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สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญรูปภาพ 
เมืองกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่มาและความส าคัญ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะสนับสนุนเมืองและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง 
โครงการแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และภาคีเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนในประเทศไทย 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนในประเทศไทย 
กระบวนการวางแผนการขับเคลื่อน SDGs เพ่ือพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับเทศบาล 
เมืองแม่ฮ่องสอน 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์: ข้อมูลฐานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลฐานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนา 
เมืองยั่งยืน ส าหรับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเทศบาลและภาคีพัฒนา 
สรุปประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองย่ังยืน
ในประเด็นเป้าหมายของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในฤดูแล้ง 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก
และเยาวชน 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตที่ยั่งยืนในชีวิตประจ าวัน
และกิจกรรมการท่องเที่ยว 

แนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
กับแผนงานของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
การสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กับแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
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1. เมืองกับการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ที่มาและความส าคัญ 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผู้น าจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ รวมทั้ง

ประเทศไทย ได้ร่วมรับรอง ‘วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030’ ซึ่งก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) 17 เป้าหมาย ที่สังคมโลกต้องบรรลุร่วมกันในอีก 15 ปี

ข้างหน้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

อย่างบูรณาการและครอบคลุมทั่วถึง จนถึงปัจจุบัน มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของภาคส่วนต่าง ๆ 

ในประเทศไทย โดยเฉพาะเม่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และก าหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 65  

ที่ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติต้องมีการบรรจุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนของประเทศไทยที่ผ่านมา ยังคงอยู่ในระดับหน่วยงาน

ส่วนกลางเป็นหลัก ทั้งที่การด าเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

และภาคีการพัฒนาในระดับเมืองจะเป็นหน่วยปฏิบัติการที่ส าคัญ อปท. เป็นทั้งผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย

และผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นระดับของการด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุดในการเชื่อมโยง

เป้าหมายระดับนานาชาติกับชุมชนท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถ

สนับสนุนผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับท้องถิ่น รวมถึงการวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกระบวนการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบต่อไป 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะสนับสนุนเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้อย่างไรบ้าง 

• SDGs ตอบสนองต่อความท้าทายของเมืองในปัจจุบัน การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผล

ต่อความท้าทายในการบริหารจัดการ ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียมทางสังคม และความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อม SDGs มีความครอบคลุมถึงประเด็นการพัฒนาเหล่านี้ ซึ่งจะเสริมสร้างผลลัพธ์การ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

• SDGs สนับสนุน ‘แผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน' ส าหรับผู้น าท้องถิ่น กรอบการท างาน 

SDGs ตอบสนองต่อสิ่งที่ท้องถิ่นต้องการอย่างเป็นสากล จึงสามารถเป็นแผนที่น าทางที่เป็นรูปธรรม 

ในการสร้างการพัฒนาที่สมดุล  
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• SDGs สนับสนุนความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ รวมถึงความร่วมมือนอกขอบเขตเมือง  

SDGs สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพันธมิตรต่าง ๆ และการ

ระดมความสามารถของผู้ขับเคลื่อนท้ังในและนอกเมืองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

• SDGs สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการพัฒนา ในฐานะที่เป็นวาระการพัฒนาส าหรับ

โลก SDGs จึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน สร้างพันธมิตรความร่วมมือ และการสนับสนุนทาง

เทคนิคเพื่อการบรรลุผลลัพธ์ที่ยั่งยืน  

  

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน  
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย 

มุ่งหวังแก้ปัญหาที่โลกก าลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน 

และสันติสุข ด้วยแนวคิด “การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตั้งเป้าหมายบรรลุภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 
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โครงการแนวทางการขบัเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเพ่ือการพัฒนาเมืองย่ังยืนในประเทศไทย  

เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในกระบวนการวางแผน 

การปฏิบัติ และการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคีการพัฒนาระดับเมือง ด าเนินงานโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึงเดือน

มิถุนายน 2563 ซึ่งโครงการฯ ได้เชิญเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมเป็นเมืองกรณีศึกษา เนื่องจาก

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเมืองมีความมุ่งม่ันที่จะ

รักษาสมดุลของการพัฒนาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ : 

1. ระบุเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด SDGs ที่เหมาะสมในการด าเนินงานเมืองยั่งยืน 

ในประเทศไทย  

2. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs และกระบวนการวางแผนพัฒนาเมือง ในระดับ

นโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อระบุช่องว่าง และแนวทางในการขับเคลื่อน  

3. ปฏิบัติการขับเคลื่อน SDGs ในระดับท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี 

เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการประยุกต์ใช้ SDGs ในการพัฒนาเมืองยั่งยืน  

4. สังเคราะห์บทเรียนจากการศึกษาและปฏิบัติการ เพื่อเสนอแผนที่น าทางกระบวนการ

ขับเคลื่อน SDGs เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับประเทศไทย  

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองย่ังยืนในประเทศไทย 

ในการระบุเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด SDGs ที่เหมาะสมในการด าเนินงานเมืองยั่งยืน

ส าหรับประเทศไทย โครงการฯ ได้จัดท าตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) และ 232 ตัวชี้วัด โดยท าการคัดเลือก 

และแบ่งกลุ่มตามองค์ประกอบเมืองยั่งยืน 5 มิติ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อม การเติบโตและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ความเท่าเทียม และธรรมาภิบาล 

การบริหารเมืองซึ่งสามารถสรุปตัวชี้วัดได้จ านวน 34 ตัวชี้วัด ครอบคลุม 30 เป้าประสงค์ ใน 

14 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี ้  
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ภาพที่ 1.1 ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน แบ่งตามองค์ประกอบเมืองยั่งยืน 

โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 

1. สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
โภชนาการ (2.1.1) / การศึกษา (4.1.1) / 
น้ าอุปโภค-บริโภค (6.1.1) / สุขอนามัย 
(6.2.1) / ไฟฟ้า (7.1.1) / การสื่อสาร 
(9.c.1) / ขนส่งสาธารณะ (11.2.1) 

2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่อยู่อาศัย (11.1.1) / 
พื้นที่สาธารณะ (11.7.1) 

3. ความปลอดภัย 
อุบัติเหตุทางถนน (3.6.1) / 
ความรุนแรง (16.1.1) 

ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

4. คุณภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
แหล่งน้ า (6.3.2) / พลังงาน (7.2.1) /  
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (11.4.1) 

5. การจัดการมลพิษ 
น้ าเสีย (6.3.1) / ขยะ (11.6.1) /  
มลพิษทางอากาศ (11.6.2)  

6. การรับมือภัยพิบัติ 
ผลกระทบ (11.5.1 / 11.5.2) /  
ยุทธศาสตร์ (11.b.2) / การเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถ (13.3.1 / 13.3.2) 

7. การจ้างงาน 
การจ้างงานนอกภาคเกษตร 
(8.3.1) / การจ้างงาน
ผู้ด้อยโอกาส (8.5.2) 
การท่องเที่ยวท้องถิ่น (8.9.1)  

8. วิถีการด าเนินชีวิตและการ
ผลิตที่ยั่งยืน 
การน ากลับมาใช้ใหม่ (12.5.1) 
/ การจัดซื้อจัดจ้างที่ย่ังยืน 
(12.7.1) / มาตรฐานสีเขียว 
(12.a.1) 

9. ความเท่าเทียม 
ด้านรายได้ 
อัตราความยากจน 
(1.1.1) 

10. ความเท่าเทียม 
  ด้านหญิงชาย (5.5.1) 

11. การมีส่วนร่วม   
  (11.3.2) 

12. ความโปร่งใส  
  (16.6.1) 

13. ประสิทธิภาพ  
  (16.6.2) 

14. หุ้นส่วนความ 
  ร่วมมือ (17.17.1) 

15. ข้อมูลและการ 
  ติดตามผล (17.18.1) 

ธรรมาภิบาล 
การบริหารเมือง 

การเติบโตและ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดการพัฒนาทีย่ั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน 

ความเท่าเทียม 
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ตารางที่ 1.1 รายละเอียดตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต (Basic Infrastructure for Quality of Life) 
1. สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

2.1.1 ร้อยละของประชากรในท้องถิ่นที่มี  ภาวะทุพโภชนาการ ต่อจ านวน
ประชากรทั้งหมด จ าแนกตามช่วงอายุ (และกลุ่มรายได้ หากสามารถจ าแนก) 
4.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ต่อ
จ านวนเด็กและเยาวชนทั้งหมด ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่ าอย่างน้อย 
ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้านคณิตศาสตร ์
6.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่ได้รับ บริการน้ าดื่ม ที่ปลอดภัยและ 
มีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 
6.2.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่มี ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ต่อจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด โดยเฉพาะที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เช่น ชุมชนแออัด 
7.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่ เข้าถึงไฟฟ้าหรือพลังงานทางเลือก 
อื่น ๆ ที่เชื่อถือได้ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 
9.c.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่มี การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ต่อจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด และ/หรือ ร้อยละของพื้นที่เมืองที่สามารถเข้าถึงสัญญาณ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) สาธารณะ ต่อพื้นที่เมืองทั้งหมด 
11.2.1 ร้อยละของระยะทางถนนในท้องถิ่นที่มี บริการขนส่งสาธารณะ และ
เส้นทางจักรยาน ที่สามารถเข้าถึงได้และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ต่อระยะทางถนน
ทั้งหมด 

2. การใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

11.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ใน ที่อยู่อาศัยนอกระบบ 
หรือที่อยู่อาศัยที่ไม่มีความม่ันคงและไม่เหมาะสม ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 
11.7.1 ร้อยละของ พื้นที่สาธารณะ (สถานที่ที่ใช้ประโยชน์สาธารณะส าหรับ 
ทุกคน) ที่มีการดูแลด้านความปลอดภัย และมีการออกแบบเพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อคนทุกกลุ่ม (universal design) ต่อพื้นที่เมืองทั้งหมด 

3. ความปลอดภัย 3.6.1 อัตราส่วนผู้เสียชีวิตจาก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในท้องถิ่น 
ต่อประชากร 100,000 คน 
16.1.1 อัตราส่วนประชากรที่ได้รับ  ความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ หรือ 
ทางเพศ ต่อประชากร 100,000 คน หรือ จ านวนผู้เสียหายจากคดีอาญา 
ที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือเสียทรัพย์สินในท้องถิ่น ในช่วง 1 ปี 
ที่ผ่านมา (จ าแนกตามเพศและช่วงอายุ หากสามารถจ าแนก) 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 
ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
4. คุณภาพ
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

6.3.2 ร้อยละของจ านวน แหล่งน้ าผิวดินสาธารณะในและโดยรอบท้องถิ่น 
(เช่น ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้ า, คลอง, สระน้ า) ที่มีคุณภาพน้ าได้มาตรฐานตาม
ประเภทการใช้ประโยชน์แหล่งน้ าผิวดิน ต่อจ านวนแหล่งน้ าทั้งหมด 
7.2.1 ร้อยละของการใช้ พลังงานทดแทน ในท้องถิ่น ต่อการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้าย  
11.4.1 ร้อยละของงบประมาณท้องถิ่นในแผนงานและโครงการด้านการสงวน 
การป้องกัน และการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ 
ต่องบประมาณทั้งหมดของท้องถิ่น 

5. การจัดการ
มลพิษ 

6.3.1 ร้อยละของปริมาณ น้ าเสีย ที่ได้รับการบ าบัดอย่างปลอดภัย และร้อยละ
ของปริมาณน้ าเสียท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ต่อปริมาณน้ าเสียท้ังหมด 
11.6.1 ร้อยละของปริมาณ ขยะมูลฝอย ในท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บและก าจัด
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต่อปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 
11.6.2 ร้อยละของจ านวนวันใน 1 ปี ที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) 
ในท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

6. การรับมือ 
ภัยพิบัติ 

11.5.1 อัตราส่วน ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในท้องถิ่น ต่อประชากร 
100,000 คน (จ าแนกตามเพศ กลุ่มรายได้ และความบกพร่องทางร่างกาย 
หากสามารถจ าแนก) 
11.5.2 มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ในท้องถิ่นอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ
ต่าง ๆ (อาทิ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง) รวมท้ังจากความเสียหายที่เกิด
กับโครงสร้างพื้นฐานและการบริการขั้นพื้นฐานท่ีส าคัญ 
11.b.2 ร้อยละของงบประมาณของท้องถิ่นและการสนับสนุนจากภาคส่วน 
ต่าง ๆ ในด้าน การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ต่องบประมาณทั้งหมด   
13.3.1 ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับในท้องถิ่นที่มี หลักสูตรหรือกิจกรรม
สร้างความตระหนักและความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า ต่อจ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด 
13.3.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการสร้างความตระหนักและความรู้
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และการลดผลกระทบ 
ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมถึงการมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
ที่มีประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 
ด้านการเติบโตและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Productivity and Eco-efficiency) 
7. การจ้างงาน 8.3.1 อัตราการเติบโตของ ผู้ประกอบการ และ การจ้างงานนอกภาคการเกษตร 

ในท้องถิ่น (รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและ
วิสาหกิจชุมชน)  
8.5.2 ร้อยละของหน่วยงานและสถานประกอบการในท้องถิ่นที่มี การจ้างงาน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ต่อจ านวนหน่วยงานและสถานประกอบการที่จด
ทะเบียนทั้งหมดในท้องถิ่น 
8.9.1 อัตราการเติบโตของ ต าแหน่งงาน และ รายได้จาก  อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น (รวมถึงจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน) 

8. วิถีการด าเนิน
ชีวิตและการ
ผลิตที่ยั่งยืน 

12.5.1 จ านวนตันของ วัสดุที่ถูกน ากลับมาใช้ใหม ่ในท้องถิ่นจากการด าเนินงาน 
ในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  
12.7.1 ร้อยละของปริมาณ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ต่อปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทั้งหมด ในปีท่ีผ่านมา 
12.a.1 จ านวนหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการในท้องถิ่นที่ได้รับ  
การรับรองการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เช่น สถานประกอบการ
ที่ได้รับสิทธิบัตรสีเขียว โรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองเกษตร
อินทรีย์) 

ด้านความเท่าเทียมและการนับรวมทุกกลุ่มคน (Equity and Social Inclusion) 
9. ความ 

เท่าเทียม 
ด้านรายได้ 

1.1.1 ร้อยละของจ านวนประชากรในท้องถิ่นที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อ
จ านวนประชากรทั้งหมด หรือร้อยละผู้มีงานท าในท้องถิ่นท่ีครองชีพด้วย รายได้
ต่ ากว่า 60 บาทต่อวัน ต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 

10. ความ 
เท่าเทียม 
หญิงชาย 

5.5.1 ร้อยละของจ านวน ผู้หญิงที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร สมาชิกสภา 
กรรมการบริหารองค์กรชุมชนต่าง ๆ และผู้น าชุมชนในท้องถิ่น ต่อจ านวน 
ผู้ด ารงต าแหน่งทั้งหมด 

ด้านธรรมาภิบาลการบริหารจัดการเมือง (Governance) 
11. การมี 

ส่วนร่วม  
11.3.2 การมีส่วนร่วม (ในการแสดงความคิดเห็น-ร่วมวางแผน-ด าเนินงาน-
ติดตามผล) และความครอบคลุมของกลุ่มประชากร ที่เข้าร่วมในการวางแผน 
พัฒนาและบริหารจัดการเมือง (ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและโดยอ้อม 
รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ)  

12. ความโปร่งใส 16.6.1 กระบวนการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่นที่โปร่งใส (เช่น มีคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีการเปิดเผยข้อมูล มีการรับและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน) 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน 
13. ประสิทธิภาพ 16.6.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะในท้องถิ่น 

ในด้านต่าง ๆ 
14. หุ้นส่วน 

ความร่วมมือ 
17.17.1 จ านวน ประเภท และงบประมาณในแผนงานและโครงการด้าน 
ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และประชาสังคม ในท้องถิ่น 

15. ประสิทธิภาพ
ข้อมูลและ
ติดตามผล  

17.18.1 มีระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลา และ
เชื่อถือได้ ที่จ าแนกตามลักษณะประชากร (เช่น รายได้ เพศ อายุ ชาติพันธุ์ 
ความบกพร่องของร่างกาย) ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่น ๆ 
ที่จ าเป็นในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการวางแผนพัฒนาและ
บริหารจัดการเมือง 

กระบวนการวางแผนการขับเคลื่อน SDGs เพ่ือพัฒนาเมืองย่ังยืน 
ส าหรับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

• สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และภาคีการพัฒนา และร่วมวางแผน

ด าเนินงาน  

• รวบรวมข้อมูลเมืองตามตัวชี้วัด SDGs และประเมินผลเพื่อจัดท าข้อมูลฐานสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 

• จัดเวทีประชุมหารือกับผู้แทนภาคีพัฒนาเมืองในท้องถิ่น เกี่ยวกับ :  

- ความสอดคล้องระหว่างแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของท้องถิ่นกับ SDGs เมืองยั่งยืน 

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลฐานตามตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน และข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาแผนในการน า SDGs ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย  

1) ล าดับความส าคัญของเป้าหมายและเป้าประสงค์ รวมถึงตัวชี้วัดที่เหมาะสมในบริบท

และความต้องการของท้องถิ่น  

2) กระบวนการและวิธีการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวที่สอดคล้องกับวาระ

การพัฒนาที่ย่ังยืน และบทบาทของภาคีต่าง ๆ 

• ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ SDGs จากความเห็นของที่ประชุมกับ

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการน าไปปฏิบัติ 
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ผลที่เมืองจะได้รับ 

• ความเข้าใจ และการสนับสนุนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีต่อ

การประยุกต์ใช้ SDGs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองยั่งยืนในท้องถิ่น 

• ผลการประเมิน SDGs เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกระบวนการวางแผนอย่าง มี 

ส่วนร่วม 

• แผนในการน า SDGs ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ 

ของท้องถิ่น จากความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ 



 



 

 

 

 

2. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์:  
ข้อมูลฐานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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2. ผลการวิเคราะหส์ถานการณ:์ ขอ้มลูฐานเป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ั่งยืนและผลการประชมุเชิงปฏิบตัิการ 

ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

เทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน มพีื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมอื ง

จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน เทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอนเป็นทีต่ัง้ศาลากลางจงัหวดั หน่วยงานการบรหิารสถานศกึษา 

สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ลกัษณะ  

ภูมปิระเทศเป็นพืน้ทีภู่เขาและทีร่าบในหุบเขา ความสงูเฉลีย่ 200-400 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 

ตัง้อยูข่า้งแมน่ ้าแมฮ่อ่งสอน ลอ้มรอบดว้ยภเูขา โดยมเีสน้ทางออกจากชุมชนแนวเหนือ-ใต ้เป็นเสน้ทางสู่

อ าเภอปายและอ าเภอขุมยวม (ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 108) พืน้ทีภ่ายในแอ่งกระทะมลีกัษณะเป็น

เนินสลบัทีร่าบ สภาพภมูอิากาศมฤีดแูลง้ทีย่าวนาน อากาศรอ้นจดัในฤดรูอ้น และอากาศเยน็ในฤดูหนาว 

