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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน)
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นามลํ้าคานครพิงค
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 ตลอดระยะเวลา ๕ ป ของการจดัต้ังสํานักบริหารยทุธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ หรือ OSM ไดมีความกาวหนาของ
การดาํเนนิงานมาโดยลําดบั OSM ไดทาํหนาทีขั่บเคล่ือนยุทธศาสตร
การพัฒนากลุมจังหวัด เชื่อมโยงบูรณาการทํางานระหวางหนวยงาน
ตางๆ โดยไดนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชเปนเครือ่งมือ
ในการทํางาน ตลอดจนริเริ่มสรางนวัตกรรมใหมๆ อยูเสมอ เพื่อให
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ทามกลาง
การเปลีย่นแปลงรอบดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเตรียมความพรอม
เพ่ือรุกสูการเปนประชาคมอาเซียน หรือ AC ในป พ.ศ.๒๕๕๘ 
ซึ่ง OSM จะเปนกลไกสําคัญในการชวยขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ใน
พ้ืนท่ีใหประสบผลสาํเร็จ อนัจะเปนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ดานตางๆ ใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพท่ีจะสามารถเช่ือมโยง
เครือขายในระดับภูมิภาคตอไป

 ในนามของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ผมขอขอบคณุผูมสีวนเกีย่วของทกุทาน ทีไ่ดชวยสนบัสนนุ
การทํางานของ OSM ดวยดีตลอดมา รายงานผล
การดําเนินงานเลมน้ี เปนการประมวลผลงานและ
กิจกรรมท่ีไดทํารวมกันมาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ผมขอเปนกําลังใจและขออวยพรใหการทํางาน จงประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกประการ  

(นายวิเชียร พุฒิวิญู)
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

หัวหนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

สารผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
(เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน)



นายวิรุฬ พรรณเทวี
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

นายชัยนรงค วงศใหญ
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
กลุมจังหวัด

นางสาวสุวลี ทองทัพ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ

นายโกสินทร นิยะกิจ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ

นายพิพัฒ อิสระไพจิตร
เจาหนาที่พัฒนาระบบสารสนเทศ

ศูนย K.I.R.

นางสาวตฤนภร กันทะโรจน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ

นางสาวกมลมาส จํารัส
เจาหนาที่ธุรการและประสานงาน 

ศูนย UNROCC

คณะผูจัดทํา
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๔ ผูบริหารกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๕ บุคลากร OSM
๖ ความกาวหนาในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ
๗ วิสัยทัศน/ประเด็นยุทธศาสตร
๘ ผลการดาํเนนิงานท่ีสําคญั ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
๙ โครงการตามแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
๑๒ ผลการเบกิจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
๑๓ การบริหารงานกลุมจังหวัดแบบมีสวนรวม (Cluster)

๑๔ คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวดัแบบบรูณาการ
๑๖ การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการฯ
๑๙ K.I.R. Center
๒๑ ศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาคฯ
๒๕ การประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนฯ
๒๘ การประชุมประจําเดือนของ OSM
๒๙ ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๓๐ บญัชรีายชือ่โครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

การติดตามประเมินผล
การดําเนินโครงการฯ

K.I.R. Center ศูนยกลางการ
ปฏิบัติการและ

ประสานงานภูมิภาคฯ

บัญชีรายชื่อ
โครงการฯ



ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๔

ผูบริหารกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

นายวิเชียร พุฒิวิญู
หัวหนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

นายอดิศร กําเนิดศิริ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

นายวิรุฬ พรรณเทวี
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม



ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๕

๑.  นายชัยนรงค วงศใหญ หัวหนากลุมงานพัฒนา
  ยุทธศาสตร กลุมจังหวัด
๒.  นางสาวตฤนภร กันทะโรจน นักวิเคราะหนโยบาย
  และแผนชํานาญการ
๓.  นายโกสินทร นิยะกิจ นักวิเคราะหนโยบาย
  และแผนชํานาญการ
๔.  นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักวิเคราะหนโยบาย
  และแผนปฏิบัติการ
๕.  นางสาวสุวลี ทองทัพ นักวิชาการเงิน
  และบัญชีปฏิบัติการ
๖.  นางสาวกรชนก อาทรเกตุ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๗.  นางสาวสุดารัตน กลํ่ากองกูล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
๘.  นางสาวกนกรัตน บุญลิขิต   เจาหนาที่ธุรการ  
๙. นายพิพัฒ อิสระไพจิตร   เจาหนาที่พัฒนาระบบ
  สารสนเทศ
๑๐. นายพณสรรค ทิพยประสิทธิ์  เจาหนาที่บันทึกขอมูล
๑๑. นางสาวสุดา เตจะสา   เจาหนาที่วิเคราะหขอมูล
๑๒. นายอลงกต สุชาติพงศ   เจาหนาที่วิเคราะหขอมูล
  และสารสนเทศ
๑๓. นางสาวศศิวิมล ยามศิริ  เจาหนาที่บันทึกขอมูล
๑๔. นางสาวกมลมาส จํารัส  เจาหนาที่ธุรการ
  และประสานงาน
๑๕. นายณัฐชา ปญญาสิทธิ์  พนักงานทั่วไป

บุคลากรสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

เจาหนาที่โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
(Driving Strategic Supporting System : DSSS) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายณัฐพงษ รัชตประทาน  

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ปฏิบัติหนาที่

ณ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

นางศันสนีย  ไชยชนะ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ปฏิบัติหนาที่
ณ สํานักงานจังหวัดลําปาง

นายอธิศักด์ิ ใยมะเด่ือ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ปฏิบัติหนาที่
ณ สํานักงานจังหวัดแมฮองสอน

นายกฤตธี  ศรีวงษ 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ปฏิบัติหนาที่
ณ สํานักงานจังหวัดลําพูน
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ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๖

 ในชวงปปจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘ แผนพัฒนากลุมจังหวัด มีจุดเนนในการพัฒนาที่ชัดเจนโดยมี
การกําหนดตําแหนงในการพัฒนา ๓ ดาน ไดแก (๑) Lanna culture and creative tourism (การทองเที่ยว
มนตเสนหสีสันวัฒนธรรมลานนา) (๒) Northern Food Valley อทุยานอาหารภาคเหนือ (๓) Northern Landport ศนูยกลาง
เศรษฐกจิการคาการลงทนุภาคเหนอืเช่ือมโยงกลุมประเทศตางๆ โดยใหความสําคัญกบัการนาํตัวช้ีวดักลุมจังหวดัเปนเปาหมาย
ในการกาํหนดแนวทางและพฒันา ทัง้นี ้ โครงการสวนใหญเปนโครงการขนาดใหญ ที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่
เกีย่วของต้ังแตตนนํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้ และมีการเสนอแผนงานโครงการทีเ่ปนภารกจิของหนวยงานสวนกลาง (Function) 
และใชงบประมาณคอนขางสูงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนากลุมจังหวัดในภาพรวม

ความกาวหนาในการจัดทําแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดและโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ถนนคนเดินทาแพ จังหวัดเชียงใหม

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดมีจุดเนนใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ
พ้ืนท่ี รวมท้ังการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกนั โดยเปนโครงการขนาดใหญท่ีเกดิจากการบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเกีย่วของ
ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไดเริ่มตนจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดและโครงการ
กลุมจังหวัด ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงปจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘ เปนระยะเวลา ๖ ป โดยมีความกาวหนาตามลําดับ 
ดังนี้

 ในชวง ๒ ปแรก (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔) แผนพัฒนากลุมจังหวัด มีจุดเนนในการพัฒนาศักยภาพบนฐาน
 เศรษฐกิจเดิมที่เปนจุดเดนของพื้นที่ ไดแก การทองเที่ยว การเกษตร การคาการลงทุน (ธุรกิจบริการสุขภาพ 
หัตถอุตสาหกรรม) และการสรางพ้ืนฐานทางดานทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ การแกไขปญหา
ท่ีเกิดขึ้นรวมกันเชน ปญหาหมอกควัน ท้ังนี้ โครงการสวนใหญเปนโครงการยอย การบูรณาการกิจกรรมระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของมีไมมากเทาที่ควร และบางโครงการมีลักษณะซํ้าซอนกับภารกิจหนวยงานสวนกลาง

  ในชวงป พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖ แผนพัฒนากลุมจังหวัด มีจุดเนนในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
  โดยการสรางความโดดเดนและมลูคาเพ่ิมใหแกฐานเศรษฐกิจเดมิ ไดแก การทองเท่ียว การเกษตร และยกระดบั
การคาการลงทนุบนฐานเศรษฐกจิใหมทีมี่ศกัยภาพไปสูสากล ไดแก ธรุกจิบริการสุขภาพ อตุสาหกรรมการจดัประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ (MICE) การพฒันาบคุลากรในสาขาตางๆ เพือ่รองรบัการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมทัง้การสงเสรมิ
การฟนฟูและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมลานนา และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อสรางสรรคบรรยากาศที่
สวยงามมีเสนห ซึง่เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาดานตางๆ ท้ังนี ้โครงการสวนใหญไดมีการบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ
มากขึ้น และมีโครงการที่มีลักษณะซํ้าซอนกับภารกิจหนวยงานสวนกลางนอยลง

 ในชวง ๒ ปแรก (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔)๑

  ในชวงป พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖
  โดยการสรางความโดดเดนและมลูคาเพิม่ใหแกฐานเศรษฐกจิเดมิ ไดแก การทองเทีย่ว การเกษตร และยกระดบั
๒

๓



ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๗

ประเด็นยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ถนนคนเดินทาแพ จังหวัดเชียงใหม

วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
(เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน)

ศูนยกลางการทองเที่ยว
การคาการลงทุนสูสากล
โดดเดนวัฒนธรรมลานนา
สังคมนาอยูทุกถิ่นที่

