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ข้อมูลทั่วไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.1 ความเป็นมา
1.1.1 ประวัติศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนในอดีต เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หลักฐานที่
พบในถ้้าแถบอ้าเภอปางมะผ้า พบเมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหาร เช่น เมล็ดน้้าเต้า แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวเปลือก
โครงกระดูกมนุษย์โบราณในโลงผีแมน ลูกปัด เมล็ดข้าว เศษภาชนะดินเผา ขวานหิน เป็นต้นนักโบราณคดีได้
ศึกษาว่าเป็นมนุษย์ยุคหิน (4,500 - 7,000 ปี)
สมั ยก่ อ นกรุง รัตนโกสินทร์ แม่ ฮ่องสอนเป็นเพียงชุม ชนบ้านป่า มี ชาวไทยใหญ่ตามรอยต่อ
ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมี ยนมา จนสมั ยกรุง รัตนโกสินทร์ป ระมาณปี
พ.ศ.2374 เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 5 นามว่า “พระเจ้ามโหตรประเทศ” ได้ให้ “เจ้าแก้วเมืองมา” เป็น
แม่กองน้าไพร่พลช้างต่อและหมอควาญออกส้ารวจสถานการณ์ชายแดนด้านตะวันตกและให้จับช้างป่าไปใช้งาน
ที่นครเชียงใหม่เ จ้าแก้ วเมือ งมา ได้พบหมู่ บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ท้ าเลดี มี หมู ป่ามากินดินโป่งชุกชุมจึงตั้งชื่อ
หมู่บ้านและเรียกชื่อบ้านโป่งหมูต่อมาเพี้ยนเป็นปางหมูแล้วเลือกพะกาหม่องเป็นผู้น้าพะกาหม่องได้ร่วมกับเจ้า
แก้วเมื องมาคล้องช้างทางทิ ศใต้ของหมู่บ้านจนได้ ช้างป่าเพียงพอ และมาถึงหมู่บ้านอีกแห่งมี ร่องน้้าเหมาะ
แก่การฝึกช้างป่า จึงหยุดไพร่พลฝึกช้างก่อนกลับเชียงใหม่และตั้งชื่อหมู่บ้านว่าแม่ฮ่องสอน หมายถึง มีร่องน้้าใช้
ส้าหรับฝึกช้าง ค้าว่า ฮ่อง เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึง ร่องน้้า
ต่อมา “ชานกะเล” เป็นคนไต เกิดที่เมืองจ๋ามก่า รัฐฉานในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ได้อพยพมาอยู่ที่บ้านปางหมู กับพะกะหม่อง เป็นบุคคลที่ขยัน กล้าหาญ เฉลียวฉลาด มีความซื่อสัตย์ อดทน
พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้เห็นความสามารถ จึงตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก
และให้บรรดาศักดิ์เป็น “พญาสิงหนาทราชา” ในปี พ.ศ.2417 แม่ฮ่องสอนมีเจ้าผู้ครองนคร จ้านวน 4 คน
ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดแม่ฮ่อ งสอน ขึ้นกับมณฑลพายัพ โดยมี พระศรสุรราช (เปลื้อง) เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนคนแรก
พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
พระประมุข ได้ยกเลิกการปกครองจากมณฑลเป็นจังหวัด บริหารราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยมาจนทุกวันนี้
ที่มา : ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 31 สิงหาคม 2559
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1.2 ลักษณะทางกายภาพ
จัง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน เป็ น จั ง หวั ด ชายแดน อยู่ ท างภาคเหนื อ
ตอนบน ห่างจากกรุง เทพมหานครประมาณ 924 กิ โ ลเมตร มี พื้นที่
ประมาณ 7,987,808.27 ไร่ หรื อ ประมาณ 12,681.259 ตาราง
กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือ และเป็น
อันดับ 8 ของประเทศ พื้นที่มีรูปร่างเรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ มี
ความยาวประมาณ 250 กิโลเมตรและความกว้างประมาณ 95 กิโลเมตร
พื้นที่ส่วนใหญ่เ ป็นเนื้อที่ป่าไม้ ประมาณ 11,133.78 ตารางกิโ ลเมตร
หรือ 6,958,612.23 ไร่ คิ ดเป็นร้อยละ 87.12 ของพื้ นที่ จัง หวัด มี
พื้นที่เกษตรกรรม 406,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.08
รูปที่ ๑ แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน เป็นดังนี้
ทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐฉาน รัฐคะยา และรัฐคอทูเล ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แม่น้าสาละวิน และแม่น้าเมย เป็นแนว
พรมแดนกั้นระหว่างประเทศ
ทิศใต้
ติดต่อกับอ้าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแม่น้ายวม และแม่น้าเงา เป็นแนว
เขตจังหวัด
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ อ้าเภอเวียงแหง อ้าเภอเชียงดาว อ้าเภอแม่แตง อ้าเภอสะเมิง อ้าเภอ
แม่แจ่ม อ้าเภอฮอด และอ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเทือกเขาถนน
ธงชัยกลาง และเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกเป็นแนวเขตระหว่างจังหวัด
ทุก อ้าเภอในจัง หวัดแม่ ฮ่อ งสอนมี เขตแดนติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมี ยนมา
รวมระยะทางประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นดินประมาณ 326 กิ โลเมตร เป็นแม่ น้าประมาณ 157
กิโลเมตร แบ่งเป็นแม่น้าสาละวิน 127 กิโลเมตร และแม่น้าเมย 30 กิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิ ประเทศเป็นทิ วเขาสูงสลับ ซับ ซ้อนและเป็นพื้นที่ ป่าไม้ตามธรรมชาติที่ อุดมสมบูร ณ์
มีทิวเขาเรียงตามแนวทิศเหนือ -ใต้ ขนานกัน ทิวเขาที่ส้าคัญ คือ ทิวเขาแดนลาว อยู่ทางตอนเหนือสุดของ
จังหวัด เป็นแนวแบ่งเขตแดนประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ ทิวเขาถนนธงชัย
ประกอบด้วยทิวเขาเรียงขนานกัน 3 แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก เป็นแนวเขตแดนประเทศไทยและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทิวเขาถนนธงชัยกลาง อยู่ระหว่างแม่น้ายวมและแม่น้าแม่แจ่ม และทิวเขาถนน
ธงชัยตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของยอดเขาทีส่ งู
ที่สุด คือ ยอดเขาแม่ยะอยู่ในเขตพื้นที่อ้าเภอปาย มีความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 2,005 เมตร
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แหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ คื อ แม่น้ำปำย ซึ่งมีต้นก้าเนิดจากทิวเขาถนนธงชัย ไหลผ่านจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับ แม่น้าสาละวิน มี ความยาว 135 กิโ ลเมตร แม่น้ำยวม ซึ่งมี ต้นก้ าเนินจากภูเขา
ด้านตะวันออกของอ้ าเภอขุนยวม ไหลผ่านอ้าเภอแม่ ลาน้อยและอ้าเภอแม่สะเรียง ไปบรรจบกับแม่ น้าเมย
มีความยาว 160 กิโลเมตร และ แม่น้ำละมำด ซึ่งมีต้นก้าเนิดจากดอยแม่ละมาด ไหลผ่านอ้าเภอเมืองลงสูแ่ ม่นา้ ปาย
1.3 ข้อมูลการปกครอง และประชากร
๑.๓.๑ ข้อมูลการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ้าเภอ 45 ต้าบล 415 หมู่บ้าน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 50 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล
เมือง 1 แห่ง เทศบาลต้าบล6แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล 42 แห่ง
ตารางที่ 1 การแบ่งการปกครองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ จังหวัด / อาเภอ
พื้นที่ (ตร. ตาบล หมู่บ้าน
กม.)
จ.แม่ฮ่องสอน
12,681.2 45
415
59
1 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 2,483.115
7
68
2 อ.ขุนยวม
1,698.312
6
43
3 อ.ปางมะผ้า
798.375
4
38
4 อ.ปาย
2,244.700
7
62
5 อ.แม่ลาน้อย
1,456.645
8
69
6 อ.แม่สะเรียง
2,587.425
7
77
7 อ.สบเมย
1,412.687
6
58

อบจ.

ทม.

ทต.

อบต.

1

1

6

42

1
-

1
-

1
1
1
3
-

6
6
4
7
8
5
6

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑.๓.๒ ประชากร
จากข้อมูลประชากร ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชากรทั้งสิ้น 274,322 คน เป็น
ชาย 140,013 คน เป็นหญิง 134,309 คน และมีจ้านวนบ้านทั้งสิ้น 104,153 หลัง ความหนาแน่นของ
ประชากร เท่ากับ 21.63 คน ต่อตารางกิโลเมตร
ตารางที่ ๒ สถิติประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2559
ที่ จังหวัด / อาเภอ
ประชากร (คน)
รวม
ชาย
หญิง
จ.แม่ฮ่องสอน
274,322
140,013 134,309
1 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
60,973
30,980 29,993
2 อ.ขุนยวม
22,867
11,766 11,101
3 อ.ปางมะผ้า
21,079
10,927 10,152
3

จานวนบ้าน
ความหนาแน่น
(หลัง)
คน/ตารางกิโลเมตร
104,153
21.63
24,836
24.56
8,426
13.46
7,468
26.40

ที่
4
5
6
7

จังหวัด / อาเภอ
อ.ปาย
อ.แม่ลาน้อย
อ.แม่สะเรียง
อ.สบเมย

ประชากร (คน)
รวม
ชาย
37,355
19,263
35,951
18,267
54,529
27,555
41,568
21,255

หญิง
18,092
17,684
26,974
20,313

จานวนบ้าน
ความหนาแน่น
(หลัง)
คน/ตารางกิโลเมตร
14,809
16.64
11,521
24.68
21,466
21.07
15,627
29.42

ที่มา : ข้อมูลจ้านวนประชากรจากที่ท้าการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559 (ข้อมูลรวมประชากร
ทั้งที่มีสัญชาติไทย และไม่ได้สัญชาติไทย)

ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ คนไทยเชื้อสายไทยใหญ่ อพยพ
มาจากรัฐฉานซึ่งเป็นบ้านเมืองเดิมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่
1) กะเหรี่ยง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ มีประชากรมากที่ สุดของชาวไทยภูเขา คือ ประมาณร้อยละ
79.3จะตั้งถิ่นฐานอยู่ทุกอ้าเภอ ปาดอง หรือกะเหรี่ยงคอยาว ปัจจุบันมีอยู่ที่บ้านในสอยบ้านน้้าเพียงดิน และ
บ้านห้วยเสือเฒ่าในเขตอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีกะเหรี่ยงกลุ่มย่อยที่อพยพเข้ามาจากประเทศ
เมียนมา คือ กะเหรี่ยงแดง, กะยัน อาศัยอยู่ในบ้านในสอย บ้านห้วยเสือเฒ่า อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
2) ลาหู่ หรือ มูเซอ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ลาหู่แดง และลาหู่ด้าตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ อ้าเภอ
ปางมะผ้า, อ้าเปาย และอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
3) ลีซู หรือ ลีซอ พบได้ใน อ้าเภอปาย และ อ้าเภอปางมะผ้า
4) ลัวะ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในดินแดนล้านนารวมถึงแม่ฮ่องสอนมาตั้งแต่โบราณปัจจุบัน
ชาวลัวะอพยพขึ้นไปอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงตั้งชุมชนเป็นแนวยาวไปตามสันเขา พบได้มากที่เขตรอยต่อ อ้าเภอ
แม่ลาน้อย กับ อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
5) ม้ ง เป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ มี ป ระชากรน้ อ ยที่ สุ ด ในแม่ ฮ่ อ งสอนแต่ ก ระจายอยู่ ทุ ก อ้ า เภอ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือม้งขาวและม้งลายซึ่งเรียกจากสีกระโปรงของผู้หญิงชาวม้ง
6) จีนยูนนาน (จีนฮ่อ) เป็นกลุ่มชาวจีนที่เป็นอดีตทหารกองพล 93 ที่หนีภัยทางการเมืองเข้ามา
ในประเทศไทยอยู่ที่อ้าเภอปาย อ้าเภอปางมะผ้า และ อ้าเภอเมืองบางแห่งตั้ งเป็นชุมชนถาวรมีเฉพาะชาวจีนฮ่อ
เท่านั้น เช่น หมู่บ้านสันติชล อ้าเภอปายและหมู่บ้านรักไทย อ้าเภอเมือง เป็นต้น
7) ปะโอ อพยพเข้ามาจากรัฐฉาน ปัจจุบันมีถิ่นอาศัยอยู่บ้านห้วยมะเขือส้ม ต้าบลหมอกจ้าแป่
อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ
๑.๔.๑ เศรษฐกิจภาพรวม
ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ราคาประจ้าปี มีมูลค่า 11,078 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 6.51 โครงสร้างการผลิต ปี 2557 ณ ราคาประจ้าปี ภาคเกษตร มี
สัดส่วนร้อยละ 29.73 ภาคนอกเกษตร มี สัดส่วนร้อ ยละ 70.27 โดยสาขา 3 ล้าดับ แรก ได้แก่ สาขา
เกษตรกรรมฯ มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 29.03 รองลงมาสาขาการศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ 18.66 และสาขา
การขายส่ง การขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 8.09 อัตราขยายตัวที่แท้จริง ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.16
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว ปี 2557 เท่ากับ 54,615 บาท/คน/ปี
4

ตารางที่ ๓ ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ราคาประจาปี และผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
(พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557)
2553
2554
2555
2556
2557
GPP ณ ราคาประจ้าปี (ล้านบาท)
8,390
8,629
9,465 10,401 11,078
GPP per capita
40,156 41,597 47,058 52,268 54,615
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑.๔.๒ ภาคการท่องเที่ยว
ในด้านการท่องเที่ยว ปี 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจ้านวนผู้เยี่ยมเยือน จ้านวน 799,607 คน
เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 3.90 และในปี พ.ศ. 2559 (เดือนมกราคม - เมษายน) มีจ้านวนผู้เยี่ยมเยือน
จ้านวน 337,636 คน
นอกจากนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้การท่องเที่ยว ในปี 2558 จ้านวน 3,791.69 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 9.60 และในปี พ.ศ. 2559 (เดือนมกราคม - เมษายน) มี ร ายได้
การท่องเที่ยว จ้านวน 1,618.17 ล้านบาท
ตารางที่ ๔ จานวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว (ปี 2554 - พ.ศ.2559)
รายการ
2554
2555
2556
2557
2558 2559 (ม.ค. - เม.ย.)
จ้านวนผู้เยี่ยมเยือน 451,508 533,008 748,827 769,563 799,607
337,636
จ้านวนรายได้จากการ 2,092.75 2,619.99 3,332.49 3,459.42 3,791.69
1,618.17
ท่องเที่ยว (ล้านบาท)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

๑.๔.๓ ภาคการค้าชายแดน
ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่ มีด่านถาวร มี เพียงจุดผ่อนปรนทางการค้า ๕ แห่งที่กฎหมาย
อนุมัติให้มีการค้าสินค้า ได้แก่ ๑) ด่านห้วยต้นนุ่น อ้าเภอขุนยวม-บ้านน้้ามาง รัฐคะยา ๒) ด่านห้วยผึ้ง อ้าเภอ
เมือง-บ้านนามน รัฐฉาน ๓) ด่านน้้าเพียงดิน อ้าเภอเมือง-บ้านใหม่ รัฐคะยา ๔) ด่านเสาหิน อ้าเภอแม่สะเรียง บ้านห้วยทราย รัฐคะยา และ ๕) ด่านแม่สามแลบ อ้าเภอสบเมย - จังหวัดผาปูน รัฐกะเหรี่ยง ซึ่งฝ่ายไทยโดย
จัง หวัดแม่ ฮ่อ งสอนก้ าหนดให้ส ามารถแลกเปลี่ยนสิ นค้าเล็ก ๆน้อยๆ ที่ จ้าเป็นในการอุปโภค- บริโภค ใน
ชีวิตประจ้าวัน และเป็นสินค้าไม่ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นใดได้ภายในบริเวณตลาดนัดเพื่อการค้าห่างจาก แนว
พรมแดนประมาณ ๒ กิโลเมตร ระหว่างเวลาตั้งแต่ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย) ของทุกวัน
ซึ่งในปี 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีมูลค่าการค้าชายแดน จ้านวน 1,562,906,303.66 บาท
เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 68.42 และในปี 2559 (เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559) จ้านวน
577,927,762.50 บาท

5

ตารางที่ ๕ มูลค่าการค้าชายแดน (พ.ศ.2555 - 2559)
2555
มูลค่าการค้าชายแดน
186.14๔
(ล้านบาท)
ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2556

2557

2558

2559
(ม.ค. - พ.ค. 59)

317.492

927.981

1,562.906

577.92๘

๑.๔.๔ ภาคการเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ที่เกษตรกรใช้ประโยชน์เพื่อท้าการเกษตรปลูกพืชประมาณ 406,000 ไร่
หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของพื้ นที่ ที่ไม่ ใช่พื้นที่ป่าไม้ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.08 ของพื้นที่ จัง หวัด ครัวเรือน
เกษตรกรประมาณ 43,964 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของครัวเรือนทั้งหมด พื้นที่ท้าการเกษตร (พืช)
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน ชนิดพืชส้าคัญ ได้แก่ โดยเป็นการเพาะปลูก ข้าว 158,086 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
61,439 ไร่ ถั่วเหลือง 53,637 ไร่ กะหล่้าปลี 19,799 ไร่ กระเทียม 16,536 ไร่ ถั่วแดงหลวง 21,158 ไร่
กาแฟอาราบิก้า 5,294 ไร่ งา 2,141 ไร่ ส้มเขียวหวาน1,066 ไร่ ล้าไย 787 ไร่ และอื่นๆ 66,057 ไร่
ข้อมูลพื้นที่ทากินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย
1. ข้ อ มู ล ที่ ดิ น ในเขตพื้ น ที่ เ ขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน โดยส้ า นั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น
(22 มิ . ย. 58) มี พื้ น ที่ ท้ า การเกษตร แปลงเกษตรกรรมและแปลงที่ ดิ น ชุ ม ชน รวม 17,633 ไร่
(5,623 แปลง/4,384 ราย) หรือคิดเป็นร้อยละ 4.34 ของพื้นที่ท้าเกษตรกรรม
2. จากข้อมูลส้านักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ณ วันที่ 26 มิ.ย. 58) ระบุว่าพื้นที่ถือครองที่มี
เอกสารสิทธิ์ของจัง หวัดแม่ฮ่อ งสอนทั้ง หมดมีจ้านวน 104,603 ไร่ (49,241 แปลง) หรือคิดเป็นร้อยละ
1.31 ของพื้นที่จังหวัด (7,987,808 ไร่)
ข้อมูลพื้นที่รับน้าชลประทาน
จากข้ อ มู ล โครงการชลประทานจั ง หวั ดแม่ ฮ่อ งสอน (ตุล าคม 2558) มี พื้ นที่ ด้า เนิน งานใน
7 อ้าเภอ 36 ต้าบล จ้านวน 183 โครงการ มีพื้นที่รับน้้ารวม 136,600 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.65 ของ
พื้นที่ การเกษตร (406,000 ไร่) หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของพื้นที่จัง หวัด (7,987,808.27 ไร่ ) ตาม
รายละเอียด ดังนี้
1. พื้ นที่ ที่ ได้ รับ ประโยชน์ จ ากโครงการชลประทานขนาดเล็ ก จ้า นวน 114,350 ไร่ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 28.17 ของพื้นที่การเกษตร
2. พื้ นที่ ที่ ได้ รับ ประโยชน์ จ ากโครงการชลประทานขนาดกลางจ้านวน 22,250 ไร่ คิด เป็ น
ร้อยละ 5.48 ของพื้นที่การเกษตร
3. พื้ น ที่ น อกเขตชลประทานจ้ า นวน 269,400 ไร่ หรื อคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 66.35 ของพื้ น ที่
การเกษตร
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๑.๔.5 ภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
1) อุตสาหกรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
จ้านวนทั้งสิ้น 117 โรงงาน เงินลงทุนรวม 1,031.973 ล้านบาท และมีจ้านวนคนงาน 943 คน โดยจ้าแนก
ออกเป็นจ้าพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ดังนี้
ตารางที่ ๖ จานวนโรงงาน จานวนเงินทุน และจานวนคนงาน ในแต่ละประเภท
จานวนโรงงาน
จานวนเงินทุน
จาพวกที่
(โรงงาน)
(ล้านบาท)
1
24
3.825
2
32
106.052
3
61
922.096
รวม
117
1,031.973

จานวนคนงาน
(คน)
33
202
708
943

ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2) ผลิตภัณฑ์ OTOP
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ด้าเนินโครงการหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความโดดเด่นสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยในปี 2557/2558 มีจ้านวน
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ้านวน 214 กลุ่ม 413 ผลิตภัณฑ์
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การลงทะเบียนกลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ทั้งหมด จ้านวน 214 ราย ดังนี้
- กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
จ้านวน 181 ราย
- ผู้ประกอบการรายเดียว
จ้านวน 32 ราย
- SMEs
จ้านวน
1 ราย
(2) ผลิตภัณฑ์ทลี่ งทะเบียน OTOP ทั้งหมด จ้านวน 413 ผลิตภัณฑ์ แยกตามกลุ่มผู้ผลิต ดังนี้
- กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
จ้านวน 341 ผลิตภัณฑ์
- ผู้ประกอบการรายเดียว
จ้านวน 70 ผลิตภัณฑ์
- SMEs
จ้านวน
2 ผลิตภัณฑ์
(3) ผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน OTOP ทั้งหมด จ้านวน 413 ผลิตภัณฑ์ แยกตามประเภท ดังนี้
- ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
จ้านวน 126 ผลิตภัณฑ์
- ประเภทอาหาร
จ้านวน 126 ผลิตภัณฑ์
- ประเภทเครื่องดื่ม
จ้านวน 23 ผลิตภัณฑ์
- ประเภทของใช้และของตกแต่ง
จ้านวน 80 ผลิตภัณฑ์
- ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
จ้านวน 58 ผลิตภัณฑ์
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(4) การจัดระดับการแบ่งกลุ่มประเภทและผลิตภัณฑ์
- ระดับ A กลุ่มดาวเด่นสูส่ ากล
จ้านวน 31 ผลิตภัณฑ์
- ระดับ B กลุ่มอนุรักษ์สร้างคุณค่า
จ้านวน 55 ผลิตภัณฑ์
- ระดับ C กลุม่ พัฒนาสู่การแข่งขัน
จ้านวน 107 ผลิตภัณฑ์
- ระดับ D กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
จ้านวน 220 ผลิตภัณฑ์
ตารางที่ ๗ จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตามประเภท
ประเภท
จานวน (ผลิตภัณฑ์)
อาหาร
25
เครื่องดืม่
14
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
49
ของใช้ฯ
19
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
7
รวมจ้านวน(ผลิตภัณฑ์)
114
ที่มา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๘ จานวนผลิตภัณฑ์แยกตามระดับดาว
ระดับดาว
อาหาร ผ้าเครื่อง
แต่งกาย
ระดับดาว 1
2
0
ระดับดาว 2
0
0
ระดับดาว 3
4
11
ระดับดาว 4
11
12
ระดับดาว 5
8
0
รวม
25
23
รอผลการตรวจวิเคราะห์
0
29
ไม่ผ่านการพิจารณาระดับจังหวัด
8
2

ของใช้
1
5
7
3
0
16
0
4

เครื่องดื่ม สมุนไพรฯ รวม
0
0
0
12
2
14
0
0

0
0
0
1
3
4
3
1

3
5
22
39
13
82
32
15

ที่มา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การคัดสรรสุดยอด หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ด้าเนินการรับสมัครผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP น้าผลิตภัณฑ์มาคัดสรรสุด
ยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยการคัดสรรสุด
ยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย สรุปผลการคัดสรรฯ ดังนี้
(1) จ้านวนผู้ประกอบการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559
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ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่
1) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา คือ สบู่ภูโคลน ผู้ประกอบการ หจก.ภูโคลน คันทรี คลับ
น้้ามันงาอโรมาตะไคร้ภูเขา ผู้ประกอบกา ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5
2) ประเภทอาหาร คือ ผลิตภัณฑ์ ขนมงาด้ารสน้้าผึ้ง ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้
แงะ นอกจากนี้ในด้านการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
3) ประเภทเครื่องดื่ม คือ ผลิตภัณฑ์ น้้ามัลเบอร์รี่ ผู้ประกอบการ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
แม่ฮ่องสอน
4) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร คือ ผลิตภัณฑ์สบู่ภูโคลน ผู้ประกอบการ หจก.ภูโคลน คันทรี คลับ
ในด้านยอดการจ้าหน่ายหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในปี 2558 จ้านวน 149,798,446 บาท
เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 17.34 และในปี 2559 (เดือนตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559) จ้านวน
126,844,829 บาท
ตารางที่ 7 ยอดการจาหน่ายหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP (พ.ศ.2555 - 2559)
2554

2555

2556

2557

2559
(ต.ค. 58 - พ.ค.59)

2558

ยอดการจ้าหน่าย 94,313,807 99,147,325 120,209,628 127,657,000 149,798,446
ผลิตภัณฑ์ OTOP
(บาท)
ที่มา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

126,844,829

3) วิสาหกิจชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประเภทกิจการวิสาหกิจชุมชนที่มากที่สุด คือ ประเภทการผลิตพืช จ้านวน 104
กิจการ รองลงมาคือ ประเภทเครื่องดื่ม จ้านวน 86 กิ จการ ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้า/เสื้อผ้า จ้านวน ๗๐ กิ จการ
ประเภทการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ อาหาร จ้านวน 61 กิจการ และประเภทการผลิตปศุสัตว์ จ้านวน 54 กิ จการ
ตามล้าดับ
ตารางที่ 8 ประเภทและจานวนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ลาดับ
ประเภทกิจการ
วิสาหกิจชุมชน
การผลิตสินค้า
1
การผลิตพืช
104
2
การผลิตปศุสัตว์
54
3
การผลิตประมง
3
4
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร
61
5
ผลิตภัณฑ์ผ้า/เสื้อผ้า
70
6
เครื่องจักสาน
8
7
ดอกไม้ประดิษฐ์
4
8
เครื่องจักรกล
0
9
ของช้าร่วย/ของที่ระลึก
๖
10 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
11
9

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
0
0
0
1
0
0
0
0
๐
0

ลาดับ
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6

ประเภทกิจการ
เครื่องดื่ม
เครื่องประดับอัญมณี
เครื่องไม้เฟอร์นิเจอร์
เครื่องหนัง
การผลิตปัจจัยการผลิต
เครื่องปั่น
สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ
การผลิตสินค้าอื่นๆ
การให้บริการ
ร้านค้าชุมชน
ออมทรัพย์ชุมชน
ท่องเที่ยว
สุขภาพ
ซ่อมเครื่องจักรกล
บริการอื่นๆ

วิสาหกิจชุมชน
86
3
13
2
30
0
2
31

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
1
0
0
0
0
0
0
0

11
15
7
4
0
21

0
0
0
0
0
๑

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.5 ลักษณะทางสังคม
๑.๕.๑ ด้านศาสนา
ศาสนิก ชนส่วนใหญ่ในจัง หวัดแม่ ฮ่องสอน คื อประมาณร้อยละ 7๔.๑๙ นับ ถือศาสนาพุท ธ
รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ 2๕.๕๓ นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 0.๒๕ และที่เหลือ
อีกประมาณร้อยละ ๐.๐๒ นับถือศาสนาอื่นๆและผีตามความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์
๑.๕.๒ วัฒนธรรมทางภาษา
ชาวไทยใหญ่จ ะมี ภาษาพู ดเป็นของตนเองเรียกว่า "ก้ าไต" เวลาพูดภาษาไตเรียกว่า "อุบ ไต"
คล้ายคลึงกับภาษาไทย แต่เมื่อพูดต่อกันเป็นประโยคอาจฟังไม่รู้เรื่องแต่หากแยกเป็นค้าเดี่ยว ๆ จะเข้าใจได้ง่าย
ส่วนภาษาเขียนตัวอัก ษรไทยเรียกว่า "ลีก ไต" มี ใช้กันมาตั้งแต่ส มัยโบราณลัก ษณะของตัวอักษรกลมคล้าย
ตัวอักษรมอญและเมียนมา ชาวกะเหรี่ยง,ชาวจีนฮ่อ มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง ส่วนชนเผ่า ลาหู่
ลีซูลัวะในปัจจุบันมีภาษาพูด ส่วนภาษาเขียนน้าอักษรอังกฤษมาใช้
๑.๕.๓ ประเพณี
1) ประเพณี"ปอยส่างลอง"
เป็ น งานประเพณี บ วชลู ก แก้ ว ของไทยใหญ่ เป็ น การบรรพชาสามเณรให้ สื บ ทอด
พระพุทธศาสนาและเพื่อเรียนรู้พระธรรมค้าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยมีความเชื่อว่า ถ้าได้บวชให้ลูกของ
ตนเป็นสามเณร จะได้อานิสงส์ 8 กัลป์บวชลูกคนอื่นเป็นสามเณรได้อานิสงส์ 4 กัลป์และหากได้อุปสมบทลูก
ของตนเป็นพระภิกษุสงส์จะได้อานิสงส์ 12 กัลป์และได้อุปสมบทลูกคนอื่นจะได้อานิสงส์ 8 กัลป์ และเพื่อเป็น
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การสืบทอดประเพณีที่มีมาดั้งเดิม จะจัดงานระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปีณ ชุมชนและวัดที่มีชาว
ไทยใหญ่อาศัย และในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
2) ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (ประเพณีออกพรรษา)
ประเพณีแห่จองพารา (งานปอยเหลินสิบเอ็ด) คือประเพณีส่วนหนึ่งในงานเทศกาลออก
พรรษาอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ค้าว่า จองพรา หมายถึง ซุ้มรับเสด็จพระพุทธเจ้า หรือ จองพารา เป็นภาษาไทย
ใหญ่แปลว่า “ปราสาทพระ” การบูชาจองพาราคือการสร้างปราสาทเพื่อคอยรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จลง
มาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทศกาลนี้จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 11 ถึงวันแรม 8 ค่้า เดือน 11 หรือ
ในราวเดือนตุลาคม กิจกรรมภายในงานชาวบ้านจะช่วยกันสร้างปราสาทจ้าลองที่เรียกว่าจองพาราประดับไว้
ตามบริเวณวัดและบ้านเรือนและแห่ขบวนรูปสัตว์ต่างๆเพื่อแสดงความยินดีที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาในวันขึน้
13 ค่้า จะมีตลาดนัดออกพรรษาหรือกาดหลู่โดยมีการจุดตะเกียงและเทียนในตลาดตั้งแต่กลางคืนจนถึงรุ่งเช้า
เพื่อให้ชาวบ้านได้จับจ่ายซื้อของเตรียมงานไฟ ส้าหรับวันขึ้น 14 ค่้าเป็นวันดาพอถึงรุ่งเช้าของวันขึ้น 15 ค่้า
จะมีการท้าบุญตักบาตรเทโวโรหนะ จากวัดพระธาตุดอยกองมูซึ่งตั้งอยู่บนดอยกองมูลงมาสู่วัดม่วยต่อที่อยู่
บริเวณเชิงเขา ทิวแถวของพระภิกษุสามเณรและประชาชนนับร้อยพัน ซึ่งเรียงรายสองข้างทางเดินลงจากวัด
พระธาตุดอยกองมูเพื่อท้าบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสามเณร ท่ามกลางสายหมอกยามเช้านั้นเป็นภาพที่งดงาม
บริสุทธิ์ ตัดกับสีเขียวขจีของต้นไม้ สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ตกตอนกลางคืนตามบ้านเรือนและวัดวา
อารามต่าง ๆ จะมีการจุดประทีปโคมไฟสว่างไสวและมีการแห่จองพราค้าว่า จอง มาจากค้าว่า พระ หรือ วระ
แปลว่าประเสริฐ หมายถึงพระพุทธเจ้า ส่วนค้าว่า พรา หมายถึง เมืองเช่น กรุงพาราณสี เป็นต้น ฉะนั้น ค้าที่
ถูกต้องคือ จองพราหรือซุ้มประสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้าซึ่งตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม นอกจากนี้
ในปอยเหลินสิบเอ็ด ยัง มีก ารแสดงการละเล่น พื้นเมืองและมหรสพต่าง ๆเช่น การฟ้อนนกกิ่งกะหร่าก้าลาย
(ฟ้อนเจิง) ก้าโต ฟ้อนก้าเบ้อคง (ก้าเบ้อ คือ ผีเสื้อคง คือ แม่น้าสาละวิน) งานจะจัดช่วงเวลาออกพรรษา หรือ
เดือน 11 ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และตามหมู่บ้านชาวไทใหญ่ที่เป็นชาวพุทธ
ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่ สะเรียง เป็นประเพณีส้าคัญของชาวแม่ฮ่องสอน
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทใหญ่โดยชาวบ้าน จะประดิษฐ์ จองพารา ซุ้มราชวัตร และโคมไฟประดับตาม
บ้านเรือนเพื่อแสดงถึงการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสร็จจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงกลับสู่โลกมนุษย์ โดยมีพิธีตักบาตร
ตามวิถีไทยใหญ่ ขบวนแห่เทียนเหง หรือเทียนพันเล่ม ตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล โดยจะจัดขึ้นในห้วง
เดียวกับงานประเพณีแห่จองพารา ที่บริเวณหน้าสถานีต้ารวจภูธรแม่สะเรียง และหน้าส้านักงานเทศบาลต้าบล
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสืบทอดประเพณี อันดีงามของชาวไทใหญ่ ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3) ประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต และงานนมัสการพระธาตุดอยกองมู (ลอยกระทงสวรรค์)
“สิบสองมนล่องผ่องไต” สิบสองมน หมายถึง วันเพ็ญเดือนสิบสอง ล่องผ่องไต หมายถึง
การลอยกระทงของชาวไต หรือไทใหญ่นั่นเอง โดยชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดประเพณีสิบสองมน
ล่องผ่องไตณ บริเ วณเชิง สะพานข้ามแม่ น้าปายบ้านปางหมู ต้าบลปางหมู อ้าเภอเมืองจัง หวัดแม่ฮ่องสอน
โดยในงานจะจัดให้มีการประกวด “ผ่องจองส่างอุ๊กปุ๊ก” (กระทงไทยใหญ่) ซึ่งประดิษฐ์เป็นรูปปราสาท ภายใน
ประดิ ษ ฐานพระอุ ป คุ ต แล้ ว ใช้ ค นหลายๆคนหามเข้ า ขบวนแห่ การประกวดขบวนแห่ การประกวด
“นางญิงไต”(สาวงามไทใหญ่), การประกวดการนุ่งโคไต(แต่งกายชุดไทใหญ่ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย
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งานนมัสการพระธาตุดอยกองมู (ลอยกระทงสวรรค์) จัด ณ วัดพระธาตุดอยกองมู มีกิจกรรม
ท้าบุญสักการะพระธาตุดอยกองมู และมีกิจกรรมการลอยกระทงสวรรค์ โดยติดกระทงไปกับลูกโป่งสวรรค์
รวมทั้งการปล่อยโคมลอยเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นอกจากนี้ก็มีมหรสพต่างๆให้ชม
ด้วย เช่น จ้าดไต (ลิเกไทใหญ่) เป็นต้น
4) ประเพณีกินวอหรือประเพณีปีใหม่ชนเผ่าลีซอ
ประเพณีกินวอ หรือประเพณีปีใหม่ของชาวลีซอ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่อ้าเภอปาย อ้าเภอปางมะผ้า
ถือว่าเป็นงานส้าคัญที่สุดในรอบปีตรงกับประเพณีตรุษจีนเป็นงานใหญ่หลังจากการท้างานหนักมาในรอบปีนั้น
ได้สิ้นสุดลงทุกครอบครัวได้เก็บเกี่ยวข้าวเข้ายุ้งฉางเรียบร้อยแล้วหากพืชพันธุ์ได้ผ ลดีสัตว์เลี้ยงก็เติบโตดีชาวบ้าน
ก็จะมี อาหารเพี ยงพอ ส้าหรับตลอดปีผู้หญิง ก็เตรียมตัดเย็บ เสื้อผ้าชุดใหม่ไว้ให้ สมาชิกในบ้านชาวบ้านก็จ ะ
ช่วยกันฆ่าหมูเพื่อท้าหมูเค็มแขวนเก็บไว้กินในปีใหม่ ผักดอง ผักกาดแห้ง เต้าหู้ยี้ก็ท้าเก็บตุนไว้พร้อมกับต้มเหล้า
ไว้ด้วยทุกคนจะช่วยกันหาฟืนเก็บไว้ใช้ในยามงานเร่งด่วนข้าวก็ต้าไว้ล่วงหน้า พอถึงวันงานปีใหม่ก็จะไม่ท้างาน
กันจะได้สนุกสนานกันเต็ม ที่งานจะจัดขึ้นระหว่างปลายเดือน มกราคมถึง เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีในทุก ๆ
หมู่ บ้ านที่ มี ช นเผ่ าลี ซ ออาศั ยอยู่ แต่ จะมี หมู่ บ้ านใหญ่ ๆที่ จั ดเทศกาลปี ใหม่ ลี ซออย่ างยิ่ ง ใหญ่ และ
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาท่องเที่ยว ในเขตอ้าเภอปางมะผ้า ได้แก่ บ้านกึ๊ดสามสิบ บ้านแม่หมูลีซอ
บ้านหนองตอง บ้านน้้าริน บ้านหนองผาจ้้าเขตอ้าเภอปาย ได้แก่บ้านปางแปก บ้านใหม่
๑.๕.๔ ด้านการศึกษา
การจัดการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งได้เป็น
1. ระดับประถมศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ 2 มี โรงเรียนจ้านวน
334 โรง มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 35,157 คน จ้านวนครู 2,094 คน มีห้องเรียน 2,754 ห้อง
2. ระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียน จ้านวน 8 โรงเรียน จ้านวนครู 310 คน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น
7,191 คน มีห้องเรียน 209 ห้อง
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูแลการจัดการศึกษาส้าหรับเด็กพิการ ใน
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ้านวน 1 แห่ง
4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้ต้ารวจตระเวนชายแดน จ้านวน 13 แห่ง
5. การศึกษานอกระบบ ให้บริการศึกษาในรู ปแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน
การศึก ษาต่อ เนื่อ งประเภททางไกล การศึก ษาผู้ใหญ่ ส ายอาชีพ ประกาศนียบัต รวิชาชีพ (ปวช.ทางไกล)
ประกาศนียบัตรอาชีพ และการศึกษาเพื่อชุมชนบนพื้นที่สูง
๖. สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญา จ้านวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลั ยการอาชีพ
นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
๗. สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ส้าหรับ ข้อมู ลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ้านวน ๑๔ โรงเรียน โดยมี นัก เรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ ๖ ทั้ง หมด จ้านวน ๑,๖๑๘ คน มีที่ เรียนศึก ษาต่อ
จ้านวน ๑,๑๙๓ คน คิดเป็นร้อ ยละ ๗๓.๗๓ และมีนักเรียนที่ ไม่ศึกษาต่อ /ประกอบอาชีพ/รอฟังผล จ้านวน
๔๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๐
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๑.๕.๕ ด้านสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานบริการในระดับ PRIMARY CARE และ
SECONDARY CARE จ้าแนกออกเป็น ดังนี้
1. โรงพยาบาล มีโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 150 เตียง (ระดับ S) จ้านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 90 เตียง (ระดับ M2) จ้านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง (ระดับ F1) จ้านวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (ระดับ F2) จ้านวน 4 แห่ง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล มีจ้านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต้าบล 72 แห่ง
กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 7 อ้าเภอ
3. สถานบริการสาธารณสุขชุมชน(สสช.) มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) เปิดบริการ
ทั้งหมด 63 แห่ง โดยมีข้าราชการ / ลูกจ้างประจ้า (พสช.) ปฏิบัติงานประจ้า มีพนักงานสุขภาพชุมชน ( พสช.)
ที่ผ่านการอบรม อสม.ที่ผ่านการอบรมความรู้มาปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เกิดความต่อเนื่องและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
๔. สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดของกรมควบคุมโรค ได้แก่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน้าโดยแมลง
(ศตม.ที่ 1 แม่ฮ่องสอน) เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดและมีหน่วยงาน ระดับอ้าเภอ คือ หน่วยควบคุมโรคติดต่อ
ที่น้าโดยแมลง (นคม.) จ้านวน 10 แห่ง และมาลาเรียคลินิก จ้านวน 15 แห่ง
5. ศูนย์มาลาเรียชุมชนเป็นหน่วยบริการระดับชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับ
สหภาพพม่ า ซึ่งได้รับความร่วมมื อจากกองทุ นโลก ( GLOBAL FUND)เพื่อด้าเนินการแก้ ไขปัญ หาโรคไข้
มาลาเรียในพื้นที่ตามแนวชายแดน ที่มีการแพร่เชื้อสูง มีการคมนาคมที่ยากล้าบากและไม่มีสถานที่ ตรวจรักษา
มาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ ด้าเนินการในพื้นที่ 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมือง อ้าเภอแม่สะเรียง และอ้าเภอสบเมย
รวมจ้านวน 21 แห่ง
6. สถานบริการสาธารณสุขในสังกั ดกรมการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารัก ษ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ้านวน 1 แห่ง ขนาด 75 เตียง เปิดให้บริก ารบ้าบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดทั้ งในลักษณะ
การบ้าบัดแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและบ้าบัดในชุมชน
ส้าหรับบุคลากรสายวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริง ในปี ๒๕๕๙ พบว่า มีจ้านวนแพทย์
จ้านวน ๖๔ คน ทั นตแพทย์ จ้านวน ๒๔ คน เภสัชกร จ้านวน ๓๒ คน พยาบาลวิชาชีพ จ้านวน ๔๙๘ คน
ซึ่งหากค้านวณสัดส่วนบุคลากรสายวิชาชีพต่อประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ต้องรับผิดชอบประชากร
ในสัดส่วนที่สูงกว่าสัดส่วนต่อประชากรระดับประเทศที่ก้าหนด
ตารางที่ ๙ แสดงสัดส่วนบุคลากรสายวิชาชีพต่อประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2559
สาขาวิชาชีพ
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ

จานวน
ผู้ปฏิบัติงานจริง

สัดส่วนต่อประชากร
ระดับจังหวัด

สัดส่วนต่อประชากร
ระดับประเทศ

64
24
32
498

1 : 4,284
1 : 11,425
1 : 8,568
1 : 551

1 : 2,533
1 : 10,676
1 : 6,388
1 : 506

ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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1.6 โครงสร้างพื้นฐาน
๑.๖.๑ การคมนาคม
จังหวัดแม่ฮ่ องสอน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 924 กิ โลเมตร มี การคมนาคม 2 เส้นทาง
คือ ทางบก โดยมีถนนสายหลัก จ้านวน 4 เส้นทาง คือ ทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ - ฮอด -แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน)
ทางหลวงหมายเลข 1095 (เชียงใหม่ - แม่แตง - ปาย - แม่ฮ่องสอน) ทางหลวงหมายเลข 105 (แม่สอด - แม่สะเรียง แม่ ฮ่องสอน) และ ทางหลวงหมายเลข 1263 (เชียงใหม่ - แม่ แจ่ม - ขุนยวม - แม่ฮ่องสอน) นอกจากนี้
ยังมีถนนสายรองเชื่อมระหว่างเส้นทางหลัก อยู่ในความดูแลของส้านักงานแขวงทางหลวงชนบท ถนนเชื่อมโยง
ระหว่างต้าบล หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนเชื่อมโยงเส้นทางไปจุดผ่อนปรนการค้า
ชายแดนทั้ง 5 แห่ง และถนนเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในพื้นที่ทั้ง 7 อ้าเภอ มีสภาพถนนเป็น
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง มีสภาพช้ารุดทรุดโทรมเป็นช่วงๆ และคดเคี้ยวตลอดเส้นทาง
ส้าหรับการคมนาคมทางอากาศมี ท่าอากาศยาน 2 แห่ง คือ ท่ าอากาศยานแม่ ฮ่องสอน มีสาย
การบินกานต์แอร์และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ให้บริการเที่ยวบินระหว่างเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่
ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที และท่าอากาศยานปาย มีสายการบินกานต์แอร์ให้บริการเที่ยวบิน
ระหว่างเชียงใหม่ - อ้าเภอปาย - เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
๑.๖.๒ ไฟฟ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับกระแสไฟฟ้ามาจากสถานีไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ (จอมทอง ฮอด และแม่แตง)
น้าจ่ายด้วยระบบ 22 KV ไปในพื้นที่ทั้ง 7 อ้าเภอ และมีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ้านวน 8 แหล่ง ก้าลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 30,300 กิโลวัตต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ ๑๐ แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจาปี 2558
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

แหล่งผลิต
เขื่อนแม่สะงา
เขื่อนผาบ่อง
Solar cell ผาบ่อง
โรงจักรดีเซลแม่ฮอ่ งสอน
เขื่อนแม่สะเรียง
โรงจักรดีเซลแม่สะเรียง
บ. แม่สะเรียง Solar, บ. นภัส Solar
เขื่อนแม่ปาย
รวมทั้งสิ้น

กาลังผลิต (กิโลวัตต์)
12,000
850
500
5,400
1,250
4,000
4,000
2,300
30,300

ประเภทการผลิต
พลังน้้า
พลังน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์
น้้ามันเป็นเชื้อเพลิง
พลังน้้า
น้้ามันเป็นเชื้อเพลิง
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังน้้า

ที่มา : ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และจากข้อ มู ล ของส้านัก งานการไฟฟ้าส่วนภู มิ ภาคจัง หวัดแม่ ฮ่องสอน พบว่า ในปี 2558
มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จ้านวนทั้งสิ้น 58,869 ราย คิดเป็นร้อยละ 82,77 ของครัวเรือนทั้งหมด มีครัวเรือนที่
ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จ้านวนทั้งสิ้น 12,256 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.23 ของครัวเรือนทั้งหมด (จ้านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 71,125 ราย การเก็บข้อมูลครัวเรือน มี/ไม่มีไฟฟ้าใช้ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ได้เก็บข้อมูลตาม
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เขตการปกครองต้าบล อ้าเภอ แต่แบ่งตามสภาพพื้นที่ ก ารจ่ายไฟฟ้าเป็นหลัก อาจท้ าให้จ้านวนครัวเรือน
ทั้งหมด ไม่สอดคล้อง/ใกล้เคียง กันกับข้อมูลทะเบียนราษฎร)
โดยจ้ า แนกประเภทการจ้ าหน่ ายกระแสไฟฟ้ า (จ้ า แนกจากจ้ านวนครั วเรื อนที่ มี ไ ฟฟ้ า ใช้ )
ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย จ้านวน 51,643 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.73 สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 6,534 ราย
คิดเป็นร้อยละ 11.10 สถานที่ราชการและสาธารณะ จ้านวน 32 รายคิดเป็นร้อยละ 0.05 และอื่นๆ จ้านวน
660 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.12
๑.๖.๓ ประปา
ปี 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีส้านักงานการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ้านวน 2 สาขา
คือ สาขาแม่ฮ่องสอน และสาขาแม่สะเรียง ครอบคลุมพื้นที่ 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ้าเภอปางมะผ้า
อ้าเภอแม่สะเรียง และอ้าเภอแม่ลาน้อย มีก้าลังการผลิตรวม 14,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถให้บริการ
ครัวเรือนผู้ใช้น้า จ้านวน 11,457 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.05 ของครัวเรือนทั้งหมด (ค้านวณจากข้อมูล
ทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ปี 2558) ส่วนที่เหลือใช้จากแหล่งน้้าอื่นๆ คือ แหล่งน้้าบาดาล ระบบประปา
หมู่บ้าน และระบบประปาภูเขา
1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๗.๑ ทรัพยากรดิน
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35
ของดินที่พบบริเวณดังกล่าว มีทั้งดินลึกและดินตื้นลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก้าเนิดในบริเวณนั้นมักมีเศษหินก้อนหินหรือพื้นโผล่กระจัดกระจายทั่วไป
ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆเช่นป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบชื้นหลายแห่งมีการท้าไร่เลื่อนลอย
โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้้าซึ่งเป็นผลท้าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
ในพื้นที่ที่ท้าการเกษตรบริเวณตะพักล้าน้้าหรือที่ราบระหว่างเขาส่วนใหญ่เป็นดินลึก เนื้อดินร่วน
เหนียวปนทรายความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ในพื้นที่ดอนส่วนใหญ่เป็นดินลึกมาก เนื้อดินร่วนปน
ดินเหนียว มีปัญหาเป็นดินกรดและมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า บางพื้นที่เป็นดินตื้นมี หินและกรวดปน เนื้อดินร่วน
ปนทราย และดินเป็นดินกรด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า พื้นที่ที่มี ความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย
บริเวณที่มีความลาดชันไม่มากนัก และดินไม่ตื้นมาก อาจใช้ปลูกพืชไร่ได้ แต่ต้องรบกวนดินน้อยที่สุด พร้อมทั้ง
จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสม ใส่ปูนเพื่อแก้ความเป็นกรดของดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
ทั้งนี้ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า จากพื้นที่รวมทั้งหมด 7,987,808.27 ไร่
พื้นที่ป่า 6,958,612.23ไร่ ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม 406,000 ไร่ พื้นที่นอกการเกษตร 504,115
ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 55,341 ไร่ แหล่งน้้า 20,301 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ 43,439.04 ไร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) พื้นที่ป่าไม้
จากข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ในปี 2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ป่ารวม 6,958,612.23 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 87.12 ของพื้นที่จังหวัด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 6,342,278 ไร่ หรือ
10,147.65 ตารางกิโลเมตร ที่เหลือเป็นพื้นที่ในเขต อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
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๒) พื้นที่เกษตร
พื้นที่ที่เกษตรกรใช้ประโยชน์เพื่อท้าการเกษตรปลูกพืช 406,000 ไร่ โดยเป็นการเพาะปลูก
ข้าว 158,086 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 61,439 ไร่ ถั่วเหลือง 53,637 ไร่ กะหล่้าปลี 19,799 ไร่ กระเทียม
16,536 ไร่ ถั่วแดงหลวง 21,158 ไร่ กาแฟอาราบิก้า 5,294 ไร่ งา 2,141 ไร่ ส้มเขียวหวาน1,066 ไร่
ล้าไย 787 ไร่ และอื่นๆ 66,057 ไร่
๓) พื้นที่อยู่อาศัย และอื่นๆ
โดยเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย พื้นที่ 55,341ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของพื้นที่
รวมของจังหวัด นอกนั้นเป็นพื้นที่อื่นๆ 142,232.12 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของพื้นที่รวมของจังหวัด
ตารางที่ ๑๑ พื้นที่และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. ที่อยู่อาศัย
2. ป่าไม้
3. พื้นที่ในการเกษตร
4. พื้นที่นอกการเกษตร
5. แหล่งน้้า
6. พื้นที่อื่นๆ
รวมทั้งหมด

