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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 าบลแม่ปะ ม ี11 หมูบ่้าน 
(ระบบสถิติทางการทะเบียน ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2559) 

ต าบลแม่ปะ 

ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016 
         กรมการปกครอง Agi-Map 2559 
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ส่วนที่ ๑ : บริบทพื้นที่ 
๑.) ข้อมูลทั่วไป 

 ประวัติความเป็นมา  
 ประวัติความเป็นมาของต าบลแม่ปะ มีผู้เล่าว่า เมื่อประมาณ 85 ปีล่วงมาแล้ว ได้มีช้างของผู้ใดไม่
ปรากฏได้หายไปบริเวณพ้ืนที่ของต าบลพะวอในปัจจุบัน เจ้าของได้ติดตามหาช้างเชือกที่หายนั้น ไปหลายแห่ง
แต่ก็ไม่พบ และได้ออกติดตามเรื่อยมา ต่อมาได้พบช้างเชือกนั้นที่ “บ้านสันป่าซาง” ค าว่า “พบ” ชาวบ้าน
เรียกว่า “ปะ” ค าว่า “สัน” หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่ดอน ค าว่า “ซาง” หมายถึง ไม้ไผ่ซาง ชาวบ้านจึง
เรียกว่า “บ้านแม่ปะบ้านสันป่าซาง” ต่อมาทางราชการได้ตั้งหมู่บ้านเป็นทางการ ค าว่า “สันป่าซาง” หายไป
และเกิดหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านบริเวณรอบ ๆ จึงตั้งเป็น “ต าบลแม่ปะ” มาจนถึงทุกวันนี้ 
 ปี พ.ศ. 2493 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลต าบลแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2493 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ป พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี 
(หน้า 669-674 ตอนที่ 35 เล่ม 67 ราชกิจจานุเบกษา 27 มิถุนายน 2493) โดยที่เป็นการสมควร
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลต าบลแม่สอด จังหวัดตาก เสียใหม่ตามความจ าเป็นแห่งการบริหารงานของเทศบาล 
จึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งต าบลแม่ปะและต าบลท่าสายลวดในท้องที่อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2493 ลงนามโดย รามราชภักดี ปลัดกระทรวง ลงนามแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (หน้า 6299-6302 ตอนที่ 67 เล่ม 67 ราชกิจจานุเบกษา 12 ธันวาคม 2493) 
เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลต าบลแม่สอด จังหวัดตาก พ .ศ. 2493 เพ่ือลดเขต
เทศบาลต าบลแม่สอดให้เล็กลงตามความจ าเป็นแห่งการบริหารงานของเทศบาล จึงเป็นเหตุให้กระทบ 
กระเทือนถึงเขตการปกครองส่วนภูมิภาค เพราะส่วนที่เคยอยู่ในเขตเทศบาลมาแต่เดิม ได้เปลี่ยนสภาพมา
เป็นอยู่นอกเขตเทศบาล ฉะนั้น เพ่ือให้กาด าเนินการปกครองได้เป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ข้าหลวงประจ าจังหวัดตาก อาศัยความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พุทธศักราช 2457 มาตรา 6 , 29 และพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2476 มาตรา 20 จึงได้ด าเนินการปรับปรุงเขตการปกครองในท้องที่อ าเภอ
แม่สอดเสียใหม่ โดยรวมเขตหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ได้ถูกเปลี่ยนสภาพมาอยู่นอกเขตเทศบาลนี้ จัดตั้งเป็นต าบลขึ้น
ใหม่ อีก 2 ต าบล ขนานนามต าบลว่า “ต าบลแม่ปะ” และ”ต าบลท่าสายลวด” ให้ขึ้นอยู่ในความปกครองของ
อ าเภอแม่สอด 
 ณ ปัจจุบันต าบลแม่ปะมีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีประชากรจ านวน 11,519 คน (ข้อมูล 
ณ 31 มีนาคม 2558) รวมระยะเวลาการก่อตั้งต าบลแม่ปะเป็นเวลานานกว่าร้อยปี 
 
 

สภาพทั่วไป 
ต าบลแม่ปะ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอแม่สอด  โดยห่างจากที่ว่าการอ าเภอแม่สอดประมาณ  

๓ กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดตาก  โดยห่างจากตัวจังหวัดตาก  ประมาณ  90 กิโลเมตร  
โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้    

 ทิศเหนือ ติดต่อ  ต าบลแม่กาษา 
 ทิศใต้  ติดต่อ  เทศบาลนครแม่สอด 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ  ต าบลพะวอ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ  ต าบลท่าสายลวด / สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์  
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ภาพที่ 1 อาณาเขตติดต่อ 
 

ภูมิประเทศ 
 ต าบลแม่ปะ มีลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบประมาณร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ทั้งต าบล นอกนั้นเป็น
พ้ืนที่สูงและภูเขาในบริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแม่ปะ และหมู่ที่ 6 บ้านห้วยหินฝน  
 
 

จ านวนประชากรแยกรายพื้นที่  11 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน 

ชื่อผู้น า / ต าแหน่ง 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านแม่ปะเหนือ 423 464 887 919 นายธวัช  ธรรมแงะ      ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 
2 บ้านแม่ปะกลาง 1,055 1,059 2,114 1,294 นายสมเดช  ต๊ะทองค า  ก านันต าบลแม่ปะ 
3 บ้านแม่ปะใต้ 861 825 1,686 877 นายสมคิด  ต๊ะมะปุ๊ด    ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 
4 บ้านห้วยกะโหลก 728 692 1,420 568 นายอินสุน  การะยม     ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 
5 บ้านปากห้วยแม่ปะ 211 182 393 146 นายรวน  หล้าล าปาง    ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 
6 บ้านห้วยหินฝน 217 189 406 255 นายสุวรรณ  กรณ์สนธิ์   ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 
7 บ้านหนองบัว 549 462 1,011 901 นายวิสิษฐ์  แก้วทันค า    ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 
8 บ้านแม่ปะบ้านสัน 256 217 473 225 นายสมบูรณ์  ต๊ะทองค า  ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 
9 บ้านพระธาตุ 1,005 899 1,904 1,361 นายสิงห์ค า  อุษา         ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 

10 บ้านร่วมใจพัฒนา 666 609 1,275 1,097 นายพิทักษ์  อินหลวง    ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 
11 บ้านหนองบัวค า 317 307 624 254 นายมานะ  มาลี          ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 

รวม 6,288 5,540 11,519 7,897  (ข้อมูล ณ ม.ีค.58)  
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สถิติจ านวนประชากร  ปี  2556  -  2558  ต.แม่ปะ  อ.แม่สอด  จ.ตาก 
 

 
 

ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอแม่สอด  (ข้อมูลปี ณ มีนาคม 2558) 
 