จ านวนประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน ณ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 มจี านวน 

6,850 คน (หญงิ 3,437 คน ชาย 3,413 คน) ความหนาแน่นของประชากร 1,161 คนต่อตารางกโิลเมตร 

จ านวนบา้น 4,503 หลงัคาเรอืน แบ่งออกเป็นชุมชน หรอืเรยีกวา่ ‘ป๊อก’ จ านวน 6 ชุมชน ไดแ้ก่  

ชุมชนที ่1 ชุมชนป๊อกกลางเวยีง   ชุมชนที ่4 ชุมชนป๊อกตะวนัออก 

ชุมชนที ่2 ชุมชนป๊อกกาดเก่า   ชุมชนที ่5 ชุมชนป๊อกปางลอ้ 

ชุมชนที ่3 ชุมชนป๊อกดอนเจดยี ์  ชุมชนที ่6 ชุมชนป๊อกจองค า 

ตารางท่ี 2.1 ช่วงอายแุละจ านวนประชากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

ประชากร หญงิ ชาย รอ้ยละ 

จ านวนประชากรเยาวชนอายุต ่ากวา่ 18 ปี 927 1,043 28.7 
จ านวนประชากรอายุ 18-60 ปี 2,018 1,990 58.5 
จ านวนประชากรผูส้งูอายอุายุมากกวา่ 60 ปี 492 380 12.7 
รวม 3,437 3,413 100 
รวมทัง้สิน้ 6,850 คน 

ทีม่า: งานทะเบยีนราษฏร ์ส านกัเทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน (พฤษภาคม 2559) 

 ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชพีคา้ขาย รบัจา้ง รบัราชการ และประกอบธุรกจิ

ท่องเทีย่ว มกีารท าเกษตรกรรมโดยใชแ้มน่ ้าแมฮ่อ่งสอนและล าน ้าปุ๊  ประชากรสว่นใหญ่เป็นชาวพืน้เมอืง

ไทใหญ่ มภีาษาถิน่เรยีกวา่ ภาษาไต และมวีฒันธรรมประเพณี ความเชื่อ และวถิชีวีติทีม่เีอกลกัษณ์  
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ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลฐานตามตวัชีว้ัดเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื

เพ่ือการพัฒนาเมอืงยั่งยนืส าหรบัเทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน 

 จากการรวบรวมข้อมูลฐานตามตวัชี้วดัเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยืนทัง้ 36 ตวัชี้วดั แบ่งกลุ่ม 

ตามองค์ประกอบเมอืงยัง่ยนื 5 มติิ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชวีติ ด้านความยัง่ยนื 

ของสิง่แวดล้อม ด้านการเติบโตและประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ด้านความเท่าเทียม และด้าน 

ธรรมาภบิาลการบรหิารเมอืง สามารถสรุปสถานการณ์ของเมอืงตามตวัชีว้ดัของเป้าหมายการการพฒันา

ทีย่ ัง่ยนืไดด้งัตาราง (คา่มาตรฐานและคา่เป้าหมายแต่ละตวัชีว้ดัสามารถดไูดจ้ากภาคผนวก)   
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ตารางท่ี 2.2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูฐานตามตวัช้ีวดัเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนเพ่ือการพฒันาเมืองยัง่ยืนส าหรบัเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั SDGs เพ่ือการพฒันาเมืองยัง่ยืน 
เป้าหมายปี 

2573 
การด าเนินงานและสถานการณ์ของเทศบาลเมืองแมฮ่่องสอน สรปุ 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือคณุภาพชีวิต    

1.สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

2.1.1 รอ้ยละของประชากรในทอ้งถิน่ทีม่ภีาวะทุพโภชนาการ 
ต่อจ านวนประชากรทัง้หมด จ าแนกตามชว่งอาย ุ(ภาวะทุพ
โภชนาการ: อว้น เตีย้ ผอม โดยเฉพาะเดก็ 0-5 ปี และ 6-14 ปี) 

0% 
 

ผลส ารวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรยีนในโรงเรยีนเขตพืน้ที่
การศกึษาอ าเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน โดย สพป. แมฮ่อ่งสอนเขต 1 
พบภาวะทุพโภชนาการของเดก็และเยาวชน ร้อยละ 11.36  

 

4.1.1 รอ้ยละของเดก็และเยาวชนในทอ้งถิน่ ในระดบัชัน้ ป.6 
และ ม.3 ต่อจ านวนเดก็และเยาวชนทัง้หมดทีม่คีวามสามารถ 
ตามเกณฑข์ัน้ต ่าเป็นอยา่งน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน และ 
(2) ด้านคณิตศาสตร ์

100% 

สถานศกึษาในเขตเทศบาลม ี10 แหง่ (สงักดัเทศบาล 3 แหง่)  
มรีายงานเยาวชนทีอ่าศยัในเขตเทศบาลไดร้บัการศกึษาทุกคน 
(100%) ผลส าเรจ็ตามเกณฑพ์บวา่ ผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาต ิ(O-NET) ระดบั ม.3 มคีะแนนเฉลีย่ภาษาไทย = 50.13% 
และคณติศาสตร ์= 26.36% ซึง่ต ่ากวา่ค่าเฉลีย่ประเทศเลก็น้อย 
(คา่เฉลีย่ประเทศภาษาไทย = 54.42% คณติศาสตร ์= 30.04%) 

 

6.1.1 รอ้ยละของของครวัเรอืนในทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บั บริการน ้าด่ืม 
ทีป่ลอดภยัและมรีาคาทีส่ามารถซือ้หาได ้ต่อจ านวนครวัเรอืน
ทัง้หมด (ปรมิาณน ้าดืม่ทีป่ลอดภยัขัน้ต ่า 5 ลติร/คน/วนั) 

100% 
ทุกครวัเรอืนในเขตเทศบาลเขา้ถงึบรกิารน ้าประปา โดยการประปา 
สว่นภมูภิาค สาขาแมฮ่อ่งสอน/ ผลส ารวจจปฐ. ปี 2561 ครวัเรอืนมนี ้า
บรโิภค ร้อยละ 100 และมนี ้าใชเ้พยีงพอ ร้อยละ 99.3 

 

6.2.1 รอ้ยละของครวัเรอืนในทอ้งถิน่ทีม่ ีส้วมท่ีถกูสขุลกัษณะ 
ต่อจ านวนครวัเรอืนทัง้หมด โดยเฉพาะครวัเรอืนทีอ่ยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง 

100% 
ผลส ารวจ จปฐ. เขตเทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน ปี 2561 ครวัเรอืนมกีาร
จดับา้นเรอืนเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ถูกสขุลกัษณะ ร้อยละ 99.4  

7.1.1 รอ้ยละของครวัเรอืนในทอ้งถิน่ทีเ่ข้าถึงไฟฟ้าหรือ
พลงังานทางเลือกอ่ืน ๆ ทีเ่ชือ่ถอืได ้ในราคาทีส่ามารถ 
ซือ้หาได ้ต่อจ านวนครวัเรอืนทัง้หมด 

100% 
ทุกครวัเรอืนในเขตเทศบาลเขา้ถงึบรกิารไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  
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องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั SDGs เพ่ือการพฒันาเมืองยัง่ยืน 
เป้าหมายปี 

2573 
การด าเนินงานและสถานการณ์ของเทศบาลเมืองแมฮ่่องสอน สรปุ 

9.c.1 รอ้ยละของครวัเรอืนในทอ้งถิน่ทีม่ ีการเช่ือมต่อ
อินเตอรเ์น็ต ต่อจ านวนครวัเรอืนทัง้หมด และ/หรอื รอ้ยละ
ของพืน้ทีเ่มอืงทีส่ามารถเขา้ถงึสญัญาณเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต 
แบบไรส้าย (Wi-Fi) สาธารณะ ต่อพืน้ทีเ่มอืงทัง้หมด 
(รวมคอมพวิเตอร ์อนิเตอรเ์น็ต โทรศพัทม์อืถอื) 

100% 

ในเขตเทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน มเีครอืขา่ยใหบ้รกิารโทรศพัทแ์ละ
อนิเตอรเ์น็ต 6 บรษิทั จงัหวดัแมฮ่อ่งสอนมรีอ้ยละของประชากรอาย ุ 
6 ปีขึน้ไปทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต ปี 2558 เทา่กบั รอ้ยละ 25.10 ปี 2559 
เทา่กบั รอ้ยละ 31.07 และปี 2560 เทา่กบั ร้อยละ 31.71 

 

11.2.1 รอ้ยละของระยะทางถนนในทอ้งถิน่ทีม่ ีบริการขนส่ง 
สาธารณะ (ทุกประเภท) และเส้นทางจกัรยาน ทีส่ามารถ
เขา้ถงึไดแ้ละมสีิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อผูห้ญงิ เดก็ 
ผูม้คีวามบกพรอ่งทางรา่งกาย และผูส้งูอาย ุต่อระยะทาง
ถนนทัง้หมด 75 % 

มบีรกิารขนสง่สาธารณะระหวา่งเมอืง และมเีสน้ทางจกัรยานทัง้ในเมอืง 
และเชือ่มต่อนอกเมอืง โดยประชาชนในพืน้ทีจ่ะใชจ้กัรยานยนตเ์ป็นหลกั 
รวมถงึการเดนิเทา้และจกัรยาน และใชร้ถยนตใ์นการสญัจรระหวา่งเมอืง
ระยะทางถนนในทอ้งถิน่ทีม่บีรกิารขนสง่สาธารณะ (ทุกประเภท) 
ประมาณ ร้อยละ 62 มบีรกิารขนสง่มวลชนในเมอืง (รถเหลอืง) และ 
รถรางน าเทีย่ว (ระยะทางประมาณ 12 กม.) ระยะทางถนนส าหรบั
เสน้ทางจกัรยาน ร้อยละ 100 (แต่ควรเพิม่ความสามารถเขา้ถงึไดแ้ละ
การมสีิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อผูห้ญงิ เดก็ ผูม้คีวามบกพร่อง
ทางรา่งกาย และผูส้งูอาย)ุ 

 

2. การใช้
ประโยชน์ทีด่นิ 

11.1.1 รอ้ยละของครวัเรอืนทีม่ ีความมัน่คงในท่ีอยู่อาศยั 
และบา้นมสีภาพคงทนถาวร ต่อครวัเรอืนทัง้หมด  
(มคีวามมัน่คงทางสทิธทิีอ่ยูอ่าศยั และความมัน่คงทาง
สภาพแวดลอ้ม) 

100% 

ไมพ่บชุมชนแออดัและทีอ่ยูอ่าศยันอกระบบในเขตเทศบาล  
โดยผลส ารวจ จปฐ. เขตเทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน ปี 2561 ครวัเรอืน
มคีวามมัน่คงในทีอ่ยูอ่าศยั และบา้นมสีภาพคงทนถาวร ร้อยละ 99.8 
นอกจากนัน้ทางเทศบาลยงัมโีครงการปรบัปรุงบา้นผูย้ากไร ้ 
โดยคณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนเทศบาลเมอืงแมฮ่่องสอน 
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11.7.1 รอ้ยละของ พืน้ท่ีสาธารณะ (สถานทีท่ีใ่ชป้ระโยชน์
สาธารณะส าหรบัทุกคน) ทีม่กีารดแูลดา้นความปลอดภยั
และมกีารออกแบบเพือ่อ านวยความสะดวกต่อคนทุกกลุม่ 
(universal design) ต่อพืน้ทีเ่มอืงทัง้หมด 

25% ของ 
พืน้ทีเ่มอืง 

พืน้ทีส่เีขยีวรวมทุกประเภท (ธรรมชาต ิบรกิารชุมชน สิง่แวดลอ้มทาง
สญัจร และเศรษฐกจิชุมชน) คดิเป็นร้อยละ 26.15 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 
หรอื 182 ตารางเมตร/คน (ฐานขอ้มลู Thai green urban สผ.)  

3. ความ
ปลอดภยั 

3.6.1 อตัราสว่นผูเ้สยีชวีติจากอบุติัเหตทุางถนนในทอ้งถิน่ 
ต่อประชากร 100,000 คน 

5 ต่อแสน
ประชากร  

อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจบ็ทางถนน จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  
ปี 2560 คดิเป็น 9.06 ต่อแสนประชากร  
(health KPIs กระทรวงสาธารณสุข)  

 

16.1.1 อตัราสว่นประชากรทีไ่ดร้บั ความรนุแรงทางร่างกาย 
จิตใจ หรือทางเพศ ต่อประชากร 100,000 คน หรอืจ านวน
ผูเ้สยีหายจากคดอีาญาทีท่ าใหเ้กดิการบาดเจบ็ เสยีชวีติหรอื 
เสยีทรพัยส์นิในทอ้งถิน่ ในชว่ง 1 ปีทีผ่า่นมา  
(จ าแนกตามเพศและชว่งอาย ุหากสามารถจ าแนก) 

ลดลงจาก 
ปีฐานไมน้่อย
กวา่ 75% 

อตัราสว่นคดอีาชญากรรมในทอ้งถิน่คอ่นขา้งต ่า ปี 2560  
คดอุีกฉกรรจแ์ละสะเทอืนขวญั 1 ราย  
คดปีระทุษรา้ยต่อชวีติ รา่งกาย และเพศ 106 ราย  
คดปีระทุษรา้ยต่อทรพัย ์134 ราย  
รวม 241 ราย จากประชากร 284,138 คน (84.8 ต่อแสนประชากร) 
(ขอ้มลูระดบัจงัหวดัจากส านกังานสถติจิงัหวดั) 

 

ด้านความยัง่ยืนของส่ิงแวดล้อม    

4. คุณภาพ
ทรพัยากร
สิง่แวดลอ้ม 

6.3.2 รอ้ยละของจ านวน แหล่งน ้าผิวดินสาธารณะ ในและ
โดยรอบทอ้งถิน่ (เชน่ ทะเล, ทะเลสาบ, แมน่ ้า, คลอง, สระน ้า) 
ทีม่คีุณภาพน ้าไดม้าตรฐานตามประเภทการใชป้ระโยชน์
แหลง่น ้าผวิดนิ ต่อจ านวนแหล่งน ้าทัง้หมด  
(คุณภาพน ้าอยูใ่นเกณฑด์ ีWQI = 71-90) 
 

80% 

คุณภาพน ้าผวิดนิแมน่ ้าปายบรเิวณ ต าบลจองค า อยูใ่นเกณฑ ์พอใช้ 
(WQI=70) (รายงานสถานการณ์คุณภาพน ้า เดอืนสงิหาคม 2561 
ส านกังานสิง่แวดลอ้มภาคที ่1) 

 



16 

องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั SDGs เพ่ือการพฒันาเมืองยัง่ยืน 
เป้าหมายปี 

2573 
การด าเนินงานและสถานการณ์ของเทศบาลเมืองแมฮ่่องสอน สรปุ 

7.2.1 รอ้ยละของการใชพ้ลงังานทดแทนในทอ้งถิน่ ต่อการ
ใชพ้ลงังานขัน้สุดทา้ยทัง้หมด (พลงังานทดแทนประกอบดว้ย 
พลงังานหมนุเวยีน เชือ้เพลงิชวีภาพ และพลงังานทดแทน
อื่น ๆ ทีใ่ชท้ดแทนปิโตรเลยีม) 

25% 

ปี 2557 สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนต่อปรมิาณการใชพ้ลงังาน
ทัง้หมดของจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน เทา่กบัร้อยละ 18.23 เพิม่ขึน้  
ในปี 2560 เป็น ร้อยละ 19.51 (ขอ้มลูปี 2560 เป็นขอ้มลูคาดการณ์)  
เทศบาลมโีครงการใชพ้ลงังานทดแทน เชน่ โครงการตดิตัง้โคมไฟ 
LED พลงังานแสงอาทติย ์(โครงการบรูณาการแผนยทุธศาสตรพ์ลงังาน 
ระดบักลุม่จงัหวดัตามยทุธศาสตรป์ระเทศ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่ 

 

11.4.1 รอ้ยละของงบประมาณของทอ้งถิน่ในแผนงานและ
โครงการดา้นการสงวน การป้องกนั และการอนุรกัษ์มรดก
ทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ต่องบประมาณ
ทัง้หมดของทอ้งถิน่ 

เพิม่ขึน้จาก 
ปีฐานไมน้่อย
กวา่ 50% 

ปี 2560 งบประมาณดา้นศาสนาและศลิปวฒันธรรม คดิเป็นรอ้ยละ 4.2  
ปี 2561 งบประมาณดา้นศาสนาและศลิปวฒันธรรม คดิเป็นรอ้ยละ 5.2 
ของงบประมาณทัง้หมด (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 25)  

5. การจดัการ
มลพษิ 

6.3.1 รอ้ยละของปรมิาณ น ้าเสีย ทีไ่ดร้บัการบ าบดัอยา่ง
ปลอดภยั และรอ้ยละของปรมิาณน ้าเสยีทีส่ามารถน ากลบั 
มาใชใ้หม ่ต่อปรมิาณน ้าเสยีทัง้หมด 

50% 
ไมม่รีะบบบ าบดัน ้าเสยี และแผนในการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ 

 

11.6.1 รอ้ยละของปรมิาณขยะมลูฝอยในทอ้งถิน่ทีม่กีาร
จดัเกบ็และก าจดัอยา่งถูกหลกัสุขาภบิาล ต่อปรมิาณขยะ 
มลูฝอยทัง้หมด 

100%  

เทศบาลมรีะบบก าจดัมลูฝอยแบบฝังกลบ มจี านวนขยะทัง้หมด
ประมาณ 10-13 ตนั/เดอืน มกีารคดัแยกกลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้
ประมาณ 1-2 ตนั (ขยะรไีซเคลิและขยะอนิทรยี)์ แต่ปรมิาณขยะ 
มแีนวโน้มสงูขึน้ 

 

11.6.2 จ านวนวนัใน 1 ปี ทีฝุ่่ นละอองขนาดเลก็ (PM2.5 
และ PM10) ในทอ้งถิน่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

100% 

มสีถานการณ์หมอกควนัและไฟป่า สง่ผลใหค้า่ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 
สงูเกนิมาตรฐานในชว่งฤดแูลง้ โดยต าบลจองค า พบค่า PM2.5  
สงูท่ีสดุในประเทศ (276 ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร) ในเดอืน
เมษายน 2562 

 



17 

องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั SDGs เพ่ือการพฒันาเมืองยัง่ยืน 
เป้าหมายปี 

2573 
การด าเนินงานและสถานการณ์ของเทศบาลเมืองแมฮ่่องสอน สรปุ 

6. การรบัมอื 
ภยัพบิตั ิ

11.5.1 อตัราสว่นผูเ้สยีชวีติ ผูส้ญูหาย และผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
จากภยัพิบติั ในทอ้งถิน่ ต่อประชากร 100,000 คน (จ าแนก
ตามเพศ กลุ่มรายได ้และความบกพรอ่งทางร่างกายหาก
สามารถจ าแนก) 