พื้นที่ (ไร่)
55,341
6,958,612.23
406,000
504,115
20,301
43,439.04
7,987,808.27

ร้อยละ (%)
0.69
87.12
5.08
6.31
0.25
0.54
100.00

ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน,ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน,ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑.๗.๒ ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรน้้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้้าจากพื้นที่ป่าต้นน้้าอยู่บริเวณรอยต่อ
ระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกับทิวเขาแดนลาว และทิวเขาทางตอนใต้ในอ้าเภอขุนยวม มีปริมาณน้้าได้กักเก็บได้
ต่อปี 13,089,600 ลบ.ม. ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยในจังหวัด 1,250.60 ลบ.ม. ประเภทของแหล่งน้้าในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้าสายหลัก ได้แก่ แม่น้าปาย แม่น้าสาละวิน แม่น้ายวม และแม่น้าสายรอง ได้แก่
แม่สุรินทร์ แม่ลาหลวง แม่เงา น้้าของ น้้าแม่ริด แม่สะเรียง แม่สะงา แม่สะมาด ส่วนอ่างเก็บน้้า ได้แก่ อ่างเก็บ
น้้าม่อนตะแลง ปริมาณกักเก็บน้้าปริมาณ 0.269 (ลบ.ม.) อ่างเก็บน้้าห้วยแม่ฮ่องสอน ปริมาตรกักเก็บน้้าปริมาณ
0.663 (ลบ.ม.) อ่างจองจายปริมาตรกักเก็บน้้าปริมาณไม่แน่นอน (ลบ.ม.) ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการ
ใช้น้าด้านเกษตรร้อยละ 33.14
น้้าบาดาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด 617 แห่ง เป็นการเจาะน้้าบาดาลเพื่อจะใชในการอุปโภค
บริโภคทั่วไป หรือเพื่อการเกษตร หรือเพื่อใชในภาคธุรกิจ หรือเพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม
๑.๗.๓ ทรัพยากรป่าไม้
ภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความสูงจากน้้าทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 100 - 2,000 เมตร
ประเภทของป่าไม้ที่พบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งป่าชนิดไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบเขา และ
ป่าสน และป่าชนิดผลัดใบ ได้แก่ ป่าผสมเบญจพรรณ และป่าเต็ง-รัง นอกจากนี้ยังพบป่าไร่ร้างและป่าไร่เลื่อนลอย
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พืชพันธุ์ไม้ในป่าส่วนใหญ่เป็นไม้มีค่า เช่น ไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัง ไม้มะค่าโมง ไม้รกฟ้า ไม้ยม
หอม ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะเคียนหนู ไม้เต็ง ไม้รัง ยางเหียง ไม้พลวง ไม้ตะแบก ฯลฯพืชพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ทั่วไป
ได้แก่ ไม้ไผ่ ผักหวานป่า ต้นคราม ผักกูด ผักกูดดอย ผักพ่อค้า ดอกอาว (กระเจียว) สาบแล แคป่า เพกา ปู่ย่า
ผักแว่น ผักหนาม ผักเฮือด ผ่า เพียฟาน ฟักข้าว มันปลา (มันปู) เตา(สาหร่ายน้้าจืด) อ่องลอด (ดอกหิน) สมอ
ไทย มะขามป้อม พืชพันธุ์ไม้เฉพาะ มีผักส้มปี้ (หัวแหวน) ผักหนามโค้ง (หมากลม) ดอกดิน เป็นต้น สัตว์ป่าที่
พบได้แก่ เลียงผา กวางป่า เก้ง หมูป่า วัว แดง กระทิ ง เสือโคร่ง กระต่ายป่า กระรอก กระแต ชะนี นกกว่า
120 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณ 30 ชนิด สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 5 ชนิด สัตว์เลื้อยคลายประมาณ
30 ชนิด ปลาน้้าจืดประมาณ 30 ชนิด และแมลงกว่า 200 ชนิด
ที่สาคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผืนป่าสักที่ประชาชนแม่ฮ่องสอนหวงแหน คือ “ป่าสักนวมินทรราชินี”
เนื้อที่รวม 497.2 ตารางที่กิโลเมตร หรือ 310,725 ไร่ เป็นไม้สักมี ลักษณะดี ขนาดใหญ่ ล้าต้นเปลาตรง
อัตราการเจริญเติบโตสม่้าเสมอ สภาพป่ามีความสมบูรณ์ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่สูงกว่า 1,000 เมตร
จากระดับน้้าทะเล และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแล้ว ทรงรับโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้
สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้้าของ-ลุ่มน้้าปาย อ้าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไว้เป็น
โครงการอันเนื่องมาจเอากพระราชด้าริ เนื่องจากผืนป่าสักดังกล่าวมีความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะสม
ส้าหรับศึกษาวิจัย พัฒนาพันธุ์ไม้สัก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เช่น
การล่องแก่งชมป่าสัก เป็นต้น
๑.๗.๔ ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะส้าคัญ ดังนี้
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และผจญภัย อาทิ ทุ่งดอกบัวตอง อ้าเภอขุนยวม ถ้้าแก้วโกมล
อ้าเภอแม่ลาน้อย ปางอุ๋ง ถ้้าปลา-ผาเสื่อ อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน การล่องแก่ง ชมป่าสักนวมินทราชินี ถ้้าบ่อผี
ถ้้าลอด อ้าเภอปางมะผ้า การล่องแพชมแม่น้าเงา อ้าเภอสบเมย และการขี่ช้างเที่ยวชมธรรมชาติ กองแลนแคน
ยอนอ้าเภอปาย เป็นต้น
2. แหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ ง นิเวศ วิถี ชี วิ ต วั ฒนธรรม อาทิ หมู่ บ้ านกระเหรี่ ยงคอยาว บ้ านรั กไทย
วัดพระธาตุดอยกองมู วัดจองค้า วัดจองกลาง วัดป่าถ้้าวัว สวนธรรมภูสมะ (สะพานซูตองเป้) อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนาน บ้านสันติชล อ้ าเภอปาย วัดพระธาตุ 4 จอม อ้าเภอแม่ สะเรียง วัดศรีดอนชัย วัดน้้าฮู
อ้าเภอปาย หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านจ่าโบ่ บ้านแม่ละนา บ้านบ่อไคร้ อ้าเภอปางมะผ้า บ้านห้วยฮี้ อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
บ้านห้วยห้อม อ้าเภอแม่ลาน้อย บ้านเมืองปอน อ้าเภอขุนยวม บ้านท่าตาฝั่ง อ้าเภอสบเมย เป็นต้น
3. แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ อาทิ อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา สะพานประวัติศาสตร์
อ้าเภอปาย อนุสรณ์สถานไทย -ญี่ปุ่น อ้าเภอขุนยวม
4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ ภูโคลน น้้า พุร้อนผาบ่อง อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โป่งน้้า
ร้อนท่าปาย อ้าเภอปาย น้้าพุร้อนหนองแห้ง อ้าเภอขุนยวม บ่อน้้าร้อนแม่ฮุ อ้าเภอแม่ลาน้อย สปาและนวดแผนไทย
5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ โครงการหลวงแม่ลาน้อย นาขั้นบันไดบ้านห้วยห้อม ต้าบล
ห้วยห้อม อ้าเภอแม่ลาน้อย ศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชด้าริ ศูนย์บริการและลุ่มน้้าปาย
ตามพระราชด้าริ และศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงห้วยมะเขือส้ม อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
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สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่
วัดพระธาตุดอยกองมู วัดนี้เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่ส้าคัญ
ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้
สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมากวัดนี้มีงานเทศกาล
ประจ้าปีหลายงาน เช่น ในวันปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยเฉพาะในวันออกพรรษาจะมีการตักบาตรดาวดึงส์ หรือ
ตักบาตรเทโวโรหนะ
ปางอุ๋ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวในโครงการพระราชด้าริ ปางตอง 2 มีภาพอันสวยงามของไอหมอกที่
ลอยเหนือทะเลสาบกับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้าท้าให้ปางอุ๋ง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดแสน
โรแมนติก จนได้รับขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย"
ปาย แม่ฮ่องสอน ปายเป็นอ้าเภอกลางหุบเขามีการปรับตัวจากเมืองเก่าให้ลงตัวกับเมืองใหม่
ถนนคนเดินเมืองปายมีร้านค้า ร้านกาแฟร้านอาหาร และสินค้าที่น้ามาจ้าหน่ายด้วยศิลปะมากมาย
ทุ่ง ดอกบัว ตอง ดอยแม่ อูคอ อ้ า เภอขุน ยวมดอกบั ว ตองที่ นี่ เ มื่ อ บานพร้อ มๆ กั น ในช่ ว ง
เดือนพฤศจิกายนจะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขาจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกของแม่ฮ่องสอน
ถ้าแก้วโกมล ถ้าน้าแข็ง เดิมเรียกชื่อถ้้าผลึกแคลไซต์แม่ลาน้อย อ้าเภอแม่ลาน้อยถ้้าแก้วโกมลเป็น
ถ้้าผลึกแคลไซด์ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยและพบเป็นแหล่งที่ 2 ในเอเชีย โดยแห่งแรกอยู่ที่ประเทศจีน
ถ้าน้าลอด ถ้าผีแมน ถ้้าน้้าลอดเป็นถ้้าที่มีชื่อเสียงสวยงามและเข้าชมได้ง่ายสะดวก ถ้้าน้้าลอดเป็น
เพราะถ้้าแห่งนี้มีสายน้้าไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้าถ้้าไปจนถึงถ้้าสุดท้ายถ้้าแห่งนี้มีความยาวกว่า 500 เมตร
สะพานซูตองเป้ “สะพานอธิษฐานส้าเร็จ ” อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยพลังแห่งศรัทธาและ
การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ ก่ อ ประสานกั นเป็นสะพานที่ มีความงดงาม จนกลายเป็นความเชื่อที่ ว่า
ใครที่มาที่นี้ให้เดินข้ามผ่านสะพานอธิษฐานส้าเร็จ
อุทยานแห่งชาติส าละวิน มี สภาพป่าไม้สมบูร ณ์ ทิวทั ศน์และลัก ษณะทางธรรมชิตที่ส วยงาม
ซึ่งแต่เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสาละวิน” ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอสบเมย และอ้าเภอแม่สะเรียง มีพื้นที่ติด
ชายแดนระหว่างประเทศไทย และเมียนมา
หมู่บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขา ของชาวจีนยูนนาน ซึ่งอยู่ติดชายแดนไทย - เมียนมา
แวดล้อมไปด้วยทิ วเขาและพั นธุ์ไม้ ต่างๆ อาทิ พืชเมื องหนาว จึง ท้ าให้ห มู่ บ้านแห่ง นี้มี วิวิทิ วทัศน์ส วยงาม
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
1.8 ข้อมูลเชิงสถิติพื้นที่ที่สาคัญ
ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ส้าคัญ ซึ่งจัดท้าโดยส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ ๑๒ ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มิติการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ประเทศ
แม่ฮ่องสอน
ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน
การพัฒนาแบบ ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น
12.49
10.43 65.16
46.08
ทั่วถึง
ความยากจน
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้
0.411
0.411 0.535
0.535
ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
18.00
18.76 12.44
13.93
ต่อก้าลังแรงงาน
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หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ

มิติการพัฒนา

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจสีเขียว

ประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ

ตัวชี้วัด
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร
จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร
ไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
อัตราการว่างงาน
อัตราส่วนหนีเ้ ฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือน
อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน
ผลิตภาพแรงงาน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ป่าไม้ในจังหวัด
ปริมาณขยะในจังหวัด
สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ประชากร
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาค
ครัวเรือนต่อประชากร
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่
ไม่ใช่ครัวเรือน ต่อ GPP

ประเทศ
แม่ฮ่องสอน
หน่วย
ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน
3,262
2,980 3,188
3,054 คน/แพทย์
8.68
8.90
6.93
7.20
ปี
32.30
4.98

34.95
1.78

32.36
-1.13

33.50
35.70

คะแนน
ร้อยละ

0.26

-0.41

4.85

0.16

ร้อยละ

0.68
6.27

0.75
6.67

1.10
4.35

0.40
8.15

ร้อยละ
เท่า

21.84

19.97

16.05

19.76

ร้อยละ

95,581 110,895 40,857
-3.32
0.01
-1.45

55,029 บาท/คน
0.26
ร้อยละ

252,449 247,105 76,924
266
284
124

79,935
116

ตัน
ลิตร/คน
กิโลวัตต์ ชั่วโมง/คน
กิโลวัตต์
- ชั่วโมง/
ล้านบาท
ลิตร/
ล้านบาท

สัดส่วนปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP
ภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้
การรับรองคุณภาพ HA
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้้าประปา
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า
ร้อยละของประชากรที่เข้า
อินเตอร์เน็ต
ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อ
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443

464

196

188

6,915

7,289

4,817

4,925

276

178

350

161

60.00

74.76

28.57

42.86

ร้อยละ

15.57

15.77

10.98

11.00

ร้อยละ

88.16
28.30

88.41
32.73

57.91
24.86

59.91
25.10

ร้อยละ
ร้อยละ

12.13

12.19

8.11

7.84

ร้อยละ

มิติการพัฒนา

ตัวชี้วัด

ประเทศ
แม่ฮ่องสอน
ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน

รายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ความสามารถในการเบิกจ่าย
งบประมาณของจังหวัด

75.51

92.11

69.06

96.08

มิติการพัฒนาแบบทั่วถึงและมิติประสิทธิภาพของภาครัฐ ยังมีปัญหา ตัวชี้วัดเกือบทุกตัวยังอยู่ใน
ระดับต่้ากว่าค่ากลางมากแม้ว่าปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยมีตัวชี้วัดหลายตัวที่อยู่ล้าดับท้ายสุดของประเทศ
ได้แก่ ประชากรยากจน จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย และการเข้าถึงไฟฟ้า มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดส่วนใหญ่
อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง โดยเฉพาะอัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นมากจากปีก่อนและ
สูงเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ ขณะที่ครัวเรือนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น และผลิตภาพแรงงานยังคงต่้า ส้าหรับมิติการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวตัวชี้วัดทั้งหมดปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนและอยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง
ประเด็นที่จังหวัดควรให้ความส้าคัญ คือ การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง เร่งขยายการ
ด้าเนินงานในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย เน้นขยายผลแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตร กระจาย
ประโยชน์จ ากการท่อ งเที่ ยวสู่ชุม ชนและเกษตรกร และการขยายโอกาสการเข้าถึง บริก ารการศึกษา และ
สาธารณสุ ขที่ มี คุณ ภาพอย่ างทั่ วถึ ง รวมทั้ ง บริก ารของรั ฐด้ านไฟฟ้ า น้้ าประปา/ประปาภู เ ขา และ ICT
โดยพัฒนารูปแบบบริการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภูเขาสูง
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หน่วย

ร้อยละ

1.9 ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯที่ผ่านมา
ในปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จัง หวัดแม่ฮ่องสอนได้ด้าเนินกิ จกรรมโครงการภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และ
พลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
ซึ่งสามารถสรุปผลการด้าเนินงานได้ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และสุขภาพ
จัง หวัดได้ก้ าหนดเป้าประสงค์ในประเด็นยุท ธศาสตร์นี้ ไว้ จ้านวน ๓ ประเด็นประกอบด้ว ย
พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงข่ายคมนาคม และสิ่งอ้านวยความสะดวกเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และการแก้ ไขปัญหาให้ประชาชน
ในพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้าเนินกิจกรรมด้านพัฒนาการท่องเที่ยว
และบริการ รวม ๕ โครงการ งบประมาณรวม ๑๓๕,๐๔๗,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จ้านวน
๔ โครงการ งบประมาณรวม ๘๒,๙๕๓,๒๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จ้านวน ๗ โครงการ งบประมาณ
รวม ๘๒,๔๕๒,๙๐๐ บาท
กิ จ กรรมหลั ก ประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น
การท่ องเที่ ย วตามยุ ท ธศาสตร์ จัง หวัด กิ จ กรรมส่ง เสริ ม การท่ องเที่ ย ว ประเพณีวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ นและ
งานเทิดพระเกียรติ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ กิจกรรมจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเทคโนโลยีและ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนาผู้ประกอบการและส่ง เสริมหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ปี 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจ้านวนผู้เยี่ยมเยือน จ้านวน
799,607 คน เพิ่ มขึ้นจาก ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 3.90 และในปี พ.ศ. 2559 (เดือนมกราคม - เมษายน)
มีจ้านวนผู้เยี่ยมเยือน จานวน 337,636 คน และมีรายได้การท่องเที่ยว จ้านวน 3,791.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 9.60 และในปี พ.ศ. 2559 (เดือนมกราคม - เมษายน) มีรายได้การท่องเที่ยว
จ้านวน 1,618.17 ล้านบาท โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของจ้านวนนักท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของ
นักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามอัตราการขยายตัวดังกล่าวต่้ากว่าค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ ร้อยละ 10
ทั้งนี้ จังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การรักษาประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ แก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ชุมชน ยังมี ความจ้าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องด้าเนินการต่อไป เนื่องจาก
เป็ น การเพิ่ ม รายได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของจั ง หวั ด และเป็ น ต้ า แหน่ ง การพั ฒ นาจั ง หวั ด (Positioning)
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดได้ตั้งงบประมาณไว้ จ้านวน ๔ โครงการ งบประมาณ 144,427,700 บาท
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และในปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ จังหวัดยังให้ความส้าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์กับประชาชนแม่ฮ่องสอน และประเทศไทย
ปัจ จัยแห่งความส้าเร็จ ด้านการท่ องเที่ ยว จัง หวัดจะต้องรัก ษาขนบธรรมเนียมประเพณี ต้อง
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ วัฒนธรรม โบราณสถาน และวิถีชีวิตชนเผ่าไว้ให้ได้ โดยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน และภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะต้องให้ความส้าคัญ
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาสนับสนุนแก้ไขปัญหา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่นๆ
ปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงาน คือ ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังขาดการพัฒนา ปรับปรุง ให้คลอบ
คลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัด ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน กระจายอยู่ใน
พื้นที่ทุกอ้าเภอ สภาพการคมนาคม ห่างไกล มีความยากล้าบาก รวมถึง การคมนาคมทางอากาศมีข้อจ้ากัด
เนื่องจากบริษัทสายการบินเปิดให้บริการเที่ยวบินจ้านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
และนอกจากนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังขาดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าการท่องเที่ยว ขาดการพัฒนาด้านการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยว ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส้าหรับ แหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ขาดการบอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
จังหวัดได้ก้าหนดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์นี้ไว้ ว่า การค้าการลงทุน มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
และได้มีการด้าเนินงานที่ส้าคัญ ดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ด้าเนินโครงการส่งเสริมการค้าชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ด้าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย - เมียนมา จ้านวน ๒ ครั้ง โดย
เป็นการประชุมสัมมนาความร่วมมือทางการค้าและเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย - เมียนมา และน้าคณะ
ผู้ประกอบการเมียนมาศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการของผู้ประกอบการไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตลอดจนจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนชายแดน
๒. กิจกรรมส่งเสริมการค้า การท่ องเที่ยว การลงทุนชายแดน โดยน้าภาครัฐและเอกชนของ
จัง หวัดแม่ ฮ่อ งสอนเดินทางไปแสดง/จ้า หน่ายสินค้า เชิญ ชวนผู้ป ระกอบการ/นัก ลงทุ นมาท้ าการค้า การ
ท่องเที่ยว และลงทุนการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้งานที่มีชื่อว่า “เพลินด้วย รวยแน่
แอ่วแม่ฮ่องสอน” ณ จุดชายแดนไทย - เมียนมา อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
๓. กิจกรรมการอบรมสัมมนา พัฒนาผู้ประกอบการ การค้าและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการส่งเสริม
การค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีหัวข้อในการบรรยาย เกี่ยวกับสินค้าที่มีมาตรการน้าเข้า -ส่งออก
และการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือต่าง ๆ / เรื่องพิธีการทางศุลกากรและภาษีน้าเข้า -ส่งออกสินค้า
แนวทางการปรองดองสร้างสมานฉันท์และนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดน และเรื่องแหล่งเงินทุนและระบบ
การโอนเงินเพื่อการค้าชายแดน ตลอดจนการอภิปรายเรื่องเส้นทางการค้าชายแดนฝั่งเมียนมาและแผนการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม ตลอดจนผังพื้นที่เพื่อการค้าชายแดนแม่ฮ่องสอน
ส้าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ด้าเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างอ้าเภอต่างๆ กับเมืองชายแดนที่ติดต่อกันของเมียนมา ได้แก่ อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ้าเภอแม่สะเรียง
อ้าเภอขุนยวม อ้ าเภอแม่ล าน้อย และอ้าเภอสบเมย โดยเป็นการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกั บ
ประชาชนในพื้นที่ชายแดนในระดับท้องถิ่น
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ในส่วนของการสร้างความสัมพันธ์ในระดับภาครัฐและเอกชน จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์ผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย - สหภาพเมียนมา โดยน้าผู้ประกอบการไทย - สหภาพเมียน
มา มาพบปะเจรจาการค้าและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นอกจากนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ก้าหนดจะกิจกรรมส่งเสริมและเชื่อมความสัมพันธ์ต่อเนื่องจากปี
ที่ผ่านมา โดยน้าภาครัฐและเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ส้ารวจลู่ทาง และพบปะ
หารือความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเป้าหมาย
ในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับการค้าการลงทุน เพื่อให้การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
ไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของการพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดได้ด้าเนินการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายทาง มส. ถ.๑- ๐๐๐๕ บ้านท่าข้าม
ต.บ้านกาศ - บ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และงานจ้างก่อสร้างทางระบายน้้าถาวร ที่ทาง
หลวงหมายเลข ๑๒๘๕ ตอน ทุ่งมะส้าน -ห้วยผึ้ง ระหว่าง กม๔+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ)
และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ด้าเนินโครงการส่งเสริมการค้าชายแดน
กับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ด้าเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อ
ส่งเสริมการค้าชายแดน กิจ กรรมการพั ฒนาศัก ยภาพรองรับการค้า การลงทุน การค้าชายแดน และการ
ท่องเที่ยวกับประเทศพม่า จีน และประเทศในอาเซียน กิจกรรมการส่งเสริมและเชื่อมความสัมพันธ์ ด้านการค้า
การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมการพัฒนาและสร้างเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างศักยภาพ
และความได้เ ปรียบในการแข่ง ขัน รองรับ การเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน (AEC : Asean
Economics Community)
ผลด้าเนินการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พบว่า มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขยายตัวขึ้นมากกว่าค่าเป้าหมายที่ก้าหนด (ร้อยละ ๕) โดยปี ๒๕๕๘ มีมูลค่าการค้าชายแดน มีจ้านวนทั้งสิ้น
1,562.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ ร้อยละ 68.42 และในช่วงสี่เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ มีมูลค่า
การค้าชายแดน 577.93 ล้านบาท เมื่อเทียบมูลค่าการค้ารวมในเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลง 176.69 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 23.41
ปัจจัยความส้าเร็จ คือ จัง หวัดแม่ ฮ่องสอนมีความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติและวัฒ นธรรมกับเมือง
ชายแดนของเมียนมามานานแล้ว และมีการค้าขายมาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมา
นอกจากนี้ยังมีที่ตั้งของจังหวัดเป็นเมืองชายแดนที่สามารถเชื่อมต่อเมืองส้าคัญๆ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมี ยนมา ผ่านช่อ งทางจุดผ่อ นปรนการค้าชายแดน ๕ แห่ง แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายด้านการ
พัฒนาการค้าชายแดนอย่างจริงจังในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา
ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน คือ เส้นทางไปสู่จุดผ่อนปรนตั้งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนต่างๆ
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งมีระเบียบ ข้อกฎหมายที่ไม่ อนุญาตให้มี การก่อสร้างใดๆในเขตพื้นที่ดังกล่าว หรือหากจะ
มี การก่ อสร้างถนน ต้องได้รับการอนุญาตแล้ว และต้องมี วัตถุประสงค์เพื่ อการดูแลป่าไม้ และสัตว์ป่า เท่ านั้ น
จึงเป็นข้อจ้ากัดในการด้าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการค้าชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท้าให้การพัฒนา
หรือปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม หรือการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนไม่สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างเต็มที่ แม้ภาครัฐและเอกชน (กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด) ได้พยายามผลักดันให้จุดผ่อน
ปรนบ้านห้วยต้นนุ่นให้เป็นผ่านแดนถาวรเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน จังหวัดได้เสนอเรื่องไปตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึง
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ปัจ จุ บัน ยัง ไม่ ได้ รับ การอนุมั ติแ ต่อ ย่างใด ทั้ งนี้ จั งหวัดได้ ก้ าหนดไว้ในวิสั ยทั ศน์ ว่ าจะเปิดประตู สู่ตะวั นตก
ซึ่งทุกภาคส่วนของจังหวัดมีเจตนารมณ์ที่จะผลักดัน ยกระดับห้วยต้นนุ่นให้เป็นด่านการค้าชายแดนถาวรต่อไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และ
พลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
จัง หวัดได้ก้ าหนดเป้าประสงค์ไว้ จ้านวน ๓ เป้าประสงค์ ได้แก่ ๑) ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.
ลดน้อยลง ๒) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับ
บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีการสืบทอดศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ ประเพณี
วัฒ นธรรม ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ขยายผลสู่ชุม ชน/หมู่บ้านเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผลการด้าเนินงานที่ผ่าน ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ด้าเนินโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
จ้านวน ๑๕ โครงการ งบประมาณรวม ๑๔๙,๘๗๕,๐๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมที่ส้าคัญ ประกอบด้วย
โดยมีกิจกรรมที่ส้าคัญ ประกอบด้วย โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
ปลอดภัย ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน กิจกรรมการขยายผลตามแนวพระราชด้าริ สู่ชุม ชน กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการวิจัยเพื่อความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559 กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ ประเพณี
และวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พบว่า ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ปี ๒๕๕๖
ร้อยละ ๖๕.๑๖ ปี 2557 ร้อยละ 46.08 จ้านวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ในปี ๒๕๕๗ มีจ้านวน
๑,๗๕๙ ครัวเรือน ลดลงจากปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๕๖.๔๔ จ้านวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ในปี ๒๕๕๙
มีจ้านวน 1,047 ครัวเรือน ลดลงจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ 24.24 ต่้ากว่าค่าเป้าหมายที่ก้าหนด (ร้อยละ ๗๐)
นอกจากนี้ รวมถึง ได้ส่ง เสริมให้เด็ก จังหวัด แม่ ฮ่องสอนเข้าสู่ระดับอุดมศึก ษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ในปีการศึกษา
๒๕๕๘ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จ้านวน ๑,๑๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๓ ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกโรงเรียนทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้มีการจัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ในการวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนในอนาคต ส้าหรับกิจกรรมการขยายผลโครงการ
ตามแนวพระราชด้าริ สู่ชุมชน มีการขยายผลไปยังหมู่บ้านบ้านชายแดน จ้านวน ๓๔ หมู่บ้าน และขยายผลไป
ยังโรงเรียนต้ารวจชายแดน จ้านวน ๑๓ โรงเรียน และขยายผลไปยังเกษตรกร ๗ อ้าเภอ จ้านวน ๒,๕๔๐ ราย
จ้านวน ๒๗๐ หมู่บ้าน โดยการส่งเสริมอาชีพต่างๆ เช่น การส่งเสริม การปลูกกาแฟ การปลูกพืชวนเกษตร
การมอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น ไก่ สุกร เป็นต้น
ปัจจัยแห่งความส้าเร็จในการขยายผลโครงการตามแนวพระราชด้าริ คือ ศูนย์บริการและพัฒนา
ที่สูงปางตองตามพระราชด้าริ และศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้้าปายตามพระราชด้าริ ศูนย์ศิลปาชีพฯ เป็นหัวใจ
หลักของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้สาธิต
ทดลอง ค้ น คว้ า วิ จั ย ไว้ แ ล้ ว ทั้ ง การส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช เลี้ ย งสั ตว์ ทั้ ง ในพื้ น ที่ ร าบและพื้ น ที่ สู ง และ
มีคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ ฮ่องสอน
เป็นประธาน ส้าหรับ การแก้ ไขปัญ หาความยากจนและคุณภาพชีวิตที่ ยัง ไม่ บ รรลุเ ป้าหมายที่ ก้ าหนดไว้
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เพราะการให้บริการภาครัฐยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจาก มีประชากรหลายกลุ่มชาติ
พันธุ์อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงทั้ง ๗ อ้าเภอ
แม้ว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน
คือ จังหวัดแม่ ฮ่ องสอนขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่การเกษตรมี น้อย การบริการภาครัฐ
ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านไฟฟ้า ประปา เป็นต้น เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศห่างไกล ทุ รกั นดาร ประชาการส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลายกลุ่มชาติพันธุ์ อยู่บนพื้นที่สูง ประกอบกั บ
กระทรวง กรม ที่เกี่ ยวข้อง ยังจัดสรรงบประมาณไม่ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้น จังหวัดจะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง ทั้ง ปี ๒๕๖๐ และ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หรือ
จนกว่าประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเท่าเทียมกับจังหวัดอื่นๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จังหวัดได้ก้าหนดเป้าประสงค์ไว้ จ้านวน ๒ เป้าประสงค์ คือ เพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ด้าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม จ้านวน 12 โครงการ งบประมาณ 53,315,500 บาท
กิจกรรมที่ ส้าคัญประกอบด้วย กิจ กรรมการขยายผลแนวพระราชด้าริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม กิ จกรรมการอนุรัก ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ จัง หวัดแม่ ฮ่องสอน
แบบบูรณาการ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยแบบบูรณาการ กิจกรรมการติดตามด้ารง
ความสัมพันธ์และประสานการด้าเนินงานของสมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ที่ผ่านการฝึกอบรม
กิจกรรมการขยายผลศูนย์ไผ่ศึกษาแม่ฮ่องสอนตามพระราชด้าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม กิจกรรมการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์ป่า เพื่อการส่งเสริม
การอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช กิ จ กรรมการขยายพั น ธุ์ ไ ม้ สั ก นวมิ น ทราชิ นี ต ามแนวพระราชด้ า ริ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุม ชนมี ส่วนร่วม กิ จกรรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพ
การป้องกั นรัก ษาป่าและแก้ ไขปัญ หาการบุก รุกตัดไม้ท้ าลายป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรั กษ์จัง หวัดแม่ ฮ่องสอน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ด้าเนินโครงการด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
จ้านวน ๑ โครงการ คือ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบบูรณาการ
งบประมาณ ๑๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
Particulate Matter ๑๐ micron (PM๑๐) เมื่อเทียบย้อนหลังกลับไปแล้วปริมาณฝุ่นละอองในอดีตจะมี
รูป แบบสูง ขึ้นอย่างฉับ พลันในช่วงเวลาอันสั้น ระหว่างเดือน มี นาคม ปัจ จุบันแนวโน้ม ได้เ ปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น คือ ปริมาณฝุ่นละอองจะไม่สูงขึ้นอย่างฉับพลัน แต่จะคงอยู่ในรูปแบบที่เกินกว่ามาตรฐานไม่สูงมาก
เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ซึ่งจากแนวโน้มดังกล่าวท้าให้สรุปได้ว่า พฤติกรรมของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน
ต่อการเกิดไฟป่า และหมอกควัน เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น คือปริมาณฝุ่นสูงสุดลดลง ปริมาณวันที่ฝุ่น
ละอองเกินมาตรฐานลดลง และเชื่อว่าหากด้าเนินมาตรการเช่นนี้ต่อไป จะส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM๑๐ ไม่เกินมาตรฐานในที่สุด และยังคงมีการเผาที่สามารถควบคุมได้ และคงสภาพวิถีชุมชนได้ต่อไป
ส้าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการที่จะด้าเนินการด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าต่อเนื่อง จ้านวน ๑ โครงการ คือ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วม งบประมาณ ๗,๘๒๗,๐๐๐ บาท
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ผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พบว่ามีการปลูกป่าในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ รวม ๕,๗๕๓ ไร่ และ
มีการยึดคืนพื้นที่ป่าเพื่อให้เป็นป่าตามธรรมชาติ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ได้รวม ๓,๘๕๓ ไร่ แต่โดยภาพรวม อัตราการ
เปลี่ย นแปลงของพื้ น ที่ ป่ าไม้ ใ นจั ง หวัด ร้ อ ยละ ๐.๒๖ ซึ่ง ดีก ว่า ค่า กลางของประเทศ (ร้ อยละ ๐.๐๑)
ดังนั้น จังหวัดจึงพยายามรักษาพื้นที่ป่าไม้ไว้ให้ได้ ร้อยละ ๘๗.๑๒ ตลอดไป ตามตัวชี้วัดของจังหวัด นอกจากนี้
จังหวัดมีผลการด้าเนินงานด้านการจัดการไฟป่าและหมอกควันเป็นที่น่าพอใจมาก พบว่า จ้านวนค่าคุณภาพ
อากาศสูงสุดที่เกินค่ามาตรฐานของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีคุณภาพอากาศดีขึ้น โดยในปี 2559 มีจ้านวนค่าคุณภาพ
อากาศสูงสุดที่เกินค่ามาตรฐาน จ้านวน 264 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งลดลงจากปี 2558 จ้านวน 39
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 13 จ้านวนที่เกิดจุด Hotspot ในปี 2559
จ้านวน 1,345 จุด ลดลงจากปี 2558 จ้านวน 953 จุด หรือลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 41 และจ้านวน
เที่ยวบินที่ยกเลิก เนื่องจากสภาพอากาศจากปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปี 2559 จ้านวน 18 เที่ยว ลดลงจากปี
2558 จ้านวน 40 เที่ยวบิน หรือลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๗
ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ คือ การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา จากสาเหตุ
ปัญหา คือ การเผาป่าของราษฎรเพื่ อการเก็ บของป่าและล่าสัตว์ ซึ่งได้ท้ าความเสียหายแก่ป่าไม้ โดยจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีแนวทางในการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑. ปลูกค่านิยมให้ร าษฎรยอมรับและลดการเผาป่าลงให้ได้ สร้างค่านิยมที่ถูกต้องส่งเสริมให้
ราษฎรรวมกลุ่มจัดตั้งกฎกติกาภายในหมู่บ้านให้เข้มแข็ง
๒. ส่งเสริมความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการก้าจัดเศษวัชพืช เช่น การท้าปุ๋ยหมัก เพื่อลด
การเผาในภาคเกษตร
๓. สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า
และจัดตั้งแนวป้องกันไฟป่า
๔. ส่งเสริมการดูแลรักษาป่าโดยชุมชน โดยภาครัฐให้ความรู้ทางหลักวิชาการที่ถูกต้อง
๕. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ สามารถปลูกในพื้นที่ป่าได้ เช่น ผักหวาน และกาแฟ เป็นต้น
เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่เผาท้าลายป่าเสริมสร้างกองก้าลัง (ภาคประชาชน)
ในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาป่า รวมทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้ในการรักษาและป้องกันไฟป่า
นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการ วางแผนการด้าเนินการอย่างเป็นระบบ จากทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้อง
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ปกครอง ต้ารวจ ทหาร อปท. ก้านัน ผู้ใหญ่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท้าข้อมู ล ส้ารวจพื้นที่ ท้ากิ น และร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อย่างไรก็ตาม จัง หวัดได้ให้
ความส้าคัญและจะต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นเรื่องของรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ และ
มีผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
จังหวัดได้ก้าหนดเป้าสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นี้ คือ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด สร้างความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง หมู่ บ้านเพื่อความมั่นคง
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริและหมู่บ้านยามชายแดนสามารถพึ่งพาตนเองได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ จังหวัดแม่ ฮ่องสอน ได้ด้าเนินโครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความมั่งคงและความสงบเรียบร้อย จ้านวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๗๒,๕๑๓,๖๐๐ บาท กิจกรรมที่ส้าคัญประกอบด้วย
กิ จกรรมการป้องกั นและแก้ ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิ จกรรมการเสริมสร้างความปลอดภั ยในชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ กิจกรรมการเสริมสร้าง
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ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมั ครป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย กิ จกรรมการปกป้องสถาบันและเสริม สร้างความ
ปรองดองความสมานฉันท์ กิจกรรมการก่ อสร้างถนนเพื่อเสริม ความมั่ นคงหมู่บ้านชายแดน กิจกรรมการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พบว่า จ้านวนหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด ๓๔๖ หมู่ บ้านจาก
หมู่บ้าน เป้าหมาย ๔๒๑ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๓ ต่้ากว่าค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ คือ ร้อยละ ๙๐ และ
การบ้ าบั ดรั กษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพ ในปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค.58 -21 เม.ย. 59)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ้าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในสถานบริการทุกระบบ
ทั้งหมด 219 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.75 ของเป้าหมายปี 2559 (400 คน) แยกเป็น ระบบสมัครใจ ร้อยละ
64.38 ระบบบังคับบ้าบัด ร้อยละ 35.62 ระบบต้องโทษ ไม่มีผลงาน นอกจากนี้ ในส่วนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ในพื้นที่ โดยการฝึกอบรมส่งเสริม การด้าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ าให้ประชาชน
มีความสมัครสมานสามัคคี และประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะมีความยากจนที่สุดในประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ
มีเป็นภูเขาสูง ชุมชนห่างไกล ทุรกันดาร ถนนมีความยากล้าบาก ขาดการพัฒนา แต่ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน
มีความตื่นตัวสูง โดยผลการออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ ๗ สิง หาคม ๒๕๕๙ จ้านวนทั้งสิ้น
๑๒๑,๒๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๖ เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดล้าพูน และเมื่อเปรียบเทียบ
กับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีผู้มาใช้สิทธิ ๑๐๔,๒๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๙ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๙.๓๗
ปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงานโดยสรุป คือ สภาพภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูง พื้นที่ติดกับแนวชายแดนทั้ง
๗ อ้าเภอ ยากต่อการเข้าถึงพื้นที่เพื่อจับกุม ปราบปราม ขาดวัสดุ อุปกรณ์ ในการตรวจ สกัดยาเสพติด ขาดบุคลากร
ในการแก้ไขปัญ หาด้านเสพติด กลุ่มผู้ค้าในพื้นที่ เป็นกลุ่มผู้ค้ารายย่อย กลับมาเคลื่อนไหวท้ าการค้ามากขึ้น
ยังคงต้องเฝ้าติดตามระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อ้าเภอปาย ปางมะผ้า ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้าม
กับอ้าเภอปายและอ้าเภอปางมะผ้า มีการใช้กองก้าลังคุ้มกันในการล้าเลียงยาเสพติดเข้าสู่ชายแดนแม่ฮ่องสอน
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจังหวัดต้องเฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องกันเรื่องนี้อย่างจริงจังทุกๆปี รวมถึงเจ้าหน้าที่
ภาครัฐมีความยากล้าบากในการเดินทางเข้าไปรณรงค์ในการปรองดองสมานฉันท์ สร้างความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่ผู้น้าชุมชน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเยาวชน
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๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๒.๑ ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการลงพื้นที่รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้ นที่อ้ าเภอทั้ง ๗ อ้าเภอ ในห้วงเดือนมิ ถุนายน ๒๕๕๙ โดยได้จัดท้าแบบส้ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อประกอบการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัด
4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ้ าปี ของจังหวั ดแม่ ฮ่องสอน ประจ้ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2561 โดยมี ประชาชนในความร่วมมื อในการกรอกแบบส้ารวจความคิดเห็น จ้านวนทั้งสิ้น ๑,๖๔๔ ราย
ซึ่งผลการส้ารวจความคิดเห็นพบว่า ประชาชนทั้ง 7 อ้าเภอ มีความต้องการให้แก้ไขปัญหา 11 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ยากจนและอาชีพ ด้านโครงสร้างพื้ นฐาน ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ ด้ านการศาสนา ประเพณีและวัฒ นธรรม และด้านการค้า การลงทุ น และการค้าชายแดน
โดยสามารถสรุปข้อมูลแยกตามประเด็นต่างๆได้ ดังนี้
1. ด้านความยากจนและอาชีพ
จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ร้อ ยละของประชากรอยู่ใต้เ ส้นความยากจนมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 46.08 เป็นค่าเฉลี่ยที่
ต่้าที่สุดของประเทศ และจากข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนแม่ฮ่องสอน จ้าแนกตามหมวดและตัวชี้วัดจากผลการ
ส้ารวจข้อมูล จปฐ.เขตชนบท และข้อมูลพื้นฐาน เขตเมือง 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด พบว่า เขตเมือง ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัด 6 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 24 ข้อ เขตชนบท ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 30 ข้อ และภาพรวมพบว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 30 ข้อ
35
๓๕

31.3 %

๓๐
30
๒๕
25

ขาดอาชีพ ว่างงาน ไม่มีงานทา

20.3 %

20
๒๐

15
๑๕

14.8 %

16.0 %

มีรายได้น้อย

17.6 %

ปัญหาหนี้สนิ หนี้นอกระบบ
ข้าวของแพง มีรายจ่ายเยอะ

10
๑๐

ไม่มีทุนประกอบอาชีพ

๕5
๐0
รูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงความคิดเห็นด้านความยากจนและอาชีพ
และจากการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกั บประเด็นปัญหาและความต้องการในด้าน
ความยากจนและอาชีพ ประชาชนมีความเห็นว่า ปัญหาอันดับแรก คือ มีรายได้น้อย คิดเป็นร้อยละ 31.3
ข้าวของแพง รองลงมา คือ มีรายจ่ายเยอะ คิดเป็นร้อยละ 20.3 ไม่มีทุนประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖
มีปัญหาหนี้สิน และหนี้นอกระบบ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีความยากจน
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มากที่สุดในประเทศไทย ทุกอ้าเภอมีความยากจน แต่ที่มีรายได้ครัวเรือนไม่ ผ่านเกณฑ์ จปฐ. มากที่สุดเรียง
ตามล้าดับ ได้แก่ อ้าเภอแม่สะเรียง อ้าเภอสบเมย อ้าเภอขุนยวมและอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ประเด็นที่ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนา
1) ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และแก้ปัญหาคนยากจน แก้ไขปัญหา
ภาระหนี้สิน
2) ส่งเสริมและให้การสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพของคนในชุม ชน หรือมีกองทุนกลาง
ประจ้าต้าบลเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มผู้ประกอบการระดับครัวเรือน และเป็นกองทุนที่มีดอกเบี้ยต่้า
3) ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ของกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น ธุ รกิจผ้าทอ
กะเหรี่ยง การตัดเย็บเสื้อผ้า การเกษตร และศิลปหัตถกรรมอื่นๆให้กลายเป็นสินค้าประจ้าหมู่บ้าน
5) แก้ปัญหาเรื่องค่าจ้างแรงงานที่ไม่เป็นธรรม ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
6) ต้องการให้มีศูนย์รับ-ส่ง จ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
7) ต้องการให้มีการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร
8) ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชแบบผสม ทดแทนการท้าเกษตรแบบเชิงเดี่ยว
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓๔.๕
34.5

34.1 %

๓๔.๐
34

น้าประปาไม่ไหล ไม่เพียงพอ

33.5
๓๓.๕
๓๓33.๐

ไฟฟ้าดับบ่อย ไม่เพียงพอ

32.9 %

33.0 %

ถนนยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง ชารุด
ทรุดโทรม ทาให้การเดินทางไม่สะดวก

๓๒.๕
32.5
๓๒.๐
32

รูปที่ ๓ แผนภูมิแสดงความคิดเห็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จากการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกั บประเด็นปัญหาและความต้องการในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนมีความเห็นว่า ปัญหาอันดับแรก คือ ถนนยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง ช้ารุดทรุด
โทรม ท้าให้การเดินทางไม่สะดวก คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมา คือ น้้าประปาไม่ไหล ไม่เพียงพอ คิดเป็น
ร้อยละ 33.0 และ ไฟฟ้ าดับ บ่อย ไม่เ พี ยงพอ คิดเป็นร้อยละ 32.๙ โดยอ้าเภอที่ มี ปัญหามากที่ สุดเรียง
ตามล้าดับ ได้แก่ อ้าเภอปางมะผ้า อ้าเภอสบเมยและอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ท้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อจ้ากัดในการเข้าไปพัฒนา
ประเด็นที่ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนา
1) ต้องการพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนหนทาง ให้สามารถเข้าถึงได้ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล
จากตัวเมือง และปรับปรุงถนนที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพที่สามารถเอื้อต่อการเดินทางให้เกิดความปลอดภัย
2) ต้อ งการให้มี ก ารพั ฒ นาระบบชลประทาน อ่างเก็ บ น้้า น้้าบาดาล ให้เ พียงพอต่อการท้ า
การเกษตรตลอดปี และมีน้าส้ารองใช้ในภาวะแห้งแล้ง
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3) พัฒนาและขยายระบบไฟฟ้าให้เข้าถึงหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและจ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่รับบริการ
4) พั ฒ นาระบบน้้า ประปาให้ เ พีย งพอต่ อการอุป โภค บริ โ ภค และตามความต้ องการของ
ประชาชนในพื้นที่
5) ต้องการให้มีการสร้างก้าแพงป้องกันการกัดเซาะของริมตลิ่งบริเวณตลอดแม่น้า เพื่อป้องกัน
ความเสียหายในกรณีเกิดน้้าป่าไหลหลาก
6) ต้องการเพิ่มสะพานข้ามแม่น้าเพื่อสะดวกในการไป-มาหาสู่กัน
7) ต้องการให้มีการจัดระบบการเดินสายไฟให้เป็นระเบียบ เนื่องจากว่าสายไฟ สายโทรศัพท์
ที่เป็นอยู่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
3. ด้านการเกษตร
25
๒๕

พื้นที่ทาการเกษตรมีจากัด

22.8 %

ภัยแล้งขาดแคลนน้าเพื่อการเพาะปลูก

20
๒๐
16.6 %
15
๑๕
๑๐
10

13.9 %

15.5 %
12.3 %

11.1 %

7.8 %

น้าท่วม พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
มีการใช้สารเคมีในการทาการเกษตร
ทาให้สภาพดินเสื่อมโทรม
โรคพืชระบาด

๕5

เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้ปริมาณน้อย

๐0

ไม่มีพ่อค้ารับซื้อ ถูกกดราคา ราคาตกต่า

รูปที่ ๔ แผนภูมิแสดงความคิดเห็นด้านการเกษตร
จากการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกั บประเด็นปัญหาและความต้องการในด้าน
การเกษตร ประชาชนมีความเห็นว่า ปัญหาอันดับแรก คือ ภัยแล้งขาดแคลนน้้าเพื่อการเพาะปลูก คิดเป็นร้อย
ละ ๒๒.๘ รองลงมาคือ พื้นที่ท้าการเกษตรมีจ้ากัด คิดเป็นร้อยละ 22.8 ไม่มีพ่อค้ารับซื้อ ถูกกดราคา ราคา
ตกต่้า มีการใช้สารเคมีในการท้าการเกษตรท้าให้สภาพดินเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙ โรคพืชระบาด
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓ เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้ปริมาณน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑ และน้้าท่วม พืชผล
ทางการเกษตรเสียหาย คิดเป็นร้อยละ ๗.๘ โดยอ้าเภอที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ อ้าเภอปางมะผ้า
อ้าเภอปาย และอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตามล้าดับ
ประเด็นที่ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนา
1) มีแหล่งน้้าท้าการเกษตรไม่เพียงพอ จึงต้องการให้มีการพัฒนาอ่างเก็บน้้า ระบบเหมือง และ
คลองระบายน้้า เพื่อการท้าเกษตรของเกษตรกรในชุมชน และมีน้าเพียงพอส้าหรับการท้าเกษตรตลอดปี
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2) ต้อ งการให้มี ก ารส่ง เสริม การปลูก ผัก ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างรายได้ และ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้กับชาวบ้าน
3) การแก้ปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางในการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ควรมีมาตรการควบคุม
ไม่ให้ถูกกดราคา มีระบบการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และให้ความรู้ในด้านการตลาดเกษตร
4) ให้มีการรณรงค์และป้องกันการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการลด
ใช้สารเคมี และส่งเสริมให้ท้าการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) ต้องการที่ดินท้ากินเป็นของตัวเอง และมีความมั่นคงในการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อ
ความมั่นคงในชีวิต
6) ต้องการมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
4. ด้านการศึกษา
๕๐
50
๔๐
40

41.3 %

นักเรียน นักศึกษามีฐานะยากจน ไม่
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

๓๐
30
๒๐
20

21.8 %

19.6 %

17.2 %

คุณภาพการศึกษาต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของประเทศ
ขาดแคลนครูผู้สอน

10
๑๐

ขาดแคลนอุปกรณ์ส่งเสริมทางการศึกษา

๐0

รูปที่ ๕ แผนภูมิแสดงความคิดเห็นด้านการศึกษา
จากการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกั บประเด็นปัญหาและความต้องการในด้าน
การศึกษา ประชาชนมีความเห็นว่า ปัญหาอันดับแรก คือ นักเรียน นักศึกษามีฐานะยากจน ไม่สามารถเข้า
ศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ รองลงมา คือ คุณภาพการศึกษาต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
ประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘ ขาดแคลนอุปกรณ์ส่งเสริมทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖ และขาดแคลน
ครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ โดยอ้าเภอที่มีปัญหาความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ อ้าเภอสบเมย อ้าเภอแม่ลา
น้อยและอ้าเภอปางมะผ้า ตามล้าดับ
ประเด็นที่ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนา
1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพระหว่างเรียน และหาช่องทางให้นักเรียนหา
รายได้ระหว่างเรียน
2) ส้ารวจโรงเรียนที่มีความขาดแคลนในด้านต่างๆ และหาช่องทางสนับสนุนให้โรงเรียนมีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะสนับสนุนให้มีครูสอนพิเศษโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย
3) ต้อ งการให้ภาครัฐส่ง เสริม ด้านทุ นการศึก ษาให้กับ นักเรียน โดยเฉพาะเรียนดีแต่ยากจน
เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น
4) ต้องการให้มีการเร่งแก้ปัญหาครูขาดแคลนในโรงเรียน
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5) ต้องการให้ผู้อ้านวยการโรงเรียนแต่ละแห่ง ดึงภาคชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น
6) แก้ ปัญ หาคุณภาพการศึก ษาที่ ต่้ากว่าเกณฑ์ ม าตรฐาน พัฒ นาคุณภาพครู มี กิ จ กรรมเพื่อ
กระตุ้นพัฒนาการของนักเรียน
7) ต้องการให้มีการก้ากับดูแลบุคคลากรทางการศึกษาให้ทุ่มเทการท้างานเพื่อพัฒนาเด็กอย่างแท้จริง
8) ตั้งกองทุ นให้เ ด็ก ยืมเรียนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่้า เนื่องจากว่าปัจจุบันไม่เ พียงพอต่อความ
ต้องการศึกษาต่อของนักเรียน
9) อยากให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักท้องถิ่นของตนเอง และเข้าใน
บริบททางสังคมที่ตนอาศัยอยู่
10) อยากให้มีการส่งเสริมให้ทุนนักเรียนให้เรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ -สุขภาพและกลับมา
ท้างานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
5. ด้านสาธารณสุข
35.0
๓๕.๐
๓๐.๐
30.0

29.0 %

28.9 %

27.6 %

บริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึงในพื้นที่
ห่างไกล

25.0
๒๕.๐
๒๐.๐
20.0

ขาดแคลนหมอ พยาบาล

14.5 %

15.0
๑๕.๐
10.0
๑๐.๐
๕.๐
5.0
๐.๐
0.0

ขาดแคลนยารักษาโรค อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่จาเป็น
พบโรคติดต่อ โรคระบาด

รูปที่ ๖ แผนภูมิแสดงความคิดเห็นด้านสาธารณาสุข
จากการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกับประเด็นปัญหาและความต้องการในด้าน
สาธารณสุข ประชาชนมีความเห็นว่า ปัญหาอันดับแรก คือ บริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึงในพื้นที่ห่างไกล ร้อยละ
๒๙ รองลงมา คือ ขาดแคลนหมอ พยาบาล คิดเป็ นร้อยละ ๒๘.๙ ขาดแคลนยารัก ษาโรค อุป กรณ์ท าง
การแพทย์ที่จ้าเป็น คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖ และพบโรคติดต่อ โรคระบาด คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕ โดยอ้าเภอที่มี
ปัญหารุนแรงมากที่ สุดเนื่องจากมีพื้ นที่บริก ารเข้าถึงล้าบาก มีหย่อมบ้านกระจัดกระจายห่างไกลกัน ได้แก่
อ้าเภอสบเมย อ้าเภอแม่สะเรียง และอ้าเภอแม่ลาน้อยตามล้าดับ
ประเด็นที่ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนา
1) เพิ่มมาตรการในการก้าจัดลูกน้้ายุงลายในหมู่บ้าน
2) ต้องการระบบบริก ารตรวจสุขภาพ รักษาโรค ที่ มีคุ ณภาพ สถานที่มี ความปลอดภัย และ
สะดวกแก่การรับบริการ
3) ต้องการให้ระบบดูแลสุขภาพของภาครัฐท้างานเชิงรุกมากขึ้น โดยการบริการชาวบ้านใน
พื้นที่ห่างไกล
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4) ปัจจุบันพบปัญหาการบริการที่ไม่สุภาพของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
5) จัดหาเครื่องมือให้กับกลุ่มสมาชิก อ.ส.ม. ให้ครบถ้วน เพื่อการบริการประชาชนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ จัดอบรมและลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อตรวจสุขภาพชุมชนออกหน่วยในพื้นที
6) ขาดแคลนแพทย์ พยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
7) จัดเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้ครบถ้วน เพื่อรองรับ
ความต้องการในกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉิน
8) พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล
6. ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
25
๒๕

