การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดแม่ ฮ่องสอนและการจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ของจังหวัดแม่ ฮ่องสอน
“การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ และการกาหนด Value Chain

เพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานพ ชุ่มอุ่น
ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และคณาจารย์ วิทยาลัยแม่ ฮ่องสอน
25 ตุลาคม 2562 ณ ห้ องประชุมสวนหมอกคา

Presented by

รี สอร์ ท อาเภอเมืองแม่ ฮ่องสอน จังหวัแม่ ฮ่องสอน

จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในจังหวัดต่ อหัว (จีพีพ.ี ) อยู่ลาดับที่ 77 อธิบายภาพรวม
ด้ านเศรษฐกิจของ จ.แม่ ฮ่องสอน ว่ าคะแนนต่าสุด มีมูลค่ า 1.3 หมื่นล้ านบาท

แต่ทางกลับกัน ตัวชี ้วัดอื่น ๆ ทังปริ
้ มาณขยะ คดีตา่ งๆ อุบตั ิเหตุบนท้ องถนน อันดับต่ากว่าทุกจังหวัด
โดยปริมาณการสร้ างขยะ อยูล่ าดับ 75 น้ อยสุดคือมุกดาหาร สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุและคดีความ
น้ อยมาก จึงสะท้ อนผลในด้ านสังคมน่าอยูส่ งู สุดกว่าทุกจังหวัด
SOURCE: ข้ อมูลเปิ ดของสำนักสถิตแ
ิ ห่ งชำติและสภำพัฒน์ ฯ

15 พ.ย. 62

ปฏิทินกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัด
20 ส.ค. – 6 ก.ย. 62

16 ม.ค. 62
- จังหวัดแจ้ง
แนวทางการ
เชื่อมโยงและ
บูรณาการ
แผนในระดับ
พื้นที่

ม.ค. ก.พ.
62 62

1 มี.ค. – 30 เม.ย.
62
- จัดทาแผนชุมชน
ระดับตาบล/
แผนพัฒนาท้องถิ่น

มี.ค.
62

- ประชุม อ.ก.บ.จ. จังหวัด
แม่ฮ่องสอน คณะย่อย
เพื่อทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัด

21 มิ.ย. 62

- ประชุม อ.ก.บ.จ. จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อชี้แจงการยก
ร่างแผนพัฒนาจังหวัด ฯ
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
62 62 62 62

ส.ค.62

24 - 25 ต.ค. 62

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดและการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

19 ส.ค.62

- อาเภอจัดส่ง
แผนพัฒนาอาเภอ
ให้จังหวัด

31 ต.ค. 62

ก.ย.62.

ต.ค.62

ขั้นจัดทำงบประมำณ

1 ม.ค. – 20 มิ.ย. 62
1 ม.ค. – 28 ก.พ.
62- จัดทาแผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/
แผนพัฒนาตาบล

- จัดทาแผนพัฒนา
อาเภอ และแผน
ความต้องการระดับ
อาเภอ

4 – 31 ก.ค. 62
- แจ้งส่วนราชการ
จัดทาข้อมูลวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ
ประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด

- ส่วนราชการส่ง
Project brief และ
แบบฟอร์มโครงการ
ให้ สนจ.มส.

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯ
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

1 - 8 พ.ย.62
- ประชุม อ.ก.บ.จ.แต่ละคณะ
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
แผนงาน/โครงการ

พ.ย.62

18 พ.ย. 62
- จัดประชุม
ก.บ.จ.
เพื่อเห็นชอบ
แผนพัฒนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ฯ
และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
งบประมาณ
ธ.ค.62
2564

ขั้นกลั่นกรองงบประมำณ
17 ต.ค.
- ประชุ62ม ก.บ.จ.
และ อ.ก.บ.จ. เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ

ประเด็นการ
พัฒนา
เป้าประสงค์
ตัวชี ้วัด ค่า
เป้าหมาย
และแนวทาง
การพัฒนา

13 พ.ย.62

20 พ.ย. 62

- ส่วนราชการส่ง
Project brief และ
แบบฟอร์มโครงการ
ฉบับสมบูรณ์
ให้ สนจ.มส.

- จัดส่งแผนพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯ
ฉบับทบทวน พ.ศ.
2564 และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของ จ.
แม่ฮ่องสอน ประจาปี
งบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผลของโครงการ

“การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ และการกาหนด Value Chainเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน”

ความสัมพันธ์ระหว่าง แผนฯ 20 ปี
แผนฯ 12 และนโยบาย Thailand 4.0

แผนฯ 12

ทีม่ า : รัฐ ธนาดิเรก

แผนฯ 20 ปี

“การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ และการกาหนด Value Chainเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน”

1. ยุทธศาสตร์ ด้านความมัน
่ คง
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ

ปี

ระยะที่ 1
5 ปี

ระยะที่ 2
10 ปี

ระยะที่ 3
15 ปี

ระยะที่ 4
20 ปี

ปี

2560

2579

แผน 12
พ.ศ. 2560-2564

แผน 13
พ.ศ. 2565-2569

แผน 14
พ.ศ. 2570-2574

แผน 15
พ.ศ. 2575-2579

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1. การเสริมสร้ างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ย

ย

2. การเสริมความเป็ นธรรมลดความเหลื่อมลา้ ในสังคม/ . 4

/ .3

ย

3. การสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่ งขันอย่ างยั่งยืน/ . 2

ย

ย

4. การเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน/ . 5

ย

5. ด้ านความมั่นคง/ . 1

6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครั ฐ/ . 6

7. การพัฒนาโครงสร้ างพืน
้ ฐานและระบบโลจิสติกส์

8. ด้ านวิทยาศาสตร์

9. การพัฒนาภาค เมือง และพืน
้ ที่เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
10. การต่ างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ าน และภูมภ
ิ าค

“การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ และการกาหนด Value Chainเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน”

“การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ และการกาหนด Value Chainเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน”

“การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ และการกาหนด Value Chainเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน”

การวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. Vision
2. Mission
3. Strategic Objective
4. Identity
5. Unique
6. Share Value
7. Corporate Culture
8. Strategic Planning

1. วิสยั ทัศน์
2. พันธกิจ
3. เป้ าประสงค์เชิงกลยุทธ์

4. อัตลักษณ์
5. เอกลักษณ์
6. ค่านิยมร่วม

7. วัฒนธรรมองค์กร
7. ตัวแผนยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์

เป้ าประสงค์
ตัวแผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั
ค่าเป้ าหมาย

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ
ผูร้ บั ผิดชอบ

1. วิสยั ทัศน์ (Vision)
เป็ นภาพของเหตุก ารณ์ ใ นอนาคตที่
จะเป็ นสิ่ งช่ วยในการก าหนดว่ า
องค์กรตัง้ ใจและใฝ่ ฝั นที่ จะเป็ นอะไร
ในอนาคตหรื อ เป็ นค าประกาศถึ ง
ทิศทางที่ตงั ้ ใจจะกระทาในอนาคต

Vision : สาคัญมากเพราะมันจะเป็ นตัวกาหนด

“ยุทธศาสตร์”
Vision without Action is a…

Action without Vision is a..

วิสยั ทัศน์ จะเป็ นอย่างไรในอนาคต
1. ยุทธ์ศาสตร์อะไรที่ท้าทาย (Challenge)
ให้กาหนดวิสยั ทัศน์ อย่างนัน้ ?

(ใช้หลักของ SWOT.+TOWS Matrix)
2. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มีอะไรบ้าง?
(Strategic Advantage)

2. ภารกิจ (Mission)
“จะเป็ นเหมือนเส้นทางที่ จะ
ท า ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ไ ป ถึ ง ต า ม
วิสยั ทัศน์ ”

3. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)

เป็ นผลลั พ ธ์ ที่ ต้ องการจากการท าภารกิ จ
เหล่านัน้ ซึ่งมักจะเป็ นผลที่ องค์กรคาดว่าเมื่อ
ทาภารกิจแต่ละข้อแล้ว ต้องการทาไปเพื่ออะไร

SB : เป็ นเป้ าหมายระดับสูงและสนับสนุนพันธกิจ
และวิ ส ัย ทัศ น์ ข ององค์ ก ร โดยวัต ถุป ระสงค์ เ ชิ ง
กลยุทธ์สะท้อนทางเลือกทางการบริหาร

4. อัตลักษณ์ (Identity)
อัตตลักษณ์ : สิ่งที่คนข้างนอกมอง
เราและให้รบั รู้ว่าเราเป็ นอย่างไร

5. เอกลักษณ์ (Uniqueness)
คือ สิ่งที่องค์กรสร้างขึน้ จนคนอื่นจดจาได้

6. ค่านิยมหลัก (Core value)
หรือค่านิยมร่วม (Share Value)
เป็ นสิ่งที่ยึดถือภายในองค์กรจนกลายเป็ น
วัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะสนับสนุน หรือชี้นา
การตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กร

7. วัฒนธรรมองค์กร
(Corporate Culture)
คื อ แนวปฏิ บัติ ที่ ไ ด้ สื บ ทอดต่ อ เนื่ องกัน มาจน
กลายเป็ นแบบอย่างที่ได้รบั การยอมรับในหมู่คน
หรื อ แบบอย่ า งของการปฏิ บัติ ที่ อ งค์ ก รมุ่ ง ให้
เกิดขึน้ และยึดถือร่วมกัน

8. การวางแผนยุทธศาสตร์
(Strategic Planning)
เป็ นกระบวนการ ตัดสินใจเพื่อกาหนดทิศทางใน
อนาคตขององค์กร โดยกาหนดสภาพการณ์ ใน
อนาคตที่ ต้องการบรรลุ และกาหนดแนวทางใน
การบรรลุสภาพการณ์ ที่กาหนดบนพืน้ ฐานข้อมูล
ที่รอบด้านอย่างเป็ นระบบ

การวิเคราะห์

เป็ นความสามารถภายในที่ถกู ใช้ประโยชน์
เพื่อการบรรลุเป้ าหมาย

เป็ นสิ่งที่คอยฉุดรัง้ หรือทาลาย
ผลการดาเนินงาน
เป็ นสถานการณ์ภายนอกที่ช่วย
ให้บรรลุเป้ าหมาย
เป็ นปัจจัยภายนอกที่เป็ นขวากหนามใน
การบรรลุเป้ าหมาย

สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส/SO) :
สถานการณ์นี้เป็ นสถานการณ์ที่พึ่งปรารถนาที่สดุ ดังนัน้
*กลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive Strategy)
เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และ ฉกฉวย
โอกาสต่าง ๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์ อย่างเต็มที่
25

สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค/WT)
เป็ นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สดุ ดังนัน้ ทางเลือกที่ดีที่สดุ คือ
*กลยุทธ์การตัง้ รับหรือป้ องกันตัว

(Defensive Strategy)
เพื่อพยายามลด หรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่าง ๆที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทาให้
องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สดุ
26

สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส/WO)
เป็ นสถานการณ์ อ งค์ก รมี โ อกาสเป็ นข้ อ ได้ เ ปรี ย บด้ า นการ
แข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่
เป็ นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเช่นกัน ดังนัน้ ทางออกคือ

* กลยุทธ์การพลิกตัว
(Turnaround-Oriented Strategy)
เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้พร้อมที่ จะฉกฉวย
โอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้

27

สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค/ST)
สถานการณ์นี้เกิดขึน้ จากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวยต่อการ
ดาเนินงาน แต่ตวั องค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็ นจุดแข็งหลายประการ
ดังนัน้ แทนที่จะรอจนกระทังสภาพแวดล้
่
อมเปลี่ยนแปลงไป อาจใช้

* กลยุทธ์การแตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ
(Diversification Strategy)
เพื่อใช้ประโยชน์ จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน

28

จุดแข็ง (Strength)- โอกาส (Opportunity)
PRIMO-F

- People/บุคลากร
- Resource/ทรั พยากร
- Innovation/Ideas/นวัตกรรม

ปั จจัย การจัดการ
จุดอ่ อน การปฏิบัติการ
ภายใน
การเงิ
น
(Weakness)
และความคิด

- Management/
- Operation/
- Finance/

- People/บุคลากร

- Resource/ทรั พยากร
- Innovation/Ideas/

นวัตกรรมและความคิด

–PEST-C

- Political-Legal Factors
- Economic Factors
- Socio-culture Factors
- Technology Factors
- Competition Factors

ปั จจัย
อุปนอก
สรรค (Threat)
- Political-Legal Factors
- Economic Factors
- Socio-culture Factors
- Technology Factors
- Competition Factors

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่……………
เป้ าประสงค์
1.......................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
........................
2.......................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
3.......................
.........................
.........................
.........................
.........................
........................
4.......................
.........................
.........................
........................

ตัวชี้วดั

ค่าเป้ าหมาย
61 62 63 64

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

1.1 ..........................
................................
1.2 ...........................
.................................
1.3 ...........................
...............................

1………………………………
…………………………………
2………………………………
…………………………………

1.โครงกำร......................................
.....................................................
2..โครงกำร.....................................
.....................................................

2.1 ...........................
.................................
2.2 ...........................
.................................
2.3 ...........................
.................................

3………………………………
…………………………………
4………………………………
…………………………………

1.โครงกำร......................................
.....................................................
2..โครงกำร.....................................
.....................................................

3.1 ...........................
.................................
3.2 ...........................
.................................
3.3 ...........................
.................................
4.1 ...........................
.................................
4.2 ...........................
.................................

5………………………………
…………………………………
6………………………………
…………………………………

1.โครงกำร......................................
.....................................................
2..โครงกำร.....................................
.....................................................

7………………………………
…………………………………
8………………………………
…………………………………

1.โครงกำร......................................
.....................................................
2..โครงกำร.....................................
.....................................................

ผูร้ บั ผิดชอบ
ปี
ดำเนินกำร

“การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ และการกาหนด Value Chainเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน”

“เมืองแห่งการท่องเที่ยว เชิงอนุรกั ษ์ เปิดประตู
สู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ
ให้ยงยื
ั ่ นบนพืน้ ฐานแห่งความพอเพียง”

เป้ าประสงค์รวม (Objective)
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้ นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ
เกษตรปลอดภัย และการค้าชายแดน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้ นการแก้ไขปัญหา
ความยากจน การพัฒนาการศึกษา การเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุข การพัฒนาคน สังคม และการบริหารจัดการภาครัฐ
3. เพื่ออนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเพณี
วัฒนธรรมอย่างยังยื
่ น

ตัวอย่ าง
ลาพูน -วิสัยทัศน์ “เมืองแห่ งความสุข บนความพอเพียง”
ประเด็นยุทธศาสตร์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำอุตสำหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน
สูเ่ มืองเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรสูเ่ มืองเกษตรปลอดภัย
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำเมืองสูเ่ มืองแห่งวัฒนธรรมและกำรท่องเทีย่ ว
แบบสมดุลและยังยื
่ น
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำสังคม คุณภำพชีวติ และควำมมันคง
่
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิง่ แวดล้อมและ
กำรบริหำรจัดกำรน้ำแบบบูรณำกำร

จุดเน้ นทางยุทธศาสตร์ Strategic Positioning)
1. ฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เมืองเกษตร (เมืองลาไย)
3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคณ
ุ ภาพและยังยื
่ น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมลา้ ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการ อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ

ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้
ำงพื้นงฐำน
สิ่งแวดล้อมและส่
เสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่ าอย่างยังยื
่ น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมันคงภายในและความมั
่
นคง
่
ตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับและพัฒนา
การท่องเที่ยวให้มีคณ
ุ ภาพและยังยื
่ น
เป้ าประสงค์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต
วัฒนธรรม สุขภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
เป้ าประสงค์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาปรับปรุง โครงข่ายคมนาคม สิ่ง
อานวยความสะดวกเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว

เป้ าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน
และการค้าชายแดน
เป้ าประสงค์ที่ 1 การค้าการลงทุนมีการขยายตัวเพิ่มมากขึน้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหา
ความยากจน และลดความเหลื่อมลา้ ทางสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ.
เป้ าประสงค์ที่ 2 เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รบั การศึกษาอย่างทัวถึ
่ ง
และมีคณ
ุ ภาพ และการมีงานทาของนักเรียนและนักศึกษา

เป้ าประสงค์ที่ 3 ประชาชนได้รบั การบริการภาครัฐอย่างทัวถึ
่ งและ
ภาครัฐ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลา
เป้ าประสงค์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งให้กบั บุคคล ครอบครัว และชุมชน
ให้มีความสุขอย่างยังยื
่ น โดยการสืบทอดศาสนา ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเน้ นคุณธรรมจริยธรรม

เป้ าประสงค์ที่ 5 การดาเนินโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ โครงการ
ตามพระราชดาริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพืน้ ที่สงู แบบโครงการ
หลวง เพื่อขยายผลสู่ชมุ ชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษาในพืน้ ที่
เป้ าประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่า ยกระดับสู่มาตรฐาน

เป้ าประสงค์ที่ 7 การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานทัง้ ในและนอกระบบเพิ่มขึน้
เป้ าประสงค์ที่ 8 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน แหล่งน้า ให้เหมาะสมต่อสภาพพืน้ ที่

เป้ าประสงค์ที่ 9 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการ อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้คนอยู่รว่ มกับป่ าอย่างยังยื
่ น
เป้ าประสงค์ที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
สมดุลและยังยื
่ น
เป้ าประสงค์ที่ 2 ประชาชนมีความมันคงในที
่
่ดินทากิน และอาศัยอยู่
ร่วมกับป่ าได้อย่างยังยื
่ น

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยในและ
ควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดน
เป้าประสงค์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 หมู่บ้าน/ชุมชน/สถานประกอบการ/โรงเรียน ปลอดจากยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ที่ 4 หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และหมู่บ้านยามชายแดนสามารถพึ่งพาตนเองได้
เป้าประสงค์ที่ 5 แก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ
เป้าประสงค์ที่ 6 ป้องกันและสร้างเครือข่ายเตือนภัยและบรรเทา เพื่อลด
ผลกระทบจากสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

วิธีการคิดฐานคานวณตัวชี้วัด
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2561 2565

5
5229.74

3
5,386.63

5
5,655.96

5
5,938.75

5
6,235.68

23
1,005.94

2

3

3

3

11

3

5

5

5

23

2

3

3

3

11

11

12

12

12

57

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ
เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
1.1 ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

รำยได้มำจำกค่ำใช้จ่ำยของผูเ้ ยีย่ มเยือนทีเ่ ข้ำ
มำในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รำยได้ประมำณ
กำรปี 2561 เท่ำกับ 4,980.70 ล้ำนบำท)

1.2 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของนักท่องเทีย่ ว/ผู้มาเยือน

จำนวนนักท่องเทีย่ วบวกนักทัศนำจรทีม่ ำพัก
ในสถำนพักแรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(จำนวนนักท่องเทีย่ วประมำณกำรปี 2561
เท่ำกับ 1,004,967 คน)

เป้าประสงค์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนาปรับปรุง โครงข่ายคมนาคม
สิ่งอานวยความสะดวกเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว

2.1 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของรายได้จากการท่องเทีย่ ว

รำยได้มำจำกค่ำใช้จ่ำยของผูเ้ ยีย่ มเยือนทีเ่ ข้ำ
มำในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รำยได้ประมำณ
กำรปี 2561 เท่ำกับ 4,980.70 ล้ำนบำท)

2.2 ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว/ผูม้ าเยือน

จำนวนนักท่องเทีย่ วบวกนักทัศนจรทีม่ ำพัก
ในสถำนพักแรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(จำนวนนักท่องเทีย่ วประมำณกำรปี 2561
เท่ำกับ 1,004,967 คน)

5

เป้าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP และวิสาหกิจชุมชน
3.1 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP และวิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP ปี
2562 จำนวน 357,654,,000 บำท

10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ตัวชี้วัด

วิธีการคิดฐานคานวณตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2561 2565

2

2

5

5

5

19

5

5

5

25

2

2

2

16

เป้าประสงค์ที่ 1 การค้าการลงทุนมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
1.1 ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของผู้ประกอบการนิติบุคคล

จานวนผู้ประกอบการนิติบุคคล (จริง) ที่จด
ทะเบียนจากปีก่อนหน้า (ฐานปี 2561
จานวน 522 ราย)

1.2 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของทุนจดทะเบียนของ
ผู้ประกอบการนิติบุคคล

มูลค่าทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบการนิติ
บุคคลจากปีก่อนหน้า (ฐานปี 2561 จานวน
1,123.69 ล้านบาท)

1.3 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน

มูลค่าการค้ารวม (นาเข้า - ส่งออก) เฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี (ฐานปี 2559 - 2561
มูลค่า 1,391.34 ล้านบาท)

5

5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลือ่ มล้าทางสังคม
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

วิธีการคิดฐานคานวณตัวชี้วัด

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2561 2565

ข้อมูลความจาเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ข้อ
22 ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 38,000 บาท
มีครัวเรือนที่จัดเก็บ 60,611 ครัวเรือน และ
มีครัวเรือนตกเกณฑ์ 402 ครัวเรือน

85

50

50

50

50

ร้อยละ 50

a = จานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละระดับชั้น
b = จานวนผู้เรียนที่มีทดสอบ O-NET ในแต่ละ
ระดับชั้น
c = ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
สูตรคิด
c = (a/b)*100
*ระดับชั้นแบ่งเป็น
- ชั้น ป.6, ชั้น ม.3 ,ชั้น ม.6
ฐานเดิม
ร้อยละชองผู้เรียนที่มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 50 ปีขึ้นไป
ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ปี 2560 = 10.96
- ปี 2561 = 16.68
ระดับประเทศ
- ปี 2560 = 18.94
- ปี 2561 = 21.99

16.68

17.50

19.50

20.50

22.00

22.00

เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ.
1.1 ร้อยละทีล่ ดลงของจานวนครัวเรือนที่ตก
เกณฑ์ จปฐ.