 
อาชีพ 

 - ครัวเรือนประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ   จ านวน    922  ครัวเรือน 
 - ครัวเรือนประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว   จ านวน    571  ครัวเรือน 
 - ครัวเรือนประกอบอาชีพรับจ้าง    จ านวน    178  ครัวเรือน 
 - ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ ท านา ท าไร่   จ านวน 1,114  ครัวเรือน 
   (ส่วนมากท าไร่ข้าวโพด ข้าว มัน ยางพารา และอ้อย) 
 - ครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย    จ านวน     199  ครัวเรือน 

(ส่วนมากเลี้ยง โค สุกร เป็ด และไก่) 
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ข้อมูลด้านอาชีพของประชากร 
 

หมู่ที่ ประกอบอาชีพ (ร้อยละ) 
เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างท่ัวไป รับราชการ 

1 50 30 15 5 
2 10 10 10 70 
3 30 20 15 35 
4 75 15 8 2 
5 80 15 4 1 
6 90 3 7 - 
7 50 30 15 5 
8 70 15 10 5 
9 40 40 10 10 
10 20 60 15 5 
11 65 15 17 3 

 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ตู้ ATM      4 แห่ง 

- โรงแรม       8 แห่ง 
- รีสอร์ท      10 แห่ง 

 - ปั๊มน้ ามันและก๊าซ (ก๊าซ 2 แห่ง)    6 แห่ง 
 - โรงงานอุตสาหกรรม     38 แห่ง 
 - โรงส ี(ม.1 (5 แห่ง) ม.2 (2 แห่ง) ม.3,4,5,7 (แห่งละ 1) 11 แห่ง 
 - ไซโลและสถานที่รับซื้อข้าว พืชไร่    6 แห่ง 
 

การศึกษาของประชาชนในต าบล/หมู่บ้าน  ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ โครงการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยราชการ
อ่ืน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่   

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่ปะ หมู่ที่ 10   
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปะกลาง  หมู่ที่ 2    

 - โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 2 ได้แก่   
   

ระดับประถมศึกษา    จ านวน 5 แห่ง   
1. โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ   หมู่ที่ 8   
2. โรงเรียนบ้านแม่ปะ   หมู่ที่ 2   
3. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้   หมู่ที่ 3   
4. โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก   หมู่ที่ 4   
5. โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน   หมู่ที่ 6 
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ระดับมัธยมศึกษา     จ านวน 1 แห่ง   
1. โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม   หมู่ที่ 2  

  - โรงเรียนอาชีวศึกษา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด   
  - มหาวิทยาลัย จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร (แม่สอด) 

- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอแม่สอด  จ านวน 1 แห่ง 
ตารางแสดงข้อมูลด้านการศึกษา 

โรงเรียน ห้องเรียน ครู จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง 

โรงเรียนบ้านแม่ปะ 8 9 81 ๑๐๐ 
โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 8 8 61 66 
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 8 8 111 85 
โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 16 17 2๑๘ 2๐2 
โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 8 9 ๗๐ 7๙ 
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 14 27 231 254 
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 14 72 1,148 525 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 14 16 439 372 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 4 2 45 60 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ปะ 5 5 51 69 

        (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. 58) 
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 - วัด / ส านักสงฆ ์ จ านวน  12  แห่ง  ได้แก่  วัดแม่ปะเหนือ  หมู่ที่ 1, วัดเวฬุวัน  หมู่ที่ 2, วัดใหม่ค ามา  
หมู่ที่ 3, วัดห้วยแก้ว  หมู่ที่ 4, ส านักสงฆ์ปากห้วยแม่ปะ  หมู่ที่ 5, วัดโพธิคุณ หมู่ที่ 6, วัดหนองบัวบูรพา 
หมู่ที่ 7, ส านักสงฆ์ล้านนาบุญญาราม  หมู่ที่ 7,  ส านักสงฆ์ห้วยลึก  หมู่ที่ 8, วัดพระธาตุสิริมงคล หมู่ที่ 9,  
วัดสันติธรรม หมู่ที่ 10, วัดหนองบัวค าไชยมงคล  หมู่ที่ 11  
 - ศาลเจ้า จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อพะวอ หมู่ที่ 5, 7, 10, 11 และศาลเจ้าพ่อขุนสามชน หมู่ท6ี 

 - โบสถ ์ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 9 
 

สาธารณสุขและการสื่อสาร 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ บ้านแม่ปะกลาง หมู่ที่ 2, บ้าน      

ห้วยกะโหลก หมู่ที่ 4, บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 6   
- สถานพยาบาลเอกชน      3 แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน      ๒ แห่ง 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า      ร้อยละ   100 

 - สถานีโทรคมนาคมอ่ืน      1 แห่ง 
 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (FM)   1 แห่ง 
 - วิทยุชุมชน       1 แห่ง 

- หอกระจายข่าวและเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน   11 แห่ง 
- โทรศัพท์สาธารณะ      7 แห่ง 
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - ป้อมต ารวจจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ป้อมแม่ปะ หมู่ที่ 2,ป้อมหนองบัว หมู่ที่ 7,ป้อมห้วยหินฝนหมู่ที่ 6 

 - สถานีต ารวจ (กองก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่สอด)   1 แห่ง 
 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 130 คน, ศูนย์ อปพร  1  แห่ง 
 - ชุดรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน     11 แห่ง 
  

กลุ่มทางสังคมที่มาจากการเลือกตั้ง และมีกลุ่มท่ีมาจากการจัดตั้ง  ดังนี้ 
 - ลูกเสือชาวบ้าน     3  รุ่น   130   คน 
 - ไทยอาสาป้องกันชาติ    2  รุ่น   200   คน 
 - กองหนุนเพื่อความม่ันคงของชาติ   1  รุ่น     50   คน 
 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  1  รุ่น  130   คน 

 การบริการพื้นฐาน 
 1)  การคมนาคม 

: ถนนสายหลัก 
-  ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 1 สาย คือ ทางหลวงสายแม่สอด -    

ท่าสองยาง ระยะทาง  80 กิโลเมตร 
- ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของเร่งรัดพัฒนาชนบท 1 สาย คือ ถนนสายแม่ปะ -     

ห้วยกะโหลก   

2)  การไฟฟ้า  การไฟฟ้าต าบลแม่ปะ รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สถานี
ไฟฟ้าย่อยของอ าเภอแม่สอด)  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  100 % ส่วนไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ปะ มีจ านวนประมาณ 300 จุด ซึ่งติดตั้งเป็นไฟส่องสว่างตามถนนภายในหมู่บ้าน และตามจุดโค้ง 
จุดเสี่ยง ที่สาธารณะต่างๆ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะจัดติดตั้งให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งต าบล   
 3)  การประปา  ปัจจุบันในเขตต าบลแม่ปะมีประปาส่วนภูมิภาคเข้าถึง  จ านวน  7  หมู่บ้าน  ได้แก่  
หมู่ที่ 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11  ส่วนที่เหลือเป็นระบบประปาหมู่บ้าน  ท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตรจากอ่างเก็บน้ า
ห้วยลึก  และแหล่งน้ าดิบตามธรรมชาติในพ้ืนที่   

