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1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดตาก
1. สภำพทั่วไปของจังหวัดตำก
1.1 ข้อมูลกำรปกครอง
จังหวัดตากตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดเป็นอันดับ 4 ของประเทศและเป็น
อันดับ 2 ของภาคเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 50 ลิปดา 36 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 7 ลิปดา 22 ฟิลิปดาตะวันออก สูงกว่าระดับน้้าทะเล
116.2 เมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 426 กิโลเมตร จังหวัดตากมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง สุโขทัย ก้าแพงเพชร
นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี และมีพรมแดนติดกับประเทศสหภาพพม่า ยาวประมาณ 540 กิโลเมตร (แม่น้าเมย 170 กิโลเมตร เทือกเขาตะนาวศรี 370 กิโลเมตร)
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดตากเป็นพื้นที่ตามแนวเทือกเขา โดยสภาพพื้นที่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกั้นกลาง ท้าให้
ลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันไป เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยเป็นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน ท้าให้ซีกตะวันออกได้รับ
ความชุ่มชื้นจากลมมรสุมไม่เต็มที่ สภาพแห้งแล้ง ส่วนฝั่งตะวันตกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมมากกว่าท้าให้ปริมาณฝนตกมีความชุ่มชื้นโดยเฉพาะในที่ที่อยู่ในเขตภูเขา
ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก ประกอบด้วย 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองตาก อ้าเภอบ้านตาก อ้าเภอสามเงา
และอ้าเภอวังเจ้า สภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูง ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น้าปิงและแม่น้าวัง
ท้าให้เกิดพื้นที่ราบแคบริมสองฝั่งของแม่น้า
ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วย 5 อ้าเภอ ได้แก่อ้าเภอแม่สอด อ้าเภอพบพระ อ้าเภอแม่ระมาด
อ้าเภออุ้มผาง และอ้าเภอท่าสองยาง ภูมิอากาศได้รับอิทธิพลมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน มีความชุ่มชื้น
ฝนตกมากกว่าซีกด้านตะวันออก
แบ่งเขตการปกครองเป็น 9 อ้าเภอ ซึ่งการปกครองท้องถิ่น จ้าแนกได้ คือ 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง
15 เทศบาลต้าบล 53 อบต. การปกครองท้องที่ ต้าบล 63 ต้าบล 559 หมู่บ้าน

-21.2 ข้อมูลประชำกรจังหวัดตำก
จังหวัดตากมีจ้านวนประชากรทั้งสิ้น 525,684 คน (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2553 ) มีชนเผ่าชาวเขาประมาณ 160,000 คน มี 6 เผ่า คือ ม้ง เย้า
มูเซอ อีก้อ ลีซอ และกระเหรี่ยง

1.3 ข้อมูลบทบำทเชิงพื้นที่
o จังหวัดตากเป็นพื้นที่การค้าและการท่องเที่ยวชายแดน โดย มติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 ก้าหนดให้จังหวัดตากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน โดยครอบคลุม 3 อ้าเภอ อ้าเภอแม่สอดก้าหนดพัฒนาเป็นเขตการลงทุนด้นอุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยว ส่วนอ้าเภอพบพระและอ้าเภอแม่ระมาดก้าหนด
พัฒนาการผลิตด้านเกษตร และอุตสาหกรรมเชื่องโยงกับแม่สอด
o เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ปลายแนวเชื่องโยงทางเศรษฐกิจ (East – West Economic Corridor : EWEC) และเป็นจุดตัดระหว่างแนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกิ จ
North – South Economic Corridor (NSEC) กับมีโครงข่ายการคมนาคมทางบกที่สนับสนุนการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า มีสนามบินพาณิชย์ที่อ้าเภอแม่สอด เป็น
แหล่งผลิตทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว

-3o เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้อมูลบทบาทเชิงพื้นที่
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ

ผลผลิตประมำณ (ตัน/ปี)
ชนิด
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ถั่วเขียวผิวมัน
ข้ำวนำปี
มันสำปะหลัง
ลำไย
ดอกกุหลำบ
กล้วยไข่
ถั่วเหลือง

พ.ศ. 2551
466,589
41,709
110,368
312,757
14,427
30,625,000 ดอก/ปี
20,624
3,775

พ.ศ. 2552
526,315
40,286
137,240
348,474
15,048
44,684,500 ดอก/ปี
13,758
4,356

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
522,928
504,991
37,000
37,324
119,448
138,205
368,653
373,984
13,310
14,206
48,964,000 ดอก/ปี 58,964,000 ดอก/ปี
9,296
6,522
4,355
2,932