เป้าประสงค์ที่ 2 เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ
การมีงานทาของนักเรียนและนักศึกษา
2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ทุกระดับชั้น ในแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ตัวชี้วัด

2.2. ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของการเรียนต่อของผู้เรียน
แต่ละระดับเพิม่ ขึ้น

วิธีการคิดฐานคานวณตัวชี้วัด

a = จานวนผู้เรียนชั้นสูงสุดในแต่ละ
ระดับปีก่อนหน้า
b = จานวนผู้เรียนชั้นต่าสุดในแต่ละ
ระดับปีปัจจุบัน
c = ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าเรียนต่อ
สูตรคิด
c = (a/b)*100
*ระดับแบ่งเป็น
- ก่อนประถม
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า
- อุดมศึกษา/ปวส./เทียบเท่า
ฐานเดิม
- ข้อมูลจานวนนักเรียนปีการศึกษา
2560 ของชั้นสูงสุดในแต่ละระดับ
รวมจานวน 13,176 คน และ
- จานวนนักเรียนในปีการศึกษา 2561
ของชั้นต่าสุดในแต่ละระดับ
รวมจานวน 10,658 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.70

ปี 2561

ปี 2562

ร้อยละ 77.70

ร้อยละ 78.00

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563
ปี 2564
ร้อยละ 79.00

ร้อยละ 80.00

ปี 2565

ปี 2561 2565

ร้อยละ 81.00

ร้อยละ 81.00

ตัวชี้วัด

วิธีการคิดฐานคานวณตัวชี้วัด

2.3 ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของคนอายุ 15-60 ปีเต็ม
อ่านออก/เขียนไทยได้

a = จานวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 19
ในปี
b = จานวนผู้ที่ได้รับการสารวจ จปฐ.
ทั้งหมดในปี
c = ร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 19
สูตรคิด
c = (a/b)*100
ฐานเดิม
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
- ปี 2560 ข้อ 19 ผ่านเกณฑ์
93,351 คนจาก 110,526 คน
คิดเป็นร้อยละ 84.46

2.4 ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 – 59 ปี
มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ใช้ข้อมูลจากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะมีการประกาศทุกปี
ฐานเดิม
ปีการศึกษาเฉลี่ยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ปี 2559 = 6.65
- ปี 2560 = 6.46
- ปี 2561 = 6.90
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประเทศไทย
- ปี 2559 = 9.47
- ปี 2560 = 9.58
- ปี 2561 = 9.63

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2561 2565

ร้อยละ 85

ร้อยละ 86

ร้อยละ 87

ร้อยละ 88

ร้อยละ 89

ร้อยละ 89

6.90

7.50

8.20

9.00

9.70

9.70

ตัวชี้วัด

2.5 อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้สาเร็จการศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ)
ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น

วิธีการคิดฐานคานวณตัวชี้วัด

a = จานวนที่ได้งานทาจากผู้สาเร็จการศึกษาของแต่
ละระดับ (ไม่นับศึกษาต่อ) ในปีก่อนหน้า
b = จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดของแต่ละ
ระดับ(ไม่นับศึกษาต่อ)ในปีก่อนหน้า
c = ร้อยละของผู้ที่สาเร็จการศึกษา(ไม่นับศึกษาต่อ)ที่
ได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
สูตรคิด
c = (a/b)*100
*ระดับแบ่งเป็น
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า
- อุดมศึกษา/ปวส./เทียบเท่า
*ตัวชี้วัดนี้ยังไม่เคยเก็บฐานข้อมูลในภาพรวมของ
จังหวัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2561 2565

ร้อยละ 30

ร้อยละ 35

ร้อยละ 40

ร้อยละ 45

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ตัวชี้วัด

วิธีการคิดฐานคานวณตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2561 2565

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนได้รับการบริการ

ภาครัฐอย่างทั่วถึงและภาครัฐมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3.1 อัตราตายทากรกแรกเกิด ไม่เกิน 3.8 ต่อ
การเกิดมีชีพ 1,000 คน

จานวนทารกที่เสียชีวิต ที่มีอายุ ≤ 28 วัน
หารด้วย (A) ทารกที่เกิดมีชีพทั้งหมด (B)
คูณ 1,000 คานวณโดย
(A/B)x 1,000

3.8 ต่อพันฯ

3.8 ต่อพันฯ

3.8 ต่อพันฯ

3.8 ต่อพันฯ

3.8 ต่อพันฯ

ไม่เกิน 3.8
ต่อการเกิดมีชีพ
พันคน

3.2 อัตราส่วนตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพ แสนคน

จานวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด
หลังคลอด 42 วันหลังคลอด ทุกสาเหตุ ยกเว้น
อุบัติเหตุในช่วงเวลาที่กาหนด (A) หารด้วย จานวน
ทารกเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (B)
คูณด้วย 100,000 คานวณโดย (A/B) x 100,000

17 ต่อแสนฯ

17 ต่อแสนฯ

17 ต่อแสนฯ

16 ต่อแสนฯ

15 ต่อแสนฯ

ไม่เกิน 15 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน

3.3 ร้อยละของหญิงตัง้ ครรภ์ที่ได้รบั การฝาก
ครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ12 สัปดาห์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

จานวนหญิงตาม B ที่ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์
< 12 สัปดาห์(ข้อมูลสมุดสีชมพูบันทึกใน 43 แฟ้ม)
ANC (A) หารด้วย จานวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ
ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม)
LABOR (B) คูณด้วย 100 คานวณโดย (A/B)x100

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60

3.4 ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแลตาม care plan ร้อยละ 80

จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลตาม care plan (A)
หารด้วย จานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมด (B)
คูณ 100 คานวณโดย (A/B)x100

ร้อยละ80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ตัวชี้วัด

วิธีการคิดฐานคานวณตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

3.5 ผู้พิการเข้าถึงบริการสุขภาพ ร้อยละ 80
3.6 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อ
แสนประชากร

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2561 2565

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

มากกว่า
ร้อยละ 80

ไม่เกิน 6.3

ไม่เกิน 6.3

ไม่เกิน 6.3

ไม่เกิน 6.3
ต่อประชากร
100,000 คน

ไม่เกิน 23.2
ต่อแสนฯ

ไม่เกิน 23.2
ต่อแสนฯ

ไม่เกิน 23.2
ต่อแสนฯ

ไม่เกิน 23.2
ต่อแสนฯ

ไม่เกิน 23.2
ต่อประชากร
แสนคน

511 ราย

น้อยกว่า มัธย
ฐาน ปี 58-62
ร้อยละ 5

น้อยกว่า มัธยฐาน
ปี 59-63 ร้อยละ
5

น้อยกว่า มัธยฐาน
ปี 60-64 ร้อยละ
5

จานวนผู้ป่วยด้วย
โรคไข้มาลาเรีย
ลดลง

จานวนผู้พิการที่เข้ามารับบริการสุขภาพ (A)
คูณจานวนผู้พิการทั้งหมดที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (B)
คูณ 100คานวณโดย (A/B) x 100
จานวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสาเร็จ (A) หาร ประชากรกลางปี
(B) คูณ 100,000 คานวณโดย (A/B) x 100,000

3.7 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ไม่เกิน 23.2 ต่อประชากรแสนคน

จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด
(A) หาร จานวนผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด
(B) คูณ 100,000 คานวณโดย (A/B)x100,000

3.8 อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย ลดลง
ร้อยละ 5 จากค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี

จานวนผู้ป่วยผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียในปีทั้งหมด
(A) ต้องลดลง จากค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี
ร้อยละ 5
เช่น ค่ามัธยฐาน ปี 57-61
เท่ากับ 538ราย ปี 2562
ต้องมีผู้ป่วยไม่เกิน 511 ราย

ไม่เกิน 23.2
ต่อแสนฯ

ตัวชี้วัด

3.9 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
ขั้นที่ 3 ร้อยละ 80
3.10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 80
3.11 ร้อยละของครอบครัวยากจนได้รับบริการ
สวัสดิการสังคม

3.12 จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ข้าราชการ
มีจิตใจสะอาด มีจิตบริการ

วิธีการคิดฐานคานวณตัวชี้วัด

จานวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ HA
ขั้นที่ 3 ทั้งหมด (A) หาร จานวนโรงพยาบาลทั้งหมด
(B) คูณ 100 คานวณโดย (A/B)x100
จานวน รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑัพฒันาคุณภาพ รพ.สต.
ติดตาว ระดับ 5 ดาวทั้งหมด (A) หาร จานวน
รพ.สต.ทั้งหมด (B) คูณ 100
คานวณโดย (A/B)x100
ใช้ข้อมูลผู้ได้บริการสวัสดิการสังคม จากหน่วยงานสังกัด
กระทรวง พม.หาร จานวนข้อมูลผู้ได้รับบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ณ ปี 2561 จานวน 75,693 คน โดยบริการ
สวัสดิการสังคม ที่หน่วยงานกระทรวง พม. ให้บริการ
มีดังนี้
1. เงินอุดหนุนสงเคราะห์ทุกประเภท
2. ให้บริการออกบัตรประจาตัวคนพิการ
3. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4. การให้บริการกู้ยืมเงินคนพิการและผู้สูงอายุ
5. ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ
และผู้สูงอายุ
6. ให้บริการกายอุปกรณ์สาหรับคนพิการ

