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สารบัญ 
  หนຌา 

สวนทีไ แ บริบทพืๅนทีไ  

 ขຌอมูลทัไวเป  

 แี ทีไตัๅงอาณาขต  

 โี ขຌอมูลทางชีวภาพ  

 ใี ขຌอมูลทางศรษฐกิจ  

 ไี ขຌอมูลดຌานสังคม  

   

สวนทีไ โ การจัดท าผนพัฒนากษตรกรรมระดับต าบล  

 ขຌอมูลจากการส ารวจ  

 แี ดຌานหลงนๅ า  

 โี ดຌานทีไดิน  

 ใี ดຌานผูຌมีปัญหาสวัสดิการ สิทธิกษตรกร ละการเมเดຌรับความป็นธรรม  

 ไี ดຌานหนีๅสิน  

   

สวนทีไ ใ ผนงาน /  ครงการ / กิจกรรม  

   

สวนทีไ ไ ผนพัฒนากษตรกรรมรายสินคຌากษตร  

 - การจัดตัๅงกลุมกษตรกรละองค์กรกษตรกร  

 - ผนการผลิตรายกลุม  

 - ผนการผลิตรายบุคคล  

 - ผนงาน / ครงการ / กิจกรรม  

   

ภาคผนวก - ภาพกิจกรรมการจัดท าวทีประชาคมการจัดท าผนพัฒนากษตรกรรมระดับ 

  ต าบลคลองขอย อ าภอพธาราม จังหวัดราชบุรี 
- ภาพกิจกรรมการจัดตัๅงกลุมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนมบຌานกษตรกร 

  ต าบลคลองขอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สวนทีไ 1: 
บริบทพืๅนทีไ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขຌอมูลทัไวเป 

ต าบลดานทบัตะก อ าภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ดิมป็นชุมชนรอบนอกคลຌาย ดาน ส าหรับป็นกองลาดตระวนฟังขาวขຌาศึกดยฉพาะ฿นสมัยกรุง

รัตนกสินทร์ เทยรบกับพมา พมาเดຌดินทัพขຌามาทางบຌองตีๅ ดินทางตามล านๅ าควนຌอยลงมาทางล าภาชีผาน
ถึงสถานทีไทีไรียกชืไอปัจจุบันวา "ดานทับตะก" พมาเดຌตัๅงคาย฿นดงตຌนกลຌวยริมล าภาชี฿ชຌ฿บตองมุงหลังคาป็น 
ทับ หรือกระทอม ส าหรับทีไค าวา ตะก นัๅนกใมายกออกป็นสามนัย บຌางกใวาป็นค ารียกชืไอสือวา "ตะกຌ" 
หรือป็นชืไอตຌนเมຌชนิดหนึไงทีไรียกวา "ตะก" หรือป็นชืไอคนทีไท าหนຌาทีไกองลาดตระวนหาขาวขຌาศึกชาวบຌานจึง
รียกวา บຌานดานทับตะก จนถึงปัจจุบัน 

ป็นต าบลหนึไง฿นจ านวน ๆ ต าบลของอ าภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตัๅงอยูทางทิศตะวันตกของอ าภอ
จอมบึง  ระยะทางหางจากอ าภอจอมบึง  แ่  กิลมตร  ลักษณะภูมิประทศป็นทีไราบลุม มีมนๅ าล าภาชี
เหลผาน  ลักษณะดินป็นดินรวนปนทรายกษตรกรประกอบอาชีพท าเร  ท านา  ละสวนผัก 

แ.ทีไตัๅงละอาณาขต  
ต าบลดานทับตะกตัๅงอยูทางทิศตกของอ าภอจอมบึง  มีถนนลาดยางตลอดสຌนทางระหวางอ าภอ

ถึงต าบล 

 ทิศหนือ ติดตอกับ  ต าบลกຌมอຌน  อ าภอจอมบึง   
 ทิศ฿ตຌ  ติดตอกับ  ต าบลรางบัว  อ าภอจอมบึง 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ต าบลบิกเพร  อ าภอจอมบึง 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ   ต าบลกຌมอຌน อ าภอจอมบึง  ละอ าภอสวนผึๅง 

การบงขตการปกครอง 
ต าบลกานทับตะก มีหมูบຌานจ านวน โเ หมูบຌาน เดຌก 
หมูทีไ แ บຌานดานทับตะก 

หมูทีไ โ บຌานดานทับตะก฿น 

หมูทีไ ใ บຌานทุงกระถิน 

หมูทีไ ไ บຌานหຌวยทาชຌาง 
หมูทีไ 5 บຌานหนองสีนวล 

หมูทีไ ๆ บຌานหุบพริก 

หมูทีไ ็ บຌานทุงหียง 
หมูทีไ ่ บຌานกรกสิงขร 

หมูทีไ ้ บຌานกากะหรีไยง 
หมูทีไ แเ บຌานทาครูทียน 

หมูทีไ แแ บຌานกาะมะซาง 
หมูทีไ แโ บຌานล าทราย฿หญ 
หมูทีไ แใ บຌานทาอีปะ 

หมูทีไ แไ บຌานสวนเกลบຌาน 

หมูทีไ แ5 บຌานทามะดืไอ 

หมูทีไ แๆ บຌานหนองคัน 

 



โ 

 

หมูทีไ แ็ บຌานปรงก 

หมูทีไ แ่ บຌานหุบกระทຌอน 

หมูทีไ แ้ บຌานหนองครก 

หมูทีไ โเ บຌานตาสีลูก 
 

ประชากร 
จ านวนบຌาน โุ็็ๆ หลังคารือน จ านวนประชากรทัๅงสิๅน แเุ55่ คน ยกป็น ชายจ านวน 

5ุโไไ คน ละผูຌหยิงจ านวน 5ุใแไ คน 
 

ศาสนา 
ประชากรสวน฿หญนับถือศาสนาพุทธรຌอยละ ้้.้็ ของจ านวนประชากรทัๅงหมด มีจ านวนวัด  

ไ หง คือ วัดทุงกระถิน ตัๅงอยูหมูทีไ ใ วัดหนองสีนวล ตัๅงอยูหมูทีไ 5 วัดพรหมธรรมนิมิต ตัๅงอยูหมูทีไ แๆ ละ
วัดกรกสิงขร ตัๅงอยูหมูทีไ ่ ส านักสงฆ์ จ านวน ไ หง เดຌก ส านักสงฆ์ขานຌอยบุญทวี ตัๅงอยูหมูทีไ แแ ส านัก
สงฆ์ทาอีปะ ตัๅงอยูหมูทีไ แใ ส านักสงฆ์หุบพริก ตัๅงอยูหมูทีไ ๆ ละส านักสงฆ์บຌานหຌวยทาชຌาง ตัๅงอยูหมูทีไ ไ  
ผูຌนับถือศาสนาอืไน รຌอยละ เ.ใใ ของจ านวนประชากรทัๅงหมด 
 

