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การวิเคราะห์แผนพฒันากําลังคนระดับจังหวัด (ตาก)  
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (ระหว่างปี 2560 - 2564) 

 
ประเด็นที่นํามาพิจารณาเพื่อจัดทําแผน ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2558-2579) 
สําหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ทําให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ต้ังแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ต้ังแต่ปี 2553 และ
ในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,739 ดอลลาร์สรอ.ต่อปี (ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล GNI per 
Capita (GDP per Capita อยู่ที่ 6,041 ดอลลาร์สรอ. ต่อหัวต่อปี) โดย สศช) ฐานการผลิตและการบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่ขึ้น หลากหลายสาขาการผลิตและการ
บริการ สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้น และสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง 
อาทิ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าเกษตร การท่อง
เที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคน จาก
ประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนลดลง ตามลําดับ 
จากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน และการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ รวมถึง
การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มี
ความ เป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือ
เป็น กลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง ของประเทศก็มีความก้
าวหน้าไปมาก รวมท้ังกรอบความร่วมมือที่ช่วยทําให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับ
สากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น (กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี) 

 

 
 

(ที่มา:  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพ่ือความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 26 สิงหาคม 2559) 
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(ที่มา:  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพ่ือความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 26 สิงหาคม 2559) 

 
ขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง จุดอ่อนสําคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แต่คุณภาพคน
โดยเฉลี่ยยังตํ่าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูง และกลุ่มทักษะ 
ฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังตํ่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่าต้องอาศัย
การเพิ่มปริมาณ เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยที่การใช้    
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหาร
จัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยย่ิงต้องเผชิญกับแรงกดดันและ
ความ เสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น (กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี) 

 

 
 

(ที่มา:  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพ่ือความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 26 สิงหาคม 2559) 
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ทั้งน้ี เง่ือนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติ จะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
ภายในประเทศท้ังที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อน ที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของ
โลก และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตอย่าง รอบด้าน ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้โครง
สร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถ
รับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง บริบทโลกมา 
สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิต การทํางาน 
และการเรียนรู้ ซึ่งจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการดําเนินการร่วมกันอย่าง      
เป็นเอกภาพ มีการจัดลําดับความสําคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็น    
ปัญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะต้องกําหนดเป็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวเพ่ือ
กําหนด วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทํางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อน
การพัฒนา ประเทศไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไข
จุดอ่อนและ เสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศนั้นเพื่อให้บรรลุซ่ึงเป้าหมายการสร้างและ รักษาไว้
ซ่ึงผลประโยชน์ แห่งชาติในการท่ีจะให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และม่ังคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างย่ังยืน ทั้งน้ีการวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่
อน โอกาสและข้อจํากัดรวมทั้ง ความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสู่การกําหนดตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้า
หมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทย ที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกําลังและระดม
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดําเนินการมีบูรณา
การและ เป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพ อนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน (กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี) 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
(ที่มา:  ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 
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สาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติ ที่คนไทยทุกคนต้อง

การบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กร
และคนไทยทุกคนต้องมุ่งดําเนินการ ไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน   
ต้องการ คือ ประเทศไทยม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
(ที่มา:  ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่ พึงประสงค์น้ัน จําเป็นจะต้องมี

การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่ การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจ
ถึง อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัย
ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม  
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
(ที่มา:  ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากน้ีไปจะประกอบ ด้วย 6 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ   
เท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี) 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ที่มา: เข้าถึงได้จากเวปไซด์ http://project-wre.eng.chula.ac.th/watercu_eng/sites) 

 
 
การจัดทําแผนพัฒนากําลงัคนของจังหวัดตาก สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี ดังต่อไปนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา

เริ่มต้ังแต่ในครรภ์และ ต่อเน่ืองไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการต้ังครรภ์/ แรกเกิด /
ปฐมวัย (2) วัยเรียน (3) วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ  

 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบ การจัดการการศึกษา ระบบการคลังด้านการศึกษา ระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูผู ้สอน ระบบการประเมินและรับรอง คุณภาพ ระบบการเรียนรู้ในทุก
ระดับ และยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริม
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ปรับ พัฒนา  

 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตที่สนับสนุน
การมีสุขภาพกายและจิตที่ดี เผยแพร่ความรู้ด้าน สุขภาพเพ่ือนําไปสู ่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ  

 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต จิตสํานึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการ สร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกใน
ครอบครัว สร้างความอบอุ่นและมั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมลฎ้า โดยสร้างความมั่นคงด้านรายได้และการออม 

กระจายทรัพยากรฯ และบริการ สาธารณะขั้นพ้ืนฐานให้เป็นธรรมทั่วถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
และด้อยโอกาส สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรม  

 พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการสุขภาพ โดยบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุนให้เกิด เอกภาพในการจัดการ /ลดความเหลื่อมลฎ้าในระบบหลักประกัน
สุขภาพ /ส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะ เครือข่าย /พัฒนารูปแบบกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ  

 สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตสําหรับสังคมสูงวัยและผู้ด้อยโอกาส 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อม  

 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม โดยฟื ้นฟูบทบาทสถาบันศาสนา ธํารงรักษา
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีเพ่ือเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคม สร้างความ     เข้
มแข็งของชุมชนให้จัดการตนเองได้  

 ส่งเสริมการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน ปรับปรุง ระบบตรวจสอบสื่อ กําหนดบทลงโทษ พัฒนาประชาชนให้รู้เท่าทันสื่อ
โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ที่มา: เข้าถึงได้จากเวปไซด์ http://project-wre.eng.chula.ac.th/watercu_eng/sites) 

 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (ปี 2560-2564) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2579) ทั้งน้ี ได้มี

การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6 ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มาเป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยจะกําหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
ในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังน้ี 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ที่มา: เข้าถึงได้จากเวปไซด์ http://project-wre.eng.chula.ac.th/watercu_eng/sites) 
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 จากกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กําหนด
แนวทางหรือสาระสําคัญในการพัฒนาประเทศไว้ 7 แนวทาง ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 
การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเช่ือมโยงภูมิภาค รวมถึง การพัฒนาศักยภาพคน
ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะนําไปสู่ความย่ังยืนใน
การพัฒนาประเทศในอนาคต 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ที่มา: เข้าถึงได้จากเวปไซด์ http://project-wre.eng.chula.ac.th/watercu_eng/sites) 

 
ผลจากการกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ จึงนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์ของการ

พัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปน้ี 
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้น
ในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานท่ีเหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเร้ือรัง 
การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทาง
สังคมที่กําหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้าง
บทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ําใน
ทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่ง
ทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของ
รัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคน
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ได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานที่จําเป็นและ
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสู่การลดความยากจนและความเหล่ือมล้ําอันจะนําไปสู่การลด
ความขัดแย้งในสังคมไทย 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ
การบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษา
เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เง่ือนไข
การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพที่จะเป็นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัว
ไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความสําคัญกับความม่ันคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) กระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชน การกระจาย
อํานาจสู่ท้องถิ่น ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปช่ัน  

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเช่ือมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน ความมั่นคงด้านพลังงานและพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิตอล การลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อม
บํารุง รวมทั้งการพัฒนาระบบและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง
จากถนนสู่รางเป็นหลัก 
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8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือ
สําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการนําไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดํารงชีวิตที่มีความสุขของคน
ไทยในอนาคต 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจํากัดของพ้ืนที่ 
รวมท้ังความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเช่ือมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่
และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งใน
เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดําเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
อนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ให้
เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัว
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการดําเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค  

 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ที่มา: เข้าถึงได้จากเวปไซด์ http://project-wre.eng.chula.ac.th/watercu_eng/sites) 
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การจัดทําแผนพัฒนากําลังคนของจังหวัดตาก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้น
ในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานท่ีเหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเร้ือรัง 
การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทาง
สังคมที่กําหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้าง
บทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดยค่าดัชนี
การพัฒนามนุษย์ไม่ตํ่ากว่า 0.8 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมี
คะแนน EQ ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่า 500 สัดส่วนของผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมขึ้น 

 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ําใน

ทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่ง
ทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของ
รัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคน
ได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานที่จําเป็นและ
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสู่การลดความยากจนและความเหล่ือมล้ําอันจะนําไปสู่การลด
ความขัดแย้งในสังคมไทย 

เป้าหมายสาํคญัของยุทธศาสตร์การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลือ่มล้ําในสังคม  

สังคมมีความเหลื่อมล้ําน้อยลง รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ตํ่าสุด 
เพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 15 ต่อปี การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ตํ่าสุดเพ่ิมขึ้น สัดส่วนประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4  
 
 จากการศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พบว่า มีความสอดคล้องกันในประเด็นต่างๆ โดย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยา วลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี ดังปรากฏใน
ภาพแสดงความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทั้งสอง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

นาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงย่ังยืน เป็นประเทศพัฒ”  นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี
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ความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชวิีต สร้างรายได้
ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
 

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ที่มา: พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

20 มิถุนายน 2559) 
 

โดยการปรับรากฐานเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนา ดังน้ี 

 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 มีการ
พัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก  

 ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ  
 ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วม

คิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 คนไทยให้เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญ 5 ประการได้แก่ มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสงัเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
เคารพในความแตกต่าง และมีจุดยืนทางจริยธรรม 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ท่ีมา: พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 มิถุนายน 2559) 

 
3. โมเดลการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) 
ประเทศไทยมีการปรับโมเดลเศรษฐกิจหลายครั้ง เริ่มจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาค

การเกษตร” ไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา” และก้าวสู่ “โมเดลประเทศไทย 3.0 ที่เน้น
อุตสาหกรรมหนัก” (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) ภายใต้โมเดลประเทศไทย 
3.0 น้ัน นอกจากต้องเผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกับ กับดักความเหลื่อมล้ํา
ของความม่ังคั่ง และ กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา กับดักเหล่าน้ีเป็นประเด็นที่ท้าทายรัฐบาล ในการ
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพ่ือก้าวข้ามประเทศไทย 3.0 ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” 

 

 
 

“โมเดลประเทศไทย 4.0 ผลกึความคิด”  
(ที่มา: สุวิทย์ เมษินทรีย์, ฐานเศรษฐกิจ 2558) 
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 “ประเทศไทย 4.0” ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” 
หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ในปัจจุบันเรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ ทํามาก ได้
น้อย เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น ทําน้อย ได้มาก น่ันหมายถึง การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย
ใน 3 มิติสําคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี  
    ความคิดสรา้งสรรค์ และนวัตกรรม 
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ 
 

 
 

วิวัฒนการแนวคิดโมเดลประเทศไทย Thailand 4.0  
(ที่มา: สวทช. 2559) 

 
ประเทศไทย 4.0 จึงเปน็การเปลี่ยนผ่านทัง้ระบบใน 4 องค์ประกอบสาํคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ในปัจจบัุน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ํารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ทีร่ัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าคอ่นข้างตํ่า ไปสู่ High Value Services 
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 
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ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
3. กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 

Value Services) 
 
ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง New Startups 

ต่างๆ มากมาย อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ในกลุ่มที่ 1 เทคโนโลยี
สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา ในกลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) 
ในกลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยี
การศึกษา  (Edtech) อี–มาร์ เ ก็ตเพลส  (E–Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ  (E–Commerce) ในกลุ่มที่  4 
เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
(Traveltech) และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) ในกลุ่มที่ 5  
 

 
 

ที่มา: เข้าถึงได้จากเวปไซด์ http://daily.bangkokbiznews.com/detail/257337 
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4. ยุทธศาสตร์ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) 
จากที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมได้จัดให้มีการ ระดมความคิดเห็นจากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ทั่ว

ประเทศ ความเห็นที่ได้สามารถนํามากําหนด เพ่ือเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนสภาอุตสาหกรรมฯ ให้เข้มแข็ง
และแข็งแรง โดยผลจากการระดมความคิดเห็น ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ  

1. ความท้าทาย ประกอบด้วย ความท้าทาย ภายในประเทศ และความท้าทายต่างประเทศ  
2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย การสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม และ 

เทคโนโลยี, การพัฒนาคลัสเตอร์, การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ AEC อย่างเป็นรูปธรรม, การพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย์สู่ความย่ังยืน  

3. การพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับ ชุมชนได้อย่างย่ังยืน ประกอบด้วย ส่งเสริมสนับสนุน 
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ, ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม, ร่วมมือกับภาครัฐในการวาง ผังเมือง, 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน, Eco Industrial Town  

4. บทบาทของภาครัฐ ประกอบด้วย กฎ- หมาย/กฎระเบียบ/ภาษี, ต่อต้านการคอร์รัปชัน, ส่งเสริม
ธรรมาภิบาล, โครงสร้างพ้ืนฐาน, การพัฒนา ระบบ Logistics, การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยการสนับสนุน
การใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศแทน การนําเข้า 

นายเจน นําชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ กล่าวถึงภาพรวมของยุทธศาสตร์
ทั้งหมด ดังน้ี  

 
ฉายภาพ 6 ยุทธศาสตร์เชงิรุก ส.อ.ท.  