มูลค่ำพืชเศรษฐกิจ

มูลค่ำพืชเศรษฐกิจ (ล้ำนบำท/ปี)
ชนิด
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ถั่วเขียวผิวมัน
ข้ำวนำปี
มันสำปะหลัง
ลำไย
ดอกกุหลำบ
กล้วยไข่
ถั่วเหลือง

พ.ศ. 2551
1,766
643
726
353
177
151
171
39

พ.ศ. 2552
2,026
1,179
658
440
248
167
123
51

พ.ศ. 2553
3,378
1,279
1,104
965
230
145
101
78

ข้อมูล : GPP จังหวัดตาก รวบรวมโดย : ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

พ.ศ. 2554
2,999
1,036
1,250
1,036
263
147
85
48

-4o เป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความส้าคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้้าล้าธาร โดยมีอุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง เนื้อที่ 560,625 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 5 แห่ง เนื้อที่ 3,798,467 ไร่ และ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ 15 แห่ง เนื้อที่ 7,567,768 ไร่
o เป็นพื้นที่ที่ตั้งของด่านชายแดน และมีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สถิติมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนไทย – พม่ำ ด้ำนอำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ปี พ.ศ. 2550 – 2554
รำยกำร
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
มูลค่ำกำรส่งออก
มูลค่ำกำรนำเข้ำ
มูลค่ำกำรค้ำรวม
ดุลกำรค้ำ

12,309
18,449
25,016
24,291
18,743
1,027
1,364
1,483
1,058
734
12,099
18,720
23,888
29,723
19,477
11,282
17,085
23,533
27,622
18,009
 หน่วย : ล้ำนบำท /ที่มา : ด่านศุลกากรอาเภอแม่สอด รวบรวมโดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดตาก
การค้าปี 2554 ลดลงเนื่องจากพม่าปิดด่านพรมแดนไทย-พม่า ด้านจังหวัดเมียวดี(สะพานมิตรภาพไทย-พม่า) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 –ธันวาคม 2554
ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์จังหวัดตาก ปี 2553 พบว่า ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 82,997 บาท เป็นอันดับที่ 4 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับที่ 35 ของประเทศ จังหวัดตากมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) 44,098 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตร คิดเป็นมูลค่า 29,578 ล้านบาท ส่วนภาคเกษตร
คิดเป็นมูลค่า 14,520 ล้านบาท
กำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม
มีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมประเภทเน้นการใช้แรงงานสูง (Labor Intensive Industry) เพิ่มขึ้นในบริเวณพื้นที่ติดกับชายแดนของจังหวัด เพื่อใช้แรงงาน
ค่าแรงถูกจากประเทศพม่า ในปัจจุบัน จังหวัดตากมีโรงงาน 517 โรงงาน เงินลงทุนทั้งสิ้น 11,144 ล้านบาท จ้านวนแรงงาน 53,000 คน แบ่งเป็น
 โรงงานขนาดเล็ก 66 โรงงาน
 โรงงานขนาดกลาง (เงินทุนมากว่า 10 ล้านบาท) 94 โรงงาน
 โรงงานขนาดใหญ่ (เงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท) 429 โรงงาน
 สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ้านวน 43 ราย เงินลงทุนประมาณ 9,038.80 ล้านบาท มีจ้านวนการจ้างงานแรงงานไทย
3,737 คน และแรงงานต่างด้าว 6,801 คน ประเภทอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมหินแกรนิต สิ่งทอ ตัดเย็บเสื้อผ้าส้าเร็จรูป โลหะ

-5กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว
ประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัดตาก
1. ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน ในวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 12 เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวจังหวัดตากสืบทอด
กันมาช้านาน
2. น้้าตกทีลอซู เป็นน้้าตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้้าทะเล 900 เมตร ความกว้างของตัวน้้าตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่น
เป็นชั้นๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้้าตกที่มีความสวยงามมาก ติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก
3. เขื่อนภูมิพล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนยันฮีเป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย เป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทย
และเอเชียอาคเนย์ กั้นแม่น้าปิงที่เขาแก้วอ้าเภอสามเงาสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและด้านชลประทาน
4. สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอื่น ๆ จังหวัดตากมีอุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง พื้นที่รวม 5.6แสนไร่
ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่ งชาติแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติน้าตกพาเจริญ และ
อุทยานแห่งชาติแม่เมยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตสงวน 5 แห่ง พื้นที่รวม 3.7 ล้านไร่ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้ม
ผาง เตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
โดยภาพรวมจังหวัดตากมีจ้านวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ.
จำนวนนักท่องเที่ยว
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
(คน)
(ล้ำนบำท)
2553
811,913
2,724.65
2554
1,058,785
3,539.03
เพิ่มขึ้น/ลดลง(%)
+30.41
+29.86
ที่มำ : สำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดตำก

-6–
ข้อมูลสถิติปัญหำสำคัญของจังหวัด
(1) ปัญหำด้ำนควำมยำกจนและปัญหำทำงกำรพัฒนำในระดับหมู่บ้ำน
จังหวัดตากยังคงมีปัญหาความยากจน และปัญหาการพัฒนาในระดับหมู่บ้าน โดยมีข้อมูลที่ส้าคัญดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงแสดงจำนวนครัวเรือนที่มีรำยได้ต่ำกว่ำ 23,000 บำท/คน/ปี จังหวัดตำก
จำนวนครัวเรือน ปี 2552
จำนวนครัวเรือน ปี 2553
จำนวนครัวเรือน ปี 2554
อำเภอ
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ตกเกณฑ์
ทั้งหมด
ตกเกณฑ์
ตกเกณฑ์
เมืองตำก
16,320
55
16,840
19
16,940
61
บ้ำนตำก
7,844
1
7,968
0
8,013
0
สำมเงำ
5,534
41
5,428
155
5,581
8
แม่ระมำด
6,666
112
6,964
2,059
6,912
1,223
ท่ำสองยำง
8,979
114
8,177
110
8,939
19
แม่สอด
12,347
0
13,348
0
13,454
0
พบพระ
5,878
19
6,059
5
6,536
0
อุ้มผำง
3,676
13
4,003
34
4,115
161
วังเจ้ำ
4,110
4
4,208
13
4,352
3
รวม
71,354
359
72,995
2,395
74,842
1,475
ที่มำ: ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

(2) ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
โดยภาพรวมจังหวัดตากยังคงมีปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาด้ านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อให้คงความเป็นฐาน
ทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้้า และแหล่งบริการท่องเที่ยว โดยมีปัญหาที่ส้าคัญ ได้แก่
 ปัญหำดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการใช้ดินเกินสมรรถนะ และมีการใช้สารเคมีจ้านวนมาก ตลอดจนขาดการฟื้นฟูทรัพยากรดิน รวมทั้ง มี
การชะล้างพังทลายของดินเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา มีความลาดชันสูง เนื้อดินเป็นเนื้อดินร่วนปนทราย

-7–
 ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรป่ำไม้ เนื่องมาจากผลการพัฒนาที่ใช้การขยายพื้นที่เพื่อท้าการเกษตร และการลักลอบตัดไม้ท้าลายป่า ท้าให้จ้านวน
พื้นที่ป่าไม้ลดลง
ตำรำงแสดงจำนวนพื้นที่ป่ำไม้จังหวัดตำก
ปี 2543
พื้นที่ป่ำไม้ (ตำรำงกิโลเมตร)
13,503.6
ร้อยละต่อพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
82.31
ที่มำ : www.forest.go.th เนื่องจำกมีกำรสำรวจครั้งล่ำสุดปี 2547

ปี 2547
12,669.80
77.22

 ปัญหำด้ำนทรัพยำกรน้ำ มีสภาพปัญหาทั้งในด้านของความไม่พอเพียงต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และในด้านความเสื่อม
โทรมของคุณภาพน้้าอันเนื่องมาจากการตื้นเขินของแหล่งน้้าที่มีอยู่เดิม และข้อจ้ากัดด้านสภาพพื้นที่ที่ยากต่อการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าขนาดใหญ่เพิ่มเติม ตลอดจนมีการทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลและการชะล้างของสารเคมีจากการท้าการเกษตรลงสู่แหล่งน้้า
(3) ปัญหำด้ำนสังคม
 ปัญหำด้ำนยำเสพติด ยังคงประสบปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากพื้นที่ชายแดน
ที่ติดต่อกับประเทศพม่าถึง 580 กิโลเมตร
ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด (ปี 2548 – 2554)
ปี
ผู้ต้องหำ (รำย)
ของกลำง (ยำบ้ำ)
2549
1,096
363,818
2550
613
261,498
2551
1,004
170,655
2552
991
147,211
2553
1,270
193,839
2554
1,584
55,218
ที่มำ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตาก (ศตส.จ.ตาก) ที่ท้าการปกครองจังหวัดตาก