 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเพณีท้องถิ่น  ต าบลแม่ปะมีประเพณีท้องถิ่น  ดังนี้ 
 - งานประเพณีสงกรานต์ ชาวบ้านได้ร่วมกันสืบสานประเพณีนี้ โดยการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

เพ่ือแสดงออกซ่ึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ  
 - แห่เทียนจ าน าพรรษา พุทธศาสนิกชนได้จัดให้มีการแห่เทียนจ าน าพรรษา ส าหรับวัด และ

ส านักสงฆ์ ในต าบลเป็นประจ าทุกปี     
- ประเพณีตานก๋วยสลาก  เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ตั้งเดิม จะท ากันในช่วงก่อนออก

พรรษาประมาณ 1 เดือน การเตรียมก๋วยสลากซึ่งจะมี ผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆ ไปวัดฟังเทศน์เป็นการ
ถวายสังฆทานให้บุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว เป็นประเพณีท าเป็นประจ าทุกปี  

- ประเพณีสรงน้ าพระธาตุเจดีย์พญาหน่อกวิ้น  เป็นประเพณีท าเป็นประจ าทุกปี 
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สภาพสิ่งแวดล้อม 
  สภาพสิ่งแวดล้อมภายในต าบลแม่ปะ ในส่วนของน้ าและอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่จ าเป็นต้อง
พัฒนาในบางส่วน  เช่น แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรกรรม  แหล่งน้ าสาธารณะ  ในส่วนของการจัดระบบการ
ก าจัดขยะมูลฝอย ต้องจัดหาสถานที่รองรับและก าจัดขยะมูลฝอยเพิ่มเติม 
 
 ขยะมูลฝอย 

- ปริมาณขยะ  4  ตัน/วัน 
- รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะมูลฝอยมี  5  คัน  (แยกตามประเภท) 

1.  ชนิดเปิดข้างเทท้าย ขนาดบรรจุ 6 ลบ.ม. 1   คัน 
2.  ชนิดอัดท้าย  ขนาดบรรจุ 6 ลบ.ม. 2   คัน 
3.  ชนิดอัดท้าย  ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม. 2   คัน 

  -  ก าจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ โดยที่ดินส าหรับก าจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านร่วมใจ
พัฒนาห่างองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นบ่อขยะของเทศบาลนครแม่สอด 
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๒.) สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลแม่ปะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอด 

 
 

พื้นที่เกษตร 
57% 

พื้นที่น้ า 
9% 

พื้นที่อื่นๆ 
10% 

พื้นที่ป่า 
24% 

การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีเกษตร 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีน้ า 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีอื่นๆ 
การใช้ท่ีดิน พื้นท่ีป่า 

พื้นที่ต าบลแม่ปะ 
76,767.77 ไร่ 

พื้นทีต่ าบลแม่ปะ 
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( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอด 
 

พื้นที่เพาะปลูก 
43,172 ไร ่

99% 

พื้นที่ปศุสัตว ์
125 ไร ่

0% 

พื้นที่ประมง 
155.77 ไร ่

1% 

พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเพาะปลูก 
พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีปศุสัตว์ 
พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีประมง 

พื้นที่การเกษตรต าบลแม่ปะ 

พื้นทีก่ารเกษตร
43,452.77 ไร่ 
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( ที่มา : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2016) 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอด 

ยางพารา 
463 ไร ่
1.07% 

อ้อย 
417 ไร ่
0.97% ข้าว 

9,402 ไร ่
21.78% 

มันส าปะหลัง 
2,226 ไร ่
5.16% 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
16,582 ไร ่
38.41% 

พืชผัก 
84 ไร ่

0.19% 

อื่นๆ  
13,997 ไร ่
32.42% 

ล าไย 
1 ไร ่
0% 

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ มันส าปะหลัง 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชผัก 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อ่ืนๆ 
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ล าไย 

พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
43,172 ไร ่
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สถานการณ์ด้านการเกษตร ต าบลแม่ปะ 
    ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)  
ร้อยละ รวม ชาย หญิง ครัวเรือน

ทั้งหมด 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

1 แม่ปะเหนือ 887 423 464 919 66 7.18 
2 แม่ปะกลาง 2,114 1,055 1,059 1,294 210 16.23 
3 แม่ปะใต้ 1,686 861 825 877 304 34.66 
4 ห้วยกะโหลก 1,420 728 692 568 159 27.99 
5 ปากห้วยแม่ปะ 393 211 182 146 50 34.25 
6 ห้วยหินฝน 406 217 189 255 20 7.84 
7 หนองบัว 1,011 549 462 901 65 7.21 
8 แม่ปะบ้านสัน 473 256 217 225 62 27.56 
9 พระธาตุ 1,904 1,005 899 1,361 110 8.08 

10 ร่วมใจพัฒนา 1,275 666 609 1,097 12 1.09 
11 ใหม่หนองบัวค า 624 317 307 254 - - 

รวม 11 หมู่ 11,519 6,288 5,540 7,897 1,058 13.40 
ที่มา : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

 
ข้อมูลก าหนดเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 

 
 

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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ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 
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การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ต าบลแม่ปะ 

1. ด้านเกษตรกรรม 
 

พื้นที่ท าการเกษตรต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ท านา พื้นที่ท าไร่ (ไร)่ พื้นที่ผลไม้ (ไร)่ ยางพารา พืชผัก อื่นๆ พื้นที่ทั้งหมด 

(ไร)่ มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ อ้อย รวม ล าไย มะนาว รวม (ไร)่ 
1 บ้านแมป่ะเหนือ 1,087 18 808 16 842 1 - 1 - 11 165 2,106 
2 บ้านแมป่ะกลาง 1,047 216 2,965 44 3,225 - - - 40 1 2,153 6,466 
3 บ้านแมป่ะใต ้ 1,807 11 2,687 62 2,760 - - - - - 265 4,832 
4 บ้านหัวกะโหลก 2,887 863 6,791 124 7,778 - - - 30 53 1,341 1,2089 
5 บ้านปากห้วยแม่ปะ 1,177 788 1,000 171 1,959 - - - 253 - 1,794 5,183 
6 บ้านห้วยหินฝน 5 - 40 - 40 - - - 14 - 1,752 1,811 
7 บ้านหนองบัว 451 109 493 - 602 - - - 3 - 1,024 2,080 
8 บ้านแมป่ะบ้านสนั 294 133 1,392 - 1,525 - - - 123 19 1,928 3,889 
9 บ้านพระธาต ุ 114 18 163 - 181 - - - - - 1,796 2,091 

10 บ้านใหม่พัฒนา 388 - 41 - 41 - - - - - 607 1,036 
11 บ้านใหม่หนองบัวค า 145 70 202 - 272 - - - - - 1,172 1,589 

รวม 9,402 2,226 16,582 417 19,225 1 - 1 463 84 13,997 43,172 
ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอด กรกฎาคม 2559

 

๑๘ 
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2. ด้านปศุสัตว์ 
 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชนิดสัตว์ที่ท าการปศุสัตว์ 

โคเนื้อ 

1 แม่ปะเหนือ 40 

2 แม่ปะกลาง 149 

3 แม่ปะใต้ 35 

4 ห้วยกะโหลก 151 

5 ปากห้วยแม่ปะ 57 

6 ห้วยหินฝน 42 

7 หนองบัว 52 

8 แม่ปะบ้านสัน 3 

9 พระธาตุ 31 

10 ร่วมใจพัฒนา 202 

11 ใหม่หนองบัวค า 96 

รวม 858 
 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  
หมายเหตุ : สภาเกษตรกรจังหวัดตากเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 2558 
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3. ด้านประมง 
 

ข้อมูลด้านการประมง ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก 3 มิถุนายน 2559 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เกษตรกรผู้

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
(ราย) 

ประเภทการเลี้ยง 
บ่อดิน/บ่อซีเมนต์ 

จ านวน(บ่อ) พื้นที่(ไร่) 
1 แม่ปะเหนือ 22 30 14.18 
2 แม่ปะกลาง 54 82 46.15 
3 แม่ปะใต้ 58 62 26.99 
4 ห้วยกะโหลก 48 49 31.01 
5 ปากห้วยแม่ปะ 3 7 0.97 
6 ห้วยหินฝน - - - 
7 หนองบัว - - - 
8 แม่ปะบ้านสัน 16 16 9.88 
9 พระธาตุ 7 8 3.27 

10 ร่วมใจพัฒนา - - - 
11 ใหม่หนองบัวค า 30 38 23.32 

รวม 238 292 155.77 
 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดตาก 3 มิถุนายน 2559 
 
 
 
 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง 
238 ราย 

พ้ืนที่ด้านการประมง  
155.77 ไร ่

เลี้ยงในบ่อ  292 บ่อ  155.77  ไร่ 
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ส่วนที่ ๒ : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร ปัญหาความต้องการ  
             และแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร 

 

๑.) สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร และปัญหาหนีส้ิน 
 

วิเคราะห์จากแบบส ารวจฯ จ านวน 79 ชุด อายุเฉลี่ยเกษตรกร ต าบลแม่ปะ เฉลี่ย 4๙ ปี 
จากการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้ง

ศึกษาปัญหาความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่ ปะ
อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจฯ 
 

 

 
แผนภูมิที่ ๑ : ร้อยละของระดับการศึกษาเกษตรกร 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ          
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 

 

ม. ต้นขึ้นไป 
21 % 

ประถมศึกษา 
 55 % 

ไม่ได้รับการศึกษา 
 24 % 
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แผนภูมิที่ ๒ : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่ปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : - ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่ปะ/อ าเภอแม่สอด วิเคราะห์และประมวลผล
จากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
        - ข้อมูล รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร จังหวัดตาก จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต ๒ 
ปี ๒๕๕๗ 
 

แผนภูมิที่ 3  ประเภทหนี้ของเกษตรกร 
 

 
 
 
 
 
 

รายได้เฉลี่ย
ภาคเกษตร 

รายจ่าย
เฉลี่ยภาค
เกษตร 

รายได้นอก
ภาคเกษตร 

รายจ่าย
นอกภาค
เกษตร 

รวมรายได้
เฉลี่ย  

รวม
รายจ่าย
เฉลี่ย 

หนี้สิน 

ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร รายรับ รายจ่าย หนีส้ิน 
ต.แม่ปะ 93,224.0 28,626.0 28,251.0 49,477.0 121,475. 78,103.0 84,639.0 
อ.แม่สอด 142,071. 70,520.7 38,654.1 85,529.2 180,725. 156,050. 114,085. 
 จ.ตาก (สศก.) 144,944. 75,437.0 51,383.0 83,828.0 196,327. 159,265. 60,000.0 

0.00 
50,000.00 

100,000.00 
150,000.00 
200,000.00 
250,000.00 

ระยะเวลาในการก่อหนี้เฉลี่ย ๒  ปี 
 

หนี้สินนอก
ระบบ 
12 % หนี้สินใน

ระบบ 
88 % 
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้ 
 

 

 

 
 
 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละวัตถุประสงค์การขอกู้ 
 

 

 

 
 
 

ที่มา : ข้อมูลอายุเฉลี่ยเกษตรกร – ระดับการศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรฯ           
โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘ 
 

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
30 % 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
38 % 