มีการซื้อ ขายยาเสพติดในชุมชน

20
๒๐
๑๕
15

ลักลอบนาเข้ายาเสพติดตามบริเวณชายแดน

19.2
15.5

16.9

17.7

16.6

ความขัดแย้งทางการเมือง
เกิดอุบัติเหตุทางจราจรบ่อยครั้ง

๑๐
10
9.5
๕5

มีอาชญากรรม อาทิ การลักขโมย การทาร้าย
ร่างกาย เป็นต้น
มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในชุมชน

๐0
รูปที่ ๗ แผนภูมิแสดงความคิดเห็นด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกับประเด็นปัญหาและความต้องการในด้าน
ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีความเห็นว่า ปัญหาอันดับแรก คือ ความขัดแย้งทาง
การเมื อ ง คิ ดเป็ นร้ อ ยละ ๑๙.๒ รองลงมาคือ เกิ ด อุบั ติ เ หตุ ท างจราจรบ่ อ ยครั้ ง คิ ดเป็ นร้ อ ยละ ๑๗.๗
การลักลอบน้าเข้ายาเสพติดตามบริเวณชายแดน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙ มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาใน
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖ มีการซื้อขายยาเสพติดในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕ และมีอาชญากรรม อาทิ
การลัก ขโมย การท้าร้ายร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 9.5 โดยอ้าเภอที่ มี ความรุนแรงมากที่ สุด ได้แก่ อ้าเภอ
ปางมะผ้า อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอ้าเภอปาย ตามล้าดับ
ประเด็นที่ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนา
1) ส่งเสริมความปรองดอง มีความเข้าใจซึ่งกันและกั น ไม่ เอาเปรียบกัน และไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางการเมืองกับหมู่บ้าน
2) แก้ไขปัญหายาเสพติดระบาด ปราบปรามอย่างต่อเนื่องทั้งผู้เสพและผู้ค้า ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด และแก้ไขปัญหาแรงงามต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
3) ให้กวดขันการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการจราจร และอาชญากรรม
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7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๕
35
๓๐
30
๒๕
25
๒๐
20
๑๕
15
๑๐
10
๕5
๐0

29.4 %

32.2 %

ลักลอบตัดไม้ ทาลายป่า

26.6 %
ปัญหาการกาจัดขยะ

11.8 %

ปัญหาน้าเน่าเสีย
ปัญหาหมอกควัน เนื่องจากเผาป่าเพื่อทาไร่เลื่อนลอย
เผาเพื่อกาจัดวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก

รูปที่ ๘ แผนภูมิแสดงความคิดเห็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการส้ ารวจความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ ประเด็ นปั ญ หาและความต้ องการใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความเห็นว่า ปัญหาอันดับแรก คือ ปัญหาหมอกควัน
เนื่องจากเผาป่าเพื่ อท้าไร่เ ลื่อนลอย เผาเพื่อก้าจัดวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่ เพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒
รองลงมาคือ การลักลอบตัดไม้ ท้าลายป่า คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔ ปัญหาการก้าจัดขยะ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖
และปัญหาน้้าเน่าเสีย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘ โดยอ้าเภอที่มีการบุกรุกและท้าลายทรัพยากรป่าไม้มากที่สุด ได้แก่
อ้าเภอสบเมย อ้าเภอขุนยวม อ้าเภอแม่ลาน้อย และอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตามล้าดับ และอ้าเภอที่มีปัญหา
หมอกควันมี จุด hot spot มากที่ สุดเรียงตามล้าดับ ได้แก่ อ้าเภอแม่ส ะเรียง อ้าเภอสบเมย อ้าเภอปาย
และอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ประเด็นที่ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนา
1) ยกระดับมาตรการในการควบคุมการเผาป่า และต้องการให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐลงพื้นที่ให้ความรู้
แก่ชาวบ้านในเรื่องปัญหาหมอกควัน และรงณรงค์ให้ยุติการเผาป่า
2) สร้างจิตส้านึกช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ท้าลายป่า จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้้า
3) จัดพื้นที่ท้ากิน ที่อยู่อาศัยให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการบุกรุกป่าเพิ่ม
4) พัฒนาระบบการก้าจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
และการก้าจัดขยะอย่างถูกวิธี สร้างจิตส้านึกให้ประชาชนก้าจัดขยะอย่างถูกวิธี
5) ต้องการรับการสนับสนุนให้สร้างเตาเผาขยะประจ้าหมู่บ้าน
6) ต้อ งการให้มีก ารยกเลิก สัมปทานขุดทราย หิน จากแม่น้ายวม เพราะเป็นเหตุให้เกิ ดการ
พังทลายของตลิ่งแม่น้าทั้ง 2 ฝั่งปราบปรามและลงโทษผู้ตัดไม้ท้าลายป่าอย่างเด็ดขาด
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8. ด้านการท่องเที่ยว
20
๒๐
18.5 %
๑๘
18
๑๖
16
๑๔
14
๑๒
12
๑๐
10
๘8

ขาดการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

18.5 %

ขาดการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาแต่ละสถานที่

14.3 % 14.3 %
12.5 %

แหล่งท่องเที่ยวอยู่ห่างไกลกัน การเดินทางมีความยากลาบาก

11.6 %
10.2 %

ขาดสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขาดการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

๖6
๔4

ขาดการพัฒนาไกด์นาเที่ยว ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะภาษา

๒2
๐0

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ขาดการรวมกลุ่ม
เพื่อบริหารจัดการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกัน

รูปที่ ๙ แผนภูมิแสดงความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว
จากการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกับประเด็นปัญหาและความต้องการในด้าน
การท่ องเที่ ยว ประชาชนมี ความเห็นว่า ปัญ หาอันดับแรก คือ ขาดการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕ และแหล่งท่องเที่ยวอยู่ห่างไกลกัน การเดินทาง
มีความยากล้าบาก คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕ รองลงมา คือ ขาดการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ
๑๔.๓ และขาดการพั ฒ นาไกด์น้าเที่ ยว ผู้ป ระกอบการที่ เ กี่ ยวข้องโดยเฉพาะภาษา คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓
ขาดการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาแต่ละสถานที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ขาดสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
ของจัง หวัดแม่ ฮ่ องสอน คิดเป็นร้อ ยละ ๑๑.๖ และผู้ป ระกอบการด้านการท่ องเที่ยวและบริการ ขาดการ
รวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒ ตามล้าดับ
ประเด็นที่ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนา
1) แก้ไขปัญหาถนน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
2) ควรมีการพัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์ประจ้าท้องถิ่น เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว
3) ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงอนุรักษ์ พัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์
4) ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการการการเที่ยวประจ้าต้าบล และจัดท้าข้อมูลการท่องเที่ยวทัง้
ในระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด
5) ดึงจุดเด่นของชนเผ่าแต่ละท้องที่เป็นจุดขายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
6) ส่งเสริมให้มีมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ
7) ขาดการประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน ต้องการให้มีการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา
ของแต่ละสถานที่ให้มากกว่าเดิม
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9. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
25
๒๕
20
๒๐
๑๕
15

23.3 %

ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ขั้นตอนหรือ
ผลการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือการดาเนินงานของ
จังหวัด

20.9 %

15.6 %

16.5 %

การให้บริการล่าช้า รอคิวนาน

เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่สภุ าพ ไม่ชี้แจงข้อมูลการให้บริการ

๑๐
10
๕5

มีความเหลื่อมล้าในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิ าร

๐0
รูปที่ ๑๐ แผนภูมิแสดงความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
จากการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกั บประเด็นปัญหาและความต้องการในด้าน
การบริหารจัดการภาครัฐ ประชาชนมี ความเห็นว่า ปัญหาอันดับแรก คือ ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมู ล
ข่าวสาร ขั้นตอนหรือผลการด้าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓ รองลงมาคือ การให้บริการล่าช้า คิดเป็นร้อยละ
๒๐.๙ มีความเหลื่อมล้้าในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕ และ
เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่สุภาพ ไม่ชี้แจงข้อมูลการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖ ตามล้าดับ
ประเด็นที่ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนา
1) การบริ ก ารภาครั ฐไม่ เ พี ย งพอต่ อการใช้บ ริก ารของประชาชน โดยเฉพาะในด้ านระบบ
สาธารณสุข พบปัญหาบ่อยมาก เช่น เจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพ มีความล้าช้า และไม่เพียงพอ
2) ต้องการการบริการภาครัฐที่เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งในเรื่องที่อยู่ ที่ท้ากิน เครื่องนุ่งห่ม
และยาสามัญประจ้าบ้าน
3) ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ เพิ่มเงินเดือนผู้สูงอายุ และให้การดูแลอย่างทั่วถึง
4) ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐท้างานเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น เข้าหาประชาชนมากขึ้น ศึกษาปัญหา
จากชุมชนเป็นฐาน
5) ต้องการให้เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีการพัฒนาคุณงาน คุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
6) มีการตรวจสอบโครงการอย่างโปร่งใส
7) เพิ่มช่องทางการบริหารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
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10. ด้านการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
40
๔๐
๓๕
๓๐
30
๒๕
20
๒๐
๑๕
๑๐
10
๕
๐0

37.3 %

37.4 %
ขาดการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิน่

25.3 %
ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่สาคัญในด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น
วัดหรือโบราณสถานที่สาคัญเสื่อมโทรม
ขาดการดูแล

รูปที่ ๑๑ แผนภูมิแสดงความคิดเห็นด้านการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
จากการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกั บประเด็นปัญหาและความต้องการในด้าน
การศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ประชาชนมีความเห็นว่า ปัญหาอันดับแรก คือ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ส้าคัญ
ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมอันดีง ามของท้ องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓ รองลงมาคือ ขาดการสืบ ทอด
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓
ประเด็นที่ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนา
1) ต้องการให้มีพระหรือเจ้าอาวาสประจ้าอยู่ที่วัด
2) ต้องการให้มีการปรับปรุง พัฒนา ศาสนสถานให้เหมาะแก่การท้าศาสนากิจตามหลักศาสนา
3) อยากให้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธ สวดมนต์ข้ามปีดังเช่นทุกๆปี
4) อยากให้ทางจังหวัดมีการจัดเก็บข้อมูลด้านประเพณีวัฒนธรรมอย่างละเอียดเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัด
5) เพิ่มโครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านประเพณีและวัฒนธรรม
6) ต้องการให้มีผู้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้
7) อยากให้มีโครงการส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาให้มากขึ้น
8) ต้องการให้บูรณะซ่อมแซมวัดวาอารามที่ช้ารุด ทรุดโทรม
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11. ด้านการลงทุนและการค้าชายแดน
ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของ
ผู้ประกอบการ

25
๒๕

20
๒๐
15
๑๕
๑๐
10

20.6 %

19.4 %

17.7 %
16.8 % 16.4 %

ปัญหาการลักลอบนาเข้าและส่งออกสินค้านอก
ระบบ
ปัญหาด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการค้าชายแดน

9.1 %

ปัญหาเส้นทางการคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าเข้าสู่
ด่านการค้าชายแดน

๕5
ปัญหาการซือ้ ขายและระบบการชาระเงิน

๐0
ปัญหาด้านความเข้าใจ และข่าวสารเกี่ยวกับ
กฎระเบียบด้านการค้ายังไม่ชัดเจน
มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านการค้าบ่อย

รูปที่ ๑๒ แผนภูมิแสดงความคิดเห็นด้านการลงทุนและการค้าชายแดน
จากการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความต้องการในด้านการลงทุน
และการค้าชายแดน ประชาชนมีความเห็นว่า ปัญหาอันดับแรก คือ ปัญหาเส้นทางการคมนาคมเพื่อขนส่ง
สินค้าเข้าสู่ด้านการค้าชายแดน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖ รองลงมาคือ ปัญ หาด้านความเข้าใจ และข่าวสาร
เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการค้ายังไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านการค้าบ่อย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔
ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗ ปัญหาการลักลอบน้าเข้าและ
ส่ง ออกสินค้านอกระบบ คิดเป็นร้อ ยละ ๑๖.๘ ปัญหาด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่ เป็นอุป สรรคต่อการค้า
ชายแดน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔ และ ปัญหาการซื้อขายและระบบการช้าระเงิน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ โดยอ้าเภอ
ที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ อ้าเภอขุนยวม (จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น) อ้าเภอแม่สะเรียง (จุดผ่อนปรนบ้านเสาหิน)
และอ้าเภอสบเมย (จุดผ่อนปรนบ้านแม่สามแลบ) ตามล้าดับ
ประเด็นที่ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนา
๑) ต้องการให้จังหวัดผลักดันให้เกิดการค้าระหว่างชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
2) เพิ่มจุดแลกเปลี่ยนทางการค้าให้มากขึ้น
3) แก้ไขปัญหาถนนเส้นทางการค้าชายแดน
4) เข้มงวด ตรวจสอบสินค้าน้าเข้า
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๒.๒ ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ
๒.๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิ จ แม่ ฮ่ อ งสอนมี ข นาดเล็ ก ที่ สุ ด ในภาค โดยมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน ปี 2557 ณ ราคาประจ้าปี มี มูลค่า 11,078 ล้านบาท ส้าหรับโครงสร้างการผลิต ปี 2557
ณ ราคาประจ้าปี ภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 29.73 ภาคนอกเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 70.27 โดยสาขา
3 ล้าดับแรก ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมฯ ซึ่งเป็นสาขาที่เป็นหลักส้าคัญของเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี
สัดส่วนสูงสุดร้อยละ 29.03 รองลงมาสาขาการศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ 18.66 และสาขาการขายส่ง การขาย
ปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 8.0 อัตราขยายตัวที่แท้จริง ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.16 และมีผลิตภัณฑ์จังหวัด
ต่อหัว ปี 2557 เท่ากับ 54,615 บาท/คน/ปี
ตารางที่ ๑๔ ขนาดเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP per capita
จังหวัดปี ๒๐๑๔
ปี ๒๐๑๔
(ล้านบาท)
(บาท/คน/ปี)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
GPP MHS

11,078

54,615

Structure (%)
ภาคเกษตร

ภาคนอกเกษตร

29.73

70.27

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่ ๑๕ แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายการ
๒๐๐๖ ๒๐๐๗ ๒๐๐๘ ๒๐๐๙ ๒๐๑๐ ๒๐๑๑ ๒๐๑๒ ๒๐๑๓
2014
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ๖,๘๒๓ ๗,๑๙๘ ๗,๘๒๓ ๘,๑๑๖ ๘,๓๙๐ ๘,๖๒๙ ๙,๔๖๕ ๑๐,๔๐๑ 11,078
จังหวัด
ณ ราคาประจาปี
(ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ๓๑,๙๘๘ ๓๓,๘๙๕ ๓๗,๐๑๙ ๓๘,๖๑๖ ๔๐,๑๕๖ ๔๑,๕๙๗ ๔๕,๙๘๒ ๕๐,๙๒๔ 54,615
ต่อคน
(บาทต่อปี)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ๕,๔๖๖ ๕,๖๑๘ ๕,๕๒๓ ๕,๗๓๕ ๕,๖๔๗ ๕,๘๒๐ ๕,๘๑๒ ๖,๐๔๘ 6,147
จังหวัด
แบบปริมาณลูกโซ่
(ปีอ้างอิง
พ.ศ. ๒๕๔๕)
(ล้านบาท)
อัตราการเติบโต
๓.๘๐
๒.๗๗
-๑.๖๙
๓.๘๔
-๑.๕๔
๓.๐๖
-๐.๑๓
๔.๐๗
0.16
(%)
ประชากร
๒๑๓
๒๑๒
๒๑๑
๒๑๐
๒๐๙
๒๐๗
๒๐๖
๒๐๔
203
(๑,๐๐๐ คน)
ที่มา : ส้านักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ตารางที่ ๑๖ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี (ล้านบาท)
สาขาการผลิต
๒๐๐๘ ๒๐๐๙ ๒๐๑๐ ๒๐๑๑ ๒๐๑๒

๒๐๑๓

2014

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 2,253 2,096 2,065 2,019 2,555 3,005 3,216
การประมง
54
64
56
55
58
70
78
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
57
102
34
33
36
33
30
อุตสาหกรรม
373 395 427 434 359
416
467
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
89
117 119 120 130
147
156
การก่อสร้าง
711 722 821 885 761
877
831
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม 590 672 631 595 695
896
778
ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
โรงแรมและภั
ตตาคาร
161 175 173 151 133
152
169
บุคคลและของใช้
ในครัวเรือน
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการ
365 380 338 364 452
545
534
ตัคมนาคม
วกลางทางการเงิน
315 341 382 407 473
575
655
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า
299 328 358 360 423
457
479
และบริหการราชการและการป้
ารทางธุรกิจ
การบริ
องกัน
873 880 1,075 1,137 1,288 1,073 761
ประเทศ รวมทัง้ การประกัน สังคมภาค
การศึ
1,139 1,231 1,351 1,466 1,628 1,830 2,067
บังคับกษา
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
314 382 344 364 402
424
449
การให้บริการด้านชุมชน สังคมและ
187 210 185 206 236
256
259
วนบุวคเรืคลอื
ลูบริกกจ้ารส่
างในครั
อนส่่นวๆนบุคคล
41
24
33
32
59
36
30
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
7,823 8,116 8,390 8,629 9,686 10,675 11,078
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มิ ติ ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น (Growth &
Competitive) ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจัง หวัด อัตราการว่างงาน อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้เ ฉลี่ยของ
ครัวเรือน อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ รายได้เ ฉลี่ยของครัวเรือน และผลิตภาพแรงงาน พบว่า อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด 35.70 % เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (1.75 %) และสูงที่สุด
เป็นอันดับ 1 ประเทศ ในขณะนี้ที่ครัวเรือนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น และผลิตภาพแรงงานยังคงต่้า
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รูปที่ ๑๓ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลจากรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี 2558 หดตัวอยู่ทีร้อยละ -3.7 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2557 ที่หดตัวร้อยละ -10.4
ในขณะที่อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคเหนือ (GRP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.8 0.7 และ 0.2
ตามล้าดับ
ตารางที่ ๑๗ เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน
%YOY
เศรษฐกิจจังหวัด
ด้านอุปทาน (การผลิต)
- ภาคเกษตรกรรม
- ภาคอุตสาหกรรม
-ภาคบริการ
ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)
- การบริโภคภาคเอกชน
- การลงทุนภาคเอกชน
- การใช้จ่ายภาครัฐ
- การค้าชายแดน
รายได้เกษตรกร
ด้านการเงิน

ปี 56

ปี 57

ปี 58

6.6
9.8
0.1
46.7
21.0
-0.1
8.8
-9.0
6.4
68.1
5.2

-10.4
-18.9
-20.5
-0.5
-19.4
8.9
-10.5
17.4
-0.7
202.0
-16.3

-3.7
-3.7
-7.3
9.5
-1.3
-3.6
2.5
-16.8
3.7
61.6
-19.3
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ครึ่งแรก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ปี 59
ปี 59
ปี 59
29.9
38.0
18.3
38.9
48.9
20.6
92.7
115.4
0.6
57.0
27.6
79.8
-2.6
-14.9
13.7
16.7
17.6
15.8
14.0
15.9
12.1
29.4
19.4
41.7
13.1
18.9
7.7
-19.4
8.3
-43.7
120.9
133.8
21.6

ก.ค.
59
26.6
25.0
-7.1
17.2
33.1
28.3
1.6
103.5
-0.6
-59.4
1.3

ส.ค.
59
6.0
19.0
6.8
6.6
24.4
-5.7
11.6
-17.3
5.3
-20.5
1.9

%YOY
- เงินฝากรวม
- สินเชื่อรวม
ด้านเสถียรภาพ
- อัตราเงินเฟ้อ
- การจ้างงาน (คน)

ปี 56

ปี 57

ปี 58

15.2
15.4

0.9
7.7

8.9
10.0

3.9
-1.7

2.8
-25.5

-1.1
-1.2

ครึ่งแรก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ก.ค.
ปี 59
ปี 59
ปี 59
59
10.5
3.5
10.5
8.0
10.3
7.2
10.3
9.8
-0.2
0.8

-0.6
3.4

0.2
-1.6

1.0
-4.4

ส.ค.
59
8.1
9.1
0.6
-3.2

ที่มา...ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส้านักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงข้อมูล เศรษฐกิจการคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมหดตัว
จากปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ด้านการผลิต (อุปทาน) หดตัวร้อยละ -3.7 %
- ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ -7.3 จากภาวะแห้งแล้งและฝนทิ้งช่วงในช่วงต้นฤดู
เพาะปลูก ประกอบกับเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาด
- ดัช นีร าคาสิ น ค้า เกษตรหดตัว ร้อ ยละ -12.9 เนื่อ งจากปัจ จัยภายนอกจากการน้า เข้ า
กระเทียมจากประเทศเพื่อนบ้าน และผลกระทบจากภาวะตกต่้าของราคาสินค้าเกษตร
- ดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละ -1.3 ผลจากการยกเลิกเที่ยวบินของบริษัทสายบิน
- ดัชนีผ ลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 9.5 เพิ่ม ขึ้นในอุตสาหกรรมประเภทซ่อม
รถยนต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และการอบผลผลิตทางการเกษตร
ด้านการใช้จ่าย (อุปสงค์) หดตัวร้อยละ -3.6%
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ -16.8 สะท้อนจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างประเภท
ที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อ สร้างอื่นๆ ส่วนหนึ่ง การขออนุญ าตก่ อสร้างจะเป็นลักษณะของการปรับ ปรุง ซ่อมแซม
ของเดิม เป็นส้าคัญ
- ดั ชนี ก ารบริ โ ภคภาคเอกชนขยายตั วร้ อ ยละ 2.5 จากยอดขายค้ าปลีก ค้ าส่ ง ขยายตั ว
โดยเฉพาะการขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิง และวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
- ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.7 จากการเบิก จ่ายรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นของ
รายจ่ายลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการก่อสร้างอาคารของแขวงทางหลวง ทางหลวงชนบท ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
- ดัชนีการค้าชายแดนขยายตัวร้อยละ 61.6 จากมู ลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.1 จาก
สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ส้าหรับมูลค่าน้าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.1 จากสินค้าประเภทโค-กระบือ
รายได้เ กษตรกร หดตัวร้อยละ -19.3 ส่วนส้าคัญ ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรส้าคัญ ตกต่้า
ได้แก่ กระเที ยม ถั่วเหลือ ง ข้าวไร่ และข้าวนาปี และการลดลงของผลผลิตพื้น หลัก ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวไร่
ถั่วเหลือง กระเทียม และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากผลของภาวะสภาพอากาศไม่เอื้ออ้านวยต่อการเพาะปลูก อีกทั้ง
การระบาดของแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ลดลง
ด้านการเงิน การขยายตัวของสินเชื่อสูงกว่าเงินฝาก โดยปริมาณเงินฝากรวม มียอดคงค้าง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จากเงินฝากออมทรัพย์ของส่วนราชการและผู้บริโภค เป็นส้าคัญ ขณะที่ปริมาณสินเชื่อรวม
มี ยอดคงค้างเพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 10.0 ส่ว นส้าคัญ มาจากสินเชื่อเพื่อ ที่ อยู่อ าศัยเพิ่ ม สิน เชื่อดอกเบี้ย ต่้าของ
ผู้ประกอบการ SMEs และสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
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ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ทีร้อยละ -1.1 ตามการลดลงของดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร และหมวดเคหสถาน
- การจ้างงาน ลดลงร้อยละ -1.2 จากการลดลงของแรงงานภาคการเกษตร ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากการน้าเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานเพิ่มขึ้น
ตารางที่ ๑๘ ตัวชี้วัดมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ค่ากลางของประเทศ
แม่ฮ่องสอน
ลาดับ
ตัวชี้วดั
อันดับ
ปีก่อนหน้า
ปีก่อนหน้า 2558
2558
1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้ 4.98 %
1.75 % -1.13 % 35.70 %
1
เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด
2 อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของ
0.26
0.41 %
4.85 % 0.16 %
32
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
3 อัตราการว่างงาน
0.68%
0.75 %
1.10 % 0.40 %
62
4 อัตราส่วนหนี้ต่อ รายได้เ ฉลี่ย 6.27 เท่า 6.67 เท่า 4.35 เท่า 8.15 เท่า
22
ของครัวเรือน
5 อัต ราส่ ว นการออมเฉลี่ ย ต่ อ 21.84 % 19.๙7 เท่า 16.05 19.76 เท่า 39
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
เท่า
6 ผลิตภาพแรงงาน
95,581 110,895 40,857 55,029
75
บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน บาท/คน
ในส่วนของข้อมูลจากส้านักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้วิเคราะห์เศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในเดือนกรกฎาคม 2559 ว่าเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวมขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
สะท้อนจากด้านอุป ทานมีสัญญาณขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรมและ ภาคบริการ ด้านอุป สงค์มี สัญญาณ
ขยายตัว ตามการลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคภาคเอกชน ส้าหรับ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี
อัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นตามการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่ มีแอลกอฮอล์ด้านการจ้างงานลดลงใน
ภาคการเกษตรเป็นส้าคัญ
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีการ
ผลิต ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 17.2 ตามการเพิ่มขึ้นของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากแร่อโลหะ และ
การลงทุนเพิ่ม ในอุตสาหกรรมประเภทอู่ซ่อมรถ เป็นส้าคัญ ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือน
ก่อนที่ร้อยละ 33.1 ซึ่งส่วนส้าคัญมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีน ที่ยังคงเดินทางมา
ท่องเที่ยวในพื้นที่อ้าเภอปาย อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวช่วง Green Season ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ขณะที่ ดัชนี
ผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัว ร้อยละ -7.1 ตามผลผลิตพืชส้าคัญที่ลดลงทั้งกะหล่้าปลีและพริกขี้หนูเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบภาวะแห้งแล้งในช่วง เพาะปลูก ประกอบกับพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การผลิตด้าน
ปศุสัตว์ขยายตัวตามปริมาณอาชญาบัตรสุกร ที่เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ ๑๙ เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน
ปี
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจด้านอุปทาน
(Supply Side) (สัดส่วนต่อ GPP) 2558 Q1
Q2
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy) - 7.3 115.4 0.6
(โครงสร้างสัดส่วน 25.8%)
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy) 11.0 27.6 79.8
(โครงสร้างสัดส่วน 16.3%)
ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (%yoy)
- 1.6 -14.9 13.7
(โครงสร้างสัดส่วน 57.9%)

ปี 2559
พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. YTD
31.4 - 19.7 - 7.1 88.9
64.9

80.0

17.2 51.3

13.3

32.0

33.1

1.7

ที่มา : ส้านักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณา
จาก ด้านการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 95.9 จากการก่อสร้างและภาคอสังหาริมทรัพย์ส่วนหนึ่ง
มาจาก ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการเริ่มดีขึ้น สะท้อนจากเครื่องชี้การลงทุนส้า คัญเพิ่มขึ้นทั้งพื้นที่ก่อสร้าง
ในเขตเทศบาล โดยเฉพาะประเภทที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างอื่น รวมถึงธุรกิจจดทะเบียนใหม่ประเภทกิจการค้า
วัสดุก่อสร้างและ กิจ การให้บริการด้านห้องพัก และยอดปริม าณการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจาก โครงการภาครัฐ ด้านการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในอัตราชะลอลงจากเดือนก่อนที่
ร้อยละ 1.6 จากความเชื่อมั่น ของผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้น โดยมีการใช้จ่ายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ้า วันเพิ่มขึ้น
และการใช้จ่ายสินค้าในหมวดยานยนต์ ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ด้านการ ใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -0.6 จากการเบิกจ่ายงบประจ้า ที่แผ่ว
ลงในเดือนนี้ โดยการเบิกจ่ายงบประจ้าลดลง ร้อยละ -7.5 จากการลดลงของการเบิกจ่ายงบด้า เนินงานของ
สถาบันการศึกษา ขณะที่การเบิกจ่ายงบลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.7 ทั้งนี้เม็ดเงินการเบิกจ่ายชะลอลง หลังจาก
ที่เร่งขึ้นมากในช่วงเดือ นก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่าย ของโครงการก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม
โครงสร้างพื้นฐานระบบถนนและชลประทาน และเบิกจ่ายตามมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ขณะที่
ด้านการค้าชายแดน หดตัวเพิ่ม ขึ้นร้อ ยละ -59.4 จากสินค้าน้าเข้าและส่งออก ผ่านด่านชายแดนที่ ลดลง
โดยการส่งออกลดลงร้อยละ -67.1 ตามความต้องการอุปโภคบริโภคจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ลดลง เช่น เบียร์
กระป๋องและผงชูรส เป็นต้น ส้าหรับการน้า เข้าลดลงร้อยละ 43.2 ส่วนส้าคัญมาจากผู้ประกอบการ ลดการ
น้าเข้าโค-กระบือ เนื่องจากมีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางขนส่งบ้านเสาหิน-แม่สะเรียง
ตารางที่ ๒๐ เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการใช้จ่าย
ปี 2559
ปี
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการใช้จ่าย
(Demand Side)
2558 Q1
Q2 พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (%yoy) 2.3 15.9 12.1 9.2 17.3 1.6
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (%yoy) - 18 .3 17.4 42.9 140.1 50.0 95.9
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (%yoy)
3.7 18.9 7.7 0.4 24.8 - 0.6
ดัชนีการค้าชายแดน (%yoy)
61.6 8.3 - 43.7 - 55.3 -15.9 - 59.4
ที่มา : ส้านักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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YTD
12.1
35.8
11.2
- 24.0

ดัชนีรายได้เกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายได้เกษตรกรในเดือนนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จาก
ปัจจัยด้านราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงเป็นส้าคัญ ขณะที่ด้าน
ผลผลิตภาค เกษตรกรรมลดลงตามปริมาณผลผลิตกะหล่้าปลีและพริกขี้หนู ด้านการเงิน การขยายตัวของสินเชื่อ
สูงกว่าเงินฝาก เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณ เงินฝากรวม มียอดคงค้างเพิ่มขึ้นร้อยละ
8.0 จากเงินฝากออมทรัพย์ของภาคธุรกิจและส่วนราชการ ส้าหรับปริมาณ สินเชื่อรวม มียอดคงค้างเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 9.8 ส่วนส้าคัญมาจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และสินเชื่อดอกเบี้ยต่้าของผู้ประกอบการ SMEs
ตารางที่ ๒๑ เครื่องชี้รายได้เกษตรกรและด้านการเงิน
ปี
เครื่องชี้ด้านรายได้เกษตรกร
และด้านการเงิน
2558 Q1
Q2
ดัชนีรายได้เกษตรกร (%yoy)
- 19.3 133.8 21.6
ปริมาณเงินฝากรวม (%yoy)
8.9
3.5 10.5
ปริมาณสินเชื่อรวม (%yoy)
10.0 7.2 10.3

ปี 2559
พ.ค. มิ.ย.
70.6 - 7.9
6.3 10.5
10.1 10.3

ก.ค.
1.3
8.0
9.8

YTD
115.0
8.0
9.8

ที่มา : ส้านักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒.๒.๒ ด้านเกษตร
ข้อมู ลพื ชเศรษฐกิ จของจัง หวัดแม่ ฮ่องสอน ในปี 2558 ประกอบด้วย ข้าว 158,086 ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 61,439 ไร่ ถั่วเหลือง 53,637 ไร่ กะหล่้าปลี 19,799 ไร่ กระเทียม 16,536 ไร่ และ
เริ่มมีการปลูกยางพารา ส้าหรับการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนและใช้แรงงานเท่านั้น
นอกจากนี้ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขาสูงชัน จังหวัดจึงส่งเสริมให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืช เพื่อช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้บนที่สูงและภูเขาแทน (ท้าได้ในพื้นที่
สูง กว่าระดับ น้้าทะเลเกิ น ๘๐๐ เมตร) โดยการปลูก ไม้ ผ ลไม้ ยืนต้นระบบวนเกษตรเพื่อทดแทนการปลูก
กะหล่้าปลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น กาแฟอาราบิก้า มะคาเดเมีย อะโวคาโด้ หมาก ลูกเหนียง ไผ่ มะขามเปรี้ยว
ฝักใหญ่ หวาย และการเพาะเห็ดต่างๆ
ข้าว
จังหวัดแม่ฮ่องสอนผลิตข้าวเพื่อการบริโภค มิได้ผลิตเพื่อการค้า โดยผลิตเพื่อการบริภาคภายใน
จังหวัดร้อยละ 80 และผลิตเพื่อการค้าเพียงร้อยละ 20 เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกข้าวน้อย โดยในปี 2558 มีพื้นที่
ปลูกข้าว 158,086 ไร่ มีพื้นที่ตามความเหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าวเพียง 69,222.02 ไร่ และพื้นที่ปลูก
ข้าวตามความเหมาะสมเพี ยง 35,988.45 ไร่ ส่วนมากเป็นพื้นที่ ไม่ เ หมาะสมส้าหรับการปลูกข้าว และ
เป็นพื้นที่ป่าว โดยปริมาณความต้องการผลผลิตข้าว แบ่งเป็น การใช้บริโภคในครัวเรือน จ้านวน 80,919 ตัน
ใช้ท้าพันธุ์ จ้านวน 1,262.03 ตัน และขายเป็นข้าวสาร บรรจุถุง ข้าวกล้อง ท้าขนม แปรรูป และของฝาก
เชิงพาณิชย์ จ้านวน 300 ตัน รวมปริมาณความต้องการผลผลิตข้าว 82,481.034 ตัน ซึ่งจากข้อมูลผลผลิต
รวมในปี 2558 พบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลผลิตข้าวรวมทั้งสิ้นเพียง 70,152 ตัน ยังน้อยกว่าปริม าณ
ความต้องการผลผลิตข้าว จ้านวน 12,329.034 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.95 ของปริมาณความต้องการ
ผลผลิตข้าว และจากตารางที่ ๒๑ พบว่า ในปี 2558 อ้าเภอที่มีพื้นที่ปลูกข้าวสูงสุด คือ อ้าเภอแม่ลาน้อย
โดยมีพื้นที่ปลูก จ้านวน 39,890 ไร่ มีผลผลิตรวม จ้านวน 17,543 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ เพียง 0.440
ตัน/ไร่ หรือ 440 กิโลกรัม/ไร่
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ตารางที่ ๒๒ ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว ผลผลิตรวม และผลผลิตต่อไร่
ที่

อาเภอ

ข้าว
ผลผลิตรวม (ตัน)

พื้นที่ปลูก (ไร่)
2556
1 เมืองแม่ฮ่องสอน 24,994
2 ขุนยวม
13,727

2557
17,350
13,241

2558
28,154
13,872

2556
11,290
6,326

3 ปาย
4 แม่สะเรียง

17,926
32,272

18,229
44,164

9,146
33,415

7,718 9,513 3,535 0.431 0.522 0.387
12,984 16,352 17,204 0.402 0.370 0.515

5 แม่ลาน้อย
6 สบเมย

40,440
28,807

40,080
28,604

39,890
14,471

16,975 15,816 17,543 0.420 0.395 0.440
10,376 12,872 6,285 0.360 0.450 0.434

7 ปางมะผ้า

24,412

24,412

19,138

12,145 12,191

รวม

2557
9,752
6,024

ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)
2558 2556 2557 2558
12,209 0.452 0.562 0.434
6,306 0.461 0.455 0.455

7,070

0.498 0.499 0.369

182,578 168,730 158,086 77,814 82,520 70,152 2.346 0.426 0.489

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพอากาศเอื้ออ้านวย เหมาะกับการเพาะปลูก มีปริมาณน้้าฝนที่เพียงพอ
สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ และเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจ้าหน่ายทั้งหมด แต่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ของจัง หวัดแม่ฮ่อ งสอนกว่าร้อ ยละ 98 เป็นผลผลิตจากพื้นที่ที่ ไม่มี เอกสารสิทธิ มีก ารบุก รุกป่า และ
ในหน้าแล้ง มีการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรอฤดูกาลปลูกใหม่ ซึ่งมีการเผาตอซัง ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม
อย่างมาก ส่งผลให้เกิดหมอกควัน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหาเกี่ ยวกับการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกประการหนึ่ง การถูกกดราคาจากพ่อค้า
คนกลาง เนื่องจากบริษัทที่เข้ารับซื้อจะเป็นผู้ก้าหนดเรื่องเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี และการรับซื้อท้าให้เกษตรกร
ไม่สามารถปฏิเสธต้นทุนดังกล่าวได้ เพราะบริษัทต้องการคุณภาพผลผลิต รวมถึงก้าไรจากการจ้าหน่ายวัตถุดิบ
ซึ่งราคารับซื้อจะขึ้นอยู่ที่บริษัทเป็นผู้ก้าหนด เกษตรกรไม่สามารถจะต้นทุนด้านใดได้เลย เพียงต้องลดปริมาณ
ปุ๋ยเคมีหรือหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน ส่วนค่าแรงงานนั้นนับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นและเป็นการยากที่จะลดต้นทุน
ในส่วนนี้ได้ อีกทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีที่ตั้งโรงงานรับชื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ่อค้าคนกลางจะน้ารถโม่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปรับชื้อตามจุดต่างๆ ท้าให้เ กษตรกรถูก กดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และเวลาเก็ บเกี่ยว
รวบรวมต้องมีต้นทุนในการขนส่งเพิ่มอีก ท้าให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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และจากตารางที่ ๒๒ พบว่า ในปี 2558 อ้าเภอที่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีผลผลิต
รวมสูงสุด คือ อ้าเภอปางมะผ้า โดยมีพื้นที่ปลูก จ้านวน 20,438 ไร่ ผลผลิตรวม จ้านวน 16,948 ตัน และ
มีผลผลิตต่อไร่ จ้านวน 0.829 ตัน/ไร่ หรือ 829 กิโลกรัม/ไร่
ตารางที่ ๒๓ ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตรวม และผลผลิตต่อไร่
ที่

อาเภอ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผลผลิตรวม (ตัน)

พื้นที่ปลูก (ไร่)

1

2556 2557 2558 2556 2557 2558
เมืองแม่ฮ่องสอน 8,253 5,585 3,660 5,018 3,380 1,931

2

ขุนยวม

3

ปาย

4
5

แม่สะเรียง
แม่ลาน้อย

6
7

สบเมย
ปางมะผ้า
รวม

14,79 9,784 10,93 10,10 7,167 7,488
8
4
0
7,715
9,917 5,613
5,765
8,726 5,001
5,500 607
21,39 13,14
5
0
1,391
900
19,02 17,12
7
4
78,07
57,05

9 ฮ่องสอน 7
ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดแม่

3,635 3,804 485
17,07 14,75 9,563
2
0
87
1,416
283
20,43 18,01 14,50
8
0
7
61,43
58,86
44,11
9

3

1

3,177
14,01
3
65

ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)
2556 2557
0.608 0.60๕r
๕๕๕5
0.683 0.733

2558
0.528

0.747

0.880

0.891

0.692
0.689

0.799
0.728

0.874
0.821

1.018
0.947

0.314
0.847

0.747
0.829

0.754

0.773

16,94
8
48,62
1.336
3

0.685

ถั่วเหลือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นปลูกถั่วเหลืองกระจายตัวอยู่ในทุกอ้าเภอ พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ลาดชัน สันเขา ไหล่เขา หุบเขา ที่ราบระหว่างหุบเขา และปลูกเป็นพืชหลังนาในที่ราบ โดยมีช่วงเวลาปลูก และ
เก็บเกี่ยวผลผลิต จ้านวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน
กันยายน - พฤศจิกายน ของปีถัดไป รุ่นที่ ๒ ปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคมของปีถัดไป และเก็บเกี่ยว
ในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม อย่างไรก็ตามพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตถั่วเหลืองยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุเกิ ดจากการขาดแคลนเมล็ดพั นธุ์ดี และผลตอบแทนต่้ากว่าพืชแข่ง ขั้นอื่นๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เป็นต้น เกษตรกรบางส่วนจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีปริมาณความต้องการผลผลิตถั่วเหลืองทั้งจังหวัดมากกว่า 19,413 ตัน จากการที่ประเทศไทยน้าเข้าเมล็ดถั่ว
เหลื องร้ อยละ 95 และมี ความต้ อ งการใช้ เ มล็ ด ถั่ว เหลื อ งมากกว่ า 2 ล้ านตั น โดยในปี 2558 จัง หวั ด
แม่ฮ่องสอนมีผลผลิตถั่วเหลือง จ้านวน 19,413 ตัน ดังนั้นความต้องการสินค้าถั่วเหลือง จึงมีมากกว่าปริมาณ
ผลผลิตถั่วเหลืองที่ผลิตได้ ท้าให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องผลิตถั่วเหลืองเพิ่ม และเพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง โดยการ
ส่งเสริมการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง และจากตารางที่ ๒๓ พบว่า ในปี 2558 อ้าเภอที่มี
พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองมากที่สุด คือ อ้าเภอปาย จ้านวน 21,483 ไร่ และมีผลผลิตต่อไร่มากที่สุดเป็นอันดับสอง
จ้านวน 0.373 ตัน/ไร่ หรือ 373 กิ โ ลกรั ม /ไร่ โดยอ้า เภอที่ มี ผ ลผลิต ต่อไร่ม ากที่ สุ ด คือ อ้า เภอเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน จ้านวน 0.384 ตัน/ไร่ หรือ 384 กิโลกรัม/ไร่
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ตารางที่ ๒๔ ข้อมูลพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง ผลผลิตรวม และผลผลิตต่อไร่
ถั่วเหลือง
ที่
อาเภอ
พื้นที่ปลูก (ไร่)
ผลผลิตรวม (ตัน)
2556 2557 2558 2556 2557 2558
1 เมืองแม่ฮ่องสอน 712 4,598 1,554 357 1,453 362
2 ขุนยวม
1,947 4,328 3,479 295 1,308 1,062
3 ปาย
26,274 25,803 21,483 9,395 9,496 8,013
4 แม่สะเรียง
7,832 5,301 5,403 2,685 2,059 1,964
5 แม่ลาน้อย
10,165 15,766 14,975 3,764 5,555 5,757
6 สบเมย
1,476 4,094 5,941 453 1,253 2,103
7 ปางมะผ้า
1,558 2,240 802 361 777 152
รวม
49,964 62,130 53,637 17,310 21,901 19,413

ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)
2556 2557 2558
0.501 0.316 0.233
0.152 0.302 0.305
0.358 0.368 0.373
0.343 0.388 0.364
0.370 0.352 0.384
0.307 0.306 0.354
0.232 0.347 0.190
2.262 0.346 0.353

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กะหล่าปลี
ด้วยสภาพอากาศบนยอดดอยมี ความเหมาะสมในการเพาะปลูก กะหล่้าปลี และมี แหล่ง น้้ า
เพียงพอต่อการเพาะปลูก จึงท้าให้ผลผลิตกะหล่้าปลีห่อตัวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผลผลิตที่สวยงาม เป็นที่
ต้องการของตลาด และมี ร าคาสูง ตามไปด้วย ซึ่ง ส่ง ผลให้ เ กษตรกรบางส่วนเข้า ไปบุ ก รุก พื้นที่ ในเขตป่ า
เพื่อเพาะปลูกกะหล่้าปลี และมีการใช้สารเคมีในการเพาะปลู ก จากตารางที่ ๒๔ พบว่า ในปี 2558 อ้าเภอ
ที่มีพื้นที่ปลูกกะหล่้าปลีมากที่สุด คือ อ้าเภอแม่สะเรียง จ้านวน 13,314 ไร่ มีผลผลิตรวม จ้านวน 52,687 ตัน
และมีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด จ้านวน 3.957 ตัน/ไร่ หรือ 3,957 กิโลกรัม/ไร่
ตารางที่ ๒๕ ข้อมูลพื้นที่ปลูกกะหล่าปลี ผลผลิตรวม และผลผลิตต่อไร่
กะหล่าปลี
ที่

อาเภอ

พื้นที่ปลูก (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

1
2
3

เมืองแม่ฮ่องสอน
ขุนยวม
ปาย

2,556
1,012
1,079
80

4

แม่สะเรียง

8,515

7,445

5

แม่ลาน้อย

995

795

790

6

สบเมย

3,850

3,554

4,871

7

ปางมะผ้า

33

76

40

2,556
2,324
3,360
33

2,557
503
349
426

2,558
460
164
160

13,314 30,597 33,032 52,687 3.593 4.437 3.957
2,346

2,557
1,722
1,199
616

2,558
978
492
48

ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)
2556 2557 2558
2.296 3.423 2.126
3.114 3.436 3.000
0.413 1.446 0.300

2,089

2,062

2.358 2.628 2.610

16,919 17,270

6,250

4.395 4.859 1.283

88

1.788 3.750 2.200

59

285

รวม
15,564 13,148 19,799 55,638 56,213 62,605 3.575 4.275 3.162
ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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กระเทียม
ด้วยจัง หวัดแม่ ฮ่อ งสอนมี ส ภาพภูมิ อากาศที่มี ความเย็นกว่าปกติ อันเอื้อต่อการเพาะปลูก พืช
ประเภทกระเทียมได้อย่างดียิ่ง จึงท้าให้ชื่อเสียงของ ”กระเทียมแม่ฮ่องสอน” เป็นที่ยอมรับ และถือเป็นแหล่ง
ผลิตกระเทียมที่มีศักยภาพสูงแห่งหนึ่ง กระเทียมจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างไรก็
ตามพบว่าบางปีเกษตรกรจะประสบปัญหากระเทียมล้นตลาดจนท้าให้ราคาตกต่้า ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ผู้เ พาะปลูก โดยตรง อี ก ทั้ ง เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ย และสารเคมี ไม่ ถูก ต้อง โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเพื่อเร่ ง
การเจริ ญ เติ บ โตของกระเที ยม ท้ า ให้ ต้น ทุ น การผลิ ตเพิ่ ม สู ง ขึ้ นและยั ง เกิ ด ปัญ หาเรื่อ งโรคระบาดสร้ า ง
ความเสียหายให้กั บ เกษตรกรด้วย ซึ่ง จัง หวัดได้มี แผนในการมุ่ง ส่ง เสริม ให้เ กษตรกรผลิตกระเที ยมที่ เ ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น พร้อมปรับลดต้นทุนให้ต่้าลง และน้าแปลงเข้าสู่ระบบเกษตรดีที่เหมาะสมหรือจีเอพี
(GAP) เพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยป้อนเข้าสู่ตลาด จากตารางที่ ๒๕ พบว่า
ในปี 2558 อ้าเภอที่มีพื้นที่ปลูกกระเทียมมากที่สุด คือ อ้าเภอปาย จ้านวน 7,501 ไร่ มีผลผลิตรวม จ้านวน
30,047 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ จ้านวน 4.006 ตัน/ไร่ หรือ 4,006 กิโลกรัม/ไร่
ตารางที่ ๒๖ ข้อมูลพื้นที่ปลูกกระเทียม ผลผลิตรวม และผลผลิตต่อไร่
กระเทียม
ที่

อาเภอ

ผลผลิตรวม (ตัน)
2557
2,556
2,558

ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)
2556 2557 2558

11,259

12,106

3.000

2.998 2.789

ขุนยวม
1,013
1,303
802
3,039
3,910
2,408
ปาย
8,728
7,388
7,501 34,839 25,484 30,047
แม่สะเรียง
1,144
1,581
778
3,459
5,483
2,768
แม่ลาน้อย
1,765
1,475
1,525
1,875
2,559
3,248
สบเมย
1,101
642
537
3,315
1,926
1,613
ปางมะผ้า
1,777
1,803
1,052
5,333
4,329
2,911
รวม
19,281 19,973 16,536 63,119 61,024 55,101
ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3.000
3.992
3.024
1.062
3.011
3.001
3.274