๑.
ฟนฟูและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

๒.
สรางความโดดเดน

โดยการเพิ่มมูลคาเพิ่ม
เชิงสรางสรรคของ
สินคาการเกษตร
และการทองเที่ยว

๓.
การพัฒนาการคา
การลงทุนที่มุงเนน

สินคา/บริการ
ที่สรางสรรค

สูสากล 



 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๘

ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนากลุมจังหวัด

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

 การทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดฯ
 ไดมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุมจังหวัดฯ ใหเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ

  กลุมจังหวดัเปนศนูยกลางการพฒันา การคาการลงทนุ การทองเทีย่ว และการศกึษาเชือ่มโยงกบักลุมประเทศ GMS  
  (The Greater Mekong Subregion) ประกอบดวย ไทย พมา ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และจีน /กลุมประเทศ BIMSTEC 
(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ประกอบดวยบงักลาเทศ ภฏูาน อินเดยี 
พมา เนปาล ศรีลังกา และไทย และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (Asean Economic Community) รวมทั้งมีเขตพื้นที่
ชายแดนท่ีมศัีกยภาพในการสงเสริมการคา การลงทุนในอนาคต อาทิ ดานหวยตนนุน (แมฮองสอน) ดานก่ิวผาวอก (เชียงใหม)

๑

๒

๖

๓

๗
๔

๕

 มีศักยภาพและความพรอมโครงสรางพื้นฐาน
องคความรูและบุคลากรในการพัฒนาสูการเปนศูนยกลาง
ดานตางๆ เชน ศูนยกลางการบิน (Aviation hub) ศูนยกลาง
การประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ศูนยกลาง
ธรุกจิบรกิารสขุภาพ (Medical hub) และศูนยกลางการศึกษา 
(Education hub)

 การทองเที่ยวมีความโดดเดนและหลากหลาย
สอดคลองกับกระแสความตองการของนักทองเที่ยว  เชน 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศน เชิงอนุรักษ และเชิงสุขภาพ

 เปนแหลงทรพัยากรธรรมชาตแิละปาไมทีอุ่ดมสมบูรณ    
    และแหลงตนนํ้าที่สําคัญของประเทศ ไดแก ลุมนํ้าปง
ลุมนํ้าวัง และลุมนํ้าสาละวิน

  มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมลานนาที่มีเอกลักษณ 
   เอื้อตอการพัฒนาในมิติตางๆ

กระแสการบริโภคสนิคาเกษตรปลอดภยั ไรสารพษิ 
ตลาดมีแนวโนมเติบโตสูง

 การขยายตัวของนักทองเที่ยว อาทิ จีน อินเดีย
ญี่ปุน เกาหลี และตะวันออกกลาง รวมถึงกลุมผูสูงอายุ
เปนกลุมตลาดที่มีขนาดใหญและมีกําลังซื้อมากขึ้น

๑

  กลุมจงัหวดัเปนศนูยกลางการพฒันา การคาการลงทนุ การทองเทีย่ว และการศกึษาเชือ่มโยงกบักลุมประเทศ GMS    กลุมจงัหวดัเปนศนูยกลางการพฒันา การคาการลงทนุ การทองเทีย่ว และการศกึษาเชือ่มโยงกบักลุมประเทศ GMS  



 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๙

 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๒

ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ
(บาท) หนวยงานเจาภาพหลัก หนวยงานเจาภาพรวม

๑ โครงการตลาดเชิงรุกในประเทศและ
ตางประเทศ

๙,๑๐๐,๐๐๐ สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

-

๒ โครงการพฒันาศักยภาพการทองเทีย่วแบบพํานัก
ระยะยาวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๓,๘๐๐,๐๐๐ สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

-

๓ โครงการพัฒนาระบบบูรณาการบริหารจัดการ
การขนสงและโลจิสติกสเพื่อการทองเท่ียวดวย
ระบบสารสนเทศ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม -

๔ โครงการพัฒนาหมูบานวัฒนธรรม
ลานนาเพื่อการทองเที่ยว

๑๐,๙๓๓,๗๐๐ สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแมฮองสอน ลําปาง 
ลําพูน

๕ โครงการ Lanna Handicraft Festival 2013 ๙,๑๙๒,๐๐๐ สํานักงานพาณิชย 
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานจังหวัดลําปาง

๖ โครงการโรงงานตนแบบถายทอดเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมนํ้าตาลลําไย (โครงการตอเนื่อง
ปที่ ๓)

๑๐,๑๔๐,๐๐๐ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม -

๗
 

โครงการหัตถศิลป ถิ่นนวัตกรรมไมแกะสลัก
ลานนา สูเวททีองเทีย่วสากล (บานถวาย บานทา 
บานหลุก บานสบเมย)

๕,๗๒๕,๓๐๐ สํานักงานพาณิชย 
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานพาณิชยจังหวัด
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