ลดลงจาก 
ปีฐานไมน้่อย
กวา่ 75 % 

เพิง่เริม่พบภยัพบิตัดินิถลม่ในเขตเทศบาล และเหตุไมล้ม้เนื่องจาก
พายฝุน จงึยงัไมม่ขีอ้มลูฐาน และแผนรบัมอื  
  

11.5.2 มลูค่าความสญูเสียทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
อนัเน่ืองมาจากภยัพิบติัต่าง ๆ (อาท ิอคัคภียั วาตภยั 
อุทกภยั ภยัแลง้) รวมทัง้จากความเสยีหายทีเ่กดิกบัโครงสรา้ง 
พืน้ฐานและการบรกิารขัน้พืน้ฐานทีส่ าคญั 

ลดลงจาก 
ปีฐานไมน้่อย
กวา่ 75 % 

ไมพ่บขอ้มลูผูไ้ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตั ิและมลูคา่ความสญูเสยีทาง
เศรษฐกจิจากภยัพบิตัใินพืน้ทีเ่มอืง 

 

11.b.2 รอ้ยละของงบประมาณของทอ้งถิน่และการสนบัสนุน
จากภาคสว่นต่าง ๆ ในดา้นการลดความเส่ียงจากภยัพิบติั 
ต่องบประมาณทัง้หมด   

เพิม่ขึน้จากปี
ฐานไมน้่อย
กวา่ 10 % 

มีโครงการ และงบประมาณ ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั อาท ิโครงการพฒันาและปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัความเสีย่ง
จากภยัพบิตั ิ(เชน่ ตดิตัง้แสงสวา่ง ปรบัปรุงถนน ทอ่ระบายน ้าขุดเจาะ 
น ้าบาดาล) โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัฝึกอบรมหรอืทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน/ โครงการจดัการปัญหาไฟป่าและหมอกควนั/ 
โครงการฝึกอบรมเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียัในชุมชน 
โรงเรยีน สถานทีร่าชการ รวมงบประมาณท่ีเก่ียวข้อง มากกว่า 
ร้อยละ 30 (โดยมีโครงการท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรมให้ความรู้ 
ภยัพิบติัหรือเส่ียงภยัประมาณร้อยละ 1) 

 

13.3.1 รอ้ยละของสถานศกึษาทุกระดบัในทอ้งถิน่ทีม่หีลกัสตูร 
หรือกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้เรื่องการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ การปรบัตวัการลดผลกระทบ 
และการเตอืนภยัลว่งหน้า ต่อจ านวนสถานศกึษาทัง้หมด 

100% 

สถานศกึษามหีลกัสตูรเก่ียวกบัการป้องกนัไฟป่า ปัญหาไฟป่า  
และหมอกควนั ควรเน้นการเป็นปัญหาทีเ่ชือ่มโยงกบัความรูเ้รือ่งการ
เปลีย่นแปลง สภาพภมูอิากาศ  
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13.3.2 จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมการสร้างความ
ตระหนักและความรู้เรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
การปรบัตวั และการลดผลกระทบ ใหก้บัภาคสว่นต่าง ๆ  
ในทอ้งถิน่ รวมถงึการมรีะบบเตอืนภยัลว่งหน้าทีไ่ดร้บัการ
ปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่องและครอบคลุมทุกความเสีย่งของทอ้งถิน่ 

ม ีและไดร้บั
การปฏบิตัิ

อยา่งต่อเน่ือง 

มโีครงการ และงบประมาณต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ โครงการจดัการ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั  แต่ไมม่โีครงการเน้นการสรา้งความ
ตระหนกัและความรูท้ีเ่ชือ่มโยงกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
และระบบเตอืนภยั 

 

ด้านการเติบโตและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ    

7. การจา้งงาน 8.3.1 อตัราการเตบิโตของ ผู้ประกอบการและการจ้างงาน
นอกภาคการเกษตร ในทอ้งถิน่ (รวมถงึผูป้ระกอบการรา้นคา้ 
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ และวสิาหกจิชุมชน) 

เพิม่ขึน้จากปี
ฐาน 10% 

มโีครงการทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ โครงการสง่เสรมิและพฒันากลุม่อาชพีตาม
แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง/ โครงการพฒันาพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ชุมชน 
โครงการพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่ว/ โครงการอบรมผูป้ระกอบการคา้
และรา้นอาหาร อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูการเตบิโตของผูป้ระกอบการ 
อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มลู  

 

8.5.2 รอ้ยละของหน่วยงานและสถานประกอบการในทอ้งถิน่
ทีม่กีารจ้างงานผูด้้อยโอกาสและผูพิ้การต่อจ านวนหน่วยงาน 
และสถานประกอบการทีจ่ดทะเบยีนทัง้หมดในทอ้งถิน่ 

100% 
มโีครงการฝึกอบรมผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส เพือ่การประกอบอาชพี เชน่ 
นวดแผนไทย ท าสมนุไพร แปรรปูอาหาร (กลว้ยฉาบ)  
(แต่ไมท่ราบจ านวนผูเ้ขา้อบรม และจ านวนการจา้งงาน) 

 

8.9.1 อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากอตุสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวของท้องถ่ิน (รวมถงึจากการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน) 
 

เตบิโตเพิม่ขึน้
จากปีฐาน 

10% 

จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว และรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วในจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
เพิม่ขึน้ทุกปี โดย จ านวนนักท่องเท่ียว เพ่ิมขึน้ เฉล่ียร้อยละ 2  
และรายได้ เพ่ิมขึน้ เฉล่ียร้อยละ 4  
แตจ่ าเป็นตอ้งวเิคราะหเ์พิม่เตมิถงึการทอ่งเทีย่ว ในเขตเทศบาลและการ
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 

 

8. วถิกีารด าเนิน
ชวีติและการผลติ
ทีย่ ัง่ยนื 

12.5.1 รอ้ยละของวสัดท่ีุถกูน ากลบัมาใช้ใหมใ่นทอ้งถิน่ 
(รวมถงึการด าเนินงานในรปูแบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน หากม)ี มากกวา่ 30% 

มกีารคดัแยกขยะแต่ละครวัเรอืน (1-2 ตนั) คดิเป็นร้อยละ 10 ของ
ขยะทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดในเขตเทศบาล 
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องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั SDGs เพ่ือการพฒันาเมืองยัง่ยืน 
เป้าหมายปี 

2573 
การด าเนินงานและสถานการณ์ของเทศบาลเมืองแมฮ่่องสอน สรปุ 

12.7.1 รอ้ยละของรายการหรอืคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือจดัจ้าง 
สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ของหน่วยงาน 
ในเทศบาล ต่อปรมิาณการจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และบรกิาร
ทัง้หมด ในชว่ง 1 ปีทีผ่า่นมา 

10% 

ไมพ่บขอ้มลู 
 

 

12.a.1 รอ้ยละของจ านวนหน่วยงาน สถานประกอบการใน 
ท้องถ่ินท่ีได้รบัการรบัรองการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม (เชน่ สถานประกอบการทีไ่ดร้บัสทิธบิตัรสเีขยีว 
โรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีวหรอืมาตรฐาน
ดา้นสิง่แวดลอ้ม) ต่อจ านวนสถานประกอบการทัง้หมด 

20% 

มโีครงการรา้นคา้ชุมชน จ าหน่ายสนิคา้ชุมชน อาหาร พชืผกั โครงการ 
ลดรายจา่ยครวัเรอืนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง และมผีูป้ระกอบการ 
ในทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัสทิธบิตัรสเีขยีวและเกษตรอนิทรยี ์(แต่ไมม่ขีอ้มลู
จ านวน) 

 

ด้านความเท่าเทียม    

9. ความ 
เทา่เทยีม 
ดา้นรายได ้

1.1.1 รอ้ยละของจ านวนประชากรในทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บับตัร
สวสัดกิารแหง่รฐั ต่อจ านวนประชากรทัง้หมด หรอืรอ้ยละผูม้ ี
งานท าในทอ้งถิน่ทีค่รองชพีดว้ย รายได้ต า่กว่า 60 บาท 
ต่อวนั ต่อจ านวนผูม้งีานท าทัง้หมด 

0%  

ผลส ารวจ จปฐ. ปี 2561 ไมพ่บครวัเรอืนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต ่ากวา่เกณฑ ์
จปฐ. (รายไดเ้ฉลีย่ 38,000 บาท/คน/ปี) (0%) 

 

10. ความ 
เทา่เทยีม 
หญงิชาย 
 

5.5.1 รอ้ยละของจ านวนผูห้ญิงท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร 
สมาชกิสภา กรรมการบรหิารองคก์รชุมชนต่าง ๆ และผูน้ า
ชุมชนในทอ้งถิน่ ต่อจ านวนผูด้ ารงต าแหน่งทัง้หมด 

30% 

สมาชกิสภาเทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน ผูห้ญงิ : ผูช้าย = 3 : 18  
ประธานชุมชนเทศบาลเมอืงฯ ผูห้ญงิ : ผูช้าย = 4 : 2  
รวมเป็นสดัสว่นผูห้ญงิด ารงต าแหน่งบรหิาร = 35%  
(ขอ้มลูจากเทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน รายงานผลการปฏบิตังิาน
ประจ าปีงบประมาณ 2561) 
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ด้านธรรมาภิบาลการบริหารจดัการเมือง    

11. การม ี
สว่นรว่ม  

11.3.2 การมีส่วนร่วม (ในการแสดงความคดิเหน็-รว่มวางแผน 
ด าเนินงาน-ตดิตามผล) และความครอบคลุมของกลุ่ม
ประชากร ทีเ่ขา้รว่มการวางแผนพฒันาและบรหิารจดัการเมอืง 
(ทัง้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโดยตรงและโดยออ้มรวมถงึกลุม่
เปราะบางต่าง ๆ)   

มกีารมสีว่น
รว่มทัง้ 4 ดา้น  

ทุกกลุม่ 

มีการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่าง ๆ ไดแ้ก่ ในการท าแผน
งบประมาณ/ เทศบาลสญัจร/ สง่เสรมิและพฒันาผูน้ าชุมชน/ สง่เสรมิ
การจดัท าแผนชุมชน/ ประชาสมัพนัธข์า่วสารผา่นชอ่งทางต่าง ๆ 
(อาจพจิารณาเพิม่ความครอบคลุมของกลุม่ประชากรทีเ่ขา้รว่มในการ
วางแผนพฒันา) 

 

12. ความโปรง่ใส 16.6.1 กระบวนการใช้จ่ายเงินของท้องถ่ินท่ีโปรง่ใส 
ประกอบดว้ย มคีณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง มกีารเปิดเผย
ขอ้มลู มกีารรบัและตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีน 

มกีระบวนการ
ทัง้ 3 ดา้น 

มรีะบบตรวจสอบภายในในกระบวนการใชจ้า่ยเงนิของทอ้งถิน่ 

 

13. 
ประสทิธภิาพ 

16.6.2 ระดบัความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ช้บริการ
สาธารณะในท้องถ่ิน ในดา้นต่าง ๆ 

100% 
จดัตัง้หน่วยงานรบัเรือ่งรอ้งทกุข ์และขอ้เสนอแนะจากประชาชน 
มแีอพพลเิคชัน่แจง้และตดิตามปัญหาเมอืง  

14. หุน้สว่น
ความรว่มมอื 

17.17.1 จ านวน ประเภท และงบประมาณในแผนงานและ
โครงการดา้นความร่วมมือภาครฐั-เอกชน และประชา
สงัคมในทอ้งถิน่ 

เพิม่ขึน้ 
ไมน้่อยกวา่ 
10% ต่อปี 

มคีวามรว่มมอืของภาครฐั - เอกชน และประชาสงัคม เชน่ โครงการ
พพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติ และกระบวนการจดัการขยะอยา่งมสีว่นรว่ม  

15. ขอ้มลูและ
การตดิตามผล  

17.18.1 มีระบบรวบรวมและจดัเกบ็ข้อมลูท่ีมีคณุภาพ 
ทนัเวลา และเช่ือถือได้ ทีจ่ าแนกตามลกัษณะประชากร 
(เชน่ รายได ้เพศ อาย ุชาตพินัธุ ์ความบกพรอ่งของรา่งกาย) 
และต าแหน่งทางภูมศิาสตร ์และคุณลกัษณะอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ของทอ้งถิน่ในการสนบัสนุนการตดัสนิใจเชงินโยบายในการ
วางแผนพฒันาและบรหิารจดัการเมอืง 

มรีะบบ
รวบรวมและ
จดัเกบ็ขอ้มลูที่
มคีุณภาพ 

ทนัเวลา และ
เชือ่ถอืได ้

มรีะบบรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน แต่ยงัไมม่กีารจ าแนกขอ้มลู
ตามลกัษณะประชากร 
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ผลวิเคราะหเ์บือ้งต้นของข้อมลูฐานตามตวัช้ีวดั SDGs เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

 ระดบัสีเขียว : เมอืงท าไดด้อียูแ่ลว้ ควรมกีารต่อยอด 

เสรมิสรา้ง เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

การเขา้ถงึน ้าสะอาด/ สุขอนามยั/ ขนส่งสาธารณะ/ ความมัน่คงในทีอ่ยู่อาศยั/ พืน้ทีส่เีขยีวสาธารณะ/ 

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ/ พลงังานทดแทน/ การสงวนรกัษามรดกทางวฒันธรรม/ การ

จดัการขยะมลูฝอย/ การท่องเทีย่วชุมชน/ ความเท่าเทยีมดา้นรายไดแ้ละหญงิชาย/ การมสีว่นรว่มของ

ประชาชน/ ความโปรง่ใส/ ประสทิธภิาพการบรกิาร/ และความรว่มมอืภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม 

 ระดบัสีเหลือง : เมอืงมศีกัยภาพในการด าเนินงาน 

เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ภาวะทุพโภชนาการ/ การศึกษา/ การสื่อสาร/ คุณภาพแหล่งน ้ า/ การสร้างความตระหนักเรื่อง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ/ การเติบโตของผูป้ระกอบการ/ การจ้างงานผูด้้อยโอกาส/ สถาน

ประกอบการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม/ และระบบรวบรวมจดัเกบ็ขอ้มลู 

 ระดบัสีแดง : เมอืงยงัไมม่กีารด าเนินงานตามตวัชีว้ดั 

น้ีเพยีงพอ 

การจดัการน ้าเสยี/ และคุณภาพอากาศจากฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 

 ระดบัสีเทา : ขอ้มลูเกีย่วกบัตวัชีว้ดัยงัไมเ่พยีงพอ 

ในการประเมนิ 

การจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

สรปุข้อมูล: ในภาพรวม จากขอ้มลูจะเหน็ไดว้่าเทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอนมกีารด าเนินงานในระดบัดใีนตวัชีว้ดัสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาท ิ

น ้าอุปโภค สุขอนามยั พืน้ทีส่เีขยีว การขนส่งสาธารณะ ความมัน่คงทางทีอ่ยู่อาศยัและการจดัการขยะ และเมอืงมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ และความเท่าเทยีมในการ

กระจายรายได ้รวมถงึมกีารด าเนินงานบรหิารเมอืงโดยการมสีว่นรว่มของประชาชน  และการบรกิารประชาชนทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยความรว่มมอืทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชน 

ส่วนที่ควรเสรมิสรา้ง ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคญักบั ภาวะทุพโภชนาการและประสิทธิผลทางการศึกษาส าหรบัเยาวชน และการด าเนินงานทีเ่น้นความส าคญัของ วิถีชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และประเดน็ทีม่คีวามส าคญัส าหรบัเทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน ไดแ้ก่ การจดัการน ้าเสีย และ การป้องกนัมลพิษทางอากาศ  
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ผลการประชมุเชิงปฏบิตักิารกับเทศบาลและภาคีพัฒนา 

ผลการประชมุครัง้ท่ี 1 

การหารือเบือ้งต้นกบัผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีเทศบาล และภาคีเพ่ือการพฒันาเมืองแม่ฮ่องสอน 

วนัจนัทรท์ี ่21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 - 15:30 น. ส านกังานเทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน  

ผูเ้ขา้รว่มประชุม :  

1. นายปกรณ์ จนีาค า   นายกเทศมนตรเีมอืงแมฮ่อ่งสอน 

2. นายสรุตัน์ สงัขส์ขุ   รองนายกเทศมนตรเีมอืงแมฮ่อ่งสอน 

3. นายอุทยั สุดใหม ่   รองปลดัเทศบาล เทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน 

4. นางสาวจนัทรเ์พญ็ อนิต๊ะปวง  หวัหน้าส านกัปลดั 

5. นางชุตมิา ปัญญารตัน์   รกัษาการผูอ้ านวยการกองคลงั 

6. นายชาตชิาย น้อยสกุล   รกัษาการผูอ้ านวยการกองการศกึษา 

7. นายบุญอยู ่เสนากุล   รกัษาการผูอ้ านวยการกองชา่ง 

8. นายสายชล ประเสรฐิกุล   รกัษาการผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

9. นายพชิชานนท ์รมยนุ์กลู  สถาปนิกปฏบิตักิาร  

10. นายสมจติ สวุรรณบุษย ์   ขา้ราชการบ านาญ 

11. นางสาวสริกิร สมควร   ผูจ้ดัการพพิธิภณัฑม์ชีวีติ 

12. นางอ าไพ ใจตรง   ประธานชุมชนหนองจองค า 

13. นางเทพนิท ์พงษ์วด ี   ประธานชุมชนตลาดเก่า 

14. นางสาวศศวิมิล แสนเรอืน  ผูช้ว่ยงานสขุาภบิาล 

15. นางสาววศนีิ ตัง้มกีจิ   ผูช้ว่ยงานสขุาภบิาล 

16. นายสเุทพ นุชทรวง   ผูแ้ทนชุมชน 

17. นางวาสนา เกษอนิทร ์   ผูช้ว่ยผูป้ระสานงานวจิยัทอ้งถิน่  

18. นางสาวศริลิกัษณ์ ตนัมทีา  นกัวจิยัทอ้งถิน่ 

19. นางสาวบวัแกว้ นฤมลนภากร  นกัวจิยัทอ้งถิน่ 

ข้อคิดเหน็เก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของเมืองแม่ฮ่องสอน : 

- เทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอนมพีืน้ที ่6 ตารางกโิลเมตร เป็นพืน้ทีส่ว่นราชการประมาณรอ้ยละ 40  

- มขีอ้จ ากดัจากระเบยีบขอ้กฎหมาย พรบ.ป่าไม ้และยงัไม่มแีนวทางแก้ปัญหาที่ชดัเจน รวมถงึ

ปัญหาขาดแคลนบุคลากร และขา้ราชการไมม่คีวามต่อเนื่อง 
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การด าเนินงานท่ีส าคญัในด้านต่าง ๆ  ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (โดยเฉพาะท่ีสอดคล้องกบั SDGs) : 

- มแีนวทางมุง่สรา้งชวีติสงัคมเมอืงทีม่คีุณภาพ ตัง้แต่ปี 2552 ถงึปัจจุบนั 

- มกีารใชเ้ทคโนโลยใีนการขบัเคลื่อนงานพฒันา เชน่ ระบบการแจง้และตดิตามเรือ่งรอ้งเรยีน  