 ปัญหำด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำว
ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า เนื่องจากมีเขตติดต่อกันกว่า 580 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สิน ตลอดจนปัญหาด้านการสาธารณสุข
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ตำรำงแสดงสถิติกำรจับกุมแรงงำนต่ำงด้ำว ประจำปี พ.ศ. 2549 – 2554
แรงงำนต่ำงด้ำวที่ถูกจับกุม (คน)
ปี พ.ศ.
ชำย
หญิง
รวม
2549
40,534
29,464
69,998
2550
73,003
43,756
104,518
2551
38,670
27,553
66,223
2552
58,267
38,685
96,952
2553
56,305
43,608
99,913
2554
49,021
34,505
83,526
ที่มำ: ที่ท้าการปกครองจังหวัดตาก

 ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข
จังหวัดตากมีปัญหาด้านความไม่เพียงพอ และความทั่วถึงของการให้บริการทางด้านสาธารณสุข และปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเป็นผล
มาจากพฤติกรรมด้านการบริโภคและการด้ารงชีวิตของประชาชน ตลอดจนยังมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับผลกระทบทางด้านการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากการมีพื้นที่ชายแดน
ที่ติดต่อกับประเทศพม่า
 ปัญหำด้ำนควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จั ง หวั ด มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาความมั่ น คงในรู ป แบบใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาจากผลของความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาต่อเนื่องจากการมีพื้นที่ติดแนวชายแดนเป็นระยะทางกว่า 540 กิโลเมตร ปัญหาจากการแผ่ขยายของวัฒนธรรม และค่านิยมแบบตะวันตก
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2. ข้อมูลผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา
กำรพัฒนำจังหวัด พ.ศ.2548 – 2551 โดยก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “จังหวัดตากเป็นเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็งขจัดความ
ยากไร้ใส่ใจทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว” และเพื่อให้การด้าเนินการบรรลุเป้าหมาย ได้ก้าหนดพันธกิจคือ ประสานสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือในการ
บริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน การพัฒนาคนชุมชนเมือง ชนบท ชุมชนชายแดน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนความหลากหลายของชีวิ ตและวัฒนธรรม
ควบคู่ไปกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน การอ้านวยความเป็นธรรม คุณธรรมของสังคม การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
สร้างพื้นฐานทุนของธรรมชาติของประชาชน เป็นต้น มีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) บ้านเมืองน่าอยู่ 2) ส่งเสริมการค้าชายแดน 3) เสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง ขจัดปัญหาความยากจน 4) เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 5) พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว มีเป้าประสงค์ คือ การ
พัฒนาบ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเพิ่มขีดความสามารถการแข่ง ขันการค้าชายแดน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนา
คน การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยว และหัตถอุตสาหกรรม
แผนพัฒนำจังหวัดตำก พ.ศ. 2552 – 2555 ได้เปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตร์เป็น 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การป้องกันปัญหาและการ
เสริมสร้างความมั่นคง 2) การเพิ่มศักยภาพและความเป็นอยู่ดีมีสุขให้กับคนและสังคม 3) การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต มูลค่าทางการเกษตร ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ OTOP
และ การค้าชายแดน 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม 6) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน 7) การบริหารจัดการที่ดี 8) การท่องเที่ยวและกีฬา
แผนพัฒนำจังหวัดตำก พ.ศ. 2553 – 2556 ได้เปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตร์เป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน 2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า
OTOP และการค้าชายแดน 5) การรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย 6) การบริหารจัดการที่ดี
จังหวัดตากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด้าเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจากรัฐบาลในปีงบประมาณ
- พ.ศ.2549 จ้านวน 315,000,000 บาท
- พ.ศ.2550 จ้านวน 97,000,000 บาท ( ตามโครงการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข )
- พ.ศ.2551 จ้านวน 17,270,000 บาท ( ตามโครงการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข )
- พ.ศ.2552 จ้านวน 338,929,400 บาท ( ตามงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี )
- พ.ศ.2553 จ้านวน 217,797,500 บาท ( แยกเป็นงบพัฒนาจังหวัด 40,568,500 บาท และงบไทยเข้มแข็ง 177,229,000 บาท )
- พ.ศ.2554 จ้านวน 169,995,500 บาท
- พ.ศ.2555 จ้านวน 174,432,000 บาท
- พ.ศ.2556 จ้านวน 172,822,800 บาท

