ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัดแม่ ฮ่องสอน
วิสัยทัศน์ เป้ าประสงค์ ตัวชีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๑. วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ เปิ ดประตูสู่ ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวติ พัฒนา
เศรษฐกิจให้ยงยื
ั น บนพืนฐานแห่งความพอเพียง”
๒. เป้ าประสงค์ รวม (Objective)

๑. สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดานการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตรปลอดภัย และการคาชายแดน
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเนนการแกไขปญหาความยากจน การพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน
๓. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และประเพณีวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ (โดยจัดลําดับความสํ าคัญ)

ยุทธศาสตร์ ที ๑ : ส่ งเสริมและพัฒนาการท่ องเทียวคุณภาพในเชิ งนิเวศ วิถีชีวติ วัฒนธรรม สุ ขภาพ และ
เกษตรปลอดภัย
เปาประสงคที่ ๑ พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ และสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เพื่อ
เพิ่มรายได
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว
กลยุทธที่ ๑.๑ สงเสริมใหเปน “เมืองแหงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสุขภาพ”
กลยุทธที่ ๑.๒ ฟนฟู อนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณของกลุม
ชาติพันธุในจังหวัดแมฮองสอน
กลยุทธที่ ๑.๓ พัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานปลอดภัยและ
สงเสริมใหมีกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดป
กลยุทธที่ ๑.๔ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และยกระดับผูประกอบการดานการทองเที่ยว
กลยุทธที่ ๑.๕ สงเสริมการเกษตรปลอดภัย วนเกษตร เพื่อการทองเที่ยวชุมชน
กลยุทธที่ ๑.๖ สงเสริมการประชาสัมพันธภาพลักษณการทองเที่ยวของจังหวัดแมฮองสอน
ทั้งในและตางประเทศ
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เปาประสงคที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพโครงขายคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงเสนทางการ
ทองเที่ยว
ตัวชี้วัดที่ ๒ : จํานวนโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการพัฒนา
กลยุทธที่ ๒.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
เปาประสงคที่ ๓ สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๓ : รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธที่ ๓.๑ สงเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP และวิสาหกิจชุมชน นวัตกรรมใหม
ใหไดมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลคา
กลยุทธที่ ๓.๒ สงเสริมวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง โดยการมีสวนรวมของชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที ๒ : ส่ งเสริมและพัฒนาการค้ า การลงทุน และการค้ าชายแดน
เปาประสงคที่ ๑ การคาการลงทุน มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน
กลยุทธที่ ๑.๑ พัฒนาระบบ Logistic เพื่อรองรับการเปดดานสูประเทศเมียนมา กลุม ASEAN
และกลุม BIMSTEC
กลยุทธที่ ๑.๒ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานจุดผอนปรนการคาชายแดน และยกระดับใหเปนดานถาวร
กลยุทธที่ ๑.๓ จัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการคาชายแดน
กลยุทธที่ ๑.๔ ยกระดับความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานเพื่อการทองเที่ยววัฒนธรรมและ
เปดประตูสูตะวันตก
เปาประสงคที่ ๒ สงเสริมพัฒนาสนับสนุนผลิตภัณฑและผูประกอบการของจังหวัดแมฮองสอนใหมี
ศักยภาพสามารถแขงขันได
ตัวชี้วัดที่ ๒ :รอยละรายไดของผูประกอบการที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ ๒.๑ สงเสริม สนับสนุน พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ นวัตกรรม และมาตรฐาน เพื่อ
สามารถแขงขันได
กลยุทธ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหสามารถแขงขันได
ยุทธศาสตร์ ที ๓ : การแก้ ไขปั ญหาความยากจน พัฒนาคน สั งคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน
เพือยกระดับคุณภาพชี วติ
เปาประสงคที่ ๑ ครัวเรือนตกเกณฑ จปฐ. ลดนอยลง
ตัวชี้วัดที่ : ๑.๑ รอยละของจํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ.ลดลง
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ รอยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานไดรับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
กลยุทธที่ ๑.๑ สงเสริมครัวเรือนที่ตกเกณฑ จปฐ.ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการเกษตร และพัฒนาฝมือแรงงานใหไดมาตรฐาน
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เปาประสงคที่ ๒ เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : รอยละผลคะแนนของนักเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ : อัตราการเรียนตอของนักเรียนในแตละระดับเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ : รอยละที่ลดลงของคนอายุ 15-60 ปเต็ม อานเขียนภาษาไทยไมไดและคิด
เลขอยางงายไมได
กลยุทธที่ ๒.๑ : พัฒนาศักยภาพของผูเรียนทั้งในและนอกระบบ โดยบูรณาการความรวมมือ
จากทุกภาคสวน
กลยุทธที่ ๒.๒ : เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ ๒.๓ : พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกทาง
การศึกษา และสงเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เปาประสงคที่ ๓ ประชาชนไดรับการบริการภาครัฐอยางทั่วถึง