- ดา้นการจดัการขยะ : อยูร่ะหวา่งพฒันาแนวคดิการท า RDF รว่มกบัมลูนิธพิลงังาน มแีผนการท า

จานจากใบไม ้ซึง่เป็นวสัดุหางา่ยในทอ้งถิน่ เทศบาลอยูร่ะหวา่งหากลุ่มผูผ้ลติทีส่นใจ 

- มกีารส ารวจความพงึพอใจ โดยมหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม ่วทิยาเขตแมฮ่อ่งสอน 

ประเดน็ท่ีผูเ้ข้าร่วมหารือให้ความสนใจ : 

- ปัญหาหมอกควนัในชว่งฤดแูลง้ ซึง่มคีวามรว่มมอืกบัหอการคา้จงัหวดัในชว่งวกิฤต 

- ปัญหาการพฒันาดา้นการศกึษา เน้นประสทิธภิาพทางการศกึษาของโรงเรยีนสงักดัเทศบาล 

ความเหน็ต่อการใช้ SDGs เป็นเคร่ืองมือการด าเนินงานของเทศบาล และแนวทางด าเนินงาน : 

- SDGs 17 เป้าหมาย สามารถเป็นเป้าหมายของท้องถิ่น โดยแต่ละเทศบาลอาจจะปฏิบตัิได้ 

ไม่ครบ แต่ทุกกองของส่วนราชการสามารถศึกษาความเกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ในการ

ประยกุตใ์ช ้

- สิง่ส าคญัคอืความรว่มมอืและการมสีว่นรว่มของชุมชน 

- การประเมนิตามตวัชี้วดั SDGs สามารถน ามาพจิารณาต้นทุนของเทศบาล และชี้ว่าจะรกัษา 

ดา้นทีด่ ีและพฒันาดา้นทีค่วรปรบัปรงุอยา่งไร โดยอาจท าเป็นแผนระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว 

- โครงการสามารถน ามาใชร้ว่มกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาเมอืง 7 ยุทธศาสตร ์โดยเน้นงานวชิาการ

และแผนของส านกัปลดัฯ เพือ่บรูณาการกลุ่มงานต่าง ๆ  

- อาจพจิารณาบรบิทของเมอืงแมฮ่อ่งสอน และใหน้ ้าหนกับางดา้น รวมถงึอาจมกีารปรบัเกณฑล์งบา้ง 

- บางตวัชี้วดัน่าจะเกนิอ านาจหน้าที่ของอปท. ต้องมกีารประสานขอ้มูลกบัหน่วยงานอื่น ๆ เช่น 

น ้าบรโิภค ไฟฟ้า พลงังานทดแทน เป็นตน้ 

- ควรใหม้เีวลากจิกรรมทีเ่พยีงพอกบัการสรา้งความเขา้ใจใหเ้จา้หน้าทีแ่ละภาคสว่นต่าง ๆ  

- การประเมนิผล ควรสะทอ้นถงึปัญหาและขอ้จ ากดัของเทศบาลในแต่ละตวัชีว้ดั เพื่อใหส้่วนกลาง

เขา้ใจ 

- ช่วงเวลาการด าเนินงานช่วง high season ของเมอืงแมฮ่อ่งสอน อาจจะประสานงานยากอาจตอ้ง

ปรบัเปลีย่นวธิกีาร 

- งานวชิาการและแผนจะเริม่กระบวนการแผนชุมชนในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 โครงการน่าจะ

สามารถจดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารในช่วงตน้เดอืนธนัวาคม และกุมภาพนัธ์ เพื่อใหเ้ป็นขอ้มลู

ส าหรบัการจดัท าแผนของเทศบาลต่อไปได ้  
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การประชมุหารือร่วมกบัสภาชาติพนัธุแ์ละชนเผา่พืน้เมืองจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

วนัองัคารที ่22 ตุลาคม 2562 ระหวา่งเวลา 13:00 - 15:30 น. ณ ศูนยไ์ทใหญ่ศกึษา อ าเภอเมอืง จงัหวดั

แมฮ่อ่งสอน 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม :  

1. นายประเสรฐิ ประดษิฐ ์   ประธานสภาชาตพินัธุฯ์ 

2. นางสาวกลัยา สรา้งแผน่ผา   กรรมการ สภาชาตพินัธุฯ์  

3. นายรอน ใจกนัทา    กรรมการ สภาชาตพินัธุฯ์ 

4. นางวนิจชญา กนัทะยวง   เครอืขา่ยสตรชีาตพินัธุ ์จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

5. นายอาทติย ์กนัทะยวง   เครอืขา่ยสตรชีาตพินัธุ ์จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

6. นายวสิทุธิ ์เหลก็สมบรูณ์    ผูป้ระสานงาน สภาชาตพินัธุฯ์ 

7. นางสาวอรุณ ีเวยีงแกว้   ผูป้ระสานงานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ 

ความเหน็ต่อการใช้ SDGs เป็นเคร่ืองมือการด าเนินงานของเทศบาล และแนวทางด าเนินงาน : 

- พืน้ทีเ่มอืงแมฮ่อ่งสอนในหลายปีทีผ่า่นมามกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมมาก คนรุน่ใหมข่องชนเผา่

ต่าง ๆ อพยพเขา้มาอยูใ่นเมอืงและไปท างานต่างเมอืงมากขึน้ ประกอบกบัขอ้จ ากดัทางกฎหมาย

ในการใชพ้ืน้ทีแ่ละการประกอบอาชพีท าใหว้ถิชีวีติของชนเผา่ เช่น การท าไรห่มุนเวยีนลดลงมาก 

รวมถงึมชีอ่งวา่งระหวา่งคนรุน่เก่าและคนรุน่ใหม่ 

-  ปัญหาการเดินทางในพื้นที่ส่งผลให้มปัีญหาด้านการเข้าถึงบริการต่าง ๆ รวมถึงบรกิารด้าน

สขุภาพ โดยเฉพาะกบัผูส้งูอาย ุและกลุ่มชาตพินัธุท์ีไ่มส่ามารถสือ่สารภาษาไทยไดช้ดัเจน 

- ปัญหาความไม่เท่าเทยีมในกรณีผูไ้รส้ญัชาตยิงัมอียู่ โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่ลขบตัรประชาชนขึน้ต้น

ดว้ยเลข 0 (ไม่มสีถานะทางทะเบยีน แต่มสีทิธอิาศยัในประเทศ) และเลข 6 (บุคคลบนพืน้ที่สูง 

หากยา้ยออกจากพืน้ทีต่อ้งขอใบรบัรองจากส านกัทะเบยีนอ าเภอ) รวมถงึเลข 7 (บุตรของบุคคล

บนพืน้ทีส่งู) ซึง่รบัสวสัดกิารต่าง ๆ ของรฐัไมไ่ด ้มกัไมส่ามารถเขา้ถงึการจา้งงาน การศกึษา และ

การรกัษาพยาบาล 

- ประเดน็ทีน่่าสนใจ คอื การเตบิโตของการใชอ้นิเตอรเ์น็ต ทัง้คนในเมอืงและชาตพินัธุต์่าง ๆ เพื่อ

ลดปัญหาจากการเดนิทาง ซึง่พืน้ทีด่จิทิลัอาจเป็นโอกาสในการพฒันา 

- กลุ่มเครอืข่ายและองคก์รพฒันาทีน่่าสนใจในเมอืง ไดแ้ก่ สภาองคก์รชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มออม

ทรพัยฯ์ วทิยาลยัชุมชนแมฮ่อ่งสอน และบรษิทัพฒันาเมอืง 
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ผลการประชมุครัง้ท่ี 2 

การประชมุเชิงปฏิบติัการเพ่ือระดมความคิดเหน็ต่อแนวทางการขบัเคล่ือน SDGs เพื่อพฒันา

เมืองยัง่ยืน ส าหรบัเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

วนัองัคารที ่14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ส านกังานเทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม :  50 คน ประกอบดว้ยคณะผูบ้รหิาร เจา้หน้าทีเ่ทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน หน่วยงาน

ภาครฐั  

ผูแ้ทนชุมชน สถาบนัการศกึษาในพืน้ทีเ่ทศบาล และภาคเอกชน ดงัน้ี 

เทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน 

1. นายปกรณ์ จนีาค า   นายกเทศมนตรเีมอืงแมฮ่อ่งสอน 

2. นายเกยีรตศิกัดิ ์วนากมล  รองนายกเทศมนตรเีมอืงแมฮ่อ่งสอน 

3. นายอุทยั สุดใหม ่   รองปลดัเทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน 

4. วา่ทีร่อ้ยตร ีสรุพล ต๊ะวชิยั  สมาชกิสภาเทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน 

5. นายชาตชิาย น้อยสกุล   รกัษาการผูอ้ านวยการกองศกึษา 

6. นายวชัรนิทร ์สนุทรพนิิจ   หวัหน้าฝ่ายแบบแผน 

7. นายสายชล ประเสรฐิกุล   รกัษาการผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
8. นางสาวจนัทรเ์พญ็ อนิต๊ะปวง  หวัหน้าส านกัปลดั 

9. นายพชิชานนท ์รมยนุ์กลู  สถาปนิกปฏบิตักิาร 

10. นายแสนศกัดิ ์แสนเรอืน   เทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน 

11. นายอนุพงค ์วริตันาภรณ์  เทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน 

12. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณนิยม  เทศบาลเมอืงแมฮ่อ่งสอน 

13. นางสาวนนัทวรรณ อ่องค า  นกัสนัทนาการปฏบิตักิาร 

14. นางพรรตัน์ รอดทอง   เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน 

15. นางสาวทพิยส์ดุา ปามา   ธุรการ 

16. นางสาวออมฤทยั มัน่นุช   ธุรการ 

17. นางสาวปณิฎฐา ไตรรตัน์นิธกุิล  ธุรการ 
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หน่วยงานภาครฐั 

18. นายป้อมชยั ยอดยิง่   นกัวชิาการสถติชิ านาญการ 

ส านกังานสถติจิงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

19. นายกฤชทร จงกล   นกัวชิาการพฒันาชุมชนปฏบิตักิาร 

ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน 

20. นายพศวรี ์ล าปา   นกัพฒันาสงัคมช านาญการ 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

21. นางสาวศริพิร วุทธาคง   นกัวชิาการประมงช านาญการ 

ส านกังานประมงจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

22. นายวสิตูร รตันสงิห ์   เจา้พนกังานประมงปฏบิตังิาน 

ส านกังานประมงจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

23. นางสาววนัวสิา จอมป้อ   นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส านกังาน กศน.จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

24. นายประโยชน์ โภจน์ศาสนเสถยีร นกัวชิาการศาสนาช านาญการ 

ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

25. นางสุภาพ ผา่นภพพนาสนัต ์  นกัวชิาการคลงัปฏบิตักิาร 

ส านกังานคลงัจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

26. นางสาวนภานนัท ์วนิยัเยีย่ม  นกัวเิคราะหน์โยบายละแผน 

ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

27. นางสาวจุไรรตัน์ ศรตีระกลู  พาณิชยจ์งัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

28. นายธเนศ สภุาแกว้    ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัแมฮ่อ่งสอน  

29. นางสาวสริกิร สมควร   ผูจ้ดัการพพิธิภณัฑม์ชีวีติ 
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ผูแ้ทนชุมชน 

30. นางวนิจชญา กนัทะยวง   เครอืขา่ยสตรชีาตพินัธุ ์จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

31. นางสาวอรุณ ีเวยีงแกว้   ผูป้ระสานงานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ 

32. นายรอน ใจกนัทา   สภาชาตพินัธุแ์ละชนเผา่พืน้เมอืงจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

33. นายวสิทุธิ ์เหลก็สมบรูณ์   สภาชาตพินัธุแ์ละชนเผา่พืน้เมอืงจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

34. นายสมจติ สวุรรณบุษย ์   ขา้ราชการบ านาญ 

35. นางคสุณิญทร ์หา้วหาญ   ประธานชุมชนกลางเวยีง 

36. นางอรนิภา ยุทธพนัธ ์   ประธานชุมชนตะวนัออก 

37. นายทุนเจ่ง สุวรรณนิยม   ประธานชุมชนดอนเจดยี ์ 

ผูแ้ทนสถานศกึษา 

38. นางเยาวลกัษณ์  มาสม้ซ่า  รกัษาการผูอ้ านวยการโรงเรยีนเทศบาล 1 

39. นายมนตต์รา  พชิวงศ ์   รกัษาการผูอ้ านวยการโรงเรยีนเทศบาล 2 

40. นายสจุฑนินัท ์ สุวรรณบุษย ์  รกัษาการผูอ้ านวยการโรงเรยีนเทศบาล 3 

(แผนกประถมศกึษา) 

41. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชุตมินัต ์สะสอง รองผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 

      มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่วทิยาเขตแมฮ่อ่งสอน 

42. นางกนกพร ทาแดง   ครสูอนเดก็ดอ้ยโอกาส 

ผูแ้ทนภาคเอกชน 

43. นายกานต ์ประณตีศลิป์   กรรมการ บรษิทัแมฮ่อ่งสอนพฒันาเมอืง จ ากดั 

คณะผูว้จิยั 

44. ดร.จุฑาทพิย ์มณพีงษ์   ทีป่รกึษาโครงการ 

45. ดร.รตัมณ ีอ๋องสกุล   หวัหน้าโครงการ 

46. นางสาวกรรณิการ ์จนัทรช์ดิฟ้า  นกัวจิยัโครงการ 

47. นางสาวธนิรตัน์ ธนวฒัน์   นกัวจิยัโครงการ 

48. นางสาวสนัธลิา ปิณฑะคุปต ์  ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีแ่ผนงาน 

49. นางสาวบวัแกว้ นฤมลนภากร  เจา้หน้าทีเ่กบ็ขอ้มลูภาคสนาม 

50. นางสาวศลิป์ศุภา นฤมลนภากร  เจา้หน้าทีเ่กบ็ขอ้มลูภาคสนาม 
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สรุปประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

 จากผลการร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ตามตัวชี้วัด SDGs เมืองยั่งยืน และผลการหารือกับผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่ และผู้แทนภาคีในเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สามารถสรุปประเด็นเป้าหมายของเมืองเป็น 

6 ประเด็น ได้แก่ การลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในฤดูแล้ง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

สร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน การเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน การจัดการน้ าเสีย

ชุมชนและรักษาคุณภาพแหล่งน้ าสาธารณะ การส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตที่ยั่งยืนในชีวิตประจ าวันและ

กิจกรรมการท่องเที่ยว และการสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการในพื้นที่เมือง และมีประเด็น

น าเสนอเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม 4 ประเด็น 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมให้คะแนนความส าคัญของประเด็นเป้าหมายดังกล่าว ผลเป็นดังนี ้

ล าดับ ประเด็นเป้าหมาย SDGs คะแนน 
1 การลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในฤดูแล้ง 

 
25 

2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ
เด็กและเยาวชน 

 18 

3 การส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตที่ย่ังยืนใน
ชีวิตประจ าวันและกิจกรรมการท่องเที่ยว  

16 

4 การเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

7 

5 การสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการใน 
พื้นที่เมือง รวมถึงการจ้างงานผู้ด้อยโอกาส 

 5 

6 การจัดการน้ าเสียชุมชนและรักษาคุณภาพแหล่งน้ า
สาธารณะ 

 3 

 ประเด็นอื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอ 
• ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงภายนอกเขตเมือง 
• การจัดท าข้อมูลเชิงลึกของประชากรกลุ่มต่าง ๆ 
• การดูแลผู้หญิงในทัณฑสถานและเด็กในสถานพินิจ 
• การให้เยาวชนกลับมาพัฒนาบ้านเกิด 

 
 

 

 
9 
4 
2 
1 

 ซึ่งประเด็นส าคัญดังกล่าวจะได้น าไปร่วมการหารือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ย่ังยืนส าหรับเทศบาลต่อไป 



 

 

 

 

3. แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน 
ในประเด็นเป้าหมายของเทศบาลเมือง 
แม่ฮ่องสอน 
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3. แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนในประเด็นเป้าหมายของเทศบาล 

  เมืองแม่ฮ่องสอน 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลฐาน และความเห็นของภาคีการพัฒนาที่ส าคัญในเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
สามารถสรุปประเด็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับ
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในฤดูแล้ง (2) การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน และ (3) การส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตที่
ยั่งยืนในชีวิตประจ าวันและกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละประเด็นเป้าหมาย มีแนวทางยุทธศาสตร์จาก
ความเห็นของภาคี ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในฤดูแล้ง 
 
 

สถานการณ์ด้านการจัดการคณุภาพอากาศในหน้าแล้ง (ความเห็นจากการประชุมหารือกับภาคีพัฒนา)  
- คุณภาพอากาศเป็นประเด็นที่มีความเชื่อมโยงทั้งในและนอกเขตเมืองแม่ฮ่องสอน สาเหตุส าคัญมาจาก

การเผาเตรียมพ้ืนที่การเกษตร และส่วนหนึ่งเกิดจากไฟป่า และการเผาลดปริมาณเชื้อเพลิงไฟป่า 
- ในการลดสาเหตุการเผาเพื่อเตรียมพ้ืนที่จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรม และความเชื่อว่าจ าเป็นต้องเผา

โดยการสร้างความเข้าใจ และการให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบในการ
ท าแนวกันไฟทุกแปลงหากมีการเผาเตรียมพ้ืนที่เกษตร ในขณะที่การห้ามเผา จะท าให้ไม่สามารถ
ป้องกันไฟป่าโดยการทยอยเผาเชื้อไฟได้ 

ข้อมูลสถานการณ์ตามตัวชี้วัดหลัก 
ตัวช้ีวัดที่ 11.6.2 จ านวนวันใน 1 ปี ที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

การแปรผลและค่าเป้าหมาย   
เมืองท าได้ดี ต่อยอดต่อได ้ > ร้อยละ 75 
เมืองมีศักยภาพบรรลุ SDG ร้อยละ 70 - 75  
เมืองยังไม่ได้ด าเนินการ SDG < ร้อยละ 70  
เป้าหมาย จ านวนวันใน 1 ปี ที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) ในท้องถิ่น

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 ภายในปี 2573 
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ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งด าเนินการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในพ้ืนที่ต าบลจองค า อ าเภอ

เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ปี 2562 มีค่าเฉลี่ยทั้งปีของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 เท่ากับ 41.25 
ug/m3 โดยมีวันที่ เกินมาตรฐานจ านวน 23 วันต่อปี  และPM 2.5 เท่ากับ 31.41 ug/m3 โดยมีวัน 
ที่เกินมาตรฐานจ านวน 63 วันต่อปี โดยพบสูงสุดในเดือนมีนาคมและเมษายน 

หมายเหตุ:  ค่ามาตรฐานฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) = 120 ( ug/m3) 
   ค่ามาตรฐานฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5 ) = 50 ( ug/m3) 

ภาพที่ 3.1 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2562 

ที่มา: รวบรวมจากข้อมูลกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ  

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2557-2562พบว่า 
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10) มีค่าเฉลี่ยรายปีระหว่าง 35-46 ug/m3 มีวันที่เกินมาตรฐาน โดยเฉลี่ย
ประมาณ 22 วันต่อปี ซึ่งสถานการณ์ไม่แตกต่างกันมากนักในระยะเวลา 6 ปี 
  