- 10 กำรประเมินผลแผนพัฒนำจังหวัดตำก พ.ศ. 2553 – 2556 (เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 -2554)
ชื่อประเด็นยุทธศำสตร์
ผลกำรประเมิน
ผลควำมสำเร็จ

ปัญหำ/อุปสรรค

1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ประชำชน และแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหา การให้บริการราษฎรในถิ่นทุรกันดารมี
- จ้านวนครัวเรือนช่วงปี 2553-2554 ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จาก 70,600 ความยากจน ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด ความยากล้าบาก เนื่องจากปัญหา
ครัวเรือน เป็น 73,367 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3
จะต้องมีการด้าเนินการอย่างต่อเนือ่ งต่อไป เส้นทางคมนาคมและพื้นที่ห่างไกล

2. กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

- พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูตามแนวทางการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ไปแล้วจ้านวน
268 หมู่บ้าน จากจ้านวน 559 หมู่บ้าน คิดเป็น ร้อยละ 47.94

3. กำรพัฒนำผลิตภำพทำง
กำรเกษตร

1. การพัฒนาแหล่งน้้า
1.1 มีการพัฒนาแหล่งน้้า ปี 2553 จ้านวน 19 โครงการ ปี 2554 จ้านวน
16 โครงการ
1.2 มีพื้นที่ชลประทาน ปี 2553 จ้านวน 82,060 ไร่ ปี 2554 จ้านวน
84,760 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.29
1.3 มีพื้นที่รับประโยชน์ ปี 2553 จ้านวน 37,400 ไร่ ปี 2554 จ้านวน
46,200 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.53

2. สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP
2.1 แปลง/ฟาร์มที่ขอขึ้นทะเบียน
- ด้านพืช ปี 2553 จ้านวน 1,828 แปลง ปี 2554 จ้านวน 925 แปลง
ลดลงร้อยละ 49.40
- ปศุสัตว์ ปี 2553 จ้านวน 140 ฟาร์ม ปี 2554 จ้านวน 149 ฟาร์ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.43
- ประมง ปี 2554 จ้านวน 4,166 ฟาร์ม ปี 2554 จ้านวน 5,641 ฟาร์ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.41

2.2 แปลง/ฟาร์ม ที่ได้รับการรับรอง
- ด้านพืช ปี 2553 พืช จ้านวน 1,647 แปลง ปี 2554 จ้านวน 674 แปลง
ลดลงร้อยละ 59.08
- ปศุสัตว์ ปี 2553 จ้านวน 102 ฟาร์ม ปี 2554 จ้านวน 107 ฟาร์ม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.90
- ประมง ปี 2553 จ้านวน 162 ฟาร์ม ปี 2554 จ้านวน 151 ฟาร์ม ลดลง
ร้อยละ 6.79

พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์พื้นฟูไปเพียง
บางส่วน จังหวัดตากมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ
7.8 ล้านไร่ จะต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์ฟื้นฟู ป้องกันรักษา อย่าง
ต่อเนื่อง
1. เกษตรกรมีแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
2. สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย
3. เกษตรกรมีอาชีพและรายได้
ที่เหมาะสม

- ยังมีการบุกรุกท้าลายป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่
การเพาะปลูก
- สภาพพื้นที่จังหวัดตากเป็นภูเขาลาด
ชัน ฤดูฝนมีน้าป่าไหลหลากรุนแรง และ
ฤดูแล้งขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค
1. การใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
2. แหล่งน้้าเพื่อการเกษตรยังไม่เพียงพอ
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3. กำรพัฒนำผลิตภำพทำง
กำรเกษตร