ปี 2561

ปี 2562

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563
ปี 2564

ร้อยละ80

ร้อยละ80

ร้อยละ80

ร้อยละ90

ร้อยละ100

ร้อยละ100

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 20

ร้อยละ 25

ร้อยละ 30

ร้อยละ 35

ร้อยละ 40

12 กิจกรรม

12 กิจกรรม

ปี 2565

ปี 2561 2565

ตัวชี้วัด

วิธีการคิดฐานคานวณตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2561 2565

80

80

80

- กลุ่มชุมชน/
หมู่บ้าน
สถานศึกษา
จานวน 5 แห่ง

- กลุ่มชุมชน/
หมู่บ้าน
สถานศึกษา
จานวน 5 แห่ง

- กลุ่มชุมชน/
หมู่บ้าน
สถานศึกษา
จานวน 10 แห่ง

เป้าประสงค์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้มีความสุข
อย่างยั่งยืน โดยการสืบทอดศาสนา ศิลปะ
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เน้นคุณธรรมจริยธรรม
4.1 ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การสืบทอดทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์
มีความพึงพอใจ

คานวณจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าประสงค์ที่ 5 การดาเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการตาม
พระราชดาริ โครงการหลวง และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อขยาย
ผลสู่ชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษาในพื้นที่
5.1 จานวนที่เพิ่มขึ้นของชุมชน/หมู่บ้าน
สถานศึกษาที่ได้รับการขยายผลการเรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริและโครงการหลวง

ปัจจุบัน
ชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา จานวนรวม 260 แห่ง
1. กลุ่มศิลปชีพ จานวน 83 กลุ่ม
2. ธนาคารข้าว 154 แห่ง
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง (กาแฟนาป่าแปกปางอุ๋ง และกาแฟบ้านรวมไทย
4. ศูนย์ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
7 แห่ง (อาเภอละ 1 แห่ง)
5. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
(หมอดินอาสา) 7 แห่ง (อาเภอละ 1 แห่ง)
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร โดย Smart Farmer 7 แห่ง
(อาเภอละ 1 แห่ง)

ตัวชี้วัด

วิธีการคิดฐานคานวณตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2561 2565

เป้าประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
และเพิ่มมูลค่า ยกระดับสู่มาตรฐาน
6.1 จานวนแปลง/ฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์เกษตรได้รบั
การรับรองมาตรฐานต่างๆเพิ่มขึ้น

ปริมาณจานวนแปลง/ฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
ในปี 62 (ฐานข้อมูล GAP พืช สัตว์ ประมง ข้าว)

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

6.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายสินค้า
เกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชม

รายได้วิสาหกิจชุมชนในปี 2562
จานวน 32,863,800 บาท

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ไม่ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ

ร้อยละ 5
(667 คน)

ร้อยละ 5
(700 คน)

ร้อยละ 10
2,002 คน

- โครงสร้าง
พื้นฐาน (ถนน,ระบบ
ประปา ฯลฯ) 20
แห่ง
- แหล่งน้า 12
โครงการ

- โครงสร้าง
พื้นฐาน (ถนน,ระบบ
ประปา ฯลฯ) 20
แห่ง
- แหล่งน้า 9
โครงการ

- โครงสร้างพื้นฐาน
(ถนน,ระบบประปา
ฯลฯ) 20 แห่ง
- แหล่งน้า 35
โครงการ

เป้าประสงค์ที่ 7 การยกระดับคุณภาพชีวติ
แรงงานทั้งในและนอกระบบเพิ่มขึ้น
7.1 ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของแรงงานทั้งในและนอก
ระบบได้รบั การพัฒนาทักษะด้านอาชีพและ
ฝีมือแรงงาน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของปีก่อนหน้า (ที่ได้รับโครงการ)
โดยใช้ปี 2562 เป็นฐานแรก (ซึ่งเป็นปีแรกที่มีข้อมูล)

635 คน

เป้าประสงค์ที่ 8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งน้า ให้เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่
81 จานวนโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้าที่ได้รับ
การพัฒนา

1. จานวนโครงสร้างพื้นฐาน
2. จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนา

- โครงสร้างพื้นฐาน
(ถนน,ระบบประปา
ฯลฯ) 27 แห่ง
- แหล่งน้า 2
โครงการ

- โครงสร้างพื้นฐาน
(ถนน,ระบบประปา
ฯลฯ) 26 แห่ง
- แหล่งน้า 6
โครงการ

7.90 ktoe

ร้อยละ 5
(8.29 ktoe)

ร้อยละ 5
(8.34 ktoe)

ร้อยละ 5
(8.39 ktoe)

ร้อยละ 5
(8.44 ktoe)

ปริมาณการใช้
พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น 41.36
ktoe)

ร้อยละ 5
2,513,586 หน่วย
(ลดลง 132,293
หน่วย)

ร้อยละ 1
2,487,127
หน่วย
(ลดลง 158,752
หน่วย)

ร้อยละ 1
2,460,668 หน่วย
(ลดลง 185,211
หน่วย)

ร้อยละ 1
2,434,209
หน่วย
(ลดลง 211,670
หน่วย

ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าลดลง
926,055 หน่วย

- โครงสร้าง
พื้นฐาน (ถนน,
ระบบประปา
ฯลฯ) 20 แห่ง
- แหล่งน้า 6
โครงการ

เป้าประสงค์ที่ 9 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
9.1 ร้อยละการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี
2560 จานวน 7.90 ktoe (การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2560)

9.2 ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานราชการ 59 หน่วยงาน 2,645,879 หน่วย
ที่รายงานผลการใช้พลังงานในระบบ e-report ปี 2561
รวม 2,645,879 หน่วย (ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2562
ลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2561, ปี 2563 ลดลง
ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2561,ปี 2564 ลดลง ร้อยละ 1
เมื่อเทียบกับปี 2561 )

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน)
ตัวชี้วัด

วิธีการคิดฐานคานวณตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2561 2565

ใช้เกณฑ์เนื้อที่ป่าทั้งหมดของจังหวัด ปี 2561
เนื้อที่ป่า จานวน 6,860,611.94 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
85.99 ของพื้นที่จังหวัด
ใช้เป้าหมายปี 2562 เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน
120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีจานวนวันที่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน จานวน 24 วัน

ร้อยละ 85.99

ร้อยละ 85.99

ร้อยละ 85.99

ร้อยละ 85.99

ร้อยละ 85.99

ร้อยละ 85.99

24 วัน

ไม่เกิน 18 วัน

ไม่เกิน 12 วัน

ไม่เกิน 6 วัน

ไม่เกิน 6 วัน

ใช้เป้าหมายปี 2562 จานวนจุดความร้อน
1,633 จุด
ใช้เป้าหมายปี 2562 จานวนปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 35,714.08 ตัน

ลดลงร้อยละ 5

ลดลงร้อยละ 5

ลดลงร้อยละ 10

ลดลงร้อยละ 10

ลดลงร้อยละ 10

ลดลงร้อยละ 40

ร้อยละ 20

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

440 คน

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 30

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

ร้อยละ 25

ร้อยละ 30

ร้อยละ 100

เป้าประสงค์ที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน
1.1 ร้อยละของพืน้ ที่ป่าที่คงสภาพ
1.2 จานวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(PM 10) เกินมาตรฐานลดลง
1.3 จานวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง
1.4 จานวนปริมาณขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนมีความมั่นคงใน
ที่ดินทากิน และอาศัยอยู่รว่ มกับป่าได้ อย่าง
ยั่งยืน
2.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 ร้อยละของการจัดสรรทีด่ ินทากินให้แก่ชุมชน
(คทช.)

การส่งเสริมให้ความรู้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการให้คนอยู่ร่วมกับป่า
อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายผู้ผ่านการมีส่วนร่วมในปี
2562 จานวน 440 คน เป็นฐานการคานวณ
ใช้เป้าหมายพื้นที่ คทช. ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จานวน 90,134 ไร่

ร้อยละ 10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ตัวชี้วัด

วิธีการคิดฐานคานวณตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2561 2565

7 กิจกรรม

7 กิจกรรม

7 กิจกรรม

7 กิจกรรม

7 กิจกรรม

35 กิจกรรม

84 ครั้ง

84 ครั้ง

168 ครั้ง

10

10

10

10

10

10

5

5

5

เป้าประสงค์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม
1.1 จานวนกิจกรรมการจัดงานเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริยแ์ ละสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์
1.2 จานวนกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมการ
บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
เป้าประสงค์ที่ 2 หมู่บ้าน/ชุมชน/สถาน
ประกอบการ/โรงเรียน ปลอดจากยาเสพติด
2.1 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของจานวนหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
2.2 ร้อยละเพิม่ ขึ้นของสถานประกอบการสีขาว
และโรงเรียนปลอดยาเสพติด

โครงการปลูกฝังสานึกรักสามัคคีและเสริมสร้าง
ความปรองดอง ประจาปี 2561 จานวน 7 ครั้ง
ในพื้นที่ 7 อาเภอ ผู้เข้าร่วมการอบรม
กานันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป
อาเภอละ 200 คน
เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 7 กิจกรรม

สถานศึกษา
ปี 2560 มีโรงเรียนปลอดยาเสพติด
ที่เข้าโครงการปลอดยาเสพติด 23 โรงเรียน
ปี 2561 มีโรงเรียนปลอดยาเสพติดที่เข้าโครงการ
ปลอดยาเสพติด 17 โรงเรียน
สถานประกอบการ
ปี 2562 มียอดสะสมสถานประกอบการกิจการที่เข้าสู่
โครงการโรงงานสีขาว จานวน 132 แห่ง

เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
3.1 ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สนิ เทียบกับค่าย้อนหลัง 3 ปี

10

10

ตัวชี้วัด

วิธีการคิดฐานคานวณตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2561 2565

จานวนหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
ตามแนวพระราชดาริ (พมพ.) จานวน 54 หมู่บ้าน
20 ตาบล 7 อาเภอ
ปี 2561 ดาเนินการแล้ว 15 หมู่บ้าน
ปี 2562 ดาเนินการแล้ว 27 หมู่บ้าน

4 หมู่บ้าน

4 หมู่บ้าน

4 หมู่บ้าน

54 หมู่บ้าน

จานวนผู้ที่มีคุณสมบัติขอสัญชาติและสถานะ
จานวน 21,849 ราย
ปี 2561 ดาเนินการแล้ว 2,842 ราย
ปี 2562 ดาเนินการแล้ว 737 ราย

800 ราย

800 ราย

800 ราย

2,400

เป้าประสงค์ที่ 4 หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริและหมู่บ้านยาม
ชายแดนสามารถพึ่งพาตนเองได้
4.1 จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
เพื่อความมั่นคง

เป้าประสงค์ที่ 5 แก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ
5.1 จานวนบุคคลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจาก
จานวนผู้มีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติและสถานะ
เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
เป้าประสงค์ที่ 6 ป้องกันและสร้างเครือข่าย
เตือนภัยและบรรเทา เพื่อลดผลกระทบ
จากสาธารณภัย
6.1 ร้อยละของเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่ได้รับการทบทวน

จานวนเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 50 อปท.