ลักษณะทางภูมิประทศ 

ลักษณะดยทัไวเปของต าบลดานทับตะก ตัๅงอยูทางทิศตะวันตกของอ าภอจอมบึง มีพืๅนทีไ
ประมาณ  แ็โ.5แ  ตารางกิลมตร  ลักษณะภูมิประทศป็นทีไราบลุม  ดยมีความลาดทจากทิศ฿ตຌเปทาง
ทิศหนือ 

 

สຌนทางคมนาคม 

 แ.ถนนลาดยางจากอ าภอจอมบึงผานหมูทีไไุแุุ้แเุแแุแแุแโุแไุแ5ุแๆุแ็ุแุ้โเุ5ุแใุ 
ใุๆุ็ุ่ 

 โ.ถนนคอนกรีต  หมูทีไ แุโุุ้แโุแใุแไ 
 

สาธารณูปภค 

แ.ประปาหมูบຌาน จ านวน แใ หมูบຌาน 

2.ทรศัพท์สาธารณะรຌอยละ ่เ หมูบຌาน 

ใ.เฟฟງามี฿ชຌทุกหมูบຌานรຌอยละ ้่ ของครัวรือนทัๅงหมด 
  

สิไงกอสรຌางตาง โ 

แ.  รงรียนประถมศึกษา  จ านวน  ็  รง  ตัๅงอยูทีไหมู แ ุใุไุ5ุๆุ็ุ่ 

โ.  รงรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  แ รง  ตัๅงอยูทีไหมู โ 

ใ.  วัดมีจ านวน  ็  วัด 

-  วัดดานทับตะกนอก  ตัๅงอยูหมูทีไ แ 

-  วัดทุงกระถิน ตัๅงอยูหมูทีไ ใ 

 

 



ใ 

 

-  วัดหนองสีนวล ตัๅงอยูหมูทีไ 5 

-  วัดหุบพริกตัๅงอยูหมูทีไ ๆ 

-  วัดกรกสิงขร ตัๅงอยูหมูทีไ ่ 

ไ.  ส านักสงฆ์มี  ใ  หง 
-  ส านักสงฆ์บางซืไอพรมนิมิตร ตัๅงอยูหมูทีไ โ 

-  ส านักสงฆ์ขานຌอย  ตัๅงอยูหมูทีไ แแ 

-  ส านักสงฆ์ทาอีปะ  ตัๅงอยูหมูทีไ แใ 

5.  สถานีอนามัยมี  ไ  หง 
-  สถานีอนามัยดานทับตะกนอก ตัๅงอยูหมูทีไ แ 

-  สถานีอนามัยหนองสีนวล ตัๅงอยูหมูทีไ 5 

-  สถานีอนามัยหุบพริก ตัๅงอยูหมูทีไ ๆ 

-  สถานีอนามัยกรกสิงขร ตัๅงอยูหมูทีไ ่  

ๆ.  สถานีต ารวจภูธรประจ าต าบล ตัๅงอยูหมูทีไ แไ 

-  ปງอมยามต ารวจ  แ  หง ตัๅงอยูหมูทีไ แ 
 

องค์กร฿นชุมชน 

  แ.  ทศบาล 

  โ.  อบต. 
  ใ.  อสม. 
  ไ.  ชมรมผูຌสูงอายุ 

 กองทุน 

  แ.  กองทุนหมูบຌานละ  แุเเเุเเเ  บาท 

  โ.  กองทุนครงการกษตรอินทรีย์  แเุเเเ  บาท 

  ใ.  กองทุนครงการพืชสมุนเพร  ใเุเเเ  บาท 

  ไ.  กลุมออมทรัพย์  โ  กลุม 

 

โ.ขຌอมูลทางชีวภาพ 
พืๅนทีไสวน฿หญป็นทีไราบลุมสภาพดินป็นดินปนทรายคอนขຌางอุดมสมบูรณ์ หมาะส าหรับท า

การกษตร ทีไดินสวน฿หญป็นทีไราชพัสดุละขตปฏิรูปทีไดิน มีหลงนๅ าธรรมชาติทีไส าคัญ ใ หง คือ ล าทราย
นຌอย ล าทราย฿หญ ล าภาชี ละหลงนๅ าพืไอการกษตรทีไส าคัญ เดຌก ฝายบຌานทุงกระถิน อางกใบนๅ า ละ  

สระนๅ า ป็นตຌน 

ต าบลดานทับตะก อ าภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พืๅนทีไสวน฿หญป็นทีไราบสลับภูขามีมนๅ าล าภาชี
เหลผานตอนกลางของต าบลซึไงป็นทีไราบลุมทางดຌานตะวันออกคอนเปทางหนือมีล าหຌวยทาชຌางเหลผาน สวน
บริวณดยทัไวเปจะป็นทีไราบสลับนินตเมสูงนักบริวณตอน฿ตຌละดຌานทิศตะวันตกป็นภูขา ดินทัไวเปป็น
ดินรวนปนทราย ละดินด าซึไงมีความอุดมสมบูรณ์นืไองจากป็นพืๅนทีไปຆากา หมาะส าหรับท าการกษตร 

 
 



ไ 

 
 

ปริมาณนๅ าฝนิกใบขຌอมูลถึงวันทีไ  28  มิถุนายน  2554)  ปริมาณนๅ าฝนฉลีไย ป  โ55ใ   ปริมาณ        แเ็.ใ่ มิลลิมตร 
 ปริมาณนๅ าฝนฉลีไย ป  2554   ปริมาณ          5แ.ไโ        มิลลิมตร 

 

หลงนๅ า 

แ.หลงนๅ าธรรมชาติ 

-  มนๅ าล าภาชี  แ  สายเหลผาน  หมูทีไ ใุ ุ่ ุ้ แเุ แใุ แไุ แ5ุ โเ 

-  ล าหຌวยทาชຌาง  แ  สาย  เหลผาน  หมูทีไ ไุ แแ 

-  ล าหຌวยอຌายหลิว  แ  สาย  เหลผาน  หมูทีไ ็ุ แๆุ โุ ้ 

โ.หลงนๅ าทีไสรຌางขึๅน 

-  ฝาย แแ   หง 
-  บอนๅ าตืๅน แุ5เเ หง 
-  สระนๅ า ๆโ หง 
-  อางกใบนๅ าใ หง 
-  คลองซอยขนาดลใกตัดผาน หมูทีไ ใุ ไุ แแุ แโ 
 

สภาพภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศป็นบบมรสุม มี ใ ฤดู คือ 

ฤดูรຌอน ริไมตัๅงตดือนกุมภาพันธ์ ถึงดือนพฤษภาคม 

ฤดูฝน ริไมตัๅงตดือนมิถุนายน ถึงดือนตุลาคม 

ฤดูหนาว ริไมตัๅงตดือนพฤศจิกายน ถึงดือนมกราคม 
 

ดຌานภัยธรรมชาติ 

แ.  พืๅนทีไนๅ าทวมซๅ าซาก เดຌก  หมู แุใุุ้แเุแโุแไุแ5ุโเ 

โ.  พืๅนทีไกิดภัยลຌง  เดຌก  หมู 5ุๆุ็ุุ่แแุแใุแๆุแ็ุแุ่แ้ 
 

๏.ขຌอมูลดຌานศรษฐกิจ 
ขนาดการถือครองทีไดิน 

  ต าบลดานทับตะกมีพืๅนทีไท าการกษตรทัๅงหมด  5ใุโใโ  เร  มีครัวรือนกษตรกรทัๅงหมด  
แุ้้ๆ  ครัวรือน  การถือครองทีไดินฉลีไย  โๆ  เร   
 สิทธิ์฿นทีไดินท ากิน 

  ฉนด  รຌอยละ  แเ 

  ถ.บ.ท.5  รຌอยละ  ใเ 

  นส.ใ ก.  รຌอยละ  โเ 

  สปก.  รຌอยละ  ไเ 

 จ านวนรงงาน฿นครัวรือนฉลีไยครัวรือนละ  ใ  คน 

 รายเดຌของกษตรกรฉลีไยครัวรือนละ  ใ5ุเเเ  บาท/ป 



5 

 
 

พันธุพ์ืชทีไปลูก/พันธุ์สัตว์ศรษฐกิจ 

แ.พันธุ์ขຌาว  

     -  พันธุ์ชัยนาท แ  รຌอยละ  ่เ  ของพืๅนทีไท านาทัๅงหมด 

 -  พันธุ์หลืองออน  รຌอยละ โเ  ของพืๅนทีไท านาทัๅงหมด 

การปลูกขຌาว฿ชຌวิธีหวานนๅ าตม  ซึไงมีขัๅนตอนดังนีๅ 
แ.การตรียมดินเถดะ  แ  ครัๅง  ลຌวหมักเวຌ  ็  วัน  ลຌวคราด  โ  ครัๅง  ฿หຌรียบพืไอทีไจะ

หวานมลใดพันธุ์ 
โ.ตรียมมลใดพันธุ์ดยวิธี฿ชຌมลใดพันธุ์ขຌาว฿สลง฿นกระสอบปุ๋ย  จ านวน  โเ – ใเ  กิลกรัม  

ลຌวน าเปชนๅ า  แ  คืน  ลຌวน ามาหุຌมตออีก  โ  คืน  พืไอ฿หຌงอกรากกอนทีไจะน าเปหวาน 

ใ.ปลอยนๅ าออกจากปลงลຌวหวานมลใดพันธุ์ขຌาว 

ไ.หลังจากขຌาวงอกเดຌ  ็ – แเ  วัน  จึงฉีดยาปງองกันวัชพืช  ลຌวปลอยนๅ าขຌานา฿นระยะกลຌา
จนถึงขຌาวตกกอสูงประมาณ  5  ซนติมตร 

5.ระยะขຌาวตกกอควร฿หຌนๅ าสูงประมาณ  แเ  ซนติมตร  ละ฿ชຌสารคมีตามความจ าป็น 

ๆ.การ฿สปุ๋ย  สวน฿หญกษตรกรจะ฿สปุ๋ย  ใ  ครัๅง  ดังนีๅ 
ๆ.แ ครัๅงทีไ แ  ฿สปุ๋ยสูตร  แๆ – โเ – เ  หลังจากหวานประมาณ  แเ – แ5 วัน  ฿นอัตรา 

โเ – ใเ กิลกรัมตอเร 
ๆ.โ ครัๅงทีไ โ  ฿สปุ๋ยสูตร แๆ – โเ – เ บวกกับ ปุ๋ยสูตร ไๆ – เ – เ ฿ส฿นระยะตกกอ  

ดย฿ชຌสูตร แๆ – โเ – เ ฿นอัตรา แเ กิลกรัม/เร   ปุ๋ยสูตร ไๆ – เ – เ  ฿นอัตรา 5  กิลกรัม/เร 
 ๆ.ใ ครัๅงทีไ ใ  ฿สปุ๋ยสูตร  ปุ๋ยสูตร ไๆ – เ – เ ฿สระยะขຌาวก านิดชอดอก  ปุ๋ยสูตร฿นอัตรา  

5  กิลกรัม/เร 
โ.พืชผัก  ชนิดพืชผักกษตรกรนิยมปลูกกันหลายชนิด  ชน  หอมบง  ตงกวา  ถัไวฝักยาว  

มะระจีน  มะขือปราะ  มะขือยาว  พริกตาง โ  คะนຌา  กวางตุຌง  ผักกาดหัว  ถัไวพู  ผักชี  กะหลไ าปลี  ละ
ผักชนิดอืไน โ  อีกหลายชนิดตามฤดูกาล  ละการขึๅนราคาของทຌองตลาดตลอดป 

ใ.พืชเร 
-  อຌอย  กษตรกรนิยม฿ชຌพันธุ์  อูทอง  5เๆุ ไ่ใุ 5โ็  ก าพงสน  โโแุ ๆแ 

การปลูกอຌอย 

แ.ตรียมดินดยเถดะ  แ  ครัๅง  เถปร  แ  ครัๅง 
โ.ยกรองหางกันระยะ  แเเ – แโเ  ซนติมตร 

ใ.฿สปุ๋ยสูตร  แ5 – แ5 -แ5 อัตรา  โ5  กิลกรัมตอเร รองกຌนรอง 
ไ.ตรียมทอนพันธุ์ทีไมีตา  โ – ใ ตา  วาง฿นรองหางกันประมาณ  โเ  ซนติมตร 

5.กลบดินหนาประมาณ  5  ซนติมตร 

ๆ.พนยาปງองกันก าจัดวัชพืช 

็.อຌอยมีอายุ  ใ – ไ  ดือน฿สปุ๋ย สูตร  แ5 – แ5 – แ5  ครัๅงทีไ  โ  พรຌอมทัๅงท าการกลบคน
อຌอย   