ผลกำรประเมิน
1. กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
1.1 มีการพัฒนาแหล่งน้้า ปี 2553 จ้านวน 19 โครงการ ปี 2554
จ้านวน 16 โครงการ
1.2 มีพื้นที่ชลประทาน ปี 2553 จ้านวน 82,060 ไร่ ปี 2554
จ้านวน 84,760 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.29
1.3 มีพื้นที่รับประโยชน์ ปี 2553 จ้านวน 37,400 ไร่ ปี 2554
จ้านวน 46,200 ไร่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.53
2. สินค้ำเกษตรได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP
2.1 แปลง/ฟาร์มที่ขอขึ้นทะเบียน
- ด้านพืช ปี 2553 จ้านวน 1,828 แปลง ปี 2554 จ้านวน 925
แปลง ลดลงร้อยละ 49.40
- ปศุสัตว์ ปี 2553 จ้านวน 140 ฟาร์ม ปี 2554 จ้านวน 149
ฟาร์ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.43
- ประมง ปี 2554 จ้านวน 4,166 ฟาร์ม ปี 2554 จ้านวน
5,641 ฟาร์ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.41
2.2 แปลง/ฟาร์ม ที่ได้รับการรับรอง
- ด้านพืช ปี 2553 พืช จ้านวน 1,647 แปลง ปี 2554 จ้านวน
674 แปลง ลดลงร้อยละ 59.08
- ปศุสัตว์ ปี 2553 จ้านวน 102 ฟาร์ม ปี 2554 จ้านวน 107
ฟาร์ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90
- ประมง ปี 2553 จ้านวน 162 ฟาร์ม ปี 2554 จ้านวน 151
ฟาร์ม ลดลงร้อยละ 6.79

ผลควำมสำเร็จ
1. เกษตรกรมีแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
2. สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย
3. เกษตรกรมีอาชีพและรายได้
ที่เหมาะสม

ปัญหำ/อุปสรรค
1. การใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
2. แหล่งน้้าเพื่อการเกษตรยังไม่
เพียงพอ
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4. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
สินค้ำ OTOP และกำรค้ำ
ชำยแดน

ผลกำรประเมิน
- รายได้จากการท่องเที่ยวช่วงระหว่างปี 53-54 จาก
5,539.07 ล้านบาท เป็น 5,559.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.52
- จ้านวนนักท่องเที่ยวช่วงระหว่างปี 53-54 จาก
1,334,082 คน เป็น 1,350,758 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25
- รายได้จากการจ้าหน่ายสินค้า OTOP ระหว่างปี 53-54
จาก 496 ล้านบาท เป็น 571 ล้านบาท เพิ่มขั้นร้อยละ
26.37
-การค้าชายแดนมูลค่าการส่งออก ปี 53-54 จาก 28,673
ล้านบาท เป็น 17,491 ล้านบาท ลดลง 11,182 ล้านบาท

ผลควำมสำเร็จ
ได้ด้าเนินการพัฒนาแหล่งกิจกรรมท่องเที่ยว
สิ่งอ้านวยความสะดวกให้ได้คณ
ุ ภาพ และพัฒนาสิ่งอ้านวย
ความสะดวกการบริหารตลอดจนการพัฒนาสินค้า OTOP
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและยอดจ้าหน่ายด้วยการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดในการจัด
Roads Show OTOP และร่วมงาน OTOP ภูมิภาค

ปัญหำ/อุปสรรค
- แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่
ป่าไม้ท้าให้มีความล่าช้าในการพัฒนา
-OTOP การเปิดช่องทางการจ้าหน่าย
-เส้นทางคมนาคมการค้าด้านประเทศ
เมียร์มาร์ยังไม่เอื้ออ้านวยการขนส่ง
สินค้า
- การปิดด่านการค้าชายแดนของ
ประเทศเมียร์มาร์ด้านอ้าเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

5. กำรรักษำควำมมั่นคง
ชำยแดนและควำมสงบ
เรียบร้อย

การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน มีชุดรักษาความ
ปลอดภัยประจ้าหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ 5 อ้าเภอ
ชายแดน มีจ้านวน ชรบ.รวมทั้งสิน้ 5,481 คน ผ่านการ
ฝึกอบรมแล้ว จ้านวน 1,695 คน คิดเป็นร้อยละ 31

ชรบ.ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นก้าลังในการสนับสนุน จังหวัดมีพื้นที่ติดกับประเทศเมียร์มาร์
งานด้านการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน และ
ระยะทาง 540 กม. ยากต่อการออก
ช่วยเหลืองานในด้านความมั่นคง ท้าให้ประชาชนมีความ ตรวจตราได้อย่างทั่วถึง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6. กำรบริหำรจัดกำรที่ดี

มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนของ กพร.
ในงานบริหาร 5 งาน ในปี 53 ร้อยละ 87.55 ปี 54
ร้อยละ 84.53 ลดลง 3.02