100

ที่มำ : ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์

ที่มำ : ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์

ที่มำ : ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์

ที่มำ : ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์

ที่มำ : ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : กำรยกระดับและพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพและยั่งยืน
เป้ำประสงค์

แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์
1. สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพิ่มศักยภาพการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเทีย่ ว
ให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย
2. ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ การกีฬา วิถีชีวิต วัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการตามพระราชดาริ วนเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
5. ส่งเสริม พัฒนาการตลาด กิจกรรมและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
6. พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว ระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัยและบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ ว
7. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
8. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเทีย่ ว เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเทีย่ วและแหล่งท่องเทีย่ ว
9. ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี วิสาหกิจชุมชน และ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (C-POT)

ต้นทำง
แนวทำง
หลัก
แนวทำง
รอง

กลำงทำง

ปลำยทำง

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ
สุขภาพ การกีฬา วิถีชีวิตวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาปรับปรุง
โครงข่ายคมนาคม
สิ่งอานวยความสะดวกเชือ่ มโยงเส้นทางการท่องเทีย่ ว
และแหล่งท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จาก
การท่องเที่ยว

ร้อยละ 5

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของนักท่องเที่ยว
และผู้มาเยือน

ร้อยละ 3

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP
และวิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ 12

ตัวอย่ าง : ห่ วงโซ่ คุณค่ า Value Chain ประเด็นยุทธศาสตร์ -การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่ องเทีย่ ว
จัดตั้งองค์กรบริ หาร
เพื่อกาหนดนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจ
พัฒนาจัดการความรู ้ทกั ษะ
ภาคการผลิตสิ นค้า และบริ การ

เพิม่ ขีดความสามารถและสนับสนุน
เทคโนโลยีการบริ หารการผลิตและ
บริ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และLogistics

สร้างโอกาส อาชีพ และเพิ่มช่องทาง
การตลาดเพื่อการแข่งขัน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
และสื่ อสารการตลาด

จัดวางโครงสร้างองค์กร
บริ หารระดับจังหวัด และ
อาเภอ

กาหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

สร้างศูนย์การเรี ยนรู ้
พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด

กาหนดหลักสูตร
อบรมการพัฒนา
เศรษฐกิจ

ศึกษา หารู ปแบบ และ
กระบวนการบริ หารด้าน
การผลิตและบริ การ

เพิ่มสมรรถนะของ
ผูน้ าการบริ หาร
การเปลี่ยนแปลง

จัดทาแผนแม่บท
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานจังหวัด

ส่งเสริ ม สนับสนุน
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และLogistics
แบบบูรณาการ

จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
อบรม ทักษะ อาชีพ
แก่กลุ่มเป้ าหมาย
จัดทาแผนการตลาด
เพื่อสนับสนุนการผลิต
และการบริ การ

จัดทาแผนแม่บทพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวจังหวัด

กาหนดหลักสูตรอบรม
อาชีพ ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
และกลุ่มเป้ าหมาย
สร้างเสริ มดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก

แผนดาเนินงานพัฒนา
เศรษฐกิจจังหวัด

แผนบริ หารความรู ้
การพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
จังหวัด
พัฒนาข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยี
เชื่อมโยงข้อมูล
พัฒนาจัดการความรู ้
และข้อมูลข่าวสารด้าน
Logistics
การพัฒนาจัดการ
ความรู ้แก่กลุ่ม
เป้ าหมาย

กากับ ควบคุมและติดตาม
ประเมินผลดาเนินงาน เพื่อ
บรรลุเป้ าหมายของแผน

กากับติดตามการจัด
ความรู ้เพื่อปรับปรุ ง
แก้ไขให้บรรลุตามแผน
สนับสนุนเครื่ องมือ
และเทคโนโลยี
การบริ หาร

กากับ ติดตามดาเนินงาน
และปรับปรุ งแก้ไข เพื่อ
บรรลุเป้ าหมายของแผน
เพิม่ ช่องทางตลาด
สิ นค้าภาคการผลิต
และบริ การ

สื่ อสารการตลาด
สิ นค้า การผลิต และ
บริ การตามกลุ่มเป้ าหมาย

กากับ ติดตามดาเนินงาน
ตามแผน เพื่อบรรลุ
เป้ าหมายการ
เปลี่ยนแปลงจังหวัด

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 : พัฒนำศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรค้ำชำยแดน
แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อรองรับการเปิดด่านสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, กลุ่ม BIMSTEC, และกลุ่ม ASEAN
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร
3. ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
4. ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข
และเปิดประตูสู่ตะวันตก
5. พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้

ต้นทำง

กลำงทำง

ปลำยทำง

แนวทำง
หลัก

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

สร้ำงศักยภำพกำรแข่งขัน

ยกระดับควำมสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อกำรค้ำ

แนวทำง
รอง

- การเปิดด่านถาวรและการให้บริการ
อานวยความสะดวก แบบ one stop
service
- การพัฒนาปรับปรุงเส้นทาง ถนนเข้าจุด
ผ่อนปรนการค้าชายแดน
- การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า (เช่น
ระบบโกดัง เพื่อให้เป็นจุดเปลี่ยนถ่าย
สินค้าจากรถใหญ่เป็นรถขนาดเล็กลง
เป็นต้น)

- การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตและการบริโภคสินค้า
- การพัฒนาฐานข้อมูลตลาดและปริมาณการนาเข้าและ
การส่งออก (trade & Market Intelligence)
- การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
- การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันรองรับการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน (โดย
ให้ความสาคัญการพัฒนาผู้ประกอบการหรือคนในพื้นที่
ให้มีความพร้อมและสามารถได้รบั ประโยชน์จากการเปิด
ด่านให้มากที่สุด
- การส่งเสริม พัฒนาการรวมกลุ่มผู้ประกอบการการค้าชายแดสน
- การสร้างและขยายเครือข่ายการค้าชายแดนและการ
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
- การยกระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology
Readiness)
- พัฒนาแรงงานให้มีฝีมือเพื่อรองรับการค้าชายแดนและการลงทุน
(เช่น การพัฒนาด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น)
- การลดต้นทุนในการบริหารจัดการและเก็บรักษาสินค้า
คงคลัง
- การจัดการด้านศุลกากร (ส่งออก/นาเข้า)

- การเชื่อมความสัมพันธ์กับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เพื่อการค้า
การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม
- การจัดตลาดนัดการค้าชายแดน

เป้ำประสงค์
การค้าการลงทุน
มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ประกอบการ
นิติบุคคล

ร้อยละ 5

2. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของทุนจด
ทะเบียนของ
ผู้ประกอบการนิติ
บุคคล

ร้อยละ 5

3. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การค้าชายแดน

ร้อยละ 2

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 : กำรยกระดับคุณภำพชีวิต แก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

1. ส่งเสริมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ที่สามารถพัฒนาได้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ประมง ค้าขาย หัตถกรรม อุตสาหกรรม บริการ และด้านอื่น ๆ
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา และส่งเสริมเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
5. เพิ่มโอกาสและพัฒนาทักษะในการทางานเพื่อการมีงานทาให้กับนักศึกษา และเยาวชน
6. พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข และระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคม และส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง
8. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
10. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรภาครัฐมีจิตใจสะอาด มีจิตบริการ
11. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธ์
12. ขยายผลการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการตามพระราชดาริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่พื้ นที่เป้าหมาย
13. ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่า
14. ส่งเสริมการเพิ่มด้านทักษะอาชีพและฝีมือแรงงานของแรงงานทั้งในและนอกระบบ
15. ส่งเสริมการมีงานทา การสร้างรายได้ของแรงงานทั้งในและนอกระบบ
16. ส่งเสริมพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ไฟฟ้า แหล่งน้า ให้เหมาะสมกับพื้นที่
17. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ.
เป้าประสงค์ที่ 2 เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ และการมีงานทาของนักเรียนและนักศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและ
ภาครัฐ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยการสืบทอดศาสนา ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเน้นคุณธรรมจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 5 การดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการตามพระราชดาริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง เพื่อขยายผลสู่ชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษาในพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่ายกระดับสู่
มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 7 การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในและนอกระบบ
เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้า ให้เหมาะสมต่อ
สภาพพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ 9 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวทำง
หลัก
แนวทำง
รอง

ต้นทำง

กลำงทำง

พัฒนำศักยภำพผู้เรียน เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ พัฒนำด้ำนกำร
สำธำรณสุข และส่งเสริมให้ประชำชนได้รับบริกำรของรัฐอย่ำงทั่วถึง

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนทำ

- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกระดับใน
ทุกระดับ
- สร้างโอกาสและแนวทางในการเข้าสู่การศึกษาในระดับสูง/ช่องทาง
อาชีพสาหรับเยาวชนที่จบการศึกษา
- พัฒนาบุคลากรและสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา และส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
- พัฒนาบุคลากรด้านการสาธารณสุข และระบบการให้บริการที่มี
คุณภาพ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ
- ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับบริการจากภาครัฐ
อย่างทั่วถึง
- การดูแลผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว
- ยกระดับสมรรถนะบุคลากรภาครัฐให้มีจิตใจสะอาด มีจิตบริการ

- พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน และเส้นทางคมนาคมสายหลักให้มี
ความสะดวก ปลอดภัย
- ขยาย/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า ไฟฟ้า
- การสร้างอาชีพที่เหมาะสมประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะครัวเรือนที่ตกเกณฑ์
จปฐ.
- การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่า
- ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการสร้างเครือข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
กระจายรายได้อย่างทั่วถึง
- การพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานทั้งในและนอกระบบ และส่งเสริมการมีงานทาเพื่อ
สร้างรายได้
- การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริสู่พื้นที่เป้าหมาย

ปลำยทำง
พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ และปลอดภัย
- ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
- วางระบบการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
- ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
- การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีดี
ปลอดภัยและมีคุณภาพ

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 : กำรยกระดับคุณภำพชีวิต
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละที่ลดลงของจานวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.

ร้อยละ 50

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกระดับชั้น
ในแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป

ร้อยละ 20.50

3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการเรียนต่อของผู้เรียนแต่ละ
ระดับเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80.00

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านออก/
เขียนไทยได้

ร้อยละ 88

5. ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 – 59 ปี มีจานวนปี
การศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

9.00

6. อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้สาเร็จการศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1
ปี เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 45

7. อัตราตายทากรกแรกเกิด ไม่เกิน 3.8 ต่อ การเกิดมี
ชีพ 1,000 คน

3.8 ต่อพันฯ

8. อัตราส่วนตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพ แสนคน
ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพ แสนคน

16 ต่อแสนฯ

9. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง
แรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

10. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล
ตาม care plan ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

11. ผู้พิการเข้าถึงบริการสุขภาพ ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

12. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อ แสนประชากร

ไม่เกิน 6.3

13. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 23.2 ต่อประชากรแสนคน

ไม่เกิน 23.2 ต่อแสนฯ

14.. อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย ลดลงร้อยละ 5 จากค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี

น้อยกว่า มัธยฐาน ปี
59-63 ร้อยละ 5

15. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 3 ร้อยละ 80

ร้อยละ90

16. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

17. ร้อยละของครอบครัวยากจนได้รับบริการสวัสดิการสังคม

ร้อยละ 30

18. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตใจสะอาด มีจิตบริการ

12 กิจกรรม

19. ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสืบทอดทางศาสนา ศิลปะ
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ มีความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

20. จานวนที่เพิ่มขึ้นของชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา ที่ได้รับการขยายผลการ
เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริและโครงการหลวง

5 แห่ง

21. จานวนแปลง/ฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์เกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5

22. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและฝีมือแรงงาน

ร้อยละ 5

23. จานวนโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนา

- โครงสร้างพื้นฐาน
(ถนน,ระบบประปา
ฯลฯ) 20 แห่ง - แหล่ง
น้า 12 โครงการ

24. ร้อยละการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5

25. ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง

ร้อยละ 1

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 : กำรจัดกำร อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่ำอย่ำงยั่งยืน
เป้ำประสงค์

แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์

เป้าประสงค์ที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนมีความมั่นคงใน
ที่ดินทากิน และอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่าง
ยั่งยืน

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2. ป้องกันและรักษาป่าที่สมบูรณ์ให้คงสภาพ
3. ป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. บริหารจัดการในระบบ single command ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตรายต้นทาง และส่งเสริมให้เป็นเมืองปลอดขยะ

ต้นทำง
แนวทำง
หลัก

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทำง
รอง

- การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
การตัดไม้ทาลายป่า
- การป้องกัน
การพังทลายของดิน
- การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกัน ดูแลป่าไม้
- การพัฒนาแหล่งน้า
แหล่งกักเก็บน้าให้
สมบูรณ์

- การฟื้นฟูและ
ปรับปรุงคุณภาพดิน
โดยเฉพาะในพื้นที่
เกษตรกรรม
- การฟื้นฟูสภาพป่า/
ระบบนิเวศน์
-การส่งเสริมเกษตรกร
และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์
ดิน อนุรักษ์ป่า
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในชุมชน
- การปลูกพืชเชิงวน
เกษตรและให้คนอยู่
ร่วมกับป่าไม้

กลำงทำง
การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควัน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมืออนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

- การให้ความรู้และบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
-การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
พืชทดแทนที่สามารถทารายได้
ให้เกษตรกรเพื่อลดการปลูกพืชที่มี
การเผาตอซัง เช่น ส่งเสริมการปลูก
กาแฟ สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการพระราชดาริ เป็นต้น
- การประชาสัมพันธ์และเตรียม
ความพร้อมโดยใช้ความมีส่วนร่วม
ของชุมชน เช่น สร้างแนวกันไฟ
การเฝ้าระวังตรวจตรา เป็นต้น
- การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและขยายผลองค์ความรู้
ให้บุคลากรมีความสามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน
(เช่น การนาวัสดุเหลือใช้มาใช้เป็น
พลังงานทดแทน เพื่อลดการเผา)

- การสร้างเครือข่ายเร่งรัด
การรักษาธรรมชาติ
- การพัฒนาและกระตุ้น
บทบาทของภาคีเครือข่าย
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- การเผยแพร่องค์ความรู้/
สร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ดิน
ให้ชุมชนในพื้นที่
- การสร้างความมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดูแล
พื้นที่สีเขียวจัดทาระบบ
บริหารจัดการพื้นที่สีเขียว
ในชุมชน
- ส่งเสริมการจัดการขยะมูล
ฝอยให้ถูกต้องและส่งเสริมให้
เป็นเมืองปลอดขยะ

ปลำยทำง
พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่
การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
- การพัฒนาระบบโครงสร้าง
การทางานเชิงบูรณาการของ
หน่วยงานและชุมชนที่
เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและองค์ความรู้
เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- การส่งเสริมให้เกิดการจัดทา
แผนชุมชนเพื่อการใช้
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน โดยมี
คณะกรรมการทั้งในระดับ
จังหวัด และระดับชุมชน
ท้องถิ่น
- การจัดทาระบบประเมินผล
การดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
- การเร่งรัดการจัดสรรที่ดิน
ทากินให้แก่ชมุ ชน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละของพื้นที่ป่าที่คง
สภาพ

ร้อยละ
85.99

2. จานวนวันที่มีค่าฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM 10)
เกินมาตรฐานลดลง

ไม่เกิน
12 วัน

3. จานวนจุดความร้อน
(Hotspot) ลดลง

ลดลง
ร้อยละ 10

4. จานวนปริมาณขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย
ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

5. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การอนุรักษ์
ฟื้นฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 10

6. ร้อยละของการจัดสรร
ที่ดินทากินให้แก่ชุมชน
(คทช.)

ร้อยละ 25

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 : กำรพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยในและควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดน
แนวทำงกำรพัฒนำ/กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการปกป้องสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์
2. ส่งเสริมการดาเนินการของจิตอาสาและการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
3. สนับสนุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
6. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บา้ นพัฒนาเพือ่ ความมั่นคงอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ และหมู่บ้านยามชายแดน
7. เร่งรัดการกาหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย
8. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต้นทำง

กลำงทำง

ปลำยทำง

แนวทำง
หลัก

ปลูกฝังจิตสานึก จิตอาสา
และสร้างปรองดองสมานฉันท์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความสงบสุขตามแนวชายแดน

แนวทำง
รอง

- ส่งเสริมการปกป้องสถาบันและการปรองดอง
สมานฉันท์
- ส่งเสริมการดาเนินการของจิตอาสาและการ
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

- สนับสนุน ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่
สาคัญ จุดล่อแหลม อาทิ การติดตั้งกล้องวงจรปิด
- การสร้างความเชื่อมัน่ ให้ประชาชนรู้สึก
ถึงความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

- ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านพัฒนา
เพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และหมู่บ้านยามชายแดน
- เร่งรัดการกาหนดสถานะบุคคล
ตามกฎหมาย
- การจัดระบบป้องกันและสื่อสาร
เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน อาทิ
การจัดระเบียบ การสัญจรข้ามแดน
การลาดตระเวน เฝ้าตรวจการ
- วางแผนจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เพื่อขจัดขัดขวางและลดอิทธิพลหรือ
การแทรกซึมของฝ่ายตรงข้าม
- การสร้างความเข้มแข็งกลไกระดับ
ท้องถิ่นทั้ง 2 ประเทศ เพื่อกระชับ
ความร่วมมือ
- การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดทั้งใน
และต่างประเทศ

เป้ำประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 หมู่บ้าน/ชุมชน/สถาน
ประกอบการ/โรงเรียน ปลอดจากยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ที่ 4 หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริและหมู่บา้ นยามชายแดน
สามารถพึ่งพาตนเองได้
เป้าประสงค์ที่ 5 แก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ
เป้าประสงค์ที่ 6 ป้องกันและสร้างเครือข่ายเตือนภัย
และบรรเทา เพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัย
ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

1. จานวนกิจกรรมการจัดงานเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

7
กิจกรรม

2. จานวนกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม
การบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์

84 ครั้ง

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

ร้อยละ
10

4. ร้อยละเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการสี
ขาวและโรงเรียนปลอดยาเสพติด

ร้อยละ
10

5. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดี
ประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เทียบกับ
ค่าย้อนหลัง 3 ปี

ร้อยละ 5

6. จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาเพื่อความมั่นคง

4
หมู่บ้าน

7. จานวนบุคคลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจาก
จานวนผู้มีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติและสถานะเข้า
เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

800 ราย

8. ร้อยละของเครือข่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่ได้รับการทบทวน

การเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แผนและนโยบายความมั่นคง นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ และประเด็นการพัฒนาของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

1

เป้าหมาย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ

2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แผนและนโยบายความมั่นคง

การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายแผนแม่บท
รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
แผนย่อย
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เป้าหมายแผนย่อย
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดแผนย่อย
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (ขยายตัวร้อยละ 10)
แนวทางการพัฒนา
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

3
แผนพัฒนาภาคเหนือ

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์
อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้า และบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม

3

พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสต์ที่ 1 : การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน

เป้าประสงค์ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ สุขภาพ การกีฬา
วิถีชีวิตวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาปรับปรุง โครงข่ายคมนาคม
สิ่งอานวยความสะดวกเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้รายจากการท่องเที่ยว
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพิ่มศักยภาพการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ให้มีความสวยงาม
สะอาด และปลอดภัย
2. ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ การกีฬา วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการตามพระราชดาริ วนเกษตร เกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์
4. ส่งเสริม พัฒนาการตลาด กิจกรรมและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
5. พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว ระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัยและ
บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
6. พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว ระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัยและ
บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว

โครงการ
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

แผนพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป้าประสงค์ 3 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน

ตัวชี้วัด
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
วิสาหกิจชุมชน และ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (C-POT)

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
2. โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก
4.4.3 เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ

2
แผนปฏิรูปประเทศ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทด้านการต่างประเทศ
เป้าหมายของแผนแม่บท
การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรภูมิในประชาคมโลก
แผนย่อย
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
เป้าหมายแผนย่อย
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการและความเชื่อมโยง
ที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น
ตัวชี้วัดแผนย่อย
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความเชื่อมโยง และนวัตกรรม
ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี (อาทิ จานวนโครงการ/ความร่วมมือ/ความตกลง )
(เฉลี่ยร้อยละ) (มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5 - 10)
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจายความเจริญและโอกาส
ทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เป้าหมาย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้

แผนและนโยบายความมั่นคง

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย

3
แผนพัฒนาภาคเหนือ
ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยง
กับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC
เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้า
ต่างประเทศ

3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
เป้าประสงค์ 1 การค้าการลงทุน มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน
2. จานวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ และการลงทุน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อรองรับการเปิดด่านสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, กลุ่ม BIMSTEC, และกลุ่ม ASEAN
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร
3. ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
4. ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข และเปิดประตูสู่ตะวันตก
5. พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้
โครงการ
1. โครงการพัฒนาเส้นทางการค้าและการลงทุนประเทศเพื่อนบ้านด้านตะวันตก
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1

2

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านเศรษฐกิจฐานราก

ด้านการพัฒนาการเรียนรู้

เป้าหมายแผนแม่บท
รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้
น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายอย่าง
ต่อเนื่อง
แผนย่อย
การยกระดับศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เป้าหมายแผนย่อย
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดแผนย่อย
อัตราการเติบโตของรายได้ของ
กลุ่มประชากรร้อยละ 40
ที่มีรายได้ต่าสุด(เฉลี่ยร้อยละ) ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี
แนวทางการพัฒนา
เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
เพื่อยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจฯ

เป้าหมายแผนแม่บท
คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 ....
แผนย่อย
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
เป้าหมายแผนย่อย
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
ตัวชี้วัดแผนย่อย
1. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาในระดับสูง
ตามมาตรฐานนานาชาติ
(ร้อยละ 50)
2. อัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20)
3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 80)
แนวทางการพัฒนา
พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ

ด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ดี

ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม

เป้าหมายแผนแม่บท
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความ
เป็นอยู่ดี
แผนย่อย
การกระจายบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
เป้าหมายแผนย่อย
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความ
เหลื่อมล้าลดลง
ตัวชี้วัดแผนย่อย
ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ด้านสุขภาพ
(ทุกจังหวัด ไม่ต่ากว่า 0.67)
แนวทางการพัฒนา
ปฏิรูประบบการจัดบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการ
ดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงไปยังส่วนภูมิภาค
โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พัฒนารูปแบบและ
คุณภาพการบริการปฐมภูมิและ
เพิ่มขีดความสามารถของระบบและ
บุคลากร รวมทั้ง จัดให้มีกลไก
ช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการ
ชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความ
ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง
บริการจากสถานพยาบาลของรัฐ
ในพื้นที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายการ
เดินทางไปสถานพยาบาลรวมทั้งจัด
ให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งใน
ด้านการให้คาปรึกษา การควบคุม
และป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา
เรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริม
ด้านสุขอนามัย

เป้าหมายแผนแม่บท
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
แผนย่อย
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่
ดี
เป้าหมายแผนย่อย
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความ
พร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจ
ในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
ตัวชี้วัดแผนย่อย
ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรม
การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
(ร้อยละต่อปี)
แนวทางการพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่าน
การเลี้ยงดูในครอบครัวฯ/
บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย
คุณธรรม จริยธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียน
การสอนในและนอกสถานศึกษาฯ /
สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง
ศาสนาฯ/ปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานฯ

ด้านการเกษตร

ด้านศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เป้าหมายแผนแม่บท
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น
แผนย่อย
1. เกษตรปลอดภัย
2. เกษตรแปรรูป
เป้าหมายแผนย่อย
– สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น
- ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น
- สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดแผนย่อย
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
สินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ)
(ขยายตัว ร้อยละ 3) 2. ดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร
3. อัตราการขยายตัวของมูลค่า
สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ขยายตัว ร้อยละ 3)
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน
ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ
ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตาม
หลักการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร
และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐาน
ขั้นสูง

เป้าหมายแผนแม่บท
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
แผนย่อย
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน
เป้าหมายแผนย่อย
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่ม
ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้
เต็มศักยภาพสามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดแผนย่อย
ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี)
(ปี 2560 อยู่ที่ 272,477 บาท/คน)
(ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5)
แนวทางการพัฒนา
ยกระดับศักยภาพ ทักษะและ
สมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้
มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและ
ความต้องการของตลาดงานฯ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
เป้าหมายแผนแม่บท
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศดีขึ้น
แผนย่อย
1. โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคม และบบโลจิสติกส์
2. โครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน
เป้าหมายแผนย่อย
1. ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศลดลง
2. การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิต
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดแผนย่อย
1. สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
2. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
ที่ผลิตได้ภายในประเทศ
ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และ
เชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ
ของพลังงานขั้นสุดท้าย)
แนวทางการพัฒนา
1. การขนส่งทางถนน พัฒนา
โครงข่ายถนนเพื่อรองรับ
ปริมาณความต้องการเดินทาง
และขนส่งสินค้าฯ
2. สนับสนุนการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนฯ

1

2

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านเศรษฐกิจฐานราก

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

แผนและนโยบาย
ความมั่นคง

นโยบายรัฐบาล

ด้านการพัฒนาการเรียนรู้

1.ด้าน
การเมือง

1. การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์

2.ด้านการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน

ด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

3.ด้านกฎหมาย

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
การแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

2. การสร้างความเป็น
ธรรม
ลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม

5.ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการเกษตร

7. ด้าน
สาธารณสุข

6.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

5. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน

ด้านศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

8.ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

9.ด้าน
สังคม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

10.ด้านพลังงาน

11.ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัย
และนวัตกรรม

9. การพัฒนา
ภาค
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

9.การพัฒนา
ระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกัน
ทางสังคม

10.การฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
การรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน

11.การปฏิรูป
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ

10. ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา

การรักษาความมั่นคง
ด้านอาหารและน้า

1.การปกป้อง
และเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัต
ริย์

2.การสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของ
ประเทศ และความ
สงบสุขของประเทศ

3.การทานุ
บารุงศาสนา
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

3

แผนพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3

4.ด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

4.การสร้าง
บทบาท
ของไทยในเวทีโลก

5.การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ไทย

6.การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจและ
การกระจาย
ความเจริญสู่
ภูมิภาค

8.การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย

12.การป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
และ
กระบวนการ
ยุติธรรม

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

แผนพัฒนาภาคเหนือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาค
บริการ

7.การพัฒนา
สร้าง
ความเข้มแข็ง
จาก
ฐานราก

-

พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1
ส่งเสริม
สนับสนุน
ให้ครัวเรือน
ผ่านเกณฑ์ จปฐ.

เป้าประสงค์ที่ 2
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ และการมีงานทาของ
นักเรียนและนักศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 3
ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐ
อย่างทั่วถึงและภาครัฐ
มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 4
สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคล
ครอบครัว
และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
โดยการสืบทอดศาสนา ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเน้นคุณธรรมจริยธรรม

เป้าประสงค์ที่ 5
การดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการตามพระราชดาริ โครงการหลวง และ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อ
ขยายผลสู่ชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษาในพื้นที่
อย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์ที่ 6
ส่งเสริมการผลิต
สินค้า
เกษตรและเพิ่มมูลค่า
ยกระดับสู่มาตรฐาน

เป้าประสงค์ที่ 7
การยกระดับคุณภาพชีวิต
แรงงานทั้งในและ
นอกระบบเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 8
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งน้า ให้เหมาะสม
ต่อสภาพพื้นที่

เป้าประสงค์ที่ 9
ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
เป้าประสงค์ที่
1
ส่งเสริม
สนับสนุน
ให้ครัวเรือน
ผ่านเกณฑ์ จปฐ.

ตัวชี้วัด
ร้อยละที่ลดลงของ
จานวนครัวเรือนที่
ตกเกณฑ์ จปฐ.

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมครัวเรือนที่ตก
เกณฑ์ จปฐ. ที่สามารถ
พัฒนาได้ให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น โดยการ
ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์ประมง
ค้าขาย หัตถกรรม
อุตสาหกรรม บริการ
และด้านอื่น ๆ ภายใต้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ประชาชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

เป้าประสงค์ที่ 2
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ และการมีงานทาของ
นักเรียนและนักศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 3
ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและภาครัฐ
มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 4
สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
โดยการสืบทอดศาสนา ศิลปะ
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเน้นคุณธรรม
จริยธรรม

เป้าประสงค์ที่ 5
การดาเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการตามพระราชดาริ
โครงการหลวง และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง เพื่อขยายผลสู่ชุมชน/
หมู่บ้าน และสถานศึกษาในพื้นที่
อย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์ที่ 6
ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรและเพิ่มมูลค่า
ยกระดับสู่มาตรฐาน

เป้าประสงค์ที่ 7
การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต
แรงงานทั้งในและ
นอกระบบเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ทุกระดับชั้น ในแต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้น
ไป
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการเรียน
ต่อ
ของผู้เรียนแต่ละระดับเพิ่มขึ้น
4. ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15
–
59 ปี มีจานวนปีการศึกษา
เฉลี่ย
เพิ่มขึ้น
5. อัตราการได้งานทา/ประกอบ
อาชีพอิสระของผู้สาเร็จ
การศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ)
ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
1. อัตราตายทากรกแรกเกิด ไม่เกิน 3.8 ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000
คน
2. อัตราส่วนตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อ
การเกิดมีชีพ แสนคน
3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
4. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลตาม care plan ร้อยละ 80
5. ผู้พิการเข้าถึงบริการสุขภาพ ร้อยละ 80
6. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อ แสนประชากร
7. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 23.2 ต่อประชากรแสนคน
8. ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย ได้รายงานด้วยระบบมาลาเรีย
ออนไลน์ภายใน 24 ชั่วโมง ร้อยละ 70
9. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 3 ร้อยละ 80
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ผ่านเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 80
11. ร้อยละของครอบครัวยากจนได้รับบริการสวัสดิการสังคม
12. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตใจสะอาด มีจิต
บริการ