31 
 

หมายเหตุ:  ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) = 120 ( ug/m3) 

ภาพที่ 3.2 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กและจ านวนวันที่มีค่าเกินค่ามาตรฐาน  
ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2557 -2562 

ที่มา: รวบรวมจากข้อมูลกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ  

สรุปผลการด าเนินงาน  

คุณภาพอากาศโดยรวมของเทศบาลต าบลเมืองแม่ฮ่องสอน พบว่า ค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในมาตรฐาน แต่มี
จ านวนวันที่เกินมาตรฐานจ านวนหลายวันต่อปี โดยจ านวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนใหญ่พบในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายนของทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมที่มีจ านวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน
มากกว่าสิบวันต่อเดือนมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจะด าเนินมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ป้องกันและเฝ้าระวังในประเด็นคุณภาพอากาศ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกินขอบเขตของเทศบาลฯใน
การจัดการ ความร่วมมือระหว่างพ้ืนที่ข้างเคียงเป็นสิ่งจ าเป็นในการปรับปรุงและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศใน
ท้องถิ่น 
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แนวทางยุทธศาสตร์ พื้นที่ และภาคีส าคัญ  
เป้าประสงค์ที่ 11.6 : ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการของเสียและคุณภาพอากาศ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

แนวทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
• ลดการเผาเตรียมพื้นที่การเกษตร 

โดยจัดท าข้อตกลงชุมชนเรื่องแนวกัน
ไฟ รณรงค์สร้างความรับผิดชอบในการ
ป้องกันไฟลามจากการเผา และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุทาง
การเกษตร 

- พ้ืนที่เกษตรในและ 
โดยรอบเมือง 

- เกษตรอ าเภอ 
- ชุมชน 
- เกษตรกร 

• จัดท าระบบแจ้งเตือนและมาตรการ
ป้องกันกลุ่มเสี่ยง 
จากมลพิษ โดย: 

(1) ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ส าหรับกลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกันตนเอง 
และพัฒนาระบบการติดตามเฝ้าระวัง 
และแจ้งเตือนมลพิษทางอากาศให้กับ
ประชาชน (รวมถึงตัวชี้วัดท้องถิ่น) 

(2) ก าหนดมาตรการในระดับคุณภาพ
อากาศต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์
มาตรการการป้องกันกลุ่มเสี่ยง 

(3) จัดท า safety zone ในภาวะวิกฤต 
(คัดเลือกพ้ืนที่เหมาะสม สนับสนุน
วิธีการ และอุปกรณ์) รวมถึงจัดท า
บันทึกสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ 

- โรงเรียน  
- ศูนย์เด็กเล็ก 
- ชุมชนที่มีผู้สูงอายุ  

และเด็กจ านวนมาก  
- พ้ืนที่เศรษฐกิจในเขตเมือง 

- โรงเรียน 
- ศูนย์เด็กเล็ก 
- ชุมชน 
- ผู้ประกอบการที่พัก 
- นักท่องเที่ยว 
- กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
- ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด 
- สถานศึกษา (สนับสนุน

การพัฒนาระบบ) 
- สถานีอุตุนิยมวิทยา 

 

• สร้างความตระหนัก และความรู้เรื่อง
ปัญหาหมอกควันให้กับเยาวชน และ
ชุมชน  
โดยการสร้างหน่วยการเรียนรู้เรื่อง
ปัญหาหมอกควัน และประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้เรื่องสาเหตุ การดับไฟและ
การป้องกัน ตนเองจากผลกระทบ 

- สถานศึกษาในและโดยรอบ
เขตเมือง 

- ชุมชน 

- สถานศึกษาในและ
โดยรอบเขตเมือง 

- ชุมชน 
- กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ตัวช้ีวัด : 

 

(1) จ านวนวันใน 1 ปี ที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ 
PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

(2) ร้อยละของเที่ยวบินที่สามารถบินได้ตามก าหนด 
(3) ร้อยละวันที่มองเห็นยอดพระธาตุดอยกองมูในเดือน

มีนาคมถึงเดือนเมษายน (เวลา 7.00 - 11.00 น.) 
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ตัวอย่างการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

• ตัวอย่างแนวทางการจัดท า safety zone เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงในช่วงวิกฤต Safety zone มี
เป้าหมายเพื่อลดปริมาณฝุ่นควันให้ต่ ากว่าค่าเกณฑ์เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการจัดการพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 หลักการท า safety zone 
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.youtube.com/watch?v=Se4rssA5Avs   

https://www.youtube.com/watch?v=Se4rssA5Avs
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• โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร อัดม้วนใบอ้อยแทนการเผา 

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร ชุมชนปลอดการเผา ต าบลแม่กุ อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตากมีการจัดการเศษใบอ้อยโดยการขับรถอัดแล้วม้วนเศษใบอ้อยให้เป็นฟ่อน ส่วนใบอ้อยที่เหลือท าการไถกลบ
เพ่ือให้เป็นปุ๋ยในดินส าหรับฤดูกาลผลิตต่อไป ซึ่งในพ้ืนที่ปลูกอ้อยเมื่อใช้เครื่องตัดอ้อยแล้วจะเหลือเศษใบอ้อย 
ไร่ละประมาณ 1-1.5 ตัน โดยเศษใบอ้อยที่อัดม้วนแล้ว จะมีน้ าหนักม้วนละ 130 กิโลกรัม ราคาขายประมาณ
ตันละ 800  บาท เมื่อค านวณแล้วเกษตรกรจะมีรายได้จากเศษใบอ้อยเฉลี่ยกว่าไร่ละ 1,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผา 

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

 การเผาท าให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ในดิน ท าให้ต้องใส่ปุ๋ยสองกระสอบหรือมากกว่านั้นต่อไร่ในหนึ่ง
รอบการผลิต เปรียบเทียบกับการไม่เผา โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรอัดม้วนเศษใบอ้อยจ าหน่าย ท าให้ได้ต้นทุน
ค่าปุ๋ยในรอบการผลิตต่อไป และไม่สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ในดิน ไม่จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยมากในการปรับปรุงดิน 
ดังนั้น จึงสร้างประโยชน์แก่เกษตรกร ในการลดต้นทุนการเกษตรได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะต้องจ่ายค่าน้ ามัน
เครื่องจักร แต่ยังคงมีรายได้จากการขายเศษวัสดุกลับคืนมา ซ่ึงต่างกับการเผาที่จะไม่เกิดรายได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสรมิ 
สุขภาวะเด็กและเยาวชน 

สถานการณ์คุณภาพการศึกษา และสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ความเห็นจากการประชุมหารือ
กับภาคีพัฒนา) 

- เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึงการศึกษา เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว และความรุนแรง 
บางส่วนเป็นเด็กขาดสัญชาติ และไม่มีนามสกุล แต่ถ้าเด็กได้รับการศึกษาจะมีโอกาสได้รับนามสกุล  
(มีทุนเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) และพบว่าเด็กที่ได้รับโอกาสเป็น
กลุ่มท่ีมีความอดทนในการท างานในอนาคต 

- ขาดข้อมูลประชากรเด็กวัยเรียนเชิงลึก ซึ่งในภาพรวมที่ประชุมเห็นว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มท่ีขาดโอกาส ประมาณร้อยละ 50-60 ควรสนับสนุนการเรียนที่เหมาะกับบริบทชุมชนและให้มีงาน
ท าท่ีมั่นคงในพ้ืนที่ อีกประมาณครึ่งเป็นกลุ่มที่ครอบครัวมีความพร้อม สามารถเน้นวิชาการและส่งเสริม
ให้กลับมาพัฒนาพื้นที ่

- ทิศทางนโยบายการศึกษาต้องมีความชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย โดยควรมีทั้งด้านวิชาการ และทักษะ
ชีวิต และควรได้รับความร่วมมือจากครอบครัว มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดประชาชนที่สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข เช่น หากวิสัยทัศน์หรือหลักการทางการศึกษา คือ การศึกษาท่ีสอดคล้องกับชีวิต สังคม 
ชุมชนแม่ฮ่องสอน --> กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีความสอดคล้อง --> เพ่ือให้เกิดผลที่
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ทางวิชาการ + มีทักษะชีวิต + มีทัศนคติที่ดีสามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ (เก่ง ดี มีความสุข) 

ข้อมูลสถานการณ์ตามตัวชี้วัดหลัก 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ต่อจ านวนเด็กและเยาวชน
ทั้งหมด ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้านคณิตศาสตร์ 

การแปรผลและค่าเป้าหมาย   
เมืองท าได้ดี ต่อยอดต่อได้ มากกว่าร้อยละ 95 
เมืองมีศักยภาพบรรลุ SDG ร้อยละ 90-95 
เมืองท าได้ดี ต่อยอดต่อได้ มากกว่าร้อยละ 95 
เป้าหมาย ร้อยละของเด็กและเยาวชน ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ต่อจ านวนเด็ก

และเยาวชนทั้งหมด ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ข้ันต่ าเป็นอย่างน้อย ใน
ด้านการอ่าน และด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 ภายในปี 2573 
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ผลการด าเนินงาน  
ปี 2561 มีจ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ป.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2561 เข้ารับการประเมินผล

การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 72,506 คน จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป 
43,459 คน คิดเป็นร้อยละ 59.94 และจ านวนผู้เรียนที่เข้ารับการประเมินผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ 
จ านวน 39,544 คน จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์เท่ากับ 20,883 คน คิดเป็นร้อยละ 52.81 

ภาพที่ 3.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561 
ที่มา: ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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สรุปผลการด าเนินงาน  

 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขตที่ 1 
ซึ่งโรงเรียนชั้นประถมของพ้ืนที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนสังกัดอยู่ มีจ านวนนักเรียนรวม 12,030 คน นักเรียน 
ที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ร้อยละ 79.21 จากนักเรียนทั้งหมด และมีจ านวนผู้ผ่าน
เกณฑ์และประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85.44 ของจ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 
ในภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของพ้ืนที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

แนวทางยุทธศาสตร์ พื้นที่ และภาคีส าคัญ 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573 

แนวทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
• จัดท าฐานข้อมูลประชากรเด็กวัยเรียนใน

ท้องถิ่น โดยเน้นข้อมูลเด็กกลุ่มเปราะบาง 
ครอบคลุมข้อมูลสถานะทางเศรษฐกิจ และ
ปัญหาอื่น ๆ ของครอบครัว สถานะสัญชาติ 
และกลุ่มชาติพันธุ์ 

 

- สถานศึกษาท้ังหมดใน
เขตอ าเภอเมือง 

- ศึกษาธิการจังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
(เทศบาล อบต. อบจ.)   

- โรงเรียน กศน.  
- วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ วิทยาลัยชุมชน 
วิทยาลัยการอาชีพนวมิ
นทราชินี 

- สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน 

• ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาโดยภาคี 
ต่าง ๆ ในชุมชน  
ตามศักยภาพ ความสนใจ และความ
เหมาะสมของเด็กแต่ละชุมชน  
(อาจพิจารณารวมถึงการปรับ KPI คร ู
ที่ไม่เน้นเพียงด้านวิชาการ และเชื่อมโยง
ผู้สูงอายุกับเด็กวัยเรียน) 

- โรงเรียนทั้งหมด 
ในท้องถิ่น 

- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- ผู้บริหารท้องถิ่น 
- ชุมชน  
- ผู้แทนเยาวชน 

• เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน
ที่สามารถส่งเสริมความถนัดและศักยภาพ 
โดยการส ารวจพื้นที่ท่ีเหมาะสมและพัฒนา
พ้ืนที่การเรียนรู้ที่หลากหลายในเขตเมือง 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับ

- พื้นที่ศักยภาพ 
ในเขตเมือง โดยมี
กลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กและ
เยาวชนท่ัวไป  
เด็กท่ีมีศักยภาพพิเศษ และ

- เทศบาล/ ชุมชน 
(สนับสนุนการพัฒนา
พ้ืนที่เรียนรู้) 

- ผู้แทนเยาวชน 
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แนวทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
กลุ่มเฉพาะ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้นและการรับรองวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการแรงงานในพ้ืนที่ 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย 

- สถาบันการศึกษา 
(สนับสนุนการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้) 

- ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน (เชื่อมโยง
การเรียนรู้ของเด็กกับ
ตลาดแรงงาน) 

• สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กมี
โอกาสเรียนและมีงานท าในพื้นที่  
โดยการเรียนการสอนที่เรียนพร้อมท างาน
ในสถานประกอบการ โดยท้องถิ่นหรือ
สถานศึกษาอาจเป็นตัวกลางในการประสาน
แรงงานและความต้องการ หรือสร้างอาชีพ
ในโรงเรียน เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ 
งานช่าง และการดูแลผู้สูงอายุ 

- เด็กท่ีส ารวจพบการขาด
โอกาสทางการศึกษา 

- เทศบาล 
- สถาบันการศึกษา  
- ผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน  

ตัวช้ีวัด : 
  

(1) เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ในระดับชั้น ป.6 และ ม.
3 ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ในด้านการอ่าน และ
ด้านคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

(2) เด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาและมีงานท าใน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
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ตัวอย่างการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

• โครงการ Partnership School ความร่วมมือรัฐ เอกชน ชุมชน ในการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือ Partnership School มีสถานะเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การช่วยดูแลแก้ไขปัญหากฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมในเรื่อง
คุณภาพมาตรฐาน แต่การบริหารงานจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเป็นหลัก 
ซึ่งประกอบด้วย ภาคเอกชน ผู้น าระดับท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยในพื้นที่นั้น ๆ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.6 ตัวอย่างโรงเรียน Partnership School 

 ในปี 2561 มีภาคเอกชนและบริษัทต่าง ๆ กว่า 10 แห่ง ได้เสนอรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว
กว่า 70 แห่ง อาทิ บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด เสนอชื่อโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชา จ.ขอนแก่น 
โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาเขตหนองเรื อ จ.ขอนแก่น และ
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ เครือเบทาโกรได้คัดเลือกโรงเรียนช่องสาลิกาเป็นโรงเรียนน าร่อง
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือ สร้างเด็กดี เด็กเก่ง ที่ไม่ทิ้งถิ่นฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป็นต้น 
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 ในปี 2561 มีภาคเอกชนและบริษัทต่าง ๆ กว่า 10 แห่ง ได้เสนอรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว
กว่า 70 แห่ง อาทิ บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด เสนอชื่อโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชา จ.ขอนแก่น 
โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาเขตหนองเรื อ จ.ขอนแก่น และ
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ เครือเบทาโกรได้คัดเลือกโรงเรียนช่องสาลิกา เป็นโรงเรียนน าร่อง
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือ สร้างเด็กดี เด็กเก่ง ที่ไม่ทิ้งถิ่นฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป็นต้น 

• โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์    

โรงเรียนทางเลือกต้นแบบแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียนและไม่มีการสอบ เพราะเชื่อใน
ศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองได้ของมนุษย์ทุกคน โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนาถูกก่อตั้งใน พ.ศ. 2546  
ด้วยวัตถุประสงค์ในการเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาความเป็น
มนุษย์ให้ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ครูวิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่และผู้ก่อตั้งกล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาตนเองได้ การศึกษาที่แท้จริงจึงเป็นกระบวนการพัฒนาตัวเอง จากการตั้งค าถาม ปฏิบัติเพ่ือค้นหา
ค าตอบด้วยตัวเอง ดังนั้นครูจึงไม่ใช่ผู้สอน แต่เป็นเสมือนผู้ร่วมทางที่จะช่วยประคับประคองนักเรียนไปบนเรือ
ล าเดียวกัน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย ์

ที่มา : https://readthecloud.co/lamplaimat-pattana-school/ 
  



41 
 

• “มอวาคี” โรงเรียนของชุมชน หลักสูตรท้องถิ่น  

 หมู่บ้านมอวาคี หรือชื่อราชการคือ บ้านหนองมณฑา เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ โดยชาวปกา
เกอะญอมอวาคีและสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.หรือ 
IMPECT) ได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งโรงเรียนของชุมชน 
โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านหนองมณฑา (มอวาคี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 โรงเรียนมอวาคี จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/edu-health/99254 

 ความโดดเด่น คือ การเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือปลูกฝัง
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของกลุ่มชน รู้จักและรักษ์ป่า มีการสอนภาษาปกาเกอะญอทั้งฟัง พูด อ่านและ
เขียน ท าให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาของกลุ่มชน เชื่อมโยงกับภาษาไทย อังกฤษ โดยบูรณาการระหว่างหลักสูตร
แกนกลางของ สพฐ.และให้ปราชญ์ชาวบ้านมาสอนคติ ภูมิปัญญา องค์ความรู้ในการจัดการป่า รักษาป่า รักษาน้ า 
นอกจากนี้ ยังปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอด เพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลที่ได้คือ นักเรียน
สามารถน าความรู้แกนกลางและความรู้เชิงวัฒนธรรมที่เรียนจากโรงเรียนชุมชนมอวาคีไปเรียนต่อในโรงเรียน
ประจ าอ าเภอได้เป็นอย่างด ี  

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/99254
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตที่ยั่งยืนใน
ชีวิตประจ าวันและกิจกรรมการท่องเที่ยว 

สถานการณ์เกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตที่ย่ังยืนในชีวิตประจ าวันและกิจกรรมการท่องเที่ยว (ความเห็นจาก
การประชุมหารือกับภาคีพัฒนา) 

- การท่องเที่ยวในเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจะมีช่วงเวลาส าหรับการท่องเที่ยวสั้น คือประมาณ 3-4 เดือน
ในแต่ละปี และช่วงเวลาในการพักอยู่ในเขตเมืองของนักท่องเที่ยวต่อครั้งมีระยะเวลาที่สั้น เพราะไม่มี
กิจกรรมภายในเมืองมากนัก  

- ปัญหาหนึ่งคือระบบโลจิสติกส์ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพที่ไม่พร้อม เช่น จ านวนเที่ยวบินน้อย 
ถนนที่ไม่มีทางจักรยานหรือทางคนเดิน พ้ืนที่ถนนส่วนใหญ่มีลักษณะเล็กและแคบ รวมถึงมีข้อจ ากัดทาง
กฎหมายในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพื้นท่ี เช่น พ้ืนที่บางส่วนเป็นพื้นที่เขา  

- ความสามารถในการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวควรได้รับการส่งเสริมมากขึ้น เช่น การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ 
การรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมการตลาด 

- ในด้านวิถีชีวิต ปัจจุบันพ้ืนที่ออกก าลังกายของประชาชน คือ บริเวณที่จอดรถของสนามบินและสนาม
กีฬาจังหวัดซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไป อันตราย และไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ 

- ในเมืองยังมีการใช้ถุงพลาสติกมาก มีการบริโภคที่มากเกินไป พบความเสี่ยงโรคกลุ่ม NCDs ประชาชน
ขาดการออกก าลังกาย และสินค้าอินทรีย์ยังหาซื้อได้ยาก เนื่องจากการผลิตสินค้าอินทรีย์ผลิตแล้ว 
ไม่คุ้มทุน ราคาขายไม่จูงใจให้ผลิต จึงมีความเสี่ยงจากการผลิตสูง 

