
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

โครงการแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนในประเทศไทย

ด�ำเนินงำนโดยสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย
 ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
และควำมร่วมมือกับเทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน

ประเดน็เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและสถานการณ์ปัจจุบัน

การลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในฤดูแล้ง*

>> ปัญหำหมอกควันมีควำมเชื่อมโยงทั้งในและนอกเขตเทศบำล ควำมร่วมมือระหว่ำง
พื้นที่ข้ำงเคียงเป็นสิ่งจ�ำเป็นในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังคุณภำพอำกำศในท้องถิ่น

ที่มำ: รวบรวมจำกข้อมูลกองจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

หมายเหตุ:  ค่ำมำตรฐำน PM10 = 120 ug/m3 ค่ำมำตรฐำน PM2.5 = 50  ug/m3

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน  *

นักเรียนในสังกัดสำ นักงานเขต
พ้ืนท่ีการประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 1 ท่ีผ่านการ
ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดเป็น ร้อยละ 79.21 

นักเรียนท่ีผ่านการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับดี ข้ึนไป 
คิดเป็น ร้อยละ 85.44 ในภาพรวม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของพ้ืนท่ี
เมืองแม่ฮ่องสอนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

ปี
การศึกษา 
2561

ที่มำ : ระบบตรวจ ติดตำมและ ประเมินผล ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

พบสูงสุดในเดือนมีนาคมและเมษายน 
มีค่า PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน 132%

ปี 
2562

จำ นวนวันที่

PM 10 23 วัน/ปีเกินมาตรฐาน

จำ นวนวันที่

PM 2.5 63 วัน/ปีเกินมาตรฐาน

การส่งเสริมวิถีการดำ เนินชีวิตท่ียั่งยืนในชีวิตประจำ วันและกิจกรรม
การท่องเที่ยว*

ที่มำ: ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน (2562)

ปี 
2557
-

2559

แนวโน้ม
 จำ นวนผู้มาเยือน
และนักท่องเท่ียว

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
ด้วยอัตราการ
เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 4 ต่อปี

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

769,563
คน

 
มีค่าใช้จ่าย 

799,607 
คน

832,209 
คน

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.9

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.1

ส่วนใหญ่มีระยะ
เวลาพำ นักเฉลี่ย
จำ นวน 2-4 วัน

ที่พัก
เฉลี่ย 
2,000 

บาท/คน/วัน
อาหาร

และของฝาก

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน

ฝุ่นละอองขนำดเล็ก เฉลี่ยรำยเดือน
ต.จองค�ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ปี 2562



 

• ลดการเผาเตรียมพื้นที่การเกษตร โดยจัดท�ำข้อตกลงชุมชน
เรือ่งแนวกนัไฟ และส่งเสรมิกำรใช้ประโยชน์จำกวสัดทุำงกำรเกษตร
• จัดท�าระบบแจ้งเตือนและมาตรการป้องกันกลุ่มเสี่ยงจาก
มลพษิ โดยตดิตัง้ระบบตรวจวัดคุณภำพอำกำศ พฒันำระบบเฝ้ำระวงั 
และแจ้งเตือนมลพิษให้กับประชำชน ก�ำหนดมำตรกำรในระดับ
คุณภำพอำกำศต่ำง ๆ และจัดท�ำ safety zone ในภำวะวิกฤต 
• สร้างความตระหนัก และความรู้เรื่องปัญหาหมอกควันให้กับ
เยาวชน และชุมชน โดยกำรสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู ้ป ัญหำ 
หมอกควัน และประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้เรื่องสำเหตุ กำรดับไฟ 
และกำรป้องกันตนเองจำกผลกระทบ

ตัวชี้วัด : (1) จ�ำนวนวนัใน 1 ปี ทีฝุ่่นละออง
ขนำดเลก็อยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำน (2) ร้อยละวนัที่
มองเหน็ยอดพระธำตดุอยกองม ูในเดอืนมนีำคม
ถงึเดือนเมษำยน (เวลำ 7.00 – 11.00 น.)