๘ โครงการลานนา Health Hub ๖,๒๒๐,๐๐๐ สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงใหม

สาํนกังานสาธารณสขุจังหวดั
เชียงใหม

๙ โครงการผลิตภัณฑชมุชนและสนิคาด ี๔ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ สรางสรรคสูสากล

๑๗,๕๐๐,๐๐๐ สํานักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม

• สํานักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวัดลําปาง แมฮองสอน 
ลําพูน
• สํานักงานสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ ณ เชยีงใหม

๑๐ โครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผัก
ปลอดภัยทั้งระบบ

๑๔,๕๔๙,๓๐๐ สํานักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานเกษตรจังหวัด
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน



 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๑๐

ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ
(บาท) หนวยงานเจาภาพหลัก หนวยงานเจาภาพรวม

๑๑ โครงการสรางสรรคปนแตงแหลงอาหารลานนา
สรางมูลคาพัฒนาสูสากล 
(Northern Food Valley)

๑๔,๔๐๐,๐๐๐ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๑

-

๑๒ โครงการเช่ือมโยงการคาการลงทุนกับประเทศ
เพื่อนบาน GMS และ BIMSTEC

๑๓,๑๒๒,๐๐๐ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม -

๑๓ โครงการ Towards ASEAN Community ๖,๔๕๐,๐๐๐ สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑ -

๑๔ โครงการเชื่อมโยงเครือขายคุมครองสิทธิ์
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒,๘๕๐,๐๐๐ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุยจงัหวัด
เชียงใหม

-

๑๕ โครงการเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ-
มิตรสิ่งแวดลอม (Eco town Eco tour)

๑๑,๕๗๑,๓๐๐ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

๑๖ คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ

๕,๐๐๐,๐๐๐ สํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด ฯ

-

๑๗ โครงการตาสับปะรด ๔,๘๕๐,๐๐๐ ตํารวจภูธรภาค ๕ -

๑๘ โครงการมนตเสนหลานนาทองเที่ยว ๔ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑

๙,๔๙๐,๐๐๐ สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดแมฮองสอน

-

๑๙ โครงการฟนฟูวิถีทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑

๖,๘๐๐,๐๐๐ สํานักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดแมฮองสอน

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดแมฮองสอน,
เชียงใหม

๒๐ โครงการสงเสริมการผลิตและเพิ่มมูลคาขาว
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน

๗,๗๐๐,๐๐๐ สํานักงานเกษตรจังหวัด
แมฮองสอน

สํานักงานเกษตรจังหวัด 
เชียงใหม ลําปาง ลําพูน

๒๑ โครงการฟาใสไรมลพิษสรรสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน

๑๓,๐๐๐,๐๐๐ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัดแมฮองสอน

สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม ลําปาง ลําพูน

๒๒ โครงการเชื่อมโยงเครือขายออนไลน
ดานการจัดการภัยพิบัติทุกระดับของ
กลุมภาคเหนือตอนบน ๑

๗,๑๙๒,๔๐๐ สํานักงานจังหวัดแมฮองสอน ศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต ๑๐ ลาํปาง



 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๑๑

๒๓ โครงการลานนาแอดเวนเจอร ๑๗,๓๐๐,๐๐๐ สํานักงานจังหวัดลําปาง -

๒๔ โครงการพลิกฟนองคความรูภูมิปญญาสูคุณคา
เชิงนิเวศ

๗,๓๕๙,๖๐๐ สํานักงานศึกษาธิการ
ภาค ๑

•สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
•ศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต ๑๐ ลาํปาง

๒๕ โครงการพัฒนาเมืองลานนานามอง ๑๑,๖๔๐,๐๐๐ สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดลําปาง

สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
แมฮองสอน ลําพูน

๒๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลําไย
คุณภาพดี ปลอดภัย ตามระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนและลําไยอินทรีย

๑๘,๐๑๔,๖๐๐ สาํนกังานเกษตรจังหวัดลาํพนู สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง

๒๗ โครงการประชาสัมพันธเกษตรลานนาอาหาร
ปลอดภัย

๑๓,๔๐๐,๐๐๐ สํานักงานจังหวัดลําพูน -

๒๘ โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลิตพืชสมุนไพร
คุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรียสูสากล

๖,๒๕๒,๗๐๐ สาํนกังานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดลําพูน

•สาํนักงานเกษตรและสหกรณ
จงัหวัดเชยีงใหม แมฮองสอน 
ลําปาง
•ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชพี 
จังหวัดลําพูน

๒๙ โครงการผลิตสุกรอินทรีย วิถีลานนา ๑,๗๗๖,๔๐๐ สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดลําปาง

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
เชียงใหม, แมฮองสอน และ
ลําพูน

๓๐ โครงการสานสายใยรวมใจรักษสายนํ้า
ระยะ ๑

๘,๔๐๐,๐๐๐ ศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต ๑๐ ลําปาง

สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม

รวม ๒๘๓,๗๒๙,๓๐๐

ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ
(บาท) หนวยงานเจาภาพหลัก หนวยงานเจาภาพรวม



 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๑๒

๓ ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 ของจังหวัดที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไดขับเคลื่อน 
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตาม
เปาหมายที่สํานักงบประมาณกําหนด ทั้งนี้
ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวนทําให
มีผลการเบิกจายงบประมาณ
เปนอันดับ ๑ ของประเทศ* 

คิดเปนรอยละ ๘๗.๔๐

*ขอมูลอางอิงจากรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
โดย กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง



 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๑๓

การบริหารงานกลุมจังหวัดแบบมีสวนรวม (Cluster)

 กลุมจงัหวดัฯ ไดบรหิารงานแบบมสีวนรวมจากทกุภาคสวน โดยมกีลไกทีร่วมกันขับเคล่ือนยุทธศาสตร ดังนี้

คณะกรรมการ
ก.บ.ก.

อ.ก.บ.ก.
ดานจัดทําแผน

ปฏิบัติราชการประจําป 

อ.ก.บ.ก.
ดานติดตามและประเมินผล

โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

อ.ก.บ.ก.
ดานบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

คณะทํางานบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

จังหวัดเชียงใหม

คณะทํางานบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

จังหวัดแมฮองสอน

คณะทํางานบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

จังหวัดลําปาง

คณะทํางานบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

จังหวัดลําพูน

  คณะทํางานบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
จํานวน ๔ คณะ โดยมจัีงหวัดตางๆ ภายในกลุมจังหวัดรวมรบัผดิชอบ
เปนเจาภาพ ไดแก
๓.๑ คณะทํางานบริหารงานกลุมจังหวดัแบบบูรณาการ จังหวดัเชียงใหม 
๓.๒ คณะทํางานบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
 จังหวัดแมฮองสอน 
๓.๓ คณะทํางานบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลําปาง
๓.๔ คณะทํางานบรหิารงานกลุมจงัหวดัแบบบูรณาการ จงัหวดัลาํพูน

    คณะกรรมการบรหิารงานกลุมจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
เปนผูกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดฯ

๑ ๒

๓
 คณะอนุกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ(อ.ก.บ.ก.) ประกอบดวย 
๓ ดาน ไดแก 
 ๒.๑ ดานบูรณาการขบัเคลือ่นโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป  
 ๒.๒ ดานจดัทําแผนปฏิบตัริาชการประจาํป
 ๒.๓ ดานติดตามและประเมินผลโครงการ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
 

 โดยทาํหนาทีจั่ดทาํแผน กล่ันกรอง ขับเคล่ือน
และประสานงาน ตลอดจนติดตามประเมินผลการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

กลุมจงัหวดัฯ ไดบรหิารงานแบบมสีวนรวมจากทกุภาคสวน โดยมกีลไกทีร่วมกนัขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ดงันี้

๔



 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๑๔

   

 คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาทีว่างแนวทางปฏบัิตแิละอํานวยการใหการบรหิารงานแบบบูรณาการในกลุมจังหวัด
เปนไปตามหลกัการ นโยบาย และระบบทีค่ณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวดัและกลุมจังหวดัแบบบูรณาการ 
(ก.น.จ.) กําหนด จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด วิเคราะห บูรณาการ และใหความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดและคําของบประมาณกลุมจังหวัด ทั้งนี้ไดมีการประชุม ๓ ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุมจังหวัดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ หองดอยสุเทพ ๑ โรงแรมแคนทารี ฮิลล เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๕



ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๑๕

   

   

การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุมจังหวัดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองพิงคพาเลซ ชั้น ๓ 

โรงแรมเชียงใหมฮิลล จังหวัดเชียงใหม

การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุมจังหวัดฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุม ๓

ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม



 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๑๖

 คณะอนกุรรมการ อ.ก.บ.ก. ดานติดตามและประเมินผลฯ ไดจดัประชุมหนวยงานเจาภาพโครงการกลุมจงัหวัด ฯ 
เพื่อติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ เปนประจําทุกป และ
ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ดังนี้

การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๖

๓. จังหวัดเชียงใหม  เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒. จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๔. จังหวัดแมฮองสอน เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

๑. จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 ซึ่งเปนการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณของโครงการกลุมจังหวัดฯ 
โดยการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานเจาภาพโครงการฯ ในพื้นที่ การใหคําแนะนํา เสนอแนวทางการแกไขปญหา 
อุปสรรค ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไวรวมกัน



 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
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การพัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

 OSM ใหความสําคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยมีการพัฒนาความรูใหแกบุคลากรของ
กลุมจังหวัดฯ อยางตอเนื่อง ทั้งสอดแทรกเนื้อหาในเวทีการประชุม หรือการอบรมสัมมนาตางๆ  ซึ่ง OSM ไดรวมกับ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจดั “กจิกรรมเพิม่ศักยภาพการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร เสรมิสรางทักษะการบรหิารจัดการ และ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” จํานวน
ทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศภูฏาน และประเทศฟลิปปนส 
ตามลําดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานทักษะ ความชํานาญในการทํางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร
ทุกระดับใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของกลุมจังหวัดฯ ใหรูแนวคิดและวิธีการ
ในการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ คน ประกอบดวย ผูบริหารกลุมจังหวัด, 
หนวยงานเจาภาพโครงการ, คณะอนุกรรมการ อ.ก.บ.ก. ทั้ง ๔ ดาน, บุคลากรจากสํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด 
และเจาหนาที่ของ OSM



 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๑๘



   

 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๑๙

 ศูนยบริหารจัดการองคความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทรพัยากรภายใตโครงการกลุมจงัหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (K.I.R. 
Center) มภีารกจิสําคญัในการจัดเกบ็ รวบรวมและบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่เกิดจากการดําเนินโครงการกลุมจังหวัดฯ ติดตาม
ประเมนิผลสมัฤทธิก์ารดาํเนินโครงการท้ังในระดบัรายโครงการและ
กลุมภารกิจ ตามยุทธศาสตรการพัฒนา กลุมจังหวัดฯ โดยเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร และมีการใชระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศรวมกบัเจาหนาท่ี DSSS เพือ่เปนการประสาน
การตดิตามการดําเนนิโครงการกลุมจงัหวดัฯ ใหเกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด

 K.I.R. Center
 ศูนยบริหารจัดการองคความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร 

ภายใตโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
 ศูนยบริหารจัดการองคความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคความรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ เปนเคร่ืองมือสําคัญที่ชวยในการติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณให
เปนไปดวยความสะดวก รวดเรว็ และมคีวามทนัสมยั ผูทีส่นใจ
สามารถเขาชมระบบฐานขอมูลฯ ดังกลาวไดที่
 www.osmnorth-n1.moi.go.th/it  หรือที่

   www.osmnorth-n1.moi.go.th/it

เว็บไซตฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารจัดการองคความรู เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และทรัพยากร กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

www.osmnorth-n1.moi.go.th/it

 ศูนยบริหารจัดการองคความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร ๗



 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๒๐

เว็บไซตกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
 OSM ไดปรบัปรงุเวบ็ไซตของกลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ เพือ่เปนชองทางในการตดิตอ ประสานงาน และประชาสมัพนัธ
เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับกลุมจงัหวัดฯ นอกจากน้ียังไดปรับปรุงระบบฐานขอมูลเชงิยุทธศาสตรกลุมจงัหวัด โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับใชในการวางแผนพัฒนารวมกัน ตลอดจนประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร 
ผลการดาํเนนิงานทีสํ่าคัญของกลุมจังหวดัฯ โดยใชช่ือเวบ็ไซต   http://www.osmnorth-n1.moi.go.th  และ
มกีารเชือ่มโยงและเผยแพร ประชาสัมพันธขาวสารระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจผานทาง   
  http://www.facebook.com/OSMNORTH1    หรือที่

http://www.osmnorth-n1.moi.go.th



 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๒๑

   

   

ศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
(Upper Northern Regional Operation and Cooperation Centre : UNROCC)

ที่มา
 กระทรวงมหาดไทย กลุมจงัหวัดภาคเหนอืตอนบน ๑ และกลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๒ รวม ๘ จงัหวดั ไดแก 
จงัหวดัเชียงใหม แมฮองสอน ลาํปาง ลาํพนู เชียงราย นาน พะเยา และแพร ไดลงนามบันทกึขอตกลงวาดวยความรวมมือ
ในการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เและ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ไดรวมกันจัดตั้งศูนยกลางการปฏิบัติการและ
ประสานงานภูมิภาค (Upper Northern Regional Operation and Cooperation Centre : UNROCC) 

วัตถุประสงคการจัดตั้งศูนย UNROCC

๑

๓

 เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูล กิจกรรม โครงการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธกับประเทศสมาชิกอาเซียน

 เพือ่เปนศนูยการประสานงานและแลกเปลีย่นขอมูลระหวางกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และกลุมจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน ๒ กับศูนย ROC ในพื้นที่

 เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล ขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ ที่สรางความรวมมือในดานตางๆ กับประเทศ
สมาชิกอาเซียนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

๒

๘



 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๒๒

   

 ทั้งนี้ ไดมีพิธีเปดและลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงาน
ภมิูภาค กลุมจังหวัดภาคเหนอืตอนบน (Upper Northern Regional Operation and Cooperation Centre : UNROCC) 
เมือ่วันที ่๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ศูนยกลางการปฏบิตักิารและประสานงานภมูภิาค กลุมจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 
ชัน้ ๓ ศาลากลางจงัหวัดเชยีงใหม จงัหวัดเชยีงใหม ซึง่ปลัดกระทรวงมหาดไทยไดใหความเห็นชอบในการจดัต้ังศูนยกลาง
การปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (Upper Northern Regional Operation and 
Cooperation Centre : UNROCC) และมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยกลางการปฏิบัติ
การและประสานงานภูมภิาค กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (Upper Northern Regional Operation and Cooperation 
Centre : UNROCC) เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ 

งานของศูนย UNROCC

 ศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (Upper Northern Regional 
Operation and Cooperation Centre : UNROCC) ไดดําเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ โลจิสติกส
และการทองเที่ยวของภาคเหนือตอนบนกับการพัฒนาในระดับภูมิภาค ระหวางวนัที ่๒-๖ สงิหาคม ๒๕๕๖ ณ จงัหวดั
เชยีงราย สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีน

พิธีเปดและลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)



ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๒๓

 กิจกรรมดังกลาวไดมีการสัมมนาและ
อภิปรายหัวขอ “การเช่ือมโยงเศรษฐกิจ
โลจิสติกสและการทองเท่ียวระหวางภาค
เหนือตอนบน – สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว – สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตอนใต บนเสนทาง R3A” 

 ผูเขารวมกิจกรรมฯ ไดเดินทางศึกษาดูงานบนเสนทาง R3A ซึ่งเปนเสนทางเชื่อมโยงระหวางประเทศไทย - 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) - สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนําความรู ความเขาใจในเรื่องที่
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยวของภาคเหนือตอนบนกับการพัฒนา
ในระดับภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะพื้นที่ตามเสนทาง R3A ไปสูการวิเคราะหวางแผนยุทธศาสตรและพัฒนาพื้นที่ตอไป 

“การเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลจิสติกสและการทองเที่ยวระหวางภาคเหนือตอนบน



ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๒๔

วารสาร UNROCC ฉบับปฐมฤกษ เผยแพรเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

วารสาร UNROCC ฉบับที่ ๒ เผยแพรเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖

 นอกจากนี ้ ศนูยกลางการปฏิบตักิารและประสานงานภมูภิาค กลุมจังหวดัภาคเหนอืตอนบน (Upper Northern 
Regional Operation and Cooperation Centre : UNROCC) ไดจดัทาํสือ่ประชาสมัพันธ (โทรทศัน วารสาร UNROCC) 
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินโครงการ กิจกรรมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และกลุมจังหวัด
ภาคเหนอืตอนบน ๒ ทีเ่ชือ่มโยงการคาการลงทนุหรอืสรางความรวมมอืในดานตางๆ กบัประเทศเพ่ือนบานและประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงเผยแพรประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยางตอเนื่อง 



ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๒๕

 
 

 

   

การประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

การประชุมคณะกรรมการ กรอ. กลุมจังหวัดฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ณ หองประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน

๙



ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๒๖

   การประชุมคณะกรรมการ กรอ. กลุมจังหวัดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุมจามเทวี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลําพูน จังหวัดลําพูน

      

การประชุมคณะกรรมการ กรอ. กลุมจังหวัดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ อาคาร ๘๒ สถาบันคชบาลแหงชาติฯ
ศูนยอนุรักษชางไทย อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง



ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๒๗

 ท้ังนี ้ในการประชมุคณะกรรมการ กรอ. กลุมจงัหวัด
ภาคเหนอืตอนบน ๑ คร้ังที ่๓/๒๕๕๖ ณ จงัหวัดเชยีงใหม 
ไดเชญิผูแทนจากสวนกลาง ไดแก กรมทางหลวง สาํนักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร กรมโยธาธกิารและ
ผังเมือง กรมธุรกิจพลังงาน กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา
และพันธุพืช เพ่ือเขารวมประชุมและนําเสนอขอมูลใน
ประเด็นท่ีคณะกรรมการ กรอ. กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ไดใหความสําคัญและติดตาม ไดแก 
 • โครงการถนนเลี่ยงเมืองลําปางเชื่อมเสนทาง R3A 
(ไทย-ลาว-จีน) 
 • โครงการขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข ๑๑ 
(ลําพูน-เชียงใหม) ๔ ชองจราจร เปน ๘ ชองจราจร 
 • โครงการขยายทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ (ลี-้ลาํพูน)
 • โครงการถนนวงแหวนเชียงใหม รอบ ๔ 
 • โครงการวางทอกาซทอน้ํามันขนานทางรถไฟ
ความเร็วสูง กรุงเทพฯ – เชียงใหม
 • โครงการรถไฟความเรว็สงูเสนทางกรงุเทพฯ-เชียงใหม 
 • โครงการรถไฟทางคู 
 • ศูนยประชมุและแสดงสนิคานานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ
๗ รอบ พระชนมพรรษา 
 • ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหมแหงที่ ๒ 
 • การพิจารณายกระดบัจดุผอนปรนการคาชายแดน
ใหเปนดานถาวร ท้ังจดุผอนปรนกิว่ผาวอก อําเภอเชยีงดาว 
จังหวัดเชียงใหม และจุดผอนปรนหวยตนนุน อําเภอ
ขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
 ซึ่งหลายเร่ืองไดรับการพิจารณาจากหนวยงาน
สวนกลางแลว สวนเร่ืองทียั่งไมไดรับการพิจารณากลุมจังหวัด
ภาคเหนอืตอนบน ๑ จะไดดาํเนนิการผลกัดนัตอไป

   การประชุมคณะกรรมการ กรอ. กลุมจังหวัดฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ณ หองอิมพีเรียล ๓ ชั้น ๒ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม



 
 

 

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๒๘

การประชุมประจําเดือนของ OSM

 OSM ไดใชเทคโนโลยีระบบวีดิทัศนทางไกล (Video Conference) ในการจัดประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามความกาวหนา 
การทํางานดานตางๆ ไดแก การขับเคลื่อนยุทธศาสตร การบริหารงานของสํานักงาน การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตลอดจนรับทราบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ DSSS และยังเปนการแลกเปลี่ยนแนวทางในการทํางานรวมกัน นอกจากนี้ 
OSM ยังไดเชิญหนวยงานเจาภาพโครงการ ที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการกลุมจังหวัดฯ เขาประชุมรวมดวยอยูเสมอ 
เพื่อรับทราบและหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน โดยในการประชุมในแตละคร้ัง จะมีผูท่ีใหคําปรึกษาในดานการดําเนิน
โครงการกลุมจังหวัดฯ เชน หัวหนางานการเงิน และหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ที่จะคอยใหคําแนะนํา หรือ
แนวทางการแกไขปญหา อยูเสมอ เพื่อใหการทํางานรวมกันระหวาง OSM กับหนวยงานตางๆ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพิ่มมากขึ้น

ประชุม OSM

อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๑๐



   

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

   

หมายเหตุ  -  คาคะแนนที่ไดเปนการประเมินผลตนเอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
  -  N/A หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลจากสวนกลาง

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบูรณาการดานการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอม เพ่ือปองกันและเตือนภัยจากสภาวะหมอกควนั อุทกภัย 
และดินโคลนถลม

๔ ๔.๒๕ ๔.๒๕

๔ N/A ๑.๐๐๐๐

๒ ๒๒๘.๗๙ ๕.๐๐๐๐

รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด

รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ของ
ผลผลิตการเกษตรท่ีสําคัญตอจํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับการตรวจจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๒๙



 ๑ เสริมสรางและปรับแตงอัตลักษณ (Identity) เพื่อสรางเสนหการทองเที่ยว 
การคา และการลงทุน โดยการมีสวนรวมของชุมชน

 ๒ เสริมพื้นฐานทุนทางสังคม และทุนทางธรรมชาติเพื่อบรรยากาศความมั่นคง
ปลอดภัยดานการทองเที่ยว การคา และการลงทุน

 ๓ พัฒนาผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณเพื่อการทองเที่ยว
 ๔ พัฒนาทิศทางการสรางอัตลักษณผลิตภัณฑและการตลาดการทองเที่ยว
  กลุมจังหวัด

 ๕ จัดงานสงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยว กลุมจังหวัดสูระดับสากล

 ๖ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ๗ เปดตลาดสูภูมิภาคอาเซียน

 ๘ ระบบโครงสรางเมืองรองรับการพัฒนาอยางยั่งยืน
 ๙ ยกระดับการแขงขันสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานและมูลคาเพิ่ม
 ๑๐ ECO Village

 ๑๑ คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

งบประมาณ
(บาท)โครงการที่

๔๘,๔๔๔,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๘,๔๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๕๕,๘๑๑,๖๐๐
๑๘,๒๔๐,๐๐๐

๒๘,๒๓๙,๕๐๐

๓๘,๒๐๐,๐๐๐

๒๘,๖๖๔,๙๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

      รวม      ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐

   

บัญชีรายชื่อโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
๓๐



ดอยสุเทพเปนศรี
ประเพณีเปนสงา

บุปผชาติลวนงามตา
นามลํ้าคานครพิงค

พระธาตุเดน พระรอดขลัง
ลําไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม
จามเทวี ศรีหริภุญชัย

ถานหินลือชา รถมาลือลั่น
เครื่องปนลือนาม งามพระธาตุลือไกล

ฝกชางใชลือโลก

หมอกสามฤดู
กองมูเสียดฟา
ปาเขียวขจี
ผูคนดี ประเพณีงาม
ลือนามถิ่นบัวตอง

 ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนสู่สากล

โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่

วิสัยทัศน์



สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน)
ช้ัน ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๙๘๒  โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๙๘๑  โทรมหาดไทย ๒๕๖๒๕
E-mail : osmnorth1@gmail.com, k.i.r.center@gmail.com

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
THE OFFICE OF STRATEGY MANAGEMENT UPPER NORTHERN PROVINCIAL CLUSTER 1
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