ข้อมูลสถานการณ์ตามตัวชี้วัดหลัก 
ตัวช้ีวัดที่ 8.9.1 อัตราการเติบโตของรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น (รวมถึงจากการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน) 

การแปรผลและค่าเป้าหมาย   
เมืองท าได้ดี ต่อยอดต่อได้ มากกว่าร้อยละ 5 
เมืองมีศักยภาพบรรลุ SDG ร้อยละ 4-5 
เมืองยังไม่ได้ด าเนินการ SDG น้อยกว่าร้อยละ 4 
เป้าหมายในปี 2573 อัตราการเติบโตของรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

(รวมถึงจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปีฐาน 

ผลการด าเนินงาน  

สถิติผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2557 - 2559 มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2557 
มีผู้มาเยือนจ านวน 769,563 คน ปี 2558 มี 799,607 คน  และ ปี 2559 มี 832,209 คน คิดเป็นอัตราการ
เปลี่ยนแปลงร้อยละ 3.9 ในปี 2558 และ ร้อยละ 4.1 ในปี 2559 ผู้มาท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระยะเวลาพ านัก
เฉลี่ยจ านวน 2.41 วัน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีเวลาในการพ านักที่สั้นกว่า โดยเฉลี่ยประมาณ 2.18 วัน 
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 ส่วนชาวต่างชาติจะใช้เวลาในการพ านักนานกว่าประมาณ 3.17 วัน โดยผู้มาเยือนจะมีค่าใช้จ่าย 
ในด้านที่พัก อาหาร และของฝากเฉลี่ย ประมาณ 2,000 บาทต่อคนต่อวัน โดยชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายมากกว่าชาว
ไทยสถิติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แสดงจ านวนผู้เข้าพักแรมและท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560 เดือน มกราคม - ธันวาคม พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวทั้งหมดจ านวน 86,179 คน จ าแนกเป็นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทน าเที่ยว จ านวน 26,304 คน และ
เดินทางเข้ามาด้วยตนเอง จ านวน 59,875 คน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พักในบังกะโล รีสอร์ท (ร้อยละ 46.6) รองลงมา
คือโรงแรม (ร้อยละ 25.68) และเกสท์เฮ้าส์ (ร้อยละ 20.26) ตามล าดับ (ข้อมูลจากส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2562) 

สรุปผลการด าเนินงาน  

แนวโน้มจ านวนผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีด้วยอัตราการ
เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 4 ผู้มาท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระยะเวลาพ านักเฉลี่ย 2 วัน โดยชาวต่างชาติจะใช้เวลาใน 
การพ านักและมีค่าใช้จ่ายในด้านที่พัก ค่าอาหาร และการซื้อของฝาก มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย เทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอนมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และงานประเพณีท้องถิ่น และมีโครงการเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมให้
ความรู้ความเข้าใจของชุมชนและเยาวชนเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

แนวทางยุทธศาสตร์ พื้นที่ และภาคีส าคัญ 
เป้าประสงค์ 8.9 : ภายในปี 2573 ออกนโยบายและน าไปปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สร้างงาน
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

แนวทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
• ยกระดับการบริหารและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ 

เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นจุดบริการส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีอัตลักษณ์ และมีความปลอดภัย 
โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิต วัฒนธรรม  
วิถีชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อน 
สถานที่ปฏิบัติธรรม สถานที่ออกก าลังกาย การนวด 
เพ่ือสุขภาพ อาหารสมุนไพร (เช่น ถั่ว งา) และที่พัก 
ที่ได้มาตรฐาน 

พ้ืนที่เมืองและ
โดยรอบ 

- หน่วยงานการท่องเที่ยว
ระดับเมือง อ าเภอและ
จังหวัด  

- ผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยว และเครือข่าย 

- ชุมชน และกลุ่มชาติพันธ์  
ในพ้ืนที่  

• เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
ไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยจัดโปรแกรมท่องเที่ยวที่ 
จูงใจกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบและภาคีต่าง ๆ 
รวมถึงการขยายการท่องเที่ยวในลักษณะการศึกษาดู
งานของหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวหลัก 

พ้ืนที่เมือง 
และโดยรอบ 

- หน่วยงานการท่องเที่ยว
ระดับเมือง อ าเภอจังหวัด  

- ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 
และเครือข่าย 

- อปท. และชุมชนในและโดย 
รอบเมือง 

- สถาบันการศึกษาที่มีการ
สอนเรื่องการท่องเที่ยว 
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แนวทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
• ส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตที่ยั่งยืนในชีวิตประจ าวัน

และกิจกรรมการท่องเที่ยว โดย:  
(1) รณรงค์การปลูกและทานผักปลอดสารในครัวเรือน 

และการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เช่น การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์/กล้าไม้ให้ประชาชน 
ส่งเสริมการใช้ที่ดินว่างเปล่าในเมืองเป็นพ้ืนที่ปลูก
พืชผักปลอดภัย รวมถึงขยายพ้ืนที่ขายรองรับเฉพาะ
ส าหรับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(2) สร้างตราสัญลักษณ์สีเขียวของเมืองแม่ฮ่องสอน  
ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ (เช่นร้านอาหารสีเขียว ที่พักสีเขียว) โดยการ
รับรองของกลุ่ม หรือหน่วยงานของรัฐระดับท้องถิ่น 
เช่น เทศบาล เกษตรอ าเภอ 

(3) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และใช้วัสดุธรรมชาติ
ในชีวิตประจ าวัน โดยเริ่มจากผู้ซื้อผู้ขายในตลาดและ
ถนนคนเดินและกลุ่มนักท่องเที่ยว 

- ชุมชนใน 
พ้ืนที่เมือง 

- ตลาด และ
ถนนคนเดิน 

- พ้ืนที่ศักยภาพ 
เช่น พ้ืนที่รอบ
สนามบิน
แม่ฮ่องสอน
พ้ืนที่ริมน้ า 
ติดห้วย
แม่ฮ่องสอน 
และพ้ืนที่รก
ร้างในเมือง  

- เทศบาล 
- ชุมชน 
- ตลาด 
- ส านักงานเกษตรจังหวัด 

และอ าเภอ 
- ผู้ประกอบการร้านอาหาร

และท่ีพัก 
- นักท่องเที่ยว 

• พัฒนาสารสนเทศการท่องเที่ยวเมืองแม่ฮ่องสอนโดย 
(1) รวบรวมภูมิปัญญาและข้อมูลจากผู้รู้ และปราชญ์

ท้องถิ่น และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น  
สถานที่ส าคัญ อาหาร วัฒนธรรม ภาษา ความรู้พื้นถิ่น 
รวมถึงรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ 

(2) จัดท าข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย สื่อสารเข้าใจง่าย 
เช่น แผนที่ กราฟฟิก และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ 

(3) ประสานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวกับหลักสูตร
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทั้งในระดับอุดมศึกษาและ
หลักสูตรระยะสั้นในภาษาถ่ิน และภาษาต่างประเทศ 

พ้ืนที่เมือง 
และโดยรอบ 

- หน่วยงานการท่องเที่ยว
ระดับเมือง อ าเภอ และ
จังหวัด  

- ผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยว และเครือข่าย 

- อปท. และชุมชนในและ
โดยรอบเมือง 

- พิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
- สถาบันการศึกษา  
- สื่อท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด : 

 

(1) การเติบโตของรายได้จากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

(2) จ านวนหน่วยงาน และสถานประกอบการ 
ในท้องถิ่นที่ได้รับการรับรองการด าเนินงาน 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
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ตัวอย่างการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

• การรับรองโรงแรมและร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ปัจจุบัน มีหลายหน่วยงานด าเนินการทั้งในระดับพื้นท่ี และในระดับประเทศ เช่น “โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” หรือ Green Hotel โดยองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  น าร่องในพ้ืนที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
และขยายผลการด าเนินการในพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน พ้ืนที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ศรีสัชนาลัย ก าแพงเพชร เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตาม
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ตามข้อปฏิบัติด้านที่ 4 
คือมิติด้านการเพ่ิมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้ประกอบการโรงแรมที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม 6 ข้อก าหนดเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเป็นกรีนโฮเทล ประกอบด้วย  
1) นโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) การพัฒนาบุคลากร 3) ด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
4) มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และ 6) การมีส่วน
ร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.9 โครงการรับรองที่พักและร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

"โครงการใบไม้เขียว" หรือ Greenleaf ด าเนินการโดยมูลนิธิใบไม้เขียวเพ่ือกระตุ้นให้ธุรกิจโรงแรม 
เน้นความส าคัญกับการใช้พลังงานและการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการบริหารคุณภาพของ
โรงแรม "ใบไม้เขียว" จึงเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรมท่ีใส่ใจและให้ความส าคัญกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) การควบคุม
คุณภาพและการบ าบัดน้ าทิ้งตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ2) มาตรการรักษาความปลอดภัย 
การเก็บรักษา การใช้ และการจัดการเชื้อเพลิง แก๊สและสารพิษ 3) มีนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
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4) มีการจัดการของเสีย 5) มีการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 6) ให้ความส าคัญกับ
การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 7) มีมาตรการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และ 8) เน้นการ
เสริมสร้างจิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น และรณรงค์ให้ลูกค้าใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

“โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและ
ร้านอาหาร” (Green Restaurant) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร และพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะ
อินทรีย์ของภัตตาคารและร้านอาหารเพ่ือลดปริมาณขยะเศษอาหารและมีการจัดการที่ถูกหลักวิชาการ 
รายละเอียดเกณฑ์ประกอบด้วย 4 หมวด 46 ตัวชี้วัด ได้แก่ หมวดที่ 1) ขั้นตอนการผลิตอาหารที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หมวดที่ 2) การให้บริการและส่วนสนับสนุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 3) การจัด
การพลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม และหมวดที่ 4)  การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการ 
มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยท้องถิ่นสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการเหล่านี้ หรือ
พัฒนาเกณฑ์ของท้องถิ่นข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานภายในท้องถิ่นนั้น ๆ 

• ตลาดชุมชนเชียงใหม่อาหารปลอดภัย  

ตลาดชุมชนเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Farmer’s Market Chiang Mai) เป็นตลาดผักเพ่ือสุขภาพ 
ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับพืชผักของเชียงใหม่ให้ตรงตามมาตรฐานของผักออร์แกนิค 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในด้านเกษตรกรรม โดยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวกลาง
ในการควบคุมดูแลมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว ก่อนน ามาจ าหน่ายที่โคร งการ 
จริงใจมาร์เก็ต ในเมืองเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 ตลาดชุมชนเชียงใหม่อาหารปลอดภัย 

ที่มา : https://www.chiangmaicitylife.com/ 

ปัจจุบัน ตลาดเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์รวบรวมพืชผักออร์แกนิคของเชียงใหม่ สถานที่ที่คนรักสุขภาพและ
เจ้าของธุรกิจร้านอาหารปลอดสารสามารถไว้วางใจได้ว่าเมื่อมาตลาดผักในโครงการนี้แล้วจะได้บริโภคสินค้า  
หรืออาหารที่่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานออร์แกนิค ทุกแผงผัก ผลไม้ และอาหารของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าจะผ่านการ
ตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผักผลไม้ จากแผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัยเชียงใหม่ฯ 
(สสจ.ชม.) และเจ้าหน้าของโครงการจริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ อย่างสม่ าเสมอ โดยเริ่มตั้งแต่การส่งทีมงาน 

https://www.chiangmaicitylife.com/
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ไปยังแปลงผลิต ตรวจสอบพ้ืนที่การผลิตตลอดจนผลผลิต เมื่อผ่านเกณฑ์และสามารถน ามาจ าหน่ายในตลาด 
ได้แล้ว ทีมงานยังคงสุ่มเก็บตัวอย่างของผลผลิตในตลาดไปตรวจหาสารเคมีตกค้างทุกสัปดาห์ เพ่ือให้มั่นใจว่า  
ได้สินค้าที่ปลอดสารเคมีอย่างแท้จริง ตลอดจนถึงการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกและเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร 

• ตลาดสุขใจ (Sookjai Farmer’s Market) จังหวัดนครปฐม 

ตลาดสุขใจเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ ด้วยสโลแกน สามพราน รวมพลังรักษ์โลก ลดโลกร้อน จุดเด่นของที่นี่ 
คือ ความเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ สิ่งที่น ามาขายปลอดจากสารพิษ เป็นของจากชาวบ้านผู้ผลิตทั้งที่นครปฐมและ
สถานที่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ อาหารสด เนื้อหมู ไข่ปลอดภัย ไร้สารกระตุ้น 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่3.11 ตลาดสุขใจ จังหวัดนครปฐม 

ที่มา : https://www.talontiew.com/sookjai-farmers-market/ 

 ด้วยนโยบายที่เด่นชัด ท าให้ตลาดแห่งนี้ งดใช้วัสดุที่ท าลายยาก เป็นภาระแก่สิ่งแวดล้อม ยกเว้นถุงหิ้ว
พลาสติก ถุงก๊อปแก๊ป มาใช้ถุงผ้า และตะกร้าไม้ไผ่สาน โดยนักท่องเที่ยวจะหิ้วตะกร้าที่ทางตลาดจัดไว้ให้ 
ยืมเมื่อน าของใส่รถ จะน ามาคืน มีการประยุกต์วัสดุแทนจานโฟม เช่น กระทงใบตอง ส่วนหลอดพลาสติก ก็หัน
มาใช้ปล้องต้นอ้อ เราจะเห็นภาชนะจากธรรมชาติ ชะลอมสานที่ท าจากใบมะพร้าว หรือภาชนะอ่ืน  ๆ จาก 
กาบกล้วย ใบบัวหลวง กลัดด้วยไม้กลัด โต๊ะ เก้าอ้ีนั่งรับประทานอาหารเป็นโต๊ะไม้ไผ่ ม้านั่งเดี่ยวท าจากไม้  
จึงนับเป็นตลาดต้นแบบที่น่าสนับสนุนเพ่ือการรักสุขภาพ รักษ์โลก และรกัษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน 

 
 

 



 



 

 

 

 

4. แนวทางการด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
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4. แนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
 แนวทางการด าเนินงานตามประเด็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืนส าหรับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การจัดการคุณภาพอากาศ 
และการขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง (ประเด็นเชื่อมโยงทั้งในและนอกเขตเมือง) (2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน และ (3) การส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตที่ยั่งยืนในชีวิตประจ าวันและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว มีความสอดคล้องและสามารถด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองของ
เทศบาล และแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กับ
แผนงานของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

“ก้าวสู่ชีวิตสังคมเมืองที่มีคุณภาพ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 7 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอน เป็นเมืองแหงการธ ารงไวซ่ึงศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา ส่งเสริม
กิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน 

2. ด้านสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐาน เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอนเขมแข็งด้วยคนสุขภาพแข็งแรง 
สนับสนุนการเกิดคลินิกสุขภาพในชุมชน โดยสนับสนุนให้ประชาชนได้รับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือแก้ไขปัญหา ป้องกันสิ่งเสพติด
อาชญากรรม และส่งเสริมกิจกรรมการดูแลสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ 

3. ด้านการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการที่ดี เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน ควบคูกับการบริหาร
จัดการที่ดี โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและการจัดท าแผนงบประมาณจัด
ให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์และบริการด้านกฎหมาย และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล 

4. ด้านการศึกษา เสริมสรางใหทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย่างตอเนื่อง โดยสนับสนุนส่งเสริม 
และยกระดับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาแหล่งการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน 

5. ด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอนเป็นเมืองนาอยู สะอาด สวยงาม และปราศจากมลพิษ 
โดยส่งเสริมการดูแลพ้ืนที่สาธารณะ เสริมสร้างภูมิทัศน์เมือง จัดวางระบบผังเมืองเพ่ือให้การพัฒนา
เมืองเป็นไปอย่างมีทิศทางที่เหมาะสม พัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการดูแลแหล่งน้ า 
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6. ด้านเศรษฐกิจ เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอนเป็นเมืองแหงการพ่ึงตนเอง และด ารงอยูอยางมั่นคง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

7. ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เสริมสร างให เมือง 
แมฮองสอนเป็นเมืองแหงความสุข ปลอดภัย โดยการปรับปรุงจัดระบบการระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ า
เสีย ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา แหล่งน้ าส ารองให้เพียงพอพร้อมใช้ ครอบคลุมทุกชุมชน สนับสนุน
ให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกชมชน



51 

ตารางท่ี 4.1 ความสอดคล้องของแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

(ฉบับทบทวน ปี 2562)  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน  

สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 
ความ
ร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับและพัฒนาการ ท
องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศวิถีชีวิต
วัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
ศาสนาและศิลป 
วัฒนธรรม 

                 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคน  
แกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อม
ล้ ายกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร
พระราชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
สุขภาพและสวัสดิการ
พ้ืนฐาน 

                 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคน 
แกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อม
ล้ ายกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร
พระราชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมี
ส่วนร่วมชุมชนและการ
บริหารจัดการที่ดี 

                 

[ไม่มียุทธศาสตร์ด้านการศึกษา] ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การศึกษา 

                 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการ อนุรักษ  
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

                 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพการคา 
การลงทุน และการคาชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เศรษฐกิจ 

                 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเพ่ือเสริม 
สรางความมั่นคงภายในและความมัน่คง
ตามแนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

                 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย                  
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ตารางท่ี 4.2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน กับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  

แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
แนวทางการปรับแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในฤดูแล้ง 
• ลดการเผาเตรียมพื้นทีก่าร เกษตร 

โดยจัดท าข้อตกลงชุมชนเรื่องแนว
กันไฟ รณรงค์สร้างความรับผิดชอบ 
ในการป้องกันไฟลาม และส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากวัสดุทางเกษตร 

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการสร้างจิตส านึกและ

จัดตั้งกลุ่มแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อเนื่องในชุมชน
และสถานศึกษา 

- โครงการรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ 

- โครงการสร้างเมืองสีเขียว 
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค 
พ้ืนฐานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
- โครงการรณรงค์ป้องกัน 

แก้ไขมลพิษจากควันถนน 

- สามารถบูรณาการประเด็น
กับโครงการที่มีอยู่ เช่น การ
แก้ไขมลพิษท้องถนน และ
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

- เน้นการแก้ปัญหาการลด 
การเผา โดยประสานความ
ร่วมมือกับภาคชีุมชนเกษตร 
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้างเคียง 

- เน้นส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชน และการใช้
ประโยชน์จากวัสดุการเกษตร 

• จัดท าระบบแจ้งเตือนและ
มาตรการป้องกันกลุ่มเสี่ยงจาก
มลพิษ โดยติดตั้งระบบตรวจวัด
คุณภาพอากาศ และแจ้งเตือน
มลพิษทางอากาศให้กับประชาชน 
ก าหนดมาตรการในระดับคุณภาพ
อากาศต่าง ๆ เพ่ือป้องกันกลุ่ม
เสี่ยง และจัดท า safety zone 
ในภาวะวิกฤต  