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : อัตราการตายของทารก ตอการเกิดมีชีพ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : จํานวนผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ ไดรับบริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธที่ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข และระบบการใหบริการที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ ๓.๒ พัฒนาระบบสวัสดิการ การบริการภาครัฐ และโครงสรางพื้นฐาน เพื่อแกไข
ปญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
กลยุทธที่ ๓.๓ สงเสริมใหผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ ไดรับบริการภาครัฐอยางทั่วถึง
กลยุทธที่ ๓.๔ สงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน
เปาประสงคที่ ๔ การสงเสริมและอนุรักษดานศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ ๔ : จํานวนกิจกรรมการสงเสริมและอนุรักษทางดานศาสนา ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น กลุมชาติพันธุ
กลยุทธที่ ๔ : สงเสริมใหมีกิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพร ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ของกลุมชาติพันธ
เปาประสงคที่ ๕ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการตามพระราชดําริ โครงการหลวง และ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ขยายผลสูชุมชน/หมูบาน และสถานศึกษาในพื้นที่อยางทั่วถึง
ตัวชี้วัดที่ ๕ : จํานวนที่เพิ่มขึ้นของชุมชน/หมูบาน สถานศึกษา ที่ไดรับการขยายผลการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริและโครงการหลวง
กลยุทธที่ ๕ : ขยายผลการเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการตาม
พระราชดําริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสูพื้นที่เปาหมาย
เปาประสงคที่ ๖ สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ตัวชี้วัดที่ ๖ : รอยละการใชพลังงานฟอสซิลลดลงและ/หรือรอยละการใชพลังงานลดลง
กลยุทธที่ ๖ : พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ ที ๔ : การจัดการ อนุรักษ์ ฟื นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมอย่ างยังยืน
เปาประสงค : เพิ่มความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชีว้ ัด : ๑. จํานวนพื้นที่ปาไมถูกบุกรุกทําลายเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัด : ๒ รอยละของจํานวนวันคุณภาพอากาศที่เกินกวามาตรฐานที่กําหนดลดลง
ตัวชี้วัด : ๓ จํานวนการเกิดจุดพิกัดความรอน (Hotspot) ในจังหวัด
ตัวชี้วัด : ๔ รอยละความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะ
ตัวชี้วัด : ๕ รอยละความสําเร็จของการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรลุมน้ํา
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษปลูกปาสรางรายได พัฒนา ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ๒ ปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาโดยกระบวนการมีสวนรวม
กลยุทธที่ ๓ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตราย
กลยุทธที่ ๔ การจัดการทรัพยากรลุมน้ํา
กลยุทธที่ ๕ สงเสริมเกษตรกรปลูกพืชเชิงวนเกษตรและใหคนอยูรวมกับปาได
ยุทธศาสตร์ ที ๕ : การพัฒนาเพือเสริมสร้ างความมันคงภายในและตามแนวชายแดน
เปาประสงคที่ ๑ ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย และสรางความปรองดองสมานฉันทให
เกิดขึ้นในสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ ๑ : จํานวนกิจกรรมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย และสรางความปรองดองสมานฉันท
กลยุทธที่ ๑ : สรางความปรองดองสมานฉันทและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
เปาประสงคที่ ๒ หมูบาน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด
ตัวชี้วัดที่ ๒ : รอยละที่ลดลงของระดับหมูบานเฝาระวังมากและปานกลาง
กลยุทธที่ ๒ : สงเสริมและพัฒนาใหหมูบาน/ชุมชน เปนหมูบานสีขาว
เปาประสงคที่ ๓ สรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : รอยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสินเทียบกับ
คาเฉลี่ยยอนหลัง ๓ ป
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : จํานวนผูหลบหนีเขาเมือง และแรงงานตางดาวผิดกฎหมายลดลง
กลยุทธที่ ๓ : เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงคที่ ๔ ผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง
ตัวชี้วัดที่ ๔ : รอยละของชุมชนที่ไดรับการสงเสริมใหเปนเครือขายเตือนภัย
กลยุทธที่ ๔ : การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เปาประสงคที่ ๕ หมูบานพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหมูบานยามชายแดน
สามารถพึ่งพาตนเองได
ตัวชี้วัดที่ ๕ : จํานวนหมูบานที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนา
กลยุทธที่ ๕ สงเสริมและพัฒนาหมูบานพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และหมูบานยามชายแดน
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ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคลความ
เทาเทียมทางสังคม
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
(แผนฯ 12 ป 60-64)
1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2. การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
4. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
5. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย 4.0

SDGs

นโยบายรัฐบาล

1. ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
2. ขจัดความหิวโหย บรรลุเปาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการทีด่ ีขึ้น และสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
3. การมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต และสงเสริมความเปนอยูทดี่ ีของทุกคนในทุกชวงอายุ
4. ทําใหแนใจถึงการไดรับการศึกษาที่ไดคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง และสงเสริม
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน
5. บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน
6. เรื่องน้ําและการสุขาภิบาลไดรับการจัดการอยางยั่งยืน และมีสภาพพรอมใชสําหรับทุกคน
7. ทําใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานทีท่ ันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได ตามกําลังซื้อของตน
8. สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงใหเปนไปอยางยั่งยืน สงเสริม
ศักยภาพการมีงานทําและการจางงานเต็มที่ และงานที่มคี ุณคาสําหรับทุกคน
9. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปน
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
10. ลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและระหวางประเทศ
11. ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
12. ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
13. ดําเนินการตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
14. อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสําหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ใหเปนไปอยางยั่งยืน
15. พิทักษ บูรณะ และสงเสริมการใชประโยชนที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการปาไม
อยางยั่งยืน ตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดยัง้ และฟนฟูความเสือ่ มโทรมของ
ทีด่ ิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
16. สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุข ไมแบงแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเขาถึงความ
ยุติธรรมโดยถวนหนา และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนที่พึ่งของสวนรวม มีประสิทธิผล
และเปนที่ยอมรับในทุกระดับ
17. เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผล และสรางพลังแหงการเปนหุนสวน
ความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

1. กลุมอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
2. กลุมสาธารณสุขและ
เทคโนโลยีการแพทย
3. กลุมหุนยนตอัจฉริยะและ
ระบบเครื่องกล
อิเล็กทรอนิกสควบคุม
4. กลุมดิจิตัล เทคโนโลยีและ
อินเตอรเน็ตเชื่อมตอ
5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค
วัฒนธรรมและบริการที่มี
มูลคาสูง

นโยบาย ก.น.จ.

1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสราง
โอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคม
อาเซียน
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจาก
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการ
สรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรร
มาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

1. พัฒนาการเกษตร
2. โซนนิ่งภาคการเกษตร
3. การพัฒนาการทองเที่ยว
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
5. การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
6. การบริหารจัดการน้ํา
7. ความมั่นคง
8. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
9. โครงสรางพื้นฐาน
10. การปรองดองสมานฉันท

ยุทธศาสตรจังหวัดแมฮองสอน
ยุทธศาสตรที่ ๑ :
สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ
วิถีชีวติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตรที่ ๒ :
สงเสริมและพัฒนาการคา การลงทุน และ
การคาชายแดน

ยุทธศาสตรที่ ๓ :
การแกไขปญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และ
พลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ ๔ :
การจัดการ อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๕ :
การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ภายในและตามแนวชายแดน

ตัวชี้วัดจังหวัดแมฮองสอน
1) รอยละทีเ่ พิ่มขึน้ ของรายไดจากการ
ทองเที่ยว
2) จํานวนโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการ
พัฒนา
3) รอยละทีเ่ พิ่มขึน้ ของการจําหนาย
ผลิตภัณฑ OTOP และวิสาหกิจชุมชน

1) รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการคา
ชายแดน
2) รอยละรายไดของผูประกอบการที่
เพิ่มขึ้น

1) รอยละของจํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มรี ายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ.ลดลง
2) รอยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานไดรบั การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
3) รอยละผลคะแนนของนักเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานของประเทศ
4) อัตราการเรียนตอของนักเรียนในแตละระดับเพิม่ ขึ้น
5) รอยละที่ลดลงของคนอายุ 15-60 ปเต็ม อานเขียนภาษาไทยไมไดและคิดเลขอยางงายไมได
6) อัตราการตายของทารก ตอการเกิดมีชีพ
7) จํานวนผูดอยโอกาส ผูพกิ าร ผูส ูงอายุ ไดรับบริการเพิม่ ขึ้น
8) จํานวนกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และอนุรกั ษ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชาติพันธุ
9) จํานวนที่เพิ่มขึ้นของชุมชน/หมูบ าน สถานศึกษา ที่ไดรับการขยายผลการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริและโครงการหลวง
10) รอยละการใชพลังงานฟอสซิลลดลงและ/หรือรอยละการใชพลังงานลดลง
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1) จํานวนพื้นที่ปาไมถูกบุกรุกทําลายเพิ่มมากขึ้น
2) รอยละของจํานวนวันคุณภาพอากาศที่เกินกวา
มาตรฐานที่กําหนดลดลง
3) จํานวนการเกิดจุดพิกัดความรอน (Hotspot)
ในจังหวัด
4) รอยละความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะ
5) รอยละความสําเร็จของการอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรลุมน้ํา

1) จํานวนกิจกรรมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย และ
สรางความปรองดองสมานฉันท
2) รอยละที่ลดลงของระดับหมูบานเฝาระวังมากและ
ปานกลาง
๓) รอยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินเทียบกับคาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
๔) จํานวนผูหลบหนีเขาเมือง และแรงงานตางดาวผิด
กฎหมายลดลง
๕) รอยละของชุมชนที่ไดรบั การสงเสริมใหเปนเครือขาย
เตือนภัย
๖) จํานวนหมูบานที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนา

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน ตั้งแตเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ/
แนวทาง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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