8.ดูลรักษารืไอง นๅ า ศัตรูพืช ตามความจ าป็นทีไตຌอง฿ชຌ 
้.อຌอยอายุเดຌ  แเ – แโ ดือนจึงตัดสงรงงาน 



ๆ 

 

ตารางทีไ แ ระบบการปลูกพืช 
 

กิจกรรม 
ระยะวลา฿นการด านินกิจกรรม  ิดือนี 

แ โ ใ ไ 5 ๆ ็ ่ ้ แเ แแ แโ 

ขຌาว             

    ขຌาวนาป             

    ขຌาวนาปรัง             

พืชผัก             

    หอมบง             

    ตงกวา             

    กะหลไ าปลี             

พืชเร             

    อຌอยรงงาน             

    มันส าปะหลัง             
 

 

ตารางทีไ โ สดงปริมาณผลผลิต 
 

ชนิดพืช 
กษตรกร 

ิคนี 
พืๅนทีไปลูก 

ิเรี 
ผลผลิตฉลีไย 

กก./เร 
ผลผลิตรวม 

ิตันี 
ราคา 

บาท/กก. 
มูลคา 

ิลຌานบาที 
ขຌาวนาป 
 ขຌาวนาปรัง 
 อຌอยรงงาน 

 มันส าปะหลัง 
 

แ5โ 

แ5โ 

ใไเ 

ไโเ 

โุ็ไๆ 

็ไๆ 

ใโุเเเ 

ไุ็เเ 

็5เ 

็เเ 

ุ่เเเ 

ใุเเเ 

แุ5เเ.เเ 

5โโ.โเ 

โ5ๆุเเเ.เเ 

แไุแเเ.เเ 

5.5เ 

5.ไเ 

เ.้เ 

แ 

ุ่โ5เุเเเ 

โุ่แุ้่่เ 

โใเุไเเุเเเ 

แไุแเเุเเเ 

 

 

รายจาย฿นครัวรือนกษตรกรมีดังนีๅ 
แ.  คาอาหาร 

โ.  คาอาหารส ารใจรูปละครืไองปรุง 
ใ.  คาครืไองดืไมละขนม 

ไ.  คายารักษารค 

5.  คา฿ชຌจาย฿นการศึกษาของบุตร 

ๆ.  คาของ฿ชຌตาง โ 

็.  คา฿ชຌจาย฿นการผลิต 

่.  คา฿ชຌจาย฿นการผลิต 

้.  คา฿ชຌจายทางสังคม 
 



็ 

 

สถาบันกษตรกร 

  แ.  กลุมพืชสมุนเพร  จ านวน  แ  กลุม  สมาชิก  ็5  ราย 

  โ.  กลุมกษตรอินทรีย์  จ านวน  แ  กลุม  สมาชิก  5เ  ราย 

  ใ.  กลุมผักปลอดภัยจากสารพิษ  จ านวน  ใ  กลุม  จ านวน  ๆเ  ราย 

  ไ.  กลุมวิสาหกิจชุมชน  จ านวน  โ  กลุม  จ านวน  ไเ  ราย 

  5.  กลุมขຌาวพดหวาน  จ านวน  แ  กลุม  จ านวน  ใเ  ราย 
 

หลงสินชืไอพืไอการกษตร 

  แ.  ธกส. 
  โ.  ธนาคารประชาชน 

  ใ.  ธนาคารกรุงเทย  ออมสิน  กรุงทพ 

  ไ.  สหกรณ์การกษตร 

  5.  กองทุนหมูบຌาน 

  ๆ.  กลุมออมทรัพย์ 
  ็.  นายทุน 

สินคຌารຌอยละ  ้เ  น ามาขายทีไตลาดศรีมือง  รຌอยละ  แเ  พอคຌารับซืๅอถึงทีไสินคຌารຌอยละ  100  สงรงงาน
อุตสาหกรรม 

ภาพทีไ แ ขຌอมูลดຌานการตลาด  ิวิถีการตลาดหลงรับซืๅอผลผลิตี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าว 

โรงสีนอกทอ้งถ่ิน สหกรณ์การเกษตร โรงสีในทอ้งถ่ิน 

บริโภค 

เก็บไวท้  าพนัธุ์ 

ผูบ้ริโภค 
พืชผกั 

ตลาด พ่อคา้คนกลาง ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค 



่ 

 

ภาพทีไ โ การจ าหนายผลผลติทางการกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

๐.ขຌอมูลดຌานสังคม 
พืๅนทีไสภาพการถือครอง กษตรกรรຌอยละ  ่เ  มีทีไดินท าการกษตรป็นของตนองรຌอยละ โเ  

ชาทีไดินท าการกษตร  ละทีไพอมยก฿หຌท าการกษตร 

     ประวัติความป็นมาของชุมชนละรูปบบการตัๅงถิไนฐาน 

ประชากร฿นต าบลดานทับตะก  ป็นกษตรกรทีไอพยพมาจากตางจังหวัดดยการมาจับจองทีไท า
กินป็นของตนอง  ละเดຌตัๅงบຌานรือนกระจัดกระจายอยูทัไวเป฿นต าบล  ฿นอดีตป็นพืๅนทีไปຆามาปัจจุบันป็น
พืๅนทีไปลูกผัก  ปลูกอຌอย  ละมันส าปะหลัง  ละมีอกสารสิทธิ์฿นการถือครองดิน฿นบางสวน 

ขนบธรรมนียมประพณี  พิธีกรรม  อิทธิพลทางความคิด  ิคานิยมี 
  -  ประพณี  งานบวช  งานวันขຌาพรรษา  ลอยกระทง  ป็นตຌน 

  -  พิธีกรรม   งานศพ  ท าบุญบຌาน ป็นตຌน 

  -  อิทธิพลทางความคิด  ชืไอผูຌประสพผลส ารใจ  ชืไอการชักน าของนายทุน 

 ศาสนา  นับถือศาสนาพุทธรຌอยละ  แเเ 

 การศึกษา  กษตรกรมีการศึกษาระดับชัๅนประถมศึกษารຌอยละ  ้เ  ระดับมัธยมศึกษา  รຌอยละ  ่  
ระดับปริญญาตรีรຌอยละ  โ 

 

 

 

พืชไร่ 

อ้อย มนัส าปะหลงั 

ผูผ้ลิต 

โรงงานอุตสาหกรรม 

นอกประเทศ 

ในประเทศ 

ผูบ้ริโภค 



้ 

 