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการสร้างจิตส านึกและ

การจัดตั้งกลุ่มแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง 
ในชุมชน และสถานศึกษา 

- โครงการรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ 

- โครงการสร้างเมืองสีเขียว 

-  สามารถบูรณาการประเด็นกับ
โครงการที่มีอยู่ เช่น กลุ่ม
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนและสถานศึกษา
สามารถเพ่ิมการเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนมลพิษทางอากาศ 

- เน้นการดูแลป้องกันกลุ่มเสี่ยง 
โดยการประสานความร่วมมือ
กับชุมชนและสถานศึกษา
และจัดท า safety zone ใน
ภาวะวิกฤต 

• สร้างความตระหนัก และ
ความรู้เรื่องปัญหาหมอกควัน
ให้กับเยาวชน และชุมชน โดย
การสร้างหน่วยการเรียนรู้เรื่อง
ปัญหาหมอกควัน และ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การ
ป้องกันตนเองจากผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการฝึกอบรมการป้องกัน

และระงับอัคคีภัยในชุมชน/
โรงเรียน/สถานที่ราชการ 

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและ
สวัสดิการพื้นฐาน  
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและ

รักษาสิ่งแวดล้อม 

- สามารถบูรณาการประเด็นกับ
โครงการที่มีอยู่ เช่น บูรณา
การความรู้เรื่องปัญหาหมอก
ควัน (รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ) เข้ากับ
หลักสูตรของสถานศึกษา และ
ในโครงการรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม และสร้างจิตส านึก 
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แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
แนวทางการปรับแผน 

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- โครงการสร้างจิตส านึกและ

การจัดตั้งกลุ่มแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องใน
ชุมชนและสถานศึกษา 

- โครงการรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  
- โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- บูรณาการความรู้การป้องกัน
ตนเองจากผลกระทบใน
โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ และ
โดยเครือข่ายชุมชนและ
สถานศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน 
• จัดท าฐานข้อมูลประชากรเด็กวัย

เรียนในท้องถิ่น โดยเน้นข้อมูลเด็ก
กลุ่มเปราะบาง  

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและ
สวัสดิการพื้นฐาน  
- โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน

ประชาชนในเขตเมือง 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  
- โครงการจัดท าระบบ

สารสนเทศทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น  

- สามารถบูรณาการประเด็นกับ
โครงการที่มีอยู่ในการจัดท า
ฐานข้อมลูประชากรเด็กวัย
เรียนในท้องถิ่นโดยเน้นข้อมูล
เด็กกลุ่มเปราะบาง  

• ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาโดย
ภาคีต่าง ๆ ในชุมชน  
ตามศักยภาพ ความสนใจ และ
ความเหมาะสมของเด็กแต่ละ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วม 
และการบริหารจัดการที่ดี 
- โครงการประชาคมแผนเพื่อ

การพัฒนา 
- โครงการส่งเสริมการจัดท า

แผนชุมชนและแผนพัฒนา
เทศบาล  

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
- สนับสนุนส่งเสริม และ

ยกระดับมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

- สามารถบูรณาการประเด็นกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วม
ในการร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ 
นโยบาย ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษา โดยภาคีต่าง ๆ ใน
ชุมชน  

- เพ่ิมภาคตีัวแทนเด็กและ
เยาวชนในการร่วมวางแผน
และขับเคลื่อน เช่น สภาเด็ก
และเยาวชน หรือ เครือข่าย
เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี   

• เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้เด็กและ
เยาวชนที่สามารถส่งเสริมความ
ถนัดและศักยภาพ  

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  
- สนับสนุนให้มีเทคโนโลยี 

เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน 
และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 

- เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ให้เด็ก
และเยาวชน โดยส่งเสริมทั้ง
การเรียนในห้องและนอก
ห้องเรียน โดยมุ่งเน้นให้เด็ก
และเยาวชนสามารถได้รับการ
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แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
แนวทางการปรับแผน 

- สนับสนุนส่งเสริม และ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

ส่งเสริมความถนัดและ
ศักยภาพของตนเอง  

- ประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษา ชุมชน และ
ภาคเอกชนในท้องถิ่นในการ
สร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ในเมือง 

• สนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือให้
เด็กมีโอกาสเรียนและมีงานท าใน
พ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  
- สนับสนุนส่งเสริม และ

ยกระดับมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

- สนับสนุนทุนการศึกษาโดย
เทศบาล และประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในพ้ืนที่
เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา 
สนับสนุนโอกาสในการเรียน
และการมีงานท าส าหรับ
เยาวชนในพื้นท่ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตที่ยั่งยืนในชีวิตประจ าวันและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
• ตั้งเป้าหมายให้เมืองแม่ฮ่องสอน

เป็นจุดบริการการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ มีอัตลักษณ์ และมี
ความปลอดภัย โดยมุ่งเน้น
ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

• เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ใกล้เคียง 
รวมถึงการขยายการท่องเที่ยวใน
ลักษณะการศึกษาดูงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงที่ไม่ใช่ 
ฤดูท่องเที่ยวหลัก 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
- โครงการส่งเสริมอาชีพใน

ชุมชน 
- โครงการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการ 
- โครงการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน  
(ถนนคนเดิน) 

- โครงการร้านค้าชุมชน 
 

- สามารถบูรณาการประเด็นกับ
โครงการที่มีอยู่ในยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ 

- มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน  

- ประสานความร่วมมือกับพ้ืนที่
ใกล้เคียง ทั้งหน่วยงานราชการ
ท้องถิ่น ภาคเอกชน
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่  
เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่เทศบาลฯ 
เป็นศูนย์กลางการบริการ  

- เพ่ิมการส่งเสริมให้เกิดการ
ท่องเที่ยวในลักษณะการ 
ศึกษา ดูงานของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ จากทั่วประเทศในช่วง
ที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวหลัก 
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แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
แนวทางการปรับแผน 

• ส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิต 
ที่ย่ังยืนในชีวิตประจ าวันและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว  
โดยรณรงค์การปลูกผักปลอดสาร 
และการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สร้างตรา
สัญลักษณ์สีเขียวของเมือง 
และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 
วัสดุธรรมชาติในชีวิตประจ าวัน 

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและ
สวัสดิการพื้นฐาน  
- โครงการอบรมด้านสาธารณสุข 
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

สาธารณสุข ประเภทการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- โครงการตลาดสดน่าซื้อและ
ยกระดับมาตรฐาน
ร้านอาหาร 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
- โครงการพืชผักสวนครัว 

ลดรายจ่ายครัวเรือนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการคัดแยกขยะ  
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้
ครัวเรือน 

- โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ 

โครงการร้านค้าชุมชน 

- ประสานความร่วมมือกับภาคี
และเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือส่งเสริมวิถีการ
ด าเนินชีวิตที่ยั่งยืนในชีวิต 
ประจ าวันและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  

- บูรณาการกับโครงการที่มี 
อยู่ในการเพ่ิมประเด็นการ
ส่งเสริมวิถีชีวิตการด าเนินชีวิต
ที่ยั่งยืนร่วมกับการส่งเสริม
สุขภาพ และการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

- พิจารณาการสร้างตรา
สัญลักษณ์สีเขียวของเมือง
ให้กับกิจการสีเขียวในพ้ืนที่ 
เช่น ห้องพัก ร้านอาหาร 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น  

 

• พัฒนาสารสนเทศการท่องเที่ยว
เมืองแม่ฮ่องสอน  
รวบรวมข้อมูลและภูมิปัญญา 
จัดท าข้อมูลในรูปแบบการสื่อสาร
ที่เข้าใจง่าย และเผยแพร่ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ รวมถึงประสานข้อมูลกับ
หลักสูตรการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วม
และการบริหารจัดการที่ดี 
- โครงการจัดเก็บขอ้มูล

พ้ืนฐาน 
- โครงการเทศบาลสัญจร 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  
- โครงการมัคคุเทศก์น้อย  
 
 

- พัฒนาสารสนเทศการ
ท่องเที่ยว โดยรวบรวมข้อมูล
และภูมิปัญญา จัดท าระบบ
ข้อมูล และจัดท าสื่อในรูปแบบ
การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อที่
หลากหลายมากขึ้น 

- ประสานข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ รวมทั้งภาค 
เอกชน และชุมชน 

- เพ่ิมการบูรณาการข้อมูลกับ
หลักสูตรการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
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การสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กับแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการคุณภาพอากาศในหน้าแล้ง มีแนวทางการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” 
ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการ 3 มาตรการ ได้แก่ 
1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤต เดือน
มกราคม - เมษายน) 2) การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง และ 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการมลพิษ ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมลพิษ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน มี
แนวทางการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีการด าเนินงานสนับสนุนงบประมาณ
ให้จังหวัดในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวนป ี2562 ยุทธศาสตร์
ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์
พระราชา เป้าประสงค์ที่ 2 เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตที่ยั่งยืนในชีวิตประจ าวันและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว มีแนวทางการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุล
ให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยว แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 - 2564 ของกรมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบองค์รวม ยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน (Community-Based Tourism: CBT Thailand) โดยองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
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เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับ
ทบทวนปี พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม สุขภาพและเกษตรปลอดภัย และยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดน เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มี
ศักยภาพสามารถแข่งขันได้ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมรายได้ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว  
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ตารางตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย SDG 
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2.1 ยุติความหวิโหยและสร้างหลักประกันใหท้กุคน
โดยเฉพาะ ที่ยากจนและอยูใ่นภาวะเปราะบางอัน
รวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหาร ที่ปลอดภยั มีโภชนาการ
 และเพียงพอตลอดทั้งป ีภายในป ี2573

2.1.1 ร้อยละของประชากรในทอ้งถิน่ที่มีภาวะทุพโภชนาการ ต่อ
จ านวนประชากรทั้งหมด จ าแนกตามช่วงอาย ุ(ภาวะทพุ
โภชนาการ: อ้วน เต้ีย ผอม โดยเฉพาะเด็ก 0-5 ป ีและ 6-14 ป)ี < 20 % 20-25% > 25 % 0%

Prevalence of undernourishment (% population)
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (อ้างอิง : สถานการณ์
ประเทศ  25% / สถานการณ์โลก 23% : FAO 2019)

ส านกังานการปฐมศึกษา / ส านกังาน
สาธารณสุขจังหวดั

4.1 สร้างหลักประกันวา่เด็กชายและเด็กหญิงทกุคน
ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่มีคุณภาพ เทา่เทยีม และไม่มีค่าใช้จ่าย นาไปสู่
ผลลัพธท์างการเรียนที่มีประสิทธผิล ภายในป ี2573

4.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนในทอ้งถิน่ ในระดับชัน้ ป.6 และ
 ม.3 ต่อจ านวนเด็กและเยาวชนทั้งหมด ที่มีความสามารถตาม
เกณฑ์ขัน้ต่ าเปน็อย่างนอ้ย ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้าน
คณิตศาสตร์

> 95 % 90 - 95% < 90 % 100%

จปฐ.  = คนอาย1ุ5-60 ป ีเต็ม อ่าน เขียน
ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
ทกุคน (อ้างอิง : ค่าเปา้หมาย จปฐ. กรมการพัฒนาชุมชน
 กระทรวงมหาดไทย / สถานการณ์ประเทศ 90-95% 
กระทรวงศึกษาธกิาร )

ส านกังานสถิติจังหวดั

6.1 บรรลุเปา้หมายการใหท้กุคนเข้าถึงน้ าด่ืมที่
ปลอดภยัและมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ภายในป ี2573

6.1.1 ร้อยละของของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่ได้รับบริการน้ าดื่มที่
ปลอดภยั และมีราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ต่อจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด (ปริมาณน้ าด่ืมที่ปลอดภยัขัน้ต่ า 5 ลิตร/คน/วนั) > 99 % 99 - 95% < 95 % 100%

Population using at least basic drinking water 
services (%) / Population using safely managed 
water services (%) (อ้างอิง : ค่าเปา้หมาย จปฐ. 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)

ส านกังานสถิติจังหวดั/การประปา
ส่วนภมูิภาค

6.2 บรรลุเปา้หมายการใหท้กุคนเข้าถึงสุขอนามัยที่
พอเพียงและเปน็ธรรมและยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดย
ใหค้วามสนใจเปน็พิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง 
เด็กหญิงและกลุ่มที่อยูใ่ต้สถานการณ์ ที่เปราะบาง 
ภายในป ี2573

6.2.1 ร้อยละของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ต่อ
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด โดยเฉพาะครัวเรือนที่อยูใ่นสถานการณ์
เปราะบาง เช่น ชุมชนแออัด > 99 % 99 - 95% < 95 % 100%

Population using at least basic sanitation 
services (%) JMP-WHO+UNICEF (2019) (อ้างอิง : ค่า
เปา้หมาย จปฐ. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)

ส านกังานสถิติจังหวดั

7.1 สร้างหลักประกันวา่มีการเข้าถึงการบริการ
พลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ และ
เชือ่ถือได้ ภายในป ี2573

7.1.1 ร้อยละของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่เขา้ถึงไฟฟ้าหรือพลังงาน
ทางเลือกอ่ืน ๆ ที่เชือ่ถือได้ ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ ต่อจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด

> 99 % 99 - 95% < 95 % 100%

Access to electricity (% population) SE4All (2019)
 (อ้างอิง : กระทรวงพลังงาน)

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

9.c การเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการ
ส่ือสาร และพยายามที่จะจัดใหม้ีการเข้าถึง
อินเตอร์เนต็โดยถ้วนหนา้และในราคาที่สามารถจ่าย
ได้ส าหรับประเทศพัฒนานอ้ยที่สุดภายใน ป ี2563

9.c.1 ร้อยละของครัวเรือนในทอ้งถิน่ที่มีการเชือ่มต่ออินเตอร์เน็ต
ต่อจ านวนครัวเรือนทั้งหมด และ/หรือ ร้อยละของพื้นที่เมืองที่
สามารถเข้าถึงสัญญาณเชือ่มต่ออินเทอร์เนต็แบบไร้สาย (Wi-Fi) 
สาธารณะ ต่อพื้นที่เมืองทั้งหมด (รวมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต 
โทรศัพทม์ือถือ)

> 70 % 65 - 70% < 65 % 100%

Population using the internet (%) / Mobile 
broadband subscriptions (per 100 inhabitants) 
ITU (2019) (อ้างอิง : ค่าเฉล่ียประเทศ 67% ส านกังาน
สถิติแหง่ชาติ 2561)

ส านกังานสถิติจังหวดั

11.2 จัดใหม้ีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยัง่ยืน 
เข้าถึงได้ ปลอดภยั ในราคาที่สามารถจ่ายได้ สาหรับ
ทกุคน พัฒนาความปลอดภยัทางถนน โดยการขยาย
การขนส่งสาธารณะ และค านงึเปน็พิเศษถึงกลุ่มคนที่
อยูใ่นสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในป ี2573

11.2.1 ร้อยละของระยะทางถนนในทอ้งถิน่ที่มีบริการขนส่ง
สาธารณะ (ทุกประเภท) และเส้นทางจักรยาน ที่สามารถเข้าถึง
ได้และมีส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อผู้หญิง เด็ก ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ต่อระยะทางถนนทั้งหมด > 60 % 50-60% < 50 % 75%

กระทรวงคมนาคม (อ้างอิง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) 
กระทรวงคมนาคม)

เทศบาล

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชวีิต (Basic Infrastructure for Quality of Life)

1. สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
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11.1 สร้างหลักประกันวา่จะมีการเข้าถึงที่อยูอ่าศัย
และการบริการพื้นฐานที่พอเพียง ปลอดภยั และใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด 
ภายในป ี2573

11.1.1 ร้อยละของครัวเรือนที่มคีวามมัน่คงในที่อยูอ่าศัย และ 
บา้นมีสภาพคงทนถาวร ต่อครัวเรือนทั้งหมด (มีความมัน่คงทาง
สิทธทิี่อยูอ่าศัย และความมัน่คงทางสภาพแวดล้อม) 100% - < 100% 100%

(อ้างอิง : ค่าเปา้หมาย จปฐ. กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย)

ส านกังานสถิติจังหวดั

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่
ปลอดภยัครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหนา้ 
โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย ภายในป ี2573

11.7.1 ร้อยละของ พ้ืนที่สาธารณะ (สถานที่ที่ใช้ประโยชน์
สาธารณะส าหรับทกุคน) ที่มีการดูแลด้านความปลอดภยั และมี
การออกแบบเพื่ออ านวยความสะดวกต่อคนทกุกลุ่ม (universal 
design) ต่อพื้นที่เมืองทั้งหมด

> 25 20 - 25 % < 20% 25%

(อ้างอิง : เปา้หมายจากแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
ยัง่ยืน (สผ. 2562)

เทศบาล

3.6 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทั่วโลกลงคร่ึงหนึง่ ภายในป ี2563

3.6.1 อัตราส่วนผู้เสียชวีิตจากอุบัติเหตุทางถนนในทอ้งถิน่ ต่อ
ประชากร 100,000 คน < 5.0 ต่อ 

100,000 ประชากร
5.0 - 8.0 ต่อ 

100,000 ประชากร
> 8.0 ต่อ 

100,000 ประชากร
5 ต่อ 100,000

 ประชากร

(อ้างอิง : Traffic deaths rate (per 100,000 
population)  3.2 WHO 2019/ ค่าเฉล่ียของประเทศ 5 
ต่อแสนประชากร ส านกังานสถิติแหง่ชาติ)

กระทรวงคมนาคม

16.1 ลดความรุนแรงทกุรูปแบบและอัตราการตายที่
เกีย่วข้องในทกุแหง่ใหล้ดลงอย่างมีนยัส าคัญ

16.1.1 อัตราส่วนประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย 
จิตใจ หรือทางเพศ ต่อประชากร 100,000 คน หรือ จ านวน
ผู้เสียหายจากคดีอาญาที่ท าใหเ้กิดการบาดเจ็บ เสียชีวติ หรือเสีย
ทรัพย์สินในทอ้งถิน่ ในช่วง 1 ปทีี่ผ่านมา (จ าแนกตามเพศและช่วง
อายุ หากสามารถจ าแนก)

ลดลงจากปฐีาน - เพิ่มขึน้จากปฐีาน
ลดลงไม่นอ้ย
กวา่ 75 % 
จากปฐีาน

เปรียบเทยีบปฐีาน - คณะผู้วจิัย / WHO (ค่าเฉล่ียของ
ประเทศ 105 ต่อ 100,000 ประชากร สศช. 2561)

สถานตี ารวจ /ส านกังานสถิติจังหวดั

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้ง
ขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวสัดุอันตราย ลด
สัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงคร่ึงหนึง่ และ
เพิ่มการน ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในป ี2573

6.3.2 ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าผิวดินสาธารณะในและ
โดยรอบท้องถ่ิน (เช่น ทะเล, ทะเลสาบ, แม่น้ า, คลอง, สระน้ า) ที่
มีคุณภาพน้ าได้มาตรฐานตามประเภทการใช้ประโยชนแ์หล่งน้ าผิว
ดิน ต่อจ านวนแหล่งน้ าทั้งหมด (คุณภาพน้ าอยูใ่นเกณฑ์ดี WQI = 
71-90)