3.001
3.449
3.468
1.735
3.000
2.401
3.055

1 เมืองแม่ฮ่องสอน
2
3
4
5
6
7

พื้นที่ปลูก (ไร่)
2557
2,556
2,558
3,753
5,781
4,341

17,333

3.002
4.006
3.558
2.130
3.004
2.767
3.332

กาแฟ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกาแฟ
อาราบิกาภายใต้ร ะบบเกษตรป่าไม้ (วนเกษตร) ปัจ จุบัน จากการส้ารวจข้อมูลของส้านัก งานเกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอนรวบรวมพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิกา ปี 2559 พบว่า มีพื้นที่ปลูก จ้านวน 8,308 ไร่/7 อ้าเภอ
มีเกษตรกรผู้ปลูกจ้านวน 1,973 ราย มีพื้นที่ปลูกที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 4,005 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ
48 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด จากพื้นที่ปลูก 4 อ้าเภอ เรียงล้าดับผลผลิตจากมากไปน้อย ได้แก่ อ้าเภอแม่ลาน้อย
แม่ ส ะเรียง เมื อ ง และขุน ยวม มี ผ ลผลิ ตการแฟสด (กาแฟเชอรี่ ) รวมกั นจ้า นวนประมาณ 526 ตัน/ปี
ซึ่งสามารถแปรรูปผลิตเป็นสารกาแฟได้จ้านวนประมาณ 80 ตัน คิดเป็นมูลค่า 20 ล้านบาท ทั้งนี้ พื้นที่ปลูก
อยู่ในเขตพื้นที่สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 800 - 1,200 เมตร เกษตรกรผู้ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ชายไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ได้แก่
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๑. อ้าเภอเมือง (บ้านห้วยปูลิง บ้านพอนอคี บ้านหนองเขียว และกลุ่มบ้านในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่สะมาด ห้วยหมากลาง)
๒. อ้าเภอขุนยวม (บ้านแม่อูคอ บ้านแม่อูคอหลวง บ้านหัวแม่สุริน และบ้านหัวแม่ลาก๊ะ)
๓. อ้าเภอแม่ลาน้อย (บ้านห้วยห้อม บ้านดง และเขตพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง)
๔. พื้นที่ โครงการพัฒนาตามพระราชด้าริในเขตพื้นที่แนวชายแดนด้านอ้าเภอปางมะผ้า และ
อ้าเภอปาย ได้แก่ โครงการหมู่บ้านยามชายแดน และโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงแนวชายแดน
ซึ่งจังหวัดได้มีแนวทางในการพัฒนากาแฟสู่สินค้าเชิงคุณภาพเป็นสินค้าหลักของจังหวัด ก่อให้เกิด
รายได้ให้กับเกษตรกรที่ยากจน ชุมชนบนพื้นที่สูง ได้มีการประกอบอาชีพที่สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
ตลอดจนมุ่งหวังให้สวนกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามระบบเกษตรป่าไม้ (วนเกษตร)
การผลิตสินค้าเกษตรในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะหมอกควันไฟป่า
ในส่ ว นของสถานการณ์ ด้ า นการเกษตรและการใช้ ส ารเคมี พบว่ า เนื่ อ งจากพื้ น ที่ จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขาสูงชัน เกษตรกรจึงนิยมปลูกกะหล่้าปลี และมีการเพาะปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เป็นจ้านวนมาก ท้าให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น จึงจ้าเป็นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปลูกพืชที่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจ และช่วยฟื้นฟู ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้บนที่สูงและภูเขาแทน จึงควร
ส่ง เสริม ให้เกษตรกรและผู้ส นใจเข้าร่วมโครงการปลูก ไม้ ผลไม้ ยืนต้นระบบวนเกษตรเพื่อทดแทนการปลูก
กะหล่้าปลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กาแฟอาราบิก้า มะคาเดเมีย อะโวคาโด้ หมาก ลูกเหนียง ไผ่ มะขามเปรี้ยว
ฝักใหญ่ หวาย ถั่วเหลือ ง ถั่วลิส ง พริกกะเหรี่ยง กระเที ยม และการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ เพื่อลดพื้นที่ ปลูก
กะหล่้าปลี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ลดการบุกรุกป่า การท้าไร่เลื่อนลอย สร้างราย ได้ที่
มั่นคงให้แก่เกษตรกร และสามารถ อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์สถานการณ์การใช้สารเคมีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรยังคงมี
การใช้สารเคมีทางการเกษตรอยู่ และยังไม่เปลี่ยนมาใช้สารอินทรีย์ เนื่องจากเหตุผลดังนี้
๑. การใช้สารอินทรีย์กาจัดศัตรูพืชกับพืชผลทางการเกษตรเห็นผลช้า
๒. การผลิตสารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืชต้องใช้เวลานาน
๓. เกษตรกรไม่มีความรู้ในการผลิตสารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืช
๔. สารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืชหาซื้อได้ยาก
๕. เกษตรกรต้องใช้เวลาในการพ่นยาสารอินทรีย์บ่อย เมื่อเทียบกับการใช้สารเคมี
ชนิดที่ใช้กันมากก็คือ ปุ๋ย ยาก้าจัดวัชพืช ฮอร์โมนต่างๆ นอกจากนี้บริษัทผลิตสารเคมีการเกษตร
ยังมีการโฆษณาและสร้างแรงจูง ใจดี ขณะที่ญ าติและเพื่อบ้านในชุมชนก็ ยังมีอิท ธิพลต่อการใช้สารพิษทาง
การเกษตรอยู่มาก
แต่ยังมีเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้และตระหนักถึงอันตรายของการใช้สารเคมีการเกษตร
เนื่องจากทั้ ง ภาครัฐและภาคเอกชนในจั ง หวัดรณรงค์และให้ความรู้เ กี่ ย วกั บ การท้ าการเกษตรปลอดภั ย
ไร้สารเคมีอยู่เสมอ ท้าให้เกษตรกรมีวิธีการเก็บสารพิษทางการเกษตรและภาชนะที่ เหลือจากการใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง อย่างไรก็ดีแนวโน้มการใช้สารเคมีในจังหวัดในอนาคตจะลดลง เนื่องจากเกษตรกรตระหนักถึงอันตราย
ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นแผนพัฒนาจังหวัดในด้านเกษตรปลอดภัยน่าจะเป็นปัจจัยที่ท้าให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี
การเกษตรกันมากขึ้น ดังนั้นจึงควรต้องรณรงค์ให้เกษตรกร ตระหนักถึงอันตรายด้านต่างๆ ของสารเคมีใน
การเกษตรให้มากขึ้น
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ส้าหรับ การบริหารจัดการพื้ นที่เกษตรกรรมของประเทศ (Zoning) ซึ่งเป็นนโยบายส้าคัญของ
ประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรองรับการแข่งขัน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของประเทศให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด จังหวัดแม่ ฮ่องสอน ได้มี นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร (Zoning)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้
๑) การจัดเขตพื้นที่ Zoning ด้านการเกษตร โดยใช้ระดับความสูงของพื้นที่จากระดับน้้าทะเล
เพื่อก้าหนดกิจกรรมการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสภาพภูมิอากาศ
๒) เน้นพืชและสินค้าเกษตรที่สามารถแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการบริหารจัดการ ทั้งภายใน
และต่างประเทศ
การก้าหนดกิจกรรมการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้ใช้ข้อมูลทางวิชาการ เช่น ระดับความ
สูงของพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ แหล่งน้้า ประกอบกับข้อมูลต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถท้าการเกษตรให้ได้ผล
ผลิตสูง โดยใช้ต้นทุนต่้า ราคาสูง และสามารถแข่งขันกับพื้นที่อื่นได้ เพราะจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีต้นทุนในการ
ขนส่งสูง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูง โดยในพื้นที่ที่สูงกว่า ๘๐๐ เมตรจากระดับน้้าทะเล ให้พิจารณา
พันธุ์พืชที่ควรส่งเสริมการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น อโวกาโด มะคาเดเมีย ลูกเนียง กาแฟ เห็ดหอม
เป็นต้น
ส่วนพื้นที่ที่ต่้ากว่า ๘๐๐ เมตรจากระดับน้้าทะเล ให้พิจารณากิจกรรมการผลิต ให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ เช่น ส่งเสริมอาชีพด้านประมง การเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะไก่แม่ฮ่องสอน และการเพาะปลูกพืชต่างๆ
เช่น ไผ่ หมาก ถั่วเหลือง เห็ดนางฟ้า – นางรม พริกกะเหรี่ยง งา กระเทียมส้าหรับใช้ท้าพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ
และมะขามเปรี้ยวฝักโต
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเกษตรกรในพื้นที่ อย่างไรก็
ตามเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่นิยมปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดอื่น เนื่องจากเป็นการปลูกเพื่อ
การบริโภค และไม่มีปัญหาสินค้าล้นตลาด
ปัญหาด้านการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑. พื้นที่ท้าการเกษตรมีพื้นที่จ้ากัด ไม่มีเอกสารสิทธ์ ท้าให้เกษตรกรขาดสิทธิหลายๆด้านจากทาง
ราชการ ไม่สามารถขยายพื้นที่ท้ากินด้านการเกษตร และส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาพื้นที่เกษตร
๒. ด้านการคมนาคมขนส่งสินค้าเกษตรจากตัวจังหวัดไปแหล่งตลาด ซึ่งระยะทางห่างไกลเสีย
ค่าใช้จ่ายสูง
๓. ผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรต่้า เนื่องจาก ขาดการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ปัญหาโรคแมลงและ
ขาดเทคโนโลยีด้านการจัดการ มีต้นทุนการผลิตสูงจากการใช้สารเคมีในการท้าเกษตร
๔. ช่องทางการกระจายสินค้า การตลาดสินค้าเกษตรมีค่อนข้างน้อยไม่คล่องตัว ขาดการเชื่อมโยง
ระหว่างจังหวัด ประเทศหรือเชื่อมโยงน้อย
๕. ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรยังไม่หลากหลาย ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย
เป็นที่ต้องการของตลาด
๖. บริบทพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้เกิดปัญหาจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้้าท่วม น้้าหลาก ภัยแล้ง
โรคและแมลง
๗. เกษตรกรขาดการรวมกลุ่ม เชื่อมโยงเครือข่ายให้เข้มแข็ง เกษตรไม่มีความรู้/ประสบการณ์ทาง
การตลาด ไม่กล้าที่จะน้าผลผลิตออกไปขายต่างถิ่น
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แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรของเกษตรกร พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ได้แก่ การใช้พันธุ์ดี ลดการใช้สารเคมี การจัดการผลผลิต มาตรฐานการผลิต (เกษตร
ปลอดภัย,GAP,เกษตรอินทรีย์) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เตรียมพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. ส่งเสริมการจัดการเกษตรตามรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ด้านการผลิตของเกษตรกรและการด้าเนินงานบูร ณาการของหน่วยงานภาครัฐ เชื่อมโยงการท้ างานกั บ
ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรอื่นๆ เช่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์สินค้า ให้มีคุณภาพและสร้างความมั่นใจปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ในด้านสุขภาพ อนามัย (อย.,ฮาลาล,GMP) พัฒนาสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนสู่สินค้า OTOP ,ของฝากที่ระลึก
ของจังหวัด
๔. มีการจัดการด้านผลผลิตของเกษตรกร การตลาด จ้าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรเพื่อกระจาย
ผลผลิตของเกษตรกร เชื่อมโยงด้านการตลาดให้สินค้าเกษตร โดยมี ก ารบูร ณาการในหน่วยงานปลายน้้า
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ Smart Officer และ Smart Office ได้แก่ ใช้
ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF ,ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาโดยมีเกษตรกร
เป็นศูนย์กลาง มองภาพรวม “พื้นที่-คน-สินค้า”
๖. พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer , Young Smart Farmer
มีความรู้ความสามารถในการผลิตการบริหารจัดการและการตลาด ใช้เทคโนโลยีที่เหมาสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
เพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ
๗. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร ทั้งกลุ่ มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่ม ยุวเกษตรกร และวิส าหกิจ ชุมชน พัฒนาการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งบริหารจัดการเพิ่ม อ้านาจการต่อรอง
สร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรเชื่อมโยงและสนับสนุนกับผู้ประกอบการ
๘. น้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติ เพื่อความยั่งยืน
ตามแนวทางพระราชด้าริ ให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาภาคการเกษตร
๙. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ชุมชน
และท้องถิ่น
๑๐. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร
ที่สร้างชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายของผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป และประเทศ
สรุปข้อมูลด้านการเลี้ยงสัตว์
สภาพโดยทั่ ว ไปของการเลี้ย งสั ตว์ใ นจัง หวัด แม่ ฮ่องสอน ส่ว นใหญ่เ ลี้ยงไว้เ พื่อ ใช้บ ริโ ภคใน
ครัวเรือนและใช้แรงงานเท่านั้นเหลือจากการบริโภคจึงจ้าหน่าย ลักษณะการเลี้ยงพึ่งพาอาหารตามธรรมชาติ
เป็นหลักถึงแม้ส่วนราชการจะส่งเสริมให้เลี้ยงเพื่อจ้าหน่ายก็ตามแต่เนื่องจากจังหวัด แม่ฮ่องสอนมีข้อจ้ากัดของ
สภาพพื้นที่และการคมนาคมขนส่งที่ยังไม่เอื้ออ้านวย
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จากข้อ มู ล จ้านวนสัตว์เ ลี้ยงของจัง หวัดแม่ ฮ่อ งสอนปี ๒๕๕๘ พบว่า มี ก ารเลี้ยงไก่ ม ากที่ สุ ด
รองลงมาคือ สุกร โคเนื้อ กระบือ เป็ด แพะ แกะ และโคนมตามล้าดับ โดยเฉพาะไก่ และสุกรที่มีจ้านวนเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมการเลี้ยงไก่และสุกรของโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ท้าให้มีแหล่งวัตถุดิบ
ประเภทเนื้อสัตว์เพียงพอในการบริโภคภายในจังหวัด และยังสามารถจ้าหน่ายออกไปยังจังหวัดใกล้เคียง ท้าให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงควรสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องต่อไป
ตารางที่ ๒๗ จานวนสัตว์เลี้ยงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
จานวนสัตว์เลี้ยง (ตัว)
ปี
ไก่
เป็ด
สุกร
แพะ
แกะ
2557 290,883 5,523 31,085
901
27
2558 315,354 5,178 31,570
628
27

โคนม
10
7

โคเนื้อ
กระบือ
27,701 10,855
25,793 10,743

ที่มา:ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒.๒.๓ ด้านอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีจ้านวนไม่มากนัก
และยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ซึ่งมีสาเหตุที่ส่งผลให้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมไม่เติบโต
เนื่องมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ร้อยละ 87.12 เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าอนุรักษ์
ประกอบกับสภาพถนนที่คดเคี้ยวผ่านภูเขาสูงชันและหุบเขา ท้าให้การเดินทางค่อนข้างล้าบากและใช้เวลามาก
และยังไม่ได้รับการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมที่เอื้ออ้านวยต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม จึงท้าให้จังหวัด
แม่ฮ่องสอนไม่เป็นที่สนใจของนักลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม
จากตารางที่ ๒๗ จะเห็นได้ว่าการลงทุน ในปี 2558 มีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น จากปี 2557
ในช่วงเวลาเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการ ร่อน คัดขนาด
กรวดทราย เนื่องจากกิจการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งสัญญาณการเติบโต โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากค้าสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นความต้องการสินค้าจากชายแดนที่สูงขึ้น ประกอบกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ท้าให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น แต่ในปี 2559 (1 ม.ค.59 - 31 ก.ค.59) พบว่า มีจ้านวนโรงงานเพิ่มเพียง
รายเดียว
ตารางที่ ๒๘ สถิติจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ประเภท / ปี

ประกอบกิจการ

2558
2559
(1 ม.ค.58 – 31 ธ.ค.
(1 ม.ค.59 - 31 ก.ค.
58)
59)
จานวน เงินทุน จานวน จานวน เงินทุน จานวน จานวน เงินทุน จานวน
โรงงาน (ล้านบาท) คนงาน โรงงาน (ล้านบาท) คนงาน โรงงาน (ล้านบาท) คนงาน
2557
(1 ม.ค.57 – 31 ธ.ค.57)

5

34.57

38

9

ที่มา:ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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266.51 92

1

1.15

8

๒.๒.๔ ด้านการท่องเที่ยว
จัง หวัดแม่ฮ่ องสอนมี ความโดดเด่นในการท่ องเที่ ยวเชิงนิเวศน์ โดยมีท รัพยากรการท่ องเที่ ยว
เชิงธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ ภูเขา น้้าตกที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม รวมทั้งมีทุนทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของเมืองในหุบเขา
ที่มีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน ยังเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัด อย่างไรก็ตาม
ฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดอยู่ในช่วงฤดูหนาว ราวเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
จังหวัดได้จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปี
ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ภาพรวมการท่องเที่ยวมีก ารเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่มีความอ่อนไหวจาก
ปัจจัยภายนอกอยู่มาก โดยในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ การเพิ่มขึ้นของจ้านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและรายได้การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดขยายตัวสูงมาก จากอิทธิพลของภาพยนตร์ที่มีแม่ฮ่องสอนเป็นฉากถ่ายท้า (Pai In Love)
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี ๒๕๕๘ มีรายได้จากการท่องเที่ยว 3,791.69 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีอยู่ 332.27 ล้านบาท ในอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๕.๕ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของจ้านวนนักท่องเที่ยว ในปี ๒๕๕๗ มีจ้านวนนักท่องเที่ยว ๗๖๙,๕๖๓ คน เพิ่มขึ้น
จากปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีอยู่ ๕๓๓,๐๐๘ คน ในอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒๑.๖ โดยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่มา
เยีย่ มเยือนแม่ฮ่องสอนกว่าร้อยละ ๗๖ เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
ตารางที่ ๒๙ แสดงจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘
รายการ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
จ้านวนผู้เยี่ยมเยียน
451,508 533,008
748,827
769,563
799,607
จ้านวนรายได้จากการ
2,092.75 2,619.99 3,332.49
3,459.42
3,791.69
ท่องเที่ยว (ล้านบาท)
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

ตารางที่ ๓๐ อัตราการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรายปี ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ปี
จานวนผู้เยี่ยมเยียน
จานวนรายได้จากการ
ท่องเที่ยว (ล้านบาท)
ปี 2555
533,008
2,619.99
ปี 2556
748,827
3,332.49
อัตราการเปลี่ยนแปลง
+40.00
+๒๗.๑๙
ปี 255๖
748,827
3,332.49
ปี 255๗
769,563
3,459.42
อัตราการเปลี่ยนแปลง
+2.00
+๓.๘๐
ปี 255๗
769,563
3,459.42
ปี 255๘
799,607
3,791.69
อัตราการเปลี่ยนแปลง
+3.90
+๙.๖๐
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จากข้อ มู ลในปี 2558 พบว่า สถิตินักท่ องเที่ ยวชาวต่างประเทศที่เ ข้ามาเยี่ยมเยือนจัง หวัด
แม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป และอเมริกา โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 เขต ได้แก่ อ้าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน และอ้าเภอปาย
ซึ่งในเขตอ้าเภอเมื องแม่ฮ่ องสอน พบว่า มีนักท่องเที่ ยวชาวต่างประเทศสูงที่ สุด 6 อันดับแรก คือ
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ สเปน เยอรมัน และจีน โดยมีแนวโน้มว่านักท่องเที่ยวจีนมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา เป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมั น และฝรั่งเศส ตามล้าดับ และมี นักท่ องเที่ ยวชาวไทย
จ้านวนทั้งสิ้น 186,737 ราย โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 2.58
ส่วนในเขตอ้ าเภอปาย พบว่า มี นัก ท่ องเที่ ยวชาวต่างประเทศสูง ที่ สุด 6 อันดับ แรก คือ จีน
อิสราเอล ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เกาหลี และอังกฤษ โดยมีแนวโน้มว่านักท่องเที่ยวจีนมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา เป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และ ฝรั่งเศส ตามล้าดับ
ตารางที่ ๓๑ สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ณ อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ลาดับ
ประเทศ
2557
2558
อัตราการเปลี่ยนแปลง
1 ฝรัง่ เศส
12,288
13,137
+6.91
2 สหรัฐอเมริกา
7,221
6,798
-3.47
3 เนเธอร์แลนด์
6,104
5,892
-5.86
4 สเปน
5,105
5,242
+2.68
5 เยอรมัน
4,236
4,913
+15.98
6 จีน
3,348
4,048
+20.91
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

ตารางที่ ๓๒ สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ณ อาเภอปาย
ลาดับ
ประเทศ
2557
2558
1 จีน
11,828
18,361
2 อิสราเอล
12,834
10,212
3 ฝรัง่ เศส
7,590
8,281
4 สหรัฐอเมริกา
7,388
8,056
5 เกาหลี
8,276
7,310
6 อังกฤษ
5,732
6,180

อัตราการเปลี่ยนแปลง
+55.23
-20.43
+9.10
+9.04
+17.68
+7.82

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว

จุดการท่องเที่ยวส้าคัญๆ ของจังหวัด ประกอบด้วย ๓ พื้นที่หลัก ได้แก่
(๑) อ้าเภอปาย มีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วิถีชาวบ้าน ผสมกับแหล่งบันเทิงแสง
สีส มั ย ใหม่ เคยเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวยอดนิยมของผู้ชื่น ชอบธรรมชาติ และวิถีพื้ นบ้า นในอดีต มาหลายปี
แต่ขณะนี้ ความนิยมดังกล่าวย้ายไปแหล่งใหม่ เช่น เชียงคาน จังหวัดเลย จั งหวัดและภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
ในพื้ นที่ จึ ง พยายามในการสร้า งกิ จ กรรมดึ ง ดู ดนั ก ท่ องเที่ ย วกลุ่ม ใหม่ ๆ เช่น การจั ด งานเทศกาลดนตรี
ที่หลากหลาย การแข่งขันไตรกีฬา เป็นต้น
(๒) อ้ า เภอเมื อ ง มี ลั ก ษณะเป็ นเมื อ งขนาดเล็ ก ในหุ บ เขา ที่ เ งี ยบสงบ มี วิ ถีก ารด้า เนิ นชี วิ ต
ที่ใกล้เคียงกับกระแส slow life เช่น ปางอุ๋ง บ้านรักไทย บ้านรวมไทย มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่ ส้าคัญ
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สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมไทใหญ่หลายแห่ง เช่น วัดพระธาตุดอยกองมู วัดจองค้า วัดจองกลาง วัดดอนเจดีย์
วัดหัวเวียง วัดพระนอน วัดก่้าก่อ วัดปางล้อ และวัดกลางทุ่ง เป็นต้น และมีชุมชุมชนที่แสดงถึงวิถีชีวิตไทใหญ่
เช่น ชุม ชนบ้านผาบ่อง ชุมชนบ้านปางหมู และศูนย์ไทใหญ่ศึกษา เขตเทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอน รวมถึง มี
พิพิธภัณฑ์ มีชีวิตที่ เป็นศูนย์ก ลางแนะน้าการเที่ ยวชมเมืองแม่ฮ่องสอน ตลอดจนการท่ องเที่ ยวในโครงการ
พระราชด้าริ เช่น ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้้าปายตามพระราชด้าริ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตาม
พระราชด้าริ และศูนย์ศิลปาชีพฯ
(๓) อ้ าเภอแม่ สะเรียง มี ลัก ษณะเป็นเมืองขนาดเล็ก ที่ กลมกลืนกั บบรรยากาศทางธรรมชาติ
ที่สวยงาม และมี วัดพระธาตุ ๔ จอม ที่ส้าคัญคู่บ้านคู่เมื องของอ้าเภอแม่ สะเรียง คือ พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุ
จอมทอง พระธาตุจอมแจ้ง และพระธาตุจอมมอญ ซึ่งมีลักษณะเป็นศิลปกรรมล้านนา และเดิมเคยเป็นเมือง
เศรษฐกิจส้าคัญรองจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน แต่ระยะหลังมีบทบาทความส้าคัญลดลง และนักท่องเที่ยวสามารถ
ท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงาม ณ แม่น้าสาละวิน และแม่น้าเงา หรือจะเลื อกท่องเที่ยวเชิงผจญภัยโดยการ
ล่องแก่งแม่น้าทั้งสองสายได้ที่อ้าเภอสบเมย
เส้นทางหลักถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ จากเชียงใหม่ - ฮอด เข้าเมืองแม่ฮ่องสอน จ้านวน
๑,๘๖๔ โค้ง เป็นเส้นทางท้าทายส้าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทาง มีแหล่งท่องเที่ยวระหว่างทางที่
น่าสนใจ เช่น ทุ่งดอกบัวตองบ้านแม่เหาะ ถ้้าแก้วโกมล แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรที่น่าสนใจ อาทิ บ้าน
ห้วยห้อม (วนเกษตร กาแฟ ผ้าขนแกะ) ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ อนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์ไทย -ญี่ปุ่น วัดต่อ
แพ และเส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ จาก เชียงใหม่ - แม่แตง -ปาย แม่ฮ่องสอน ระหว่างเส้นทางคมนาคม
สายหลักที่เ ชื่อมระหว่างอ้ าเภอ ยัง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ส วยงามอีก หลายแห่ ง อาทิ
ห้วยน้้าดัง สะพานประวัติศาสตร์ปาย ปางอุ๋ง ซูตองเป้ บ้านรักไทย (หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน) นอกจากนี้ ยังมี
เส้นทางท่องเที่ ยวที่ เ ชื่อมโยงเมียนมาผ่ านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และเส้นทางลงใต้ผ่านแม่ส ะเรียงพบพระ-ตาก ซึ่งเป็น scenic road เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในอนาคต ของฝากและสินค้าที่ระลึกใน
แหล่งท่องเที่ยว นอกจากผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปจากถั่วและงา ยังพบว่าเสื้อยืดสกรีนลาย แม่เหล็กติดตู้เย็น
ผ้าทอพื้นเมือง เสื้อผ้าชาวเขา และงานฝีมือพวกกระเป๋าปัก/เศษผ้า งานเพ้นท์ พวงกุญแจ ซึ่งมีความคล้ายคลึง
กับสินค้าในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ปัญ หาการท่อ งเที่ ยวที่ส้าคัญ พบว่า ฤดูกาลท่ องเที่ยวที่ จ้ากั ดในช่วงฤดูหนาว (ระหว่างเดือน
ตุล าคม - เดือ นกุ ม ภาพั นธุ์ ) ท้ าให้ไ ม่ ส ามารถสร้างรายได้จ ากการท่ อ งเที่ ยวได้อย่างสม่้ าเสมอได้ตลอดปี
การกระจายรายได้สู่ชุมชนยังไม่มีความชัดเจน แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเสื่อมโทรม โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น เส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ห้องน้้า ยังไม่ได้มาตรฐาน ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบต่อเนื่อง และ
พื้นที่บางแห่งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงเป็นข้อจ้ากัดทางกฎหมายในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว อีกทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกยังมีน้อย ขาดเอกลักษณ์และความน่าสนใจ มีการเข้ามาของ
ผู้ประกอบการต่างถิ่นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ ในขณะผู้อยู่อาศัยเดิมย้ายออก ส่งผลต่อการรักษาสืบทอด
วิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างแท้ จริง ตลอดจนขาดการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
ซึ่งส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรตระหนักและให้ความส้าคัญในการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ยว รวมทั้ง
ปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ต้องมีการส่งเสริมการตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพและมีก้าลังซื้อสูง ซึ่งจังหวัดจะต้องพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว
ต่อไป
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อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนยังมีศักยภาพสูงที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศได้เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดในเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย เพื่อดึงดูดให้นักเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ ยวจัง หวัดแม่ ฮ่อ งสอนตลอดทั้ งปี โดยเฉพาะเน้นจุดขายในด้านวัฒ นธรรมและธรรมชาติ ซึ่ง มีแหล่ง
ท่องเที่ ยวที่ น่าสนใจหลายแห่ง รวมทั้ง ถึงการท่องเที่ ยวในโครงการพระราชด้าริ เพื่อให้เกิดการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่ง ยืน จ้าเป็นต้อ งสร้างรูปแบบการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การสร้างความชัดเจนของตลาด
ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนที่เน้นแนววิถีชีวิต/วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกิจกรรมด้านกีฬาที่ท้าทาย
เช่น การแข่งขันไตรกีฬา เป็นต้น เน้นความหลากหลายของการจัดรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มี
เป็นประจ้าทุกเดือน โดยเฉพาะควรเน้นตลาดนักท่องเที่ยวในทวีปยุโรป อเมริกา และประเทศจีน ตลอดจน
สร้างความเข้าใจให้ชุมชนตระหนักถึงความร่วมมือในการรักษาวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว
ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน ทั้งในมิติของรายได้ครัวเรือนและตัวชี้วัดรายได้การท่องเที่ยว
ของจังหวัด
๒.๒.๕ ด้านการค้าชายแดน
๑) ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีด่านถาวร มีเพียงจุดผ่อนปรนทางการค้า ๕ แห่งที่กฎหมาย
อนุมัติให้มีการค้าสินค้า ได้แก่ ๑) ด่านห้วยต้นนุ่น อ้าเภอขุนยวม-บ้านน้้ามาง รัฐคะยา ๒) ด่านห้วยผึ้ง อ้าเภอ
เมือง-บ้านนามน รัฐฉาน ๓) ด่านน้้าเพียงดิน อ้าเภอเมือง-บ้านใหม่ รัฐคะยา ๔) ด่านเสาหิน อ้าเภอแม่สะเรียง - บ้าน
ห้วยทราย รัฐคะยา และ ๕) ด่านแม่สามแลบ อ้าเภอสบเมย - จังหวัดผาปูน รัฐกะเหรี่ยง ซึ่งฝ่ายไทยโดยจังหวัด
แม่ฮ่องสอนก้าหนดให้สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าเล็กๆน้อยๆ ที่จ้าเป็นในการอุปโภค- บริโภค ในชีวิตประจ้าวัน
และเป็นสินค้าไม่ ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นใดได้ภายในบริเวณตลาดนัดเพื่อการค้าห่างจาก แนวพรมแดน
ประมาณ ๒ กิโลเมตร ระหว่างเวลาตั้งแต่ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย) ของทุกวัน ซึ่งจะมีป้าย
ประกาศ “สิ้นสุดเขตผ่อนปรนการค้าเข้ามาในประเทศไทย” ติดตั้งให้ทราบอย่างชัดเจนข้อก้าหนดดังกล่าว
จ้ากัดขอบเขตการเดินทางของพ่อค้าเมียนมา ท้าให้การค้าเป็นไปในวงจ้ากัด เพราะ สินค้าอุปโภคบริโภคที่
จ้าเป็นและต้องการอยู่ในเขตเมื อง และขณะนี้เมียนมาได้เปิดประเทศแล้ว ได้เพิ่มช่องทางการค้าของเมี ยนมา
ท้าให้เมียนมามีทางเลือกมากขึ้น การพึ่งพากับสินค้าไทยมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน หากไม่มีทิศทางของแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกับเมียนมาที่ชัดเจน สินค้าที่ผ่าน
ด่านชายแดนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ้าเป็นในชีวิตประจ้าวันและมีไม่หลากหลายตรา
สินค้า เป็นสินค้าน้ามาจากเชียงใหม่และกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น รวมถึงต่างประเทศ เช่น เครื่องยนต์มือสอง
และรถจักรยานยนต์มือสองจากญี่ปุ่น ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง โดยผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่เป็นผู้ด้าเนินการส่งออกทั้งรูปแบบผ่านพิธีการศุลกากรและไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
การค้าชายแดนด้าเนินการมานานแล้ว เริ่มจากระบบการค้าท้องถิ่น การข้ามไปมาหาสู่กัน และได้พัฒนาจนถึง
ระดับการค้าที่ผ่านระบบศุลกากร โดยบทบาทของจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ เป็นจังหวัดกระจายสินค้า ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า เพื่อการส่งออก เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านระยะทาง เงินทุน ความ
เชี่ยวชาญ และแรงงาน แต่เมื่อพิจารณาด้านท้าเลที่ตั้ง ประสบการณ์การค้ากับเมียนมาที่ช้านาญและยาวนาน
ความโดดเด่นเฉพาะในการเจรจาและท้าการค้าผ่านชนกลุ่มน้อยของเมียนมา และความใกล้ชิดด้านเครือญาติ
วัฒ นธรรม และภาษาระหว่างจัง หวัดแม่ ฮ่องสอนกั บเมี ยนมาจึง เป็นศัก ยภาพการค้าชายแดนของจัง หวัด
แม่ฮ่องสอนที่จะเปิดโอกาสเข้าสู่ตลาดเมียนมาได้ บนพื้นฐานบทบาทการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและ
ประตูสู่ตะวันตก
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จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์ชัดเจนในการผลักดันยกระดับจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น อ้าเภอ
ขุนยวม ให้เ ป็นจุดผ่านแดนถาวร เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ ใกล้ที่สุดในการเชื่อมต่อไปยังเมื องหลวงเนปิดอร์
ระยะทางเพียง ๒๒๐ กม. และเมืองหลักที่มีศักยภาพด้านการค้าของสหภาพเมียนมา อีกทั้ งพื้นที่นี้ไม่มีปัญหา
การสู้รบภายในประเทศเมียนมา และอยู่ในความดูแลของกองก้าลังทหารเมียนมาโดยตรง ความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฝ่ายไทยและเมียนมาเป็นไปด้วยดี อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาเรื่อง เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า
ที่เชื่องโยงฝั่งไทย ไปยังจุดผ่อนปรนทางการค้าทั้ง หมดมี สภาพช้ารุดทรุดโทรม เป็นข้อจ้ากัดส้าคัญ ต่อการ
คมนาคมและขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเมืองใหญ่ของสหภาพเมียนมา รวมทั้งการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ โดยเฉพาะจากเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เส้นทางมีสภาพคดเคี้ยวไม่เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้า
โดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมทั้งปัญหาการใช้พื้นที่เนื่องจากพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนต่างๆ บางส่วนอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่ง ชาติ หรือ เขตอนุรัก ษ์พั นธุ์สัตว์ป่า ท้ าให้ก ารพัฒ นาพื้นที่ เ พื่อรองรับ การขยายตัวของการค้า
ชายแดนไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างเต็มที่
ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและด่านชายแดนเป็นประตูการค้าสู่ตะวันตก
สามารถสรุปได้ ดังนี้
(๑) เส้นทางขนส่งสินค้าจากด่านชายแดนแม่ฮ่องสอนสู่เมียนมาเมื่อวิเคราะห์ด้านสภาพเส้นทาง
ในเมี ยนมา พบว่า การขนส่ง สินค้าจากจัง หวัดแม่ ฮ่องสอนผ่านด่านชายแดน เมี ยนมาไปสู่ตลาดตอนใน
โดยสภาพเส้นทางฝั่งเมียนมาเมื่อออกจากจุดชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีความพร้อม ในการรองรับการ
เป็นเส้นทางการค้าระหว่างประเทศสภาพเส้นทางเป็นหลุม บ่อ คดเคี้ยวตามไหล่เขา ชุมชนตั้งกระจายเป็น
หย่อมๆบนเส้นทาง โดยแบ่งกลุ่มเส้นทางการกระจายสินค้าจากด่านชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปตลาดเมี ยนมาได้
๓ กลุ่ม จาก ๕ ด่านชายแดน คือ กลุ่มที่ ๑) ด่านห้วยต้นนุ่น ด่านเสาหิน และด่านแม่สามแลบ ออกจากจังหวัด
แม่ฮ่องสอนคนละจุดและเมื่อเข้าสู่เมียนมา จะไปรวมกันที่จุดเดียวกันคือ บ้านผาซอง อ้าเภอบอลาแค และเข้า
เมื องลอยก่ อ โดยเส้นทางที่ อ อกจากด่านห้วยต้นนุ่นมี ความสะดวกมากที่สุด วิ่งบนพื้นที่ ราบ และมี ความ
ปลอดภัยบนเส้นทาง ในขณะที่เส้นทางที่ออกจากด่านเสาหินและด่านแม่สามแลบ ยังมีปัญหาและอุปสรรคจาก
สภาพเส้นทางที่ยังเป็นหลุมบ่อ และขึ้นลงภูเขา ซึ่งมีความไม่สะดวกในการขนส่งสินค้าและสินค้าอาจได้รับความ
เสียหายขณะที่ขนส่ง กลุ่มที่ ๒) ด่านน้้าเพียงดินเข้าสู่เมืองลอยก่อ รัฐคะยา กลุ่มที่ ๓) ด่านห้วยผึ้งเข้าสู่พื้นที่รัฐ
ฉานและเมืองตองยี รัฐฉาน
การวางแผนการขยายตลาดการค้าชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีตลาดเมียนมาเป็น
ตลาดหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส้าหรับการก้าวเดินเรื่องการค้าชายแดนล้าดับต่อไป คือ การจับมือกับเมียนมา
เพื่อไปตลาดประเทศที่สาม ได้แก่ อินเดีย (๑.๒ พันล้านคน มีจ้านวนประชากรมากอันดับ ๒ ของโลกรองจาก
จีน) บังกลาเทศ (๑๖๕ ล้านคน) และปากีสถาน (๒๐๐ ล้านคน เป็นตลาดมุสลิมที่ใหญ่อันดับ ๒
ของโลก รองจากอินโดนีเซียที่มีประชากร ๒๔๐ ล้านคน) รวมถึงตลาดโลกผ่านท่าเรือที่เมืองทันเว และล้าดับ
ต่อไปในการก้าวเดินระยะยาว คือ การไปสู่ตลาดเอเชียกลางและยุโรปต่อไป
(๒) การคาดการณ์มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
การค้ าชายแดนจัง หวั ดแม่ ฮ่ อ งสอนเพื่ อ รองรับ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ปี ๒๕๕๕ ในระยะ ๓๐ ปี ระหว่าง
ปี ๒๕๕๕-๒๕๘๕ โดยใช้ฐานข้อมูลการค้าชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕ ปี คือ ช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และ
ใช้วิธีการคาดการณ์ด้วย Linear พบว่ามูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓๓ ต่อปี
มีมูลค่าการส่งออก สูงกว่าการน้าเข้าประมาณ ๕ เท่า โดยมูลค่าการค้าชายแดนจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่สูงมากในช่วง
ปี ๒๕๕๕-๒๕๗๕และหลังจากปี ๒๕๗๕ มูลค่าการค้าชายแดนจะทวี เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยปี ๒๕๕๕
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มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะประมาณ ๓๙๘ ล้านบาท และในอนาคตระยะ ๕ ปี (ปี ๒๕๖๐)
มูลค่าการค้าชายแดนประมาณ ๑,๖๕๕ ล้านบาท ในอนาคตระยะ ๑๐ ปี (ปี ๒๕๖๕) มูลค่าการค้าชายแดน
ประมาณ ๖,๘๘๖ ล้านบาท ในอนาคตระยะ ๑๕ ปี (ปี ๒๕๗๐) มูลค่าการค้าชายแดนประมาณ ๒๘,๖๕๓ ล้านบาท
ในอนาคตระยะ ๒๐ ปี (ปี ๒๕๗๕) มูลค่าการค้าชายแดนประมาณ ๑๑๙,๒๔๑ ล้านบาท และในอนาคตระยะ
๓๐ ปี (ปี ๒๕๘๕) มูลค่าการค้าชายแดนประมาณ ๒,๐๖๕,๑๐๒ ล้านบาท ซึ่งข้อมูลการคาดการณ์ดังกล่าวอยู่บน
พื้นฐานการค้าชายแดนตามปกติ แต่หากมีปัจจัยที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อจ้ากัด ทั้งภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเทศไทย และพื้นที่ชายแดน จะส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนลดลงขณะเดียวกันหากมี
ปัจจัยสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงนโยบายเมียนมาที่สนับสนุนการค้าชายแดน จะท้าให้
มูลค่าการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ ๓๓ มูลค่าการค้าชายแดน
ปี
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
2559 (ม.ค.- ส.ค)

มูลค่ารวม
๓๐๒,๙๐๘,๕๒๘.๐๗
๑๘๖,๑๔๓,๙๒๗.๘๙
๓๑๗,๔๙๒,๒๘๔.๖๓
๙๒๗,๙๘๐,๗๒๔.๔๔
1,562,906,303.66
828,175,761.72

มูลค่าการค้าชายแดน
ส่งออก
นาเข้า
๒๕๔,๘๕๐,๖๗๖.๒๐ ๔๗,๒๔๔,๘๕๑.๘๗
๑๓๒,๘๔๔,๐๘๘.๘๙ ๕๓,๒๙๙,๘๓๙.๐๐
๑๔๒,๑๐๐,๘๓๔.๖๓ ๑๗๕,๓๙๑,๔๕๐.๐๐
๔๑๔,๙๓๖,๐๔๕.๔๔ ๕๑๓,๐๔๔,๖๗๙.๐๐
845,923,958.66 716,982,345.00
401,678,141.72 426,497,620.00

ดุลการค้า
๒๐๗,๖๐๕,๘๒๔.๓๓
๗๙,๕๔๔,๒๔๙.๘๙
-๓๓,๒๙๐,๖๑๕.๓๗
-๙๘,๑๐๘,๖๓๓.๕๖
128,941,613.66
-24,819,478.28

ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มู ล ค่ าการค้ าชายแดนของจั งหวั ดแม่ ฮ่ องสอนขยายตั วขึ้ นมากกว่ าค่าเป้ าหมายที่ ก้ าหนด
(ร้อยละ ๕) โดยปี ๒๕๕๘ มีมูลค่าการค้าชายแดน มีจ้านวนทั้งสิ้น 1,562.9๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗
ร้อยละ ๔๐.๖๒ ส้าหรับในปี 2559 มีแนวโน้มมูลค่าการค้าชายแดนลดลง อาจเป็นผลมาจากเส้นทางการคมนาคม
มีความยากล้าบากในการขนส่ง และบางช่วงมีการปรับปรุงเส้นทาง เช่น เส้นทางบ้านเสาหิน - แม่สามแลบ เป็นต้น
ประเภทสินค้าที่มีการส่งออก ได้แก่ เบียร์กระป๋อง วิสกี้ ผงชูรสตราอายิโนะโมะโต๊ะ กาแฟ
ปรุ ง ส้ า เร็ จ รูป น้้ า ตาลทรายขาว นมถั่ว เหลื อ งแลคตาซอย ไวน์ที่ ท้ า จากองุ่ นสด รถแทรกเตอร์ ใ ช้ แ ล้ ว
ปลากระป๋องซาดีนในซอสมะเชือเทศ ข้าวเจ้าขาว ๒๕% เป็นต้น
ประเภทสินค้าที่ มี ก ารน้าเข้า ได้แก่ โค – กระบือมี ชีวิต , แร่พลวง, สินค้าอุป โภคบริโ ภค
ตามล้าดับ
ภาพรวมของมูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเทียบในช่ วงระหว่างเดือน
มกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๙ กับในช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๘ พบว่ามูลค่าการค้าโดยรวมระหว่างไทย-เมียนมา
ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลดลง ร้อยละ 24.63 โดยในปี 2559 (มกราคม – สิงหาคม 2559) มูลค่าการค้า
รวม 828.18 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 401.68 ล้านบาท มูลค่าการน้าเข้า 426.50 ล้านบาท และ
มูลค่าการค้า ขาดดุล 24.82 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 255 8 (มกราคม – สิงหาคม 2558
มูลค่าการค้ารวม 1,098.79 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 603.13 ล้านบาท มูลค่าการน้าเข้า 495.66 ล้านบาท
และมูลค่าการค้าเกินดุล 107.47 ล้านบาท )
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โครงสร้ างพื้ นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ยั ง เป็นอุป สรรคในการพัฒ นาการค้า ชายแดน
เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ควรพิจารณาอนุญาตให้จังหวัด
แม่ฮ่องสอนใช้พื้นที่ในการปรับปรุงขยายเส้นทางการคมนาคมในส่วนที่จ้าเป็น เพื่ออ้านวยความสะดวกและ
สร้างความปลอดภัยในการขนส่งสัญ จรของชุมชนและการค้าชายแดน ควบคู่ไปกั บ การรัก ษาสภาพป่าไม้
นอกจากนี้ ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนนอกจากความพร้อมของผู้ประกอบการของไทยแล้ว จะต้อง
ค้านึง นโยบายและการบริห ารจัดการภายในของประเทศเพื่อนบ้านด้วย ทั้ง นี้ จัง หวัดแม่ ฮ่องสอน ร่วมกั บ
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้เสนอรัฐบาลให้ผลักดันยกระดับจุด
ผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่นให้เ ป็นด่านการค้าชายแดนถาวร ขณะนี้ มี ความคืบ หน้าโดยผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบในหลักการจากสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้ว และกระทรวงการต่างประเทศของไทย
อยู่ระหว่างการประสานฝ่ายเมียนมาเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่นให้เป็นด่านการค้า
ชายแดนต่อไป
๒) ผลการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพเชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนและเตรียมความ
พร้อมจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นด่านถาวร ภายใต้โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สรุปผลการศึกษา ดังนี้
ในปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้มีแนวคิดที่จะผลักดันจุดผ่อนปรนหลักแต่งและ
จุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น ให้เ ป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิ จพิเศษตามแนว
ชายแดนในอนาคต จากการศึกษาวิจัยพบว่า โครงข่ายเส้นทางระบบโลจิสติกส์จุดผ่อนปรนหลักแต่งจะสามารถ
บูรณาการครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล้าพูน และจังหวัดล้าปาง ที่จะเชื่อมกับตองยีและมัณฑะเลย์
ส่วนโครงข่ายเส้นทางระบบโลจิสติกส์ จุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่นจะช่วยให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นยุทธศาสตร์ทาง
การค้าที่ส้าคัญของประเทศไทยซึ่งจะเชื่อมต่อกับลอยก่อ และเนปิดอว์
จากการศึก ษาพบว่า จุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น มีศักยภาพในการพัฒ นาจากการที่เป็นประตู
ส้าคัญของกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนและข้อจ้ากัดมากมายที่จะต้องด้าเนินการในลักษณะของการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา ดังนี้
๑) เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่เพื่อสร้างประโยชน์จาก
ความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตหลักของประเทศไทย ภาคเหนือ และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ในและประเทศเพื่อนบ้าน
๒) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และการส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ได้
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
๓) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดีขึ้นให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน รวมถึง
การจัดให้มีกฎระเบียบและแนวทางการก้ากับดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้มาตรฐานและมีการ
บังคับใช้ที่เข้มแข็ง
๔) พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่โดยสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
๕) เสริมสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งของหน่วยงาน ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ตั้งแต่การ
วางแผน บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
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๒.๒.๖ ด้านสังคม
๑) ความยากจน
ปัญหาความยากจนยังเป็นปัญหาส้าคัญของจังหวัด โดยในปี ๒๕๕๗ มีสัดส่วนคนจน ร้อยละ
๔๖.๐๘ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ร้อยละ ๑๐.๕๓) และยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุดของประเทศ ส่วนข้อมูล จปฐ.
พบว่า จ้านวนครัวเรือนมีร ายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี) ในปี ๒๕๕๗ จ้านวน ๑,๖๕๖
ครัวเรือน ลดจาก ๔,๐๘๓ ครัวเรือนในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่แรงงานมีรายได้ต่้ามาก ส่วน
ใหญ่ท้างานเกี่ยวกับเกษตรกรรม และด้วยข้อจ้ากัดด้านพื้นที่ และการเดินทางท้าให้การท้าเกษตรในจังหวัดมี
ต้นทุนสูงกว่าพื้นที่อื่นโดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่ไม่มองปัญหาความยากจนเป็นปัญหา
ส้าคัญของจังหวัดเนื่องจากประชาชนมีชีวิตที่พอเพียงและมีความสุข
สัดส่วนคนจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร้อยละ)
90
70

69.55

74.4

70.39

74.39

70.39

50

63.17

58.85

65.16
46.08
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รูปที่ ๑๔ แสดงสัดส่วนคนจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่มา: การส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส้านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย สศช.