องค์กร฿นชุมชน 

  แ.  ทศบาล 

  โ.  อบต. 
  ใ.  อสม. 
  ไ.  ชมรมผูຌสูงอายุ 

 กองทุน 

  แ.  กองทุนหมูบຌานละ  แุเเเุเเเ  บาท 

  โ.  กองทุนครงการกษตรอินทรีย์  แเุเเเ  บาท 

  ใ.  กองทุนครงการพืชสมุนเพร  ใเุเเเ  บาท 

  ไ.  กลุมออมทรัพย์  โ  กลุม 

 

ตารางสดงรายชืไอหมูบຌาน  พืๅนทีไ  ประชากร  ครัวรือน 
 

หมู
ทีไ ชืไอหมูบຌาน 

พืๅนทีไ 
ถือครอง 

ิเรี 

ประชากร จ านวน
ครัวรือน
ทัๅงหมด 

จ านวน
ครัวรือน
กษตรกร 

หมายหตุ ชาย หญิง 

แ 

โ 

ใ 

ไ 

5 

ๆ 

็ 

่ 

้ 

แเ 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

ดานทับตะกนอก 

ดานทับตะก฿น 

ทุงกระถิน 

หຌวยทาชຌาง 
หนองสีนวล 

หุบพริก 

ทุงหียง 
กรกสงิขร 
กากระหรีไยง 
ทาครูฑียร 

กาะเมຌซาง 
ล าทราย฿หญ 
ทาอีปะ 

สวนเกลบຌาน 

ทามะดืไอ 

หนองคัน 

ปຆงก 

หุบกระทຌอน 

หนองครก 

ตาสีไลูก 

แแุไเใ 

แแุโเเ 

ไุไโเ 

ุ่็ๆเ 

ไุใไโ 

ไุโไเ 

5ุโเเ 

ใุไไ5 

แุๆ5็ 

แุ55โ 

ๆุเแเ 

ใุแโเ 

โุ5ไ่ 

โุแเ5 

โุใแ็ 

็ุไ5่ 

ใุโโเ 

ไ.ใโเ 

ใุเ55 

ไุ่่เ 

ๆๆ่ 

ๆ้5 

ใใ5 

ใไโ 

ใแ่ 

แ็่ 

ใไไ 

แใ้ 

แ้่ 

โแ็ 

ใใๆ 

ใไใ 

แ5่ 

โใใ 

แ่ไ 

โโ่ 

แใๆ 

แๆไ 

แๆเ 

แไๆ 

ๆ55 

ๆ5่ 

ใใโ 

ใเ็ 

ใเ่ 

แๆ5 

ใแ5 

แใๆ 

แ่ๆ 

โ่ไ 

ใแ5 

โๆ่ 

แไไ 

โแ5 

แ็ๆ 

โใโ 

แโใ 

แๆ5 

แๆ5 

แ5่ 

ใ้้ 

โ5เ 

แ่่ 

โโ่ 

โโ้ 

แเโ 

แ็แ 

่โ 

้็ 

แแไ 

แ่ใ 

แ้5 

แแไ 

่แ 

แเเ 

แแเ 

็่ 

แเโ 

็้ 

แแใ 

ๆ่ 

็ๆ 

่5 

แเไ 

แเๆ 

ๆแ 

แเ่ 

ๆโ 

็้ 

่5 

แเ5 

้ใ 

ๆ5 

ไ่ 

่แ 

็โ 

ๆโ 

ๆ็ 

5่ 

ๆ5 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนทีไ โ : 
การจัดท าผนพฒันากษตรกรรมระดับต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แแ 

 

ขຌอมูลจากการส ารวจ 
การจัดท าผนพัฒนากษตรกรรมระดับต าบล ละการจัดตัๅงครือขายองค์กรกษตรกร ป็นสอง

ครงการหลักทีไส านักงานสภากษตรกรหงชาติเดຌก าหนด฿หຌส านักงานสภากษตรกรจังหวัดด านินการ พืไอ฿ชຌ
ป็นผนปฏิบัติงาน ผนครงการ฿นการกຌเขปัญหาดຌานการกษตร ละสงสริม฿หຌกษตรกรมีการรวมกันพืไอ
สรຌางความขຌมขใงละอ านาจ฿นการตอรองราคาสินคຌากษตรพิไ มมากขึๅน  ซึไ งกิจกรรม ไ ดຌานหลัก 
ประกอบดຌวย  

แี ดຌานหลงนๅ า 
โี ดຌานทีไดิน 

ใี ดຌานผูຌมีปัญหาสวัสดิการ สิทธิกษตรกร ละการเมเดຌรับความป็นธรรม 

   ไี ดຌานหนีๅสิน 
 

ส านักงานสภากษตรกรจังหวัดราชบุรี เดຌด านินการจักท าครงการผนพัฒนากษตรกรรมระดับ
ต าบล ละครงการสรຌางความขຌมขใงกงองค์กรกษตรกรรายสินคຌากษตร ตามผนการปฏิบัติงานประจ าป
งบประมาณ โ55้ ดยชิญผูຌทนกษตรกรระดับหมูบຌาน ผูຌ฿หญบຌาน ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองขຌ ารวม
ครงการ พบวา จากการส ารวจขຌอมูลปัญหาดຌานการกษตรของต าบลดานทับตะก อ าภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี ดังนีๅ 

แี ดຌานหลงนๅ า 

ต าบลดานทับตะก หลงนๅ าสวน฿หญทีไ฿ชຌพืไอการกษตรกรรมป็นหลงนๅ าจากธรรมชาติ ดยมี
มนๅ าล าภาชีเหลผานตอนกลางของต าบลซึไงป็นทีไราบลุม ทางดຌานตะวันออกคอนเปทางหนือมีล าหຌวยทาชຌาง
เหลผาน ละบางพืๅนทีไ฿ชຌนๅ าจากชลประทาน ปัญหาทีไส านักงานสภากษตรกรจังหวัดราชบุรีเดຌลงพืๅนทีไกใบขຌอมูล
สวน฿หญ คือ  

แ.ขาดคลนนๅ าพืไอการกษตร฿นฤดูลຌง 
โ.คูคลองสงนๅ าตืๅนขินวัชพืช ละสิไงปฏิกูลมาก 

ใ.คลองสงนๅ าชลประทานช ารุด 

นวทางการกຌเขละการ฿หຌความชวยหลือ 

แ.รับการสนับสนุนจากหนวยงานปกครองสวนทຌองถิไนการขุดลอกคูคลอง 
2.สรຌางจิตส านึก฿หຌกษตรกร ชาวบຌาน รวมกันอนุรักษ์หลงนๅ า พืไอผลประยชน์ของชุมชน 