• จัดท�าฐานข้อมูลประชากรเด็กวัย
เรียนในท้องถิ่น โดยเน้นข้อมูลเด็กกลุ่ม
เปรำะบำง ครอบคลุมข้อมูลสถำนะทำง
เศรษฐกิจ และปัญหำอื่น ๆ  ของครอบครัว 
สถำนะสัญชำติ และกลุ่มชำติพันธุ์
• ร่วมก�าหนดวิสัยทัศน ์ยุทธศำสตร์กำร
จัดกำรศึกษำโดยภำคี ในชุมชน ตำม
ศักยภำพ ควำมสนใจ และควำมเหมำะสม
ของเด็กแต่ละชุมชน 
• เพิ่มช่องทางการเรียนรู ้ให้เด็กและ
เยาวชนที่สำมำรถส่งเสริมควำมถนัดและ
ศักยภำพ โดยกำรพัฒนำพื้นที่กำรเรียนรู้ที่

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
 การลดผลกระทบ

จากปัญหา
หมอกควัน
ในฤดูแล้ง

เป้าหมาย: ลดผลกระทบทำงลบต่อส่ิงแวดล้อม 
โดยเฉพำะกำรจัดกำรของเสียและคุณภำพอำกำศ 
ภำยในปี 2573

เป้าหมาย: ภำยในปี 2573 ออกนโยบำยและน�ำไปปฏิบัติ 
เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สร้ำงงำนและส่งเสริมวัฒนธรรม 
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

เป้าหมาย: สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคน
ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพ 
เท่ำเทียม และไม่มีค่ำใช้จ่ำย น�ำสู ่ผลลัพธ์ทำงกำรเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภำยในปี 2573

•  ยกระดับการบริการและสิ่ งอ� านวย 
ความสะดวกให้เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นจุด 
บริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ 
และมีควำมปลอดภัย โดยมุ่งเน้นส่งเสริม 
การท่องเที่ยววิถีชีวิต วัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
• เมอืงแม่ฮ่องสอนเป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่ว 
ไปยงัพืน้ทีใ่กล้เคยีง โดยจดัโปรแกรมท่องเที่ยว 
ซึ่งได้รับควำมร่วมมือกับท้องถิ่นโดยรอบ 
และภำคต่ีำง ๆ  รวมถงึกำรขยำยกำรท่องเท่ียว
ในลักษณะกำรศึกษำดูงำนของหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวหลัก

ตัวชี้วัด : (1) เด็กและเยำวชนในท้องถ่ินท่ีมีควำมสำมำรถตำมเกณฑ ์
ในด้ำนกำรอ่ำน และด้ำนคณิตศำสตร์สูงข้ึน (2) เด็กและเยำวชนที่จบ 
กำรศึกษำและมีงำนท�ำในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

หลำกหลำยในเขตเมือง พัฒนำกำรเรียนรู้
ท่ีเหมำะกับกลุ ่มเฉพำะ รวมถึงพัฒนำ
หลักสูตรระยะสั้น และกำรรับรองวิชำชีพ
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรแรงงำนใน
พื้นที่
• สนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือให้เด็กมี
โอกำสเรยีนและมงีำนท�ำในพืน้ที ่โดยระบบ
กำรเรียนพร้อมท�ำงำนในสถำนประกอบ
กำร หรือสร้ำงอำชีพในโรงเรียน เช่น กำร
ปลูกผักปลอดสำร งำนช่ำง และกำรดูแล 
ผู้สูงอำยุ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 การส่งเสริมวิถ ี

การดำ เนินชีวิตที่ยั่งยืน
ในชีวิตประจำ วัน 
และกิจกรรม
การท่องเที่ยว

กระบวนการวางเผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนสำ หรับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

โครงกำรแนวทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภำคีเพื่อกำรพัฒนำเมืองย่ังยืนในประเทศไทย มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำร
ประยกุต์ใช้ SDGs ในกระบวนกำรวำงแผน ปฏบิตั ิและตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเพือ่พฒันำเมอืง
ยั่งยืน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภำคีพัฒนำ ด�ำเนินงำนโดยสถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 
ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
โดยเทศบำลเมอืงแม่ฮ่องสอนได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ด้วยควำมมุง่มัน่ทีจ่ะรกัษำสมดลุของกำรพฒันำ 
คณุภำพสิง่แวดล้อม และคณุภำพชวีติ ซึง่สอดคล้องกบักำรพัฒนำทีย่ัง่ยนื