และจากข้อมูล เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ๒๕๕๘ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อประเมิ น
ความยากจนโดยใช้ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) ตามกรอบการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) โดยแบ่งเป็น
๖ มิติ ได้แก่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านสุขภาพ มิติด้านมาตรฐานการด้ารงชีพ มิติด้านการท้างาน และมิติด้าน
สวัสดิการและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีค่า MPI ที่ ๐.๐๒๗ โดยจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีจ้านวนครัวเรือนยากจน ๖,๑๑๓ ครัวเรือน ประชากรยากจน ๒๗,๑๑๘ คน โดยมากคนยากจนจะ
อาศัยอยู่ในอ้าเภอเมืองแม่สะเรียง ปางมะผ้า และอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนตามล้าดับ โดยมิติของความยากจนที่
มีปัญหามากที่สุดคือ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านมาตรฐานการด้ารงชีพ ด้านการท้างาน ด้านสวัสดิการ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านสุขภาพ ตามล้าดับ
และตามตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของส้านักงานคณะกรรมการพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ในมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง แสดงผลการกระจายการพัฒนาและโอกาส
สู่คนส่วนใหญ่ของสังคม ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน ๒) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ ๓) ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก้าลังแรงงาน ๔)
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร ๕) จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี ๖) ค่าเฉลี่ยคะแนน
O-net ม.๓ แสดงการกระจายผลการพัฒนาและโอกาสสู่คนส่วนใหญ่ของสังคม โดยวัดจากประเด็นส้าคัญ
ประกอบด้วย ความยากจน และความเหลื่ อมล้้าโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม และการเข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิ จและสัง คม ซึ่งจังหวัดแม่ ฮ่อ งสอนมีช่วงคะแนนค่าต่้าสุดที่ ๑๑.๘๘ และจังหวัดปทุ มธานีค่าสูง สุด
ที่ ๗๒.๔๑ ความต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่้าสุดของดัชนีมิติการพัฒนาแบบทั่วถึงมีช่วงห่างกันมาก สะท้อนถึง
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ความเหลื่อมล้้าระหว่างจังหวัดสูงมาก ซึ่งค่ากลางของประเทศอยู่ที่ ๒๗.๑๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยังมีคะแนนต่้า
กว่าค่ากลางของประเทศ
จากข้อมู ลสถานการณ์ด้านความยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถจ้าแนกสาเหตุของ
ปัญหาได้ ดังนี้
1. คนในจังหวัดส่วนใหญ่ท้าอาชีพเกษตรกรรม โดยพื้นที่ ท้าการเกษตรมีจ้ากัด และเกษตรกร
ส่วนใหญ่ท้าการผลิตได้เพียง 1 ครั้งต่อไป ขณะเดียวกันการขนส่งยากล้าบากท้าให้ไม่สามารถส่งผลผลิตทาง
การเกษตรสู่ตลาดได้โดยง่าย
2. จังหวัดแม่ฮ่อ งสอนเป็นพื้นที่ สูง ห่างไกล ท้าให้ขาดการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อาทิ ถนน แหล่งน้้า รวมทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ ไฟฟ้า และน้้าประปา รวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ในพื้นที่ ป่า ทั้ ง ในเขตอุ ท ยานแห่งชาติ เขตรัก ษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่าสงวนแห่ง ชาติ ซึ่ง มีข้อกฎหมาย
ที่จะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาตใช้เป็นเวลานาน จึงเป็ นอุปสรรคใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่
3. การจัด สรรงบประมาณในการพัฒ นาไม่ เ หมาะสม โดยการใช้ ร าคากลางประเทศขาด
การค้านึงถึงเงื่อนไขเชิงพื้นที่ ท้าให้หลายโครงการไม่สามารถด้าเนินการได้เนื่องจากไม่มีผู้รับเหมาด้าเนินการ
เพราะต้องแบกรับภาระค่าขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างสูงกว่าพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
4. มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ ภาษาและวิถีชีวิตที่แตกต่าง ประกอบกับการตั้งถิ่นฐาน
ในพื้นที่สูง ท้าให้ยากต่อการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ อาทิ การศึกษา สาธารณสุข และเทคโนโลยี
นอกจากนี้ จังหวัดยังเห็นว่าประชาชนขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษา และไม่มีสิ่งจูงใจในการเรียนรู้
ท้าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตต่้ากว่าเกณฑ์ จปฐ.จ้านวนมาก การให้บริการทางการศึกษา และทางการแพทย์
ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่ส้าคัญของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ที่จังหวัดจะต้องเร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้้าในสังคม และให้บริการภาครัฐแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้
๑. ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีงานท้าและรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงว่างจากการท้า
การเกษตร ตลอดส่งเสริมการด้าเนินการเกษตรปลอดภัย ลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต และ
เป็นการเพิ่ม มู ล ค่ าผลผลิตทางเกษตร โดยน้อมน้าปรัญ ชาเศรษฐกิ จ พอเพียง และการขยายผลโครงการ
พระราชด้าริม าด้าเนินการในหมู่ บ้าน/ชุมชนเพิ่ม ขึ้น ตลอดจนส่ง เสริมการช่องทางการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP สินค้าเกษตร และส่งเสริมการออมและลดค่าใช้จ่ายหลักของครัวเรือน
๓. ส่ง เสริม การท่ อ งเที่ ยวและการค้าชายแดนในพื้นที่ จัง หวัดแม่ ฮ่องสอนอย่างจริง จัง และ
ต่อเนื่อง เพื่อ สร้างรายได้ให้กั บ ผู้ป ระกอบการค้าชาย ผู้ประกอบการ OTOP วิส าหกิ จชุมชน และหมู่บ้าน
โฮมสเตย์ รวมทั้งการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้
๔. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ เนื่องจากจังหวัดเห็น ว่าการศึกษาจะ
เป็นรากฐานที่ส้าคัญในการพัฒนาจังหวัด ซึ่งหากเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานก็จะ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ มีคุณค่าในการน้าความรู้ความสามารถกลับมาพัฒ นาจัง หวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป โดย
จะต้องด้าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย ทั้งในด้านการสาธารณสุข
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสวัสดิการภาครัฐอื่นๆ ให้ทั่วถึง
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ซึ่งจัง หวัดแม่ฮ่ องสอนได้ก้า หนดหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์
จปฐ. จ้านวน 141 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้ง 7 อ้าเภอ ประกอบด้วย อ้าเภอขุนยวม 16 หมู่บ้าน อ้าเภอปางมะผ้า
17 หมู่บ้าน อ้าเภอปาย 16 หมู่บ้าน เมือง 26 หมู่บ้าน อ้าเภอแม่ลาน้อย 28 หมู่บ้าน แม่สะเรียง 17
หมู่บ้าน และอ้าเภอสบเมย 21 หมู่บ้าน
ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงควรก้าหนดให้จัง หวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่พิเศษ โดยก้าหนดให้กระทรวง กรม
ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส้าคัญ ในการจัดงบประมาณ (งบ Function) เพื่อแก้ไขปัญหาในการเรื่องโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่ น ถนน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ ไฟฟ้า และน้้าประปา ตลอดจนแก้ ไขระเบียบ
ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ้ากัดในการพัฒนาด้วย หรือ มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36
ส้านักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.36 สนภ.3 นทพ.) เข้ามาช่วยเหลือด้าเนินการ
๒) ประชากรและแรงงาน
สถานการด้านแรงงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ไตรมาสที่ 1 2559 มกราคม - มีนาคม)
พบว่า ประชากรและกาลังแรงงาน จังหวัดแม่ ฮ่องสอน มีจ้านวน 274,322 คน เป็นผู้ที่ มี อายุต่้ากว่า ๑๕ ปี
121,276 คน ผู้ที่มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป ๑๕๓,046 คน ในจ้านวนนี้เ ป็นผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน 109,923 คน
ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานท้า ๑08,173 คน และ ผู้ว่างงาน 617 คน
การมีงานทา ผู้ที่มีงานท้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ไตรมาสที่ 1 2559 มกราคม - มีนาคม)
จ้านวน ๑08,173 หรือ ร้อยละ ๙8.41 ของผู้ที่อยู่ในก้าลังแรงงาน ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร
และการประมง 65,607 คน หรือร้อยละ ๖0.65 ของผู้ที่มีงานท้า รองลงมาคือ ประกอบอาชีพ ขั้นพื้นฐาน
ต่างๆในด้านการขายและการให้บริการ 11,499 คน หรือร้อยละ 10.63 ของผู้ที่มีงานท้า
การมีงานทาตามประเภทอุตสาหกรรม การท้างานในด้านเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง
69,928 คน คิดเป็นร้อยละ ๖4.64 ของผู้ที่ มีง านท้า รองลงมาคือการขายส่ง การขายปลีก ๘,393 คน
คิดเป็นร้อยละ ๗.76 และการก่อสร้าง 6,129 คน คิดเป็นร้อยละ 5.67 ของผู้ที่มีงานท้า
สถานะภาพการทางาน ผู้ช่วยธุรกิจครัวเรือนมีประมาณ ๔0,315 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
๓๗.27 ของผู้ที่มีงานท้า รองลงมาคือ ผู้ช่วยธุรกิจครัวเรือน จ้านวน 27,218 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.41
ของผู้ที่มีงานท้า และผู้มีสถานภาพเป็นลูกจ้างเอกชน มีประมาณ 15,071 คน คิดเป็นร้อยละ 13.93 ของผู้ที่
มีงานท้า
การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี ๒๕59 (มกราคม - มีนาคม)
มีผู้ว่างงานประมาณ 617 คน หรือร้อยละ ๐.๕6 ของผู้ที่อยู่ในก้าลังแรงงาน
แรงงานต่างด้าว ที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ท้างานมี จ้านวน 605 คน
ไม่มีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ส้าหรับแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นแรงงานที่
ได้รับ อนุญาตให้ม าท้ างานเป็นการชั่วคราว 3 สัญ ชาติ คือ พม่า ลาว กัม พูชา เพื่อทดแทนการขาดแคลน
แรงงานในจังหวัด จ้านวน 8 คน เป็นสัญชาติพม่า 8 คน
การประกันสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจ้านวน
๕95 แห่ง ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ จ้านวน ๖,868 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ จ้านวน ๑,๐48 คน
และผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ จ้านวน 7,912 คน ส้าหรับการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนพบว่า กรณีการคลอด
บุตร จ้านวน ๑32 ราย มีการจ่ายเงิน 2.94 ล้านบาท รองลงมาเป็นชราภาพ จ้านวน 39 รายมีการจ่ายเงิน
สูงสุดถึง ๑.91 ล้านบาท และว่างงาน จ้านวน 116 ราย มีการจ่ายเงิน 0.86 ล้านบาท
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๓) การศึกษา
จัง หวัดแม่ ฮ่ องสอนมี สถาบันการศึก ษา ในสังกั ด ส้านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พื้นฐานจ้านวน ๓๒๓ แห่ง ส้านักบริการงานคระกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจ้านวน ๖ แห่ง และกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ้านวน ๑๐ แห่ง ทั้งนี้ พบว่าการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมี
มาตรฐานที่ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยในช่วง ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ (ตามตารางที่ ๓๔ - ๓๖) พบว่าคะแนน
ผล O-net ในทุกสาระวิชาและทุกระดับชั้นปีที่มีการประเมินผล (ป.๖ ม.๓ และ ม.๖) มีค่าคะแนนต่้ากว่าค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ตารางที่ ๓๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ปีการศึกษา 2557 - 2558)
กลุ่มสาระ
ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET)
ระดับประเทศ ค่าพัฒนาเปรียบเทียบ
การเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 57 - 58
ภาษาไทย
40.65
44.24
49.33
+ 3.59
คณิตศาสตร์
32.26
34.23
43.47
+ 1.97
วิทยาศาสตร์
37.18
38.07
42.59
+ 0.89
สังคมศึกษา
44.71
43.80
49.18
- 0.91
ภาษาอังกฤษ
30.81
31.70
40.31
+ 0.89
ที่มา : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๓๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ปีการศึกษา 2557 - 2558)
กลุ่มสาระ
ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET)
ระดับประเทศ ค่าพัฒนาเปรียบเทียบ
การเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 57 - 58
ภาษาไทย
34.69
41.74
42.64
+ 7.05
คณิตศาสตร์
28.29
29.26
32.40
+ 0.97
วิทยาศาสตร์
38.16
35.80
37.63
- 2.36
สังคมศึกษา
47.00
44.32
46.24
- 2.68
ภาษาอังกฤษ
28.28
27.19
30.62
- 1.09
ที่มา : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๓๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ปีการศึกษา 2557 - 2558)
กลุ่มสาระ
ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET)
ระดับประเทศ
การเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ค่าพัฒนาเปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 57 - 58
ภาษาไทย
46.29
45.04
49.36
- 1.25
คณิตศาสตร์
17.90
23.02
26.59
+ 5.98
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กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET)
ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ค่าพัฒนาเปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 57 - 58
30.71
31.79
33.40
+ 1.08
34.43
38.65
39.71
+ 4.22
19.60
20.73
24.98
+ 1.13

ที่มา : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และจากสถิติการอ่านออก - เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
พบว่า นักเรียนที่อ่านออก - เขียนได้ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 31.19 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 35.94
ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 21.17 ระดับที่ควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 11.70 และนอกจากนี้ ยังมีประชากร
ที่ไม่ สามารถอ่านออก - เขียนได้ อีกจ้านวนหนึ่ง เนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บ นพื้นที่สูง ห่างไกล
ซึ่ง จากรายงานคุณภาพชีวิตของคนแม่ ฮ่ อ งสอนจากข้อมู ล ความจ้าเป็ นพื้นฐาน จปฐ. และข้ อมู ล พื้นฐาน
ปี 2559 ในตัวชี้วัดคนอายุ 15-60 ปีเ ต็ม อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้และคิดเลขอย่างง่ายไม่ ได้ จ้านวน
15,196 คน คิดเป็นร้อยละ 14.87
ตารางที่ ๓๗ จานวนสถิติการอ่านออก - เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
หน่วยงานทางการศึกษา จานวนนักเรียน
การอ่านออก - เขียนได้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
สพป.มส.1
1,421
453
521
283
164
สพป.มส.2
1,153
350
404
262
137
รวม
2,574
803
925
545
301
เฉลี่ยร้อยละ
31.19
35.94
21.17
11.70
ที่มา : ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้าหรับข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา 2558
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ้านวน ๑๔ โรงเรียน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั้งหมด จ้านวน ๑,๖๑๘ คน
มีที่เรียนศึกษาต่อ จ้านวน ๑,๑๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๓ และมีนักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ /ประกอบอาชีพ/
รอฟังผล จ้านวน ๔๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๐
และจากข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วัด การพัฒ นาจัง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอนในมิ ติ ก ารพั ฒ นาแบบทั่ วถึ ง ของ
ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยอายุ 15 - 59 ปี
พบว่า ปี 2557 จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฉลี่ย 7.20 ปี ต่้ากว่าค่ากลางของ
ประเทศ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8.90 ปี และพบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีค่าเฉลี่ย ตัวชี้วัดดังกล่าวต่้าที่สุดของประเทศ
สาเหตุหลักมาจาก เด็กนักเรียนออกกลางคัน ซึ่งส่วนใหญ่มีปั ญหาด้านความยากจน ต้องหาเลี้ยงครอบครัว
รองลงมาเป็นการอพยพตามครอบครัว และมีปัญหาครอบครัว ตามล้าดับ
แนวทางแก้ไข
1. ควรพิ จ ารณาประเด็นการกระจายอ้านาจทางการศึก ษาให้แก่ ส ถานศึก ษาในพื้น ที่
เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมทั้งสามารถจัดหาบุคลากรการศึกษาในพื้นที่มาเป็นครูผู้สอน
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการโยกย้ายของบุคลากรทางการศึกษาออกนอกพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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2. ควรส่งเสริมการขยายผลโครงการพระราชด้าริไปสู่โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน และ
หมู่บ้านใกล้เคียงให้มีอาหารที่เพี ยงพอส้าหรับนัก เรียนและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ป กครองใช้หลักเศรษฐกิ จ
เพียงพอในการด้ารงชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและความมั่นคงตามแนวชายแดนของจังหวัดได้
3. ให้ความส้าคัญกั บการจัดการศึกษาผ่านระบบทางไกลมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังติด
ปัญหาในประเด็นความพร้อมทางด้านกระแสไฟฟ้าในพื้นที่
4. สนับสนุนให้มีการเรียนด้านวิชาชีพในระดับมัธยมต้น เพื่อนักเรียนจะได้มีทักษะวิชาชีพใน
การประกอบอาชีพในอนาคต กรณีที่ไม่สามารถเรียนต่อในระดับมัธยมปลายหรือสายอาชีวะ
5. น้าผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับวิท ยาเขตของสถาบันการศึก ษาที่ มีอยู่
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอนาคตต่อไป
6. ส่ง เสริม พัฒ นาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของนัก เรียน
นักศึกษาทุกระดับ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลางของประเทศ รวมถึงส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ให้มากยิ่งขึ้น
7. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เพื่อให้ประชาชนที่ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายตกเกณฑ์
ตัวชี้วัดข้อมูล จปฐ. ปี 2559 ของจังหวัด จ้านวน 15,196 คน ให้สามารถอ่านออกเขียนได้
8. ส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อยกระดับสู่อาเซียน
9. ควรสร้างขวัญ ก้าลัง ใจให้แก่ข้าราชการครู โดยการส่ง เสริม ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
โดยเฉพาะครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร มีความยากล้าบากในการเดินทาง รวมถึงการใช้ชีวิต
บนพื้นที่สูงในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓) สาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโรงพยาบาลทั่วไปขนาด ๑๕๐ เตียง ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด
๙๐ เตียง ๑ แห่ง ขนาด ๖๐ เตียง ๑ แห่ง และขนาด ๓๐ เตียง ๔ แห่ง มี รพ.สต. ๗๑ แห่ง กระจายในพื้นที่
๗ อ้าเภอ ปัจจุบันในปี ๒๕๕๙ มีบุคลากรทางการแพทย์ คิดเป็นสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 4,284
ทันตแพทย์ 1 : 11,425 เภสัชกร 1 : 8,568 และพยาบาลวิชาชีพ 1 : 551 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่้ากว่าประเทศ
การจัดระบบบริการสุขภาพในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนพัฒนาระบบบริการ ( Service
Plan ) มีการจัดโรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อ (Referral Hospital cascade) เป็น 3 ระดับ ได้แก่ โรงพยาบาล
ศรีสังวาลย์ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปหรือระดับ S (Standard – level Hospital) มีขีดความสามารถรองรับ
ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ โรงพยาบาลแม่สะเรียงและโรงพยาบาลปาย
เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายระดับ M2 (Middle – level Hospital) และระดับ F1 (First – level Hospital)
รองรับ การส่ง ต่อ จากโรงพยาบาลชุม ชนอื่น และลดการส่งต่อไปโรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้ งให้การสนับ สนุน
เครือข่ายบริการปฐมภูมิของแต่ละอ้าเภอและมีโรงพยาบาลชุมชนอีก 4 แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง
หรือระดับ F2 (First – level Hospital) มีแพทย์เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวม 2 – 5 คน
แต่ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง มีบริการผู้ป่วยใน มีห้องผ่าตัด มีห้องคลอด รองรับผู้ป่วยและผู้ป่วยในของแต่ละอ้าเภอ
สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิของแต่ละอ้าเภอ ส้าหรับ หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ( Primary – Level )
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) จ้านวน 71 แห่ง จัดบริการสาธารณสุขในระดับต้าบล และ
มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) จ้านวน 58 แห่ง จัดบริการสาธารณสุขระดับหมู่บ้านและชุมชนใน
พื้นที่ ห่างไกล ทุ รกั นดาร การเข้าถึงยากล้าบาก ส้าหรับ ปัญ หาสาธารณสุขที่ส้าคัญของจัง หวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งในด้านการจัดระบบบริการ และปัญหาโรคหรือภัยด้านสุขภาพ มีดังนี้
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๑. การขาดแคลนบุคลากร การลาออก และการโยกย้ายบ่อยครั้ง โดยเฉพาะแพทย์พบว่า
สัดส่วนต่อประชากรของจังหวัดยังต่้ากว่าระดับประเทศ ข้อมูล ณ มิ.ย. 2558 (จังหวัด 1 : 3,188/ประเทศ
1 : 2,533)หรือเทียบตามภาระงาน (FTE : Full Time Equivalent) ข้อมูล ณ มิ.ย. 2558 พบว่าก้าลังคน
สายงานแพทย์ที่มีอยู่จริงยังขาดจากกรอบที่ควรมี จ้านวน 39 คน ( ข้อมูลที่มีอยู่จริง 59 คน / กรอบที่ควรมี
ตามภาระงาน 98 คน)
๒. การขาดสภาพคล่องในเรื่องของงบประมาณ เนื่องจากการจัดสรรในระบบเหมาจ่ายราย
หัวประชากร ที่มีจ้านวนน้อย และรับภาระประชากรแฝงพบว่าโรงพยาบาลที่มีผลการประเมินระดับภาวะวิกฤติ
ทางการเงินของโรงพยาบาล ในปีง บประมาณ 2558 อยู่ในระดับ 6 และระดับ 7 จ้านวนทั้ง สิ้น 4 แห่ ง
( รพ.ศรีสังวาลย์ / รพ.ขุนยวม / รพ.ปาย และ รพ.แม่สะเรียง ) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในกลุ่ม
คนไร้ รั ฐ ประชากรต่ า งด้ า วรวมถึ ง ประชากรผู้ ลี้ ภั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ ได้ ปี ล ะกว่ า 18 ล้ า นบาท
( ปี 2555 = 18,886,821 บาท / ปี 2556 = 18,649,420บาท / ปี 2557 = 18182342 บาท)
๓. มีต้นทุน / ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานด้านสาธารณสุขสูงกว่าจังหวัดที่เป็นพื้นที่ราบ
๔. ความยากล้าบากในการจัดบริก ารสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึง และครอบคลุมกลุ่ม
ประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่สูง พื้นที่ชายแดน และพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ความแตกต่างทางด้าน
ภาษา ยังเป็นอุปสรรคส้าคัญของการจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจอันจะน้าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยทั้ง
การเจ็บป่วยหนัก ทุพพลภาพ และเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพ
๕. โรคหรือภัยสุขภาพที่ส้าคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ส้าคัญ 5 ล้าดับ ได้แก่
๑) งานอนามัยแม่และเด็กพบว่าอัตราขาดออกซิเจนแรกเกิด 26.60 : 1000 เกิดมีชีพ
(เกณฑ์ไม่เกิน 25 : 1000 เกิดมีชีพ) ทารกแรกเกิดน้้าหนักต่้ากว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 10.22 (เกณฑ์ไม่
เกินร้อยละ 7)ทารกมีอัตราตายปริก้าเนิด 10.46 ต่อ 1,000 การเกิดทั้งหมด (เกณฑ์ไม่เกิน 9 : การเกิด
1,000 คน)
๒) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) พบว่าอัตราป่วยรายใหม่โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง (ต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 2557 ) ไม่ผ่านเกณฑ์ อัตราป่วยเบาหวานปี 2558 (เป้าหมาย <
197.1 , ผลงาน 290.9) อัตราป่วยความดันโลหิตสูง ปี 2558 (เป้าหมาย < 472.9 , ผลงาน 577.79)
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี ไม่ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมาย > 62.03 , ผลงาน 45.05)
๓) ไข้เ ลือ ดออกสถานการณ์ จัง หวัดแม่ ฮ่องสอนปี ง บประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ ณ วัน ที่
๑๗ กั น ยายน ๒๕๕๘ มี ร ายงานผู้ ป่ว ยสะสม ๔๑๖ ราย คิ ดเป็ นอั ต ราป่ว ย ๑๖๘ ต่อ ประชากรแสนคน
(เกณฑ์ไม่เกิน 50 ต่อประชากรแสนคน) พิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงจ้านวนผู ป วยโรคไขเลือดออกตาม
ตัวแปรเวลาป พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ มี ลัก ษณะระบาดแบบปีเ ว้นปี และในปี พ.ศ.๒๕๕๖ มี การระบาดสูง สุด
การเกิดโรคของจัง หวัดพบผู ป วยไดตลอดทั้ งป พบมากในฤดูฝ นโดยพบมากที่สุดในชวงเดือนกรกฎาคม –
สิงหาคม พื้นที่เสี่ยงที่พบอัตราป่วยสูง และมักพบพื้นที่ระบาดเกิน ๒ ช่วงระยะฟักตัวในรอบ ๒-๓ ปี รวมทั้งในปี
๒๕๕๘
๔) อาหารปลอดภั ย (Food Safety) สถานการณ์ ยั ง พบปั ญ หาสารเคมี ต กค้ า ง
โดยมี ผลการตรวจเฝ้าระวังโดยการเจาะหาสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช (กลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต)
ในเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่อ งสอนมีความเสี่ยงสูง เฉลี่ยร้อยละ ๕๐ และมีผ ลการตรวจเฝ้าระวัง สารเคมี ก้าจัด
ศัตรูพืช ในผัก ผลไม้ ที่จ้าหน่ายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต) โดยชุดทดสอบ
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เบื้องต้นยังสูง ปัญหาอาหารที่ไม่ได้ขออนุญาตน้าเข้า เช่น ขนมที่มาจากประเทศจีน ปัญหาอาหารที่ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ไม่ผ่าน และปัญหาอาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ
รพ.สต. เป็นปัญหาล้าดับต้นๆ ซึ่ง ในปี ๒๕๕๙ พบว่า โรคอุจจาระร่วงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา เป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ป่วยจ้านวน 4,028 คน หรือคิดเป็นอัตรา 1,627.68 คน
ต่อประชากรแสนคน
๕) ในปี ๒๕๕๙ พบว่าสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกเรียงจากมากไปน้อย 5 อันดับแรก
ได้แก่ อาการอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกฯ จ้านวน 38,570 คน หรือคิดเป็น
อัตรา14,066.94 คน ต่อ ประชากรแสนคน โรคระบบหายใจ จ้านวน 33,080 คน หรือคิดเป็นอัตรา
12,064.67 คนต่อประชากรแสนคน โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก จ้านวน 20,797 คน หรือคิด
เป็นอัตรา 7,584.91 คนต่อประชากรแสนคน โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม จ้านวน
17,236 คน หรือคิดเป็นอัตรา 6,286.17 คนต่อประชากรแสนคน และโรคระบบไหลเวียนเลือด จ้านวน
11,195 คน หรือคิดเป็นอัตรา 4,082.95 คนต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ
๖) ปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายพบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัด ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเป็นอั นดับต้นๆของประเทศ จากข้อมูล อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จ ตั้งแต่ปี 2551 –
2557 พบว่ายังคงสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ ( 15.37 , 12.94 ,15.68 ,9.86 , 14.33 และ 13.30 )
ส้าหรับ ในปีงบประมาณ 2558 ( ข้อมู ล ณ มิถุนายน 2558 ) เท่ ากับ 12.12 : ต่อประชากรแสนคน)
( เกณฑ์ร ะดับประเทศไม่เกิ น 6.5 : แสนประชากร) จัดอยู่ในล้าดับที่ 3 ของเขตสุขภาพที่ 1 ใน 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน) สาเหตุหลักที่ท้าให้เกิดการฆ่าตัวตาย ๓ ล้าดับแรก คือความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดร้อยละ
๒๔.๙๓ ,เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช (เช่นจิตเภท, ซึมเศร้า)ร้อยละ ๑๖.๙๓ และเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง /โรค
ร้าย/สุญเสียอวัยวะ/ชราภาพ (ที่ไม่มีโรคทางจิต) ร้อยละ ๑๕.๑๕ ตามล้าดับ โดยในการฆ่าตัวตายพบว่ามีการ
ดื่ม สุร าร่วมด้วย เชื้อ ชาติที่ พบว่ามี การฆ่าตัวตายมากที่ สุด คือเชื้อชาติไทย ร้อยละ ๕๔.๕๙ รองลงมาเป็น
ชาวเขา ร้อยละ ๔๑.๓๘ และพม่า ร้อยละ๒.๘๒ ตามล้าดับ
จากสถานการณ์ดัง กล่าว ท้ าให้ส้านั ก งานสาธารณสุขจัง หวัด แม่ ฮ่องสอน ต้องเร่ง รั ด
ด้าเนินการพัฒ นาระบบบริห ารจัดการและจัดระบบการบริก ารเพื่อให้ป ระชาชนชาวจัง หวัดแม่ ฮ่องสอน
โดยเฉพาะประชาชนที่ อ าศัย อยู่ ในพื้ นที่ ห่า งไกล สามารถเข้า ถึง บริ ก ารได้ อย่ างครอบคลุ ม ทั่ ว ถึง และมี
ประสิท ธิภาพ โดยเฉพาะปัญ หาด้านการดูแลสุขภาพอนามั ยมารดาและทารกในพื้นที่ ทุร กันดารในแต่ละปี
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีมารดาที่เสียชีวิตเนื่องจากการตั้งครรภ์และการคลอด จ้านวน ๑ – ๒ ราย/ปี ทารกเกิด
ไร้ชีพหรือ ๐ – ๗ วันตาย จ้านวน ๓๐ - ๔๐ ราย/ปี ส่วนมากจะเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล สาเหตุปัจจัย
ส้าคัญที่ท้าให้เสียชีวิต คือสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ท้าให้การเดินทางมารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข
ยากล้าบาก การขาดแคลนยาเวชภัณฑ์ การขนส่งยากล้าบาก และขาดแคลนยานพาหนะในพื้นที่ นอกจากนี้ปัญหา
การขาดแคลนสูติแพทย์ กุ มารแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ส าธารณสุข ซึ่ งมี จ้านวนน้อยมากเมื่ อเที ยบสัดส่วนต่อ
ผู้รับบริการ
จานวนและอัตราเกิดมีชีพ อัตราตาย อัตราเพิ่มของประชากร
สถิติการเกิดมีชีพและการตาย ปี 255๔ – 2559 พบว่า ในปี 2559 อัตราการเกิดมีชีพ
ต่อประชากรพันคน 2.20 (3 เดือน) อัตราตายต่อประชากรพันคน 5.15 (4 เดือน) อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ
ต่อประชากรร้อยคน 0.20 (4 เดือน) อัตราทารกตายต่อคนเกิดมีชีพพันคน 5.15 อัตรามารดาตายต่อการเกิด
มีชีพแสนคน 207.9 (ไทย 3 คน ต่างด้าว 1 คน)
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ตารางที่ ๓๘ แสดงสถิติการเกิดมีชีพและการตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีพ.ศ. 2554 – 2559
ปี
2554
2555
2556
2557
2558
2559

อัตราเกิดมีชีพ อัตราตาย
อัตราเพิ่มตาม อัตราทารกตาย
อัตรามารดาตายต่อ
ต่อประชากร ต่อประชากร ธรรมชาติต่อ ต่อการเกิดมีชีพ
การเกิดมีชีพแสนคน
พันคน
พันคน
ประชากรร้อยคน
พันคน
14.17
5.60
0.86
11.57 70.92 (2 คน)
13.72
5.56
0.81
13.97 31.76 (1 คน)
12.72
4.66
0.80
7.29
0
12.02
5.18
0.86
10.58
0
10.74
4.51
0.62
9.04 0 (ต่างด้าว 2 คน)
2.20
0.15
0.20
5.15
207.9
(ไทย 3 คน ต่างด้าว 1 คน)

ที่มา : ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัญหาด้านสาธารณสุข
๑) จ้านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่จริงต่้ากว่ากรอบอัตราก้าลัง
๒) ประชาชนไม่มารับบริการฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขและขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ
๓) สภาพพื้นที่ และวิถีชีวิต ท้าให้ประชาชนมีความเจ็บป่วยจากสารเคมีทางการเกษตร และ
โรคระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากพฤติกรรมในการใช้สารเคมีภาคการเกษตรและปัญหาหมอกควันในช่วง
เดือนเมษายน
๔) ขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางและการส่ง ต่อผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่
๕) การมี ประชากรแฝงซึ่งเป็นคนต่างด้าวกว่า ๑ แสนคน ในขณะที่ป ระชากรของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีจ้านวน ๒.๔ แสนคน ซึ่งประชากรแฝงท้าให้สถานบริการสาธารณสุขต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
มากกว่า ๑๘ ล้านบาท/ปี และมีความแออัดในการให้บริการ
๖) ปัญหาอื่นๆ โรคติดต่อบริเวณพื้นที่ชายแดนยังเป็นปัญหาส้าคัญ ได้แก่ มาเลเรียและโรค
เท้าช้าง ซึ่งมากับแรงงานต่างด้าว
ประเด็นสาคัญที่ควรพัฒนา
๑) ส่งเสริมความรู้ทางด้านสาธารณสุขให้กั บประชาชนในประเด็นการดูแลสุขภาพ และ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต อาทิ การงดเผาป่าหรือพื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนความรู้ ในการใช้สารเคมีทางการเกษตร
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์
๒) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้สถานบริการสาธารณสุขให้เพียงพอในการให้บริการแก่
ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตามชายแดน เพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางสังคมตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงไว้
กับประชาชน
๓) ส่งเสริมบทบาทสถานีบริการชุมชน ๗๒ แห่ง ซึ่ง อสม. และพนักงานชุมชนเดิม เพื่อแบ่ง
เบาภาระของโรงพยาบาล โดยให้งบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้เพราะ อปท. ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะ
สนับสนุนบทบาทของสถานีบริการชุมชนที่มีอยู่
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๔) ส่งเสริมหลักสูตรเร่งรัดเพื่อผลิตบุคลากรสาธารณสุขทดแทนการขาดแคลนแพทย์ในพืน้ ที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส้าคัญและจ้าเป็นให้เพียงพอส้าหรับโรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
๒.๒.๗ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑) ป่าไม้
๑.๑) สถานการณ์
ตารางที่ ๓๙ ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
ปี
พื้นที่ป่า
คิดเป็นร้อยละ
2557
6,958,612.23
87.12
2556
6,940,279.00
86.89
2555
7,042,312.50
88.85
ที่มา : ข้อมูลจากกรมป่าไม้ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

จากตารางข้อมูลกรมไม้ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ แสดงให้เห็นว่า พื้นที่ป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในปี ๒๕๕๖ มีพื้นที่ป่าลดลงจากปี ๒๕๕๕ จ้านวน ๑๒๐,๐๓๕.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๙ และเมื่อเปรียบเทียบ
จากปี ๒๕๕๖ กับปี ๒๕๕๗ พบว่า มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น จ้านวน ๑๘,๓๓๓.๒๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๖
ส้าหรับปี ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ป่า จ้านวน 6,958,612.23 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
๘๗.๑๒ ของพื้นที่จัง หวัดลัก ษณะพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณหรือป่าผลัดใบ มีพื้นที่ร าบน้อย
ประชาชนจึงมีสิทธิพื้นที่ท้ากินที่ถูกต้องตามกฎหมายจ้ากัด ท้าให้มีปัญหาการบุกรุกและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
เพื่อการประกอบอาชีพและการเกษตร จนพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับต้นไม้
เกือบทั้งหมดในป่าจะเป็นไม้ผลัดใบในฤดูแล้ง โดยเฉพาะตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนท้าให้มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
ส้าหรับการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ท้าลายป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
โดยปี ๒๕๕๖ มี ด้าเนินการจ้านวน ๒๔๔ คดี ปี ๒๕๕๗ จ้านวน ๕๑๙ คดี และปี ๒๕๕๘ จ้านวน ๒๔๔ คดี
จะเห็นได้ว่า คดีในปี ๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๔๗ ซึ่งเป็นผลจากการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ปี ๒๕๕๗ และ
การยึดคืนพื้นที่ป่าเพื่อให้เป็นป่าตามธรรมชาติ ปี ๒๕๕๖ จ้านวน ๔๑๐ ไร่ ปี ๒๕๕๗ จ้านวน ๑,๖๐๕ ไร่ และ
ปี ๒๕๕๘ จ้านวน ๑,๘๓๘ ไร่ ท้ าให้ ส ามารถเพิ่ม พื้น ที่ ป่ าให้ กั บ จัง หวัด แม่ ฮ่อ งสอน จ้า นวน ๓,๘๕๓ ไร่
แต่อย่างไรก็ตาม ในการจัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จังหวัดจะต้อง
ให้ความส้าคัญ ในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่ อรักษาพื้นที่ ป่าของแม่ ฮ่องสอนไว้ให้ได้ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และ
ให้เป็นมรดกของชาติต่อไป
๑.๒) สาเหตุการบุกรุกทาลายป่า
 การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่เกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และ
ใช้สารเคมีในการเกษตรท้าให้ดิน น้้า ขาดความอุดมสมบูรณ์ และเกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมตามมาโดยเฉพาะ
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งต้องถางพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูก และการปลูกขิงที่ต้องหมุนเวียน
พื้นที่เพาะปลูกในรอบถัดไป
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 พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิหรือที่ สปก. และ สทก. มีน้อย ไม่เพียงพอกับการขยายตัวของ
ครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ท้าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้น
 มีนายทุนนอกพื้ นที่และในพื้นที่จ้างแรงต่างด้าว ลัก ลอบตั ดไม้ท้ าลายป่า ในพื้นที่ ที่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ป่าสาละวิน เป็นต้น
๑.๓) แนวทางแก้ไข
 มีก ารวางแผนการแก้ ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ ดินในพื้นที่ ป่าร่วมกั นทุ กภาคส่วน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ จึงเป็นข้อจ้ากัดในการพัฒนาด้านอื่นๆ ดังนั้น ควรมีการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่
ของจังหวัดใหม่ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยก้าหนด Zoning และการบังคับใช้
ผังเมืองอย่างจริงจัง
 การออกเอกสารสิทธิ์ให้ชุมชนในพื้นที่ป่าโดยมีเงื่อนไขในการรับผิดชอบดูแลรักษาป่าใน
พื้นที่ของชุมชน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายได้ และจะสามารถน้าสู่
การแก้ไขปัญหาการพัฒนาด้านอื่นๆ ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน
 การน้ามาตรการการขายคาร์บอนเครดิต (carbon credit)มาใช้ในจังหวัดเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน
 สนับ สนุ นการอนุรัก ษ์ป่ าไม้ และทรั พยากรอื่น ๆ ตามภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ตลอดจน
สนับสนุนกฎระเบียบที่ดีมีประสิทธิภาพในการบริหารหมู่บ้าน ชุมชน ที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ควบคู่ ไปกับ
การสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีป่า
ไม้สมบูรณ์
๒) ทรัพยากรน้า
๒.๑) สถานการณ์
จัง หวัดแม่ ฮ่อ งสอนมี ลุ่มน้้าสาละวินเป็นแม่น้าสายหลัก และมีก ลุ่ม ลุ่มน้้าสาขา ๔
สาขา ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาปาย กลุ่ม ลุ่มน้้าสาขายวม กลุ่มลุ่มน้้าสาขาเมย และกลุ่ม ลุ่มน้้าสาขาสาละวิน
แบ่งออกเป็น ๑๗ ลุ่มน้้าสาขา ซึ่งแม่น้าทุกสายจะไหลไปบรรจบกับแม่น้าสาละวินในเขตสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ซึ่งจากการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้้าต้นทุนในแม่น้าสายหลักลดลงและมีสภาพ
ตื้นเขิน
การวิเคราะห์สมดุลน้้าของลุ่มน้้าสาละวินในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ในสภาพ
ปัจจุบันมีการใช้น้าเพื่อการชลประทาน การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว รวม ๑๒๓.๘
ล้าน ลบ.ม. ในอนาคต ๕ ปี ๑๐ ปี ๑๕ ปี และ ๒๐ ปี มีการใช้น้าเพิ่มขึ้นเป็น ๑๓๓.๒๐ ๑๕๕.๗๕ ๑๖๖.๗๓
และ ๑๗๑.๘๓ ล้าน ลบ.ม. มีการขาดแคลนน้้าเพียง ๐.๐๖ ๐.๐๗ ๐.๐๙ และ ๐.๑๔ ล้าน ลบ.ม. ตามล้าดับ เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑ์ก ารวิเคราะห์ สรุป ได้ว่า ไม่ มีก ารขาดแคลนน้้าในพื้นที่จังหวัดแม่ ฮ่องสอน ทั้ง ในสภาพ
ปัจจุบัน และในอนาคตใน ๒๐ ปี จากการประเมินสถานการณ์น้า ในพื้นที่พบว่า พื้นที่การรับประโยชน์จาก
โครงการพัฒ นาแหล่งน้้า มีน้าเพี ยงมี น้าเพี ยงพอทั้ ง ในสภาพปัจ จุบันและอนาคต ถึง กระนั้น พื้นที่จัง หวัด
แม่ฮ่องสอนยังจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาโครงการด้านการอนุรักษ์ต้นน้้าควบคู่กันไป
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๒.๒) ปัญหาด้านการขาดแคลนน้า
ในพื้ นที่ ต้นน้้ามี ส าเหตุม าจากมาจากการบริก ารน้้าสะอาดในการอุป โภคบริโ ภค
เนื่องมาจากที่อยู่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าเขา พื้นที่สูง และพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งน้้าผิวดิน รวมทั้ง
แหล่งน้้าใต้ดินมีปริมาณต่้า และพัฒนาได้ล่าช้า
ปัญหาการขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตร มักประสบปัญหานอกพื้นที่เกษตรเพื่อการ
ชลประทาน แบ่งออกเป็น ๒ พื้นที่ คือ
๑. พื้นที่เกษตรตามที่ราบริมฝั่งแม่น้า พื้นที่เกษตรกรรมลักษณะนี้อาศัยน้้าฝนเป็นหลัก
และอาจมีการน้าน้้าจากล้าน้้าสาขา หรือสาขาย่อย ไปใช้เสริมในบางพื้นที่ที่ภูมิประเทศอ้านวย แต่ในปัจจุบัน
พื้นที่เกษตรกรรมลักษณะนี้ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากจนเกิดปัญหาการขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรรุนแรงขึ้นเรือ่ ย
๒. พื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูงมีกระจัดกระจายในแถบทุกลุ่มน้้าสาขา เพราะปลูก
พืชที่ใช้น้าน้อยและยอมรับสภาพของการอาศัยน้้าฝนอย่างเดียวเพื่อการเกษตร จึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้้าด้าน
การเกษตร
๒.๓) ปัญหาน้าท่วมและภัยพิบัติ
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นลักษณะน้้าป่าไหลหลาก และดินถล่มจากสาเหตุของฝน
ตกหนัก ท้าให้เกิดกระแสน้้าไหลหลาก พัดพาเอาเศษดินและเศษไม้ต่างๆ เข้าสู่ริมฝั่งแม่น้าปาย ริมฝั่งแม่น้ายวม
ตารางที่ ๔๐ พื้นที่ประสบอุทกภัย ๓ ย้อนหลัง
อาเภอ
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
อ.แม่สะเรียง
อ.ปาย
อ.ขุนยวม
อ.แม่ลาน้อย
อ.สบเมย
อ.ปางมะผ้า
รวม

2556
ตาบล หมู่บ้าน
2
4
5
60
7
62
6
36
8
69
6
41
4
33
38
305

ปี
2557
ตาบล หมู่บ้าน
4
19
4
20
2
14
7
32
3
15
1
8
21
108

2558
ตาบล หมู่บ้าน
6
48
1
6
7
53
6
31
7
28
6
58
4
25
37
249

ที่มา : ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากตารางพื้นที่ประสบอุทกภัยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ พบว่า การเกิ ด
อุทกภัยปี ๒๕๕๗ ลดลงจากปี ๒๕๕๖ จ้านวน ๑๙๗ หมู่บ้าน แต่ปี ๒๕๕๘ พบว่า เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ จ้านวน
๑๔๑ หมู่บ้าน ในปี ๒๕๕๘ อ้าเภอที่ประสบอุทกภัยมากที่สุดคือ อ้าเภอสบเมย จ้านวน ๕๘ หมู่บ้าน รองลงมา คือ
อ้าเภอปาย และอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนตามล้าดับ
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ตารางที่ ๔๑ พื้นที่ประสบภัยแล้ง
อาเภอ
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
อ.แม่สะเรียง
อ.ปาย
อ.ขุนยวม
อ.แม่ลาน้อย
อ.สบเมย
อ.ปางมะผ้า
รวม

ปี ๒๕๕๖
14
66
62
36
69
41
33
321

จานวนครั้งที่ประสบภัย
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
19
48
20
6
0
53
14
31
32
28
15
58
8
25
108
249

ปี ๒๕๕๙
38
0
56
43
65
43
30
275

ที่มา : ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากตารางพื้นที่ประสบภัยแล้งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ พบว่า การเกิดภัย
แล้ง ปี ๒๕๕๗ ลดลงจากปี ๒๕๕๖ จ้านวน ๒๑๓ ครั้ง ปี ๒๕๕๘ พบว่า เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ จ้านวน ๑๔๑ ครั้ง
ปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ จ้านวน ๒๖ ครั้ง ในปี ๒๕๕๙ อ้าเภอที่ประสบภัยแล้งมากที่สุดคือ อ้าเภอแม่ลาน้อย
จ้านวน ๖๕ ครั้ง รองลงมา คือ อ้าเภอปาย และอ้าเภอขุนยวม ตามล้าดับ
๒.๔) แนวทางป้องกันปัญหาทรัพยากรน้า
อนุรั กษ์ พื้ นที่ ป่ าต้ นน้้ าเพื่ อเพิ่มปริ มาณน้้ า และมีการบริ หารจั ดการล้ าน้้ าหลักอย่ างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง
๓) ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
๓.๑) สถานการณ์
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาด
ชันมากกว่าร้อยละ ๓๕ ดินที่พบบริเวณดังกล่าว มีทั้งดินลึกและดินตื้นลักษณะของเนื้อดินและความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก้าเนิดในบริเวณนั้นมักมีเศษหินก้อนหินหรื อพื้นโผล่
กระจัดกระจายทั่วไปส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆเช่นป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบชื้น
หลายแห่งมีการท้าไร่เลื่อนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้้าซึ่งเป็นผลท้าให้เกิดการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน
ในพื้นที่ที่ท้าการเกษตรบริเวณตะพักล้าน้้าหรือที่ราบระหว่างเขาส่วนใหญ่เป็นดิน
ลึก เนื้อดินร่วนเหนียวปนทรายความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ในพื้นที่ดอนส่วนใหญ่เป็นดินลึกมาก
เนื้อดินร่วนปนดินเหนียว มีปัญหาเป็นดินกรดและมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า บางพื้นที่เป็นดินตื้นมีหินและกรวด
ปน เนื้อดินร่วนปนทราย และดินเป็นดินกรด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้าง
พังทลายได้ง่ายบริเวณที่มีความลาดชันไม่มากนัก และดินไม่ตื้นมาก อาจใช้ปลูกพืชไร่ได้ แต่ต้องรบกวนดินน้อย
ที่สุด พร้อมทั้งจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสม ใส่ปูนเพื่อแก้ความเป็นกรดของดินและเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์แก่ดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
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๓.๒) สภาพปัญหาด้านทรัพยากรดิน
๑. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการท้าการเกษตรอย่างเข้มข้น ปลูกพืช
ชนิดเดียวติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยขาดการบ้ารุงดิน
๒. มีการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะที่ดิน และพบว่าเกษตรกรใช้ประโยชน์
พื้นที่ดังกล่าวท้าเกษตรกรรมประเภทท้าไร่ข้าวโพด ถั่วเหลือง กระหล่้า ท้านา โดยขาดมาตรฐานการอนุรักษ์ดิน
และน้้า ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินได้
๓. มลพิษทางดิน อันสืบเนื่องจากสถานการณ์ขยายตัวด้านเกษตรกรรม มีการใช้
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในปริมาณมาก จึงเกิดการตกค้างและสะสมของสารเคมีในดิน ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อ
โครงสร้างดินและอุดมสมบูรณ์ของดินได้
๓.๓) แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรดิน
๑. ประชาสัมพันธ์ลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยและยาปราบศัตรู
๒. ประชาสัมพันธ์ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
๓. อนุรักษ์ดินและน้้า
๔) สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน
๔.๑) สถานการณ์
สถานการณ์ ไ ฟป่ า และหมอกควั น เกิ ด ขึ้ น ทุ ก ปี ใ นช่ ว งฤดู แ ล้ ง (ธ.ค. – เม.ย.)
มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และกระทบต่อการท่ องเที่ ยวของจังหวัด โดยมีค่าปริม าณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ ก สูง เกิ น ค่ามาตรฐาน ส่ว นใหญ่มั ก เกิ ดกั บ ป่ าเต็ง รัง สาเหตุ ส่วนใหญ่ ม าจากการเผาพื้ นที่ เ พื่อท้ า
การเกษตรซึ่งเป็นวิถีของเกษตรกรในพื้นที่และการเผาเพื่อหาของป่า และส่วนหนึ่งเป็นหมอกควันที่มาจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา)
ความรุนแรงของปัญหาหมอกควันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ สภาพอากาศ
ในบางช่วงบางเวลามีค่าฝุ่นละอองในอากาศมากกว่า ๒๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าสูงมากจัดอยู่
ในขั้นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งพบในหลายพื้นที่ของ ๙ จังหวัดภาคเหนือส่งผลให้จ้านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลสูงขึ้น ปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็นปัญหาที่ส้าคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง การท่องเที่ยว การคมนาคมโดยเฉพาะทางอากาศ และภาพลักษณ์ของจังหวัด
รวมทั้งต่อกลุ่มจังหวัดและประเทศด้วย จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้น
จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องมีการแก้ ไขปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้
ปัญหาหมอกควันไฟป่ามีสาเหตุเกิดจากการเผาป่าเพื่อทาไร่เลื่อนลอยเผาเพื่อกาจัดวัชพืช เป็นการเตรียมพื้นที่
เพาะปลูกโดยปราศจากการควบคุมการหาของป่า รวมถึงหมอกควันไฟป่าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน
จากสถานการณ์การตรวจพบจุดความร้อน Hot spot ในปี 2559 พบว่า มีจ้านวน
1,379 ครั้ง ลดลงจาก ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 40.64 โดยอ้าเภอที่พบจุดความร้อน Hot spot มากที่สุด
คือ อ้าเภอแม่สะเรียง จ้านวน 313 ครั้ง รองลงมาคือ อ้าเภอสบเมย ส่วนอ้าเภอที่พบจุดความร้อน Hot spot
น้อยที่สุด คือ อ้าเภอขุนยวม จ้านวน 112 ครั้ง
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ตารางที่ ๔๒ สถานการณ์การตรวจพบจุดความร้อน Hot spot แยกรายอาเภอ ปี 2558 - ๒๕๕๙ มีดังนี้
พื้นที่ริม ชุมชนและ
รวมปี
พื้นที่
อาเภอ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน เขต สปก.
2559 2558
อื่นๆ
เกษตร ทางหลวง
ปาย
136
38
1
1
3
1
180 283
ปางมะผ้า
101
38
0
3
6
2
150 243
เมือง
82
83
0
4
5
6
180 339
ขุนยวม
12
90
0
0
7
3
112 212
แม่ลาน้อย
29
115
0
12
5
6
167 327
แม่สะเรียง
205
76
0
3
13
16
313 564
สบเมย
107
141
0
10
3
16
277 355
รวม (ครั้ง) 672
581
1
33
42
50
1,379 2,323
ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในปี 2559 มีจ้านวนวันที่มี ค่า PM10 เกินมาตรฐาน จ้านวน 25 วัน มากกว่า ในปี 2558
จ้านวน 3 วัน คิดเป็นร้อยละ 13.64 แต่อย่างไรก็ตามจ้านวนค่าคุณภาพอากาศสูงสุดที่เกินค่ามาตรฐานของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีคุณภาพอากาศดีขึ้น โดยในปี 2559 มีจ้านวนค่าคุณภาพอากาศสูงสุดที่เกินค่ามาตรฐาน
จ้านวน 264 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งลดลงจากปี 2558 จ้านวน 39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หรือลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 13
ตารางที่ ๔๓ ข้อมูลเปรียบเทียมจานวนวันคุณภาพอากาศที่เกินกว่ามาตรฐานที่กาหนด ปี 2556 – 2559
ข้อมูล
จ้านวนวันคุณภาพอากาศที่เกินกว่ามาตรฐานที่
ก้าหนด (วัน)
ค่า PM๑๐ สูงสุด (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

ปี 2556
38

ปี 2557
23

ปี 2558
22

ปี 2559
25

๔๒๘

๓๒๔

๓๐๓

264

หมายเหตุ : ค่า PM๑๐ ต้องไม่เกินกว่าค่ามาตรฐาน ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร

และจากสถิติการดับไฟป่าของแต่ละอ้าเภอในปี ๒๕๕๙ พบว่า อ้าเภอขุนยวม มีพื้นที่เสียหายมาก
ที่ สุด จ้านวน 2,326 ไร่ รองลงมาคือ อ้ าเภอแม่ ล าน้อย 1,019 ไร่ ซึ่ง ข้อมู ล ดัง กล่าวไม่ ส อดคล้องกั บ
สถานการณ์การตรวจพบจุดความร้อน Hot spot ที่พบอ้าเภอขุนยวมมีจ้านวนที่เกิด จุดความร้อน Hot spot
น้อยที่สุด

75

รูปที่ ๑๕ สถิติการดับไฟป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แยกรายอาเภอ ปี 2559
จากสถานการณ์ที่เกิดไฟป่าขึ้น ส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจ ท้าให้เที่ยวบินต้องยกเลิก
ในปี ๒๕๕๙ จ้านวน ๑๘ ครั้ง ลดลงจาก ปี 2558 จ้านวน ๔๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๗ ซึ่งจากข้อมูล
ระหว่าง ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ มีแนวโน้มจ้านวนเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ ๔๔ จานวนเที่ยวบินที่ยกเลิก ปี 2556 – 2559
จ้านวนเที่ยวบินที่ยกเลิก

ปี 2556
92

ปี 2557
31

ปี 2558
58

ปี 2559
18

ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในด้านสุขภาพ พบว่า จ้านวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า ปี 2559 มี
จ้านวน23,652 ราย เพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๗ ซึ่งจะต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการหน่วยงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้ชุมชนมีส่วนร่วม
เพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงจะต้องรณรงค์สร้างจิตส้านึกแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้รู้ ถึงพิษภัยของหมอก
ควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้สามารถรู้จักดูแลสุขภาพตนเองในช่วงเกิดเหตุสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงใน
ห้วงเดือนมีนาคม - เมษายนต่อไป
ตารางที่ ๔๕ จานวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า ปี 2556 – 2559
จ้านวนผู้ป่วยที่ได้รบั ผลกระทบจาก
หมอกควันไฟป่า