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการสืบทอดทางศาสนา
ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ มีความพึง
พอใจ

ตัวชี้วัด
จานวนที่เพิ่มขึ้นของชุมชน/หมู่บ้าน
สถานศึกษา ที่ได้รับการขยายผล
การเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ
และโครงการหลวง

ตัวชี้วัด
1. จานวนแปลง/
ฟาร์ม/
ผลิตภัณฑ์เกษตร
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานต่างๆ
เพิ่มขึ้น
2. รายได้ที่เพิ่มขึ้น
จาก
การจาหน่ายสินค้า
เกษตรของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชม

ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
แรงงานทั้งในและนอก
ระบบได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพและ
ฝีมือแรงงาน

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้ง
ใน
และนอกระบบ โดยบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใน
ทุกระดับ เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
สภาพแวดล้อม สิ่งอานวย
ความสะดวกทางการศึกษา
และส่งเสริมเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
4. เพิ่มโอกาสและพัฒนาทักษะ
ในการทางานเพื่อการมีงาน
ทา
ให้
กับนักศึกษา และเยาวชน
โครงการยกระดั
บคุณภาพ
การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข และระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับบริการภาครัฐ
อย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
4. พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
5. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับ
มาตรฐานสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร
ภาครัฐ
มีจิตใจสะอาด มีจิตบริการ

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธ์

แนวทางการพัฒนา
ขยายผลการเรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการตามพระราชดาริ
โครงการหลวง และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
สู่พื้นที่เป้าหมาย

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
2. โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้
แรงงานให้ได้รับบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง

โครงการสืบทอดศาสนา ศิลปะ
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

โครงการขยายผลโครงการ
พระราชดาริ และโครงการหลวง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการพัฒนา
การผลิตสินค้าเกษตร
และเพิ่มมูลค่า

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
และเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัย
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการเพิ่ม
ด้านทักษะอาชีพและ
ฝีมือแรงงานของ
แรงงานทั้งในและ
นอกระบบ
2. ส่งเสริมการมีงานทา
การสร้างรายได้ของ
แรงงานทั้งในและ
นอกระบบ

เป้าประสงค์ที่ 8
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
แหล่งน้า ให้เหมาะสม
ต่อสภาพพื้นที่

ตัวชี้วัด
จานวนโครงสร้าง
พื้นฐาน แหล่งน้าที่
ได้รับการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม ไฟฟ้า
แหล่งน้า ให้เหมาะสม
กับพื้นที่

โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

เป้าประสงค์ที่ 9
ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าลดลง

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้พลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย
ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

ยุทธศาสตร์ชาติ

2

เป้าหมาย
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
ตัวชี้วัด
- พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แผนและนโยบายความมั่นคง

นโยบายรัฐบาล

แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน

6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การรักษาความมั่นคง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

10.การฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของแผนแม่บท
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน

แผนย่อย
- การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
- การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

เป้าหมายแผนย่อย
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- พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
- การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและ
การอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนพัฒนาภาคเหนือ

ตัวชี้วัดแผนย่อย
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่
สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ
- ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ

แนวทางการพัฒนา

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความความสมบูรณ์
จัดระบบริหารจัดการน้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยง
พื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนฯ
- จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลฯ
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แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นยุทธศาสต์ที่ 4 : การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของพื้นที่ป่าที่คงสภาพ
3. จานวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10) เกินมาตรฐานลดลง

2. ร้อยละของพื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้น
4. จานวนปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
5. จานวนความยาวของตลิ่งที่ได้รับการแก้ไข

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2. ป้องกันและรักษาป่าที่สมบูรณ์ให้คงสภาพ
3. ป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตรายต้นทาง และส่งเสริมให้เป็นเมืองปลอดขยะ
5. การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

โครงการ
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และมลภาวะโดยกรมีส่วนร่วมของประชาชน
2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน

เป้าประสงค์ 2 ประชาชนมีความมั่นคงในที่ดินทากิน และอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. จานวนเนื้อที่ของการได้รับการจัดสรรที่ดินทากินให้แก่ชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. การจัดสรรที่ดินทากินให้แก่ชุมชน (คทช.)
โครงการ
1. โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อรังวัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การรักษาความสงบภายในประเทศ
1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ยุทธศาสตร์ชาติ
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- ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
- บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ

ตัวชี้วัด
- ความสุขของประชากรไทย
- ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แผนและนโยบายความมั่นคง

แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมายของแผนแม่บท
1. ประชาชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
แผนย่อย
- การรักษาความสงบภายในประเทศ
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมายแผนย่อย
- คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบัน
ศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
- ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ
ตัวชี้วัดแผนย่อย
- ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม*
- ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50)
แนวทางการพัฒนา
- เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯ
- สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ มุ่งให้ความสาคัญกับการที่ประชาชนและ
หน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรักสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติตามบทบาทอานาจหน้าที่ฯ
- ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
- การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- การรักษาความมั่นคงภายใน
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
- รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน
- แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี

ด้านสังคม
ด้านการเมือง

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน

- การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติฯ
- การสร้างความสามัคคีปรองดอง
- การบริหารจัดการผู้หลบหนี
เข้าเมือง
- การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์
- การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
- การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
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แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป้าประสงค์ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม

นโยบายรัฐบาล
1.การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.การสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประเทศ และ
ความสงบสุขของประเทศ

3
แผนพัฒนาภาคเหนือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
ภาคบริการ

ประเด็นยุทธศาสต์ที่ 5 : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
เป้าประสงค์ 2 หมู่บ้าน/ชุมชน/สถาน
ประกอบการ/โรงเรียน ปลอดจากยาเสพติด

เป้าประสงค์ 3 สร้างความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ 4 หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริและ
หมู่บ้านยามชายแดนสามารถพึ่งพาตนเองได้

เป้าประสงค์ 5 แก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ

เป้าประสงค์ 6 ป้องกันและสร้างเครือข่าย
เตือนภัยและบรรเทา เพื่อลดผลกระทบ
จากสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน

เป้าประสงค์ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม

เป้าประสงค์ 2 หมู่บ้าน/ชุมชน/สถาน
ประกอบการ/โรงเรียน ปลอดจากยาเสพติด

เป้าประสงค์ 3 สร้างความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ 4 หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริและ
หมู่บ้านยามชายแดนสามารถพึ่งพาตนเองได้

เป้าประสงค์ 5 แก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ

เป้าประสงค์ 6 ป้องกันและสร้างเครือข่าย
เตือนภัยและบรรเทา เพื่อลดผลกระทบ
จากสาธารณภัย

ตัวชี้วัด
1. จานวนกิจกรรมการจัดงานเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์
2. จานวนกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม
การบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด
2. ร้อยละเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการสีขาว
และโรงเรียนปลอดยาเสพติด

ตัวชี้วัด
ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน เทียบกับค่าย้อนหลัง 3 ปี

ตัวชี้วัด
จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคง

ตัวชี้วัด
ร้อยละจานวนบุคคลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจาก
จานวนผู้มีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติและสถานะเข้าเมืองโดย
ชอบด้วยกฎหมาย

ตัวชี้วัด
ร้อยละของเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
ได้รับการทบทวน

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการปกป้องสถาบันและการปรองดอง
สมานฉันท์
2. ส่งเสริมการดาเนินการของจิตอาสาและ
การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์

แนวทางการพัฒนา
สนับสนุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และหมู่บ้านยามชายแดน

แนวทางการพัฒนา
เร่งรัดการกาหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย

แนวทางการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

โครงการ
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

โครงการ
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนว
ชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ

โครงการ
โครงการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

โครงการ
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัย

Mae Hong Son : The Valley of Charm

การพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญหาความยากจน
ในพื น้ ที่ จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ภายใต้ แ นวคิ ด
แม่ ฮ่องสอน : มนต์ เสน่ ห์แห่ งขนุเขา

“การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ และการกาหนด Value Chainเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน”

Strategic Goal : สร้ างสรรค์ แม่ ฮ่องสอนให้ เป็ นเมืองน่ าอยู่ น่ า
เที่ยวอย่ างมีคุณค่ า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้ วย
แนวคิด “แม่ ฮ่องสอน มนต์ เสน่ ห์แห่ งขุนเขา”
: Culture/Community Based Tourism /Creative Tourism & Services
: Highland Development Project/ขยายผลโครงการพัฒนาพื ้นที่สงู ฯ

: Agro Forestry/ชุมชนสามารถสร้ างรายได้ ควบคูก
่ บั การอนุรักษพื ้นที่ป่าไม้
: Retreat Destination / การท่องเที่ยวแบบพักผ่อนเพื่อสุขภาพ
: Mae Hong Son 4.0 / นาระบบ ICT/Digital มาใช้ ในงานบรกิารของรัฐ

และธุรกิจ
“การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ และการกาหนด Value Chainเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน”

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.

4.

เพื่อแก้ ไขปั ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวติ
เป็ นต้ นแบบในการแก้ ไขปั ญหาความยากจน ในพืน้ ที่ท่ มี ี
ข้ อจากัดทางกายภาพ
กระตุ้นให้ เกิดการลงทุน นาไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในพืน้ ที่ สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนจากการ
สร้ างงาน สร้ างรายได้ ท่ มี ่ นั คงให้ กับประชาชนในพืน้ ที่
ส่ งเสริมให้ ชุมชนและทรพัยากรธรรมชาติสามารถ
พัฒนาร่ วมกันอย่ างเกือ้ กลู สมดุลและยั่งยืนต่ อไป

“การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ และการกาหนด Value Chainเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน”

กรอบแนวคิด

“การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ และการกาหนด Value Chainเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน”

เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์

“การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ และการกาหนด Value Chainเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน”

Any Questions?