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)
เป็นกรอบทศิทำงกำรพัฒนำของโลกภำยหลงัปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) มีทัง้หมด 17 เป้ำหมำย  
มุ่งหวังแก้ปัญหำที่โลกก�ำลังเผชิญอยู่ เช่น ควำมยำกจน ควำมไม่เท่ำเทียม สิ่งแวดล้อม  
สภำวะโลกร้อน และสนัตภิำพ ด้วยแนวคดิ “การไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั” ตัง้เป้ำหมำยบรรลภุำยใน
ปี ค.ศ. 2030  (พ.ศ. 2573)

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน

• ส่งเสริมวิถีการด�าเนินชีวิตที่ยั่งยืนใน 
ชีวิตประจ�าวันและกิจกรรมการท่องเที่ยว  
โดยรณรงค์กำรปลูกและทำนผักปลอดสำร 
กำรบริโภคสินค้ำท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และพัฒนำตรำสัญลักษณ์สีเขียวของเมือง
แม่ฮ่องสอน 
• พัฒนาสารสนเทศการท่องเที่ยวเมือง
แม่ฮ่องสอน โดยรวบรวมภูมิปัญญำ จัดเก็บ
ข ้อมูลอย ่ำงเป ็นระบบ และจัดท�ำข ้อมูล 
ที่สื่อสำรเข้ำใจง่ำย รวมถึงประสำนข้อมูล
สำรสนเทศกับหลักสูตรกำรท่องเท่ียวท่ียั่งยืน
ท้ังในระดับอุดมศึกษำและหลักสูตรระยะสัน้ 
ในภำษำถิน่ และภำษำต่ำงประเทศ

ตัวชี้วัด : (1) กำรเติบโตของรำยได้จำกอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  
(2) จ�ำนวนหน่วยงำน และสถำนประกอบกำรในท้องถิ่นที่ได้รับกำรรับรองกำรด�ำเนินงำนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น

30
กม.

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาและสร้าง
เสริมสุขภาวะเด็ก 

และเยาวชน

 สร้ำงควำมเข้ำใจเกีย่วกบั SDGs กบัผูบ้รหิำร 
เจ้ำหน้ำที ่และภำคกีำรพฒันำ และร่วมวำงแผน
ด�ำเนินงำน 

 รวบรวม และวเิครำะห์ ข้อมลูเมอืงตำมตวัช้ีวดั 
SDGs เพือ่จดัท�ำข้อมลูฐำนสนบัสนนุกำรตดัสนิใจ

 จัดเวทีประชุมหำรือกับผู้แทนภำคีพัฒนำ
เมืองในท้องถิ่น เพื่อหำรือ : 
 • ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร  ์
  นโยบำยและแผนของท้องถิ่นกับ SDGs  
 • ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและข้อคิดเห็น 
  จำกผู้เกีย่วข้อง

 • พัฒนำแผนในกำรน�ำ SDGs ไปปฏิบัต ิ
  เพื่อพัฒนำเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย 
 1) ล�ำดบัควำมส�ำคัญของเป้ำหมำย เป้ำประสงค์ 
   และตวัชีวั้ดทีเ่หมำะสมในบรบิทและควำม 
  ต้องกำรของท้องถิ่น 
 2) วิธีกำรด�ำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำย 
  ดังกล่ำวท่ีสอดคล้องกับวำระกำรพัฒนำ 
  ที่ยั่งยืน และบทบำทของภำคี

 ตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงแผน 
ปฏิบัติกำร SDGs กับแผนและยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำท้องถิ่นและหำรือกับผู ้เกี่ยวข้อง 
ในกำรน�ำไปปฏิบตั ิ

กระบวนการการดำ เนินงานร่วมกับเทศบาล