ปี 2556
23,580

ปี 2557
24,580

ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ปี 2558
20,413

ปี 2559
23,652

๔.๒) สาเหตุของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในช่วงฤดูแล้ง (ตั้ง แต่ม กราคม-เมษายนของทุ ก ปี ) มั ก พบการเพิ่ม สูง ขึ้นของ
ฝุ่นละอองในพื้นที่ ภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากความแห้ง แล้ง ส่งผลให้เ กิดการเพิ่ม ขึ้นของไฟป่า
ทั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สหภาพเมียนมาร์ ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว
เกษตรกรจะท้าการเผา เศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่สาหรับท้าการเกษตรในช่วงฤดูฝน สภาวะอากาศที่แห้งและมวล
อากาศที่ นิ่ง เนื่องจากสภาพภูมิ ประเทศที่ ล้อมรอบด้วยภูเขา มี สภาพเป็นแอ่งกระทะที่ เรียกว่า แอ่งแม่ ฮ่องสอน
มวลอากาศไม่มีการเคลื่อนที่ ท้าให้ฝุ่นละอองไม่สามารถแพร่กระจายและสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ
ได้นานไม่ตกลงสู่พื้นดิน ส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร้าคาญ และส่งผลเป็นปัญหาต่อระบบการหายใจ นอกจากนี้ปัญหาหมอกควันยังส่งผลกระทบต่อ
สภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงบดบังทัศนะวิสัย
การจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ ซึ่งพบว่ามีการยกเลิกและเลื่อนเที่ยวบินเป็นจ้า นวนมากเนื่องจากทัศนะ
วิสัยต่้ากว่าเกณฑ์ปลอดภัย
๔.๓) แนวทางแก้ไข
จังหวัดแม่ฮ่ องสอนได้ ด้าเนินมาตรการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
อย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการและแนวทาง ดังนี้
๑. ขั้นเตรียมการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือน มกราคม ๒๕๕๙ ประชุมหารือ
เตรียมการท้าแผนปฏิบัติการ ส้ารวจก้าลังพล/อุปกรณ์ดับไฟ ออกค้าสั่ง/ประกาศ ประชุมชี้แจงท้าความเข้าใจ
กับผู้น้าชุมชน/ชาวบ้าน จัดท้ าแนวกั นไฟ/ฝายชะลอน้้า ประกาศการท้ าลายเชื้อเพลิง ประกาศการห้ามเผา
ในทุ กหมู่ บ้าน ในช่ วง 60 วั น อั นตราย รณรงค์ /ประชาสัมพั นธ์ สร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้ราษฎร
หน่วยงาน/องค์กร ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มี จิตส้านึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และตระหนัก
ถึงโทษพิษภัยของไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังมวลชนที่ยิ่งใหญ่ลุกขึ้นต่อต้าน ป้องกัน แก้ไขปัญหา
ไฟป่าและ หมอกควัน ให้ สามารถลดพื้ นที่ ก ารเกิ ดไฟป่าและหมอกควั นลงจนอยู่ในระดั บที่ ไม่ ส่ง ผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามั ยของประชาชน ธุรกิ จท่ องเที่ ยว และธุ รกิ จต่อเนื่อง
ในรูปแบบอื่น ๆ กล่าวคือมีเป้าหมายในการลดจ้านวนจุดความร้อน (Hot spot) ลดลงร้อยละ 40 โดยใช้
จ้านวนจุดความร้อนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี 2558 เป็นฐาน (baseline) โดยบูรณาการงบประมาณจาก
ทุกภาคส่วน
๒. ขั้นรับมือ ในช่วงก่อนวิกฤติ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ด้าเนินมาตรการท้าลาย
เชื้อเพลิงที่จะเกิดไฟป่า จัดชุดปฏิบัติการอยู่เวรยามทุกหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประชาชนที่
เข้าไปหาของป่า ล่าสัตว์ รวมทั้ง รายงานข้อมู ลและแจ้งเตือนสถานการณ์ และในช่วงวิก ฤติเดือนมีนาคม เมษายน ๒๕๕๙ ได้ด้าเนินการด้วยกลยุทธ์การสั่งการเบ็ดเสร็จ (Single command) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอ้าเภอ เป็นผู้อ้านวยการศูนย์ตามล้าดับ พร้อมด้วยการเน้นสร้างความร่วมมือของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน และประชาชนในท้องที่ มีการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระท้าความผิดอย่างจริงจัง มีการลาดตระเวน
เฝ้าระวังการดับไฟ ตลอดจนประสานประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดหมอกควันข้ามแดน
๓. ขั้นสร้างความร่วมมือ ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๕๙ ฟื้นฟูพื้นที่ป่า
ที่ถูกไฟไหม้ โดยน้อมน้าพระราชด้าริ “สร้างป่า สร้างรายได้ ”“การเก็บหาของป่าอย่างยั่งยืน ” เพื่อให้คน
สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกร ไม่เผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ส่งเสริม
เครือข่ายเกษตรกรและชุมชนปลอดการเผา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
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๔.๔) ปัญหา-อุปสรรค
เนื่อ งจากสภาพภูมิ ป ระเทศของจัง หวัดแม่ ฮ่องสอน มี ลัก ษณะเป็นแอ่ง กระทะ
เมื่อเกิดหมอกควัน จึงไม่สามารถที่จะลอยออกไปได้ในเร็ววัน ประกอบกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ติดกับประเทศ
เพื่อนบ้าน จึงมีหมอกควันจากประเทศเพื่อบ้านลอยมาปกคลุม และมีสภาพเป็นภูเขาสูง หากเกิดไฟไหม้ป่า
บริเ วณที่ สูง เจ้าหน้าที่ จึงไม่ ส ามารถเข้าพื้ นที่ ไปดับ ได้ทั น จึง ท้ าให้มี พื้นที่ เ สียหายเพิ่ ม มากขึ้น อีก ทั้ ง ก้ าลัง
เจ้าหน้าที่ยัง ไม่เ พี ยงพอ พาหนะที่ใช้เดินทาง อุป กรณ์ในการดับ ไฟช้ารุดจนไม่ ส ามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากประเทศเมียนมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่สามารถป้องกันและ
ควบคุมได้ เนื่องจากอาณาเขตของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้ง ๗ อ้าเภอ มีพื้นที่ติดต่อกันกับเมียนมา ประกอบกับ
เกษตรกรของเมียนมายังใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ท้าการเพาะปลูก
๔.๕) ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางถูกทางแล้ว
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การก้ าหนดให้ท้ า แนวกั น ไฟ การอนุญ าตให้ เ ผาตามหลัก วิชาการที่ มี ก ารควบคุม และ
การบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการประจ้าอ้าเภอประกอบด้วย ทหาร ต้ารวจ ป่าไม้ ปกครอง และอาสาสมัคร
เป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว ประจ้าที่ศูนย์อ้ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอ้าเภอ
ทุก อ้าเภอ เมื่อ ได้รับการชี้เ ป้าพิ กัดไฟไหม้ จากดาวเทียม และการแจ้งจากราษฎร รวมทั้ งการลาดตระเวน
ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศยาน ชุดดังกล่าวสามารถเข้าไปดับไฟได้ดีจ้านวนมาก ยกเว้นเกิดไฟไหม้ป่า
บนเทือกเขาลาดชันสูง สามารถความคุมจ้านวน Hot sport และค่า PM ๑๐ ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ประกอบกับ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่าและหมอกควันประจ้าหมู่บ้านๆ ละ ๓๐ - ๕๐ คน
ซึ่งอาสาสมัครลาดตระเวนเหล่านี้จ ะเป็นก้าลังส้าคัญในการช่วยดับไฟป่าในปี ๒๕๕๙ อย่างไรก็ตาม จังหวัด
แม่ฮ่องสอนได้มีแผนการในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
การแก้ ไขปัญ หาอย่างยั่ง ยืนต้องแก้ ที่ ต้นเหตุของปัญ หา จากสาเหตุปัญ หา คือ
การเผาป่าของราษฎรเพื่อการเก็บของป่าและล่าสัตว์ ซึ่งได้ท้าความเสียหายแก่ป่าไม้
 ปลูกค่านิยมให้ราษฎรยอมรับและลดการเผาป่าลงให้ได้ สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
 ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มจัดตั้งกฎกติกาภายในหมู่บ้านให้เข้มแข็ง
 ส่งเสริมความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการก้าจัดเศษวัชพืช เช่น การท้าปุย๋ หมัก
เพื่อลดการเผาในภาคเกษตร
 สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารและสร้างความชุม่
ชื้นให้กับผืนป่า และจัดตั้งแนวป้องกันไฟป่า
 ส่งเสริมการดูแลรักษาป่าโดยชุมชน โดยภาครัฐให้ความรู้ทางหลักวิชาการที่ถูกต้อง
 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ สามารถปลูกในพื้น ที่ ป่าได้ เช่น ผัก หวาน และ
กาแฟ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่เผาท้าลายป่า
 เสริมสร้างกองก้าลัง (ภาคประชาชน) ในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาป่า รวมทั้ง
การฝึกอบรมให้ความรู้ในการรักษาและป้องกันไฟป่า
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๕) ขยะ
๕.๑) สถานการณ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีปริมาณขยะน้อย ซึ่งยังไม่เป็นปัญหาที่ส้าคัญของจังหวัด โดยมีปริมาณ
ขยะร้อยละ ๘๐ เป็นขยะจากครัวเรือน ซึ่งมีปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลใกล้เคียง รวม ๗ - ๘ แห่ง
การก้าจัดขยะในปัจจุบันใช้วิธีการฝังกลบในพื้นที่ ๔๐ ไร่ ซึ่งคาดว่าหลุมฝังกลบขยะจะสามารถรองรับขยะ
ได้อีกประมาณ ๑๐ ปี (ถึงปี ๒๕๗๐) และไม่สามารถรวบรวมขยะภายในจังหวัดได้เนื่องจากสภาพหมู่บ้านชุมชน
กระจายตัวอยู่ตามที่ราบบนหุบเขาและพื้นที่ห่างไกลปัจจุบันจึงมีการจัดการกันเองในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับ
การรีไซเคิลและการขนส่งขยะออกนอกพื้นที่ต้องใช้ต้นทุนขนส่งสูงเนื่องจากสภาพเส้นทางที่คดเคี้ยว
- ขยะมูลฝอยชุมชน
๑) อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ในปี ๒๕๕๗ จังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ ๒๑๙.๔๕ ตันต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดจากเทศบาล
เมือง ๑ แห่ง เทศบาลต้าบล ๗ แห่งและองค์การบริหารส่วนต้าบล ๔๒ แห่ง จากการส้ารวจของสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑
๒) การคัดแยกและนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จากการส้ารวจของ
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ในปี ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ
๒๗ โดยเป็นการนากลับมาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมร้านรับซื้อของเก่า ธนาคารขยะ และการทาปุ๋ย
๓) การเก็บขนและขนส่งขยะมูล ฝอย องค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นในจัง หวั ด
แม่ฮ่องสอน จ้านวน ๒๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่มีรถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกาจัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมือง และ
เทศบาลต้าบล นอกจากนี้มีจ้านวน ๒๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ไม่มีบริการรถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปก้าจัด
๔) การกาจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน พบว่า การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
49 แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการจัดการขยะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการเก็บขนและก้าจัดเอง
๒๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.94 การจัดการขยะโดยชุมชนเก็บขนและก้าจัดเอง 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.37
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการจัดการขยะจ้านวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.65 และ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดจ้าง บริษัทเอกชนด้าเนินการเก็บขนและก้าจัด จ้านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.04
และจากข้อมูลใน ปี 2558 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง มีจ้านวนทั้งสิ้น 732 ตัน
สามารถก้าจัดได้ จ้านวน 620 ตัน คิดเป็นร้อยละ 45.86 (ด้าเนินการโดยวิธีฝังกลบ, เผาก้าจัด) และมีจ้านวน
ปริมาณขยะที่เหลือ จ้านวน 112 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.06 ของปริมาณขยะที่ก้าจัดได้ ส้าหรับปริมาณขยะ
มูลฝอยใหม่ ที่เกิดขึ้น มี จ้านวนทั้งสิ้น ๗๙,๙๑๐ ตัน สามารถก้าจัดได้ ๔๖,๒๐๗ ตัน คิดเป็นร้อยละ 57.82
(ด้าเนินการโดยวิธีฝังกลบ จ้านวน ๑๓,๔๐๔ ตัน เผาก้าจัด จ้านวน ๓,๒๙๗ ตัน และสามารถน้ากลับไปใช้
ประโยชน์ จ้านวน ๒๙,๕๐๖ ตัน ) มีจ้านวนปริม าณขยะที่เหลือ 33,703 ตัน คิดเป็นร้อยละ 72.93 ของ
ปริมาณขยะที่ก้าจัดได้ และส้าหรับของเสียอันตราย อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ตารางที่ ๔๖ ปริมาณขยะ ปี 2557 - 2558
ปริมาณ (ตัน)
กาจัดได้
ประเภท
วิธีกาจัด
ปริมาณ
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘
ร้อยละ
(ตัน)
ขยะมูลฝอยตกค้าง
๑,๓๕๒ ๗๓๒
๖๒๐ ๔๕.๘๖ ฝังกลบ,
เผาก้าจัด
ขยะมูลฝอยใหม่ที่เกิดขึ้น
๗๙,๙๑๐ ๔๖,๒๐๗ 57.82 ฝังกลบ
(๑๓,๔๐๔ ตัน)
เผาก้าจัด
(๓,๒๙๗ ตัน)
ใช้ประโยชน์
(๒๙,๕๐๖
ตัน)
ของเสียอันตราย

จานวนที่เหลือ
ปริมาณ
ร้อยละ
(ตัน)
๑๑๒ ๑๘.๐๖
ขยะตกค้าง 72.93
๗๓๒ ตัน
ขยะก้าจัด
ไม่ถูกต้อง
๓๒,๙๗๑
ตัน

จัดตั้งศูนย์ปี ๒๕๕๙ (อยู่ระหว่างเก็บรวบรวม)

ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สภาพปัญหาขยะจังหวัดแม่ฮองสอนมีขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย
ปริมาณมากก้าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมีศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดไม่ เพียงพอ
ไม่มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายของจังหวัดข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่ครอบคลุมการคัดแยกและก้าจัดขยะมูล ฝอย
และของเสียอันตรายการบังคับใช้กฎหมายแกผู้ลกั ลอบทิ้งขยะและของเสียอันตรายล่าช้าและไมทั่วถึงบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประชาชนส่วนใหญ่
ขาดจิตส้านึกและวินัยในการลดและคัดแยกขยะ โดยมีขอ้ เสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะของจังหวัด
ประกอบด้วย
1) ก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า)
และปิดสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยหรือปรับปรุงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ ด้าเนินการได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย อันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่)
โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมู ล ฝอยตั้ง แต่ ต้นทางการจัดการขยะมู ล ฝอยแบบศูนย์ร วมและก้ าจัดโดย
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ครอบคลุมการขนส่งการก้าจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยและห้ าม
ทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป
4) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตส้านึกสร้างความตระหนักให้ ประชาชนนักเรียน
และเยาวชนเขามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่การลดคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางจนถึงการก้าจัด
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ขั้นสุดท้ายการลดการใช้ถุงพลาสติกตลอดจนการตรวจสอบและด้าเนินการทางกฎหมายแก่ ผู้ลักลอบทิ้งขยะ
และของเสียอันตรายและการควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่า
5) การรณรงค์และส่ งเสริมการคัดแยกเพื่อลดปริมาณขยะและน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
reuse recycle โดยเฉพาะการน้าขยะไปท้าปุ๋ยเพื่อลดปริมาณการน้าเขาปุ๋ยจากนอกพื้นที่
6) ควบคุมปริมาณขยะโดยเฉพาะจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจากนอกพื้นที่
7) ควรมีศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการและเหมาะสมรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานส้าหรับเป็นทางเลือกในการแก้ ไขปัญหาและก้าจัดขยะที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่
๒.๒.๘ ด้านความมั่นคง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมา ตลอดทั้ง ๗ อ้าเภอ
ระยะทางประมาณ ๔๘๓ กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออกชายแดน ทางบก จ้านวน ๓๖ ช่องทาง ทางน้้า ๙ ท่าข้าม และ
ยังมีการเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อย ที่ต่อต้านรัฐบาลสหภาพเมียนมา เป็นปัจจัยส้าคัญส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ สถานการณ์ปัญหาที่ส่งผลกระทบความมั่นคงในปัจจุบันและยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร อาทิ
ปัญหากองก้าลังชนกลุ่มน้อยต่อต้านรัฐบาลสหภาพเมียนมา ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ปัญหาการลักลอบท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) ปัญหาชนกลุ่มน้อย บริเวณชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังมีการเคลื่อนไหวของกอง
ก้าลังติดอาวุธชน กลุ่มน้อยที่สวามิภักดิ์ต่อพม่า และต่อต้านพม่า กลุ่มต่างๆ เช่น กองก้าลังกลุ่มไทใหญ่ (SSA)
กลุ่ม กะเหรี่ยง (KNPP, KNB, KNPLF) มี แนวโน้มที่ จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่ อรัฐบาลสหภาพเมียนมา
ได้กดดันให้มีการวางอาวุธหลังการเลือกตั้ง ส่งผลต่อความมั่นคงชายแดน ปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้ลี้ภัยจาก
การสู้รบ
๒) ปัญหาการขยายตัวของผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า จากสภาพพื้นที่และอาณาเขตของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ท้าให้ในแต่ละปีมีการลักลอบเข้าเมืองจากพม่าเข้ามาโดยตลอดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่
เป็นขบวนการ (ผ่านนายหน้า) และหลบหนีเข้ามาเอง (ไม่ผ่านนายหน้า) และเข้ามาอยู่อาศัยและท้างานใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และบางส่วนได้ลักลอบหลบเข้าไปยัง
พื้นที่ส่วนในของประเทศเช่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี
พื้นที่พักพิงชั่วคราวจากการสู้รบจากพม่ า จ้านวน 4 แห่ง รวมจ้านวนผู้ห นีภัยจากการสู้ร บ 26,389 คน
ประกอบด้วย
1) พื้นที่ พักพิ งชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย หมู่ที่ 4 ต้าบลปางหมู อ้าเภอเมืองแม่ ฮ่องสอน
จ้านวน 8,204 คน
2) พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน หมู่ที่ 5 ต้าบลขุนยวม อ้าเภอขุนยวม จ้านวน 866 คน
3) พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง หมู่ที่ 7 ต้าบลสบเมย อ้าเภอสบเมย จ้านวน 7,974 คน
4) พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่แม่ละอุน หมู่ที่ 2 ต้าบลแม่สามแลบ อ้าเภอสบเมย จ้านวน 9,345 คน
ซึ่งในแต่ละปีจะมีชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนได้หลบหนีเข้ามาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 4 แห่ง
อย่างต่อเนื่อง มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว หากไม่เร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาภัยดังกล่าวจะท้าให้เกิดปัญหาตามมา
และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคตมากขึ้น
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๓) ปัญหายาเสพติด
๓.๑) สถานการณ์ด้านการผลิตและแหล่งพักยาเสพติด
ผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดภาพรวมยังคงสามารถควบคุมได้ แต่ยังคงปรากฏ
ข่าวสารการลักลอบน้าเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากแหล่งพักยาบ้านนากองมู น้าเข้าจากรอยต่ออ้าเภอปาย และ
อ้าเภอเวียงแหง เข้ามาจ้าหน่ายในพื้นที่อ้าเภอปาย
๓.๒) สถานการณ์การลักลอบนาเข้ายาเสพติดชายแดนด้าน จ.แม่ฮ่องสอน
เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านยาวกว่า
400 กิโลเมตร ท้าให้มีช่องทางเข้าออกหลายช่องทางทั้งทางบกและทางน้้า และตามแนวชายแดนยังคงมีก้าลัง
ของชนกลุ่ม น้อยเคลื่อ นไหวอยู่ตลอดเวลา ท้ าให้มี ก ารเคลื่อนไหวของเครือข่ายยาเสพติดมากขึ้น จัง หวัด
แม่ฮ่องสอนด้าเนินการสกัดกั้นการน้าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการน้าเข้ายาเสพติดตามแนว
ชายแดน โดยมีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด ณ บริเวณเส้นทาง
คมนาคมในพื้นที่ล่อแหลมบริเวณชายแดน จ้านวน 26 จุด พื้นที่ตอนใน จ้านวน 21 จุด และเส้นทางคมนาคม
ติดต่อระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดใกล้เคียง จ้านวน 3 จุด
๓.3) สถานการณ์การค้ายาเสพติดการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่
สถานการณ์การค้ายาเสพติด มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น หากพิจารณาจากสถิติการจับกุมผู้ต้องหา
ในคดีค้ายาเสพติดจะพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ต้องหาที่ถูก
จับกุมครั้งแรก อายุระหว่าง 20 – 29 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ถูกจับกุมในพื้นที่เขตอ้าเภอปาย และเมื่อพิจารณาสาร
เสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่พบว่า ยาบ้า ยังคงมีการแพร่ระบาดหนักใน 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอปาย อ้าเภอ
แม่สะเรียงและอ้าเภอปางมะผ้า ส่วนฝิ่น พบมากในเขตพื้นที่อ้าเภอแม่ ลาน้อยและอ้าเภอปาย และเฮโรอีน
พบมากในเขตพื้นที่อ้าเภอเมือง และอ้าเภอปาย
ตารางที่ ๔๗ สถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด 5 ข้อหาหลัก ประจาปี 255๘ - 2559
จังหวัด
ผลิต จาหน่าย ครอบครองเพื่อ ครอบครอง เสพ
(คดี)
(คดี)
จาหน่าย(คดี)
(คดี)
(คดี)
2558
34
23
15
57
16
2559 (ม.ค. - มิ.ย.)
32
9
19
38
45
ที่มา : ศูนย์อ้านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ๔๘ สถิตขิ องกลางยาเสพติดห้วงเดือน 255๘ - 2559
ประเภท
2558
2559
ยาบ้า
502,090
154,149
ฝิ่น
1,061.175
64.219
เฮโรอีน
6.59
21.782
กัญชา
2,272.275
1,566.53
ยาไอซ์
0.30
โคเคน
6.11
ยาอี
2
สาระเหย
2
ที่มา : ศูนย์อ้านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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หน่วยนับ
เม็ด
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
เม็ด
กรัม

รวม
(คดี)
145
143

จากข้อมูลสถานการณ์และสถิติการจับกุมยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น เฮโรอีน ยาไอซ์ โคเคน ยาอี
ในส่ วนประเภทยาเสพติ ดที่ ล ดลง คือ ฝิ่ น ยาบ้ า และกั ญ ชา เป็น ผลมาจากการด้า เนิ นการป้ องกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด โดยการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายทหาร ต้ารวจ และพลเรือน อย่างไรก็
ตามจัง หวัด จะต้อ งให้ ความส้าคั ญ ในการป้ องกั นปราบปรามยาเสพติด อย่ างต่ อเนื่อ ง เนื่อ งจาก จัง หวั ด
แม่ฮ่องสอนมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพเมียนมาร์ทุกอ้าเภอ และแหล่งผลิตยาเสพติดตั้งอยู่ในบริเวณประเทศ
เพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ซึ่งเมื่อยาเสพติดล้าเลียงผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดไป
ยังจังหวัดอื่นๆ ท้าให้เกิดความเสียหายของสังคมไทย และเยาวชนของชาติได้ จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส้าหรับข้อมูลการบ้าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพ
ในปีงบประมาณ 2559 (1ต.ค.58 -21 เม.ย. 59) พบว่า มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ้าบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพในสถานบริการทุกระบบ ทั้งหมด 219 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.75 ของเป้าหมายปี 2559
(400 คน) แยกเป็น ระบบสมัครใจ ร้อยละ 64.38 ระบบบังคับบ้าบัด ร้อยละ 35.62
จัง หวัดแม่ ฮ่ อ งสอน ได้ด้าเนินการป้องกั นและแก้ ไขปัญ หายาเสพติด ในปี ๒๕๕๙ จ้านวน ๔๒๑
หมู่บ้าน มีหมู่บ้านระดับเฝ้าระวังทั่วไป (หมูบ้านสีขาว) จ้านวน ๓๕๓ หมู่บ้าน หมู่บ้านระดับเฝ้าระวังระดับปาน
กลาง จ้านวน ๔๕ หมู่บ้าน และหมู่บ้านระดับรุนแรง (สีแดง) จ้านวน ๒๓ หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ที่มีความรุนแรง
มากที่สุด คือ อ้าเภอปางมะผ้า อ้าเภอปาย และอ้าเภอขุนยวมตามล้าดับ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะต้องป้องกัน
และแก้ไขปัญหาให้เป็นหมู่บ้านสีขาวทั้งหมดในปี ๒๕๖๔ รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ ๔๙ หมู่บ้านระดับเฝ้าระวังทั่วไป (หมูบ้านสีขาว) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลาดับที่

อาเภอ/เทศบาล

1
2
3
4
5
6
7
8

ปาย
ปางมะผ้า
เมืองแม่ฮ่องสอน
ขุนยวม
แม่ลาน้อย
แม่สะเรียง
สบเมย
เทศบาลเมืองแม่ฮอ่ งสอน
รวม

จานวนหมู่บ้าน(สีขาว)
พ.ศ.2558 (หมู่บ้าน)
พ.ศ. 2559 (หมู่บ้าน)
14
47
29
24
67
66
43
43
69
43
66
66
56
58
6
6
350
353

ตารางที่ ๕๐ หมู่บ้านระดับเฝ้าระวังระดับปานกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลาดับที่

อาเภอ

1
2
3
4

ปาย
ปางมะผ้า
เมืองแม่ฮ่องสอน
ขุนยวม

จานวนหมู่บ้าน(ปานกลาง)
พ.ศ.2558
2559
7
7
4
6
1
2
0
0
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ลาดับที่

อาเภอ

5
6
7
8

แม่ลาน้อย
แม่สะเรียง
สบเมย
เทศบาลเมืองแม่ฮอ่ งสอน
รวม

จานวนหมู่บ้าน(ปานกลาง)
พ.ศ.2558
2559
0
20
9
10
1
0
0
0
22
45

ตารางที่ ๕๑ หมู่บ้านระดับรุนแรง (สีแดง)จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลาดับที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8

ปาย
ปางมะผ้า
เมืองแม่ฮ่องสอน
ขุนยวม
แม่ลาน้อย
แม่สะเรียง
สบเมย
เทศบาลเมืองแม่ฮอ่ งสอน
รวม

จานวนหมู่บ้าน(สีแดง)
พ.ศ.2558
2559
41
8
5
8
0
0
0
0
0
6
2
1
1
0
0
0
49
23

๔) ปัญหาการค้ามนุษย์ พบว่า ยังมีความรุนแรงน้อย หรือยังไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่
แต่อย่างใด ซึ่งถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นๆภายในประเทศ และผลการด้าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้น
โดยไม่มีก ารด้าเนินคดีเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ในพื้นที่แต่อย่างใด แต่ปัญหาพื้นที่ และบริบ ทต่างๆของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เช่น วัฒนธรรมของคนชนเผ่าในพื้นที่บางชนเผ่า ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของคนชนเผ่า
ปัญ หาการอพยพของชนกลุ่ม น้อ ยที่เ ข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชนคนเมี ยนมา
ปัญหาเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อการด้ารงชีวิตของคน และการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างๆ
ประกอบกับปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน และมีการท้ากันเป็นขบวนการ จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ ที่อาจถูกล่อลวงหรือตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ในประเทศ
และต่างประเทศ การมีค่านิยมหรือพฤติกรรมเลียนแบบ เช่น การแต่งงาน กับชาวต่างชาติในพื้นที่อ้าเภอปาย
ที่มี สถิติมากขึ้น การเจริญ เติบ โตของเศรษฐกิ จ เช่น ธุรกิ จ งานบริการในร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ ร้าน
อินเตอร์เน็ต ร้านนวดแผนไทย ธุรกิจเหล่านี้ล้วนเป็นสถานที่ที่แฝงไปด้วยการบริการค้าประเวณี จึงเป็นแหล่ง
จูงใจให้กลุ่มเป้าหมายของขบวนการค้ามนุษย์เข้าไปท้างานในสถานที่เหล่านั้น ซึ่งในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นจังหวัดติดแนวชายแดน ที่อาจมีปัจจัยที่มีสถานการณ์ทางการค้ามนุษย์ ดังนี้
๑) สถานะเป็นเมืองต้นทาง คือ เป็นเมืองที่มีแรงงานเด็กและหญิงจากชนบทที่มีปัญหาความยากจน
ที่โยกย้ายเพื่อหางานท้า แต่ก ลับถูกหลอกลวงท้าให้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ภายใน และต่างประเทศ
โดยเฉพาะในเขตหมู่ บ้านของกลุ่ ม ชาติ พั นธุ์ที่ แ ม้ ว่าบางส่ว นจะได้ รับ สัญ ชาติไทยแล้ว แต่ยัง มี ความเสี่ย ง
ในการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เช่น กรณีการแต่งงานกับชาวต่างชาติ ในพื้นที่ อ้าเภอปาย อ้าเภอปางมะผ้า
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หรือมีนายหน้าเถื่อนเข้ามาล่อลวง หรือการเสนองานที่มีค่าตอบแทนที่สูงเป็นที่จูงใจ ส่วนใหญ่เป็นเด็กและหญิง
ตามแนวชายแดน และอยู่ในชุมชนชนบทบนพื้นที่สูง มีความยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา และในปี ๒๕๕๙
พบว่า มีคดีโ ด่ง ดัง กรณี ที่ นางสุชาดา หยกวิริยะกุ ล (หญิง ไก่ ) หลอกลวงเด็ก ในพื้น ที่ อ้าเภอแม่ ล าน้อ ย
ให้ไปท้างานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จ้านวน ๖ ราย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการแต่งตั้งคณะท้างาน
พร้อมที่ปรึกษาด้านกฎหมายและสังคม เพื่อจะได้ช่วยเหลือด้านการด้าเนินคดีกับผู้หลอกลวงรายดังกล่าว
๒) สถานะเป็นเมื องทางผ่าน คือ มีทั้ งเด็ก ผู้ห ญิง และผู้ชายวัยแรงงานถูกน้าพาจากพื้นที่
ต่าง ๆ เช่น การน้าพาชาวเมียนมาจากประเทศเมียนมา ผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังจังหวัดอื่นๆ หรือภูมิภาค
อื่นในประเทศและส่งต่อไปยังต่างประเทศ
๓) สถานะเป็นเมืองปลายทาง คือ มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายวัยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้ามาหางานท้าจากช่องทางและท่าข้ามตามชายแดนไทย-เมียนมาต่างๆ เช่น ช่องทางเดินทางบ้านหัวเมือง
บ้านน้้าเพียงดิน ช่องทางห้วยต้นนุ่น และท่าข้ามบ้านแม่สามแลบ อื่นๆ โดยรับใช้งานบริการในรูปแบบต่างๆ
เช่น ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ โรงแรม ส่วนผู้ชายเข้ามาใช้แรงงานต่างๆ เช่น กรรมกร แรงงานภาคเกษตร
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในเขตตัวอ้าเภอที่มีความเจริญ เช่น อ้าเภอเมือง อ้าเภอปาย และอ้าเภอแม่สะเรียง
นอกจากนี้ยังมีช่องทางการเข้าออกตามแนวชายแดนประเทศไทยและประเทศเมียนมาที่มีจ้านวนมาก
ซึ่งง่ายต่อการเข้าออกของประชาชนทั้งสองประเทศ รวมถึงการเข้ามาของประชาชนเมียนมาที่มีการเข้ามาเพื่อ
หางานงานท้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือพื้นที่จังหวัดอื่นๆในประเทศไทย
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๒.๓ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการบริหาร SWOT
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มี ท รั พ ยากรป่ า ไม้ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละมี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ
๒. มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ วั ฒ นธรรม และ
ประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย กระจายอยู่ทุกอ้าเภอ
๓. มี ทุ น ทางวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย ม-ประเพณี
ศาสนา และความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่โดดเด่น
และมีเอกลักษณ์
๔. มีโครงการพัฒนาตามพระราชด้าริจ้านวนมาก และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่ส้าคัญ
๕. มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาทุกอ้าเภอ
ติดกับ 3 รัฐ คือ รัฐฉาน รัฐคะยา และรัฐกระเหรี่ยง
๖. มีท้ าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุง เนปิดอร์เมืองหลวงใหม่ของ
ประเทศเมียนมา 220 กิโลเมตร และสามารถเข้าสู่เมือง
ส้าคัญ ทางเศรษฐกิ จและการท่อ งเที่ ยว คือ เมื องลอยก่ อ
เมืองมัณฑะเลย์ เมืองตองอู เมืองทันเว เป็นต้น
๗. มี จุดผ่อ นปรนการค้าชายแดน จ้า นวน 5 แห่ง คือ
ด่านห้วยต้นนุ่น อ้ าเภอขุนยวม ด่านเสาหิน ด่านแม่ ส าม
แลบ อ้ า เภอแม่ ส ะเรี ย ง ด่ า นน้้ า เพี ย งดิ น อ้ า เภอเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน เข้าสู่เมืองลอยก่อ รัฐคะยา ด่านห้วยผึ้ง อ้าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน เข้าสู่เมืองตองยี รัฐฉาน
๘. มีผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของแต่ล ะ
ชนเผ่ามีความเป็นเอกลักษณ์
๙. ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบสุข เป็นเมืองน่า
อยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. มี พื ชทางเศรษฐกิ จ ที่ ส้า คัญ เช่น กระเที ยม ถั่ ว
เหลือง
๑๑. มีอัตราเงินเฟ้อ การว่างงาน ปริมาณขยะ และคดี
ยาเสพติดต่้า
๑๒. มีแหล่งน้้าที่เป็นธรรมชาติและสะอาด
โอกาส (Opportunities)
๑. นโยบายภาครัฐตามกรอบยุท ธศาสตร์ร ะยะ 20 ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เปิดโอกาสและสนับสนุนการพัฒนา
ด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ประกอบด้วย ความมั่นคง การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิต
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๑. สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื้นที่สูง
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ
เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
๒. พื้นที่ในการท้าเกษตรมีน้อย
๓. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าอนุรักษ์ และป่าสงวน
แห่งชาติ ท้าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างจ้ากัด
๔. ฤดูกาลท่องเที่ยวมีระยะสั้น นักท่องเที่ยวนิยมมา
ท่องเที่ยวในห้วงฤดูหนาว (พ.ย. – ก.พ.) ของทุกปี
๕. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้เฉลี่ยต่อหัว
ของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ ต่้า สัดส่ว นคนจนมากที่ สุด
ของประเทศ
๖. ขาดการพัฒ นาผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
๗. การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการแพทย์ ยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง
โรงพยาบาลยั ง ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ ภาพมาตรฐาน HA
ตามที่ก้าหนด และอัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพยังสูง
๘. สัด ส่ วนผู้ อยู่ ใ นระบบประกั น สัง คม ผลิต ภาพ
แรงงาน และการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตยังน้อยมาก
๙. มีปัญหาหมอกควันไฟป่าจากการเผาป่า
๑๐. ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ส้าคัญในด้านประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด
๑๑. ระดับคะแนน O-Net มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ
๑๒. เด็ก และเยาวชน มี ฐานะยากจน ขาดโอกาส
ทางการศึกษา
๑๓. ขาดการพัฒ นาไกด์น้าเที่ยว ผู้ป ระกอบการที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาษา
อุปสรรค (Threats)
๑. กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่รวดเร็ว กระแส
บริโภคนิยมและกระแส วัฒนธรรมจากภายนอก ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น
๒. ผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน
๓. ผลกระทบจากปัญหาการลักลอบน้าเข้ายาเสพติด
ตามแนวชายแดน แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดย

จุดแข็ง (Strengths)
ที่เ ป็นมิตรต่อ สิ่ง แวดล้อ ม การปรับ สมดุลและพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐ
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภาพรวม การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การพัฒนาการ
เกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร การพัฒนาศักยภาพคน
ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวติ
ที่ดี การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยง
ในประเทศและภูมิ ภาค การสร้างความเจริญเติบ โตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓. ยุท ธศาสตร์ที่ ๙ การพั ฒ นาภาค เมื อ ง และพื้น ที่
เศรษฐกิจ “การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล”
เป้ า หมายการพั ฒ นาภาคเหนื อ เป็ น ฐานเศรษฐกิ จ
สร้ า งสรรค์ มู ล ค่ า สูง โดยมี แ นวทางการพั ฒ นาด้ านการ
ท่องเที่ ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ ฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป และทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์
๔. แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน ๑ มี
ประเด็นยุท ธศาสตร์ ได้แก่ 1) สร้างคุณค่าและความโดด
เด่ น ด้ า นอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร 2)
ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และ
การค้าชายแดนเพื่อเพิ่ มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ 3) พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 4) อนุรั ก ษ์ ฟื้ นฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมี ส่วนร่วม ตอบสนองต่อ
การพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
๕. ความร่วมมือ ระหว่างประเทศเพื่ อการพัฒนา เช่น
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่ น้าอิร ะวะดี เจ้ า พระยา-แม่ โ ขง (Aeyawadee-Chaopraya-Mekong
Economic Coorperation : ACMECS) ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิ จ ในอนุภาคลุ่ ม แม่ น้า โขง 6 ประเทศ (Greater
Mekong Subregion: GMS) การพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth Triangle: IMT-GT) และ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
๖. การเปิดประเทศของสหภาพเมียนมา
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ผิดกฎหมาย
๔. ภาวะเศรษฐกิจของโลกและประเทศ ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิ ตมีแนวโน้ มสูงขึ้น เช่น น้้ามั น ไฟฟ้า เกิ ดปั ญหา
ค่าครองชีพ
๕. การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม
โรคระบาด เป็นต้น
๖. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการพัฒนา โดยเฉพาะ
กฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ

การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ ศักยภาพ
และสภาพแวดล้อมภายใน - ภายนอก (SWOT Matrix)
SO : กลยุทธ์เชิงรุก
WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข
๑. ส่งเสริมจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็น “เมืองแห่งการท่องเที่ยว
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ้านวยความสะดวก
เชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสุขภาพ”(S1-4,O1-4)
ด้านการท่องเที่ยว (W1, O1-4)
๒. ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๓. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจ
ตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (S3, O1-4) ชุมชน นวัตกรรมใหม่ ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่า (W๖,
๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ O1-4)
มีมาตรฐานปลอดภัยและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
๔. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วม
ตลอดปี (S2, O1-4)
ของชุมชน (W๖, O1-4)
๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
๕. พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร และยกระดั บ
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งในและต่างประเทศ (S1-4, O1-4) ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (W๑๓, O1-4)
๗. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อรองรับการเปิดด่านสู่ประเทศ
๖. ส่งเสริมการค้าตลาดชุมชน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์
เมียนมา, กลุ่ม ASEAN และกลุ่ม BIMSTEC (S6,S7, O1-4)
สินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่า (W๕, O1-4)
๘. ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
๘. พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้
ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพือ่ การท่องเทีย่ ว (W๖, O1-4)
วัฒนธรรมและเปิดประตูสู่ตะวันตก (S6,S7, O1-4)
๙. ส่งเสริมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
๙. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตทางการเกษตรและ
และยกระดับให้เป็นด่านถาวร (S6,S7, O1-4)
แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้
๑๐. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นายกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มาตรฐาน (W๕, O1-4)
นวัตกรรม และมาตรฐาน เพื่อสามารถแข่งขันได้ (S๘, O1-4)
๒. ขยายผลการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
๑๐. ส่งเสริมให้ประชาชนมีไฟฟ้า และน้้าเพื่อใช้ใน
โครงการตามพระราชด้าริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนา การอุปโภคบริโภค (W๑, O1-4)
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่พื้นที่เป้าหมาย (S4,O1-4)
๑๑. พัฒนาระบบสวัสดิการ การบริการภาครัฐ และ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน (W๑, W๕, O1-4)
๑๒. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบ
โ ด ย บู ร ณา ก า ร ค วา ม ร่ วม มื อ จ า ก ทุ ก ภ า ค ส่ ว น
(W1๑,O1,O2)
๑๓. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ เพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน (W12,O1,O2)
๑๔. พัฒนาบุคลากรทางการศึก ษา สภาพแวดล้อม
สิ่ ง อ้ า นวยความสะดวกทางการศึ ก ษา และส่ ง เสริ ม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (W12,O1,O2)
๑๕. เพิ่มโอกาสและพัฒนาทักษะในการท้างานเพื่อการมี
งานท้าให้กับนักศึกษา และเยาวชน (W12,O1,O2)
๑๖. พั ฒ นาบุ คลากรด้ านสาธารณสุ ข และระบบ
การให้บริการที่มีคุณภาพ (W7,O1,O2)
88

SO : กลยุทธ์เชิงรุก

ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน
๑. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ
กลุ่มชาติพันธ์ (S3, T1)
๓. ส่ง เสริม การมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลูกป่าสร้าง
รายได้ พัฒ นาฟื้ นฟูท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ (S4,T5)
๔. ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น ไฟป่ า โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม (S4,T2)
๕. การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนและขยะ
อันตราย (S4,T1)
๖. การจัดการทรัพยากรลุ่มน้้า (S4,T5)
๘. การปกป้องสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์ (S๙,T1)
๑๐. เสริ ม สร้ างความปลอดภัยในชีวิ ตและทรั พย์สิ น
(S๙, T1)

89

WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข
๑๗. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน (W๑-๑๒,O1-5)
๑๘. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (W๑,O1,O2)
๑๙. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเชิงวนเกษตรและให้
คนอยู่ร่วมกับป่าได้ (W2, W3, O1-4)
WT: กลยุทธ์เชิงรับ
๑. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้ง ในและนอกระบบ
โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (W12,T1)
๕. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย วนเกษตร เพื่อการ
ท่องเที่ยวชุมชน(W2,W3,T6)
๙. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (W๕,T3)

3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน: วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๓.๑ วิสัยทัศน์
“เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้
ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”
๓.๒. เป้าประสงค์รวม (Objective)
๑. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตรปลอดภัย และการค้าชายแดน
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน
๓. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒ นธรรมอย่างยัง่ ยืน
๓.๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ (โดยจัดลาดับความสาคัญ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ
และเกษตรปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เพื่อ
เพิ่มรายได้
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้เป็น “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสุขภาพ”
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานปลอดภัยและส่งเสริม
ให้มีกจิ กรรมการท่องเที่ยวตลอดปี
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย วนเกษตร เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๑.๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งในและ
ต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม และสิ่งอ้านวยความสะดวกเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดที่ ๒ : จ้านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน นวัตกรรมใหม่ ให้ได้
มาตรฐานเพื่อเพิม่ มูลค่า
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
เป้าประสงค์ที่ ๑ การค้าการลงทุน มีการขยายตัวเพิม่ มากขึน้
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบ Logistic เพื่อรองรับการเปิดด่านสู่ประเทศเมียนมา, กลุม่ ASEAN และ
กลุ่ม BIMSTEC
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และยกระดับให้เป็นด่านถาวร
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ จัดให้มีกจิ กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดน
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ยกระดับความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมและเปิดประตู
สู่ตะวันตก
เป้าประสงค์ที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนให้มี
ศักยภาพสามารถแข่งขันได้
ตัวชี้วัดที่ ๒ :ร้อยละรายได้ของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และมาตรฐาน เพื่อสามารถ
แข่งขันได้
กลยุทธ์ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการให้สามารถแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์ที่ ๑ ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ลดน้อยลง
ตัวชี้วัดที่ : ๑.๑ ร้อยละของจ้านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ลดลง
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของแรงงานได้รบั การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
การเกษตร และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ ๒ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ร้อยละผลคะแนนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ : อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในแต่ละระดับเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ : ร้อยละที่ลดลงของคนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้และคิดเลข
อย่างง่ายไม่ได้
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทัง้ ในและนอกระบบ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : เพิม่ โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สภาพแวดล้อม สิ่งอ้านวยความสะดวกทางการศึกษา
และส่งเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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เป้าประสงค์ที่ ๓ ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : อัตราการตายของทารก ต่อการเกิดมีชีพ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : จ้านวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิ าร ผูส้ ูงอายุ ได้รบั บริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข และระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบสวัสดิการ การบริการภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ ิการ ผูส้ ูงอายุ ได้รับบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพือ่ การพัฒนาจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
เป้าประสงค์ที่ ๔ การส่งเสริมและอนุรกั ษ์ด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ ๔ : จ้านวนกิจกรรมการส่งเสริมและอนุรกั ษ์ทางด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น กลุม่ ชาติพันธุ์
กลยุทธ์ที่ ๔ : ส่งเสริมให้มีกจิ กรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธ์
เป้าประสงค์ที่ ๕ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด้าริ โครงการตามพระราชด้าริ โครงการหลวง และ
โครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวง ขยายผลสู่ชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษาในพื้นที่อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดที่ ๕ : จ้านวนที่เพิม่ ขึ้นของชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา ที่ได้รับการขยายผลการเรียนรู้ตาม
แนวพระราชด้าริและโครงการหลวง
กลยุทธ์ที่ ๕ : ขยายผลการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โครงการตามพระราชด้าริ
โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงสู่พื้นทีเ่ ป้าหมาย
เป้าประสงค์ ที่ ๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตัวชี้วัดที่ ๖ : ร้อยละการใช้พลังงานฟอสซิลลดลงและ/หรือร้อยละการใช้พลังงานลดลง
กลยุทธ์ที่ ๖ : พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ : เพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
ตัวชี้วัด : ๑. จ้านวนพื้นที่ป่าไม่ถูกบุกรุกท้าลายเพิม่ มากขึ้น
ตัวชี้วัด : ๒ ร้อยละของจ้านวนวันคุณภาพอากาศที่เกินกว่ามาตรฐานที่ก้าหนดลดลง
ตัวชี้วัด : 3 จ้านวนการเกิดจุดพิกัดความร้อน (Hotspot) ในจังหวัด
ตัวชี้วัด : 4 ร้อยละความส้าเร็จในการบริหารจัดการขยะ
ตัวชี้วัด : 5 ร้อยละความส้าเร็จของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรลุม่ น้้า
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ปลูกป่าสร้างรายได้ พัฒนา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตราย
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กลยุทธ์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรลุ่มน้้า
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเชิงวนเกษตรและให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
เป้าประสงค์ที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้
เกิดขึ้นในสังคม
ตัวชี้วัดที่ ๑ : จ้านวนกิจกรรมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
กลยุทธ์ที่ ๑ : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าประสงค์ที่ ๒ หมูบ่ ้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด
ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละทีล่ ดลงของระดับหมูบ่ ้านเฝ้าระวังมากและปานกลาง
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาให้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหมูบ่ ้านสีขาว
เป้าประสงค์ที่ ๓ สร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเทียบกับค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง ๓ ปี
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : จ้านวนผูห้ ลบหนีเข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลดลง
กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ที่ ๔ ผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง
ตัวชี้วัดที่ ๔ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเครือข่ายเตือนภัย
กลยุทธ์ที่ ๔ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนน
เป้าประสงค์ที่ ๕ หมูบ่ ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนือ่ งมาจากพระราชด้าริและหมูบ่ ้านยามชายแดน
สามารถพึง่ พาตนเองได้
ตัวชี้วัดที่ ๕ : จ้านวนหมู่บ้านที่ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาเพือ่ ความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริและหมู่บ้าน
ยามชายแดน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคลความ
เท่าเทียมทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
(แผนฯ 12 ปี 60-64)
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือ่ มล้้าในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพือ่ การ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย 4.0

SDGs

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
2. กลุ่มสาธารณสุขและ
เทคโนโลยีการแพทย์
3. กลุ่มหุน่ ยนต์อัจฉริยะและ
ระบบเครื่องกล
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
4. กลุ่มดิจิตัล เทคโนโลยีและ
อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วัฒนธรรมและบริการที่มี
มูลค่าสูง

นโยบายรัฐบาล

1. ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
2. ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
3. การมีสุขภาวะในการด้ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
4. ท้าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
5. บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน
6. เรื่องน้้า และการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส้าหรับทุกคน
7. ท้าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยื น เชื่อถือได้ ตามก้าลังซื้อของตน
8. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึ งให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริม
ศักยภาพการมีงานท้าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส้าหรับทุกคน
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึ ง และสนับสนุนนวัตกรรม
10. ลดความเหลื่อมล้้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
11. ท้าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
12. ท้าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
13. ด้าเนิ นการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส้าหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยื น ให้เป็นไปอย่างยั่งยื น
15. พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้
อย่างยั่งยื น ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของ
ที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
16. ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื น มีการเข้า ถึงความ
ยุติ ธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล
และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
17. เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่ วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบาย ก.น.จ.