ลดลงเรื่อยๆ 
32 % 

การเกษตร อื่นๆ 

ร้อยละ วัตถุประสงค์ขอกู้ 

59 % 

41 % 
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การพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร นอกจากจะพิจารณาจากรายได้สุทธิครัวเรือนที่
ได้รับ ทั้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมนอกการเกษตรแล้ว จ าเป็นต้องน าค่าใช้จ่ายในการบริโภคมาร่วม
พิจารณาด้วย เพ่ือดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากกิจรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
มากกว่าหรือน้อยกว่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของครัวเรือน 
 จาก แผนภูมิที่ 2 : รายได้ – รายจ่าย – หนี้สินเกษตรกร ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
รายได้และรายจ่ายในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปค านวณหา
รายได้สุทธิ เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดในรอบปีเกษตรกรที่ประกอบกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร มีผลตอบแทน
จากการผลิต อันน ามาซึ่งองค์ประกอบของรายได้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกษตรกร ต าบลแม่ปะ มีรายได้
สุทธิภาคเกษตรก่อนหักช าระหนี้สินเฉลี่ย ๖๔,๕๙๘ บาท/ครัวเรือน (รายได้เฉลี่ยภาคเกษตร 93,224 บาท/
ครัวเรือน หักรายจ่ายภาคเกษตร 28,626 บาท/ครัวเรือน) จากข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตร กลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 จังหวัดตากมีรายได้สุทธิเกษตรเฉลี่ย 69,508 บาท/ครัวเรือน 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรต าบลแม่ปะเฉลี่ย ๗๘,๑๐๓ บาท/ครัวเรือน ในจ านวนนี้ 
ร้อยละ ๖๓.๓๔ เป็นรายจ่ายนอกภาคการเกษตร 
   ส าหรับการศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือนต าบลแม่ปะ เนื่องด้วย สังคม ปัจจัยด้านโครงส ร้าง
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นขนาดครัวเรือน จ านวนเด็กและผู้สูงอายุในครัวเรือน อายุของหัวหน้า
ครัวเรือน และระดับการศึกษา ของสมาชิกในครัวเรือนล้วนมีผลต่อการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
ทั้งสิ้น  ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดความผันผวนค่อนข้างมากส่งผลให้ค่าครองชีพในการด ารงชีวิตของ
ครัวเรือนเกษตรกรสูงขึ้น ในขณะเดียวกันครัวเรือนก็มีการเป็นหนี้สูงขึ้นตามไปด้วย จากแผนภูมิที่ 2 พบว่า 
หนี้สินเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลปะ มีขนาดหนี้สินเฉลี่ย 84,639 บาท/ครัวเรือน เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เป็นหนี้ของครัวเรือนภาคเกษตร ต าบลปะ พบว่าสาเหตุหลักที่ท าให้ ครัวเรือนเกษตรกรมีการเป็นหนี้เพ่ิมขึ้น 
มาจากหลายปัจจัย อาทิ ครัวเรือนของเกษตรกรขายผลผลิตไม่ได้ /ได้น้อย/ราคาผลผลิตตกต่ า, มีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น, รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ตามล าดับ 
หนี้สินของเกษตรกร ต าบลแม่ปะ ร้อยละ 59 เกิดจากการกู้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่เหลือ
ร้อยละ 41 เกษตรกรกู้เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน, ช าระหนี้สิน ค่าเล่าเรียนบุตร และสร้างบ้าน (แผนภูมิที่ 5) 
ระยะเวลาก่อหนี้เฉลี่ย 2 ปี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงหนี้สินของเกษตรกร เป็นหนี้ที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆ ไม่
เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 32 ร้อยละ 38 และร้อยละ 30 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 4) โดยเป็น
หนี้ในระบบ ร้อยละ 88 และนอกระบบ ร้อยละ 12 (แผนภูมิที่ 3) 
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๒.) ปัญหาที่ดินท ากิน   
 

แผนภูมิที่ 6 : การถือครองที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลแม่ปะ 
 

 

 
 

แผนภูมิที่ 7 : เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของเกษตรกร ต าบลแม่ปะ 
 

 
 

 

 

 

ตนเอง เช่าที่ดิน ท าฟรี/ที่สาธารณะ 

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

65 % 

35 % 

0%  

ร้อยละ ลักษณะการถือครองที่ดิน 

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

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

36 % 
44 % 

20 % 

ร้อยละ ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
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ผลการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดตาก มีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น ณ วันส ามะโน 
( 1 พ.ค. 2556 ) พบว่าจ านวนผู้ถือครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลผู้ถือ
ครองและพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีจ านวนผู้ถือครองเป็นล าดับที่ 1 คือ 
9,266 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ของผู้ถือครองรวมทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่ถือครองเป็นล าดับที่ 1 เช่นกัน คือมี 
287,103 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21 ของพ้ืนที่ถือครองรวมทั้งจังหวัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ถือครอง 1 คนจะมีพ้ืนที่ถือ
ครอง 31 ไร่ ในขณะที่ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพ้ืนที่เกษตรกรรมจ านวน 43,452.77 ไร่ 
ซึ่งผู้ถือครองส่วนใหญ่ท าการเพาะปลูกพืช พืชที่ส าคัญ ได้แก่  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มันส าปะหลัง และอ่ืนๆ 
โดยมีการท าการเกษตรประเภทอ่ืนร่วมด้วย เช่น การปศุสัตว์และประมง สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่  โคเนื้อ 
ไก ่และการเลี้ยงปลา (ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน)  
 ส าหรับลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรต าบลแม่ปะ จากแผนภูมิที่ 6 ผู้ถือครองท า
การเกษตรส่วนใหญ่ในต าบลแม่ปะ ท าการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองสูงถึงร้อยละ 65 ผู้ถือครองท าการเกษตร
ร้อยละ 35 ท าการเกษตรโดยการเช่าที่ดิน ส าหรับผู้ถือครองท าการเกษตรที่ท าการเกษตรโดยการท าฟรี/
สาธารณะ/อ่ืนๆ แต่เมื่อพิจารณาจากการถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/น.ส.๓/น.ส. ๓ ก ร้อยละ 36 
การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก./สทก. ร้อยละ 44 และมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ (แผนภูมิที่ 7) ผลจากการส ารวจข้อมูลการถือครองพ้ืนที่การเกษตรกรซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ พบว่า
เกษตรกรมีความเข้าใจว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของตนเอง เนื่องจากท ากินในที่ดินดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และรับ
มรดกตกทอดการใช้ประโยชน์ที่ดินมาจากรุ่นบิดา/มารดา ส่งผลให้การได้มาของที่ดินมีปัญหา และเกษตรกรที่
ได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน นอกจากนี้ ที่ผ่านมาเกษตรกรซึ่งได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ประเภท ส.ป.ก. มีความ
พยายามยื่นเรื่องเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทเอกสารสิทธิ์  จาก ส.ป.ก. 
เป็น โฉนดที่ดิน เพ่ือให้ที่ดินดังกล่าวสามารถน าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันในการขอกู้เงินน าไปเป็นทุนในการ
ประกอบอาชีพ ต่อไป  ทั้งนี้ ที่ดินเพื่อการเกษตรพ้ืนที่ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จ านวน 6,953 ไร่ เป็นพ้ืนที่
ของสหกรณ์นิคมแม่สอดจ ากัด 
 

๓.) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

แผนภูมิที่ 8 : การรับน้ าเพื่อการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีน้ าตลอด 
ทั้งปี 
5% 

มีน้ าเฉพาะ 
ฤดูฝน 
95% 

ร้อยละการรับน้ าเพ่ือการเกษตร 
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  จากข้อมูลปี 2552 จังหวัดตากมีครัวเรือนที่ประสบภัยแล้งกว่า 90,000 ครัวเรือน ซึ่งมี
จ านวนมากกว่ากลุ่มภาคเหนือตอนล่างอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งพ้ืนที่การเกษตรของต าบลแม่ปะ เป็นพ้ืนที่
หนึ่งซึ่งได้รับผลจากปัญหาภัยแล้ง จากการส ารวจข้อมูลการรับน้ าเพ่ือการเกษตร จากแผนภูมิที่ 8 จะเห็นว่า 
ต าบลแม่ปะ มีน าใช้เพ่ือการเกษตรกรเฉพาะฤดูฝน ร้อยละ 95 และมีเกษตรกรที่มีน้ าใช้ตลอดทั้งปีเพียง 
ร้อยละ 5 จึงมีความต้องการรับน้ าจากแหล่งอ่ืน ทั้งนี้ พบว่ามีการกักเก็บน้ าในพ้ืนที่เพ่ือรับน้ า แบ่งเป็น พ้ืนที่
ชลประทาน, สระน้ า/บ่อขุด และแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 15 35 และ 50 ตามล าดับ 

ปัจจุบัน พ้ืนที่ต าบลแม่ปะ มีพ้ืนที่ชลประทาน รวม ๖,๓๕๐ ไร่ มีแหล่งน้ าต้นทุนที่ส าคัญ คือ อ่างเก็บ
น้ าห้วยลึก ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง อยู่ในเขตลุ่มน้ าสาละวิน เป็นแหล่งน้ าต้นทุนในการท าการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร ลักษณะของตัวอ่างเก็บน้ าเป็นเขื่อนดิน ความสูงของสันเขื่อน 26 เมตร ความยาว 703 เมตร 
มีพ้ืนที่รับน้ าฝน 12 ตารางกิโลเมตร ความจุของอ่างเก็บน้ า 5.80 ลูกบาศก์เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบ
ชลประทาน 

15% 

สระน้ า/บ่อขุด 
35% 

แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

50% 
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ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน  

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

พ้ืนที่ชลประทานที่มี
ศักยภาพ 

หลัก ย่อย ในปัจจุบัน (ไร่) ในการขยายเพ่ิมขึ้น (ไร่) 

แม่ปะเหนือ แม่ปะ แม่สอด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 1,730 - 

แม่ปะกลาง แม่ปะ แม่สอด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 450 - 

แม่ปะใต้ แม่ปะ แม่สอด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 1,800 - 

ห้วยกะโหลก (ปชด.) แม่ปะ แม่สอด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 900 200 

ปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 300 - 

ห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 

หนองบัว แม่ปะ แม่สอด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 350 - 

แม่ปะบ้านสัน แม่ปะ แม่สอด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 530 - 

พระธาตุ แม่ปะ แม่สอด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน 290 - 

ร่วมใจพัฒนา แม่ปะ แม่สอด สาละวิน แม่น้ าเมยตอนบน - - 

รวม 6,350 200 
ที่มา : โครงการชลประทานตาก 

 

๔.) ปัญหาความยากจน สวัสดิการ และสิทธิเกษตรกร 
 

แผนภูมิที่ 9 : ระบบการท าเกษตรกรรม 

 

 
 
 
 

เกษตรเชิงเดี่ยว 
59% 

เกษตร
ผสมผสาน 

41% 

ร้อยละเกษตรกรที่ท าเกษตรผสมผสาน 
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แผนภูมิที่ 10 : ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ต าบลแม่ปะ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 11 : การใช้ผลผลิตของเกษตรกร 
 

 
 

 

ผลการส ารวจฯ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ต าบลแม่ปะ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก เกษตรกรท าเกษตรกรรมในระบบเกษตรผสมผสาน และเกษตรกร
เชิงเดี่ยวร้อยละ 41 และร้อยละ 59 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 9) โดยเกษตรผสมผสานในที่นี้ไม่ได้เป็นการท า
เกษตรหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกันแต่ หมายถึง ครัวเรือนเกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมการเกษตรหลายชนิด 
อาทิ ปลูกข้าว, ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงโค สินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ข้าว, 
มันส าปะหลัง (แผนภูมิที่ 10) ผลผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ 63 จะน าไปจ าหน่าย (แผนภูมิที่ 11) มีแหล่ง
จ าหน่ายคือ ขายเองที่ตลาด พ่อค้าคนกลาง โรงสี/โรงแปรรูป และตลาดกลาง ตามล าดับ มีรายได้เฉลี่ย 
121,475 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ย 78,103 บาท/ครัวเรือน (รายจ่ายภาคเกษตร 28,626 
บาท/ครัวเรือน และรายจ่ายนอกภาคเกษตร 49,477 บาท/ครัวเรือน) จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในต าบลแม่ปะ 
มีค่าใช้จ่ายนอกภาคเกษตรสูง ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ส่วนมากไม่ก่อให้เกิดรายได้ ท าให้เกิดปัญหาทางด้านหนี้สิน
ตามมา  

21.78% 

5.16% 

38.41% 
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ร้อยละ การใช้ผลผลิต 
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๕.) แนวทางการพัฒนาอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม 
 เพ่ือให้การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที่ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน พ้ืนที่การเกษตรตลอดจนปริมาณน้ าต้นทุนเพ่ือการเกษตรลดลงอย่างมาก ประกอบกับอยู่
ในเขตพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท่ีภาครัฐมุ่งพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรมและการค้า ดังนั้น การส่งเสริม
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมุ่งเป้าส่งเสริมการเกษตรที่ใช้พ้ืนที่น้อยและพัฒนาสู่ฟาร์มและแปลงเกษตรที่
ได้มาตรฐานให้สามารถพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมต่อไปในระยะยาว ต่อไป ทั้งนี้ ก่อนพัฒนาสู่เกษตร
อุตสาหกรรมของเกษตรกร ในระยะเริ่มต้นจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิ จพิเศษด้วย 
เพ่ือเตรียมการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่จะ
เข้ามาลงทุนตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อย่างไรก็ตาม จากการติดตามข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตรในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากยังไม่มีความชัดเจน  

