษตรกร
ผลิตปุ๋ยใช้เองได้

กษ./อต./
อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

พด./กจ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- ส่งเสริมอาชีพ เพิ่ม
พื้นที่เกษตรอินทรีย์
ฝึกอบรมอาชีพ การ
พัฒนาอาชีพ

4. เกษตรอินทรีย์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตร
อินทรีย์ ในตาบลแม่
ระมาด

อบต. /
หน่วยงาน
อื่น

สานักงานปลัด
อบต./
หน่วยงานอื่น

๓๕
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอแม่ระมาด / ตาบลแม่ระมาด พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา

แผนงาน/โครงการ
5. อบรมส่งเสริมการปลูก
กล้วยน้าว้า

- ส่งเสริมอาชีพ เพิ่ม
พื้นที่เกษตรอินทรีย์
ฝึกอบรมอาชีพ การ
พัฒนาอาชีพ

วัตถุประสงค์

แนวทางการ
ดาเนินงาน

แหล่ง
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
หน่วยงาน
งบประมาณ 2560 2561 2562 2563 รับผิดชอบ

- เพื่อให้ความรู้ และ
ส่งเสริมการปลูกกล้วย
น้าว้า

อบต. /
หน่วยงาน
อื่น

สานักงานปลัด
อบต./
หน่วยงานอื่น

6. อบรมอาชีพทางเลือก
- เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตร
การปลูกผักปลอดสารพิษใน อินทรีย์และเป็นการ
ครัวเรือน
ส่งเสริมอาชีพการปลูก
ผักปลอดสารพิษใน
ครัวเรือน

อบต. /
หน่วยงาน
อื่น

สานักงานปลัด
อบต./
หน่วยงานอื่น

7. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า

อบต. /
หน่วยงาน
อื่น

สานักงานปลัด
อบต./
หน่วยงานอื่น

อบต. /
หน่วยงาน
อื่น

สานักงานปลัด
อบต./
หน่วยงานอื่น

- เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตร
อินทรีย์และเป็นการ
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า

8. อบรมการบริหารจัดการ - เพื่อให้ความรู้แก่
การเกษตรตามแนวปรัชญา เกษตรกร ในการบริหาร
เศรษฐกิจพอเพียง
จัดการการเกษตร ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจฯ

๓๖
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอแม่ระมาด / ตาบลแม่ระมาด พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- ส่งเสริมอาชีพ เพิ่ม 9. ส่งเสริม สนับสนุน 1
พื้นที่เกษตรอินทรีย์
ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์
ฝึกอบรมอาชีพ การ
พัฒนาอาชีพ

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการ
วางแผน การตลาด ของ
สินค้า 1 ตาบล 1
ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่

10. ปรับปรุงสถานที่
- เพื่อปรับปรุงสถานที่
จาหน่ายสินค้าชุมชน )ตลาด จาหน่ายสินค้าชุมชน
น้าโท้ง)

แนวทางการ
ดาเนินงาน

แหล่ง
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
หน่วยงาน
งบประมาณ 2560 2561 2562 2563 รับผิดชอบ
อบต. /
ส่วนสวัสดิการ
หน่วยงาน
และสังคม
อื่น
อบต./
หน่วยงานอื่น
อบต. /
หน่วยงาน
อื่น

กองช่าง อบต.
หรือหน่วยงาน
อื่น

- เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล

อบต. /ศูนย์
ถ่ายทอดฯ

สานักงานปลัด
อบต./ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

12. ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด - เพื่อส่งเสริมอาชีพเพาะ
นางฟ้าเพื่อเป็นอาหารแก่
เห็ดนางฟ้าและเป็น
เด็กนักเรียน
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียน

อบต./
โรงเรียน
บ้านต้นผึ้ง

ส่วนการศึกษาฯ
อบต./โรงเรียน
บ้านต้นผึ้ง

- ส่งเสริมอาชีพจัดหา/ 11. ส่งเสริม/สนับสนุน
ก่อสร้างศูนย์แสดงและ กิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอด
จาหน่ายสินค้าชุมชน เทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบล

๓๗
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แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อาเภอแม่ระมาด / ตาบลแม่ระมาด พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563
แผนพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
แนวทางพัฒนา
แผนงาน/โครงการ
- ส่งเสริมอาชีพจัดหา/ 13. ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา - เพื่อส่งเสริมอาชีพการ
ก่อสร้างศูนย์แสดงและ ดุกในบ่อคอนกรีต เพื่อเป็น เลีย้ งปลาดุกในบ่อ
จาหน่ายสินค้าชุมชน อาหารแก่เด็กนักเรียน
คอนกรีต และเป็น
อาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียน

- จัดกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพประชาชน

แนวทางการ
ดาเนินงาน

แหล่ง
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
หน่วยงาน
งบประมาณ 2560 2561 2562 2563 รับผิดชอบ
อบต./
ส่วนสวัสดิการ
โรงเรียน
และสังคม
บ้านต้นผึ้ง
อบต./
หน่วยงานอื่น

14. อบรมเกษตรสัญจร

- เพื่อส่งเสริมความรู้
ให้กับประชาชน ในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม

อบต. /
หน่วยงาน
อื่น

กองช่าง อบต.
หรือหน่วยงาน
อื่น

15. สนับสนุนกลุ่ม
เกษตรกรทาสารไล่แมลง

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
อาชีพการทาสารไล่แมลง
และเพื่อช่วยลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร

อบต. /
หน่วยงาน
อื่น

สานักงานปลัด
อบต./ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

๓๘
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ภาพกิจกรรม
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ภาคผนวก
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ข้อมูลชุดดิน ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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