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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ หรือ

OSM ไดขบั เคลือ่ นยุทธศาสตรการพัฒนากลุม จังหวัด อยางตอเนือ่ งมาเปน
เวลา ๖ ปแลว ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ OSM ไดมกี ารบูรณาการ
กิจกรรมโครงการกลุม จังหวัดรวมกันมากขึน้ ซึง่ ไดรบั ความรวมมือจาก
หนวยงานตางๆ เปนอยางดี หนึง่ ในนัน้ คือ การจัดงานลานนาเอ็กซโป
(LANNA EXPO 2014) ถือวาเปนการบูรณาการทีเ่ กิดประโยชนและเห็นเปน
รูปธรรมอยางชัดเจน ซึง่ ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก นอกจากนี้ ในปนี้
ยังมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย มาใชเปนเครือ่ งมือใน
การติดตามและรายงานผลในการทํางาน ตลอดจนริเริม่ คิดคน และสราง
นวัตกรรมใหมๆ อยูเ สมอ ทามกลางการเปลีย่ นแปลงรอบดาน โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การเตรียมความพรอมเพือ่ รุกสูก ารเปนประชาคมอาเซียน หรือ AC
ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ OSM จะเปนกลไกทีส่ าํ คัญในการชวยขับเคลือ่ นนโยบาย
ตางๆ ในพืน้ ทีใ่ หประสบผลสําเร็จ อันจะเปนการสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาดานตางๆ ใหมศี กั ยภาพทีจ่ ะสามารถเชือ่ มโยงเครือขายในระดับ
ภูมภิ าคตอไป ในนามของกลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ผมขอขอบคุณ
ผูม สี ว นเกีย่ วของทุกทาน ทีไ่ ดชว ยสนับสนุนการทํางานของ OSM ดวยดีตลอด
มา รายงานผลการดําเนินงานเลมนี้ เปนการประมวลผลงานและกิจกรรมที่
ไดทาํ รวมกันมาตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผมขอเปนกําลังใจและ
ขออวยพรใหการทํางานจงประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทตี่ งั้ ไวทกุ ประการ

(นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย)
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
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คณะผู้จัดทํา

นายวิรุฬ พรรณเทวี

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่

นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์

นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม

นางสาวสุวลี ทองทัพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายพิพัฒ
อิสระไพจิตร์
่

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑
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หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

เจ้าหน้าทีพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์ K.I.R.Center

นายโกสินทร์ นิยะกิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นายอลงกต สุชาติพงศ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ K.I.R. Center

6

บุคลากรสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑
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วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ความก้าวหน้าในการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ผลการดําเนินงานทีสํ่ าคัญ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบมีส่วนร่วม (Cluster)
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (ก.บ.ก)
การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การดําเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
่
ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุม่ จังหวัด
เพือแก้
ภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สารบัญ

หน้า

ผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

CONTENT

หน้า

หน้า

8

ศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พยากร ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัด
18 และทรั
ภาคเหนือตอนบน ๑ (K.I.R. Center)
หน้า

หน้า

หน้า
การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
9 20
(Regional Operation Center : ROC) กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

หน้า

10
หน้า

หน้า

12
หน้า

าเนินงานของศูนย์กลางการปฏิบัติการและ
21 การดํ
ประสานงานภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

14 25 ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ กลุม่ จังหวัด
หน้า

ภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

หน้า

15

หน้า

่
นของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
26 โครงการทีโดดเด่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

หน้า

16
หน้า

17

หน้า

่

28 กิจกรรมสือมวลชนสัญจร ๒๕๕๗
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่ม
30 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
หน้า
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ผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายสุริยะ ประสาทบัณทิตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
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นายนาวิน สินธุสอาด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เลขานุการคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

นายวิรุฬ พรรณเทวี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

บุคลากรสํานักบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายวิรุฬ พรรณเทวี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม

นายชัยนรงค วงศใหญ
หัวหนากลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

นางสาวสุวลี ทองทัพ

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ

นักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกรชนก อาทรเกตุ

นางสาวสุดา เตจะสา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เจาหนาที่วิเคราะหขอมูล

