บัญชีสรุปโครงการจากระดมความคิดเห็นในการจัดทาแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย 1.1 จัดทำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2565-2569 (แผน 5 ปี) สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย 1.2 จัดทำผังกำรท่องเที่ยว ตำมพรบ.ผังเมือง 2561
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน/
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย 1.3 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย 1.4 พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย 2.1 พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย 2.2 พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย 2.3 พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย 2.4 พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร และสุขภำพ
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมหลัก 3 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย 3.1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย 3.2 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(Training)
กิจกรรมย่อย 3.3 กำรสร้ำงและพัฒนำควำมโดดเด่นในเส้นทำง, กิจกรรมกำรท่องเที่ยว CBT สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย 3.4 กำรตลำดและกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว CBT (Fam Trip
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และตลำดต่ำงประเทศ)
1

หมายเหตุ

ลาดับ
2

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3

กิจกรรมหลัก 1 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย 1.1 กิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย 1.2 กิจกรรมส่งเสริมภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- เทศกำลดนตรี - เทศกำลชำติพันธ์ - เทศกำลขึ้นดอยปุยหลวง
กิจกรรมหลัก 2 ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดทั้งใน – นอก ประเทศ
กิจกรรมย่อย 2.1 ส่งเสริมกำรตลำดในประเทศ
กิจกรรมย่อย 2.2 ส่งเสริมกำรตลำดต่ำงประเทศ (ประเทศจีน ประเทศมำเลเซีย)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

4

กิจกรรมหลัก 1 กำรพัฒนำเส้นทำงกำรค้ำ และกำรลงทุนประเทศเพื่อนบ้ำนด้ำนตะวันตก
กิจกรรมย่อย 1.1 กิจกรรมพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนงำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และสิ่งอำนวยควำมปลอดภัยเพื่อกำรท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย 1.2 ปรับปรุงดูแลซ่อมแซมถนน และสิ่งอำนวยควำมสะดวกควำมปลอดภัย
เพื่อกำรท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย 1.3 กำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว ไทย-เมียนมำ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน

5

กิจกรรมส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP
2

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมายเหตุ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1
โครงการพัฒนาเส้นทางการค้าและการลงทุนประเทศเพื่อนบ้านด้านตะวันตก

2

กิจกรรมหลัก 1 กำรพัฒนำเส้นทำงกำรค้ำ และกำรลงทุนประเทศเพื่อนบ้ำนด้ำนตะวันตก
กิจกรรมหลัก 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนงำนก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และสิ่งอำนวยควำมปลอดภัย
กิจกรรมหลัก 3 กำรปรับปรุงดูแลซ่อมแซมถนน และสิ่งอำนวยควำมสะดวกควำมปลอดภัย
กิจกรรมหลัก 4 กำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนไทย-เมียนมำ
โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

หน่วยงาน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการค้า
การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข และเปิดประตูสู่ตะวันตก
กิจกรรมย่อย 1.1 กิจกรรมแสดงสินค้ำและประชุมเจรจำกำรค้ำ (Business Matching)
จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (Outgoing)
กิจกรรมย่อย 1.2 กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์กับสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ
ด้ำนกำรค้ำ กำรท่องเที่ยว วัฒนธรรม กำรศึกษำ และสำธำรณสุข (Incoming)
กิจกรรมย่อย 1.3 กิจกรรมเชื่อมโยงตลำดกำรค้ำชำยแดนสำนสัมพันธ์สองแผ่นดิน
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผู้ประกอบการ
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ให้สามารถแข่งขันได้
กิจกรรมย่อย 2.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำกำรตลำดสินค้ำเกษตร/เกษตรแปรรูป และ
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่ำนช่องทำงกำรค้ำสมัยใหม่ รองรับกำรเข้ำถึงตลำดของ
ผู้บริโภคทั้งภำยในและภำยนอก

3

หมายเหตุ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมย่อย 2.2 กิจกรรมจัดงำนแสดงและจำหน่ำยสินค้ำเกษตร/เกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำรเจรจำกำรค้ำ (Business Matching) นอกพื้นที่
จังหวัด
กิจกรรมย่อย 2.3 กิจกรรมกำรเข้ำร่วมงำนแสดงและจำหน่ำยสินค้นอกพื้นที่จังหวัด
กิจกรรมย่อย 2.4 กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมตลำดผลิตภัณฑ์ เกษตรแปรรูปที่สำคัญ
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยสื่อดิจิตอล และสื่ออื่นๆ

4

หน่วยงาน

หมายเหตุ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้าทางสังคม
ลาดับ
1

2

โครงการ/กิจกรรม
โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรม Sensory canphy สำหรับเด็กพิกำรและเด็กปฐมวัย
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำธำรณสุข
จังหวัด และ โรงพยำบำลศรีสังวำลย์
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมศูนย์พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีประจำอำเภอ
โรงเรียนสบเมยวิทยำคม
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สพป.มส.เขต
โดยกำรให้บริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวก/สื่อ/บริกำรและควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ 1 และเขต 2
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
(ดร.โยธิน บุญเฉลย/น.ส.เอกภำวี ขัติครุฑ)
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนห้องสอนศึกษำ ร่วมกับ สพม. 34
และ 6 (o-net)
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม Summer camp เพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเยำวชน
.......
จังหวัดแม่ฮ่องสอน*
กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำเด็กพิกำรด้อยโอกำสแบบมีส่วนร่วมขององค์กร
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ อบจ. อปท.
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในจังหวัด
กิจกรรมหลัก 8 กำรจัดกำรฐำนข้อมูล งำนวิจัยในชั้นเรียน สพฐ. ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.......
(Data Analysis) เพื่อกำรจัดกำรและนำไปใช้ *
โครงการการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมจัดหำครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ที่จำเป็น
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่ห่ำงไกล และทุรกันดำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำสุขภำพในชุมชนเมืองและชนบท
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมพัฒนำระบบบริกำรงำนอนำมัยแม่และเด็กเพื่อให้เข้ำถึงบริกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5

หมายเหตุ

* ประเด็นเสนอ
เพิ่มเติม
* ประเด็นเสนอ
เพิ่มเติม

ลาดับ

3

4

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรสุขภำพระดับพื้นที่และเครือข่ำย
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬำเพื่อสุขภำพในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมหลัก 7 ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและรับรู้สื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ของประชำชน
ทุกช่วงวัย *
โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงานให้ได้รับบริการภาครัฐ
ได้อย่างทั่วถึง
กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ
และผู้ใช้แรงงำนเพื่อกำรจัดกำรและนำไปใช้ *
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมเด็กและเยำวชนใส่ใจผู้สูงอำยุในชุมชน
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมกำรค่ำยครอบครัว
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมส่งเสริมสิทธิ หน้ำที่ต้นเองในกำรเข้ำรับบริกำรภำครัฐด้ำนสุขภำพ
และด้ำนสังคม ให้มีควำมปลอดภัยและคุ้มค่ำ *
โครงการเมืองอัจฉริยะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. กิจกรรมกำรจัดทำระบบตลำดออนไลน์ *

5

2. กิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย

หน่วยงาน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
........
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.....

* ประเด็นเสนอ
เพิ่มเติม

* ประเด็นเสนอ
เพิ่มเติม

สนง.พมจ.มส.
สนง.พมจ.มส.
........
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
........

สำนักพลังงำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมกำรสำธิตกำรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูงเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

6

หมายเหตุ

* ประเด็นเสนอ
เพิ่มเติม
* ประเด็นเสนอ
เพิ่มเติม

ลาดับ

6

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงทักษะเพิ่มขีดควำมสำมำรถและเพิ่มศักยภำพของ
กลุ่มเกษตรกร(กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม)ในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระรำชทำนจำก
วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพขยำยผลองค์ควำมรู้ศูนย์ปรำชญ์เกษตรอินทรีย์
ระดับอำเภอ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

7

1. กิจกรรมกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะบริเวณ ถ.ขุนลุมประพำส ต.จองคำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน
2. กิจกรรมกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนห้วยหก ม.6 ต.เวียงเหนือ , บ้ำนน้ำปลำมุง ม.9
ต.แม่นำเติง อ.ปำย
3. กิจกรรมกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนแม่เหมืองหลวง ม.4 ต.โป่งสำ
โครงการขยายผลโครงการพระราชดาริ และโครงการหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรผลิตเห็ดปลอดภัย
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมกำรรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม Food Bank
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมกำรขยำยผลกำรเกษตรสู่ชุมชนในพื้นที่โรงเรียน ตชด.และเกษตร
อำหำรกลำงวัน
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมกำรขยำยผลโครงกำรรักษ์น้ำสู่เยำวชนในสถำนศึกษำ
7

หน่วยงาน
สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
หน่วยงำนในสังกัดเกษตร
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)
สำนักงำนเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมายเหตุ

ลาดับ

8

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมกำรศูนย์กำรเรียนรู้กำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเกษตรพอเพียง
กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรบุก ตำมแนวเกษตรผสมผสำนบนพื้นที่สูง
กิจกรรมหลัก 10 กิจกรรมกำรส่งเสริมอำชีพกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกอโวคำโด
กิจกรรมหลัก 11 กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงทักษะเพิ่มขีดควำมสำมำรถและเพิ่มศักยภำพของ
กลุ่มเกษตรกรในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระรำชทำนวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นและติดตำมผล
สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้ำนบริวำร
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. กิจกรรมกำรปรับปรุงถนนระหว่ำงหมู่บ้ำนชำญเมือง – บ้ำนใหม่ ตำบลปำงหมู
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเลี้ยงหมูดำ
3. กิจกรรมกำรก่อสร้ำงแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อกำรเกษตร
และอุปโภค *
4. กิจกรรมกำรส่งเสริมและเพิ่มศักยภำพโคเนื้อแก้จน เฟส 2 ภำยใต้โครงกำรธนำคำร
โคกระบือ
5. กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำไก่แม่ฮ่องสอนให้เป็นไปตำมข้อบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI)
6. กิจกรรมกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ำลำห้วยลำกึ๊ บ้ำนแม่ลำงิ้ว ต.แม่ลำน้อย
อ.แม่ลำน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
7. กิจกรรมกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำยวม หมู่1 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
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หน่วยงาน
สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.......
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

* ประเด็นเสนอ
เพิ่มเติม

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ศูนย์ไผ่ศึกษำแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2564

2

โครงกำรจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทกำรอนุรักษ์และพัฒนำบริเวณเมืองเก่ำแม่ฮ่องสอน

3

โครงกำรจัดสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื้นเพื่อลดปัญหำภัยแล้งและฟื้นฟู
บำรุงพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมและส่งเสริมพัฒนำไม้รักใหญ่

4
5
6

โครงกำรลำดตระเวนเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรลักลอบทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงกำรสร้ำงเส้นทำงศึกษำธรรมชำติด้ำนสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช ศูนย์ศึกษำธรรมชำติ
และสัตว์ป่ำถ้ำน้ำลอด

7

โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงำนอบรม และงำนประชำสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติ
และสัตว์ป่ำถ้ำน้ำลอด

8

โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับงำนสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน ด้ำนสัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน้ำปำย
โครงกำรสร้ำงเส้นทำงศึกษำธรรมชำติด้ำนสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน้ำปำย
โครงกำรเสริมสร้ำงแหล่งแร่ธำตุอำหำรสำหรับสัตว์ป่ำ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน้ำปำย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

9
10

9

หน่วยงาน
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน
สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1 สำขำแม่ฮ่องสอน
(หน่วยฟื้นฟูป่ำต้นน้ำที่ 1/1 ท้องที่อำเภอขุนยวม)
สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำขำแม่สะเรียง
สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำขำแม่สะเรียง
(ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำถ้ำน้ำลอดจังหวัด
แม่ฮ่องสอน)
สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำขำแม่สะเรียง
(ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำถ้ำน้ำลอดจังหวัด
แม่ฮ่องสอน)
สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำขำแม่สะเรียง
(เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน้ำปำย)
สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำขำแม่สะเรียง
(เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน้ำปำย)
สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำขำแม่สะเรียง
(เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน้ำปำย)

หมายเหตุ

ลาดับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ เพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์กล้วยไม้ป่ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ สวนรุกขชำติห้วยชมภู อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงกำรจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ เพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์กล้วยไม้ป่ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ สวนรุกขชำติดอยหมำกหินหอม อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษหมอกควันไฟป่ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปี พ.ศ. 2564
โครงกำรป้องกันไฟป่ำและหมอกควันเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน้ำปำยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน
สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่16 สำขำแม่สะเรียง
(ดำเนินกำรในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์โซนใต้ 5 แห่ง)
สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่16 สำขำแม่สะเรียง
(ดำเนินกำรในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์โซนเหนือ 3 แห่ง)
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำขำแม่สะเรียง
(เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน้ำปำย)
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำ และมลภำวะโดยกำรมีส่วนร่วม
สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำขำแม่สะเรียง
ของประชำชน
(ที่ทำกำรโครงกำรพระรำชดำริปำงตอง 1 ห้วยมะเขือส้ม)
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควัน ไฟป่ำ และมลภำวะโดยกำรมีส่วนร่วม
สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำขำแม่สะเรียง
ของประชำชน
(ที่ทำกำรโครงกำรพัฒนำเพื่อควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน(พื้นที่บ้ำนแม่ปำง))
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำ และมลภำวะโดยกำรมีส่วนร่วม
สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำขำแม่สะเรียง
ของประชำชนกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ
(เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่ยวมฝั่งขวำ)
โครงกำรป้ องกัน และแก้ไขปั ญหำหมอกควันไฟป่ำ และมลภำวะโดยกำรมีส่ ว นร่ ว มของ ส ำนั ก บริ ห ำรพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่ 1 6 สำขำแม่ ส ะเรี ย ง
ประชำชนกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ
(เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำดอยเวียงหล้ำ)
โครงกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำและฝุ่นละอองในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์
ส ำนั ก บริ ห ำรพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่ 16 สำขำแม่ ส ะเรี ย ง
กิจกรรม กำจัดเชื้อเพลิงเพื่อลดปัญหำกำรเกิดไฟป่ำและหมอกควัน
(ดำเนินกำรในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ 7 แห่ง)
(เป็น พื้น ที่ที่ได้รั บกำรคุ้มครองจำกกำรทำลำยวัสดุเชื้อเพลิ งใบ้ไม้แห้ ง กิ่งไม้แห้ง จำนวน
250,000 ไร่)

หมายเหตุ : เนื่องจากมีลักษณะโครงการเป็นโครงการย่อย จึงขอให้ส่วนราชการที่เสนอโครงการข้างต้น ปรับโครงการให้เป็นโครงการใหญ่
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หมายเหตุ

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
1
โครงการปกป้องสถาบันและพระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
ที่ทาการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. กิจกรรมจิตอำสำ และน้อมนำศำสตร์พระรำชำสู่ประชำชน
ตชด.336, ตชด.337
2. กิจกรรมปลูกฝังสำนึกรักสำมัคคีและเสริมสร้ำงควำมปรองดอง
ที่ทำกำรปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. กิจกรรมจิตอำสำและบำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์
ที่ทำกำรปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. กิจกรรมสำนเสวนำ
กอ.รมน.มส.
5. กิจกรรมสำนใจไทยหนึ่งเดียว
กอ.รมน.มส.
6. กิจกรรมบวร
กอ.รมน.มส.
7. กิจกรรมจิตอำสำ
กอ.รมน.มส.
8. กิจกรรมสำมประสำน
กอ.รมน.มส.
9. กิจกรรมประวัติศำสตร์
กอ.รมน.มส.
10. กิจกรรมเทิดทูนสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
กอ.รมน.มส.
11. กิจกรรมเยำวชนปกป้องผืนป่ำ
กอ.รมน.มส.
12. กิจกรรมพลังงำนอำหำร
กอ.รมน.มส.
13. กิจกรรมพัฒนำสัมพันธ์มวลชน
กอ.รมน.มส.
14. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์
กอ.รมน.มส.
15. กิจกรรมอำสำพัฒนำป้องกันตนเอง
กอ.รมน.มส.
16. กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก และสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ในกลุ่มเยำวชนจังหวัด
มรภ.ชม.วข.มส.
แม่ฮ่องสอนด้วยกิจกรรมลูกเสือ
2
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
ที่ทาการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. กิจกรรมเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรข่ำว เพื่อทำลำยเครือข่ำยยำเสพติด
ฉกร. 17
2. กิจกรรมฝึกอบรมเยำวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้ำนยำเสพติด
ฉกร. 17
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ลาดับ

3

4

โครงการ/กิจกรรม
3. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด T0 Be Number 1
4. กิจกรรมเยำวชนต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ
5. กิจกรรมเสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยำเสพติด
6. กิจกรรมอำสำสมัครตำรวจบ้ำนต่อต้ำนยำเสพติด
7. กิจกรรมเครือข่ำยแก้ปัญหำยำเสพติด
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตชด.336, ตชด.337
ตชด.336, ตชด.337
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
ที่ทาการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฉกร. 17

1. กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในหมู่บ้ำนเข้มแข็งคู่ขนำนตำมแนวชำยแดน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพรำษฎรเพื่อควำมมั่นคงตำมพื้นที่แนวชำยแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฉกร. 17
3. กิจกรรมฝึกอบรม อปพร.
กอ.รมน.มส.
4. กิจกรรมจัดตั้ง อพป.
ที่ทำกำรปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. กิจกรรมพัฒนำหมู่บ้ำนเพื่อควำมมั่นคงอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริหมู่บ้ำนแนวชำยแดน
ที่ทำกำรปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6. กิจกรรมเยำวชน คนคุณธรรม
สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. กิจกรรมเผยแพร่กฎหมำยแพ่ง เขตอำเภอแม่สะเรียง
สำนักงำนบังคับคดีอำเภอแม่สะเรียง
8. กิจกรรม อส.ตชด.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพบริกำรประชำชนตำมแนวชำยแดน
ตชด.337
9. กิจกรรมประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรภำครัฐถึงประชำชน
สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
ที่ทาการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. กิจกรรมเร่งรัดสถำนะบุคคล
ที่ทำกำรปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. กิจกรรมแก้ไขปัญหำคนไร้สัญชำติ
ที่ทำกำรปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ลาดับ
5

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อลดผลกระทบ
จากสาธารณภัย
กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนวินัยจรำจรในเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ

หมายเหตุ : หน่วยงานที่ประสงค์เสนอกิจกรรมเพิ่มเติม ให้ประสานหน่วยงานเจ้าภาพหลักโครงการ

13

หน่วยงาน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมายเหตุ

