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  สำนักบร�หารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑                                                         
(The Office of Strategy Management Upper Northern Provincial Cluster 1)

แมฮองสอน

ลำพ�น

ลำปาง

เชียงใหม

หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟา ปาเข�ยวขจี 
ผูคนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ�นบัวตอง

 ถานหินลือชา รถมาลือลั่น เคร�่องปนลือนาม 
งามพระธาตุลือไกล ฝกชางใชลือโลก

พระธาตุเดน พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี 
ประเพณีงาม จามเทว� ศร�หร�ภุญชัย

ดอยสุเทพเปนศร� ประเพณีเปนสงา 
บุปผาชาติลวนงามตา นามล้ำคานครพ�งค

๒



        สำนกับรหิารยทุธศาสตรก ลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ ไดข บัเคลอ่ืน
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด อยางตอเนื่องมาเปนเวลา ๘ ปแลว ซึ่ง
ในปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนกับรหิารยทุธศาสตรก ลมุ จงัหวดัภาคเหนอื
ตอนบน ๑ มกีารบรูณาการกจิกรรมตา งๆ ภายใตโ ครงการกลมุ จงัหวดัภาคเหนอื
ตอนบน ๑ และโครงการตามแนวทางการสรา งความเขม แขง็และยง่ัยนืใหก บั
เศรษฐกจิภายในประเทศ งบประมาณรายจา ยเพม่ิเตมิ ประจำปง บประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพอ่ืใหเ ปน ไปตามยทุธศาสตรก ารพฒันากลมุ จงัหวดัภาคเหนอื
ตอนบน ๑ คอื ศนูยก ลางการทอ งเทย่ีว การคา  การลงทนุสสู ากล โดดเดน ดว ย
วัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยูทุกถิ่นที่ รวมถึงเปนไปตามยุทธศาสตรการ
พฒั นาประเทศและแผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมแหง ชาต ิฉะนนั้  บทบาท
ของกลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ คอื กลไกหลกัของการขบัเคลอ่ืนนโยบาย
ตา งๆ ในพน้ืที่ ใหป ระสบผลสำเรจ็ พรอ มทง้ัสง เสรมิและสนบัสนนุการพฒันา
ดา นตา งๆ ภายในกลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ ใหม ศีกัยภาพดา นเศรษฐกจิ 
สังคม วัฒนธรรม ในระดับที่สูงขึ้นตอไป 
          ในนามของกลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ ผมขอขอบพระคณุผมู สีว น
เกย่ีวขอ งทกุทา น ทไ่ีดช ว ยสนบัสนนุการทำงานของกลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ 
ดว ยดตีลอดมา รายงานผลการดำเนนิงานฉบบันี้ เปน การประมวลผลงานและกจิกรรม
ตลอดปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผมขอเปน กำลงัใจและอวยพรใหก ารทำงาน
ในปต อ ๆไป จงประสบผลสำเรจ็ตามวตัถปุระสงคท ต่ีง้ัไวท กุประการ

สารผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

(เชียงใหม แมฮองสอน ลำปาง ลำพ�น)

๓

(นายปวิณ ชำนิประศาสน)
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

หัวหนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 



คณะผูจัดทำคณะผูจัดทำ

๔

นายชูชีพ พงษไชย
 หัวหนาสำนักบริการยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นางศิริพร รือเรือง
 หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นางสาวตฤนภร กันทะโรจน
 นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ

นางสาวสุวลี ทองทัพ
นักวิชาการเงินและ
บัญชีชำนาญการ

นางสาวพลอยไพลิน คาชัยภูมิ
เจาหนาที่วิเคราะหขอมูล

และสารสนเทศ

นายสุรชัย ตั้งมกรา
 นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการ

นายจรูญ ปงหาญ
นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชำนาญการ
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ผูบริหารกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑        
ผูบริหารสำนักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑     
บุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑     
วิสัยทัศน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑        
ความกาวหนาในการจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑     
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐         และโครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ
 เศรษฐกิจภายในประเทศงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจำปงบประมาณพ. ศ. ๒๕๖๐ 
การบริหารกลุมจังหวัดแบบมีสวนรวม (Cluster)       
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐         
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
และโครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      
โครงการอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมาชิกอาเซียน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑         
โครงการฝกอบรมการจัดทำยุทธศาสตรและการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ    
การจัดเก็บและรวบรวมทรัพยากรที่เกิดจากโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑   
โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    



๖

เชียงใหม

ลำปาง

แมฮองสอน

ลำพ�น

นายสุวัฒน พรมสุวรรณ
ผูวาราชการจังหวัดลำปาง

นายวีระชัย ภูเพียงใจ
ผูวาราชการจังหวัดลำพูน

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ
ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน

นายปวิณ ชำนิประศาสน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

ผูบร�หารกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑



นายปวิณ ชำนิประศาสน

นายชูชีพ พงษไชย
 หัวหนาสำนักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายกฤษณ ธนาวณิช

๗

ผูบร�หารสำนักบร�หารยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

 - หัวหนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
 - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

 - เลขานุการคณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

 - รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม



บุคลากรสำนักบร�หารยุทธศาสตร กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑บุคลากรสำนักบร�หารยุทธศาสตร กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

เจาหนาที่โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
(Driving Strategic Supporting System : DSSS)  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นางกนกรัตน บุญลิขิต
เจาหนาที่ธุรการ

นางสาวสุดา เตจะสา
เจาหนาที่วิเคราะหขอมูล

นางสาวนวภสัร กลำ่กองกลู
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกรชนก อาทรเกตุ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกฤติยา ยาวิชัย
เจาหนาที่บันทึกขอมูล

นางสาวสุภามาศ ใจวงค
เจาหนาที่บันทึกขอมูล

นางสาวพลอยไพลิน คาชัยภูมิ
เจาหนาที่วิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ

นายณัฐชา ปญญาสิทธิ์
พนักงานทั่วไป

นางสาวอัณณชญากร สุขเกษม
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฎิบัติหนาที่ ณ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม

นางศันสนีย ไชยชนะ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฎิบัติหนาที่ ณ สำนักงานจังหวัดลำปาง

นางสาวรวิพร ขยันกิจ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฎิบัติหนาที่ ณ สำนักงานจังหวัดแมฮองสอน

นายอภิรัฐกร อินทฤทธิ์   
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

ปฎิบัติหนาที่ ณ สำนักงานจังหวัดลำพูน

นายกิตติพัชญ สุขสวัสดิ์
เจาหนาที่บันทึกขอมูล

นายชูชีพ พงษไชย
หัวหนาสำนักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นางศิริพร รือเรือง
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นางสาวตฤนภร กันทะโรจน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

นายจรูญ ปงหาญ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

นายสุรชัย ตั้งมกรา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุวลี ทองทัพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๘



ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๙

ว�สัยทัศนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

สรางคุณคาและความโดดเดนใหแกสินคา และบร�การดานการทองเที่ยว 
หัตถกรรมสรางสรรค และเกษตรมูลคาเพ�่ม๑

- Lanna Culture, Wellness and Creative Tourism
  - Northern Food Valley

๒
Positioning  � 

ยกระดับ การคาการลงทุน เพ�่อเพ�่มศักยภาพในการแขงขันอยางยั่งยืน   

Northern Land port 

Positioning  � 

๓
Positioning  � 

ฟ��นฟ� อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอมแบบองครวม
เพ�่อสรางความยั่งยืน

Green City

๑

๒
๓

“ศูนย�กลางการท�องเที่ยว การค�า การลงทุนสู�สากล
โดดเด�นวัฒนธรรมล�านนา สังคมน�าอยู�ทุกถิ�นที่”



        แผนพัฒนากลุมจังหวัด มีจุดเนนใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  การคา การลงทุน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของพื้นที่ รวมทั้งการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน  โดยเปนโครงการขนาดใหญที่เกิดจากการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไดเริ่มตนจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดและโครงการกลุมจังหวัด ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปจจุบัน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนระยะเวลา ๘ ป โดยมีความกาวหนาตามลำดับ ดังนี้
         ๑.  ในชวง ๒ ปแรก (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔) แผนพัฒนากลุมจังหวัด มีจุดเนนในการพัฒนาศักยภาพบนฐานเศรษฐกิจเดิมที่เปนจุดเดนของพื้นที่ 
ไดแก การทองเที่ยว การเกษตร การคาการลงทุน (ธุรกิจบริการสุขภาพ หัตถอุตสาหกรรม) และการสรางพื้นฐานทางดานทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ความอุดมสมบูรณ การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน เชน ปญหาหมอกควัน ทั้งนี้ โครงการสวนใหญเปนโครงการยอย การบูรณาการกิจกรรมระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของมีไมมากเทาที่ควร และบางโครงการมีลักษณะซ้ำซอนกับภารกิจหนวยงานสวนกลาง
         ๒.  ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ แผนพัฒนากลุมจังหวัด มีจุดเนนในการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน โดยการสรางความโดดเดน
และมูลคาเพิ่มใหแกฐานเศรษฐกิจเดิม ไดแก การทองเที่ยว การเกษตร และยกระดับการคาการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจใหมที่มีศักยภาพไปสูสากล 
ไดแก ธุรกิจบริการสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและแสดงสินคานานาชาติ (MICE) การพัฒนาบุคลากรในสาขาตางๆ เพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการสงเสริมการฟนฟูและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมลานนา และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางสรรค
บรรยากาศที่สวยงามมีเสนห ซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนาดานตางๆ ทั้งนี้ โครงการสวนใหญไดมีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของมากขึ้น 
และมีโครงการที่มีลักษณะซ้ำซอนกับภารกิจหนวยงานสวนกลางนอยลง
        ๓.  ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ แผนพัฒนากลุมจังหวัด มีจุดเนนในการพัฒนาที่ชัดเจนโดยมีการกำหนดตำแหนงในการพัฒนา (Positioning) 
๓ ดาน  ไดแก (๑)  Lanna Culture and Creative Tourism (การทองเที่ยวมนตเสนหสีสันวัฒนธรรมลานนา) (๒) Northern Food Valley 
(อุทยานอาหารภาคเหนือ) (๓) Northern Landport (ศูนยกลางเศรษฐกิจการคาการลงทุนภาคเหนือเชื่อมโยงกลุมประเทศตางๆ) โดยใหความสำคัญ
กบั การนำตวั ชว้ีดักลมุ จงัหวดั  เปน เปา หมายในการกำหนดแนวทางและพฒั นา ทงั้ นี้ โครงการสว นใหญเ ปน โครงการขนาดใหญ ทมี่ กีารบรู ณาการระหวา ง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และมีการเสนอแผนงานโครงการที่เปนภารกิจของหนวยงานสวนกลาง (Function) และใช
งบประมาณคอนขางสูงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนากลุมจังหวัดในภาพรวม
        ๔. ในชวงปปจจุบัน ไดมีการจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ มีจุดเนน ในการพัฒนาประกอบดวยการพัฒนาเพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวสูสากล การเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการเกษตร การคา การลงทุน และมีการเชื่อมโยงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางคุณคาทางสังคมและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อ
สนบัสนนุการพฒันาอยา งยง่ัยนื นอกเหนอืจากนี้ ยงัมกีารเนน ในเรอ่ืงการพฒันาและเชอ่ืมโยงระบบโครงสรา งสรา งพน้ืฐาน และโลจสิตกิสเ พอ่ืการทอ งเทย่ีว 
การคา การลงทุนระหวางภูมิภาค จึงทำใหกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไดมีการกำหนดตำแหนงในการพัฒนา ( Positioning) ออกเปน ๕ กลุม คือ 
เมืองทองเที่ยวสูสากล , Food Valley , Green City , Northern Land port และ Health and Wellness เพื่อใหสอดคลองกับตัวชี้วัดของ
กลมุ จงัหวดั ภาคเหนอื ตอนบน ๑ และครอบคลมุ การดำเนนิ โครงการแบบ บรู ณาการ ซงึ่ หนว ยงานทเี่ ขา รว มดำเนนิ โครงการ ใหค วามสำคญั ในการพฒั นา

ความกาวหนาในการจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดและ
โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

กลุมจังหวัดแบบมีสวนรวมกับหนวยงานอื่นๆ มากยิ่งขึ้น

๑๐



๑. ศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเอื้อตอการพัฒนาเชื่อมโยงกลุมประเทศตางๆ ไดแก GMS BIMSTECS และประชาคมอาเซียน
๒. ประวัติศาสตร ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมลานนา และกลุมชาติพันธุที่มีอัตลักษณทรงคุณคาเต็มเปยม

ดวยเสนหที่โดดเดน เอื้อตอการพัฒนาและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
๓. ฐานเศรษฐกิจมีการกระจายตัวในภาคการผลิตหลายสาขา อาทิ  สาขาเกษตร อุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม และบริการ 

โดยเฉพาะดานการทองเที่ยว
๔. ศูนยกลางทางการศึกษาและแหลงองคความรูที่มีศักยภาพเอื้อตอการพัฒนาพื้นที่
๕. ทรพั ยากรธรรมชาตมิ คีวามอดุ มสมบรู ณ เปน แหลง ตน นำ้ สำคญั ของภาคเหนอื และของประเทศ เชน  ลมุ นำ้ ปง  ลมุ นำ้ กก ลมุ นำ้ สาละวนิ
๖. แหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีชื่อเสียงระดับประเทศและตางประเทศ
๗. ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเปนฐานการผลิตที่สำคัญทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม

โอกาส
๑. การขยายตัวของจำนวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางมายังประเทศไทย และการสนับสนุนเชิงนโยบายดานการทองเที่ยว

ของรัฐบาลอยางตอเนื่อง 
๒. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาและบริการของประเทศ โดยเฉพาะการสรางมูลคาเพิ่มผลผลิต

ดานการเกษตร เพื่อตอบโจทยกลุมลูกคาที่มีกำลังซื้อสูง อาทิ การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย การแปรรูปผลผลิต
การเกษตรจากผลการศึกษาวิจัยและนำเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมการผลิตชั้นสูงเขามาใชในการเพิ่มมูลคา

๓. แนวโนมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรักษาศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถิ่นดั่งเดิม
ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางแบบอิสระ และการทองเที่ยวเชิงผจญภัย

๔. แนวโนมการทองเที่ยวเพื่อพำนักระยะยาวของกลุมผูสูงอายุซึ่งเปนกลุมตลาดที่มีขนาดใหญและมีกำลังซื้อสูง
๕. รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการนำภูมิปญญาทองถิ่นมาเพิ่มมูลคาเพื่อนำสูพัฒนาสินคา 

บริการ และสรางแบรนดของผลิตภัณฑไทยเพื่อกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๖. รัฐบาลมีนโยบายผลักดันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ใหเปนศูนยกลางการประชุม (MICE City) การบิน (Aviation Hub) 

การบริการสุขภาพ (Wellness Hub) ของภูมิภาค
๗.การรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานทำใหมีโอกาสในการ

ขยายตลาดและเพิ่มมูลคาทางฐานเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
๘. มเี ขตพนื้ ทชี่ ายแดนทตี่ ดิตอ กบัประเทศเพอื่ นบา นทมี่ ศีกัยภาพดา นการคา  การลงทนุ  และการทอ งเทยี่ วในอนาคต อาท ิดา นหว ยตน นนุ  

จังหวัดแมฮองสอน ดานกิ่วผาวอก และดานหลักแตง จังหวัดเชียงใหม

๑๑

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ศักยภาพ



ปรับปรุงทางหลวงสนับสนุนการทองเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๒ สายอินทนนท  - แมแจม

ปรับปรุงทางหลวงเพื่อการทองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๕ ตอน ปาย-วัดจันทร ระหวาง 
กม.๐+๐๐๐-กม.๑๒+๐๐๐ (เปนชวงๆ) ต.แมฮี๊ อ.ปาย จ.แมฮองสอน

ปรับปรุงทางหลวงเพื่อการทองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ ตอนขุนยวม-ปางอุง ระหวาง 
กม.๐+๐๐๐-กม.๑๐+๐๐๐ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน

ปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ เชียงใหม-ลำพูน (Local road)

เสริมสรางเอกลักษณและอัตลักษณการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

พัฒนาเมืองลานนานามอง

สงเสริมการคาการลงทุนและหัตถกรรมสรางสรรคสูสากล

สงเสริมการสรางเครือขายทางการคาชายแดนและพัฒนา Supply Chain ชายแดน
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

เชื่อมโยงตลาดฮาลาลภาคเหนือสูอาเซียน+๓ และตะวันออกกลาง

OTOP Lanna Valley เพื่อสงเสริมและเชื่อมโยงการตลาด การคา การลงทุน และการทองเที่ยว

ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรใหไดคุณภาพมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแขงขัน

สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

สงเสริมการขยายตลาดทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ

เพิ่มศักยภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรียสากล

แกไขปญหาหมอกควันและภัยธรรมชาติ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

พัฒนาหมูบานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco Village)

บริหารงานกลุมจังหวัดแบบูรณาการ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๔,๖๙๔,๐๐๐

๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๙,๐๙๒,๕๐๐ 

๑๓,๔๗๓,๒๐๐

๒๔,๕๘๖,๙๐๐

๒,๒๑๖,๒๐๐  

๑,๔๐๕,๖๐๐ 

๓๕,๐๐๐,๐๐๐

๗,๗๔๑,๒๐๐ 

๓๖,๘๑๖,๐๐๐

๒๐,๓๘๖,๙๐๐

๒,๑๘๖,๔๐๐ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๒,๖๗๖,๘๐๐ 

๕,๐๐๐,๐๐๐  

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

๒

๓
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๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท)

๑๒



๑๓

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ไดปรับแผนปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยใชงบประมาณจาก การยกเลิกโครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง 

จำนวน ๔ โครงการ ๑ กิจกรรม ดังนี้

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสูชุมชนสูอาเซียน

โครงการชงชา ชิมกาแฟภาคเหนือ (Northern Tea & Coffee Festival) ครั้งที่ ๑

โครงการปรับปรุงทางหลวงสนับสนุนการทองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๙
สายจอมทอง – อินทนนท

โครงการพัฒนานักการตลาดมืออาชีพดานหัตถอุตสาหกรรม

กิจกรรม ปภ.สัญจร ปลอดภัย ภายใตโครงการแกไขปญหาหมอกควัน 
และภัยธรรมชาติกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

งบประมาณ (บาท)

๖,๙๓๘,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๒,๑๖๓,๐๕๔

๒,๐๐๐,๐๐๐

ลำดับ

๑

๒

๓

๔

๕



โครงการยกระดบัการคา การลงทนุ การคา ชายแดนเพอ่ืเพม่ิศกัยภาพในการแขง ขนัทง้ัในและตา งประเทศ

โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน ๑ สูฐานการผลิตเชิงสรางสรรค

โครงการพฒันาเศรษฐกจิทอ งถน่ิดว ยอตุสาหกรรม ไมซล า นนา (Lanna MICE-Driven Economy ๔.๐)

โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีลานนา 

โครงการสงเสริมเกษตรมูลคาสูงครบวงจร

โครงการเมืองสปาและหมูบานน้ำพุรอนเพื่อการทองเที่ยว (Spa city and Onsen village)

โครงการพัฒนาและยกระดับการทองเที่ยว พื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

โครงการ Smart City เพื่อยกระดับการทองเที่ยวภาคเหนือตอนบน ๑

โครงการสงเสริมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน

โครงการจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสูอนาคตเมืองสีเขียว

โครงการพัฒนาเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

โครงการเสริมสรางศักยภาพประชารัฐปลอดภัยพิบัติสาธารณภัย

๒๕๘,๔๔๘,๓๐๐

๒๙๕,๐๓๒,๘๐๐

๔๒,๑๖๗,๔๐๐

๖๒๘,๓๐๗,๔๐๐

๑๖๕,๒๔๗,๗๐๐

๑๗๒,๙๓๓,๐๐๐

๑,๗๖๒,๒๐๑,๔๐๐

๓๐๔,๔๓๗,๓๐๐

๒๓๕,๔๗๘,๕๐๐

๙๗,๓๐๕,๐๐๐

๒๓๖,๓๔๐,๐๐๐

๑๒,๘๙๗,๐๐๐

๔,๒๑๐,๗๙๕,๘๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๔

โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจายเพ�่มเติม  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

โครงการที่ ที่ไดรับอนุมัติ (บาท)
งบประมาณ

รวม



        กลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ ไดบ รหิารงานแบบมสีว นรว มจากทกุภาคสว น  โดยมกีลไก
ที่รวมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร มีดังนี้
๑.  คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  เปนผูกำหนดนโยบาย
    ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดฯ
๒.  คณะอนกุรรมการบรหิารงานกลมุ จงัหวดัแบบบรูณาการ (อ.ก.บ.ก.)  ประกอบดว ย ๓ ดา น ไดแ ก
      ๒.๑  ดานการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป
      ๒.๒  ดานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป
      ๒.๓  ดานการติดตามและประเมินผลโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
      โดยทำหนา ทจ่ีดัทำแผน  กลน่ักรอง  ขบัเคลอ่ืน  และประสานงาน  ตลอดจนตดิตามประเมนิผล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
 ๓.  คณะทำงานบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  จำนวน  ๔  คณะ  โดยมีจังหวัดตางๆ  
     ภายในกลุมจังหวัด รวมรับผิดชอบเปนเจาภาพ  ไดแก
      ๓.๑  คณะทำงานบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  จังหวัดเชียงใหม
      ๓.๒  คณะทำงานบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  จังหวัดแมฮองสอน
      ๓.๓  คณะทำงานบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  จังหวัดลำปาง
      ๓.๔  คณะทำงานบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  จังหวัดลำพูน

การบร�หารงานกลุมจังหวัดแบบมีสวนรวม 
(Cluster)

๑๕



๑๖

         วัตถุประสงคการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุมจังหวัด อาทิ การรายงานผลการ
เบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ การรายงานผลการติดตามและประเมิน
ผลโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ การใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัดและกลุมจังหวัด การขอใชงบประมาณเหลือจาย 
การพิจารณาอนุมัติโครงการกลุมจังหวัด และการพิจารณาแผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปกลุมจังหวัด ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน ๖ ครั้ง

๑. การประชมุคณะกรรมการบรหิารงานกลมุ จงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) กลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ 
ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๒ 
อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

๒. การประชมุคณะกรรมการบรหิารงานกลมุ จงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) กลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

 การประชุมคณะกรรมการบร�หารงาน 
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



๓. การประชมุ คณะกรรมการบรหิ ารงานกลมุ จงัหวดั แบบบรู ณาการ (ก.บ.ก.) กลมุ จงั หวดั ภาคเหนอื ตอนบน ๑  
ครง้ัที่ ๙/๒๕๕๙ วนัจนัทรท ี่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอ งประชมุ ๓ ชน้ั ๓ อาคารอำนวยการ 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
๔. การประชมุ คณะกรรมการบรหิ ารงานกลมุ จงั หวดั แบบบรู ณาการ (ก.บ.ก.) กลมุ จงัหวดั ภาคเหนอื ตอนบน ๑ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกรที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

๑๗

๕. การประชมุคณะกรรมการบรหิารงานกลมุ จงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) กลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันศุกรที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

๖. การประชมุ คณะกรรมการบรหิ ารงานกลมุ จงั หวดั แบบบรู ณาการ (ก.บ.ก.) กลมุ จงัหวดั ภาคเหนอื ตอนบน ๑ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกรที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม



         ตามทก่ีลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ ไดร บัจดัสรรงบประมาณโครงการกลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ 
ประจำปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๓๔๑,๒๗๕,๗๐๐ บาท (สามรอ ยสส่ีบิเอด็ลา น
สองแสนเจ็ดหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) และโครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็ง และยั่งยืนใหกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒ โครงการ 
งบประมาณ ๔,๒๑๐,๗๖๕,๘๐๐ บาท (สพ่ีนัสองรอ ยสบิลา นเจด็แสนเกา หมน่ืหา พนัแปดรอ ยบาทถว น) เพอ่ืใหก าร
ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และโครงการตามแนวทางการสรา งความเขม แขง็และยง่ัยนืใหก บัเศรษฐกจิภายในประเทศ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว ตลอดจนเพื่อเปนการใหคำแนะนำ เสนอแนวทางการดำเนินงาน และวิธีการแกไข
ปญหา อุปสรรค ใหแกหนวยดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น โดยไดกำหนดใหมีการประชุม 
และลงพื้นที่ติดตามโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และโครงการ
ตามแนวทางการสรา งความเขม แขง็และยง่ัยนืใหก บัเศรษฐกจิภายในประเทศงบประมาณรายจา ยเพม่ิเตมิ ประจำป
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ทั้ง ๔ จังหวัด ดังนี้

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๘

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแมฮองสอน



การประชุมและลงพ�้นที่ติดตามโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จังหวัดเชียงใหม

จังหวัดลำพ�น
        การประชมุการตดิตามโครงการกลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ ประจำปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ 
รว มกบั นางสาวพรทพิย วรพทิยาภรณ ผทู รงคณุวฒุดิา นตรวจสอบภายในจงัหวดั และงานการเงนิและบญัชี สำนกังานจงัหวดัเชยีงใหม รว ม
ประชมุตรวจตดิตามความกา วหนา โครงการกลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ ประจำปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วนัที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอ งประชมุศาลากลางจงัหวดัลำพนู

๑๙

        การประชมุการตดิตามโครงการกลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ ประจำปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ 
วันศุกรที่ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐-๑๙.๐๐ น.  ณ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม (POC) ชั้นอาคาร ๓  อำนวยการ 
ศาลากลางจงัหวดัเชยีงใหม



จังหวัดลำปาง 
        การประชมุการตดิตามโครงการกลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ ประจำปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ 
รว มกบันางสาวพรทพิย วรพทิยาภรณ ผทู รงคณุวฒุดิา นตรวจสอบภายในจงัหวดั และงานการเงนิและบญัชสีำนกังานจงัหวดัเชยีงใหม รว มประชมุ
ตรวจติดตามความกาวหนาโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ สำนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืง จ.ลำปาง

จังหวัดแมฮองสอน
        การประชุมการติดตามโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ รวมกับรวมกับนางสาวพรทิพย วรพิทยาภรณ ผูทรงคุณวุฒิดานตรวจสอบภายในจังหวัด และงานการเงินและบัญชี 
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม รวมประชุมตรวจติดตามความกาวหนาโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลาง จังหวัดแมฮองสอน

๒๐



        วตัถปุระสงคก ารประชมุ เพอ่ืรบัทราบผลการดำเนนิงาน ผลการเบกิจา ย ปญ หา และอปุสรรคทเ่ีกดิขน้ึระหวา ง การดำเนนิ
โครงการ รวมถงึการหารอืแกไ ขปญ หารว มกนัระหวา งคณะอนกุรรมการบรหิารงานกลมุ จงัหวดัแบบบรูณาการ (อ.ก.บ.ก.) ดา น
การติดตามและประเมินผลกับหนวยดำเนินงาน และในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไดมีการประชุม จำนวน ๓ ครั้ง

ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลาจังหวัดเชียงใหม

ครั้งที่ ๓ วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลาจังหวัดเชียงใหม

ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลาจังหวัดเชียงใหม

๒๑

งบประมาณรายจายเพ�่มเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
และโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

และยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
การประชุมติดตามโครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็ง 



ครั้งที่ ๑ วันจันทรที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดลำพ�น

๒๒

ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดลำปาง

การลงพ�้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็ง
และยั่งยืน ใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจายเพ�่มเติม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑



ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดแมฮองสอน

ครั้งที่ ๔ วันจันทรที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม

๒๓



ครั้งที่ ๕ วันพ�ธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดลำพ�น

ครั้งที่ ๖ วันศุกรที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดลำปาง
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ครั้งที่ ๕ วันพ�ธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดลำพ�น

ครั้งที่ ๖ วันศุกรที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดลำปาง

๒๔



ครั้งที่ ๗ วันจันทรที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม

ครั้งที่ ๘ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม

๒๕



๒๖

โครงการอบรมเสร�มสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสมาชิกอาเซียน 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

ณ หองประชุมบานพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแกว



๒๗

การดำเนินงานของคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
เพ�่อแก ไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

        คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  มีการประชุม
ปรกึษาหารอื และระดมความคดิเหน็เกย่ีวกบัสถานการณแ ละปญ หาทางเศรษฐกจิของกลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ เพอ่ืหาแนวทาง
การแกไขปญหารวมกัน ครอบคลุมมติดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเที่ยว ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไดมีการจัดประชุม ๕ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ (ครั้งที่ 5/2559) 
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองธาราทิพย ชั้น ๒ 
โรงแรมอิมพ�เร�ยลแมฮองสอนร�สอรท จังหวัดแมฮองสอน

ครั้งที่ ๒ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) 
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๓ 

อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 



ครั้งที่ ๓ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

๒๘

ครั้งที่ ๕ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐) ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

ครั้งที่ ๔ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 



๒๙

โครงการฝกอบรมการจัดทำยุทธศาสตร
และการเข�ยนโครงการที่มีคุณภาพ

ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
ณ หองประชุมดวงตะวันแกรนดบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

        ในปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ ไดด ำเนนิโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจำปง บประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไดร บัการจดั สรรงบประมาณตามพระราชบญั ญตั งิบประมาณรายจา ยประจำปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗ 
โครงการ งบประมาณ ๓๑๑,๒๗๕,๗๐๐ บาท (หลงัโอนเปลย่ีนแปลง) และโครงการตามแนวทางการสรา งความเขม แขง็และยง่ัยนืใหก บั
เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจา ยเพม่ิเตมิประจำปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๒๑๐,๗๙๕,๘๐๐ บาท 
ซึ่งการจัดทำและเสนอโครงการพบปญหา คือ โครงการที่เสนอบางโครงการเปนโครงการที่มีแนวความคิดดี มีความสอดคลอง
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ แตมีปญหาการเขียนโครงการที่ไมมีคุณภาพ บางโครงการกำหนดวัตถุประสงคไมชัดเจน
 ตวัชว้ีดัไมส อดคลอ งกบัวตัถปุระสงคแ ละไมส ามารถวดัไดอ ยา งเปน รปูธรรม สง ผลใหเ มอ่ืนำโครงการไปปฏบิตัจิงึมปีญ หาการตรวจสอบ
และทวงติงจากหนวยงานที่ทำหนาที่ตรวจสอบ เชน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๘ เปนตน 
        ดังนั้น กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลำปาง  และจังหวัดลำพูน) จึงไดจัดทำ
โครงการฝกอบรมการจัดทำยุทธศาสตรและการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรของ
สว นราชการและเอกชนในกลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ รวมถงึบคุลากรของสำนกับรหิารยทุธศาสตรก ลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 1 
ใหสามารถจัดทำยุทธศาสตร และเขียนโครงการไดอยางมีคุณภาพ โดยจัดฝกอบรมโครงการฝกอบรมการจัดทำยุทธศาสตรและ
การเขียนโครงการที่มีคุณภาพ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมดวงตะวันแกรนดบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรม
เซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งนายปวิณ ชำนิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคเหนอืตอนบน ๑) ไดม อบหมายให นายกฤษณ ธนาวณชิ รองผวู า ราชการจงัหวดัเชยีงใหม เปน ประธานพธิเีปด การฝก อบรมดงักลา ว 
ผเู ขา รว มฝก อบรมประกอบดว ยบคุลากรภาครฐัและเอกชนในพน้ืทจ่ีงัหวดัเชยีงใหม จงัหวดัแมฮ อ งสอน จงัหวดัลำปางและจงัหวดัลำพนู 
รวมถึงบุคลากรของสำนักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมจำนวน ๒๐๐ คน ผูเขารับการฝกอบรมไดรับฟง
บรรยายหวั ขอ การจดั ทำยทุ ธศาสตร การวเิ คราะหน โยบาย วสิ ยัทศั น ประเดน็ ยทุ ธศาสตร การกำหนดเปา ประสงค เปา หมาย ตวั ชวี้ ดั    
แนวทางการพัฒนา การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การวิเคราะหโครงการ และการเขียนโครงการ ที่มีคุณภาพ โดย 
นายไพบูลย โพธิ์สุวรรณ เปนวิทยากรบรรยายใหความรู



ภาพกิจกรรมการฝกอบรมการจัดทำยุทธศาสตรและการเข�ยนโครงการที่มีคุณภาพ
ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

ณ หองประชุมดวงตะวันแกรนดบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

รูปที่ ๑. นายชชูพี พงษไ ชย หวัหนา สำนกังานจงัหวดัเชยีงใหม (หวัหนา สำนกับรหิารยทุธศาสตรก ลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑) 
           กลาวรายงานตอประธานในพิธี
รูปที่ ๒. นายกฤษณ ธนาวณิช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธีกลาวเปดการฝกอบรมการจัดทำยุทธศาสตร
           และการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ
รูปที่ ๓. นายไพบลูย โพธส์ิวุรรณ บรรยายเรอ่ืงการจดัทำยทุธศาสตรแ ละการเขยีนโครงการทม่ีคีณุภาพ เมอ่ืวนัที่ ๑๔ กนัยายน ๒๕๖๐

รูปที่ ๔-๑๑. การฝกอบรมจัดทำยุทธศาสตรและการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

๑ ๒ ๓

๔ ๕ ๖ ๗

๘ ๙ ๑๐ ๑๑

๓๐



การจัดเก็บและรวบรวมทรัพยากร
ที่เกิดจากโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

        ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผานมา ศูนยบริหารจัดการองคความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร 
ภายใตโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  ไดรวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
กลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ และไดน ำเขา ระบบสารสนเทศเพอ่ืการบรหิารจดัการองคค วามรู เทคโนโลยสีารสนเทศ
และทรัพยากร กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (http://www.osmnorth-n๑.moi.go.th/it๓) เรียบรอยแลว 
สำหรับทรัพยากร/ผลลัพธ ตนฉบับจัดเก็บไวที่ศูนยบริการจัดการองคความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร 
ภายใตโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

๓๑



โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. โครงการสงเสริมการตลาด การจัดแสดงสินคาที่มีศักยภาพ

    เพื่อสงเสริมการคาการลงทุนของกลุมจังหวัด (Lanna Expo) 

๒. โครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจเกษตร

๓. โครงการสงเสริมการขยายตลาดทองเที่ยว

    กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทั้งในและตางประเทศ

๔. โครงการสงเสริมเอกลักษณและอัตลักษณการทองเที่ยว 

   กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

๕. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพื่อการทองเที่ยว

๖. โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาภาคเหนือตอนบน ๑

๗. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ สรางความชุมชื้นกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

๘. โครงการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริมการใชประโยชนจาก

    ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา

๙. โครงการบริหารจัดการขยะเชิงรุก

๑๐. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

      

๒๕,๓๐๐,๐๐๐

๑๓๔,๑๕๔,๘๐๐

๑๔,๓๔๘,๐๐๐

๕,๔๒๑,๙๐๐

๙๘,๐๐๐,๐๐๐

๓๗,๗๘๑,๕๐๐

๗๑,๖๖๐,๐๐๐

๑๗,๐๐๐,๐๐๐

๑๕,๓๘๒,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๓๒

โครงการ งบประมาณ (บาท)

รวมทั้งหมด ๔๒๔,๐๔๘,๒๐๐



NOTE
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแมฮองสอน

๓๓



NOTE
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแมฮองสอน

๓๔



NOTE
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแมฮองสอน

๓๕



NOTE
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแมฮองสอน

๓๖



NOTE
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแมฮองสอน

๓๗



NOTE
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแมฮองสอน

๓๘



๓๙

ในชว ง ๒ ปแ รก (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔) แผนพฒันากลมุ จงัหวดัมจีดุเนน ในการพฒันาศกัยภาพบนฐาน
เศรษฐกิจเดิมที่เปนจุดเดนของพื้นที่

ในชวง ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ แผนพัฒนากลุมจังหวัดมีจุดเนนในการพัฒนาศักยภาพ
ในการแขงขัน โดยการสรางความโดดเดน และสรางมูลคาเพิ่มใหแกฐานเศรษฐกิจเดิม

ในชวง ป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ แผนพัฒนากลุมจังหวัดมีจุดเนนในการพัฒนาที่ชัดเจน
โดยมกีารกำหนดตำแหนง ในการพฒันา (Positioning) ๓ ดา น (๑) Lanna culture and creative tourism 
(๒) Northern Food Valley (๓) Northern Land port

- เมืองทองเที่ยวสูสากล
- Food Valley
- Green City

- Northern Land port
- Health and Wellness

ปจ จบ� นั พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนพฒั นากลมุ จงั หวดั มจีดุเนน ในการพฒั นาประกอบดว ย 
การพฒันาเพอ่ืยกระดบัอตุสาหกรรมการทอ งเทย่ีวสสู ากล การเพม่ิขดีความสามารถการแขง ขนัดา นการเกษตร 
การคา การลงทุน และมีการเชื่อมโยงอัตลักษณทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 



วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล�าราชานุสรณ�
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕  อำเภอแจหม 
จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐

หมู�บ�านดอนหลวง
บานดอนหลวง หมู ๗ ตำบลแมแรง 
อำเภอปาซาง จังหวัดลำพ�น ๕๑๑๑๐

บ�านรักไทย
บานรักไทย หมูที่ ๖ ตำบลหมอกจำแป 
อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๑๔๐

อุทยานแห�งชาติดอยผ�าห�มปก
๒๒๔ หมู ๖ ตำบลโปงน้ำรอน อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๑๐

The Office of Strategy Management Upper Northern Provincial Cluster 1
สํานักบร�หารยุทธศาสตร�กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม� ถนนโชตนา ตําบลช�างเผือก 
อําเภอเมืองเชียงใหม�  จังหวัดเชียงใหม� ๕๐๓๐๐
โทรศัพท� ๐ ๕๓๑๑ ๒๙๘๒ โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๙๘๑ โทรมหาดไทย ๒๕๐๓๕
E-mail: uppernorth๑@gmail.com
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