นายอธิศักดิ์ ใยมะเดื่อ
เจาหนาที่บันทึกขอมูล

นางสาวกมลมาส จํารัส
เจาหนาที่ธุรการและประสานงาน

นายโกสินทร นิยะกิจ

นางสาวตฤนภร กันทะโรจน
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชํานาญการ

นางสาวกนกรัตน บุญลิขิต
เจาหนาที่ธุรการ

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชํานาญการ

นางสาวหทัยณัฐ กล่ํากองกูล
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นายอลงกต สุชาติพงศ

นายพิพัฒ อิสระไพจิตร

เจาหนาที่พัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย K.I.R.Center

เจาหนาที่วิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
ศูนย K.I.R. Center

นางสาวโสภาพรรณ โมทนา

นายณัฐชา ปญญาสิทธิ์

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เจาหนาที่โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
(Driving Strategic Supporting System : DSSS) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายณัฐพงษ์ รัชตประทาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

ว่าที่ร้อยตรีพิชญุตย์ ทองไทย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางศันสนีย์ ไชยชนะ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สํานักงานจังหวัดลําปาง

นายกฤตธี ศรีวงษ์
เจ้าหน้าที่่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สํานักงานจังหวัดลําพูน

Annual Report • 2014•

7

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ศูนยกลางการทองเที่ยว

การคา การลงทุนสูสากล

โดดเดนวัฒนธรรมลานนา
สังคมนาอยูท
 ุกถิ่นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมการฟน ฟูและอนุรกั ษแบบองครวม เพือ่ สรางสรรคบรรยากาศทีส่ วยงามมีเสนห

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
สงเสริมการสรางสรรคสนิ คาและบริการใหโดดเดนและมีคณ
ุ คา มุง เนนผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพ หัตถกรรม
สรางสรรค ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว
Positioning :

๒.๑ Lanna culture and creative tourism
การทองเที่ยวมนตเสนหสีสันวัฒนธรรมลานนา
๒.๒ Northern Food Valley อุทยานอาหาร
ภาคเหนือ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
ยกระดับการพัฒนาการคาการลงทุน มุง เนนอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรม
บริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการทองเที่ยว และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
Positioning :
Northern Landport ศูนยกลางเศรษฐกิจการคา
การลงทุนภาคเหนือ
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ความกาวหนาในการจัดทําแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดและโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
แผนพัฒนากลุม จังหวัด มีจดุ เนนใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน และเพิม่ ศักยภาพการแขงขัน
ของพื้นที่ รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน โดยเปนโครงการขนาดใหญที่เกิดจากการบูรณาการระหวาง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ตัง้ แตตน นํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้ กลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไดเริม่ ตนจัดทําแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดและโครงการกลุมจังหวัด ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนระยะเวลา
๖ ป โดยมีความกาวหนาตามลําดับ ดังนี้

๑. ในชวง ๒ ปแรก (พ.ศ.
๒๕๕๓ – ๒๕๕๔) แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด มีจุดเนนในการพัฒนา
ศักยภาพบนฐานเศรษฐกิจเดิมทีเ่ ปน
จุดเดนของพืน้ ที่ ไดแก การทองเทีย่ ว
การเกษตร การคาการลงทุน (ธุรกิจ
บริการสุขภาพ หัตถอุตสาหกรรม)
และการสรางพื้นฐานทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความ
อุดมสมบูรณ การแกไขปญหาทีเ่ กิด
ขึ้นรวมกัน เชน ปญหา หมอกควัน
ทัง้ นี้ โครงการสวนใหญเปนโครงการ
ยอย การบูรณาการกิจกรรมระหวาง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของมีไมมากเทาที่
ควร และบางโครงการมีลักษณะซํ้า
ซอนกับภารกิจหนวยงานสวนกลาง

