ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562)
วิสัยทัศน์
“เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้
ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”

เป้าประสงค์รวม (Objective)
๑. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตรปลอดภัย และการค้าชายแดน
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน
๓. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม
สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้รายจากการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ธรรมชาติ และสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.๒ ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลยุทธ์ที่ 1.๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานปลอดภัยและ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดปี
กลยุทธ์ที่ 1.๔ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1.๕ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1.๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งใน
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป้าประสงค์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม และสิ่งอานวยความสะดวกเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด :จานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1.8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1.9 ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน นวัตกรรมใหม่ ให้ได้
มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่า
กลยุทธ์ที่ 1.10 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
เป้าประสงค์ที่ 1 การค้าการลงทุน มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัด : ๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า
ตัวชี้วัด : ๒) จานวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ และการลงทุน
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบ Logistic เพื่อรองรับการเปิดด่านสู่ประเทศ เมียนมา,กลุ่ม ASEAN
และกลุ่ม BIMSTEC
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และยกระดับให้เป็นด่านถาวร
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน อุตสาหกรรมและการค้าชายแดน
กลยุทธ์ที่ 2.4 ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรม
และเปิดประตูสู่ตะวันตก
กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมการค้าตลาดชุมชน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันได้
ตัวชี้วัด : ร้อยละรายได้ของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และมาตรฐาน เพื่อ
สามารถแข่งขันได้
กลยุทธ์ที่ 2.7 พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้าเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา
เป้าประสงค์ที่ 1 ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ลดน้อยลง
ตัวชี้วัด ๑) ร้อยละที่ลดลงของจานวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
๒) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีไฟฟ้า และน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงในที่ดินทากิน และอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 2 เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด ๑) ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ
๒) อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในแต่ละระดับเพิ่มขึ้น
๓) อัตราการมีงานทาของนักศึกษา และเยาวชนที่จบการศึกษาแล้ว
๔) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านออก/เขียนไทยได้
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 3.5 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 3.6 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกทาง
การศึกษา และส่งเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 3.7 เพิ่มโอกาสและพัฒนาทักษะในการทางานเพื่อการมีงานทาให้กับนักศึกษา และเยาวชน
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เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด ๑) อัตราการตายของทารก ต่อการเกิดมีชีพ
๒) จานวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับบริการเพิ่มขึ้น
3) อัตราการฆ่าตัวตายลดลง
4) อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลดลง
กลยุทธ์ที่ 3.8 พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข และระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.9 พัฒนาระบบสวัสดิการ การบริการภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหา
และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3.10 ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 3.11 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลยุทธ์ที่ 3.12 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
เป้าประสงค์ที่ 4 การสืบทอดศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด: จานวนกิจกรรมการสืบทอดทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์
กลยุทธ์ที่ 3.13 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธ์
เป้าประสงค์ที่ 5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการตามพระราชดาริ โครงการหลวง และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ขยายผลสู่ชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษาในพื้นที่อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด: จานวนที่เพิ่มขึ้นของชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา ที่ได้รับการขยายผลการเรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริและโครงการหลวง
กลยุทธ์ที่ 3.14 ขยายผลการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการตาม
พระราชดาริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่พื้นที่เป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตัวชี้วัด: การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3.15 พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ เพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด 1) พื้นที่ป่าถูกบุกรุกลดลงและพื้นที่ป่าที่ถูกฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้น
2) จานวนวันที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันเกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศ์กเมตรลดลง
3) จานวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง
4) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายลดลง
5) ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
6) ระดับความสาเร็จของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้า
7) พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทานและประสิทธิภาพการเก็บกักน้าเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 4.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้างป่าสร้างรายได้ พัฒนา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.2 ป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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กลยุทธ์ที่ 4.๓ ส่งเสริมบริหารจัดการการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตรายต้นทาง
กลยุทธ์ที่ 4.๔ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรลุ่มน้าแบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 4.๕ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเชิงวนเกษตรและให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้
กลยุทธ์ที่ 4.๖ ปรับปรุงระบบส่งน้า กระจายน้า และก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้าให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕: การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
เป้าประสงค์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น
ในสังคม
ตัวชี้วัด: จานวนกิจกรรมการจัดงานเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการปกป้องสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์
เป้าประสงค์ที่ 2 หมู่บ้าน/ชุมชน/สถานประกอบการ/โรงเรียน ปลอดภัยยาเสพติด
ตัวชี้วัด 1) ร้อยละของจานวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด
2) ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของสถานประกอบการสีขาวและโรงเรียนปลอดยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 5.2 สนับสนุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด๑) ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี
๒) จานวนผู้หลบหนีเข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลดลง
กลยุทธ์ที่ 5.3 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ที่ 4 ผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง
ตัวชี้วัด: ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเครือข่ายเตือนภัย
กลยุทธ์ที่ 5.4 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเครือข่ายเตือนภัย
เป้าประสงค์ที่ 5 หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดาริและหมู่บ้านยามชายแดนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วัด: จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 5.5ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดาริและ
หมู่บ้านยามชายแดน
เป้าประสงค์ที่ 6 แก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ
ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายได้รับการพิจารณาอนุมัติให้สัญชาติไทย เพิ่มขึ้น 10 %
กลยุทธ์ที่ 5.6 เร่งรัดการกาหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย
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