(นายเจน นําชัยศิริ INDUSTRY FOCUS | No.04 Vol.058 | June 2016) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างขีดความสามารถ ของอุตสาหกรรมไทย ด้วยประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และ
นวัตกรรม โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้า ทําสินค้าให้มีความแตกต่าง ด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม การ
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ออกแบบที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ รวมไปถึงกระบวนการด้วย 
เป็นทางหน่ึงในการสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน ในยุทธศาสตร์น้ี จะเก่ียวข้องถึงเทคโนโลยี การวิจัย
และการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรม ไทยให้ย่ังยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม 
กลไกภายในที่เก่ียวข้องคือ สถาบัน สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, TIPMSE, สถาบันนํ้าเพ่ือ ความย่ังยืน, งาน
กิจกรรมเพ่ือสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมไทย ด้วยการรวมกลุ่มเป็น คลัสเตอร์ 
ยุทธศาสตร์ข้อน้ีเก่ียวข้องทั้งกลุ่ม อุตสาหกรรม (สายงานส่งเสริมและสนับสนุน อุตสาหกรรม) และสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด ทําให้การเช่ือมต่อมีต้นทุนที่ ตํ่าที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือเกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกันก็จะเป็นคลัสเตอร์ในเชิงพ้ืนที่ที่จะมาช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง การรวมกลุ่มและ
ความก้าวหน้าของคลัสเตอร์ต่างๆ ที่จัดต้ังขึ้น แต่ละคลัสเตอร์แต่ละกลุ่มจะมีทิศทางไปใน ทิศทางใด ปัญหา
และอุปสรรคเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะสะท้อนไปยังภาครัฐได้ และจะทําเป็นมาตรการจูงใจ และแผนปฏิบัติการ
อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือที่จะทําให้ เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมไทยใช้ประโยชน์จากการเจรจาการค้า ทั้งน้ี ได้มีการ
เจรจาการค้าหลายเวทีด้วยกันแต่ก็ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ซึ่งก็ต้องการจะเพ่ิมการใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น
เพ่ือที่จะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกให้มากท่ีสุด สําหรับช่วงเวลาน้ีจะให้ความสําคัญประเด็นเรื่อง TPP (ความตก
ลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย- แปซิฟิก) และ RCEP (การเจรจาความตกลง ระหว่างพันธมิตรทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค) ซึ่ง กําลังอยู่ระหว่างการขับเคลื่อน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย สําหรับการพัฒนา
บุคลากรที่ต้องมาเสริมและรองรับ Industry 4.0 ได้น้ัน บุคลากรต้องมีทักษะ มีหลักสูตรในการปรับทักษะ
ให้กับแรงงานและผู้ประกอบการ เราให้มีความพร้อมกับเศรษฐกิจยุคใหม่ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่
ของประเทศ ที่ภาครัฐกําลังขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ร่วมกับภาครัฐในการ สร้างปัจจัยเอ้ือต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเน้น กฎระเบียบ
ต่าง ๆ เพ่ือที่จะให้การทําธุรกิจเป็นไปได้โดยคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  

 
หอการค้าไทย 
ยุทธศาสตร์การศึกษากลุ่มจังหวัด และการพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดย วิโรจน์  จิรัฐิติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย  

 

มิติในการพฒันา 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. การค้าชายแดน 
3. เกษตรกรรม 
4. การท่องเที่ยว 
5. การพัฒนาสังคม เพ่ือความม่ันคง มั่งคัง ย่ังยืน 
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วิโรจน์  จิรัฐิติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการ 
พัฒนาเศรษฐกจิพ้ืนที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย 

 

เป้าหมาย (ภาคเหนือ) 
1. มูลค่า GRP ภาคเหนือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 นับจากปี 2015 จนถึงปี 2020 (เฉลี่ยต่อปีร้อยละ 

5%) 
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ โดยเพ่ิมรายได้ภาคเกษตรขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5-

10 ต่อปี และเพ่ิมรายได้ของ SMEs ขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5-10 ต่อปี  
3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิต โดยการสร้างความสมดุลกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน

ระดับเดิมหรือเพ่ิมขึ้น (เทียบพ้ืนที่ป่าไม้ ณ ปัจจุบัน ไม่ใหน้้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่) 
 

 
 

วิโรจน์  จิรัฐิติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตร์ 3 ด้านเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (หอการค้าไทยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง)  
(ภายใต้กรอบด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร, การศึกษาลุ่มนํ้าโขง, คุณภาพชีวิต, ทรัพยากรมนุษย์) 

1. การค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
• ตลาดการค้าอาเซียน 
• ธุรกิจบริการครบวงจรด้านการค้าและการพาณิชย์ 
• การค้าชายแดน & ข้ามแดน 
• เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองคู่เศรษฐกิจ 
• เพ่ิมขีดความสามารถ SMEs 

 

2. เกษตรและอาหาร 
• เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง 
• เกษตรแปรรูปครบวงจร 
• เช่ือมครัวไทยสู่ครัวโลก 
• โซนนิ่งพ้ืนที่เกษตร 

 

3. ท่องเท่ียวและบริการ 
• Medical Hub, Health & Wellness 
• ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
• ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ (ชนเผ่า) 
• ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
• เมืองน่าอยู่ (วิถีชีวิต) 

 
 

วิโรจน์  จิรัฐิติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
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วิโรจน์  จิรัฐิติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการ 
พัฒนาเศรษฐกจิพ้ืนที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย 

ยุทธศาสตร์การศึกษาและความต้องการกําลังคนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างด้าน
การศึกษา (ที่มา: วิโรจน์  จิรัฐิติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย) สอดคล้องกับโครงการต่างๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และ อุตรดิตถ์) 

• คุณภาพการศึกษาโดยรวมท่ีสม่ําเสมอ และเทียบได้กับมาตรฐานสากลของประเทศที่พัฒนาแล้ว 
• คุณภาพครู และมาตรฐานการได้มาซึ่งครู เปิดกว้าง โปร่งใส 
• คุณภาพหลักสตูรที่สามารถนําไปสู่พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ 
• คุณภาพการบริหารสถานศึกษาที่ทั่วถึงและสม่ําเสมอ ไม่ว่าเมืองใหญ่ หรอืชนบท 
• คุณภาพตัวช้ีวัดมาตรฐานการศึกษาที่สามารถเปรียบเทียบไปสู่การเป็นสากล  
• คุณภาพและมาตรฐานกลางบุคลากรครูที่มดัีชนีชัดเจนโดยมีองค์กรอิสระที่เป็นกลางและเป็นที่ยอมรับ 
• ตัวช้ีวัดคุณภาพนักเรียนที่ชัดเจน สะท้อนคณุภาพของโรงเรียน 
• ตัวช้ีวัดผู้บริหาารสถานศึกษาที่สะท้อนไปถึงค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้น 
• ตัวช้ีวัดคุณภาพนักเรียนที่นอกจากสะท้อนคณุภาพของโรงเรียนแล้ว และยังจะสะท้อนกลับไปสู่การ

เลื่อนขั้น วิทยฐานะ ค่าตอบแทน ของบุคคลากรในโรงเรียนโดยรวม 
• การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
• ความมีมาตรฐานที่น่าเช่ือถือและเช่ือมัน่ได้ขององค์กรวัดคณุภาพมาตรฐานทางการศึกษา (สมศ.) ที่ไม่ได้แค่

พิจารณาเอกสาร แต่ต้องพิจารณาไปจนถึง Performance ที่สาํคัญ เหน็เป็นรปูธรรมและจับต้องได้จริงๆด้วย 
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ด้านความตอ้งการกําลังคนจากการศึกษา 
• ผลผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มคีณุภาพ และมากเพียงพอต่อการผลักดันการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ

จนสามารถสร้างนวัตกรรมให้ไปสู่การแข่งขันได้กับนานาอารยะประเทศท่ีพัฒนาแล้ว S T E M 
(Science Technology Engineering Mathematics) 

• ความสามารถและกระหายทีจ่ะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไปตลอดชีวิต 
• ความสามารถและเข้าใจทางการสื่อสารภาษา (เขียน อ่าน สรุป) วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และ

สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ 
• ความสามารถทางภาษาที่มากกว่า 1 ภาษา 
• ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
• โรงเรียนนอกจากมุ่งให้ความรู ้(Knowledge) กับนักเรียนแล้ว ยังต้องเสรมิทักษะ (Skill) ให้กับผู้เรียนควบคูกั่นไปด้วย 
• การจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของ Market Driven 
• มีคุณธรรม จรยิธรรม เช่ือมั่นในการทํางานหนัก และระเบียบวินัย 
• มีจิตวิญญานของความเป็นผู้ประกอบการ 

5. ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 

    วิสัยทัศนจั์งหวัด  “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน” 
เป้าประสงค์  

1) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพ่ิมรายได้ 
2) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) พัฒนาผลผลิตเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร 
4) ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน 
5) ป้องกันรักษาความม่ันคง ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสงัคม 
6) ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน 

เป้าประสงค์    :   เพ่ือให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
กลยุทธ์           :    พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว 

                             และชุมชน การคมนาคม และสนับสนุนการทํางานเครือข่ายการรวมกลุ่ม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์    :    เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

          กลยุทธ์      :   1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ป่าไม้ แหล่งนํ้า   
        2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการลดความเสี่ยงและผลกระทบ 
                 ที่เกิดจากภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3    การพัฒนาผลติภาพทางการเกษตร  
เป้าประสงค์    :    เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมลูค่าสินค้าทาง  

                             การเกษตร 
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กลยุทธ์          :     1. ส่งเสริมการทําการเกษตรที่ย่ังยืน อาทิ การเกษตรที่ดีและเหมาะสม  
                                  เกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ บนแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
                    2. พัฒนาแหลง่นํ้าเพ่ือการเกษตร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4    การส่งเสริมการท่องเท่ียว สินค้า OTOP และการคา้ชายแดน 

เป้าประสงค์    :    เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการคา้ชายแดน 
กลยุทธ์          :    1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  การประชาสมัพันธ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก  

                                   นักทอ่งเที่ยว 
         2. พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายสินค้า OTOP   
         3. ส่งเสริมการค้าชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   การรักษาความม่ันคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย 
เป้าประสงค์     :     การบริหารจัดการเพ่ือป้องกันรักษาความม่ันคงชายแดน การรักษาความ 

สงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
          กลยุทธ์       :       1. สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมัน่คง 

   ชายแดน          
           2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6     การบริหารจัดการที่ดี 
เป้าประสงค์   :     พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหม้ีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์          :     1. พัฒนาระบบการให้บริการ สิ่งอํานวยความสะดวกประชาชน และ 

                                ข้าราชการ 
  2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนยุทธศาสตร์สํานักงานจังหวัดตาก 
(ที่มา: เข้าถึงได้จากเวปไซด์ http://slideplayer.in.th/slide/2605690/) 

 
6. Tak Forum (4 Fragship) 
กรอบแนวคิดการจัดพ้ืนที่จังหวัดตาก และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ร่าง) ด้วยบริบทที่จังหวัดตาก 

ถูกกําหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้นโยบายรัฐบาล และอยู่ในยุทธศาสตร์สําคัญของเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นป่าไม้และขุนเขา มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่
ระหว่างการพัฒนา จึงเป็นโอกาสสําคัญที่ได้ความคิดในการกําหนดทิศ และเป้าหมายการขับเคลื่อนเพ่ือ
ยกระดับให้มีศักยภาพ ควบคู่ไปกับการยกระดับประเทศให้พ้นจากกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่กลุ่ม
ประเทศพัฒนา มหานครแห่งความสุขและศูนย์กลางการค้าบนระเบียงเศรษฐกิจ (East-West Economic 
Corridor and North-South Economic Corridor) มุ่งสู่ยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ ได้แก่ 

1) การเป็นพ้ืนที่การค้าชายแดนระดับนานาชาติ  
2) ศูนย์กลางการค้าการลงทุนบนระเบียงเศรษฐกิจ  
3) อุตสาหกรรมเกษตรอินทรย์ีระดับโลก  
4) สวนนวัตกรรมอารยธรรมแห่งขุนเขาเพ่ือสุขภาพและสนัทนาการ  
5) ขับเคลื่อนการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ตลอดจนสร้าง 
   กลไกพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ทั้งน้ี ภายใต้การบริหารจัดการ 9 อําเภอของจังหวัดตาก คณะทํางานจึงได้ยกร่างการจัดพ้ืนที่จังหวัด
ตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้การวิเคราะห์จากสภาพพ้ืนฐานโครงสร้างที่มีอยู่เดิมครอบคลุมด้าน
เศรษฐกิจ การค้าชายแดน การลงทุน อุตสาหกรรม การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน การคมนาคม
สาธารณูปโภค ตลอดจนการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้าน ให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ ภูมิประเทศ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตากที่เหมาะสม ด้วยการแสดงภาพพ้ืนที่อนาคตและความเป็นไปได้โดยแบ่งเป็น 4 
พ้ืนที่ ดังน้ี 

พื้นที่ A กําหนดให้อําเภอแม่สอด มีบทบาทการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ (Land 
Port) มีเป้าหมายในการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมและพัฒนาต่อยอดให้มีความเข้มแข็ง มีการบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) พัฒนาการประกอบการร่วมกัน (Co-production Area) กับเมียนมา 
ประสานงานบ้านพ่ีเมืองน้อง (Sister City) (แม่สอด-เมียวดี) มีจุดเดียวของการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่
เน้นการใช้แรงงานแบบเข้มข้น  

พื้นที่ B เมืองศูนย์กลางทางการค้าบนระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor and 
North-South Economic Corridor ที่เป็นศูนย์กลางการคา้การลงทนุ ประกอบด้วยอําเภอ เมืองตาก บ้าน
ตาก และวังเจ้า มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนบนเส้นทางระเบียง เศรษฐกิจแนวตะวันออก-
ตะวันตก (EWEC) และแนวเหนือ-ใต้ (NSEC) มีเป้าหมายเป็นศูนย์พัก กระจายสินค้าและการขนส่ง 
(Warehouse & Transportation Oasis) ศูนย์การซ่อมบํารุงระบบรางและขนส่งทางบก (Rail and Land 
Transportation Maintenance Hub) ศูนย์กลางทางการศึกษา (Edu city) และการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
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(Air Cargo) ประกอบด้วย การพัฒนาที่อยู่อาศัย สถานที่และแหล่งสันทนาการ หน่วยราชการ แหล่งธุรกรรม
การเงินและส่งเสริมการค้าแบบ B2B (การค้าโดยตรงระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ) และ B2C (การค้าโดยตรงจาก
ธุรกิจสู่ลูกค้าโดยไม่ผ่านคนกลาง) และอุตสาหกรรมการซ่อมบํารุง 

พื้นที่ C ใน 4 อําเภอของจังหวัดตาก คือ พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง และสามเงา มีบทบาท
เป็นเมืองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture City) โดยยกระดับอําเภอพบพระจาก
การเกษตรแบบเคมีให้เป็นการเกษตรปลอดภัย และอีก 3 อําเภอ จะยกระดับการพัฒนาจากการเกษตร
พ้ืนบ้านเป็นการเกษตรอินทรีย์ มุ่งสู่การผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยการน้อมนําเอาแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทําไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ การแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรม จัดต้ังศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้มาเป็นต้นแบบ พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต ตลาดกลางการค้าส่งสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทร์ครบวงจร การจัดการอุตสาหกรรมแปร
รูปเกษตร   

พื้นที่ D อําเภออุ้มผาง กําหนดให้มีบทบาทเป็นเมืองอารยธรรมแห่งขุนเขา (Civilized City in 
the Mountains) โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสถานที่พักผ่อน เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผจญภัย และรักษ์สุขภาพ รวมถึงวัฒนธรรม อาหาร ชาติพันธ์ุวิถีชีวิต และอุตสาหกรรม
ภาคบริการ สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้สูง 
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Flagship เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจังหวัดตาก:   
มหานครแห่งความสุขและศูนย์กลางการค้าบนระเบียงเศรษฐกิจ 

TAK: Metropolis of Pleasure and Commercial Economic Corridor Center 
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สรุปภาพรวมความเชื่อมโยงแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนากําลังคนจังหวัดตาก 

 

ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 

Thailand 
4.0 

ภาคเอกชน ยุทธศาสตร ์
จังหวัดตาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
- การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต  
- ก า ร ยก ร ะ ดั บ คุ ณภ าพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพ  เท ่า เทียมและ
ทั่วถึง  
- การสร้างเสริมให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้อง
กันและควบคุ มป ั จ จั ยที่
คุกคามสุขภาพ  
- การสร้างความอยู ่ดีมี สุข
ของครอบครัว  

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
เสริมสร้ างและพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ทุ น ม นุ ษ ย์  
พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มี
ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย  แ ล ะ มี
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี  
โดยเฉพาะการพัฒนาและ
ดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการ
สร้างงานที่เหมาะสม การ
ฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือ
ชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเร้ือรัง 

เปลี่ยนจากการเกษตร
แบบดั้งเดิม ในปัจจุบัน 
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ 
ที่เน้นการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยี  (Smart 
Farming) เกษตรกรต้อง
รํ่ า ร ว ย ขึ้ น  แ ล ะ เ ป็ น
เ ก ษ ต ร ก ร แ บ บ เ ป็ น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Entrepreneur)  
แปลงความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศ
ที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ 
และ ความหลากหลาย
เ ชิงวัฒนธรรม  ใ ห้ เป็น
ความ ไ ด้ เป รี ยบ ใน เชิ ง
แข่งขัน 

สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (สอท.) 
ประเด็นหลักทางด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่
ร่ ว มกั บ  ชุ มชน ไ ด้ อย่ า ง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
บุคลากรเ พ่ือยกระดับ
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
อุตสาหกรรมไทย 

ยุทธศาสตร์จั งหวัดตาก
วิสัยทัศน์จังหวัด  “เมืองน่า
อยู่ ประตูการค้าชายแดน” 
เป้าประสงค์  
1 พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ประชาชน  
2 อ นุ รั ก ษ์ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
3 พัฒนาผลผลิตเพ่ิมมูลค่า
ทางการเกษตร 
4 ส่ ง เส ริมการท่ อง เที่ ย ว 
สิ น ค้ า  OTOP ก า ร ค้ า
ชายแดน 
5 ป้องกันรักษาความมั่นคง 
ความสงบ 
6 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ที่ดี 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 
- สร้างความม่ันคงและลด
ความเหล่ือมลํ้า 
- พัฒนาระบบบริการและ
บริหารจัดการสุขภาพ  
- สร้างสภาพแวดล้อมและ
นวั ตก ร รมที่ เ อ้ื อต ่ อก า ร
ดํารงชีวิตสําหรับสังคมสูงวัย
และผู้ด้อยโอกาส ด้านโครง
สร้างพ้ืนฐาน และส่ิงแวดล้
อม  
- สร ้างความเข ้มแข็งของ
สถาบันทางสังคม  
- ส่งเสริมการส่ือสารมวลชน
ให้เป็นกลไกในการสนับสนุน
การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ การสร้ า ง
ความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม มุ่งเน้น
การลดความเหล่ือมลํ้าใน
ทุ ก มิ ติ เ พ่ื อส ร้ า งความ
ปรองดองในสังคม การ
สร้างโอกาสให้ทุกคนใน
สังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนใน
การประกอบอาชีพ เพ่ือ
ย ก ร ะ ดั บ ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐาน
ราก การเข้าถึงบริการทาง
สั ง ค ม ข อ ง รั ฐ อ ย่ า ง มี
คุณภาพ ทั่วถึง และเป็น
ธรรม 

เปลี่ยนจากแรงงานทักษะ
ต่ําไปสู่แรงงานที่มีความรู้ 
ความเ ช่ียวชาญ  และ
ทักษะสูง 

หอกา รค้ า ไ ท ย  (ก ลุ่ ม
ภาคเหนือ) 
- ลดความเหลื่อมลํ้าทาง
เศรษฐกิจของภาคเหนือ  
- สร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
โดยการสร้างความสมดุล
กับการพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดับ
เดิมหรือเพ่ิมขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และแก้ไขปัญหา
ความยากจน เป้าประสงค์   
เ พ่ื อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น 
ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น กลยุทธ์พัฒนาระบบ
สุขภาพ การศึกษา ชีวิตการ
ง าน  ร าย ไ ด้  ที่ อ ยู่ อ าศั ย 
ครอบครัวและชุมชน การ
คมนาคม และสนับสนุนการ
ทํ า ง า น เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร
รวมกลุ่ม 
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จากการศึกษาความเช่ือมโยงแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องและนํามาจัดทําแผนพัฒนา

กําลังคนให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
จังหวัดตาก ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
สุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว และชุมชน การคมนาคม และสนับสนุนการ
ทํางานเครือข่ายการรวมกลุ่ม ผลการศึกษาเห็นควรดําเนินการผ่านโครงการต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
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โครงการบนพืน้ที่ A : เมืองท่าการค้าระหว่างประเทศ (อําเภอแม่สอด) แยกตามยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส 

ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางสังคม 

1. โครงการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถกําลังคนท้ังในและนอก
ระบบ 

2. โครงการเข่ือนกั้นสุขภาพ (Health dam) ตามแนวชายแดน 
3. ศูนย์กลางด้านสาธารณสุขมูลฐาน แพทย์ และแพทย์ทางเลือกแห่งภูมิภาค 

2. การพัฒนาที่สมดุลบนความยั่งยืน
ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  
สิ่งแวดล้อม และจารีตประเพณี 

4. โครงการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ 
5.  โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก

3. การพัฒนาผลิ ตภาพและส ร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร (Smart 
Farm เ กษตรปลอด ภัย  เ กษตร
อินทรีย์ และเกษตรประณีต) 

6. โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
  

4. เพิ่มศักยภาพ และความสามารถใน
การแข่งขัน ด้านท่องเท่ียว สินค้า 
OTOP SMEs การค้าชายแดน และ
การค้าระหว่างประเทศ 

7. โครงการสนับสนนุภาคการค้า 
8. โครงการสนับสนนุธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว 
9. โครงการสนับสนนุภาคการผลิต 
10. โครงการจัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านการค้าการลงทุน และการส่งออก 

4. เพิ่มศักยภาพ และความสามารถใน
การแข่งขัน ด้านท่องเท่ียว สินค้า 
OTOP SMEs การค้าชายแดน และ
การค้าระหว่างประเทศ (ต่อ) 

11. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านศุลกากร  
12.  โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและ

กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคและภูมิภาค (ในลักษณะคู่ค้าท่ีเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกันและกัน) 

5. การรักษาความม่ันคง และความ
สงบเรียบร้อย 

13. โครงการบริหารจัดการชาวต่างชาติ เช่น นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว แรงงาน 
และผู้ลักลอบเข้าเมือง 

14. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านแรงงาน 
15.  โครงการยกระดับความสัมพันธ์ 

6. การบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี พัฒนา
กลไก ปรับสมดุล ให้เกิดการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดี(โครงสร้างพื้นฐาน 
กฎระเบียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการภาครัฐ) 

16. โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศและปรับปรุงกฎระเบียบ 
17. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี เช่น ด้านการเกษตร 

การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม 
18. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- โครงการพัฒนาสนามบินแม่สอดให้เป็นสนามบิน Domestic และ International 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบขนส่งด้วยอุโมงค์เส้นทางตาก – แม่สอด 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค 
- โครงการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค (ไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม) 
- โครงการกอ่สร้างทางรถไฟบนเส้นทางนครสวรรค์ กําแพงเพชร ตาก แม่สอด 
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟเส้นทางแม่สอด – มุกดาหาร 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวง 

 - โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน 
 

โครงการบนพืน้ที่ B: เมืองศนูย์กลางการคา้บนระเบียงเศรษฐกิจ (อําเภอเมืองตาก, บ้านตาก และวังเจ้า)  
     แยกตามยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส 

ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางสังคม 

1. โครงการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถกําลังคนท้ังในและ
นอกระบบ 
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- โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ตอบสนองต่อการพัฒนา
ของพ้ืนท่ี 4 Flag Ship 

- โครงการสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยประชารัฐ 
2. การพัฒนาท่ีสมดุลบนความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
จารีตประเพณี 

2.  โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
โลก 

3. ก า รพั ฒน าผลิ ต ภ าพแล ะ ส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร(Smart 
Farm เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรประณีต) 

3. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร 
4. โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
 - การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
 - การรวบรวมและขนส่งสินค้า 
 - ตลาดกลางการค้าส่งครบวงจร เชื่อมโยงการบริหารกับบริษัทประชารัฐ และสหกรณ์ 
5. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ธุรกิจเกษตร) 
 - โครงการฟ้ืนฟูโรงงาน Tak Beef เพ่ือการค้าและการส่งออก 
 - โครงการจัดต้ังศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP (สินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปการเกษตร) 

4. เพิ่มศักยภาพ และความสามารถใน
การแข่งขัน ด้านท่องเท่ียว สินค้า 
OTOP SMEs การค้าชายแดน และ
การค้าระหว่างประเทศ 

6. โครงการสนับสนนุภาคการค้า 
 - โครงการศูนย์พักและกระจายสินค้า 
7. โครงการสนับสนนุธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว 
 - โครงการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ท่ีพัก และแหล่งสันทนาการ  
 - โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
 - โครงการศูนย์ซ่อมบํารุงระบบรางและระบบขนส่งทางบกขนาดใหญ่ 
8. โครงการสนับสนนุภาคการผลิต 
 - โครงการยกระดับ OTOP ก้าวสู่ผู้ประกอบการ SMEs 

5. การรักษาความม่ันคง และความสงบ
เรียบร้อย 

9. โครงการบริหารจัดการชาวต่างชาติ เช่น นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว แรงงาน 
และผู้ลักลอบเข้าเมือง 

6. การบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี พัฒนา
กลไก ปรับสมดุล ให้เกิดการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดี(โครงสร้างพื้นฐาน 
กฎระเบียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการภาครัฐ) 

10. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี เช่น ด้านการเกษตร 
การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม 

11. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- โครงการพัฒนาสนามบินตากให้เป็นจุดขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air cargo) 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบขนส่งด้วยอุโมงค์ถนนสายเอเชีย เส้นทางตาก – 
แม่สอด 

- โครงการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค (ไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม) 
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟบนเส้นทางนครสวรรค์ - กําแพงเพชร - ตาก – แม่สอด 
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟบนเส้นทางแม่สอด – มุกดาหาร 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวง 
- โครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1175 สายบ้านตาก – แม่ระมาด 

 - โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน 
12. โครงการยกระดับศูนย์กลางการบริหารราชการ 
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โครงการบนพืน้ที่ C: เมืองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (อําเภอพบพระ, แม่ระมาด, ท่าสองยาง และ 
     สามเงา) แยกตามยุทธศาสตร ์

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ 
1. ยกระดับ คุณภาพชี วิต  ส ร้าง

โอกาส  ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางสังคม 

1. โครงการเข่ือนกั้นสุขภาพ (Health dam) ตามแนวชายแดน 
2. โครงการจัดต้ังศนูย์กลางการพัฒนาบุคลากร และแรงงานวิชาชีพระดับสูงด้าน

การเกษตร (Smart Farm) 
2. การพัฒนาที่สมดุลบนความยั่งยนื

ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  
สิ่งแวดล้อม และจารีตประเพณี 

3.  โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
โลก 

3. การพัฒนาผลิตภาพและสร้าง
มูล ค่า เพิ่ ม ใ ห้กั บภาค เกษตร
(Smart Farm เกษตรปลอดภัย 
เ กษตร อินท รี ย์  และ เ กษตร
ประณีต) 

4. โครงการขยายผลโครงการหลวง / โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
5. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร 
 - โครงการศูนย์วิจัยเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ (Research & Development 

City) ในรูปแบบสวนนวัตกรรม (Innovation Park) ประกอบด้วย เทคโนโลยีเกษตร 
 การแปรรูปการเกษตร การพัฒนา ปรับปรุง และผลิตพันธ์ุพืช การพัฒนาปุ๋ยและสารชีว

ภัณฑ์ 
6. โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
 - การรวบรวมและขนส่งสินค้า 
 - การจัดต้ังบริษัทประชารัฐและการบริหารจัดการรูปแบบสหกรณ์ 
7. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ธุรกจิเกษตร) 
 - โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรภายใต้แบรนด์จังหวัดตาก (พรีเมียมเกรด) 
8. โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยระดับสากล 

4. เพิ่มศักยภาพ และความสามารถ
ในการแข่งขัน ด้านท่องเท่ียว 
สิ น ค้ า  OTOP SMEs ก า ร ค้ า
ชายแดน และการค้าระหว่าง
ประเทศ 

9. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 - พัฒนาพ้ืนท่ีท่องเที่ยวด้านเกษตรและเชิงนิเวศน์ให้เป็น Landmark 
 - การยกระดับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

5. การรักษาความม่ันคง และความ
สงบเรียบร้อย 

10. โครงการบริหารจัดการชาวต่างชาติ เช่น นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว แรงงาน 
และผู้ลักลอบเข้าเมือง 

6. การบ ริหารจั ดการ เชิ งพื้ น ท่ี  
พัฒนากลไก ปรับสมดุล ให้เกิด
การบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีดี
(โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการภาครัฐ) 

11. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี เช่น ด้านการเกษตร 
การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม 

12. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 - โครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวง 
 - โครงการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ท่ีบ้านวาเล่ย์ 
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โครงการบนพืน้ที่ D: เมืองอารายธรรมแหง่ขุนเขา (อําเภออุ้มผาง) แยกตามยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ 
1. ยกระดับ คุณภาพชี วิต  ส ร้าง

โอกาส  ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางสังคม 

1. โครงการเข่ือนกั้นสุขภาพ (Health dam) ตามแนวชายแดน 
2.  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดํารงชีพของผู้สูงวัยและ

ผู้ด้อยโอกาส 
3.  โครงการขับเคลื่อนสถาบันทางสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา

ตนเองได้ 
2. การพัฒนาที่สมดุลบนความยั่งยนื

ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  
สิ่งแวดล้อม และจารีตประเพณี 

4. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
5.  โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

โลก 
3. การพัฒนาผลิตภาพและสร้าง

มูล ค่า เพิ่ ม ใ ห้กั บภาค เกษตร
(Smart Farm เกษตรปลอดภัย 
เ กษตร อินท รี ย์  และ เ กษตร
ประณีต) 

6. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร 
     - ศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและเวชภัณฑ์ 

4. เพิ่มศักยภาพ และความสามารถ
ในการแข่งขัน ด้านท่องเท่ียว 
สิ น ค้ า  OTOP SMEs ก า ร ค้ า
ชายแดน และการค้าระหว่าง
ประเทศ 

7. โครงการสนับสนนุธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว 
- โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิงผจญภัย 
- โครงการสาธารณสุขมูลฐาน และศูนย์กลางทางการแพทย์ทางเลือกแห่งภูมิภาค 

 

5. การรักษาความม่ันคง และความ
สงบเรียบร้อย 

8. โครงการบริหารจัดการชาวต่างชาติ เช่น นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว แรงงาน 
และผู้ลักลอบเข้าเมือง 

6. การบ ริหารจั ดการ เชิ งพื้ น ท่ี  
พัฒนากลไก ปรับสมดุล ให้เกิด
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 

 (โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการภาครัฐ) 

9. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี เช่น ด้านการเกษตร 
การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม 

10. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - โครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวง 
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การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดตากทางด้านเศรษฐกิจและแรงงานรายป ีจังหวัดตาก ปี 2559 
 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจําปี จังหวัดตาก พ.ศ.2557 มีมูลค่าเท่ากับ 44,340 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 40,852 ล้านบาท ในปี 2556 เท่ากับ 3,488 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.54 ซึ่งมูลค่า
ทางเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และ เปรียบเทียบระดับประเทศ แสดงดัง
ตาราง ต่อไปน้ี 
 

 
สํานักงานคลังจังหวัดตาก , ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , http://www.nesdb.go.th , ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2559 

 
ในจํานวนน้ี เป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมที่อยู่ในภาคการเกษตรประมาณ 27.1% และอยู่นอกภาค

การเกษตรประมาณ 72.9% 
 

 
 

สํานักงานคลังจังหวัดตาก , ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , http://www.nesdb.go.th , ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2559 

 
แผนภูมิแสดงสดัส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดตาก ปี 2557 แยกรายสาขาการผลิตที่สําคัญตามลําดับ 
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สํานักงานคลังจังหวัดตาก , ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , http://www.nesdb.go.th , ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2559 
สํานักงานจังหวัดตาก กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร www.tak.go.th / e-mail : datatak@hotmail.co.th 

 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ในปี 2557 เท่ากับ 86,506 บาทต่อคนต่อปี 

เพ่ิมขึ้นจาก 79,208 บาท ในปี 2556 เท่ากับ 7,298 บาท หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.21 
 

แผนภูมิเปรยีบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2553 - 2557 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

 

 
สํานักงานจังหวัดตาก กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร www.tak.go.th / e-mail : datatak@hotmail.co.th 

การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดตาก (ป ี2558-2559) 
(ที่มา: สํานักงานจังหวัดตาก กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร www.tak.go.th) 

ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตาก ปี 2558 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 9.5 (ลดลงจากปี 2557 ที่ขยายตัว
ร้อยละ 11.6) เน่ืองจากการหดตัวของด้านอุปทาน ตามการหดตัวของภาคเกษตรกรรม ประกอบกับการชะลอ
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ตัวของภาคอุปสงค์ ตามการชะลอตัวของภาคการค้าชายแดน และการลงทุนภาคเอกชนเป็นสําคัญ รวมทั้งการ
หดตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ  

ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ระดับราคา ในปี 2558 คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะติดลบร้อยละ 0.9 
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.7 ด้านการจ้างงาน ในปี 2558 คาดว่าจะลดลงจากปีก่อนจํานวน 40,855 คน หรือ
ลดลงร้อยละ 11.6 โดยคาดว่า ณ สิ้นปี 2558 การจ้างงานในจังหวัดตากทั้งหมดจะมีประมาณ 309,883 คน 

ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตาก ปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดตากจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 (โดยมี
ช่วงคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 3.6 - 4.4) จากที่หดตัวร้อยละ 9.5 ในปี 2558 เป็นผลจากการขยายตัวของด้าน
อุปทาน ตามการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ประกอบกับการขยายตัว
ของด้านอุปสงค์ ตามการบริโภคภาคเอกชนการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และภาคการค้าชายแดน 

ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ระดับราคา ในปี 2559 คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ 1.0 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนที่ติดลบร้อยละ 0.9 อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 1.1 จากปีก่อนที่ติดลบร้อยละ 
17.7 ด้านการจ้างงาน คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน 15,035 คน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.9 โดยคาดว่า ณ 
สิ้นปี 2559การจ้างงานในจังหวัดตากทั้งหมดจะมีประมาณ 324,918 คน  

ส่วนด้านรายได้เกษตรกร (ความเท่าเทียมเรื่องรายได้ของประชาชน (Equal Distribution of 
income) คาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 2.8 จากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 26.6 ซึ่งรายได้เกษตรกรที่เพ่ิมขึ้นทําให้
กําลังซื้อภาคครัวเรือนเกษตรกรที่อยู่ในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

การประกอบอุตสาหกรรม จังหวัดตากมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 
23 มีนาคม 2559 จํานวนทั้งสิ้น 665 โรงงาน เงินลงทุนรวม 18,362.841 ล้านบาท และมีจํานวนคนงาน
51,990 คน โดยจําแนกออกเป็นจําพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังน้ี 
 

สถิติการประกอบการอุตสาหกรรม จําแนกตามจําพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 

 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก , ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559 
 

การประกอบอุตสาหกรรมที่สําคัญ 5 อันดับแรกของจังหวัดตาก ประกอบด้วย 

1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วยการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นหลัก เช่น สี
ข้าวรองลงมา ได้แก่ ไซโลอบพืชหรือเมล็ดพืช และ เก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืชในโกดัง ตามลําดับ 
ปัจจุบันมีจาํนวนโรงงานท้ังสิ้น 143 โรงงาน เงินลงทุน 3,280.480 ล้านบาท คนงาน 1,399 คน 

2) อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วยการผลิต เครื่องแต่งกาย เป็นหลัก เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า
สําเร็จรูป รองลงมา ได้แก่ เย็บเสื้อผ้า-กางเกง และ ผลิตชุดช้ันใน ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 
111 โรงงาน เงินลงทุน 1,191.528 ล้านบาท คนงาน 25,510คน 
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3) อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด้วยการผลิต ทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต เป็นหลัก เช่น เสาไฟฟ้า ท่อ
แผ่นพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป รองลงมา ได้แก่ ผลิตหินประดับจากแกรนิต, หินอ่อน, หินอัด และ ทําเตาอ้ังโล่ 
ผลิตปูนขาว ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 64 โรงงาน เงินลงทุน 948.813 ล้านบาท คนงาน 
1,792 คน 

4) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบด้วยการผลิต ทอเสื้อกันหนาว เป็นหลัก รองลงมา ได้แก่ ทํา
ผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ตัดเย็บเสื้อผ้าสําเร็จรูป และ ทอผ้าด้วยก่ีกระตุก ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงาน
ทั้งสิ้น 49 โรงงานเงินลงทุน 376.478 ล้านบาท คนงาน 13,819 คน 

5) อุตสาหกรรมขนส่ง ประกอบด้วยการผลิต ซ่อมรถยนต์ เป็นหลัก เช่น ซ่อมรถยนต์เคาะพ่นสี
รถยนต์ต้ังศูนย์ถ่วงล้อ รองลงมา ได้แก่ ทําเบาะโครงหลังคารถยนต์และ ทําอุปกรณ์สําหรับรถยนต์ เช่น ชุด
สายไฟตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานท้ังสิ้น 48 โรงงาน เงินลงทุน 783.232 ล้านบาท คนงาน 1,095 คน 
 

การประกอบอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก จําแนกตามหมวดอุตสาหกรรมที่มีจํานวนสงูสุด 5 อันดับแรก 
 

 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก , ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559 

 
การค้าชายแดนไทย - เมียนมา10 สรุปสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอําเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก ปี 2559 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) ดังน้ี 
 

 
 
 

แผนภูมิเปรยีบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ของปริมาณการค้าชายแดนไทย – แม่สอด 
ปีงบประมาณ 2554-2558 
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ที่มา: ด่านศุลกากรแม่สอด , ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2559 ข้อมูลห้วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

 
 

แรงงานและการจ้างงาน 

อัตราการจ้างงานจังหวัดใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดตาก ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 อัตราการมี
งานทําในภาคการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 45.18 และ อัตราการมีงานทํานอกภาคการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
54.42 น่ันหมายความว่า แรงงานกลุ่มใหญ่ของคนในจังหวัดตาก ยังพ่ึงพิงอุตสาหกรรมภาคการเกษตรเป็นหลัก
ในการดํารงชีพ ในส่วนของนอกภาคการเกษตรก็จะกระจายไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เครื่องแต่งกาย อโลหะ และภาคการขนส่ง ธุรกิจบริการ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก รวมถึงการเป็นลูกจ้างใน
ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นต้น 

 
สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก , ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558 
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แนวโน้มอัตราการมีงานทําในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จังหวัดตาก 

 
สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก , ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558 

 
การประกอบอาชีพ 

จากข้อมูล จปฐ. ประจําปี 2558 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ยังคงมีอาชีพเกษตรกรรม ที่สําคัญ ได้แก่
การทํานา ทําไร่ ทําสวน โดยมีการปลูกพืชผักผลไม้ที่สําคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน
มันสําปะหลัง อ้อยเอทานอล กะหล่ําปี ผัดกาดขาวปลี ข้าวโพดหวาน กระเทียมหัว ลําไย กล้วยไข่ กล้วยนํ้าว้า 
ฯลฯ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในพ้ืนที่นํ้าจืดและเลี้ยงวัวพันธ์ุเน้ือ รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้างและค้าขาย
รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรจังหวัดตาก แสดงดังตารางต่อไปน้ี 
 

 
    สํานักงานจังหวัดตาก กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร www.tak.go.th / e-mail : datatak@hotmail.co.th 
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ผลการศึกษา TDRI ที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างความต้องการแรงงานจังหวัดตาก 

ภาวะด้านแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเน่ืองจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง เช่น สถานการณ์ทางการเมืองสับสนไร้ทิศทางที่ชัดเจน จะส่งผลถึงความเช่ือมั่นของนักธุรกิจ นัก
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เกิดการชะลอการลงทุนชะลอการขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจ้างงาน ในขณะ
ที่การผลิตคนเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอย่างต่อเน่ือง มิอาจชะลอตามภาวการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ จึงส่งผลต่อการว่างงาน การทํางานต่างระดับ นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต 
ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติทั้งของฝ่ายนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยที่นําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของภาวะด้านแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ฝีมือแรงงาน 
มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังน้ัน การจะทราบความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน จึงต้องมี
การพิจารณาศึกษาเพ่ือกําหนดตัวช้ีวัด พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลง เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ปัญหา รวมถึงทํานายหรือคาดการณ์อนาคต อันจะเอ้ือประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการกําหนดแผนงานที่
จะต้องทําให้สนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มทั้งนายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

 

 
 
สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ได้ดําเนินการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยประชากรทั้งหมด

พบว่า เป็นผู้อยู่ในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 71.74 ขณะที่ผู้มีอายุต่ากว่า 15 ปี (ร้อยละ 
28.26) ในกลุ่มผู้อยู่ในวัยทํางาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 99.47 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงานทั้งหมด 
ขณะที่เป็นผู้ว่างงาน ร้อยละ 0.53  
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การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานได้ดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียม
เข้าทํางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงาน
ไทยให้มีมาตรฐานฝีมือทัดเทียมประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝึกต่างๆ ในปี 2558 หากพิจารณาตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพที่มี
การฝึกเตรียมเข้าทํางานสูงสุดในปี 2558 คือ ช่างเครื่องกล คิดเป็นร้อยละ 43.01 รองลงมาคือ ธุรกิจและ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 36.31 พิจารณาตามกลุ่มอาชีพที่ฝึก พบว่ากลุ่มธุรกิจและบริการ มีการฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงานสูงสุดคือร้อยละ 56.83 รองลงมาคือ กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 17.08  และ
กลุ่มช่างเครื่องกล ร้อยละ 13.55 ส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งพบว่าในปี 2558 น้ี พบว่ากลุ่ม
อาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 63.08 
ของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานทั้งหมด รองลงมาคือ ช่างเครื่องกล ร้อยละ 17.35 และกลุ่มช่างก่อสร้าง 
ร้อยละ 11.24  
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ผู้มีงานทําจังหวัดตาก จําแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ปี 2558 
 

 
 
 

จํานวนลูกจ้างจังหวัดตาก จําแนกตามอุตสาหกรรมและระดับความเชีย่วชาญ 
ปี 2558 
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ตําแหน่งงานว่าง ผูส้มัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดตาก 

จําแนกตามอาชีพ ปี 2558 
 

 
 

ผลจากการศึกษาของ TDRI โครงสร้างทางการศึกษาของแรงงานในจังหวัดตาก ในปี 2558 พบว่าใน
ปัจจุบันแรงานยังมีพ้ืนฐานความรู้ในระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ  56.3% ซึ่งสอดคล้องกับ
อาชีพของคนในจังหวัดตากที่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในอนาคตความต้องการ
แรงงานจะเปลี่ยนไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่เน้นแนวทาง “ประเทศไทย 4.0” ที่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงจําเป็นต้องปรับ
โครงสร้างทางการศึกษาของแรงงานในจังหวัดตาก โดยความต้องการแรงงานในสายอาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพ่ิมขึ้น 
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การวางแผนพัฒนากําลังคน 
1. ภาพรวมลักษณะทางด้านการปกครองและประชากรในจังหวัดตาก 

เขตการปกครองและประชากรเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 9 อําเภอ 63 ตําบล 562 หมู่บ้าน เขต
การปกครองท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 69 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 
แห่งเทศบาล 19 แห่ง (เทศบาลนคร 1 แห่งเทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 17 แห่ง) และ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 49 แห่ง 

 

 
ที่ทําการปกครองจังหวัดตาก , ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ตาก , ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 

 

จังหวัดตากมีจํานวนประชากร รวม 618,382 คน เป็นชาย 313,179 คน หญิง 305,203 คน และมี
จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 204,173 ครัวเรือน 

 
ที่ทําการปกครองจังหวัดตาก , ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ตาก , ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 
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ประชากรบนพื้นที่สูง 

 
ที่ทําการปกครองจังหวัดตาก , ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ตาก , ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 

 
2. อัตราการเกิดของจํานวนประชากรจังหวัดตาก จําแนกตามอายุ ปี 2558 

จํานวนประชากรของจังหวัดตากโดยเฉลี่ยในแต่ละปี ต้ังแต่แรกเกิด ถึง สําเร็จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ปีละประมาณ 8,000 – 8,500 คน 
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3. สถานศึกษาและการกระจายตัว 

การกระจายตัวของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการกระจายตัวอยู่ในสองพ้ืนที่หลัก ได้แก่ อําเภอเมือง
ตาก และอําเภอแม่สอด ส่งผลต่อการเดินทางเพ่ือมาศึกษาต่อของนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล นอกจากน้ี ใน
สถานศึกษาดังกล่าว ยังแบ่งลักษระของสถานศึกษาตามศักยภาพของสถานศึกษาได้ 3 ลักษณะ ประกอบไป
ด้วย โรงเรียนที่ด้อยคุณภาพ โรงเรียนทีด้อยคุณภาพในพ้ืนที่ห่างไกลท่ีมีความจําเป็นต้องมีสถานศึกษา และ
โรงเรียนขนาดกลางที่พร้อมพัฒนาศักยภาพ 

 

 
 

ร.ร. ด้อยคณุภาพ 
 

ร.ร. ด้อยคณุภาพในพืน้ที่หา่งไกล 
 

ร.ร. ขนาดกลางที่พร้อมพัฒนาศักยภาพ 
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ซึ่งการกระจายตัวของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เช่ือมโยง 4 Flagship ของจังหวัดตาก จะเห็นได้ว่า
กระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่ของอําเภอเมืองตาก (Fragship B) และ อําเภอแม่สอด (Fragship A) เป็นส่วนใหญ ่

 
 

 
ร.ร. ด้อยคณุภาพ 

 
ร.ร. ด้อยคณุภาพในพืน้ที่หา่งไกล 

 
ร.ร. ขนาดกลางที่พร้อมพัฒนาศักยภาพ 
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ในส่วนของการกระจุกตัวของสถานศึกษาด้านอาชีพและอุดมศึกษาในจังหวัดตาก ทําให้ไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนวิชาชีพในพื้นที่ห่างไกล ดังเช่น ผู้ที่มีภูมิลําเนาในอําเภอท่าสอง
ยาง หรืออําเภอแม่ระมาด หากต้องกากรศึกษาต่อในสายอาชีพ ก็จําเป็นต้องเดินทางมาศึกษาในอําเภอแม่สอด 
หรือในอําเภอเมือง จังหวัดตาก ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของผู้ปกครองของนักเรียนจํานวนมาก จึงทํา
ให้บางส่วนตัดสินใจศึกษาต่อในสายสามัญ ซึ่งมีสถานศึกษาต้ังอยู่ในพ้ืนที่ ทําให้สัดส่วนของความต้องการ
แรงงานในสายอาชีพไม่สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามผลการศึกษาของ TDRI ที่
ระบุว่าความต้องการแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ต้องการแรงงานในสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น ถึงร้อย
ละ 40 ดังน้ัน จึงควรมีสถานศึกษาในสายอาชีพเพ่ิมขึ้นและกระจายไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ใน 4 Fragship ของ
จังหวัดตาก เพ่ือรองรับการขายตัวทางเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
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4. สภาพความเป็นจรงิของระบบการศึกษาในจังหวัดตาก 

จากการศึกษาสภาพความเป็นจริงของระบบการศึกษาในจังหวัดตาก พบว่าสัดส่วนประชากรเข้า
ศึกษาต่อในระบบการศึกษาในปี 2558 พบว่า มีประชากรเพียงร้อยละ 50 ที่เข้าต่อในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีจํานวนไม่น้อยที่หลุดออกจากระบบของ
การศึกษาในแต่ละระดับ (ปรากฏในภาพแสดงสัดส่วนการเข้าศึกษาต่อ) 

 
 

จากผลการศึกษาสภาพปัญหาจึงนํามาสู่กรอบแนวคิดและการทวนสอบเพ่ือจัดทําแผนเพ่ือพัฒนา
กําลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (Check Stock) 
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จากผลการทวนสอบสภาพปัจจุบันของการให้บริการทางการศึกษาของจังหวัดตาก ในปี 2558 พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.00  สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสายสามัญ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และร้อย
ละ 45.00 สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ (ปวช.) แต่ในสภาพความเป็นจริงมีนักเรียนเพียงร้อยละ 35.90 
เท่าน้ันที่สามารถเข้าศึกษาต่อในสายสามัญได้ และ มีนักเรียนเพียงร้อยละ 18.00 เท่าน้ัน ที่สามาเข้าศึกษาต่อ
ในสายอาชีพได้ ซึ่งผลจากการเข้าศึกษาของประชากรในจังหวัดตากจึงไม่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานใน
พ้ืนที่เมื่อเที่ยบกับผลการศึกษาของ TDRI ที่มีความต้องการแรงงานในสายอาชีพมากกว่า 
 

 
 

แนวทางการปรับโครงสร้างแรงงานตาม TDRI (จังหวัดตาก) ที่สอดคล้องกับคุณวุฒิทางการศึกษาของ
แรงงานที่ควรจะเป็นเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ในพ้ืนที่จังหวัดตาก ควรมีสัดส่วนของแรงงานท่ีมีคุณวุฒิทาง
สายอาชีพ (ปวช. และ ปวส.) มากถึงร้อยละ 40-50 ในขณะที่ปัจจุบันมีเพียงร้อยยะ 3.0 
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ผลจากการปรับโครงสร้างแรงงานตาม TDRI (จังหวัดตาก) ทําให้ภาคการศึกษาต้องกําหนดแนวทางที่
สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) และจัดการศึกษาต่อเน่ืองในระดับปริญญาตรีเพ่ือเปิดโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาสายอาชีพ ที่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเลือกเส้นทางสู่สายอาชีพ (ดังภาพประกอบ)  

 

 
 

แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือเปิดโอกาสให้คนเข้าศึกษาต่อทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ เข้าสู่อาชีพ
ตามผลการศึกษาของ TDRI สถาบันการศึกษาในจังหวัดตาก จึงเสนอแนะแนวทางที่ควรจะปรับสัดส่วนของ
การเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
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1. ต้องให้ความสําคัญในการรักษาคนให้อยู่ในระบบต้ังแต่แรกเกิดจนกระทั่งจบระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นทั้ง 100% (พิจารณาจากอัตราการเกิดของประชากรในจังหวัดตาก ปี 2558 จํานวน 8,500 คน) 

2. จํานวนคนที่ต้องการศึกษาในสายอาชีพ (ปวช.) และสายสามัญ (ม.6) ร้อยละ 70 อีกร้อยละ 30 เข้า
สู่ตลาดแรงงาน (ประมาณ 2,550 คน) ในที่น้ี เป็นผู้เข้าศึกษาต่อในสายสามัญ คิดเป็น 43.70% ในขณะที่เข้า
ศึกษาต่อในสายอาชีพ (ปวช.) คิดเป็น 56.30%  

3. นักเรียนที่จบสายสามัญ (ม.6) เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 60% ศึกษาต่อสาย
อาชีพ (ปวส.) และเข้าสู่ตลาดแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 40% 

4. นักศึกษาที่จบสายอาชีพ (ปวช.) และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 50% และ
เข้าสู่ตลาดแรงงานอีก ร้อยละ 50% 

5. นักศึกษาที่จบสายอาชีพ (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40% และเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ร้อยละ 60% 

 

 
 
 ผลจากการวางแผนการผลิตกําลังคนในภาคการศึกษาจะทําให้สัดส่วนของแรงงานที่อยู่ในสายอาชีพมี
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใน 4 Fragship ของจังหวัดตาก โดยมีแนว
ทางการเพ่ิมสัดส่วนของการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ดังน้ี 
 1. ปรับสัดส่วนของการเข้าศึกษาต่อ ในสายสามัญและสายอาชีพจาก (38.8 : 23.4) ในปี 2560 ไป
เป็นอัตราส่วน (50.0 : 45.0) ในปี 2564 

2. ลดอัตราการออกจากระบบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร จากร้อยละ 39.8 ในปี 
2560 ให้เหลือร้อยละ 5.0 ในปี 2564 

3. นําคนที่ออกจากระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือเพ่ิมทักษาทางด้านอาชีพ 
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 จากการคาดการจํานวนนักเรียนที่กําลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ของปีการศึกษา 2559 
พบบว่ามีจํานวน 9,619 คน แต่เข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาเพียง 18.0% เท่าน้ัน ในจํานวนน้ีกระจายไป
ยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดตาก ในระดับประกาศนียบัตรวิชา (ปวช .) จะเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
และโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก ในขณะที่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีเพียงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก เท่าน้ัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเพ่ิมจํานวนของสายอาชีพให้ได้รอ้ยละ 45% 
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ดังน้ัน จากการปรับโครงสร้างรูปแบบของการจัดการศึกษาของจังหวัดตาก โดยมุ่งให้ความสําคัญกับ
สายวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจากการเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตาก และการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ที่ต้องการแรงงานที่มีทักษาทางด้านอาชีพ จึงจําเป็นต้องยกระดับ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตาก โดยความร่วมมือกับสถานศึกษา (สายอาชีพ) ในพ้ืนที่เพ่ือยกฐานะเป็น 
“มหาวิทยาลัยประชารัฐ” ตามแนวทาง “มหาวิทยาลัย 4.0” ในส่วนของความเป็น “มหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน” 
หรือ “การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง” เพ่ือตอบโจทย์เชิงพ้ืนที่ที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 

 
 
 ผลจากการบูรณาการแนวคิดทางด้าน “มหาวิทยาลัยประชารัฐ” นําไปสู่การบูรณาการหลาย
หน่วยงานในจังหวัดตาก โดยมีจังหวัดตาก (หน่วยงานราชการ) เป็นแกนหลัก และมีสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันการศึกษาสายสามัญ และสถาบันการศึกษาสายอาชีพ ร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานความรู้
และทักษะทางด้านฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นฐานทางด้านกําลังคนที่ต้องการเข้า
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา (ม.6) หรือ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดรูปแบบการศึกษา หลักสูตร และความต้องการแรงงานที่มีมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก เพ่ือรองรับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 4 Fragship ของจังหวัดตาก ดังน้ี 

 Fragship A กําหนดให้อําเภอแม่สอด มีบทบาทการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน  
Fragship B เมืองศูนย์กลางทางการค้าบนระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic  

Corridor and North-South Economic Corridor 
Fragship C 4 อําเภอของจังหวัดตาก คือ พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง และสามเงา  

เป็นเมืองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture City) 
Fragship D อําเภออุ้มผาง กําหนดให้มีบทบาทเป็นเมืองอารยธรรมแห่งขุนเขา (Civilized  

City in the Mountains) 
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รองรับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 4 Fragship ของจังหวัดตาก บนพ้ืนฐานของ
ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 6 ด้าน ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างขีดความสามารถ ของอุตสาหกรรมไทย 
ด้วยประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และนวัตกรรม โดยเน้นการเพ่ิมมูลค่าสินค้า ทําสินค้าให้มีความแตกต่าง ด้วย
เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรม ไทยให้ย่ังยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมไทย ด้วยการรวมกลุ่มเป็น คลัสเตอร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมไทยใช้ประโยชน์จากการเจรจาการค้า ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
บุคลากรเพ่ือยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 6 ร่วมกับภาครัฐในการสร้างปัจจัยเอ้ือต่อ
ภาคอุตสาหกรรม  
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ดังเช่นการเตรียมความพร้อมการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมนําร่องของจังหวัดตาก 3 อุตสหกรรม 
ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเที่ยว 
 

 
 

ผลจากการศึกษาพบว่า กําลังแรงงานในภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ัวไปไร้ฝีมือ คิดเป็นร้อย
ละ 64.06 และส่วนใหญ่มีการศึกษาที่ตํ่ากว่าช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังน้ัน แนวทางในการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานให้รองรับการอุตสาหกรรมภาคการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะเป็นเกษตร
ปลอดภัยและอินทรีย์ เกษตรแปลงใหญ่ และการเกษตรที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น  
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จึงจําเป็นจะต้องพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีทักษะในการทํางานที่เพ่ิมมากขึ้น 
จึงต้องมีการวางแผนในเรื่องของกําลังคนที่จะเข้าสู่ระบบของการศึกษาทางด้านอาชีพทางด้านการเกษตรเพ่ิม
มากขึ้นมากกกว่าที่เป็นอยู่ โดยที่ความต้องการตามแนวทางของยุทธศาสตร์ของชาติ ระยะ 20 ปี และ โมเดล
ประเทศไทย 4.0 มีความต้องการแรงงานในระดับวิชาชีพ ทั้ง ปวช. และ ปวส. มากกว่าความต้องการในสาย
สามัญ และระดับอุดมศึกษาในสายสังคม 
 นอกจากน้ี ยังต้องวางแผนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคการเกษตรให้สูงขึ้น จากแรงงานไร้ฝีมือ 
หรือ แรงงานทั่วไป ให้เป็นแรงงานก่ึงฝีมือ และ แรงงานมีฝีมือ รวมถึงพัฒนาไปสู่การเป็นแรงงานที่มีความ
เช่ียวชาญในอนาคต ซึ่งจะมีผลต่ออัตราค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้น นําไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิต
ของแรงงานเหล่าน้ันดีขึ้น 

 จากตัวอย่างของภาคอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถนํามาสู่แนวทางการวางแผนพัฒนากําลังคนของ
จังหวัดตาก และบูรณาการไปสู่อุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ดังน้ี 

 1. โครงการเตรียมความพร้อมของแรงงานเพ่ือเข้าสู่สถานประกอบการ 
2. โครงการยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบการตามตําแหน่งงาน 
3. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือเลื่อนระดับแรงงานตามประกาศของกรรมการค่าจ้าง 
4. พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 
5. ปรับปรุงระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการบนพื้นที่ A : เมืองท่าการค้าระหว่างประเทศ (อําเภอแม่สอด) แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ปีที่  
1 

ปีที่ 
 2 

ปีที่  
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5  

ปีที่ 
6  

ปีที่  
7 

ปีที่  
8 

ปีที่  
9 

ปีที่  
10 

ปีที่  
11 

ปีที่  
12 

ปีที่  
13 

ปีที่  
14 

ปีที่  
15 

ปีที่  
16 

ปีที่  
17 

ปีที่  
18 

ปีที่  
19 

ปีที่  
20 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางสังคม 

1. โครงการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีด
ความสามารถกําลังคนทั้งในและนอกระบบ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
  (แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว) ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. โครงการเขื่อนกั้นสุขภาพ (Health dam) ตามแนวชายแดน 
3. ศูนย์กลางด้านสาธารณสุขมูลฐาน แพทย์ และแพทย์ทางเลือก

แห่งภูมิภาค 

                     

2. การพัฒนาที่สมดุลบนความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และจารีตประเพณี 

4. โครงการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ 
5.      โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก 

                     

3. การพัฒนาผลิตภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร(Smart 
Farm เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรประณีต) 

6. โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
 - การรวบรวมและขนส่งสินค้า 
 

                     

4. เพิ่มศักยภาพ และความสามารถใน
การแข่งขัน ด้านท่องเ ที่ยว สินค้า 
OTOP SMEs การค้าชายแดน และ
การค้าระหว่างประเทศ 

7. โครงการสนับสนุนภาคการค้า 
 - โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ 
 - โครงการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าแปรรูปเกษตรและอาหารทะเล 

 - โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าและวัฒนธรรมอาเซียน “นครแมส่อด” 
 - โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ 
8. โครงการสนับสนุนธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว 
 - โครงการขับเคลื่อนธุรกิจบริการและสันทนาการ (มหานครแมส่อด) 
9. โครงการสนับสนุนภาคการผลิต 
 - โครงการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมดั้งเดิม 
 - โครงการยกระดับ OTOP ก้าวสู่ผู้ประกอบการ SMEs 
10.    โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านการลงทุน 

การค้า และการส่งออกให้บริการคําปรึกษาด้าน 
 - การเงิน และการธนาคาร (Exim Bank) 
 - การลงทุน (สิทธิประโยชน์ในการลงทุน) 
 - จัดทํา Local money เพื่อแก้ปัญหาการห้ามถือเงินสกุลของ 
          แต่ละประเทศสําหรับ ผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
 - ให้ผู้ประกอบการระหวา่งประเทศสามารถเปิดบัญชีร่วมกันได้ 
 - พัฒนาระบบ Free trade 
11. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านศลุกากร  
12.    โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการทาง

เศรษฐกิจระหว่างไทยและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
(ในลักษณะคู่ค้าที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน) 

                     

5. การรักษาความมั่นคง และความ
สงบเรียบร้อย 

13. โครงการบริหารจัดการชาวต่างชาติ เช่น นักศึกษา 
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว แรงงาน และผู้ลักลอบเข้าเมือง 

14. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้าน
แรงงาน 

15.  โครงการยกระดับความสัมพันธ์ 
 - ศูนย์ประสานงานบ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) เป็น  
          Gateway of ASEAN  
 - ศูนย์ประสานงานความสัมพันธ์ ไทย-เมียนมาร์-อินเดีย-จีน 

                     



ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ปีที่  
1 

ปีที่ 
 2 

ปีที่  
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5  

ปีที่ 
6  

ปีที่  
7 

ปีที่  
8 

ปีที่  
9 

ปีที่  
10 

ปีที่  
11 

ปีที่  
12 

ปีที่  
13 

ปีที่  
14 

ปีที่  
15 

ปีที่  
16 

ปีที่  
17 

ปีที่  
18 

ปีที่  
19 

ปีที่  
20 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

6. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ พัฒนา
กลไก ปรับสมดุล ให้เกิดการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี (โครงสร้างพื้นฐาน 
กฎระเบียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการภาครัฐ) 

16. โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศและปรับปรุง
กฎระเบียบ 

17. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม 

18. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- โครงการพัฒนาสนามบินแม่สอดให้เป็นสนามบิน Domestic  
  และ International ของเมียนมาร์ 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งด้วยอุโมงค์ถนน 
  สายเอเชีย เส้นทางตาก – แม่สอด 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และ 
  การอุปโภคบริโภค 
- โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และ 
  ระบบโทรคมนาคม) 
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟบนเส้นทางนครสวรรค์ –  
  กําแพงเพชร - ตาก – แม่สอด 
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟเส้นทางแม่สอด – มุกดาหาร 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวง 

 - โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน 

                     

 

Flagship A: เมอืงท่าการค้าระหว่างประเทศ (อ.แมส่อด) 

อุตสาหกรรมและอาชีพ 
1. อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมดั้งเดิม (เสื้อผา้ แปรรูปอาหาร เครื่องหนัง อิเล็กทรอนิกส์ พลงังาน เซรามิกส์) 
2. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากพืชและสัตว์ โดยวัตถุดิบตั้งต้นนําเข้าจากพม่าและเกษตรกรในพื้นที ่
3. อุตสาหกรรมเบา เสื้อผา้ รองเท้า เครือ่งหนัง กระเป๋า 
4. อุตสาหกรรมพลาสติก/ผลิตภณัฑท์างเคมีชีวภาพ เครื่องสําอาง 
5. อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟา้ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ภาพและเสยีง หลอดไฟ แอลอีดี 
6. อุตสาหกรรมการขนส่ง กระจายสินคา้ กลุ่มกิจการรวบรวมกระจายสินค้าทางบก (Inland Container Depot; ICD) กลุ่มกิจการกระจายสินค้า (Distribution Center; DC) 
7. อุตสาหกรรมบริการ ศูนย์ทดสอบทางวศิวกรรม วิทยาศาสตร์ ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการพลังงาน น้ํา และของเสยี 
8. เมืองการค้าชายแดน (Border Town) และกิจกรรมคา้ส่ง ค้าปลีก 
9. แรงงาน รับจ้าง เกษตรกร พนักงาน ผู้ประกอบการ (OTOP และ SMEs) และอื่นๆ 

 

โครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้น และได้รับอนุมัติแล้วภายในพื้นที่ 
1. สะพานมิตรภาพไทย-เมยีนมาร์ แห่งที่ 1  
2. สะพานมิตรภาพไทย-เมยีนมาร์ แห่งที่ 2 (แล้วเสร็จ ปี 60 น่าจะเปิดใช้งานได้ ปี 61) 
3. ด่านผ่านแดน (ได้รับงบประมาณแลว้) 
4. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านศุลกากร (ได้รับงบประมาณแล้วควบคู่กับตัวด่าน) 
5. การขยายถนนสายตาก – แม่สอด (แลว้เสร็จในปี 61) 
6. นิคมอตุสาหกรรม  
 - กรมธนารักษ์ 1300 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่สาํหรับเอกชน (จะดําเนินการให้เอกชนประมูลในเดือน ม.ค. 60) และส่วนของ พื้นที่เมอืงการค้าชายแดน (Border Town) 
 - กนอ. 800 ไร่ (ปัจจุบัน กนอ. โดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจํากัด ได้รายงานผลการทาํ EIA และ EHIA แล้ว) 
7. โครงสรา้งพื้นฐาน ถนน ไฟฟา้ ประปา และอื่นๆ ได้มสี่วนงานรับผิดชอบจัดทําแผนงบพัฒนาจังหวัดแล้ว 



โครงการบนพืน้ที่ B: เมืองศนูย์กลางการคา้บนระเบียงเศรษฐกิจ (อําเภอเมืองตาก, บ้านตาก และวังเจ้า) แยกตามยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ปีที่  
1 

ปีที่ 
 2 

ปีที่  
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5  

ปีที่ 
6  

ปีที่  
7 

ปีที่  
8 

ปีที่  
9 

ปีที่  
10 

ปีที่  
11 

ปีที่  
12 

ปีที่  
13 

ปีที่  
14 

ปีที่  
15 

ปีที่  
16 

ปีที่  
17 

ปีที่  
18 

ปีที่  
19 

ปีที่  
20 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางสังคม 

1. โครงการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีด
ความสามารถกําลังคนทั้งในและนอกระบบ 

        - โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ 
          ตอบสนองต่อการพัฒนาของพื้นที่ 4 Flag Ship 
        - โครงการสถานศึกษา และ มหาวิทยาลัยประชารัฐ 

                     

2. การพัฒนาที่สมดุลบนความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และจารีตประเพณี 

2.      โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและการ 
        เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก 

                     

3. การพัฒนาผลิตภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร(Smart 
Farm เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรประณีต) 

3. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเกษตร 
 - การพัฒนาเทคโนโลยีจักรกลเกษตร 
 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและเวชภัณฑ์ 
 - ศูนย์วิจัยด้านประมงและปศุสัตว์ 
4. โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
 - การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
 - การรวบรวมและขนส่งสินค้า 
 - ตลาดกลางการค้าส่งครบวงจร เชื่อมโยงการบริหารกับบริษัท