> 80% 75 - 80 % < 75 % 80%

มาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (ประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ ฉ.8 พ.ศ.2537) 
(อ้างอิง : คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินอยูใ่น
เกณฑ์ดีร้อยละ 80 แผนจัดการส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2560-2564)

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวดั

7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการ
ผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในป ี2573

7.2.1 ร้อยละของการใชพ้ลังงานทดแทนในทอ้งถิน่ ต่อการใช้
พลังงานขัน้สุดทา้ยทั้งหมด (พลังงานทดแทน ประกอบด้วย 
พลังงานหมุนเวยีน (เช่น พลังงานแสงอาทติย์ ลม น้ า ชีวมวล ก๊าซ
ธรรมชาติ ความร้อนใต้พิภพ น้ าขึน้น้ าลง และคล่ืน) เชือ้เพลิง
ชีวภาพ และพลังงานทดแทนอืน่ ๆ ที่ใช้ทดแทนปโิตรเลียม)

>15% 10-15 % < 10% 25.00%

Share of renewable energy in total final energy 
consumption (%) - World Bank (2019) (อ้างอิง : 
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ 15.48% 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรัุกษ์พลังงาน 2561)

กระทรวงพลังงาน

11.4 เสริมความพยายามที่จะปกปอ้งและคุ้มครอง
มรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติของโลก

11.4.1 ร้อยละของงบประมาณของทอ้งถิน่ในแผนงานและ
โครงการด้านการสงวน การปอ้งกัน และการอนรัุกษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ต่องบประมาณทั้งหมดของ
ทอ้งถิน่

เพิ่มขึน้จากปฐีาน ลดลงจากปฐีาน
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ย
กวา่ 50 % 
จากปฐีาน

เปรียบเทยีบปฐีาน เทศบาล

ด้านความยัง่ยืนของสิง่แวดล้อม (Environmental Sustainability)

2. การใชป้ระโยชน์ที่ดิน

3. ความปลอดภยั

4. คุณภาพทรัพยากรสิง่แวดล้อม
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6.3 ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้ง
ขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวสัดุอันตราย ลด
สัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงคร่ึงหนึง่ และ
เพิ่มการน ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในป ี2573

6.3.1 ร้อยละของปริมาณน้ าเสียที่ได้รับการบ าบดัอย่างปลอดภยั 
และร้อยละของปริมาณน้ าเสียที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ต่อ
ปริมาณน้ าเสียทั้งหมด > 50% 25.0 - 50% < 25.0% 50%

 ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงคร่ึงหนึง่ และ
เพิ่มการน ากลับมาใช้ใหม่ - เปา้หมาย SDG

อจน./เทศบาล

11.6.1 ร้อยละของปริมาณขยะมลูฝอยในทอ้งถิน่ที่มีการจัดเก็บ
และก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภบิาล ต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด > 75% 70-75% < 70% 100%

เปา้หมายแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (2559-2564)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ทสจ. /เทศบาล

11.6.2 จ านวนวนัใน 1 ป ีที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ 
PM10) ในทอ้งถิน่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน

> 75% 70-75% < 70% 100%

ดัชนคุีณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) 
มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ
 และยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ป ีและแผน
จัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ทสจ.

11.5.1 อัตราส่วนผู้เสียชีวติ ผู้สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภยัพิบัติในทอ้งถิน่ ต่อประชากร 100,000 คน (จ าแนกตามเพศ 
กลุ่มรายได้ และความบกพร่องทางร่างกาย หากสามารถจ าแนก) ลดลงจากปฐีาน เพิ่มขึน้จากปฐีาน

ลดลงจากปี
ฐานไม่นอ้ยกวา่

 75 %

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย ปภ จังหวดั

11.5.2 มลูค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่อัน
เนือ่งมาจากภยัพิบติัต่าง ๆ (อาท ิอัคคีภยั วาตภยั อุทกภยั ภยัแล้ง)
  รวมทั้งจากความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริการขัน้พื้นฐานที่ส าคัญ

ลดลงจากปฐีาน เพิ่มขึน้จากปฐีาน
ลดลงจากปี

ฐานไม่นอ้ยกวา่
 75 %

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย ปภ จังหวดั

11.b ภายในป ี2563 เพิ่มจ านวนเมืองและ
กระบวนการต้ังถิน่ฐานของมนษุย์ที่เลือกใช้และ
ด าเนนิการตามนโยบายและแผนที่บรูณาการ เพื่อ
น าไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธภิาพการใช้
ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ มีภมูิต้านทางต่อภยั
พิบติั และใหพ้ัฒนาและด าเนนิการตามการบริหาร
ความเส่ียงจากภยัพิบติัแบบองค์รวมในทกุระดับ ให้
เปน็ไปตามกรอบการด าเนนิงานเซนไดเพื่อการลด
ความเส่ียงจากภยัพิบติั พ.ศ. 2558 – 2573

11.b.2 ร้อยละของงบประมาณของทอ้งถิน่และการสนบัสนนุจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ในด้านการลดความเสีย่งจากภยัพิบัติ ต่อ
งบประมาณทั้งหมด

> 10 % 5 - 10 % < 5 %
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ย

กวา่ 10 %

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อส่ิงแวดล้อม
ต่อหวัประชากร โดยรวมถึงการใหค้วามสนใจเปน็
พิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของ
เทศบาลและอืน่ ๆ ภายในป ี2573

5. การจัดการมลพิษ

11.5 ลดจ านวนการตายและจ านวนคนที่ได้รับ
ผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่
เกีย่วกับผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่
เกิดจากภยัพิบติั ซ่ึงรวมถึงภยัพิบติัที่เกีย่วกับน้ า โดย
มุง่เปา้ปกปอ้งคนจนและคนที่อยูใ่นสถานการณ์ที่
เปราะบาง ภายในป ี2573

6. การรับมอืภยัพิบัติ
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13.3.1 ร้อยละของสถานศึกษาทกุระดับในทอ้งถิน่ที่มีหลักสูตร
หรือกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้เรื่องการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ 
และการเตือนภยัล่วงหนา้ ต่อจ านวนสถานศึกษาทั้งหมด

>50% 30-50% <30% 100%

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล/สถานศึกษาในพื้นที/่
กระทรวงศึกษาฯ

13.3.2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการสร้างความตระหนัก
และความรู้เรื่องการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การปรับตัว 
และการลดผลกระทบ ใหก้ับภาคส่วนต่าง ๆ ในทอ้งถิน่ รวมถึง
การมีระบบเตือนภยัล่วงหนา้ที่ได้รับการปฏบิติัอย่างต่อเนือ่งและ
ครอบคลุมทกุความเส่ียงของทอ้งถิน่

มี ไม่มี
มี และได้รับ
การปฏบิติั

อย่างต่อเนือ่ง

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล/สถานศึกษาในพื้นที/่
กระทรวงศึกษาฯ

ด้านการเติบโตและประสิทธิภาพ
เชงินิเวศเศรษฐกิจ (Productivity 8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุง่การพัฒนาที่สนบัสนนุ

กิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความ
เปน็ผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวตักรรม 
และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวสิาหกิจราย
ย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซ่ึงรวมถึงผ่าน
ทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน

8.3.1 อัตราการเติบโตของผู้ประกอบการและการจ้างงานนอก
ภาคการเกษตรในทอ้งถิน่ (รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า วสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก  และวสิาหกิจชุมชน)

เพิ่มขึน้ 3% เพิ่มขึน้ 1-3% ไม่เพิ่มขึน้หรือลดลง เพิ่มขึน้ 10%

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : สถานการณ์ประเทศ ประมาณ 3% 
ต่อป)ี

ส านกังานสถิติจังหวดั/เทศบาล

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่สมควรส าหรับหญิงและชายทกุคน รวมถึง
เยาวชนและผู้มีภาวะทพุพลภาพ และใหม้ีการจ่ายที่
เทา่เทยีมสาหรับงานที่มีคุณค่าเทา่เทยีมกัน ภายในป ี
2573

8.5.2 ร้อยละของหนว่ยงานและสถานประกอบการในทอ้งถิน่ที่มี
การจ้างงานผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ต่อจ านวนหนว่ยงานและ
สถานประกอบการที่จดทะเบยีนทั้งหมดในทอ้งถิน่ >90% 80-90% <80% 100%

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : สถานการณ์ประเทศ ทั้งการจ้างงาน
และส่งเงินสมทบ)

ส านกังานสถิติจังหวดั/เทศบาล

8.9 ภายในป ี2573 ออกนโยบายและน าไปปฏบิติั
เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวที่ยัง่ยืนสร้างงานและ
ส่งเสริมวฒันธรรมและผลิตภณัฑ์ทอ้งถิน่

8.9.1 (ตัวชีว้ัดทางเลือกส าหรับเมอืงท่องเที่ยว) อัตราการเติบโต
ของรายได้ จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถ่ิน (รวมถึง
จากการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน) > 5%  4 -5 % < 4 % เติบโต 10 %

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : สถานการณ์ประเทศ เติบโต
ประมาณ 4-5%)

ส านกังานสถิติจังหวดั

12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการปอ้งกัน การลด 
การแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ และการนามาใช้ซ้ า
 ภายในป ี2573

12.5.1 ร้อยละของวัสดุที่ถูกน ากลับมาใชใ้หมใ่นทอ้งถิน่ (รวมถึง
จากการด าเนนิงานในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน หากมี)

> 35% 30-35% < 30 % > 30%

แผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ได้
ก าหนดเปา้หมายใหม้ีอัตราการน ากลับมาใช้ประโยชน ์
(Recycle) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยทั่วประเทศ (ปจัจุบนัค่าเฉล่ียประเทศ 34%)

เทศบาล/ทสจ.

12.7 ส่งเสริมแนวปฏบิติัด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาค
สาธารณะที่ยัง่ยืน ตามนโยบายและการใหล้าดับ
ความส าคัญของประเทศ

12.7.1 ร้อยละของรายการ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อมของหนว่ยงานใน
เทศบาล ต่อปริมาณการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการทั้งหมด 
ในช่วง 1 ปทีี่ผ่านมา

>10% 5-10 % < 5% 10%

เปรียบเทยีบปฐีาน  คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : ข้อมูลการจัดซ้ือ
จัดจ้างและบริการที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
http://gp.pcd.go.th/)

เทศบาล 

7. การจ้างงาน

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนกัรู้ 
และขีดความสามารถของมนษุย์และของสถาบนัใน
เร่ืองการลดปญัหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภยั
ล่วงหนา้

8. วิถีการด าเนินชวีิตและการผลิต
ที่ยัง่ยืน
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12.a สนบัสนนุประเทศกาลังพัฒนาในการเสริมความ
แข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะขับเคล่ือนไปสู่รูปแบบการผลิตและ
การบริโภคที่ยัง่ยืนยิง่ขึน้

12.a.1 ร้อยละของจ านวนหนว่ยงาน และสถานประกอบการใน
ทอ้งถิน่ที่ได้รับการรับรองการด าเนินงานที่เป็นมติรกับ
สิง่แวดล้อม (เช่น สถานประกอบการที่ได้รับสิทธบิตัรสีเขียว 
โรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว หรือมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดล้อม) ต่อจ านวนสถานประกอบการทั้งหมด

>20 % 5-10% <5% 20%

คณะผู้วจิัย เทศบาล 

1.1 ภายในป ี2573 ขจัดความยากจนขัน้รุนแรง
ทั้งหมด ซ่ึงในปจัจุบนัวดัจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดารงชีพ
รายวนัต่ ากวา่ $1.25 ต่อวนั

1.1.1 ร้อยละของจ านวนประชากรในทอ้งถิน่ที่ได้รับบตัร
สวสัดิการแหง่รัฐ ต่อจ านวนประชากรทั้งหมด หรือร้อยละผู้มีงาน
ท าในทอ้งถิน่ที่ครองชีพด้วยรายได้ต่ ากว่า 60 บาทต่อวัน ต่อ
จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด

0 - 5 % 5 - 10 % > 10 % 0%

สัดส่วนคนจนเฉล่ียประเทศไทย 8.6% (สศช. 2561) กระทรวงแรงงาน

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่สมควรสาหรับหญิงและชายทกุคน รวมถึง
เยาวชนและผู้มีภาวะทพุพลภาพ และใหม้ีการจ่ายที่
เทา่เทยีมสาหรับงานที่มีคุณค่าเทา่เทยีมกัน ภายในป ี
2573

8.5.1 รายได้เฉลีย่ต่อชัว่โมง ของผู้มีงานท าในทอ้งถิน่ จ าแนก
ตามอาชีพ เพศ อายุ และความบกพร่องของร่างกาย (เทา่ที่
สามารถจ าแนกได้) > 30 บาท ต่อ

ชัว่โมง
20-30 บาทต่อ

ชัว่โมง
< 20 บาทต่อชัว่โมง

40 บาทต่อ
ชัว่โมง

ค่าเฉล่ียประเทศไทย ค่าเฉล่ียทั่วประเทศ คือ 321.50 ต่อ 
วนั (คิด 8 ชัว่โมงต่อวนั) - ที่มา: 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย / ส านกังาน
สถิติแหง่ชาติ

10. ความเท่าเทียมหญิงชาย 5.5 สร้างหลักประกันวา่ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่และมีประสิทธผิลและมีโอกาสที่เทา่เทยีมในการ
เปน็ผู้นาในทกุระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ

5.5.1 ร้อยละของจ านวนผู้หญิงที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร สมาชิก
สภา กรรมการบริหารองค์กรชุมชนต่าง ๆ และผู้น าชุมชนใน
ทอ้งถิน่ ต่อจ านวนผู้ด ารงต าแหนง่ทั้งหมด >30 % 15-30 % < 15 % 30%

คณะผู้วจิัย (อ้างอิง : ค่าเฉล่ียทั่วโลก 15%) เทศบาล

11. การมสี่วนร่วม

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถ
ใหค้รอบคลุมและยัง่ยืน เพื่อการวางแผนและการ
บริหารจัดการการต้ังถิน่ฐานของมนษุย์อย่างมีส่วน
ร่วม บรูณาการและยัง่ยืนในทกุประเทศ ภายในป ี
2573

11.3.2 การมสี่วนร่วม (ในการแสดงความคิดเหน็-ร่วมวางแผน-
ด าเนนิงาน-ติดตามผล) และความครอบคลุมของกลุม่ประชากรที่
เข้าร่วมในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง (ทั้งผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ)

มีระดับการมีส่วน
ร่วม 4 ด้าน และมี
ประชาชนเข้าร่วม

ทกุกลุ่ม

มีระดับการมีส่วน
ร่วม 3 ด้าน และมี
ประชาชนเข้าร่วม
มากกวา่ 2 กลุ่ม

มีระดับการมีส่วน
ร่วม 2 ด้าน และมี
ประชาชนเข้าร่วม
นอ้ยกวา่ 2 กลุ่ม

มีการมีส่วน
ร่วมทั้ง 4 ด้าน

 ทกุกลุ่ม

ระดับการมีส่วนร่วม/ ดัชนคีวามก้าวหนา้ของมนษุย์  (HAI
 )   ดัชนคุีณภาพชีวติคนไทย  (กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์)

เทศบาล

12. ความโปร่งใส

16.6.1 กระบวนการใชจ้่ายเงินของท้องถ่ินที่โปร่งใส  
ประกอบด้วย มีคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง มีการเปดิเผยข้อมูล มี
การรับและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

มีกระบวนการใช้
จ่ายเงินของทอ้งถิน่

  3 ด้าน

มีกระบวนการใช้
จ่ายเงินของทอ้งถิน่

  2 ด้าน

มีกระบวนการใช้
จ่ายเงินของทอ้งถิน่

  1 ด้าน

มีกระบวนการ
ใช้จ่ายเงินของ
ทอ้งถิน่  3 ด้าน

คณะผู้วจิัย เทศบาล

13. ประสิทธิภาพ

16.6.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใชบ้ริการ
สาธารณะในท้องถ่ิน ในด้านต่าง ๆ

> 95 % 90-95% < 90 % 100%

(อ้างอิง : ผลการส ารวจระดับประเทศ ความพึงพอใจต่อ
การบริการสาธารณะที่รัฐและทอ้งถิน่จัดใหป้ระชาชน = 
93.1% (ความเชือ่มัน่ต่อสถาบนัต่างๆ และความพึงพอใจ
ต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 สถาบนัพระปกเกล้า
 2561)

เทศบาล
16.6 พัฒนาสถาบนัที่มีประสิทธผิล มีความรับผิดรับ
ชอบ และโปร่งใสในทกุระดับ

9. ความเท่าเทียมด้านรายได้

ด้านความเท่าเทียมและการนับรวมทุกกลุม่คน (Equity and Social Inclusion)

ด้านธรรมาภบิาลการบริหารจัดการเมอืง (Governance)
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14. หุ้นส่วนความร่วมมอื

17.17 สนบัสนนุและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม
 โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธด้์านทรัพยากร
ของหุ้นส่วน

17.17.1 จ านวน ประเภท และงบประมาณในแผนงานและ
โครงการด้านความร่วมมอืภาครัฐ-เอกชน และประชาสังคมใน
ทอ้งถิน่ เพิ่มขึน้> 10% ต่อปี

เพิ่มขึน้ 5-10% 
ต่อปี

เพิ่มขึน้ <5% ต่อปี
เพิ่มขึน้ >10%

 ต่อปี

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล

15. ขอ้มลูและการติดตามผล

17.18 ยกระดับการสนบัสนนุด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถใหก้ับประเทศก าลังพัฒนา รวมถึง
ประเทศพัฒนานอ้ยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เปน็
เกาะขนาดเล็ก ใหเ้พิ่มการมีอยูข่องข้อมูลทมีีคุณภาพ
 ทนัเวลาและเชือ่ถือได้ ที่จ าแนกตามรายได้ เพศ อายุ 
เชือ้ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความพิการ ต าแหนง่
ทางภมูิศาสตร์ และคุณลักษณะอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง
ตามบริทบของประเทศ ภายในป ี2563

17.18.1 มรีะบบรวบรวมและจัดเก็บขอ้มลูที่มคุีณภาพ ทันเวลา
 และเชือ่ถือได้ ที่จ าแนกตามลักษณะประชากร (เช่น รายได้ เพศ 
อายุ ชาติพันธุ์ ความบกพร่องของร่างกาย) และต าแหนง่ทาง
ภมูิศาสตร์ และคุณลักษณะอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ของทอ้งถิน่ในการ
สนบัสนนุการตัดสินใจเชิงนโยบายในการวางแผนพัฒนาและ
บริหารจัดการเมือง มี ไม่มี

มีมีระบบ
รวบรวมและ

จัดเก็บข้อมูลที่
มีคุณภาพ 

ทนัเวลา และ
เชือ่ถือได้ที่ใช้
ในการวางแผน
และตัดสินใจ

เปรียบเทยีบปฐีาน คณะผู้วจิัย เทศบาล
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