๒. ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
แผนพัฒนากลุม จังหวัด มีจดุ เนนในการพัฒนา
เพิม่ ศักยภาพในการแขงขัน โดยการสรางความ
โดดเดนและมูลคาเพิ่มใหแกฐานเศรษฐกิจเดิม
ไดแกการทองเที่ยว การเกษตร และยกระดับ
การคาการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจใหมที่มี
ศักยภาพไปสูสากล ไดแก ธุรกิจบริการสุขภาพ
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติ (MICE) การพัฒนาบุคลากรในสาขา
ตางๆ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
รวมทัง้ การสงเสริมการฟน ฟูและอนุรกั ษประเพณี
วัฒนธรรมลานนา และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม เพือ่ สรางสรรคบรรยากาศทีส่ วยงาม
มีเสนห ซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนาดานตางๆ
ทั้งนี้ โครงการสวนใหญไดมีการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของมากขึ้น และมี
โครงการที่มีลักษณะซํ้าซอนกับภารกิจหนวย
งานสวนกลางนอยลง

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

๓. ในชวงปปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ แผนพัฒนากลุมจังหวัด มีจุดเนนใน
การพัฒนาทีช่ ดั เจนโดยมีการกําหนดตําแหนงในการพัฒนา (Positioning) โดยใหความ
สําคัญกับการนําตัวชี้วัดกลุมจังหวัด เปนเปาหมายในการกําหนดแนวทางและพัฒนา
ทั้งนี้ โครงการสวนใหญเปนโครงการขนาดใหญ ที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า และมีการเสนอแผนงานโครงการที่เปน
ภารกิจของหนวยงานสวนกลาง (Function) และใชงบประมาณคอนขางสูงไปยัง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหเกิดผลสัมฤทธิใ์ นการพัฒนากลุม จังหวัดในภาพรวม ซึง่ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีโครงการที่ประสบความสําเร็จในดานการบูรณาการ เชน
Lanna Expo 2014 ซึง่ เปนการสงเสริมการมีสว นรวมจากทุกภาคสวนภายในกลุม จังหวัด
ในลักษณะ “รวมคิด รวมทํา รวมประโยชน” โดยเชิญหนวยงานและภาคสวนตางๆ ทั้ง
ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา มารวมจัดกิจกรรมใน
ภายใตงาน “Lanna Expo 2014” เพือ่ สงเสริมใหเปนงานใหญประจําปของกลุม จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในดานตางๆ และเปนที่รูจักในระดับ
ภูมภิ าค นําไปสูก ารเชือ่ มโยงการคาการลงทุนระหวางกัน เพิม่ มูลคาการลงทุนและสราง
รายไดใหแกกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมดังกลาว เปนการบูรณาการกิจกรรม
และงบประมาณระหวางหนวยงาน และมอบหมายใหแตละหนวยงานพิจารณากําหนด
รูปแบบกิจกรรมภายในงาน รวมถึงมีสวนรวมในการจัดสรรพื้นที่ จัดแสดงผลงาน
นิทรรศการ และจําหนายสินคา โดยไมคดิ คาใชจา ย ทําใหไดรบั ความสนใจและมีการเขา
มารวมกิจกรรมภายในงานเปนจํานวนมากกวา ๘๐๐ คูหา ทําใหงาน Lanna Expo 2014
เปนงานที่ใหญที่สุดในภาคเหนือ

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

นอกจากนี้ ยังไดบทเรียนจากการบูรณาการหนวยงานบางโครงการที่จะตองมีการปรับรูปแบบ การบูรณาการให
เกิดเปนรูปธรรม และใหมีความเปนไปไดทางปฏิบัติ อาจจะตองปรับกิจกรรมใหกระชับ เปนไปตามนโยบายรัฐบาล
“ทําเร็ว ทําจริง”
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ได้มีการจัด
่
บเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้เป็นไปอย่างมี
ประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพือขั
ประสิทธิภาพ

ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนากลุมจังหวัด

1

กลุมจังหวัดเปนศูนยกลางการพัฒนา การคาการลงทุน การทองเที่ยว และการศึกษา
เชื่อมโยงกับ กลุมประเทศ GMS (The Greater Mekong Subregion) ประกอบดวย
ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน / กลุมประเทศ BIMSTEC (Bay of Bengal
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ประกอบดวย
บังกลาเทศ ภูฎาน อินเดีย พมา เนปาล ศรีลังกา และไทย และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC (Asean Economic Community) รวมทัง้ มีเขตพืน้ ทีช่ ายแดนทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการสงเสริมการคา การลงทุนในอนาคต อาทิ บานหวยตนนุน (แมฮอ งสอน) ดานกิว่ ผาวอก
(เชียงใหม)