ตามที่ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ก าหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด ส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด ด าเนินงาน “โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินเกษตร” เป็นโครงการหลัก ภายใต้
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยเห็นว่าสภาเกษตรกรจังหวัดควรมุ่งมีบทบาทในการจัดตั้งและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรเกษตรกรเอง เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ด้อยโอกาส และยังไม่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้สามารถรวมตัวสร้างความเข้มแข็ง ให้สภาเกษตรกรจังหวัดน าข้อมูลจ านวนเกษตรกรที่ผลผลิต
สินค้าเดียวกัน มีปัญหาด้านการผลิต การตลาด ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพ่ือ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของตนเอง อย่างน้อยต าบลละ ๑ องค์กร รวมทั้งประสานหน่วยงานสนับสนุนด้าน
สินเชื่อ การออมเงิน การรวมซื้อปัจจัยการผลิต การแปรรูป แหล่งตลาด การถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นต้น 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ส าหรับ
กลุ่มเกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัดตากส่งเสริมให้ค าแนะน าฯ นั้น ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 
 ระดับที่ ๑ เกษตรกรที่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม – เน้นส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม การจัดท า
แผนการผลิต และต้นทุนสินค้าของสมาชิกกลุ่ม และการวางแผนการผลิต การออม เป็นหลัก 
 ระดับที่ ๒ เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วแต่ยังไม่มีความเข้มแข็ง – เน้นส่งเสริมศักยภาพ
การผลิตและการลดต้นทุน โดยเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในพ้ืนที่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การ
จัดท าแผนการผลิต และต้นทุนสินค้าของกลุ่มเกษตรกร แหล่งตลาด และแนวทางการขอสนับสนุนด้านสินเชื่อ 
 ระดับที่ ๓ กลุ่มเกษตรกรที่เริ่มมีความเข้มแข็งแล้วในระดับหนึ่ง – เน้นส่งเสริมการจัดท า
แผนการผลิตและต้นทุนสินค้าของกลุ่มเกษตรกร แหล่งตลาด แนวทางการขอสนับสนุนด้านสินเชื่อ และ
เชื่อมโยงธุรกิจซื้อ – ขาย สินค้าเกษตรระหว่างกันกลุ่มเกษตรกร  
 เพ่ือให้การสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรเกิดความสมดุล และกลุ่มองค์กรแต่ละระดับได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเท่าเทียมตลอดจนกลุ่มองค์กรที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครือข่ายเกื้อกูลช่วยเหลือ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ ต่อไป ทั้งนี้ พ้ืนที่อ าเภอแม่สอด สภาเกษตรกรจังหวัดตาก
เห็นชอบให้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือส่งเสริม ชี้แจง และให้ค าแนะน าในการจัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร 
แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ ๗ บ้านธงชัย ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่ง
จัดเป็นกลุ่มเกษตรกรระดับที่ ๑ ส่วนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ม.๙ ต.แม่ปะ เป็นกลุ่มเกษตรกรระดับ 
ที่ ๓ ซึ่งสภาเกษตรกรได้ให้ค าแนะน ามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทั้งในด้านการลดต้นทุนการ
ผลิตอาหารโคเนื้อ, การเชื่อมโยง ธ.ก.ส. พ้ืนที่ให้การสนับสนุนทุนเพ่ือต่อยอดการพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ ,  
การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน ระดับอ าเภอ ฯลฯ ณ ปัจจุบันการกลุ่มเกษตรกรสามารถผลิต 
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อาหารโคจ าหน่ายให้แก่เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่ต าบลและพ้ืนที่ข้างเคียงเท่านั้น ส าหรับการ
พัฒนาต่อยอดสู่เกษตรอุตสาหกรรม (SMAEs) นั้น กลุ่มเกษตรกรจ าเป็นต้องศึกษาและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์
และกระบวนการผลิต เพ่ือให้ผ่านรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด ตลอดจนต้องแผนการผลิตและแผนการจัด
จ าหน่ายที่ชัดเจนคุ้มค่ากับเงินลงทุน ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ในเบื้องต้น สภาเกษตรกรจังหวัดตากเห็นว่าเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนจึงได้สนับสนุนองค์ความรู้การน าพืชท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารโคเนื้อ อาทิ 
มะรุม กระถิน ต้นข้าวโพดอ่อน ใบ-เปลือกมันส าปะหลัง ฯลฯ  ตลอดจนสนับสนุนการเขียนโครงการขอรับ
งบประมาณสนับสนุนการจัดหาเครื่องผสมอาหาร ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้เกษตรกรจากการ
เลี้ยงโคเนื้อ/กระบือ และลดต้นทุนการผลิตอาหารโค” ตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจน
ตามมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาด้านการผลิตและรายได้ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผ่านกระทรวงมหาดไทย 

 
 

ประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรม ต าบลแม่ปะ 
(สรุปจากการจัดเวทีระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล) 

 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา 

1. แหล่งเงินทุนเพ่ือพัฒนา/สร้างอาชีพ 1. ภาครัฐสนับสนุนแหล่งเงินทุนและอบรมการสร้าง
อาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร 

2. ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงสัตว์สาธารณะ(ทุ่งเลี้ยงสัตว์) 2. ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรเป็นระบบฟาร์มหรือ
เกษตรทางเลือก 

3. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 3. สร้างฝายชะลอน้ าบ้านห้วยหินฝน/ขยายระบบ
ชลประทาน/ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า 

4. ไม่มีตลาดรองรับพืชผลทางการเกษตร 4. สนับสนุนให้พื้นที่สาธารณะตรงสุสานห้วยหินฝน
เป็นตลาดประมูลสินค้าเกษตร 

5. ไม่มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน 5. อบรมพัฒนาศักยภาพปศุสัตว์ชุมชน/ปลูกพืช
อาหารสัตว์ไว้ใช้เอง 

6. ไม่มีศูนย์สาธิตผลผลิตทางการเกษตร 6. ตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตรประจ าต าบล 
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ส่วนที่ ๓ : แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่ปะ 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 

- เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิต 

1. โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
โคขุนครบวงจร 

- สร้างอาชีพเสริม/เพ่ิม
รายได้ 

- สนับสนุนให้เกษตรกร
ปรับระบบการผลิตเข้าสู่
มาตรฐานสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

   กษ./อบต.
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

- เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน  ๒. โครงการสร้างฝายชะลอน้ า
พร้อมประตูน้ า/ซ่อมแซมคลอง
ไส้ไก่ (ล าห้วยแม่ปะ) (ม.๒,๘, 
๙ และ ๑๑) 

 - มีแหล่งน้ าเพียงพอฤดู
แล้ง/คลองส่งน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

- ก่อสร้างแหล่งน้ าและ
ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่ง
น้ าที่มีอยู่เดิมให้พร้อมใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร 

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

   ชป./อบต.
หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการ
แปรรูป และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 

๓. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เพ่ือจ าหน่าย 

- ปรับเปลี่ยนการปลูก/สร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลผลิต 

- สนับสนุนการน า
ผลการวิจัย/องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร 

กษ./อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

   ศูนย์เมล็ดพันธ์ุ
ข้าว/กจ./พณ./

อบต.หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมการตลาด ๔. โครงการศูนย์ข้อมูลด้าน
การเกษตรและการตลาดสินค้า
เกษตร 

-  แหล่งซื้อ- ขายสินค้า
เกษตร/ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านการ 
เกษตรและการตลาดสินค้า
เกษตร  

- การประชาสัมพันธ์สินค้า
เกษตรและข้อมูลด้าน
การตลาด 
- การเพ่ิมช่องทาง
การตลาด 
- การสร้างเครือข่าย
สินค้าเกษตรครบวงจร 

กษ./พณ/
อบต.

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

   กษ./พณ./
อบต.

หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

๓๒ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่ปะ 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 

- วางท่อระบายน้ า 
 

5. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมงานขยายผิวการจราจร   

- เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพ้ืนที่พักอาศัย และพ้ืนที่
การเกษตร 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต.แม่ปะ 

6. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
ภายในต าบลแม่ปะ หมู่ 1-11 

- เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพ้ืนที่พักอาศัย และพ้ืนที่
การเกษตร 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต.แม่ปะ 

- ก่อสร้าง / ขยายเขต
ประปา 

7. ขยายเขตเชื่อมต่อท่อน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

- เพ่ือราษฎรมีน้ าไว้ใช้อย่าง
เพียงพอเพ่ือการเกษตร 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต.แม่ปะ 

 
- ส่งเสริมการตลาด 

8. ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา
ดื่มได้ 

- เพ่ือราษฎรมีน้ าไว้ใช้อย่าง
เพียงพอเพ่ือการเกษตร 

  
 

   ส่วนโยธา 
อบต.แม่ปะ 

9. ขุดสระน้ าเพ่ือการเกษตร
แบบมาตรฐานพ้ืนที่แม่ปะ 

- เพ่ือให้มีระบบกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร 

      ส่วนโยธา 
อบต.แม่ปะ 

- ขุดลอก / ขุดร่อง
ระบายน้ า 

10. ขุดลอกล าคลองหรือล า
เหมืองเพ่ือการเกษตร 

- เพ่ือให้ระบบการระบายน้ า
ได้ดีสะดวกและรวดเร็ว 

      ส่วนโยธา 
อบต.แม่ปะ 

 
 
- ฝายกั้นน้ า แนวป้องกัน
ตลิ่ง 

11. ก่อสร้างฝายน้ าล้น - เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 

      ส่วนโยธา 
อบต.แม่ปะ 

12. ก่อสร้างฝายน้ าล้น - เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 

      ส่วนโยธา 
อบต.แม่ปะ 

13. ก่อสร้างฝายแม้ว - เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 

      ส่วนโยธา 
อบต.แม่ปะ 

๓๓ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่ปะ 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 

- ส่งเสริมการท าการ 
เกษตรที่ยั่งยืน 

14. โครงการอบรมให้ความรู้
และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
ต าบลแม่ปะ 

- เพ่ือให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านการเกษตร 

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้
กลุ่มเกษตรกร กับกลุ่ม
เกษตรกรต าบลแม่ปะ หมู่
ที1่-11 จ านวน100 คน 

 
 

   ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

15. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ด้านการเกษตรให้
เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย
จากแมลงศัตรูพืช  

- เพ่ือให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้านการเกษตร 
 

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
สาธิต ฝึกปฏิบัติ ผลิต
แจกจ่ายชีวะพันธุก าจัด
แมลงศัตรูพืชให้กลุ่ม
เกษตรกรจ านวน 250คน 
 

 
 

 

   ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

16. โครงการผสมผสานปลูก
พืชผักสมุนไพรไร่นาอินทรีย์ 

- ส่งเสริมการปลูกพืชผัก
สมุนไพรไร่นา เกษตร
อินทรีย์  AEC  

- จัดฝึกอบรมจ านวน 1 
โครงการ 

 
 

   ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

17. โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชผักกางมุ้ง   

- เพ่ือให้ราษฎรภายในต าบล
แม่ปะมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

- ส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
ในพ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ของหมู่บ้าน 
จ านวน 30 ครัวเรือน 

 
 

   ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

๓๔ 
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แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่ปะ 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 

- ส่งเสริมการท าการ 
เกษตรที่ยั่งยืน 

18. โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักไฮโดรโปรนิกส์  

- เพ่ือให้ราษฎรภายใน
หมู่บ้านมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

- ส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
ในพ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ของหมู่บ้าน 
จ านวน 30 ครัวเรือน 

 
 

   ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

19. โครงการฝึกอบรมก าจัด
แมลงบั่วในนาข้าว ทั้ง 11 
หมู่บ้าน 

- เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้
ในการก าจัดแมลงบั่ว และ
การจัดท าสารชีวภัณฑ์ 

- จัดอบรมเกษตรกรมี
ความรู้ในการก าจัดแมลง
บั่ว จัดซื้อยาป้องกันและ
ท าสารชีวภัณฑ์ เช่น 
ป้องกันโรคเชื้อรา 

 
 

   ส านักปลัด 
/เกษตร
อ าเภอ 

20. โครงการฝึกอบรมการ
เพาะเห็ดฟางและเห็ดลมป่าใน
ท่อนไม้แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพ่ือสนับสนุนเชื้อเห็ดฟาง
ที่ดีโดยใช้วัสดุที่มีของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ 

  
 

   ส านักปลัด 
/เกษตร
อ าเภอ 

21. โครงการฝึกอบรม
การเกษตรตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพ่ือฝึกอบรมและถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงและแบบประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  
 

   ส านักปลัด 
/เกษตร
อ าเภอ 

๓๕ 
 



36 
 

แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรม  อ าเภอแม่สอด / ต าบลแม่ปะ 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 

- ส่งเสริมการท าการ 
เกษตรที่ยั่งยืน 

22. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรท านา หมู่ที่ 1-11 

- เพ่ือให้กลุ่มเกษตรท านา 
หมู่ที่ 1-11 มีรายได้ท่ี
เพียงพอ 

- จัดซื้อยาก าจัดศัตรูพืช-
วัชพืช, ปุ๋ย , เมล็ดพันธ์
ข้าว  หมู่ที่ 1-11 

 
 

   ส านักปลัด 
อบต.แม่ปะ 

23. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ หมู่ที่ 6 และ 9 

- เพ่ือให้ราษฎรภายในหมู่ 
6, 9 มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

- ส่งเสริมให้ประชาชน
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น 
โค สุกร ไก่ เป็นต้น  
จ านวน 100 ครัวเรือน 

 
 

   ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 

24. ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยใน
การผลิตกลุ่มอาชีพเกษตรกร 

- เพ่ือให้กลุ่มอาชีพเกษตรกร
มีการเพ่ิมรายได้ 

- ขอรับการสนับสนุน
ปัจจัยในการผลิต เช่น 
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  ยาปราบ
ศัตรูพืช สารสกัดชีวภาพ 

 
 

   ส านักปลัด/
สนง.พัฒนา

ที่ดิน 

25. อบรมและสาธิตการแปร
รูปผลผลิตเกษตร 

- เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึนในช่วงพักการท า
การเกษตร 

  
 

   ส านักปลัด/
เกษตร
อ าเภอ 

26. โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 

- เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกร 
และบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 

      ส านักปลัด 
/เกษตร
อ าเภอ 

27. โครงการสนับสนุนการ
ปลูกสมุนไพรและผักสวนครัว
รั้วกินได้  

- เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้
ในการปลูกพืชสมุนไพรและ
ผักสวนครัวรั้วกนิได้ 

      ส านักปลัด 
/เกษตร
อ าเภอ 

๓๖ 
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ภาพกิจกรรม 
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ที่มา : ระบบฐานข้อมลูกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
          http://giswebldd.ldd.go.th/ 
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