3.กษตรกรตຌองปรับปลีไยนวิถีการกษตรบบดิม ฿นชวงฤดูลຌงหรือนๅ าจากหลงนๅ ามีเมพียง
ตຌองหันมาปลูกพืชทีไทนลຌง 

 

โี ดຌานทีไดิน 

อ าภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พืๅนทีไท าการกษตรสวน฿หญจะเมมีอกสารสิทธิ์ พืๅนทีไบางสวนป็นทีไ 
ภบท. พืๅนทีไบางสวนอยู฿นขต สปก. ละบางสวนอยู฿นขตของปຆาเมຌ ซึไงท า฿หຌกษตรกรสียสิทธิ์฿นการถือครอง
ทีไดินเมสามารถน าเป฿ชຌท านิติกรรมทีไถูกตຌองตามกฎหมายเดຌ ปัญหาทีไพบ คือ 
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แ.การจัดสรรทีไดินของรัฐทับซຌอนกับพืๅนทีไสงวน 

โ.ฉนดทีไดินทีไเดຌรับจากการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรมหຌามอน หຌามซืๅอขาย ชา จึงป็นขຌอจ ากัด
฿นกรรมสิทธิ์ทีไดินป็นอยางมาก 

ใ.พืๅนทีไเมมีอกสารสิทธิ์ 
นวทางการกຌเขละการ฿หຌความชวยหลือ 

แ.ปรับปรุงการประกาศขตจัดทีไดินละขตสงวนทีไดิน฿หຌตรงตามขຌอทใจจริง พืไอจัดสรรทีไดิน฿หຌ
ประชาชนมีอกสารสิทธิป็นของตนอง 

โ.ปรับปรุงสิทธิ฿นทีไดิน กຌเขกฎหมายการ฿หຌมีการอนสิทธิ์ทีไดินตยังคง฿หຌพืๅนทีไนัๅนป็นพืๅนทีไ
การกษตรทานัๅน 

ใ.ตรวจสอบละปรับปรุงอกสารสิทธิ์ทีไดินท ากินของกษตรกร 

 

ใี ดຌานปัญหาสวัสดิการ สิทธิกษตรกร ละการเมเดຌรับความป็นธรรม 

 ประชากรสวน฿หญ฿นพืๅนทีไต าบลดานทับตะก ประกอบอาชีพกษตรกรรม ละรับจຌางสิทธิดຌาน
สวัสดิการของกษตรกรละการเดຌรับผลประยชน์จึงมีเมทากับอาชีพขຌาราชการ องค์กรภาคอกชน ปัญหาทีไ
พบสวน฿หญของอาชีพกษตรกร คือ  

แ.คมีภัณฑ์ละปัจจัยการผลิตภาคการกษตรมีคุณภาพลดลง ละมีราคาสูงขึๅน 

โ.กษตรกรจใบปຆวย ดยมีสาหตุจากการประกอบอาชีพภาคการกษตร 

ใ.ราคาสินคຌากษตรตกตไ า 

 นวทางการกຌเขละการ฿หຌความชวยหลือ 

แ.กษตรกรละหนวยงานทีไกีไยวขຌองทุกภาคสวน รวมกันตรวจสอบคุณภาพละราคา ปัจจัย
การผลิตภาคการกษตร วาขຌอทใจจริงป็นชนเร หากพบ฿หຌด านินการตามกฎหมาย 

โ.สงสริม฿หຌกษตรกรผลิตปุ๋ยละสารอินทรีย์ชีวภาพ฿ชຌอง 

ใ.พิไมสวัสดิการ฿หຌกษตรกรทีไมีปัญหากีไยวกับสุขภาพ ทีไมีสาหตุมาจากการงานทางการ
กษตร 

 

ไี ดຌานหนีๅสิน 

ประชากร฿นต าบลดานทับตะกสวน฿หญประกอบอาชีพดຌานการกษตร ละรับจຌาง รายตอครัว
ละรายเดຌสุทธิตอปจึงเมสูงมาก ประกอบกับตຌนทุน฿นดຌานการกษตรทีไมีราคาสูงตลอดวลา จึงท า฿หຌกษตรกร
หันมากูຌยืมพืไอน างินเปป็นทุนหมุนวียน฿ชຌ฿นการประกอบอาชีพ ละลีๅยงดูครอบครัว ปัญหาทีไพบ฿นพืๅนทีไ คือ  

แ.ชืไอปัจจัยการผลิตจากรຌานคຌา/ผูຌประกอบการ ตปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึๅน ผลลัพธ์จึงเม
ป็นเปตามทีไกษตรกรเดຌวางผนอาเวຌ 

โ.สินชืไอจากธนาคาร พืไอการลงทุนภาคการกษตรตกษตรกรเมมีรายเดຌตามทีไเดຌวางผนเวຌ 
จึงกิดปัญหา฿นการช าระหนีๅ 

ใ.หนีๅนอกระบบ ดอกบีๅยสูง 
ไ.กษตรกรกูຌงิน ตเมเดຌน าเปลงทุนภาคการกษตร จึงป็นหนีๅทีไเมกอ฿หຌกิดรายเดຌ 
 



แใ 

 

นวทางการกຌเขละการ฿หຌความชวยหลือ 

แ.฿หຌองค์ความรูຌกกษตรกร฿นการวางผนการผลิต ขຌอมูล /ตຌนทุน / รายเดຌพรຌอมทัๅงนะน า
นวทางการประกอบอาชีพกษตรกรรม฿นสถานการณ์ปัจจุบัน 

โ.รวมกลุมกษตรกร฿หຌมีความขຌมขใง ละด านินกิจกรรม฿นนามกลุมกษตรกร 

3.฿หຌองค์ความรูຌกกษตรกร ฿นการหาหลงงินทุน/สินชืไอ ภาคการกษตร จากธนาคารทีไ
ด านินกิจกรรมรวมกับรัฐบาล 

ไ.สรຌางจิตส านึกดຌานศรษฐกิจพอพียง ความพออยูพอกิน 

5.฿หຌองค์ความรูຌกกษตรกรละประชาชนกีไยวกับกฎหมายละขຌอควรระวัง 
ๆ.หานวทางประนีประนอม เกลกลีไย ฿นรายทีไมีปัญหา 

 

บทสรปุละบทวิคราะห ์
ต าบลดานทับตะก อ าภอจอมบึง ป็นทีไราบสลับภูขามีมนๅ าล าภาชีเหลผานตอนกลางของต าบล