ศักยภาพและความพรอมโครงสรางพื้นฐานองคความรูและบุคลากรในการพัฒนาสู
2 มีการเป
นศูนยกลางดานตางๆ เชน ศูนยกลางการบิน (Aviation hub) ศูนยกลางการประชุม
และจัดนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ศูนยกลางธุรกิจบริการสุขภาพ (Medical hub)
และศูนยกลางการศึกษา (Education hub)

3 การทองเที่ยวมีความโดดเดนและหลากหลาย สอดคลองกับกระแส
ความตองการของนักทองเที่ยว เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศน เชิงอนุรักษ
และเชิงสุขภาพ

10
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เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและปาไมทอี่ ดุ มสมบูรณ
และแหลงตนนํา้ ทีส่ าํ คัญของประเทศ ไดแก ลุม นํา้ ปง
ลุมนํ้าวัง และลุมนํ้าสาละวิน

6 กระแสการบริโภคสินคาเกษตรปลอดภัย ไรสารพิษ
ตลาดมีแนวโนมเติบโตสูง

5

7

มีทนุ ทางสังคมและวัฒนธรรมลานนาทีม่ เี อกลักษณ เอือ้ ตอ
การพัฒนาในมิติตางๆ

การขยายตัวของนักทองเที่ยว อาทิ จีน อินเดีย ญี่ปุน
เกาหลี และตะวันออกกลาง รวมถึงกลุมผูสูงอายุ เปน
กลุมตลาดที่มีขนาดใหญ และมีกําลังซื้อมากขึ้น
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับ

12

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานเจาภาพหลัก / หนวยงานเจาภาพรวม

๑

เสริมสรางและปรับแตงอัตลักษณ (Identity)
เพือ่ สรางเสนหก ารทองเทีย่ ว การคา และการลงทุน
โดยการมีสวนรวมของชุมชน

๔๘,๔๔๔,๐๐๐

สํานักงานวัฒนธรรมเชียงใหม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแมฮองสอน ลําปาง และลําพูน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม แมฮอ งสอน ลําปาง และลําพูน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแมฮองสอน ลําปาง และลําพูน
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน
ตํารวจภูธรภาค ๕
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

๒

เสริมพืน้ ฐานทุนทางสังคม และทุนทางธรรมชาติ
เพื่อ บรรยากาศความมั่น คงปลอดภัย ดา น
การทองเทีย่ ว การคา และการลงทุน

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง และลําพูน
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๖ สาขาแมสะเรียง
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลําปาง
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑
สํานักประชาสัมพันธเขต ๓
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน

๓

พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น อั ต ลั ก ษณ เ พื่ อ
การทองเที่ยว

๑๘,๔๐๐,๐๐๐

สํานักงานจังหวัดลําปาง
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

๔

พัฒนาทิศทางการสรางอัตลักษณผลิตภัณฑและ
การตลาดการทองเที่ยวกลุมจังหวัด

๓,๐๐๐,๐๐๐

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

๕

จัดงานสงเสริมการคาการลงทุนและการทองเทีย่ ว
กลุมจังหวัดสูระดับสากล

๕๕,๘๑๑,๖๐๐

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงเชียงใหม
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

Annual Report • 2014•

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานเจาภาพหลัก / หนวยงานเจาภาพรวม

๖

พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

๑๘,๒๔๐,๐๐๐

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
สํานักประชาสัมพันธเขต ๓ เชียงใหม ,สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑

๗

เปดตลาดสูภูมิภาคอาเซียน

๒๘,๒๓๙,๕๐๐

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดลําปาง

๘

ระบบโครงสรางเมืองรองรับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

๓๘,๒๐๐,๐๐๐

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแมฮองสอน
แขวงการทางแมฮองสอน, สํานักงานพาณิชยจังหวัดแมฮองสอน
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน
สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน ลําปาง และลําพูน
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ เชียงใหม
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลําพูน (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)
สํานักประชาสัมพันธเขต ๓ เชียงใหม

๙

ยกระดับการแขงขันสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน
และมูลคาเพิ่ม

๒๘,๖๖๔,๙๐๐

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน ลําปาง
และลําพูน

๑๐

ECO Village

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ ๑๖ เชียงใหม
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน

๑๑

คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ

๕,๐๐๐,๐๐๐

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

รวม

๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
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การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบมีส่วนร่วม (Cluster)

๑ ก.บ.ก.

คณะกรรมการบริหารงานกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการ เปน
ผูกําหนดนโยบาย ทิศทาง
การพัฒนากลุม จังหวัดฯ

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอน
บน ๑ ไดบริหารงานแบบมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน
โดยมีกลไกที่รวมกันขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร มีดังนี้

๒
อ.ก.บ.ก.

คณะอนุกรรมการบริหาร
งานกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ
๑ บูรณาการขับเคลือ่ นโครงการตาม

Cluster

แผนปฏิบัติราชการประจําป

๒ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

๓

๓ ติดตามและประเมินผลโครงการ

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

คณะทํางานบริหารงานกลุม จังหวัดแบบ
บูรณาการ จํานวน ๔ คณะ โดยมีจงั หวัดตางๆ
ภายในกลุม จังหวัด รวมรับผิดชอบเปนเจาภาพ
๑

๒

คณะทํางานบริหารงาน
กลุม จังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดเชียงใหม

14

คณะทํางานบริหารงาน
กลุม จังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดแมฮองสอน
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๓
คณะทํางานบริหารงาน
กลุม จังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดลําปาง

๔
คณะทํางานบริหารงาน
กลุม จังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดลําพูน

ทําหนาทีจ่ ดั ทําแผน กลัน่ กรอง
ขับเคลื่อน และประสานงาน
ตลอดจนติดตามประเมินผลการ
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตรกลุม จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑

การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไดมีการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ตามกรอบแผนพัฒนากลุมจังหวัด ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามกรอบแผน
พัฒนากลุมจังหวัด ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
Annual Report • 2014•
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การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะอนุกรรมการ อ.ก.บ.ก. ดานติดตามและประเมินผลโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไดจัดประชุม
หนวยงานเจาภาพโครงการกลุม จังหวัด ฯ เพือ่ ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนประจํา ผานระบบการประชุมวิดิทัศนทางไกล (Video Conferences) รวมกับ ๔ จังหวัด ในกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อติดตามความกาวหนาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑
๒

๓

16

เพื่อใหคําแนะนําและเสนอแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนวิธีแกไขปญหาและอุปสรรคแกหนวยงานเจาภาพ
โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
เพือ่ รวบรวมผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคของการดําเนินโครงการและจัดทําสรุปผลการติดตามประเมินผล
รวมถึงใหขอ เสนอแนะแกคณะกรรมการบริหารงาน กลุม จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุม จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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การดําเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไดแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยประชุมปรึกษาหารือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณและปญหา
ทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน ในระดับพื้นที่ ทั้งปญหาดานเศรษฐกิจ
การคาการลงทุน และการทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔/๒๕๕๖

คณะกรรมการรวมภาครัฐ
และเอกชน เพื่อแกไขปญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุม จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ มีการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หองดอยสุเทพ
ชัน้ ๑ โรงแรมแคนทารี ฮิลล
เชียงใหม

๑/๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ณ หองธาราทิพย ชัน้ ๒
โรงแรมอิมพีเรียลธาราแมฮอ งสอน
จังหวัดแมฮองสอน

๒/๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๗ ณ หองคําชุมพู ชัน้ ๕
โรงแรมลําพูน วิล จังหวัดลําพูน

๓/๒๕๕๗

เมือ่ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เวลา ๙.๐๐ น ณ หองประชุม
M1 อาคารบริหารเหมืองแมเมาะ
(ตึกขาว)การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟฝ.) แมเมาะ
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