การให้บริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง
เนื่องจากสภาพพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ควรมีการประชาสัมพันธ์
โดยสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ วิทยุAM
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3. ข้อมูลสรุปความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
การพัฒนาจังหวัดตากในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 จังหวัดสามารถจัดท้าค้าของบประมาณเองได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านอาชีพ การท่องเที่ยว การค้าชายแดนครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สรุป
ปัญหาความต้องการที่สอดรับกับศักยภาพในพื้นที่จังหวัด แยกตามแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน ส่วนใหญ่เป็นโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่ น พัฒนาโครงการหลวง
พัฒนาผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ พัฒนาคุณภาพงานด้านสาธารณสุข
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบจัดการ
ขยะชุมชน ก่อสร้างฝายต้นน้้าล้าธาร
 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน การ
สร้างศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด
 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับปรับปรุงสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยว การส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด การขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดส้าหรับผู้ประกอบการค้าชายแดน
 การรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการป้องกันเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน เช่น การปฏิบัติการข่าว
สนธิก้าลังพลเรือน ต้ารวจ ทหาร จัดชุดลาดตระเวนป้องกันปัญหาต่างๆ ตามแนวชายแดน ติดตั้งระบบเฝ้าตรวจเตือนภัยบริเวณชายแดน
 การบริหารจัดการที่ดี ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น พัฒนาบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
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4. ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด
กำรวิเครำะห์ศักยภำพและสภำพแวดล้อม (SWOT) ของจังหวัดตำก
จุดแข็ง (Strength)
(1) มีฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และมีแนวโน้มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
(2) มีศักยภาพในการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานสูง (Labor Intensive) ทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก
(3) มีศักยภาพในการส่งเสริมการปลูกพืช ผัก ผลไม้เมืองหนาว/การเกษตรบนพื้นที่สูง และการปศุสัตว์
(4) มีพื้นที่ชายแดนที่เป็นฐานการค้าชายแดน และการพัฒนาการประกอบการร่วมกัน (Co-Production Area) กับประเทศเมียนมาร์
(5) มีแหล่งท่องเที่ยว (น้้าตกทีลอซู) และเส้นทางการท่องเที่ยว (แม่สอด-แม่สะเรียง) ที่สามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที/่ เส้นทางแม่เหล็กด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
(6) มีพื้นฐานความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ที่สามารถน้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จุดอ่อน (Weakness)
(1) มีปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ไม่มีไฟฟ้า ข้าวไม่พอกิน
ขาดเวชภัณฑ์สาธาณสุข
(2) การผลิตภาคการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดยังมีการใช้การเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้ปุ๋ย/สารเคมี
(3) ขาดการบริหารการจัดการแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร แหล่งน้้าอุปโภคบริโภคเพื่อให้ในการเกษตรไม่เพียงพอ
(4) เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ในระดับสูง
(5) การกระจายรายได้/ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม
(6) มีสัดส่วนคนยากจน/ครัวเรือนที่ยากจนสูง
(7) สภาพภูมิประเทศของจังหวัดเป็นปัญหาต่อการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ของภาครัฐ และสร้างปัญหาด้านความยากล้าบากตลอดจนต้นทุนค่าขนส่ง
ในการน้าผลผลิตในพื้นที่ออกสู่ตลาด
(8) ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารท้าความเข้าใจ
(9) ลักษณะเส้นทางสายแม่สอด-ตาก ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัด ไม่เอื้ออ้านวยต่อระบบการขนส่งด้วยรถยนต์ขนาดใหญ่
(10) ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์/ป่าสงวนแห่งชาติ ท้าให้ยากต่อการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานที่จ้าเป็นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจด้านต่างๆ
(11) จังหวัดตากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าป่าไหลหลาก ดินถล่ม การเกิดอุทกภัย
(12) การเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสมาคมอาเซียนยังไม่เพียงพอ