ซึไงป็นทีไราบลุมทางดຌานตะวันออกคอนเปทางหนือมีล าหຌวยทาชຌางเหลผาน สวนบริวณดยทัไวเปจะป็นทีไ
ราบสลับนินตเมสูงนักบริวณตอน฿ตຌละดຌานทิศตะวันตกป็นภูขา ดินทัไวเปป็นดินรวนปนทราย ละดินด า
ซึไงมีความอุดมสมบูรณ์นืไองจากป็นพืๅนทีไปຆากา หมาะส าหรับท าการกษตร 

จากการทีไส านักงานสภากษตรกรจังหวัดราชบุรีเดຌลงพืๅนทีไกใบละรวบรวมขຌอมูลสภาพพืๅนทีไของ
ต าบลดานทับตะก อ าภอจอมบึง฿นบืๅองตຌน ดยภาพรวมประชากรสวน฿หญประกอบอาชีพดຌานการกษตร
ป็นหลัก อาทิ การท าเรมันส าปะหลัง  อຌอย การลีๅยงสัตว์ ละรับจຌางทัไวเป รงงานดຌานการกษตร 

สวน฿หญป็นผูຌสูงวัย ละมีวัยรงงานบຌางลใกนຌอย ตกใยังเมพียงพอตอการทดทนรงงาน 

 

จุดขใง จุดออน 

- ประชากรสวน฿หญยังประกอบอาชีพกษตรกรรม 

- ประชากร฿นพืๅนทีไมีความสามัคคี฿นการชวยหลือ 

  กัน฿นสังคม 

- มีวัฒนธรรมการป็นอยูบบดัๅงดิม 

- มีผูຌน าชุมชนทีไขຌมขใง 

- พืๅนทีไ฿นอ าภอจอมบึงสวน฿หญตຌองอาศัยหลงนๅ า 

   จากธรรมชาติ 

- กษตรกรเมมีอกสารสิทธิ฿นทีไดินท ากินเมสามารถ 

  น าเปท านิติกรรมดຌานตางโเดຌ 
- ปัญหากูຌยืมงินนอกระบบทีไมีดอกบีๅยกินอัตรากวา 
   ทีไกฎหมายก าหนด 

อกาส อุปสรรค 

- สงสริมละสรຌางจิตส านึก฿หຌกับยาวชนทีไบิดาละ 

  มารดาประกอบอาชีพดຌานการกษตรเดຌตระหนัก 

  ละหในคุณคุณคา฿นอาชีพทีไพอมท า 

- จัดตัๅงละสงสริมการรวมกลุม฿หຌกผูຌสูงวัยทีไ 
   สามารถมีรง฿นการท างานเดຌพืไอ฿หຌกิด 

   ประยชน์ตอตนอง 

- ขาดรงงานทดทนการประกอบอาชีพ 

  กษตรกรรม 

- สภาพพืๅนทีไสวน฿หญสามารถปลูกพืชเดຌนຌอยชนิด 

- กษตรกรเมมีการปรับปลีไยนวิธีละนวคิดการท า 

  การกษตร 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

สวนทีไ 3 : 
ผนงาน / ครงการ / กิจกรรม 



ผนงาน/
ครงการ 

วัตถุประสงค์ ป้าหมาย นวทางการด านินงาน หลงงบประมาณ ระยะวลา฿นการด านินงาน หนวยงานรับผิดชอบ 

25ๆเ 25ๆแ 256โ 256ใ 

แ.ครงการสงการ    
   ท าปุ๋ยหมัก ละ 

   ปุ๋ยชีวภาพ 

-พืไอ฿หຌองค์ความรูຌก 
 ชาวนาละกษตรกร 

 ฿นการท าปุ๋ยหมัก 

 ละปุ๋ยชีวภาพ 

-พืไอ฿หຌกษตรกรลด 

 การ฿ชຌสารคมี 
 

ต าบล 

ดานทับตะก 

1.ประชุมคณะท างานละ 

   หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
2.วางผนการด านิน 

    ครงการ 

3.จัดฝຄกอบรมถายทอดการ 
    ท าปุ๋ยหมักละปุ๋ย 

    ชีวภาพ 

แ.หนวยงานภาครัฐ 

    จังหวัดราชบุรี 

  - ส านักงานพัฒนา 
    ทีไดินจังหวัด 

    ราชบุรี 

โ.หนวยงานทຌองถิไน 

- อบต.ดานทับตะก 

- อบจ. 

    - ส านักงานพัฒนาทีไดิน 

   จังหวัดราชบุรี 

- อบต.ดานทับตะก 

- อบจ.ราชบุรี                
- สภากษตรกรจังหวัด 

  ราชบุรี 

โ.ครงการอบรม 

   ละ฿หຌความรูຌ 
   กีไยวกับการ 

   AEC 

 

- พืไอ฿หຌกษตรกรมี 
  ความรูຌกีไยวกับ 

  ประชาคมอาซียน฿น 

  การประกอบอาชีพ 

  ดຌานการกษตร 
- พืไอยกระดับสินคຌา 

  กษตรของประทศ 

  เทย฿หຌขຌาสู 
  ประชาคมอาซียน 

ต าบล 

ดานทับตะก 

1.ประชุมคณะท างานละ 

    หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
2.วางผนการด านิน 

   ครงการ 

3.จัดฝຄกอบรมพืไอ฿หຌความรูຌ 
    กกษตรกรกีไยวกับการ 

    กຌาวขຌาสูประชาคม 

    อาซียน 

แ.หนวยงานภาครัฐ 

    จังหวัดราชบุรี 

  - ส านักงานกษตร 
    จังหวัดราชบุรี 

โ.หนวยงานทຌองถิไน 

- อบต.ดานทับตะก 

   - อบจ. 

    - ส านักงานกษตร 

   จังหวัดราชบุรี 

- อบต.ดานทับตะก 

- อบจ.ราชบุรี                
- สภากษตรกรจังหวัด 

  ราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนงาน/
ครงการ 

วัตถุประสงค์ ป้าหมาย นวทางการด านินงาน หลงงบประมาณ ระยะวลา฿นการด านินงาน หนวยงานรับผิดชอบ 

25ๆเ 25ๆแ 256โ 256ใ 

๏.ครงการขุด 

  ลอกคูคลองสง 
  นๅ า 

- พืไอ฿หຌกษตรกรมี 
  หลงนๅ า฿นการท า 

  การกษตรทุก 

  ฤดูกาล 

 

ต าบล 

ดานทับตะก 

1.ประชุมคณะท างานละ 

   หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
2.วางผนการด านิน 

    ครงการ 

3.ขอสนับสนุนงบประมาณ 

    การขุดลอกคูคลองพืไอ 

    สงนๅ า 

แ.หนวยงานภาครัฐ 

    จังหวัดราชบุรี 

  - ส านักงาน 

    ชลประทานจังหวัด 

    ราชบุรี 

โ.หนวยงานทຌองถิไน 

- อบต.ดานทับตะก 

- อบจ. 

    - ส านักงานชลประทาน 

  จังหวัดราชบุรี 

- อบต.ดานทับตะก 

- อบจ.ราชบุรี                
- สภากษตรกรจังหวัด 

  ราชบุรี 

๐.ครงการ 

  สงสริมอาชีพ 

  ดຌานการกษตร 
 

- พืไอสงสริมละ 

  สนับสนุน฿หຌ 
  กษตรกรมีอาชีพ 

  ละรายเดຌพิไมขึๅน 

ต าบล 

ดานทับตะก 

1.ประชุมคณะท างานละ 

   หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
2.วางผนการด านิน 

   ครงการ 

3.จัดฝຄกอบรมสงสริมอาชีพ 

   ดຌานการกษตรกิจกรรม 

- การลีๅยงวัว              
- การลีๅยงเกพืๅนมือง 
- การลีๅยงหมูหลุม       
- การลีๅยงเสຌดือน 

- การ฿ชຌสมุนเพรก าจัด 

  ศัตรูพืช 

แ.หนวยงานภาครัฐ 

    จังหวัดราชบุรี 

  - ส านักงานประมง   
    จังหวัดราชบุรี 

  - ส านักงานปศุสัตว์ 
    จังหวัดราชบุรี 

โ.หนวยงานทຌองถิไน 

- อบต.ดานทับตะก 

   - อบจ. 

    - ส านักงานประมง 
  จังหวัดราชบุรี 

- ส านักงานปศุสัตว์ 
   จังหวัดราชบุรี 

- อบต.ดานทับตะก 

- อบจ.ราชบุรี                
- สภากษตรกรจังหวัด 

  ราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผนงาน/
ครงการ 

วัตถุประสงค์ ป้าหมาย นวทางการด านินงาน หลงงบประมาณ ระยะวลา฿นการด านินงาน หนวยงานรับผิดชอบ 

25ๆเ 25ๆแ 256โ 256ใ 

5.ครงการจัดหา 
    หลงนๅ าพืไอ 

    การกษตร 

พืไอจัดหาหลงนๅ าทีไ 
มีคุณภาพพืไอ 

การกษตร ซึไงจะ 

สงผล฿หຌกิดการ 

พัฒนาการกษตร฿น 

พืๅนทีไอยางยัไงยืน 

ต าบล 

ดานทับตะก 

1.ประชุมคณะท างานละ 

   หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
2.วางผนการด านิน 

  ครงการ 
3.ด านินงานจัดครงการฯ 

แ.หนวยงานภาครัฐ 

    จังหวัดราชบุรี 

  - ส านักงานประมง 
    จังหวัดราชบุรี 

โ.หนวยงานทຌองถิไน 

- อบต.ดานทับตะก 

- อบจ. 

    - ส านักงานชประมง 
  จังหวัดราชบุรี 

- อบต.ดานทับตะก 

- อบจ.ราชบุรี                
- สภากษตรกรจังหวัด 

  ราชบุรี 

ๆ.ครงการ 

   สงสริมการ 

   ลีๅยงพะบบ 

   ยัไงยืน 

- พืไอสงสริม/ 
  สนับสนุน การลีๅยง 
  พะบบครบวงจร 

- พืไอพัฒนาการ 

  จ าหนายพะละ 

  ผลิตภัณฑ์ 
- พืไอสงสริมการ 

  รวมกลุมของ 
  กษตรกร฿หຌมีความ 

  ขຌมขใง 

ต าบล 

ดานทับตะก 

1.ประชุมคณะท างานละ 

   หนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอ 

   ตรียมความพรຌอมกอน 

   ด านินการ 

2.วางผนการด านิน 

    ครงการ 

3.ด านินกิจกรรม 

   3.1 อบรมสงสริมการ
ลีๅยงพะ 

ใ.โ อบรมสงสริมละ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตก
กษตรกรละกลุมกษตรกร
ทีไมีศักยภาพ อาทิ พันธุ์พ 
คอก การปลูกพืชอาหารสัตว์ 
 

แ.หนวยงานภาครัฐ 

    จังหวัดราชบุรี 

  - ส านักงานปศุสัตว์ 
    จังหวัดราชบุรี 

โ.หนวยงานทຌองถิไน 

- อบต.ดานทับตะก 

   - อบจ. 

    - ส านักงานปศุสัตว์ 
   จังหวัดราชบุรี 

- อบต.ดานทับตะก 

- อบจ.ราชบุรี                
- สภากษตรกรจังหวัด 

  ราชบุรี 

 

 



ผนงาน/
ครงการ 

วัตถุประสงค์ ป้าหมาย นวทางการด านินงาน หลงงบประมาณ ระยะวลา฿นการด านินงาน หนวยงานรับผิดชอบ 

25ๆเ 25ๆแ 256โ 256ใ 

ิตอี   ใ.ใ อบรมสาธิตละ 

      สนับสนุนการปรรูป 

      ผลิตภัณฑ์จากพะ 

      อาทิ นืๅอพะ ลูกชิๅน 

      สบู พรຌอมทัๅงหา 
      นวทางการตลาด 

      

็.ครงการพัฒนา 
   ศักยภาพการ 
   ผลิตก 
   กษตรกร 

พืไอพิไมประสิทธิภาพ
การผลิต฿หຌก 
กษตรกร 

ต าบล 

ดานทับตะก 

1.ประชุมคณะท างานละ 

    หนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอ 

     ตรียมความพรຌอมกอน 

      ด านินการ 
2.วางผนการด านิน 

   ครงการ 
3.จัดฝຄกอบรมพืไอถายทอด    
    ฿หຌความรูຌ฿นการพิไม 

   ประสิทธิภาพการผลิต 

    ภาคการกษตรก 
    กษตรกร 

แ.หนวยงานภาครัฐ 

    จังหวัดราชบุรี 

  - ส านักงานกษตร 
    จังหวัดราชบุรี 

โ.หนวยงานทຌองถิไน 

- อบต.ดานทับตะก 

   - อบจ. 

    - ส านักงานกษตร 

   จังหวัดราชบุรี 

- อบต.ดานทับตะก 

- อบจ.ราชบุรี                
- สภากษตรกรจังหวัด 

  ราชบุรี 

 

 



 