ประชารัฐ และสหกรณ์ 
5. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ธุรกิจเกษตร) 
 - โครงการฟื้นฟูโรงงาน Tak Beef เพื่อการค้าและการส่งออก 
 - โครงการจัดตั้งศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP (สินค้าเกษตร และ 
          สินค้าแปรรูปการเกษตร) 

                     

4. เพิ่มศักยภาพ และความสามารถใน
การแข่งขัน ด้านท่องเ ที่ยว สินค้า 
OTOP SMEs การค้าชายแดน และ
การค้าระหว่างประเทศ 

6. โครงการสนับสนุนภาคการค้า 
 - โครงการศูนย์พักและกระจายสินค้า 
7. โครงการสนับสนุนธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว 
 - โครงการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ที่พัก และแหล่งสันทนาการ  
 - โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
 - โครงการศูนย์ซ่อมบํารุงระบบรางและระบบขนส่งทางบกขนาดใหญ่ 
8. โครงการสนับสนุนภาคการผลิต 
 - โครงการยกระดับ OTOP ก้าวสู่ผู้ประกอบการ SMEs 

                     

5. การรักษาความมั่นคง และความ
สงบเรียบร้อย 

9. โครงการบริหารจัดการชาวต่างชาติ เช่น นักศึกษา 
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว แรงงาน และผู้ลักลอบเข้าเมือง 

                     

6. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ พัฒนา
กลไก ปรับสมดุล ให้เกิดการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี (โครงสร้างพื้นฐาน 
กฎระเบียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการภาครัฐ) 

10. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม 

11. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- โครงการพัฒนาสนามบินตากให้เป็นจุดขนส่งสินค้าทางอากาศ  
  (Air cargo) 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งด้วยอุโมงค์ถนน 
  สายเอเชีย เส้นทางตาก – แม่สอด 
- โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และ 
  ระบบโทรคมนาคม) 
 
 

 
 

                     



ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ปีที่  
1 

ปีที่ 
 2 

ปีที่  
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5  

ปีที่ 
6  

ปีที่  
7 

ปีที่  
8 

ปีที่  
9 

ปีที่  
10 

ปีที่  
11 

ปีที่  
12 

ปีที่  
13 

ปีที่  
14 

ปีที่  
15 

ปีที่  
16 

ปีที่  
17 

ปีที่  
18 

ปีที่  
19 

ปีที่  
20 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

6. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ พัฒนา
กลไก ปรับสมดุล ให้เกิดการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี (โครงสร้างพื้นฐาน 
กฎระเบียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการภาครัฐ) 

(ต่อ) 

11. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟบนเส้นทางนครสวรรค์ –  
  กําแพงเพชร - ตาก – แม่สอด 
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟบนเส้นทางแม่สอด – มุกดาหาร 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวง 
- โครงการบูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1175 สายบ้าน 
  ตาก – แม่ระมาด 

 - โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน 
12. โครงการยกระดับศูนย์กลางการบริหารราชการ 

                     

 
Flagship B: เมอืงศูนย์กลางการค้าบนระเบียงเศรษฐกิจ (อ.เมอืงตาก, บ้านตาก และวังเจ้า) 

 
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 
1. ศูนย์กลางการคา้บนระเบียงเศรษฐกิจ (จุดพักและกระจายสินคา้) 

- การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) 
- การขนส่งทางบก (Land Transportation) 
- การขนส่งทางราง (Rail Transportation) 

2. ศูนย์กลางการซ่อมบํารุงระบบราง และระบบขนส่งทางบกขนาดใหญ่  
3. ศูนย์กลางการศึกษา (Edu city) โรงเรยีน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย โรงเรยีนนานาชาติ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทย์และสาธารณสุข และเกษตรอินทรยี์) 
4.  ศูนย์กลางการบริหารราชการ 
5. โรงแรม ทีพ่ัก แหล่งสันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์
6. ศูนย์วิจัยด้านประมง และปศสุัตว ์
7. ศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP (สินคา้เกษตร และสินค้าแปรรูปการเกษตร) 
8. ตลาดกลางสินค้าเกษตร 
9. ศูนย์รวบรวมฐานข้อมลูรายบุคคลเพือ่การพฒันาศักยภาพและขีดความสามารถ 

 
โครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้น และได้รับอนุมัติแล้วภายในพื้นที่ 
1. การขยายถนนสายตาก – แม่สอด (แลว้เสร็จในปี 61) 
2. โรงงาน Tak beef 

 
 
 
 
 
 



โครงการบนพืน้ที่ C: เมืองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (อําเภอพบพระ, แม่ระมาด, ท่าสองยาง และสามเงา) แยกตามยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ปีที่  
1 

ปีที่ 
 2 

ปีที่  
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5  

ปีที่ 
6  

ปีที่  
7 

ปีที่  
8 

ปีที่  
9 

ปีที่  
10 

ปีที่  
11 

ปีที่  
12 

ปีที่  
13 

ปีที่  
14 

ปีที่  
15 

ปีที่  
16 

ปีที่  
17 

ปีที่  
18 

ปีที่  
19 

ปีที่  
20 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางสังคม 

1. โครงการเขื่อนกั้นสุขภาพ (Health dam) ตามแนวชายแดน 
2. โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากร และแรงงาน

วิชาชีพระดับสูงด้านการเกษตร (Smart Farm) 

                     

2. การพัฒนาที่สมดุลบนความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และจารีตประเพณี 

3.      โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก 

                     

3. การพัฒนาผลิตภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร(Smart 
Farm เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรประณีต) 

4. โครงการขยายผลโครงการหลวง / โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

5. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเกษตร 
 - โครงการศูนย์วิจัยเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์  
          (Research & Development City) ในรูปแบบสวนนวัตกรรม  
          (Innovation Park) ประกอบด้วย เทคโนโลยีเกษตร 
   การแปรรูปการเกษตร การพัฒนา ปรับปรุง และผลิตพันธุ์พืช   
          การพัฒนาปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ 
6. โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
 - การรวบรวมและขนส่งสินค้า 
 - การจัดตั้งบริษัทประชารัฐและการบริหารจัดการรูปแบบ 
          สหกรณ์ 
7. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ธุรกิจเกษตร) 
 - โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรภายใต้แบรนด์จังหวัดตาก  
          (พรีเมียมเกรด) 
8. โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยระดับสากล 

                     

4. เพิ่มศักยภาพ และความสามารถใน
การแข่งขัน ด้านท่องเ ที่ยว สินค้า 
OTOP SMEs การค้าชายแดน และ
การค้าระหว่างประเทศ 

9. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 - พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวด้านเกษตรและเชิงนิเวศน์ให้เป็น  
          Landmark 
 - การยกระดับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

                     

5. การรักษาความมั่นคง และความ
สงบเรียบร้อย 

10. โครงการบริหารจัดการชาวต่างชาติ เช่น นักศึกษา 
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว แรงงาน และผู้ลักลอบเข้าเมือง 

                     

6. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ พัฒนา
กลไก ปรับสมดุล ให้เกิดการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี (โครงสร้างพื้นฐาน 
กฎระเบียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการภาครัฐ) 

11. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม 

12. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรและ 
          อุตสาหกรรม 
 - โครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวง 
 - โครงการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ที่บ้านวาเล่ย์ 

                     

 
 
 
 



Flagship C: เมอืงเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (อ.พบพระ, แม่ระมาด, ท่าสองยาง และสามเงา) 
 

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 
1.    โครงการขยายผลโครงการหลวง / โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2. อุตสาหกรรมการผลิต แปรรูปเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรยี์ (Green Industrial City) 
3. ศูนย์วิจัยเกษตรปลอดภยั และเกษตรอินทรีย์ (Research & Development City) ในรูปแบบสวนนวัตกรรม (Innovation Park) 
 - เทคโนโลยีเกษตร 
 - แปรรูปการเกษตร 
 - พัฒนา ปรับปรุง และผลิตพันธุ์พืช 
 - ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ ์
4. ศูนย์กลางการพฒันาบุคลากร และแรงงานวิชาชีพระดับสูงด้านการเกษตร (Smart Farm) 
5. ศูนย์กลางการทอ่งเทีย่วด้านเกษตรและเชิงนิเวศน์  
6. บริษัทประชารัฐและการบริหารจัดการรูปแบบสหกรณ์ 
7.    ศูนย์บริหารจัดการน้ําเพือ่การอุปโภคบริโภค เกษตร และอุตสาหกรรม 
8.    จุดผ่านแดนข้ามบ้านวาเล่ย์เหนือ 

 
โครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้น และได้รับอนุมัติแล้วภายในพื้นที่ 
1.    โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการบนพืน้ที่ D: เมืองอารายธรรมแหง่ขุนเขา (อําเภออุ้มผาง) แยกตามยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ปีที่  
1 

ปีที่ 
 2 

ปีที่  
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5  

ปีที่ 
6  

ปีที่  
7 

ปีที่  
8 

ปีที่  
9 

ปีที่  
10 

ปีที่  
11 

ปีที่  
12 

ปีที่  
13 

ปีที่  
14 

ปีที่  
15 

ปีที่  
16 

ปีที่  
17 

ปีที่  
18 

ปีที่  
19 

ปีที่  
20 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางสังคม 

1. โครงการเขื่อนกั้นสุขภาพ (Health dam) ตามแนวชายแดน 
2.      โครงการปรับสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดํารง

ชีพของผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส 
3.      โครงการขับเคลื่อนสถาบันทางสังคมและชุมชนให้มีความ

เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

                     

2. การพัฒนาที่สมดุลบนความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และจารีตประเพณี 

4. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

5.      โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก 

                     

3. การพัฒนาผลิตภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร(Smart 
Farm เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรประณีต) 

6. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเกษตร 
        - ศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและเวชภัณฑ์ 

                     

4. เพิ่มศักยภาพ และความสามารถใน
การแข่งขัน ด้านท่องเ ที่ยว สินค้า 
OTOP SMEs การค้าชายแดน และ
การค้าระหว่างประเทศ 

7. โครงการสนับสนุนธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว 
- โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  
  และเชิงผจญภัย 
- โครงการสาธารณสุขมูลฐาน และศูนย์กลางทางการแพทย์ 
  ทางเลือกแห่งภูมิภาค 

                     

5. การรักษาความมั่นคง และความ
สงบเรียบร้อย 

8. โครงการบริหารจัดการชาวต่างชาติ เช่น นักศึกษา 
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว แรงงาน และผู้ลักลอบเข้าเมือง 

                     

6. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ พัฒนา
กลไก ปรับสมดุล ให้เกิดการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี (โครงสร้างพื้นฐาน 
กฎระเบียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการภาครัฐ) 

9. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม 

10. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 - โครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวง 
 

                     

 

Flagship D: เมืองอารายธรรมแห่งขุนเขา (อ.อุ้มผาง) 
 

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 
1. เมืองอารายธรรมแห่งขุนเขา สวนสุขภาพ หมู่บ้านรักษ์สุขภาพ (Health Village) 
2. การท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ และผจญภยั (Nature & Adventure) 
3. การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เทศกาลงานประเพณี อาหาร ชาติพันธุ ์
4. การท่องเทีย่วเชิง CSR และอารายสถาปัตย ์
5. อุตสาหกรรมภาคบรกิารด้าน Hospitality ที่พักสําหรับนักท่องเทีย่ว และกิจกรรมสันทนาการ 
6. ศูนย์กลางการแพทยท์างเลอืกแห่งภูมิภาค 
7. ศูนยว์ิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรเพือ่สุขภาพและเวชภัณฑ ์
7. ศูนย์นวัตกรรมเพือ่การดํารงชีพของผูสู้งวยัและผู้ด้อยโอกาส 
8. สถาบันทางสังคมและชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
(ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้น และได้รับอนุมัติแล้วภายในพื้นที่) 