- 15 โอกำส (Opportunity)
(1) มีโอกาสสูงที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลมีแนวโน้มสูง
ที่จะให้ความส้าคัญต่องานเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อดูแลผู้ยากจนและด้อยโอกาส และการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติตาม
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน
(2) มีโอกาสสูงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและการพัฒนาภาคบริการต่อเนื่องโดยมีแนวนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ชัดเจนที่มีผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในด้านนี้ของจังหวัด
(3) มีโอกาสสูงที่จะเป็นฐานรองรับการย้ายฐานการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ประเภทใช้แรงงานสูง (พื้นที่ลงทุนใหม่) ตามนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาการประกอบการร่วมกัน (Co-Production Area) กับประเทศเมียร์มาร์
(4) มีโอกาสได้รับผลการพัฒนาจากการเป็นพื้นที่จุดตัดระหว่างเส้นทางการพัฒนาตามแนว EWEC และ NSEC และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อจำกัด/ภัยคุกคำม (Threat)
(1) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นการบริโภคอาหารปลอดภัย (Safety Food) และข้อก้าหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัย
ทางอาหาร (Food Safety) จะสร้างผลกระทบต่อสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด
(2) มีความล่าช้าในการด้าเนินการตามนโยบายเขตเศรษฐกิจชายแดน เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นในประเทศไทย และระหว่างชายแดนเมียร์มาร์กับจีน
และผลจากความล่าช้าอาจจะท้าให้จังหวัดตากเสียโอกาสทางการพัฒนาในระยะยาวได้
(3) การส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรเพื่อน้ามาผลิตเป็นพลังงานทดแทนอาจสร้างปัญหาการท้าลายพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
(4) การพัฒนาท่าเรือน้้าลึกที่เมืองทวายของเมียร์มาร์ อาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนด้านจังหวัดตาก
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5. สรุปข้อมูลแผนพัฒนำจังหวัดตำก
1) วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”
2) พันธกิจ/เป้ำประสงค์รวม
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพิ่มรายได้
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
4. ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว สินค้า OTOP การค้าชายแดน
5. ป้องกันรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี
3) ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยและกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ประชำชน และแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน

เป้ำประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด
จ้านวนครัวเรือนผ่านเกณฑ์
จปฐ.เพิ่มขึ้น

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 57-60
ร้อยละ 40

กลยุทธ์
พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา ชีวิต การงาน
รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว และชุมชน
การคมนาคม และสนับสนุนการท้างาน
เครือข่ายการรวมกลุ่มชุมชน
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เป้ำประสงค์

2. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ อนุรักษ์และพัฒนา
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. กำรพัฒนำผลิตภำพทำง
กำรเกษตร

4. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
สินค้ำ OTOP และกำรค้ำ
ชำยแดน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตร
และเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตร

เพื่อเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยว สินค้า OTOP
และการค้าชายแดน

ตัวชี้วัด
1. จ้านวนชุมชนที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
2. จ้านวนหมู่บ้านที่เป็น
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับความรู้
และมีความพร้อมในการ
รับมือภัยธรรมชาติ
1. เกษตรกรมีการท้า
การเกษตรที่ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 57-60
ร้อยละ 40

กลยุทธ์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ร้อยละ 20

ลดความเสี่ยงภัยและเพิ่มขีดความสามารถ
ให้แก่ชุมชนให้มีความพร้อมรับภัยพิบัติ

ร้อยละ 20

ส่งเสริมการท้าการเกษตรที่ยั่นยืน อาทิ
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม เกษตร
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ บนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร

2. พื้นที่การเกษตรมีระบบ
ชลประทานเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 40

1. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 12

2. รายได้จากการจ้าหน่าย
สินค้า OTOP เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 20

3. มูลค่าการค้าชายแดน
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 20

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
การประชาสัมพันธ์ และ
สิ่งอ้านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มช่องทางการจ้าหน่าย
สินค้า OTOP
ส่งเสริมการค้าชายแดน
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5. กำรรักษำควำมมั่นคงชำยแดน การบริหารจัดการเพื่อ
และควำมสงบเรียบร้อย
ป้องกันรักษาความมั่นคง
ชายแดน การรักษาความ
สงบเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ

6. กำรบริหำรจัดกำรที่ดี

ตัวชี้วัด
จ้านวนหมู่บ้านที่มีการ
บริหารจัดการระบบป้องกัน
ปัญหายาเสพติด แรงงาน
ต่างด้าวและสิ่งผิดกฎหมาย
ในลักษณะบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

พัฒนาระบบบริหารจัดการ รักษามาตรฐานความพึง
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 57-60
ร้อยละ 20

ร้อยละ 80

กลยุทธ์
1. สร้างขีดความสามารถในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคงชายแดน
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. พัฒนาระบบการให้บริการ สิ่งอ้านวยความ
สะดวกประชาชนและข้าราชการ
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการภาครัฐ