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรั กษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริ การของรัฐ
4. การศึ กษาและเรียนรู้ การทะนุ บ้ารุงศาสนา ศิล ปะ
และวัฒนธรรม
5. การยกระดั บคุณ ภาพบริการด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน
8. การพั ฒนาและส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม
9. การรั กษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการ
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่ นดินที่มีธรร
มาภิบาล และการป้ องกันปราบปรามการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

1. พัฒนาการเกษตร
2. โซนนิ่งภาคการเกษตร
3. การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
5. การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
6. การบริหารจัดการน้้า
7. ความมั่นคง
8. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
9. โครงสร้างพืน้ ฐาน
10. การปรองดองสมานฉันท์

ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ
วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :
ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และ
การค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และ
พลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :
การจัดการ อนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :
การพัฒนาเพือ่ เสริมสร้างความมั่นคง
ภายในและตามแนวชายแดน

ตัวชี้วัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว
2) จ้านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการ
พัฒนา
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน

1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า
ชายแดน
2) ร้อยละรายได้ของผู้ประกอบการที่
เพิ่มขึ้น

1) ร้อยละของจ้านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ลดลง
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชี พ
3) ร้อยละผลคะแนนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ
4) อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในแต่ละระดับเพิ่มขึ้น
5) ร้อยละที่ลดลงของคนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ และคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้
6) อัตราการตายของทารก ต่อการเกิดมีชีพ
7) จ้านวนผู้ด้อ ยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับบริการเพิ่มขึ้น
8) จ้านวนกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์
9) จ้านวนที่เพิ่มขึ้น ของชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา ที่ได้รับการขยายผลการเรียนรู้ตามแนว
พระราชด้าริและโครงการหลวง
10) ร้อยละการใช้พลังงานฟอสซิลลดลงและ/หรือร้อยละการใช้พลังงานลดลง
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1) จ้านวนพื้นที่ป่าไม่ถูกบุกรุกท้าลายเพิ่มมากขึ้น
2) ร้อยละของจ้านวนวันคุณภาพอากาศที่เกินกว่า
มาตรฐานที่ก้าหนดลดลง
3) จ้านวนการเกิดจุดพิกดั ความร้อน (Hotspot)
ในจังหวัด
4) ร้อยละความส้าเร็จในการบริหารจัดการขยะ
5) ร้อยละความส้าเร็จของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรลุ่มน้้า

1) จ้านวนกิจกรรมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
สร้างความปรองดองสมานฉัน ท์
2) ร้อยละที่ลดลงของระดับหมู่บ้านเฝ้าระวังมากและ
ปานกลาง
๓) ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
๔) จ้านวนผู้หลบหนีเข้าเมือง และแรงงานต่ างด้าวผิด
กฎหมายลดลง
๕) ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเครือข่าย
เตือนภัย
๖) จ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ /
แนวทาง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์ : “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยงั่ ยืน
บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์

แหล่งงบประมาณ
จังหวัด
กระทรวง กรม
อปท.
เอกชน
รวมทั้งสิ้น
โครงการ งบประมาณ โครงกา งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
(จานวน)
(บาท)
ร
(บาท)
(จานวน)
(บาท)
(จานวน) (บาท) (จานวน
(บาท)
(จานวน
)
)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวคุณภาพ
ในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต
วัฒนธรรม สุขภาพ และ
เกษตรปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมและพัฒนาการค้า
การลงทุน และการค้า
ชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาคน สังคม
การบริการภาครัฐ และ
พลังงานทดแทน เพือ่ ยก
ระดับคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การจัดการ อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาเพือ่ เสริมสร้าง
ความมั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน

10

125,151,929

11

42,160,000

54

100,595,000

75

267,906,929

3

146,965,850

2

9,930,000

28

47,059,300

33

203,955,150

11

238,191,189

3

103,031,300

5

78,154,380

ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

77

38

21

67,783,020

195

358,470,327

283

664,444,536

469,421,750

35

12,960,000

76

585,413,050

7,546,000

8

18,500,000

34

104,200,380

9,000,000
32

700,494,648

149 596,840,770

320 537,584,627

-

-

501 1,825,920,045

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
งบประมาณแยกตามโครงการ (เฉพาะงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วคุณภาพ
ในเชิงนิเวศ วิถีชวี ิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย

งบประมาณ
(บาท)
125,151,929

1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเทีย่ ว

24,798,400

2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ งและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
3 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเทีย่ วจังหวัดแม่ฮ่องสอน

51,943,529
3,700,000

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพือ่ สุขภาพและการท่องเทีย่ วจังหวัดแม่ฮ่องสอน

9,000,000

5 โครงการส่งเสริมยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6 โครงการวนเกษตรเพือ่ การท่องเทีย่ วระดับชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

10,200,000
3,000,000

7 โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้าน OTOP เพือ่ การท่องเทีย่ ว

700,000

8 โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู วัฒนธรรมชาติพันธุ์ เพือ่ การท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

8,310,000

9 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วจังหวัดแม่ฮ่องสอน

8,500,000

10 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วในโครงการตามพระราชดาริของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน
และการค้าชายแดน
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
2 โครงการยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ ส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้า
ชายแดน และการท่องเทีย่ ว
3 โครงการส่งเสริม ยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ได้มาตรฐานและ
พัฒนาผู้ประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม
การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

146,965,850
129,370,000
6,495,850
11,100,000
238,191,189

1 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

31,498,500

2 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

23,886,680

3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

82,367,600
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งบประมาณแยกตามโครงการ (เฉพาะงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด)

งบประมาณ
(บาท)

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ เด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

20,830,000

5 โครงการเพิม่ โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับเพือ่ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

11,476,949

6 โครงการเพิม่ โอกาสการเรียนรู้และพัฒนทักษะในการทางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5,034,000

7 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึง
และมีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

18,685,000

8 โครงการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงานให้ได้รับบริการภาครัฐอย่าง
ทัว่ ถึง

7,692,520

9 โครงการขยายผลโครงการพระราชดาริ และโครงการหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

32,438,140

10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,971,800

11 โครงการแม่ฮ่องสอนเมืองชุมชนคุณธรรม

2,310,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

103,031,300

1 โครงการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

45,299,400

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และมลภาวะโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน

27,044,900

3 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

30,687,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน

78,154,380

1 โครงการปกป้องสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์

14,937,600

2 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

28,896,100

3 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

24,335,400

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาเพือ่ ความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และหมู่บ้านยามชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5,359,280

5 โครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

4,626,000

รวม

691,494,648
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และ
สิ่งอานวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้
มีมาตรฐานปลอดภัย
และส่งเสริมให้มีกิจกรรม
การท่องเที่ยวตลอดปี

1. รายได้การท่องเที่ยว
ของจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. จานวนนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเยีย่ มเยือนเพิ่มขึ้น

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ
วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นที่ 2 มั่งคั่ง
ในประเด็นที่ 2.2 การ
พัฒนาการท่องเที่ยว
และการบริการ

24,798,400

1.1 กิจกรรมด้านการปรับปรุงและก่อสร้าง
ถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด
1.1.1. กิจกรรมปรับปรุงถนนและทาง
น้้าล้นผ่านสาย มส.4012
แยก ทล.1250 - บ้านห้วยเสือเฒ่า
(หมู่บา้ นกะเหรี่ยง)

ส้านักงานแขวงทาง
หลวงชนบท
แม่ฮ่องสอน

2

9,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

1.1.2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ทางเท้าในเขตพืน้ ที่เทศบาลต้าบล
ปาย ต้าบลเวียงใต้

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปาย ร่วมกับ
เทศบาลต้าบลปาย

3

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

4,981,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

1.1.3. กิจกรรมเสริมผิวถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีต (Asphaltic concrete)
และเสริมไหล่ทางสายบ้านแม่ฮี้
หมู่ที่ 5 – บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2
ต้าบลแม่ฮี้

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปาย ร่วมกับ
อบต.แม่ฮี้

4,957,900

1.1.4. กิจกรรมปรับปรุงผิวทางด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
รุ่งโรจน์ หมูที่ 1 ต้าบลแม่ลาน้อย
อ้าเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่ลาน้อย
ร่วมกับเทศบาล
ต้าบลแม่ลาน้อย

4,752,500

1.1.5. กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเชื่อมทางเลี่ยงเมือง แท้งค์น้ากุงเปา หมู่ที่ 8 ต้าบลเวียงใต้
อ้าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่ลาน้อย
ร่วมกับ อบต.เวียงใต้

886,000

1.2.1 กิจกรรมก่อสร้างห้องน้้าแหล่ง
ท่องเที่ยววังปลา หมู่ที่ 8 ต้าบลแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สะเรียง
เทศบาลต้าบลเมือง
ยวมใต้

221,000

1.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

4

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงและกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้เป็น
“เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ วิถชี วี ิต วัฒนธรรม
และสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.2 ฟื้นฟู อนุรกั ษ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มมี าตรฐาน
ปลอดภัยและส่งเสริมให้มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดปี

1. รายได้การท่องเที่ยว
ของจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. จานวนนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาเยีย่ มเยือนเพิ่มขึ้น

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 2 มั่งคั่ง
ในประเด็นที่ 2.2
การพัฒนาการท่องเที่ยว
และการบริการ

งบประมาณ

51,943,529

2.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2.1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวศูนย์บริการและ
พัฒนาลุ่มน้้าปายตามพระราชด้าริ

ศูนยวิจยั และ
พัฒนาการ
เกษตรแม่ฮ่องสอน

1,382,200

2.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในโครงการพระราชด้าริ ศูนย์บริการ
และพัฒนาที่สูงปางตองตาม
พระราชด้าริ

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

575,630

5

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

2.1.3 กิจกรรมพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์แม่สะ
เรียง

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สะเรียง
ร่วมกับ
ทต.เมืองยวมใต้

13,357,699

2.1.4 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
หมู่บา้ นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไท
ใหญ่ วิถีไต วิถีพอเพียง (Tai Yai
Town)

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน

20,028,000

2.1.5 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดแหล่ง
ท่องเที่ยวจุดชมวิวห้วยกุง้

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอสบเมย
ร่วมกับ อบต.ปุาโปง

2,000,000

2.1.6 กิจกรรมพัฒนาถนนคนเดิน
ตรอกแหล่จอมกัน๋ (Lae Jom Gun
Walking Street)

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

300,000

2.2.1 กิจกรรมแข่งขันไตรกีฬาพิชิต
ยอดดอย ปัน่ วิ่ง ว่ายน้้า

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กีฬาและผจญภัย

6

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

2.2.2 กิจกรรมจัดแข่งขันกีฬาชาว
ดอยชนเผ่าสัมพันธ์เพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,000,000

2.2.3 กิจกรรมจัดท้าถนนสายดอกไม้
บานตลอดทั้งปี

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,100,000

2.2.4 กิจกรรมแข่งขันการปัน่
จักรยานตรูเดอแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3,000,000

2.3.1 กิจกรรมงานประเพณีปใี หม่
สากลชุมชนทุกเผ่าชาวแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,000,000

2.3.2 กิจกรรมงานประเพณีแห่พระ
โพธิสัตว์กวนอิม

ส้านักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

500,000

2.3.3 กิจกรรมจัดงานประจ้าปีเพือ่
ส่งเสริมอาชีพและศิลปวัฒนธรรม
จั2.3.4
งหวัดกิแม่
ฮ่องสอน
จกรรมงานประเพณี

ส้านักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,500,000

ส้านักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,000,000

2.3.5 กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์

ส้านักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,000,000

2.3.6 กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา

ส้านักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,200,000

2.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม

ปอยส่างลอง

7

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
3 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1.4
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร และยกระดับ
ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

1. รายได้การท่องเที่ยว
ของจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. จานวนนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเยีย่ มเยือนเพิ่มขึ้น

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 2 มั่งคั่ง
ในประเด็นที่ 2.2 การ
พัฒนาการท่องเที่ยว
และการบริการ

งบประมาณ

3,700,000

3.1 กิจกรรมส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและอาสาสมัครน้า
เที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย)จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,200,000

3.2 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับแหล่งการ
เรียนรู้การจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน (smart Mae Hong Son CBT)

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

3.3 กิจกรรมค่ายเยาวชนผู้น้านันทนาการ
เพือ่ การท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

300,000

3.4 กิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้านการโรงแรมและที่พกั จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

200,000

8

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริม
ให้เป็น “เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
สุขภาพ”
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริม
การเกษตรปลอดภัย
วนเกษตร เพื่อการ
ท่องเที่ยวชุมชน

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

1.จานวนชุมชนผลิต
เกษตรปลอดภัยเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัด 7 ชุมชน/
หมู่บ้าน
2.จานวนชุมชน/หมู่บ้าน
ผลิตสมุนไพร/สินค้า
เกษตรปลอดภัยเพื่อการ
ท่องเที่ยว 7 ชุมชน/
หมู่บ้าน
3. รายได้ของเกษตรกร
ร่วมโครงการที่เพิ่มขึ้น
ภายหลังจากเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 15

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 2 มั่งคั่ง
ในประเด็นที่ 2.2 การ
พัฒนาการท่องเที่ยว
และการบริการ

งบประมาณ

9,000,000

4.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยเพือ่ สุขภาพและท่องเที่ยว

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงั หวัด
แม่ฮ่องสอน

2,500,000

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจและกาแฟ
เพือ่ การท่องเที่ยวชุมชน

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงั หวัด
แม่ฮ่องสอน

2,500,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร การเพิม่ มูลค่าเพิม่
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงั หวัด
แม่ฮ่องสอน

1,000,000

4.4 กิจกรรมส่งเสริมการเพิม่ มูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์
แปรรูปข้าว

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงั หวัด
แม่ฮ่องสอน

800,000

4.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร และ
ร้านอาหารปลอดภัยให้ได้รับรองมาตรฐาน

ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

700,000

4.6 กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยชุมชน

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงั หวัด
แม่ฮ่องสอน

500,000

4.7 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จงั หวัด
แม่ฮ่องสอน

1,000,000

10

ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
5 โครงการส่งเสริมยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม
และยกระดับผลิตภัณฑ์
OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน
นวัตกรรมใหม่ ให้ได้
มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่า

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบ
การ OTOP ได้รบั การ
พัฒนาด้านการตลาด
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบ
การ OTOP ได้รบั การ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
3. จานวนเกษตรกร
ได้รบั การถ่ายทอด
ความรูด้ ้านการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชน

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 2 มั่งคั่ง
ประเด็นที่ 2.3
การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม

งบประมาณ

10,200,000

5.1 กิจกรรมการออกแบบ พัฒนา และท้าต้นแบบผลิตภัณฑ์/
บรรจุภัณฑ์

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

5,000,000

5.2 กิจกรรมจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่าย
การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

3,000,000

5.3 กิจกรรมส่งเสริมการจ้าหน่ายสินค้า OTOP
ในระดับอ้าเภอ

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

250,000

5.4 กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
และยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชน

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,550,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

5.5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

200,000

5.6 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

200,000

6 โครงการวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวระดับชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้
เป็น “เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และ
สุขภาพ”
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริม
การเกษตรปลอดภัย
วนเกษตร
เพื่อการท่องเที่ยว
ชุมชน

1. เกิดสินค้าเกษตร
ปลอดภัยจาหน่ายใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวน
เกษตร จานวน 3 ชุมชน
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเกิดการพัฒนานา
รายได้เข้าสู่ชุมชน
จานวน 3 ชุมชน

ประเด็นที่ 2 มั่งคั่ง
ประเด็นที่ 2.1 การ
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การผลิต การสร้าง
มูลค่าภาคการเกษตร
และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
อย่างเป็นระบบ

3,000,000

กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตร
เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม
6.1 กิจกรรมเวทีประชาคมและ
วิเคราะห์เพือ่ จัดท้าแผนพัฒนา

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

32,430

6.2 กิจกรรมฝึกอบรมตามแผนพัฒนา

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

41,130
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

6.3 กิจกรรมอบรมการพัฒนาสินค้า

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

41,130

6.4 กิจกรรมอบรมการพัฒนา
การท่องเที่ยว

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

41,130

6.5 กิจกรรมอบรมเพิม่ ทักษะในการ
จัดท้าแผนบริหารจัดการท่องเที่ยว

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

41,130

6.6 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,530,000

6.7 กิจกรรมจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

450,000

6.8 กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

358,700

6.9 กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยวัสดุ
การเกษตร

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

450,000

6.10 กิจกรรมติดตามและประเมินผล
โครงการ

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

14,350
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

7 โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP
ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม
และยกระดับผลิตภัณฑ์
OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน นวัตกรรมใหม่
ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

2.. หมู่บ้านท่องเที่ยวที่
ได้รบั การส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ OTOP มี
รายได้เพิ่มขึ้น
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านการ
ท่องเที่ยว

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 2 มั่งคั่ง
ในประเด็นที่ 2.2 การ
พัฒนาการท่องเที่ยว
และการบริการ

งบประมาณ

700,000

กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และ
วิสาหกิจชุมชนอาเภอปางมะผ้า
7.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บา้ น OTOP เพือ่ การท่องเที่ยว

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปางมะผ้า
ร่วมกับ ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนอ้าเภอ
ปางมะผ้า

28,350

7.2 กิจกรรมสร้างทายาท
ผู้ประกอบการ YOUNG OTOP

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปางมะผ้า
ร่วมกับ ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนอ้าเภอ
ปางมะผ้า

78,700
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

7.3 กิจกรรมพัฒนาสินค้าชาติพนั ธุ์สู่
สากล

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปางมะผ้า
ร่วมกับ ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนอ้าเภอ
ปางมะผ้า

14,300

7.4 กิจกรรมฝึกอบรมงานหัตถกรรม
และการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปางมะผ้า
ร่วมกับ ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนอ้าเภอ
ปางมะผ้า

436,000

7.5 กิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP (Product) และ
สินค้า
ที่ระลึก

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปางมะผ้า
ร่วมกับ ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนอ้าเภอ
ปางมะผ้า

119,650

7.6 กิจกรรมจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปางมะผ้า
ร่วมกับ ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนอ้าเภอ
ปางมะผ้า

23,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
8 โครงการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมชาติพันธุ์ เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้
เป็น “เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และ
สุขภาพ”
กลยุทธ์ที่ 1.2 ฟื้นฟู
อนุรกั ษ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตามอัตลักษณ์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

1. รายได้การท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น
2. จานวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 2 มั่งคั่ง
ในประเด็นที่ 2.2 การ
พัฒนาการท่องเที่ยว
และการบริการ

งบประมาณ

8,310,000

8.1 กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมชาติพนั ธุ์ชาว
ดอยแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,120,000

8.2 กิจกรรมมหกรรมการแสดงนกกิง่ กะหร่า-โต

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,650,000

8.3 กิจกรรมสุขภาพดีวิถีแม่ฮ่องสอน

ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

2,000,000

8.4 กิจกรรมร้อยปีวัฒนธรรมไทยใหญ่ ร้อยดวงใจ
ทุกศาสนา ร้อยความร่วมมือชาวประชาภายใต้ "ออกหว่า
แม่สะเรียง" ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต้าบลแม่สะเรียง

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สะเรียง
ร่วมกับ
ทต.แม่สะเรียง

1,500,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

8.5 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
(อ้าเภอปางมะผ้า)

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอปางมะผ้า
/อบต.ในพืน้ ที่

600,000

8.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

440,000

9 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ทั้งในและต่างประเทศ

1. จานวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2. รายได้การท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ประเด็นที่ 2 มั่งคั่ง
ในประเด็นที่ 2.2 การ
พัฒนาการท่องเที่ยว
และการบริการ

8,500,000

9.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ภายใต้
Champaign “เปิดเทศกาลท่องเที่ยวเมืองสามหมอก”

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

9.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้
Champaign “มนต์เสน่หแ์ ม่ฮ่องสอน”

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

500,000

9.3 กิจกรรมจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เพือ่ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
(IMT-GT) ตลาดมาเลเซีย อินโดนีเซีย
สิงค์โปร์

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,000,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

9.4 กิจกรรมจัดท้าคาราวานรถยนต์เพือ่ ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวกับกลุ่ม CLMV (กลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้้าโขง) และจีนตอนใต้ เพือ่ จัดท้าเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัด

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3,000,000

9.5.1 กิจกรรมการอบรมเพือ่ ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพือ่ ส่งเสริมและ
กระตุ้นมาตรการด้านความปลอดภัย
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

900,000

9.5.2 กิจกรรมจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์
เพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีความ
ปลอดภัยส้าหรับนักท่องเที่ยว
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

100,000

9.5.3 กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์
โรงแรมที่พกั และชุมชนท่องเที่ยว
ปลอดโรค

ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,000,000

9.5 กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
10 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน
โครงการตามพระราชดาริของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งใน
และต่างประเทศ

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

1. เพิ่มช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
2. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานโครงการ
พระราชดาริจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 2 มั่งคั่ง
ในประเด็นที่ 2.2 การ
พัฒนาการท่องเที่ยว
และการบริการ

งบประมาณ

5,000,000

10.1 กิจกรรมจัดแสดงและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพในจังหวัดและต่างจังหวัด

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

3,000,000

10.2 กิจกรรมจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการตามพระราชด้าริของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

2,000,000

รวม

125,151,929

งบกระทรวง กรม
1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุน กระทรวง กรม สาย มส.
3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 -บ้านแม่ สุริน
ต.ขุนยวม,แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ส้านักงานแขวงทาง
หลวงชนบท
แม่ฮ่องสอน

9,900,000.00

2 โครงการที่ขอรับการสนับสนุน กระทรวง กรม มส.3017
แยกทางหลวงหมายเลข 105 -บ้านสบโขง ต.แม่สวด
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ส้านักงานแขวงทาง
หลวงชนบท
แม่ฮ่องสอน

11,630,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

3 โครงการที่ขอรับการสนับสนุน กระทรวง กรม สาย มส.
4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1194 - บ้านปุาเหว
ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ส้านักงานแขวงทาง
หลวงชนบท
แม่ฮ่องสอน

9,900,000

4 โครงการที่ขอรับการสนับสนุน กระทรวง กรม สาย มส.
4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1266 - บ้านห้วยผักไผ่
ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ส้านักงานแขวงทาง
หลวงชนบท
แม่ฮ่องสอน

9,900,000

5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติ

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

35,000

6 โครงการดูแลโบราณสถานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

105,000

7 โครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

400,000

8 โครงการประกวดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT)

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

70,000

9 การด้าเนินงานตามแนวนโยบายเพือ่ ฟืน้ ฟูวิถีชีวิตชาว
กะเหรี่ยง

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

150,000

10 โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพทุ ธ และ
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ฯ อาเซียน

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

60,000

11 โครงการปีใหม่วิถีไทยข้ามจุลศักราช

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10,000

รวม

42,160,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

งบท้องถิ่น
1 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปรับปรุงห้องน้้าโปุงน้้าร้อน)

อบต.สันติคีรี

100,000

2 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว (น้้าตก) บ้านแม่แป

อบต.สันติคีรี

100,000

3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

อบต.ห้วยผา

100,000

4 จัดสถานบริการอ้านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้กบั นักท่องเที่ยว

อบต.ห้วยผา

30,000

5 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าถ้้าแม่ละนา (แผนชุมชน)

อบจ.มส.กรมส่งเสริม
จ.แม่ฮ่องสอน

2,000,000

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้้าบ่อผี หมู่ 9 บ้านลุกข้าว
หลาม (แผนชุมชน)

อบจ.มส.กรมส่งเสริม
จ.แม่ฮ่องสอน

2,000,000

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้าบล
หมอกจ้าแปุ

ส่วนโยธา

2,000,000

8 โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่จดุ พักรถและบริการ
นักท่องเที่ยวต้าบลหมอกจ้าแปุ

ส่วนโยธา

1,000,000

9 โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและจัดระบบการ
ท่องเที่ยวที่ครบวงจร

อบต.แม่สามแลบ

50,000

10 โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือเชื่อมความสัมพันธ์ไทยพม่า

อบต.แม่สามแลบ

200,000

11 โครงการจัดระเบียบเรือสาละวิน

อบต.แม่สามแลบ

50,000

12 โครงการปรับปรุงท่าเรือสาละวินเพือ่ การท่องเที่ยวและ
การค้าชายแดน

อบต.แม่สามแลบ

100,000

13 โครงการตามข้อเสนอของสอ.แม่สามแลบ,สอ.บ้านสบเมย
,นคม.10.1.1แม่สามแลบ

อบต.แม่สามแลบ

250,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันกีฬา

อบต.แม่สามแลบ

150,000

15 โครงการส่งเสริมการจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
(การจัดงานประจ้าปีวิถีชีวิตชนเผ่า)

อบต.แม่เหาะ

200,000

16 โครงการฟืน้ ฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ ที่ต้าบล
แม่เหาะ ถ้้าธาราลอด น้้าตกแม่สวรรค์น้อย ดอยสิงห์
ดอยหว่ากลึโจ๊ะ ทุ่งบัวตอง

อบต.แม่เหาะ

150,000

17 โครงการก่อสร้าง ส่งเสริม ปรับปรุงพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวในต้าบล แม่สวด และโฮมสเตย์

อบต.แม่สวด

1,000,000

18 โครงการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

อบต.แม่สวด

50,000

19 โครงการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงประจ้าปี 2560

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลขุนยวม

20,000

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพืน้ ที่บา้ น
ขุนยวม หมู่ที่ 1 (หนองยาว)

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลขุนยวม

300,000

21 โครงการซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัส ติกคอนกรีต
(Asphaltic concrete) ทางไปน้้าตกแพมบก หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลทุ่งยาว

7,800,000

22 โครงการบริหารจัดการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตชุมชน ประจ้าต้าบล

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลปุาโปุง

50,000

23 โครงการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงประจ้าปี 2560

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลขุนยวม

20,000

24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพืน้ ที่บา้ น
ขุนยวม หมู่ที่ 1 (หนองยาว)

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลขุนยวม

300,000

25 โครงการซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัส ติกคอนกรีต
(Asphaltic concrete) ทางไปน้้าตกแพมบก หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลทุ่งยาว

7,800,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

26 โครงการบริหารจัดการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตชุมชน ประจ้าต้าบล

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลปุาโปุง

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

50,000

27 โครงการอบรมนวดแผนไทยเพือ่ สุขภาพ (นวดฝุาเท้า)
(ป๊อกศาลเจ้าเสนอ) (แผนชุมชน)

25,000

28 โครงการอบรมการท้าน้้าพริก (ตาแดง,
ปลาย่าง,ปลาร้า,แมงดา,น้้าพริกลาบ,
น้้าพริกคั่ว) (ป๊อกเด่นยางแดง,ศาลเจ้า,
โพธารามเสนอ) (แผนชุมชน )

40,000

29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และขขุดลอกสระน้้าข้างวัดโพ
ธาราม (ป๊อกโพธาราม) (แผนชุมชน)

200,000

30 โครงการจัดงานรืนเริงต้อนรับเทศกาลดอกบัวตองบาน
(แผนชุมชน) (ป๊อกบ้านขุ่ม ป๊อกวิทยาทรายมูลเสนอ)

800,000

31 โครงการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง (ป๊อก ส.ภูธรเสนอ)
(แผนชุมชน)

100,000

32 โครงการบริหารจัดการอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปนุ

500,000

33 โครงการปรับปรุงส่วนหย่อมศาลเจ้าหลักเมืองเหนือและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์(ป๊อกวิทยาทรายมูลเสนอ)(แผนชุมชน)

30,000

34 โครงการก่อสร้างปรับปรุงหนองน้้าวัดขุ่มเพือ่ เป็นแหล่งน้้า
ส้ารองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (บ้านขุ่มเสนอ) (แผนชุมชน)

1,000,000

35 โครงการสร้างถนน คสล.สายหลัง รพ.ขุนยวม (ป๊อกวิทยา
ทรายมูล)(แผนชุมชชน)

780,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย้างโรงเรียนขุนยวมวิท
ยาถึงถนน 108 (ป๊อกวิทยาทรายมูล) (แผนชุมชน)

300,000

37 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าฝาย
หึกแดง(ป๊อกโพธารามเสนอ)(แผนชุมชน)

450,000

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าซอยเทศบาล13 (ซอยบ้าน
นางนิภา เก่งหาทรัพย์) (ป๊อกกลางตลาดเสนอ)
(แผนชุมชน )

150,000

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าสายหน้าบ้าน นางอรพิน
พรรณสุข ถึงหน้าบ้านนายจอปิตะ ยวมกิจ (ป๊อกกุงเจ้าราช
เสนอ) (แผนชุมชน)

200,000

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าซอยเข้าโบสถ์ม้ง (ป๊อก
วิทยาทรายมูล)(แผนชุมชน)

350,000

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าซอยหลังโรงเรียนขุนยวมต
ลอดสาย (ป๊อกวิทยาทรายมูล)

350,000

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าซอยข้างบ้านครูผ่องศรี
ลืนค้า(ป๊อกกลางตลาด)(แผนชุมชน)

400,000

43 ส่งเสริมกิจกรรมประปาเทศบาลต้าบลขุนยวม

1,000,000

44 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหลังเก่า (ป๊อกกุงเจ้าราช
เสนอ)(แผนชุมชน)

300,000

45 โครงการขุดลอกล้าห้วยบริเวณหลังซอยเทศบาล 3 (หลัง
บ้านนางมุกข์ - โรงน้้าแข็ง) (ป๊อกโพธาราม) (แผนชุมชน)

200,000

46 โครงการขยายท่อเมนท์ประปา ถนน 108
ถึงสวนหย่อมป๊อกเด่นยางแดง
(ป๊อกเด่นยางแดงเสนอ) (แผนชุมชน)

300,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

47 โครงการจัดซื้อรถตรวจการณ์ดับเพลิง
(รถน้าขบวน)

650,000

48 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสี่แยกนิ่มซี่เส็ง (ป๊อกเด่น
ยางแดงเสนอ)(แผนชุมชน)

800,000

49 โครงการก่อสร้างล้าน้้าเหมือง นาหึกแดง
ระยะทางประมาณ 500 เมตร
(ป๊อกโพธารามเสนอ)(แผนชุมชน)

1,500,000

50 โครงการจัดหาแหล่งน้้าดิบ

10,000,000

51 โครงการขุดสระกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ผลิต
น้้าประปา นาศาลเจ้า

3,000,000

52 การช่วยเหลือผู้ที่ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ

500,000

53 โครงการเมืองน่าอยู่ 5 มิติ (8 ชุมชน/ป๊อกเสนอ)

300,000

54 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านแม่สามแลบท่าตาฝั่ง

50,500,000

รวม

100,595,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย
ตัวชี้วัดโครงการ
กลยุทธ์

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดน
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนา
ระบบ Logistic เพื่อ
รองรับการเปิดด่านสู่
ประเทศเมียนมา , กลุม่
ASEAN และกลุม่
BIMSTEC
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานจุด
ผ่อนปรนการค้าชายแดน
และยกระดับให้เป็นด่าน
ถาวร

ประเด็นที่ 2 มัง่ คัง่ ใน
ประเด็นที่ 2.4 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับ
การเติบโต

129,370,000

1.1 กิจกรรมศึกษาพื้นที่จดุ ผ่อนปรน
บ้านห้วยผึง้ อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่อสอน

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

1.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงถนน
เชือ่ มโยงทางการค้าชายแดน ก่อสร้าง
ถนน คสล. มส. 3004
แยกทางหลวงหมายเลข 105
บ้านแม่สามแลบ อาเภอสบเมย

สานักงานแขวงทาง
หลวงชนบทแม่ฮ่องสอน

9,900,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

1.3 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงถนน
เชือ่ มโยงทางการค้าชายแดน เส้นทาง
น้าเพียงดิน มส 3018
แยกทางหลวงหมายเลข 108
บ้านน้าเพียงดิน ตาบลผาบ่อง
อาเภอเมืองฯ

สานักงานแขวงทาง
หลวงชนบทแม่ฮ่องสอน

1.4 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงถนน
เส้นทางการค้าการลงทุนและการค้า
ชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทาง
แม่สะเรียง-แม่สามแลบ ทล.1194

สานักงานแขวงทาง
หลวงแม่ฮ่องสอน

50,000,000

1.5 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เส้นทางห้วยต้นนุน่ ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าดอยเวียงหล้าและก่อสร้าง
อาคารหน่วยพิทักษ์ป่า

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่
สะเรียง (เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียง
หล้า)
ที่ทาการปกครอง
อาเภอสบเมย

52,570,000

1.6 กิจกรรมพัฒนาตลาดการค้า
ชายแดนของอาเภอสบเมย
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9,900,000

5,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด
2 โครงการยกระดับความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมการค้า
การลงทุน การค้าชายแดน และการ
ท่องเทีย่ ว

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริม
พัฒนาการค้าการลงทุน
และการค้าชายแดน
กลยุทธ์ที่ 1.4 ยกระดับ
ความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อการ
ท่องเทีย่ ว วัฒนธรรม และ
เปิดประตูสตู่ ะวันตก

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 2 มัง่ คัง่
ในประเด็นที่ 2.5 อื่นๆ

งบประมาณ

6,495,850

2.1 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กบั ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้าน
การค้า การลงทุน การค้าชายแดน
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว Outgoing

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,373,525

2.2 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กบั ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้าน
การค้า
การลงทุน การค้าชายแดน วัฒนธรรม และ
องเที่ยว Incoming
กิจกรรมตลาดนั
ดการค้าชายแดน
2.3 การท่

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,622,325

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

500,000

2.4 กิจกรรมจัดแสดงและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP 3 - 5 ดาว และการเจรจาธุรกิจ
การลงทุนในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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1,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด
2.5 กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชือ่ มความสัมพันธ์
ปลูกต้นไม้ 2 แผ่นดิน แลกเปลีย่ น
วัฒนธรรม
2 แผ่นดิน ประชุมสัมมนาผูป้ ระกอบการ
และจัดตลาดนัด 2 แผ่นดิน
3 โครงการส่งเสริม ยกระดับสินค้า
ผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ให้ได้มาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการ

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอขุนยวม

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม และมาตรฐาน
เพื่อสามารถแข่งขันได้
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการให้สามารถ
แข่งขันได้

งบประมาณ

1,000,000

ประเด็นที่ 2 มัง่ คัง่
ในประเด็นที่ 2.5 อื่นๆ

11,100,000

3.1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปแม่ฮ่องสอน
สูต่ ลาดสากล

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,800,000

3.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ สูก่ ารสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ที่มีเอกลักษณ์

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ
และส่งเสริมธุรกิจการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4,500,000

3.4 กิจกรรมแม่ฮ่องสอน Road Show

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,800,000

รวม
งบกระทรวง กรม
1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุน กระทรวง
กรม สาย มส.3004 แยกทางหลวง
หมายเลข 105 - บ้านแม่สามแลบ ต.สบ
เมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

146,965,850
แขวงทางหลวงชนบท
แม่ฮ่องสอน

2 แผนปฏิบัติการอาเซียน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รวม

9,900,000

30,000
9,930,000

งบท้องถิ่น
1 โครงการก่อสร้างตลาดจาหน่ายสินค้า หมู่
7 บ้านไม้ลัน (แผนชุมชน)

อบต.ปางมะผ้า

100,000

2 โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริม และเพิ่ม
ศักยภาพด้านการประกอบอาชีพในด้าน
ต่างๆ ของตาบลหมอกจาแป่

สานักปลัด

500,000

3 โครงการส่งเสริมตลาดจาหน่ายสินค้าและ
การบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

สานักปลัด

2,000,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

4 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพืชผลทาง
การเกษตรขนาดใหญ่ตาบลหมอกจาแป่

สานักปลัด

1,000,000

5 โครงการจัดซือ้ เครือ่ งชัง่ น้าหนักสินค้าพืช
ไร่ขนาดไม่เกิน 20 ตัน

สานักปลัด

1,000,000

6 โครงการเปิดตลาดการค้าชายแดนเพื่อเข้า
สูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ น

สานักปลัด

2,000,000

7 โครงการแผงลอยตลาดสาละวิน
8 โครงการ ก่อสร้างถนนบ้านแม่ปะหลวง
บ้านแม่ปะกลาง และบ้านแม่ปะน้อย
หมูท่ ี่ 2

อบต.แม่สามแลบ
อบต.แม่สวด

2,000,000

9 โครงการซ่อมแซมถนน หย่อมบ้านแม่
ละโอ๊ด บ้านห้วยม่วง หมูท่ ี่ 2 (จุดที่ยาก)
จานวน 3 จุด

อบต.แม่สวด

500,000

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราง
ระบายน้าพร้อมฝาปิด บ้านแม่คะเหนือ
บ้านแม่เลาะ หมูท่ ี่ 3

อบต.แม่สวด

500,000

11 โครงการปรับปรุงถนนดินหย่อมบ้านแม่คะ
เหนือ บ้านแม่เลาะ หมูท่ ี่ 3

อบต.แม่สวด

300,000

12 โครงการซ่อมแซมถนนหย่อมบ้านจอลือ
เหนือ –หย่อมบ้านจอลือกลาง
บ้านแม่หลุย หมูท่ ี่ 4

อบต.แม่สวด

500,000

30

10,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

13 โครงการขุดร่องระบายน้าหย่อมบ้าน
แม่หลุยล่าง บ้านแม่หลุย หมูท่ 4ี่

อบต.แม่สวด

600,000

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า
หย่อมบ้าน โกจาทะ บ้านอุมโล๊ะ
หมูท่ ี่ 5

อบต.แม่สวด

300,000

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่ ้าน
และเชือ่ มสายทางระหว่างหมูบ่ ้านบ้านแม่
แฮด–บ้านสบโขง (จุดที่ยาก)

อบต.แม่สวด

200,000

16 โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้าจาก
หมูบ่ ้าน – พื้นที่ทากิน จากแม่แฮด–มอโกร
บ้านแม่แฮด หมูท่ ี่ 6

อบต.แม่สวด

300,000

17 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จากบ้านแม่
หาด หมูท่ ี่ 7 – บ้านกอบีค(ี เส้นทางสาย
ใหม่) หมูท่ ี่ 12

อบต.แม่สวด

2,000,000

18 โครงการขุดถนนทางเดินเท้าดอยปุย
บ้านแม่หาด

อบต.แม่สวด

500,000

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนจากบ้าน
แม่หาด หมู่ 7-บ้านกอบีคี หมู1่ 2

อบต.แม่สวด

2,000,000

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมูบ่ ้านแม่เงา(บ้านใหม่)ต่อจากจุดเดิม

อบต.แม่สวด

300,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

21 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมไม้ไผ่
บ้านนาดอย –โบสถ์ บริเวณบ้านนายปรีชา
– โบสถ์บ้านนาดอย หมูท่ ี่ 9

อบต.แม่สวด

300,000

22 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสวนการเกษตร
บ้านนาดอย บริเวณไร่นายกิตติพงษ์-ไร่นาย
โจะโค บ้านนาดอย หมูท่ ี่ 9

อบต.แม่สวด

300,000

23 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสวนการเกษตร
หย่อมแม่แพ บริเวณบ้านนายพะเอแหน่–
บริเวณบ้านนายมุยควา บ้านนาดอย หมูท่ ี่ 9

อบต.แม่สวด

300,000

24 โครงการก่อสร้างบล็อก คสล.คะโกล
หย่อมบ้านแม่แพน้อย บ้านแม่แพใหญ่ หมู่
ที่ 11 จานวน 2 จุด

อบต.แม่สวด

400,000

25 โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนในตาบล
แม่สวด

อบต.แม่สวด

20,000,000

26 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จุดที่ยาก
บ้านอุมโล๊ะเหนือ หมูท่ ี่ 12- บ้านอุมโล๊ะ
หมูท่ ี่ 5 (จุดโตราเลโค๊ะ) บ้านกอบีคี หมูท่ ี่
12
27 โครงการปรับปรุงถนนจากหัวสะพานบ้าน
แม่อุมโล๊ะ– บ้านอุมโล๊ะเหนือ (ผ่านบ่อหลู่
–บ้านบ่อทะ) บ้านอุมโล๊ะเหนือ หมูท่ ี่ 12

อบต.แม่สวด

1,000,000

อบต.แม่สวด

300,000

28 โครงการตลาดสดเทศบาลตาบลเมืองยวมใต้

เทศบาลตาบล
เมืองยวมใต้

7,849,300
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

รวม

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

47,059,300
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไข
ปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม
การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
1 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนประชาชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.1 กิจกรรมจัดทาแผนแม่บทในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริม
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์
จปฐ.ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ผลผลิตทางการเกษตร
และแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัย และ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้
มาตรฐาน

จานวนครัวเรือน
ยากจนที่มีรายได้ต่า
กว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง
ร้อยละ 50

31,498,500

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

100,000

1.2 กิจกรรมการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
(ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมเงิน)

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,245,000

1.3 กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โครงการ
พระราชดาริ และส่งเสริมวัสดุสาธิตอาชีพแก้จน

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,000,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

1.4 กิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน
อัตลักษณ์ไทใหญ่ตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7,000,000

1.5 กิจกรรมการจัดนิทรรศการผลการยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนระดับ
อาเภอและระดับจังหวัด

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,200,000

1.6 กิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพหมู่บ้านอัตลักษณ์ไท
ใหญ่ตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

1.7 กิจกรรมส่งเสริมรายได้ ลดรายจ่ายประชาชนใน
หมู่บ้าน(141 หมู่บ้าน) และหมู่บ้าน 30+4
(โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงชายแดนฯ)

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

15,000,000

1.8 กิจกรรมแก้ปัญหาความยากจนชาวแม่ฮ่องสอน
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารราบที่ 17

1,079,500

1.9 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรและ
เสริมสร้างความสมดุลในระบบนิเวศตามแนว
พระราชดาริ

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 สาขา
แม่สะเรียง

2,674,000

1.10 กิจกรรมการติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการฯ

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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200,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริม
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์
จปฐ.ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ผลผลิตทางการเกษตร
และแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้ได้
มาตรฐาน

35

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 2 มั่งคั่ง
ในประเด็นที่ 2.1
การส่งเสริมประสิทธิภาพ
การผลิต การสร้างมูลค่า
ภาคการเกษตร และการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็น
ระบบ

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
เกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สถานีวิจัย
ทดสอบพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน/สถานี
พัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน/
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้าจืด
แม่ฮ่องสอน

งบประมาณ

23,886,680

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

2.1.1 กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช
ปลอดภัยแบบครบวงจรตาม
มาตรฐาน GAP
2.1.2. กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
อาราบิกา

2,869,420

2.1.3. กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน
2.1.4. กิจกรรมปรับปรุง จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์และพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการด้านอารักขาพืช

448,960

2.1.5. กิจกรรมปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการน้าเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

700,000

2.1.6. กิจกรรมส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่พืชเศรษฐกิจ

1,800,000

2.1.7. กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
ไม้ผลปลอดภัยในระบบวน
เกษตร
2.1.8 กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ใน
ระดับครัวเรือนเกษตรกร

1,200,000

2,000,000

490,500

320,500
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

2.1.9. กิจกรรมการเสริมสร้าง
ทักษะเพิ่มขีดความสามารถและ
เพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร

725,500

2.1.10. กิจกรรมการขับเคลื่อน
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

400,000

2.1.11. กิจกรรมส่งเสริมการ
เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

323,000

2.1.12. การเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน
ในรูปแบบ Native.Chicken :
ไก่แม่ฮ่องสอน

624,000

2.2 กิจกรรม การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปผลผลิต
เกษตรปลอดภัย

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน/
สานักงานเกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
แม่บ้าน-เกษตรกรและเพิ่ม
มูลค่าพริกกะเหรี่ยงสาละวิน

237,000

37

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

2.2.2. กิจกรรมส่งเสริมการ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผลผลิตทางการเกษตรให้
ได้คุณภาพและมาตรฐาน(งา
กาแฟ ถั่ว กระเทียม บุก ข้าว)

1,500,000

2.2.3. กิจกรรมส่งเสริมการ
แปรรูปสัตว์น้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน

1,099,900

2.3 กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
เกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
2.3.1 ส่งเสริมการตลาดสินค้า
เกษตรเพิ่มประสิทธิภาพ
ช่องทางการจาหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

700,000

2.3.2 ส่งเสริมสหกรณ์
การตลาดสินค้าเกษตร

6,055,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

2.3.3 ส่งเสริมตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,000,000

2.4 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐด้านการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน

งบประมาณ

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนา
ระบบสวัสดิการ การ
บริการภาครัฐ และ
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน

3.1 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง
การคมนาคมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
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จานวนครัวเรือน
ยากจนที่มีรายได้ต่า
กว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง

1,392,900

ประเด็นที่ 2 มั่งคั่ง
ในประเด็นที่ 2.4
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับ
การเติบโต

82,367,600

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

3.1.1. กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผา
เผือก หมู่ที่ 10 ถึงบ้านน้าจาง
(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 2
ตาบลปางมะผ้า
อาเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,900,000

3.1.2 กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายแหล่งพาณิชย์ หมู่ที่ 1
ตาบลแม่ลาน้อย
อาเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่ลาน้อย ร่วมกับ
เทศบาลตาบลแม่ลาน้อย

2,387,000

3.1.3. กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายนฤสาร หมู่ที่ 1
ตาบลแม่ลาน้อย
อาเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่ลาน้อย
ร่วมกับเทศบาลตาบลแม่
ลาน้อย

1,981,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

3.1.4. กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่า
หมาก หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านกาศ
อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่สะเรียง ร่วมกับ อบต.
บ้านกาศ

9,112,200

3.1.5. กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
เส้นทางลาเลียงผลผลิตศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการหลวงแม่ลาน้อย หมู่ที่
5 ตาบลห้วยห้อม
อาเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.1.6. กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเหล็กพร้อมลานจอด
รถคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตาบลแม่
สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

8,300,000

ที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่สะเรียง
ร่วมกับ เทศบาล
ตาบลเมืองยวมใต้
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673,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

3.1.7. กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
ตาบลแม่สะเรียง
อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่สะเรียง
ร่วมกับ เทศบาล
ตาบลเมืองยวมใต้

7,698,900

3.1.8. กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
ตาบลสบเมย

ที่ทาการปกครองอาเภอ
สบเมย ร่วมกับ อบต.สบ
เมย

5,000,000

3.1.9. กิจกรรมก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ สาย
มส.2012หมู่ที่ 1 ตาบลกอง
ก๋อย ไป บ้านห้วยกุ้ง
ตาบลป่าโปง อาเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครองอาเภอ
สบเมย ร่วมกับ อบต.
กองก๋อย

6,829,500

3.2.1 กิจกรรมขุดสระกักเก็บ
น้านาไม้ม่วงพร้อมวางระบบ
ท่อส่งน้าเทศบาลตาบลขุนยวม

ที่ทาการปกครองอาเภอ
ขุนยวม ร่วมกับเทศบาล
ตาบลขุนยวม

2,000,000

3.2 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

3.2.2. กิจกรรมก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านแม่เกาะ
หมู่ที่ 3 ตาบลแม่คะตวน
อาเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
3.2.3. กิจกรรมขุดลอกขยาย
อ่างเก็บน้าห้วยปุ๊ หมู่ที่ 5
ตาบลแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

ที่ทาการปกครองอาเภอ
สบเมย ร่วมกับ อบต.แม่
คะตวน

679,000

ที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่สะเรียง
ร่วมกับเทศบาลตาบล
เมืองยวมใต้

5,000,000

3.2.4. กิจกรรมขุดลอกขยาย
อ่างเก็บน้าห้วยกองเอ๊าะ
หมู่ที่ 4 ตาบลแม่สะเรียง
อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่สะเรียง
ร่วมกับเทศบาลตาบล
เมืองยวมใต้

500,000

3.2.5. กิจกรรมขุดลอกขยาย
อ่างเก็บน้าห้วยหินเหล็กไฟ
หมู่ที่ 6 ตาบลแม่สะเรียง
อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่สะเรียง
ร่วมกับเทศบาลตาบล
เมืองยวมใต้

500,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

3.2.6. กิจกรรมก่อสร้างโกดัง
เก็บสินค้าตลาดกลาง
การเกษตรเทศบาลตาบล
เมืองยวมใต้

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่สะเรียง
ร่วมกับเทศบาลตาบล
เมืองยวมใต้
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ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

6,214,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

3.2.7. กิจกรรมก่อสร้างเรียง
กล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันน้า
ท่วม
บ้านแม่สวด หมู่ที่ 1
ตาบลแม่สวด อาเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

ที่ทาการปกครองอาเภอ
สบเมย ร่วมกับ
อบต.แม่สวด

กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
ทั้งในและนอกระบบ
โดยบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน

1. ร้อยละของผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของประเทศ
2. อัตราการเรียนต่อ
ของนักเรียนในแต่ละ
ระดับเพิ่มขึ้น

งบประมาณ

22,593,000

ประเด็นที่ 3 ยั่งยืน
ในประเด็นที่ 3.1
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

20,830,000

4.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนในสังกัดสามัญ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1
และ เขต 2

2,600,000

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ป.3 ป.6
และม.3)

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนในสังกัดสามัญ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1
และ เขต 2

1,600,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (V-NET)

วิทยาลัยการอาชีพนวมิ
นทราชินีแม่ฮ่องสอน/
วิทยาลัยการอาชีพ
แม่สะเรียง

130,000

4.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1

12,000,000

4.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีที
เทคโนโลยีและการศึกษา สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน

5 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ในทุกระดับเพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน

กลยุทธ์ที่ 2.2 :
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ในทุกระดับ
เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน

5.1 กิจกรรมหมู่บ้านรู้หนังสือ

1. จานวนประชาชน
ผู้ไม่รู้หนังสือไทยใน
แม่ฮ่องสอนลดลง
ร้อยละ 25
2. จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างๆ

ประเด็นที่ 3 ยั่งยืน
ในประเด็นที่ 3.1
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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4,500,000

11,476,949

4,483,250

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

5.2 กิจกรรมยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในยุค 4.0
6 โครงการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ในการทางานให้แก่นักเรียนนักศึกษาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
กลยุทธ์ที่ 2.4 : เพิ่ม
โอกาสและพัฒนาทักษะ
ในการทางานเพื่อการมี
งานทาให้กับนักศึกษา
และเยาวชน

1. นักเรียนมีความรู้
ทางด้านการประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 90
2. จานวนชิ้นงานหรือ
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
ในระดับชุมชน จังหวัด
ภาค และชาติ

งบประมาณ

6,993,699
ประเด็นที่ 3 ยั่งยืน
ในประเด็นที่ 3.1
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

5,034,000

6.1 กิจกรรมจัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น

วิทยาลัยการอาชีพนวมิ
นทราชินีแม่ฮ่องสอน /
วิทยาลัยการอาชีพ
แม่สะเรียง

1,000,000

6.2 กิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ บูรณา
การร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยการอาชีพนวมิ
นทราชินีแม่ฮ่องสอน /
วิทยาลัยการอาชีพ
แม่สะเรียง

600,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

6.3 กิจกรรมสร้างเสริมความรู้สู่อาชีพกลุ่มเครือข่าย

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 1
และ เขต 2

2,000,000

6.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนในสังกัด
มัธยมศึกษา 34

1,134,000

6.5 กิจกรรมโลกใบเล็กของเด็กแม่ฮ่องสอน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 1
และ เขต 2

300,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด
7 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพมาตรฐาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนา
บุคลากรด้านสาธารณสุข
และระบบการให้บริการ
ที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

1. อัตราป่วย อัตรา
ตาย ของโรคและภัย
สุขภาพของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ไม่เกิน
เกณฑ์ของประเทศ
2. ประชาชน มีความ
พึงพอใจต่อระบบ
บริการสาธารณสุข
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. สถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน
ร้อยละ 100

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 3 ยั่งยืน
ในประเด็นที่ 3.2 การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข

งบประมาณ

18,685,000

7.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข
เพื่อการจัดบริการสาธารณสุขในสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชน (สสช.) ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่
แนวชายแดน

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,210,000

7.2 กิจกรรมพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และ
เด็ก

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5,455,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

7.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมตอบโต้สาธารณภัย
และภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3,800,000

7.4 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
ในชุมชน

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

300,000

7.5 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที่จาเป็น
ให้แก่โรงพยาบาลทั่วไป

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

6,920,000

8 โครงการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกกาส ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงานให้ได้รับบริการภาครัฐ
อย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมให้ จานวนผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ ได้รับบริการ
ได้รับบริการเพิ่มขึ้น
ภาครัฐอย่างทั่วถึง

ประเด็นที่ 3 ยั่งยืน
ในประเด็นที่ 3.5
อื่นๆ

7,692,520

8.1 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและดูแลสวัสดิภาพให้
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

8.1.1 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
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1,737,030

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

8.1.2 กิจกรรมดูแลสวัสดิภาพ
ความเป็นอยู่ให้แก่ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

2,256,640

8.2.1 กิจกรรมสุขใจวัยสูงอายุ

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน

917,000

8.2.2 กิจกรรมปรับปรุงอาคาร
ที่ทาการชุมชนหนองจองคา
เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
บริการความรู้วิทยาการต่างๆ
ให้แก่ผู้สูงอายุ

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน

723,000

สานักงานแรงงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,018,850

8.2 กิจกรรมโปรแกรมผู้สูงอายุ

8.3 กิจกรรมส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่แรงงานในและนอกระบบ
8.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
ให้ได้รับบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงอาเภอแม่ลาน้อย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่ลาน้อย/
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ลาหลวง
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่ลาน้อย/
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ลาหลวง

840,000

กิจกรรมก่อสร้างห้องน้าคน
พิการและผู้สูงอายุ

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่ลาน้อย/
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ลาหลวง

200,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด
9 โครงการขยายผลโครงการพระราชดาริ และ
โครงการหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

กลยุทธ์ที่ 5 : ขยายผล
การเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการตามพระราชดาริ
โครงการหลวง และ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงสู่พื้นที่
เป้าหมาย

1.จานวนที่เพิ่มของ
ชุมชน/หมู่บ้าน
สถานศึกษา ที่ได้รับ
การขยายผลการ
เรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริ 7
หมู่บ้าน/ชุมชน
2.ลดการบุกรุกการใช้
พื้นที่ป่าเพื่อการเกษตร
7 หมู่บ้าน/ชุมชน
3.จานวนที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ต่อครัวเรือน
ของชุมชนจากเดิม
ร้อยละ 5

9.1 กิจกรรมขยายผลโครงการศูนย์บริการและพัฒนา
ลุ่มน้าปายตามพระราชดาริ

หน่วยดาเนินการ

ประเด็นที่ 2 มั่งคั่ง
ในประเด็นที่ 2.1
การส่งเสริมประสิทธิภาพ
การผลิต การสร้างมูลค่า
ภาคการเกษตร และการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกร
อย่างเป็นระบบ

ศูนย์บริการและ
พัฒนาการเกษตร
แม่ฮ่องสอนบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
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ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

32,438,140

4,603,300

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

9.2 กิจกรรมขยายผลโครงการศูนย์บริการและพัฒนา
ที่สูงปางตองตามพระราชดาริ

ศูนย์บริการและ
พัฒนาการเกษตร
แม่ฮ่องสอนบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

1,939,800

9.3 กิจกรรมขยายผลโครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอนบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

3,900,000

9.4 กิจกรรมขยายผลการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอนบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

461,800
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

9.5 กิจกรรมขยายผลโครงการอาหารกลางวัน

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

2,474,290

9.6 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชดาริ

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

2,488,750

9.7 กิจกรรมขยายผลการเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ ขยายผลศูนย์ศิลปาชีพ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

12,000,000

9.8 กิจกรรมขยายผลโครงการธนาคารข้าว

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3,000,000

9.9 กิจกรรมการขยายผลโครงการตามแนว
พระราชดาริสู่โรงเรียนในพื้นที่อาเภอขุนยวม

ที่ทาการปกครองอาเภอ
ขุนยวม

900,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

9.10 กิจกรรมการขยายผลโครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชน
พื้นที่สูง

ที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่ลาน้อย

575,000

9.11 กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ที่ทาการปกครองอาเภอ
แม่ลาน้อย

95,200

10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีด้าน
พลังงานทดแทนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนา
และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและ
การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ 3 ยั่งยืน
ในประเด็นที่ 3.5 อื่นๆ

1,971,800

10.1 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน
(สถาบันไทใหญ่ศึกษา)

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

10.2 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน
(ศูนย์การเรียนรู้ประจาอาเภอ)

สานักงานพลังงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,053,600

10.3 กิจกรรมเทคโนโลยีบ่อแก๊สชีวภาพ

สานักงานพลังงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

160,700

10.4 กิจกรรมระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สานักงานเกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

556,150
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201,350

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด
11 โครงการแม่ฮ่องสอนเมืองชุมชน
คุณธรรม

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และเผยแพร่
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธ์

1. เกิดชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบเพิ่มขึ้น 10
ชุมชน
2. จานวนหน่วยงาน/
บุคลากรในภาคส่วน
ต่างๆมีบทบาท
ส่งเสริมคุณธรรมใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น
3. มีฐานข้อมูลชุมชน
คุณธรรมต้นแบบ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 3 ยั่งยืน
ในประเด็นที่ 3.5 อื่นๆ

งบประมาณ

2,310,000

11.1 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ "ชุมชนคุณธรรม"

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

227,400

11.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ "ชุมชนคุณธรรม"

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

50,000

11.3 กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมในชุมชน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,228,000

11.4 กิจกรรมตั้งศูนย์คุณธรรมและจัดทาข้อมูล
สารสนเทศชุมชนคุณธรรม

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

754,600

11.5 กิจกรรมติดตามและประเมินผลชุมชนคุณธรรม

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

50,000

รวม

238,191,189
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

งบกระทรวง กรม
1 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน

สานักงานประมงจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

194,680

2 โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ใน
เขตปฎิรูปที่ดิน

สานักงานปฎิรูปจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

180,000

3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน

สานักงานปฎิรูปจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

40,000

4 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตปฎิรูปที่ดิน

สานักงานปฎิรูปจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

30,000

5 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ

สานักงานปฎิรูปจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

40,000

6 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฎิรูป
ที่ดิน

สานักงานปฎิรูปจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

40,000

7 โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้าของ
8 โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้าปาย

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

459,000

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

414,000

9 โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้า
แม่สะงา

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

459,000

10 โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้าแม่
สะมาด ห้วยหมากลาง

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

459,000

11 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตาม
พระราชดาริดอยอมพาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

448,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

12 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้าปาย
ตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

481,000

13 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง
ตามพระราชดาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

500,000

14 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้สักและพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้าของ

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

180,500

15 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
16 โครงการอาหารกลางวันในถิ่นทุรกันดารโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

30,000

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

122,000

17 โครงการอาหารกลางวันในถิ่นทุรกันดารโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

97,000

18 โครงการโรงเรียนเพียงหลวง 11 (โรงเรียนบ้านส
ล่าเจียงตอง)

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

122,000

19 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านห้วยฮะ

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

550,500

20 โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านแม่สามแลบ
บ้านแม่ตอละ

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

495,500

21 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและ
พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

575,500
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

22 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแม่ฮ่องสอน

383,200

23 ผลผลิตที่ 3 สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแม่ฮ่องสอน

401,990

24 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้าปาย
ตามพระราชดาริ ต.ผาบ่อง อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแม่ฮ่องสอน

1,910,500

25 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง
ตามพระราชดาริ ต.หมอกจาแป่ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแม่ฮ่องสอน

598,000

26 โครงการสร้างป่า สร้างรายได้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแม่ฮ่องสอน

362,000

27 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ)

สานักงานปฎิรูปจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

25,000

28 โครงการพัฒนารณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมา
จากพระราชดาริฯ

สานักงานปฎิรูปจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

50,000

29 โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฎิรูปที่ดิน

สานักงานปฎิรูปจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

30,000

30 โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาประชากรวัย
เรียนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

สพป.มส.เขต 2
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100,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

31 โครงการแก้ปัญหา อ่านออก เขียนได้
32 โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

สพป.มส.เขต 2

200,000

สพป.มส.เขต 2

200,000

33 โครงการการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.มส.เขต 2

100,000

34 โครงการ STEM
35 โครงการจัดรายการวิทยุบังคับคดีแม่ฮ่องสอนพบ
ประชาชน

สพป.มส.เขต 2

200,000

สานักงานบังคับคดี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24,000

36 โครงการบังคับคดีสัญจร

สานักงานบังคับคดี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

30,000

37 โครงการบังคับคดีสู่สถานศึกษา

สานักงานบังคับคดี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

46,000

38 โครงการอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
39 โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
(3 แห่ง)

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

44,000

40 โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย (13 แห่ง)

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

273,000

41 โครงการศูนย์ฝึกอบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจามัสยิด

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

19,000

42 โครงการบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

84,000
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จังหวัด
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สาคัญ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

43 กิจกรรมบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร
และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

66,000

44 กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทานองสรภัญญะ

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24,000

45 กิจกรรมประกวดบรรยายธรรม

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10,000

46 โครงการเข้าวัดวันธรรมพสวนะ

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10,000

47 โครงการยกย่องผู้ทาประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5,000

48 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10,000

49 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาทาง
วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10,000

50 การประชุมบริหารคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด/ระดับอาเภอ/ระดับตายบ

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

21,500

51 โครงการขับเคลื่อนภารกิจเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

207,000

52 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตาม
พระราชบัญญัติภาพยนต์ และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551
ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

100,000
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53 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวันมาฆบูชาอาเซียน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

60,000

54 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวันวิสาขบูชาและเทศกาลวิสาขบูชา
อาเซียน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

60,000

55 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และ
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
อาเซียน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

60,000

56 กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

60,000

57 อ่างเก็บน้าห้วยไม้ซางพร้อมระบบส่งน้า

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

58 โครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กและเยาวชน
(สงเคราะห์เด็กในครอบครัวฯ)

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

200,000

59 โครงการเงินอุดหนุนครอบครัวทดแทนเพื่อ
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กฝน
ครอบครัวอุปถัมภ์

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

840,000
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60 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3,334,000

61 โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24,000

62 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

500,000

63 การให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

900,000

64 โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ชาวยคนพิการ

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

147,750

65 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
66 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพโรงเรียนขยาย
โอกาส

สพป.มส1

250,000

สพป.มส1

200,000

67 ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สพป.มส1

140,000
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68 การเตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพสู่
ประชาคมอาเชียน

สพป.มส1

69 โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อาเภอขุนยวม

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

1,980,000

70 โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎร บริเวณป่าลุ่มน้าของ-ลุ่มน้า
ปาย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.แม่ฮ่องสอน

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

244,750

71 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้าปาย ตาม
พระราชดาริ (ศูนย์โป่งแดง)

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

876,750

72 อบรมหมอดินอาสา

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

217,900

73 โครงการขยายผลโครงการหลวง (จัดทาระบบ
อนุรักษ์ดินและน้า)

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

8,145,000

74 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (จัดทาระบบอนุรักษ์ดิน
และน้า)

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

1,086,000

75 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

20,000,000

76 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

99,000

77 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้าเทศบาลฯเพื่อเป็น
สถานที่ออกกาลังกายและฝึกนักเรียน นักกีฬา

กองการสาธารณสุข

รวม

70,000

1,000,000
67,783,020
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งบท้องถิ่น
1 พี่สอนเสริม น้องเรียนเพิ่ม
2 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร

อบต.สันติคีรี

440,000

อบต.ห้วยผา

120,000

3 เสริมสร้างและเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพของ ครัวเรือน

อบต.ห้วยผา

100,000

4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช
5 อบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน
ตาบลห้วยผา

อบต.ห้วยผา

100,000

อบต.ห้วยผา

120,000

6 ก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ( ศสมช. )
หมู่ที่ 1 - 8

อบต.ห้วยผา

800,000

7 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8 สนับสนุนเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้าขนาดเล็ก
9 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์

อบต.ห้วยผา

800,000

อบต.ห้วยผา
อบต.ห้วยผา

500,000
100,000

10 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทางานช่วงปิด
ภาคเรียน (แผนชุมชน)

อบต.ปางมะผ้า

30,000

11 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
12 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

อบต.ปางมะผ้า

2,900,000

อบต.ปางมะผ้า

1,500,000

13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
เพื่อเพิ่มทักษะ (จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ) (แผนชุมชน)

อบต.ปางมะผ้า

100,000

14 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
15 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

อบต.ปางมะผ้า

3,000,000

อบต.ปางมะผ้า

796,800
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16 โครงการจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยหนาว (แผนชุมชน)

อบต.ปางมะผ้า

200,000

17 โครงการอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่าลาหู่ (กินวอ)
(แผนชุมชน)

อบต.ปางมะผ้า

150,000

18 โครงการจัดงาน “ของดีปางมะผ้า กีฬาสามัคคี
ประเพณีชนเผ่า” ประจาปี 2559

อบต.ปางมะผ้า

150,000

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านห้วยเฮี๊ยะ – บ้านน้าจาง (แผน
ชุมชน)

อบจ.มส

5,000,000

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านปางคาม – น้าจาง (แผนชุมชน)

อบต.ปางมะผ้า

5,000,000

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างบ้านผาเผือก – บ้านน้าจาง (แผนชุมชน)

อบต.ปางมะผ้า

5,000,000

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหว่าง บ้านผาเผือก – ผาแดง (แผนชุมชน)

อบต.ปางมะผ้า

5,000,000

23 โครงการก่อสร้างศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
(แผนชุมชน)

อบจ.มส.

3,000,000

24 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมตาบลปางมะผ้า
(แผนชุมชน)

อบจ.มส.

5,000,000

25 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการอุปโภค –
บริโภค (แผนชุมชน)

อบจ.มส.

3,000,000

67

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

26 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
ลาห้วยแม่ละนา (แผนชุมชน)

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

อบจ.มส.

68

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

5,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าตาบลปางมะผ้า (แผน
ชุมชน)

อบจ.มส.

5,000,000

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แผนชุมชน)

อบจ.มส.

5,000,000

29 โครงการขุดสระเก็บน้า/เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร (แผนชุมชน)

อบจ.มส.

2,000,000

30 โครงการระบบประปาเพื่อการเกษตร (แผนชุมชน)

อบจ.มส.

2,000,000

31 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนชุมชน)

อบจ.มส.

2,000,000

32 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1
– 11 (แผนชุมชน)

อบจ.มส.

2,000,000

33 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อม
สถานที่ออกกาลังกายของตาบล

อบต.แม่นาเติง

2,500,000

34 โครงการก่อสร้างอาคารโรงผลิตปุ๋ย
วัชพืชของตาบล

อบต.แม่นาเติง

1,000,000

35 โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าOTOP
ตาบลแม่นาเติง

อบต.แม่นาเติง

1,900,000

36 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านป่ายางไปรอย
พระพุทธบาท

อบต.แม่นาเติง

8,500,000

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วงสร้อย
เชื่อมหย่อมบ้านป่ายาง (เส้นพื้นที่การเกษตร)

อบต.แม่นาเติง

14,800,000

38 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากทางหลวชนบท
1095 - บ้านม่วงสร้อย หมู่ที่ 3

อบต.แม่นาเติง

6,400,000

69

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

39 โครงการก่อสร้างน้าประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่
บ้านหมอแปง ม.4

อบต.แม่นาเติง

3,600,000

40 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก
บ้านนาจลอง

อบต.แม่นาเติง

600,000

41 โครงการก่อสร้างโรงกาจัดขยะตาบลแม่นาเติง
42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดบ้าน
นาจลอง ม.11

อบต.แม่นาเติง

25,000,000

อบต.แม่นาเติง

800,000

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร
บ้านนาจลอง ม.11 ยาว 800 เมตร กว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร

อบต.แม่นาเติง

2,200,000

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด (หน้า
วัดบ้านนาจลอง ) 800 เมตรบ้านนาจลอง ม.11

อบต.แม่นาเติง

2,800,000

45 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
สาธารณะ ขุดถนนใหม่ขยายถนน หมู่ที่ 1-9 ใน
การสัญจรไปมา และขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส่วนโยธา

5,000,000

46 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เพื่อในการ
คมนาคมสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าทางการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้า
47 เกษตร

ส่วนโยธา

5,000,000

ส่วนโยธา

5,000,000

ส่วนโยธา

5,000,000

คสล.การขุดลอกลาเหมือง และหน้าฝายกั้นน้า
48 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
น้าประปา ถังเก็บน้า พักน้า ท่อส่งน้าและการขุด
เจาะบ่อน้าบาดาล
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49 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ไฟกิ่งและขยายเขตการใช้ไฟฟ้า

ส่วนโยธา

3,000,000

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.และก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้าเพื่อการเกษตร

ส่วนโยธา

2,000,000

51 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์
ต่างๆ

ส่วนโยธา

2,000,000

52 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าเฉลิมพระเกียรติ ตาม
แนวทางพระราชดาริ

สานักปลัด

50,000,000

53 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันและอาหารเสริม
นมแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

สานักปลัด

5,000,000

54 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
การจัดจ้างครูพี่เลี้ยงและก่อสร้างปรับปรุงศูนย์
พัฒนาฯ

สานักปลัด

2,000,000

55 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส

สานักปลัด

4,000,000

56 โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆ ของชนเผ่าในตาบลหมอกจาแป่

สานักปลัด

700,000

57 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลากรของท้องถิ่น

สานักปลัด

500,000

58 โครงการป่ากินได้

อบต.แม่สามแลบ

200,000
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59 โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
60 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้าน

อบต.แม่สามแลบ

100,000

อบต.แม่สามแลบ

50,000

61 สนับสนุนวัสดุทาคอกเลี้ยงสัตว์ หมู่ 8 บ้านห้วย
กระต่าย

อบต.แม่สามแลบ

100,000

62 จัดอุดหนุนโครงการหลวง
63 โครงการจัดตั้งธนาคารข้าว

อบต.แม่สามแลบ

20,000

อบต.แม่สามแลบ

20,000

64 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษา
เขียน “ปาเกอญอ”

อบต.แม่เหาะ

20,000

65 โครงการหมอครอบครัว/การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
(Home Health Care)

อบต.แม่เหาะ

20,000

66 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
67 โครงการรณรงค์การให้ความรู้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

อบต.แม่เหาะ

20,000

อบต.แม่เหาะ

30,000

68 โครงการพ่นหมอกควันกาจัดยุงก้นปล่องและ
ยุงลาย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และใน
แหล่งชุมชน

อบต.แม่เหาะ

80,000

69 โครงการโภชนาการปลอดภัย
70 โครงการน้าดื่มสะอาดในชุมชน

อบต.แม่เหาะ

80,000

อบต.แม่เหาะ

50,000

71 โครงการส่งเสริมชีวอนามัย (เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพแข็งแรงให้กับเกษตรกร)

อบต.แม่เหาะ

20,000

72 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลแม่เหาะ

อบต.แม่เหาะ

100,000
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73 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขต
ตาบลขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

100,000

74 โครงการอุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
อาเภอขุนยวมตามโครงการประชุมวิชาการและ
ร่วมกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

50,000

75 โครงการป้องกันกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

10,000

76 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็ก
และเด็กนักเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

561,680

77 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กและ
เด็กนักเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

945,560

78 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

45,000

79 โครงการส่งเสริมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

50,000

80 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อย
โอกาส ประจาปี 2560

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

10,000

81 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

23,800

82 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครู
(ร.ร.บ้านแม่สุริน)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

50,000
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83 โครงการขอครูพี่เลี้ยง (ร.ร.บ้านแม่สะเป่ใต้)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

50,000

84 โครงการสนับสนุนงบประมาณจ้างครูพี่เลี้ยง
(ร.ร.เขตพื้นที่อาเภอขุนยวมห้องเรียนบ้านห้วย
ฟาน)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

30,000

85 โครงการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรมใน
สถานศึกษา (ร.ร. บ้านแม่สุริน)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

86 โครงการส่งเสริมพัฒนาทางกาย โรงเรียนเขต
พื้นที่อาเภอขุนยวม (ห้องเรียนห้วยฟาน - ห้วยฮุง)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

4,000

87 โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับ
เด็กนักเรียน โรงเรียนเขตพื้นที่อาเภอขุนยวม
(ห้องเรียนห้วยฮุง - ห้วยฟาน)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

4,000

88 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สุริน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

10,000

89 โครงการสนับสนุน เบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

3,500,000

90 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค บ้านขุนยวม หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

300,000

91 โครงการส่งเสริมการปลูกพริกกะเหรี่ยง (เกษตร
อาเภอขุนยวม)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

92 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลแบบสวนหลังบ้าน
(เงาะ ลองกอง) เกษตรอาเภอขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม
74
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93 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (ไก่พันธุ์ไข่)
บ้านขุนยวม หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

57,750

94 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (สุกรพันธุ์พื้นเมือง)
บ้านขุนยวม หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

60,000

95 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ตาบลขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

100,000

96 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้สาร ชีวภัณฑ์
เพื่อป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในนาข้าว

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

38,600

97 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสาคัญของ
การส่งเสริมประเพณี ศาสนา และเทศกาลต่างๆ
ของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

20,000

98 โครงการอุดหนุนประเพณี วัฒนธรรมหมู่บ้านใน
เขต องค์การบริหารส่วนตาบลขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

120,000

99 โครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม อบต.ขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

30,000

100 โครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยใหญ่ในชุมชน
หมู่ที่ 3 บ้านแม่สุริน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

101 โครงการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และ ลูกจ้าง
ผู้นาชุมชน อบต.ขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

100,000

102 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/สมาชิก
สภาท้องถิ่น อบต.ขุนยวมประจาปี 2560

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

10,000
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103 โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ประจาปี 2560

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

10,000

104 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

200,000

105 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
อาเภอขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

30,000

106 โครงการ อบต.ขุนยวม เคลื่อนที่ ประจาปี

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

50,000

107 โครงการส่งเสริมการจัดทาเวทีประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

30,000

108 โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานเพื่อบริการ
ประชาชน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

5,000,000

109 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้า คสล. จากบ้านแพ
มกลาง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านร้องแหย่ง หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งยาว

7,500,000

110 โครงการโครงการส่งเสริมครอบครัวต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าโป่ง

20,000

111 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าโป่ง

50,000

112 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวทางโดยเสริมผิว
แอสฟัลค์ติก คอนกรีต

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

20,000,000

113 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เมืองแปง –
ห้วยไม้ดา (สาย มส. 4005)

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000
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114 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วยหีด
เชื่อมระหว่างบ้านสบสา หมู่ที่ 4 – บ้านผาสาราญ
หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,632,200

115 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 4 (2
ฟาก) ด้านข้างสถานีตารวจภูธรปาย ตั้งแต่ปาย
ซอยถึงรางระบายน้าเดิม

เทศบาลตาบลปาย

600,000

116 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 4 (2
ฟาก) ด้านข้างสถานีตารวจภูธรปายทิศ
ตะวันออกตั้งแต่บ้านปุ๊กกี้ถึงสะพานข้ามห้วยม่วง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 4
117 กอน

เทศบาลตาบลปาย

2,000,000

เทศบาลตาบลปาย

750,000

118 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 6 (ฝั่ง
ขวา) ตั้งแต่ทางแยก 1095 ถึงหน้าบ้านนางกัลยา
ศรีไพร

เทศบาลตาบลปาย

1,200,000

119 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 6 (ฝั่ง
ซ้าย) ตั้งแต่สวนหม่อนถึงวัดหมากลาง

เทศบาลตาบลปาย

1,000,000

120 โครงการปรับปรุงผิวจราจรและเสริมไหล่ทางถนน
ในเขตเทศบาลตาบลปาย

เทศบาลตาบลปาย

1,000,000

121 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงรางระบาย
น้าในเขตเทศบาลตาบลปาย

เทศบาลตาบลปาย

1,000,000

122 โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4
ด้านข้างโรงฆ่าสัตว์

เทศบาลตาบลปาย

500,000

ด้านข้างโรงเรียนปาย หลังบ้านนายสุทิตย์ ประยูร
ไทย
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123 โครงการปรับปรุงฟุตบาทสานักงานเทศบาล
ตาบลปาย

เทศบาลตาบลปาย

500,000

124 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลตาบลปาย

เทศบาลตาบลปาย

5,000,000

125 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ
126 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลปาย

เทศบาลตาบลปาย
เทศบาลตาบลปาย

448,000

127 โครงการส่งเสริมอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
อนุบาลปาย (เวียงใต้)

เทศบาลตาบลปาย

780,000

128 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน (อุดหนุน
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้))

เทศบาลตาบลปาย

1,600,000

129 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขต
ตาบลขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

100,000

130 โครงการอุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
อาเภอขุนยวมตามโครงการประชุมวิชาการและ
ร่วมกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

50,000

131 โครงการป้องกันกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

10,000

132 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็ก
และเด็กนักเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

561,680
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133 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กและ
เด็กนักเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

945,560

134 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

45,000

135 โครงการส่งเสริมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

50,000

136 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อย
โอกาส ประจาปี 2560

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

10,000

137 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

23,800

138 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครู
(ร.ร.บ้านแม่สุริน)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

50,000

139 โครงการขอครูพี่เลี้ยง (ร.ร.บ้านแม่สะเป่ใต้)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

50,000

140 โครงการสนับสนุนงบประมาณจ้างครูพี่เลี้ยง (ร.ร.
เขตพื้นที่อาเภอขุนยวมห้องเรียนบ้านห้วยฟาน)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

30,000

141 โครงการส่งเสริมพัฒนาทางกาย โรงเรียนเขต
พื้นที่อาเภอขุนยวม (ห้องเรียนห้วยฟาน - ห้วยฮุง)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

4,000

142 โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับ
เด็กนักเรียน โรงเรียนเขตพื้นที่อาเภอขุนยวม
(ห้องเรียนห้วยฮุง - ห้วยฟาน)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

4,000
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143 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สุริน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

10,000

144 โครงการสนับสนุน เบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

3,500,000

145 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค บ้านขุนยวม หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

300,000

146 โครงการส่งเสริมการปลูกพริกกะเหรี่ยง (เกษตร
อาเภอขุนยวม)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

147 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลแบบสวนหลังบ้าน
(เงาะ ลองกอง) เกษตรอาเภอขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

37,450

148 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (ไก่พันธุ์ไข่)
บ้านขุนยวม หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

57,750

149 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (สุกรพันธุ์พื้นเมือง)
บ้านขุนยวม หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

60,000

150 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ตาบลขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

100,000

151 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้สาร ชีวภัณฑ์
เพื่อป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในนาข้าว

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

38,600

152 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสาคัญของ
การส่งเสริมประเพณี ศาสนา และเทศกาลต่างๆ
ของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

20,000

80

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

153 โครงการอุดหนุนประเพณี วัฒนธรรมหมู่บ้านใน
เขต องค์การบริหารส่วนตาบลขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

120,000

154 โครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม อบต.ขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

30,000

155 โครงการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และ ลูกจ้าง
ผู้นาชุมชน อบต.ขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

100,000

156 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/สมาชิก
สภาท้องถิ่น อบต.ขุนยวมประจาปี 2560

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

10,000

157 โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ประจาปี 2560

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

10,000

158 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

200,000

159 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
อาเภอขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

30,000

160 โครงการ อบต.ขุนยวม เคลื่อนที่ ประจาปี

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

50,000

161 โครงการส่งเสริมการจัดทาเวทีประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

30,000

162 โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานเพื่อบริการ
ประชาชน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

5,000,000

163 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้า คสล. จากบ้านแพ
มกลาง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านร้องแหย่ง หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งยาว

7,500,000
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164 โครงการโครงการส่งเสริมครอบครัวต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าโป่ง

20,000

165 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าโป่ง

50,000

166 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวทางโดยเสริมผิว
แอสฟัลค์ติก คอนกรีต

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

20,000,000

167 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เมืองแปง – ห้วย
ไม้ดา (สาย มส. 4005)

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

168 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วยหีด เชื่อม
ระหว่างบ้านสบสา หมู่ที่ 4 – บ้านผาสาราญ
หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,632,200

169 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 4 (2
ฟาก) ด้านข้างสถานีตารวจภูธรปาย ตั้งแต่ปาย
ซอยถึงรางระบายน้าเดิม

เทศบาลตาบลปาย

600,000

170 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 4 (2
ฟาก) ด้านข้างสถานีตารวจภูธรปายทิศ
ตะวันออกตั้งแต่บ้านปุ๊กกี้ถึงสะพานข้ามห้วยม่วง
กอน
171 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 4
ด้านข้างโรงเรียนปาย หลังบ้านนายสุทิตย์
ประยูรไทย

เทศบาลตาบลปาย

2,000,000

เทศบาลตาบลปาย

750,000
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ความ
สาคัญ
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ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

172 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 6 (ฝั่ง
ขวา) ตั้งแต่ทางแยก 1095 ถึงหน้าบ้านนางกัลยา
ศรีไพร

เทศบาลตาบลปาย

1,200,000

173 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 6 (ฝั่ง
ซ้าย) ตั้งแต่สวนหม่อนถึงวัดหมากลาง

เทศบาลตาบลปาย

1,000,000

174 โครงการปรับปรุงผิวจราจรและเสริมไหล่ทางถนน
ในเขตเทศบาลตาบลปาย

เทศบาลตาบลปาย

1,000,000

175 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงรางระบาย
น้าในเขตเทศบาลตาบลปาย

เทศบาลตาบลปาย

1,000,000

176 โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4
ด้านข้างโรงฆ่าสัตว์

เทศบาลตาบลปาย

500,000

177 โครงการปรับปรุงฟุตบาทสานักงานเทศบาล
ตาบลปาย

เทศบาลตาบลปาย

500,000

178 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลตาบลปาย

เทศบาลตาบลปาย

5,000,000

179 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ
180 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลปาย

เทศบาลตาบลปาย
เทศบาลตาบลปาย

448,000

181 โครงการส่งเสริมอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
อนุบาลปาย (เวียงใต้)

เทศบาลตาบลปาย

780,000

182 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน (อุดหนุน
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้))

เทศบาลตาบลปาย

1,600,000
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ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

183 โครงการส่งเสริมศูนย์เศษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ

50,000

184 โครงการส่งเสริมการเพาะชากล้าไม้ในครัวเรือน
(ป๊อกวิทยาทรายมูลเสนอ)

30,000

185 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยค่าวิเคราะห์ดิน
(สานักงาน เกษตร. อ.ขุนยวม)

24,800

186 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธ์ดี
(กข.21) (สานักงานเกษตร อ.ขุนยวม)

23,900

187 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลแบบสวนหลังบ้าน
(เงาะ,ลองกอง) (สานักงานเกษตร อ.ขุนยวม)

49,100

188 สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาล

3,587,200

189 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และ ศพด.
ในเทศบาล

1,692,447

190 เงินเบี้ยยังชีพคนชรา
191 เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

4,000,000
900,000

192 โครงการจัดตั้งคลินิกชุมชน (ป๊อกศาลเจ้าเสนอ)
(แผนชุมชน)

500,000

193 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้าเทศบาลฯเพื่อเป็น
สถานที่ออกกาลังกายและเพื่อเป็นสถานที่ออก
กาลังกายและฝึกนักเรียน นักกีฬา

1,000,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

194 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทาไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า
(ป๊อก ส.ภูธร,ป๊อกกลางตลาด,ป๊อกศาลเจ้า)(แผน
ชุมชน)

30,000

195 โครงการอบรมเลี้ยงปลาในบ่อ (ป๊อกกลางตลาด)
(แผนชุมชน

30,000

รวม

358,470,327
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย
ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วยดาเนินการ
กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการ
อนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
1 โครงการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการ จานวนพื้นทีป่ ่าไม้
มีส่วนร่วมในการ
ถูกบุกรุกทาลาย
อนุรกั ษ์ปลูกป่าสร้าง
เพิ่มมากขึ้น
รายได้ พัฒนาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ 3 ยัง่ ยืน
ในประเด็นที่ 3.3
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

45,299,400

1.1 กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมในเขตพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮ่องสอน

2,484,000

1.2 กิจกรรมฝึกอบรมประสิทธิภาพในการ
ปูองกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮ่องสอน

250,800

1.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
สวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮ่องสอน

815,000
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ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

1.4 กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้จงั หวัดแม่ฮ่องสอน

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮ่องสอน

511,400

1.5 กิจกรรมจัดทาฝายชะลอน้าสร้างความ
ชุม่ ชืน้ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขต
ปุาสงวนแห่งชาติ

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮ่องสอน

5,000,000

1.6 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้าสร้างความ
ชุม่ ชืน้ ในเขตปุาอนุรักษ์

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง

10,000,000

1.7 กิจกรรมปลูกปุา 3 อย่าง ประโยชน์ 4
อย่าง ในพื้นที่ปุาเสือ่ มโทรม

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง

7,000,000

1.8 กิจกรรมเสริมสร้างความสมดุลระบบนิเวศ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง

17,014,200

1.9 กิจกรรมปลูกจิตสานึกในใจเยาวชนในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปุาและระบบนิเวศน์

กองพันทหารราบที่ 5
กรมทหารราบที่ 7

1,024,000

1.10 กิจกรรมปลูกเสริมปุาทดแทน เพื่อการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อม

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮ่องสอน

1,200,000

84

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควัน ไฟป่า และมลภาวะโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่าโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม

1. ร้อยละของ
จานวนวันทีม่ ี
ปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กเฉลีย่
รายวันอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน
2. จานวนการ
เกิดจุดพิกัด
ความร้อน
(Hotspot)
ในจังหวัด

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 3 ยัง่ ยืน
ในประเด็นที่ 3.3
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

งบประมาณ

27,044,900

2.1 กิจกรรมเฝูาระวังและปูองกันปัญหาหมอก
ควันไฟปุา

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

2.2 กิจกรรมปูองกันและปราบปรามการ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮ่องสอน

2,484,000

2.3 กิจกรรมส่งเสริมสาธิตการผลิตปุยหมัก
สูตรพระราชทานเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
ไฟปุา

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

2,659,900
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แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

2.4 กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอชังเพื่อลด
ปัญหาหมอกควันไฟปุา

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

1,400,000

2.5 กิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันไฟปุา ในพื้นที่ปุาอนุรักษ์โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง

10,500,000

2.6 กิจกรรมจัดทาแนวปูองกันไฟปุา ในพื้นที่
ปุาสงวนแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮ่องสอน

5,000,000

2.7 กิจกรรมปรับปรุงอาคารที่ทาการศูนย์
อานวยการปูองกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควัน

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,200,000

2.8 กิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา
2 แผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารราบที่ 17

801,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตรายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนและขยะ
อันตราย

ปริมาณขยะที่
สามารถจัดการได้

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 3 ยัง่ ยืน
ในประเด็นที่ 3.3
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

งบประมาณ

30,687,000

3.1 กิจกรรมศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสมในพื้นที่จงั หวัดแม่ฮ่องสอน

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

6,000,000

3.2 กิจกรรมก่อสร้างบ่อฝัง่ กลบขยะตามหลัก
สุขาภิบาลและจัดหาครุภัณฑ์ที่เกีย่ วข้อง

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับ เทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน

16,357,000
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ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ
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ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

3.3 กิจกรรมก่อสร้างระบบบาบัดสิง่ ปฏิกลู

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับ เทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน

2,000,000

3.4 กิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนและขยะอันตราย

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน

600,000

3.5 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่ลาน้อย
ร่วมกับ
อบต.แม่ลาหลวง

730,000
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ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

3.6 กิจกรรมก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ตาบล
ปางหมู อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ
อบต.ปางหมู

รวม
งบกระทรวง กรม

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

5,000,000

103,031,300

1 โครงการก่อสร้างเขือ่ นปูองกันตลิง่ ริมแม่น้า
แม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย ม.1 - บ้านทุ่ง
สารภีม.9 ต. แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
จ.แม่ฮ่องสอน (ต่อเนือ่ งเขือ่ นเดิม)
ความยาว 400 เมตร

สานักงานโยธาธิการ
และ ผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

28,000,000

2 โครงการก่อสร้างเขือ่ นปูองกันตลิง่ ลาน้า
แม่ยวม บริเวณหลังวัดสุพรรณรังษี (ด้าน
ใต้สะพานข้ามลาน้ายวม) ต.แม่สะเรียง
ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน
ความยาว 300 เมตร

สานักงานโยธาธิการ
และ ผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

21,000,000

3 โครงการก่อสร้างเขือ่ นปูองกันตลิง่ ลาน้า
แม่ยวม ช่วงสะพานข้ามลาน้าแม่ยวม ต.
แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ความ
ยาว 400 เมตร

สานักงานโยธาธิการ
และ ผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

20,000,000
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งบประมาณ

4 โครงการก่อสร้างเขือ่ นปูองกันตลิง่ ลาน้า
แม่ยวม บริเวณด้านใต้สะพานพะมะลอ
(ชุมชนบ้านโปุงใน) ต.บ้านกาศ
อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน
ความยาว 400 เมตร

สานักงานโยธาธิการ
และ ผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

28,000,000

5 โครงการก่อสร้างเขือ่ นปูองกันตลิง่ ริมแม่น้า
แม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย
อ.แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน ความยาว
300 เมตร

สานักงานโยธาธิการ
และ ผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

21,000,000

6 โครงการก่อสร้างเขือ่ นปูองกันตลิง่ ลาน้า
แม่ยวม บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ลาน้อย
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ความยาว 300 เมตร

สานักงานโยธาธิการ
และ ผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

13,500,000

7 โครงการก่อสร้างเขือ่ นปูองกันตลิง่ ริม
แม่น้ายวม บ้านแม่ทะลุ ต.สบเมย อ.สบ
เมย จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว 200 เมตร

สานักงานโยธาธิการ
และ ผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

10,000,000

8 โครงการก่อสร้างเขือ่ นปูองกันตลิง่
ลาน้าแม่เงา บ้านสบโขง ต.แม่สวด
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว 150
เมตร

สานักงานโยธาธิการ
และ ผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

10,500,000
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9 โครงการก่อสร้างเขือ่ นปูองกันตลิง่
ริมน้าปาย บ้านปางหมู ต.ปางหมู
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ความยาว 300 เมตร

สานักงานโยธาธิการ
และ ผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

21,000,000

10 โครงการก่อสร้างเขือ่ นปูองกันตลิง่ ริมแม่น้า
แม่ลาหลวง บ้านสันติพัฒนา
ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย
จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว 250 เมตร

สานักงานโยธาธิการ
และ ผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

12,500,000

11 โครงการก่อสร้างเขือ่ นปูองกันตลิง่ ริม
แม่น้ายวม บ้านแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบ
เมย
จ.แม่ฮ่องสอน ความยาว 200 เมตร
12 โครงการ "รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"
ลุม่ น้าปาย

สานักงานโยธาธิการ
และ ผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

10,000,000

ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตร
แม่ฮ่องสอน

290,500

13 โครงการ "รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"
ลุม่ น้าแม่สะงา

ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตร
แม่ฮ่องสอน

156,500

14 โครงการ "รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน" ลุม่ น้าแม่สะมาด

ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตร
แม่ฮ่องสอน

149,000
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15 โครงการ "รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"
ลุม่ น้าของ

ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตร
แม่ฮ่องสอน

16 ฝายบ้านห้วยฟานพร้อมระบบส่งน้า

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

30,000,000

17 ระบบส่งน้าฝายแม่จอน (ระยะที่ 2)

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

40,500,000

18 สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้า
บ้านแม่เตี๋ย

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

20,000,000

19 ปรับปรุงระบบส่งน้าฝายแม่สะเรียงฝัง่ ขวา
(ระยะที่ 3)

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

9,500,000

20 ปรับปรุงอาคารไซฟุอนแม่สะลาบ กม.
1+600 (ระบบส่งน้าฝายน้ายวม)

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

15,000,000

21 อาคารบังคับน้าบ้านอมพายใต้พร้อม
ระบบส่งน้าและบ่อเก็บน้าคสล. จัดหาน้า
สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
แม่สะเรียง

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

9,800,000

22 อาคารบังคับน้าบ้านทียาเพอพร้อมระบบ
ส่งน้าและบ่อเก็บน้า คสล. โครงการขยาย
ผลโครงการหลวงสบเมย

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

9,500,000

92

102,500

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

23 อาคารบังคับน้าห้วยไร่และอาคารบังคับ
น้าห้วยผาพร้อมระบบส่งน้า โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงห้วยฮะ

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

13,000,000

24 ปรับปรุงระบบส่งน้าฝายห้วยผึง้

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

7,500,000

25 ปรับปรุงระบบผันน้าอ่างเก็บน้าห้วย
แม่ฮ่องสอน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงข่ายอ่างเก็บน้า อันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ ลุม่ น้าปาย)

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

15,000,000

26 ปรับปรุงระบบส่งน้าฝายปางหมู

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

9,500,000

27 ปรับปรุงระบบส่งน้าฝายแม่จา๋

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

9,500,000

28 ปรับปรุงระบบส่งน้าฝายห้วยแม่ยาน
จัดหาน้าสนับสนุนโครงการอนุรักษ์แหล่ง
พันธุกรรมไม้สัก และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ราษฎรบ้านมะโนรา

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

15,000,000

29 ปรับปรุงตัวเขือ่ นพร้อมฐานรากเขือ่ นและ
อาคาร

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

18,000,000
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30 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรม
เขือ่ นพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ
เขือ่ นโปุงอ่อน จ.แม่ฮ่องสอน

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

14,000,000

31 พนังปูองกันน้ากัดเซาะตลิง่ ลาน้าปาย
บ้านทุ่งโปุง

ชลประทานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

6,000,000

32 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลด
การใช้สารเคมีทางการเกษตร (คลินิก
เกษตรเคลือ่ นที)่

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

97,500

33 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพ
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

2,128,750

34 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

15,000

35 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

12,260,000

36 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าพื้นที่ลมุ่ - ดอน
- สูง

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

9,000,000

37 การอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อปูองกันและ
บรรเทาอุทกภัย

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

5,480,000

38 การปูองกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน

2,442,000

รวม

469,421,750

94

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

งบท้องถิ่น
1 จัดซือ้ อุปกรณ์ดับไฟปุา

อบต.สันติคีรี

50,000

2 ส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

อบต.ห้วยผา

50,000

3 โครงการพัฒนาแหล่งน้า (ขุดลอก)
(แผนชุมชน)

อบจ.มส

3,000,000

4 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้า (แผนชุมชน)

อบจ.มส

3,000,000

5 โครงการก่อสร้างบ่อกาจัดขยะแบบฝังกลบ
(แผนชุมชน)

อบจ.มส

2,000,000

6 โครงการปูองกันแก้ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน ตาบลหมอกจาแปุ

อบจ.มส

500,000

7 โครงการบริหารจัดการปัญหาขยะในชุมชน
การเก็บ การคัดแยก การทาลายขยะ
และขุดกลบบ่อขยะ

อบจ.มส

500,000

8 โครงการบ้านเล็กในปุาใหญ่

อบต.แม่เหาะ

50,000

9 โครงการจัดทาฝายชะลอการไหลของน้า

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

120,000

10 โครงการปลูกปุาทดแทนพื้นที่ปุาเสือ่ ม
โทรมในพื้นที่ตาบลขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

50,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

11 โครงการเพาะกล้าไม้ยืนต้นและกล้าไม้ผล
เพื่อส่งเสริมการปลูกปุาชุมชนฯ (ศูนย์วิจยั
ผลผลิตปุาไม้)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

20,000

12 โครงการส่งเสริมการบวชปุาต้นน้าชุมชน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

20,000

13 โครงการปลูกหญ้าแฝก

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

10,000

14 โครงการออกข้อบัญญัติเรือ่ งการจัดกา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตาบล
ขุนยวม(บวชปุา/ปลูกปุา/บวชปลา)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

200,000

15 โครงการปูองกันแก้ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน ระดับตาบล/หมูบ่ ้าน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

180,000

16 โครงการจัดทาแนวกันไฟรอบหมูบ่ ้าน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

30,000

17 โครงการการสารวจข้อมูลเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

200,000

18 โครงการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะประจา
หมูบ่ ้านในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

500,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

19 โครงการจัดซือ้ ถังขยะ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

200,000

20 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายชะลอความ
ชุม่ ชืน้

องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ลาน้อย

110,000

21 โครงการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยและสิง่ ปฏิกลู แบบองค์รวม

เทศบาลตาบลปาย

250,000

22 โครงการจัดทาฝายชะลอการไหลของน้า

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

120,000

23 โครงการปลูกปุาทดแทนพื้นที่ปุาเสือ่ ม
โทรมในพื้นที่ตาบลขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

50,000

24 โครงการเพาะกล้าไม้ยืนต้นและกล้าไม้ผล
เพื่อส่งเสริมการปลูกปุาชุมชนฯ (ศูนย์วิจยั
ผลผลิตปุาไม้)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

20,000

25 โครงการส่งเสริมการบวชปุาต้นน้าชุมชน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

20,000

26 โครงการปลูกหญ้าแฝก

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

10,000

27 โครงการออกข้อบัญญัติเรือ่ งการจัดกา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตาบล
ขุนยวม(บวชปุา/ปลูกปุา/บวชปลา)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

200,000

97

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบประมาณ

28 โครงการปูองกันแก้ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน ระดับตาบล/หมูบ่ ้าน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

180,000

29 โครงการจัดทาแนวกันไฟรอบหมูบ่ ้าน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

30,000

30 โครงการการสารวจข้อมูลเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

200,000

31 โครงการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะประจา
หมูบ่ ้านในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลขุนยวม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

500,000

32 โครงการจัดซือ้ ถังขยะ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุนยวม

200,000

33 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายชะลอความ
ชุม่ ชืน้

องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ลาน้อย

110,000

34 โครงการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยและสิง่ ปฏิกลู แบบองค์รวม

เทศบาลตาบลปาย

250,000

35 โครงการฝึกอบรมการขยายพันธ์ไม้ ผลไม้
ไม้ประดับ กล้วยไม้(ปฺอกเด่นยางแดง,กุง
เจ้าราช)(แผนชุมชน)

30,000

รวม

12,960,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อย
ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วยดาเนินการ
กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน
1 โครงการปกป้องสถาบันและ
การปรองดองสมานฉันท์

กลยุทธ์ที่ 1 การ
จานวนกิจกรรมการ
ปกป้องสถานบันและ เชิดชูสถาบัน
การปรองดองสมานฉันท์ พระมหากษัตริย์
และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

ประเด็นที่ 1 มั่นคง
ในประเด็นที่ 1.2
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์

14,937,600

1.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ถึงความเป็นมา
และความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,000,000

1.2 กิจกรรมเดินรณรงค์เสริมสร้างความ
เข้มแข็งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

500,000

1.3 กิจกรรมอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพแกนนา
ในการสร้างความปรองดอง

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

1.4 กิจกรรมอบรมสร้างจิตสานึกที่ดตี อ่
สถาบันพระมหากษัตริย์

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,300,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

1.5 กิจกรรมจัดทาป้ายสร้างจิตสานึกที่ดตี อ่
สถาบันพระมหากษัตริย์

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

100,000

1.7 กิจกรรมปกป้องสถาบันและการ
ปรองดองสมานฉันท์ในพืน้ ที่อาเภอ
แม่ลาน้อย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอ
แม่ลาน้อย

3,000,000

1.8 กิจกรรมปกป้องสถาบันและการ
ปรองดองสมานฉันท์ในพืน้ ที่อาเภอ
แม่สะเรียง

ที่ทาการปกครอง
อาเภอ
แม่สะเรียง

300,000

1.9 กิจกรรมเทิดพระเกียรติเมืองสามหมอก
น้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ และบรมวงศานุวงศ์

สานักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

5,000,000

1.10 กิจกรรมสร้างจิตสานึกน้อมนาพระราช
กรณียกิจพระมหากษัตริ ย์สู่ชุมชน

กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 336

500,000

1.11 กิจกรรมฝึกลูกเสือชาวบ้าน

กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 337

1,237,600
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

2 โครงการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

1. จานวนผู้ติดยา
เสพติดลดลง
2. ร้อยละระดับ
หมู่บ้านเฝ้าระวัง
มาก (หมู่บ้านสี
แดง)ลดลง

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 1 มั่นคง
ในประเด็นที่ 1.4
การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ
(การลักลอบค้า
ยาเสพติด
การลักลอบค้าอาวุธ
สงคราม)

28,896,100

2.1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
แบบบบูรณาการ
2.1.1 กิจกรรมการบริหาร
จัดการแบบบบูรณาการ

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5,498,000

2.1.2 กิจกรรมเสริมสร้าง
ภูมิคมุ้ กันยาเสพติดแก่
เยาวชนนอกสถานศึกษา
"เยาวชนอาสาพลัง
สร้างสรรค์สังคม"

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,848,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

2.1.3 กิจกรรมสกัดกัน้ ยา
เสพติดในพืน้ ที่ตอนใน ใน
การตัง้ จุดตรวจ จุดสกัด

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

6,084,000

2.1.4 กิจกรรมเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของหมู่บา้ น/
ชุมชนในการป้องกันยาเสพ
ติดตามแนวทางประชารัฐ

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3,984,000

2.1.5 กิจกรรมจัดชุด
ปฏิบตั กิ ารออกลาดตระเวน
หาข่าวพิสูจน์ทราบพืน้ ที่
แหล่งซุกซ่อน และเส้นทาง
ลาเลียง สกัดกัน้ ซุ่มโจมตี
ตัง้ จุดตรวจจุดสกัดกัน้
และนาเข้ายาเสพติดตาม
แนวชายแดนเข้ามา
พืน้ ที่ตอนใน
ณ หมู่บา้ นเป้าหมาย

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สะเรียง
/ กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 337

980,000
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แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

2.1.6 กิจกรรมสกัดกัน้
การนาเข้ายาเสพติด
ทั้งทางบกและทางน้า
ในพืน้ ที่ชายแดน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่สะเรียง
ร่วมกับ
กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 337

100,000

2.1.7 กิจกรรมสกัดกัน้
การนาเข้ายาเสพติด
ตามแนวชายแดนในพืน้ ที่
อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอนร่วมกับ
กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 336

980,000

2.1.8 กิจกรรมประชารัฐ
รวมใจต้านภัย
ยาเสพติด

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอนร่วมกับ
กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 336

270,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

2.1.9 กิจกรรมการควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ยาเสพติดพืน้ ที่อาเภอ
ปางมะผ้า

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปางมะผ้า

100,000

2.1.10 กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งกองทุนแม่
แผ่นดิน

ที่ทาการปกครอง
อาเภอปางมะผ้า

300,000

2.1.11 กิจกรรมสนับสนุน
ด้านการข่าวเพือ่ ทาลาย
เครือข่ายยาเสพติด

หน่วยเฉพาะกิจทหาร
ราบที่ 17

600,000

2.1.12 กิจกรรมสกัดกัน้ ยา
เสพติดตามแนวชายแดน
และพืน้ ที่เป้าหมาย

หน่วยเฉพาะกิจทหาร
ราบที่ 17

1,700,000

2.2 กิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4,800,000

2.3 กิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้แก่แรงงานในและนอกระบบ

สานักงานแรงงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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852,100

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

2.4 กิจกรรมอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
ในสถานศึกษา

กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 336

300,000

2.5 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพืน้ ที่เป้าหมาย

กรมทหารราบที่ 7
กองพันทหารราบที่ 5

500,000

3 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้าง 1. จานวนครั้งที่
ความปลอดภัยในชีวิต ลดลงของการเกิด
และทรัพย์สิน
คดีประทุษร้านต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
เทียบกับค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี

3.1 กิจกรรมปรับปรุงติดตัง้ ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ประเด็นที่ 1 มั่นคง
ในประเด็นที่ 1.6
การดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชนในพื้นที่
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
แม่ลาน้อย
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24,335,400

15,880,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

3.2 กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
3.2.1 กิจกรรมฝึกอบรม
เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ของชุดรักษา
ความสงบเรียบร้อยประจา
หมู่บา้ น (ชรบ.)

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3,462,200

3.2.2 กิจกรรมรณรงค์ลด
ละ เลิกเหล้า อบายมุข
ภายในพืน้ ที่อาเภอขุนยวม
โดยการฝึกอบรมกลุ่ม
อาสาสมัครเพือ่ นาไปขยายล
ในชุมชน/หมู่บา้ น

ที่ทาการปกครอง
อาเภอขุนยวม

600,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

3.3 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพบูรณา
การด้านการข่าวและความมั่นคงในพืน้ ที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.3.1 กิจกรรมชุมชน
เข้มแข็งป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ตารวจภูธรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

450,000

3.3.2 กิจกรรมฝึกอบรม
เพิม่ พูนประสิทธิภาพ
ข้าราชการตารวจในด้าน
การป้องกันอาชญากรรม
และความมั่นคง

ตารวจภูธรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1,943,200

กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 336

2,000,000

3.4 กิจกรรมอาสาสมัครตารวจตระเวน
ชายแดนร่วมรัฐบริการประชาชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
พัฒนาเพื่อความมั่นคงอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริและหมู่บ้าน
ยามชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม
และพัฒนาหมู่บ้าน
พัฒนา
เพื่อความมั่นคงอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริและ
หมู่บ้านยามชายแดน

1.จานวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ประเด็นที่ 1 มั่นคง
ในประเด็นที่ 1.6
การดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชนในพื้นที่

5,359,280

4.1 กิจกรรมปรับปรุงติดตัง้ หอกระจายข่าว
ประจาหมู่บา้ นพัฒนาเพือ่ ความมั่นคง
พืน้ ที่ชายแดนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,700,000

4.2 กิจกรรมออกตรวจติดตามหมู่บา้ น
ชายแดนและหมู่บา้ นยามชายแดน
เพือ่ ความมั่นคง

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,071,000

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบอนุรักษ์
ในพืน้ ที่ปา่ ต้นน้าอย่างยัง่ ยืน

สานักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

388,280
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

4.4 กิจกรรมขยายผลโครงการกองทุน
แม่ของแผ่นดิน

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

2,000,000

4.5 กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์กบั ทหารเมียนมา

กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดน
ที่ 336

200,000

5 โครงการการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

กลยุทธ์ที่ 4 : การ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และ
การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

1.ร้อยละของชุมชน
ที่ได้รับการส่งเสริม
ให้เป็นเครือข่ายใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ประเด็นที่ 1 มั่นคง
ในประเด็นที่ 1.6
การดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชนในพื้นที่

5.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ หนึ่งตาบล
หนึ่งทีมกูภ้ ัย

สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

5.2 กิจกรรมอาสาสมัครจราจรร่วมป้องกัน
และลดอุบตั เิ หตุทางถนนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ตารวจภูธรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
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4,626,000

2,743,000

450,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

5.3 กิจกรรมประชารัฐร่วมใจเตรียมพร้อม
ป้องกันภัยในบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รวม

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
1,433,000

78,154,380

งบกระทรวง กรม
1 โครงการจัดตัง้ หมู่บา้ นยามชายแดน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
บ้านแม่ส่วยอู

ศูนย์วิจัยข้าว
แม่ฮ่องสอน

58,000

2 โครงการจัดตัง้ หมู่บา้ นยามชายแดนฯ
บ้านอาโจ้ ต.นาปูป่ อ้ ม อ.ปางมะผ้า
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์วิจัยข้าว
แม่ฮ่องสอน

195,500

3 โครงการจัดตัง้ หมู่บา้ นยามชายแดนฯ
บ้านดอยผักกูด ต.เวียงเหนือ อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน

ศูนย์วิจัยข้าว
แม่ฮ่องสอน

492,500

4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริใน
พืน้ ที่ความมั่นคง

ศูนย์วิจัยข้าว
แม่ฮ่องสอน

179,000

5 โครงการจัดตัง้ หมู่บา้ นยามชายแดน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริบา้ นปางคอง
ตาบลนาปูป่ อ้ ม อาเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์วิจัยข้าว
แม่ฮ่องสอน

154,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

6 โครงการจัดตัง้ หมู่บา้ นยามชายแดน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.
แม่ฮ่องสอน

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
แม่ฮ่องสอน

87,000

7 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 5 ธันวาคม

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

50,000

8 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกติ พิ์ ระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

30,000

9 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28 กรกฎาคม

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

30,000

10 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2
เมษายน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

30,000

11 กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

20,000

12 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ถึงความเป็นมา
และความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ งบประมาณ

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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1,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

13 กิจกรรมเดินรณรงค์ (วันพ่อ-วันแม่)

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

500,000

14 อบรมเพิม่ ประสิทธิภาพแกนนาในการ
สร้างความปรองดอง

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000

15 อบรมสร้างจิตสานึกที่ตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,400,000

16 กิจกรรมจัดทาป้ายสร้างจิตสานึกที่ดตี อ่
สถาบันพระมหากษัตริย์

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

100,000

17 โครงการจัดตัง้ หมู่บา้ นยามชายแดน อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านขุนเดือ่ บ้านแม่ส่วยอู

สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ
แม่ฮ่องสอน

180,000

18 โครงการจัดตัง้ หมู่บา้ นยามชายแดน อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านดอยผักกูด

สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ
แม่ฮ่องสอน

180,000

19 โครงการจัดตัง้ หมู่บา้ นยามชายแดน อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านปางคอง

สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ
แม่ฮ่องสอน

180,000

20 โครงการจัดตัง้ หมู่บา้ นยามชายแดน อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านอาโจ้

สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ
แม่ฮ่องสอน

180,000

21 โครงการป้องกันการบุกรุกที่ดนิ
สาธารณประโยชน์

สานักงานที่ดนิ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

500,000

รวม

7,546,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ความ
สาคัญ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัดโครงการ

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ งบประมาณ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย

งบท้องถิน่
1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อพปร.
2 โครงการอบรมเกีย่ วกับยาเสพติด

อบต.แม่สามแลบ

200,000

อบต.แม่สามแลบ

50,000

3 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

อบต.แม่สามแลบ

50,000

4 โครงการส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬา
เยาวชน ระดับหมู่บา้ นและ ระดับตาบล

อบต.แม่เหาะ

5 โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางตาบล
มาตรฐาน

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5,000,000

6 โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมและกีฬา
ในหมู่บา้ น 8 หมู่บา้ น ตาบลแม่โถ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่โถ

4,000,000

7 โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางตาบล
มาตรฐาน

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5,000,000

8 โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมและกีฬา
ในหมู่บา้ น 8 หมู่บา้ น ตาบลแม่โถ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่โถ

4,000,000

รวม

200,000

18,500,000
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ที่

กิจกรรม

ประมาณ
การงบประมาณ
(บาท)

1. การจัดประชุมหารือเพือ่ จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ
ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่ง พระบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

500,000

2. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.

300,000

3. การศึกษาเพื่อพัฒนายุทธสาสตร์จงั หวัด/กลุ่มจังหวัด

500,000

4. การสารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมาตรา
18 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

500,000

5. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

6,000,000

6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลือ่ นการ
ดาเนินการตามแผน

1,000,000

7. การติดตามประเมินผล

200,000
รวมทั้งสิ้น
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9,000,000