เรื่องสําคัญที่คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
พิจารณา คือ การผลักดันดานการคาชายแดนในเขตกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ใหเปนจุดผานแดนถาวร (จุดผอนปรนกิ่วผาวอก
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จุดผอนปรนบานหวยตนนุน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮอ งสอน และจุดผอนปรนหลักแตง อําเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม)
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ศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร
ภายใต้โครงการกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑
(The Management Center of
Knowledge Information Technology
and Resources under the Upper
Northern Provencial Cluster 1
Project : K.I.R. Center )

ศูนยบริหารจัดการองคความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทรัพยากรภายใตโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
(K.I.R. Center) มีภารกิจสําคัญในการจัดเก็บ รวบรวมและ
บริหารจัดการทรัพยากรที่เกิดจากการดําเนินโครงการ
กลุม จังหวัดฯ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิก์ ารดําเนินโครงการ
ทั้งในระดับรายโครงการและกลุมโครงการตามยุทธศาสตร
การพัฒนากลุม จังหวัดฯ โดยเปนกลไกสําคัญในการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร และมีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับ
เจาหนาที่ DSSS เพือ่ เปนการประสานการติดตามการดําเนิน
โครงการกลุม จังหวัดฯ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

18
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การดําเนินงานของศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร
ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (K.I.R. Center)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เว็ บ ไซต์ ฐ านข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศ
เพื อ การบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากร
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองคความรูเ ทคโนโลยีสารสนเทศ
และทรัพยากร กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวย
ใหการติดตามและประเมินผลการดําเนิน
โครงการและการเบิกจายงบประมาณ
ใหเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วและ
มีความทันสมัย ผูที่สนใจสามารถ
เขาชมระบบฐานขอมูลฯ ดังกลาวไดที่

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ทีผ่ า น ศูนย K.I.R. ไดพฒ
ั นาระบบ
สารบรรณเอกสารโครงการ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
(Ultra Smart Document)
ซึง่ เปนระบบทีจ่ ะเขามาชวยจัดการ
โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ เพือ่ ลดและปองกันปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการดําเนินโครงการกลุม จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ โดยมีแบบฟอรมตางๆ ที่ใชประกอบการดําเนินโครงการ
ในรูปแบบออนไลน อาทิ เชน แบบฟอรมการกรอกรายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
โครงการ เพือ่ ขออนุมตั ดิ าํ เนินโครงการกลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ แบบฟอรม
ขอเปลีย่ นแปลงงบประมาณ และแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงาน และ
การเบิกจายงบประมาณ (กจ.๐๑ และ กจ.๐๒) อีกทั้งยังเปนเครื่องมืออํานวย
ความสะดวกและเพิม่ ประสิทธิภาพในการสือ่ สารขอมูลระหวางผูม สี ว นเกีย่ วของ
กับการดําเนินโครงการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

www.osmnorth-n1.moi.go.th/it3

หรือที่
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การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
(Regional Operation Center : ROC)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด
(Regional Operation Center : ROC)
รวมกับกลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ไดดาํ เนินโครงการจัดการความรูเ พือ่ พัฒนา
ศักยภาพการทองเทีย่ วเพือ่ รองรับนักทองเทีย่ ว
กลุม ตลาดใหมเขตพืน้ ทีก่ ลุม จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑
ผลทีจ่ ะไดรบั จากโครงการกลุม จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ คือ มีแผนยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
กลุมตลาดใหมในเขตพื้นที่กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ และมี Application
การทองเทีย่ วเพือ่ ใหขอ มูลกับนักทองเทีย่ ว
กลุม ตลาดใหมทเี่ ดินทางมายังกลุม จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑

20

Annual Report • 2014•

การดําเนินงานของศูนย์กลางการปฏิบัติการ
และประสานงานภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

(Upper Northern Regional Operation and Cooperation Centre : UNROCC)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

จุ ดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อําเภอเชี ยงดาว จังหวัดเชี ยงใหม่

จุ ดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุน่ อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

คณะกรรมการบริหารศูนยกลางการปฏิบตั กิ ารและประสานงานภูมภิ าค กลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน (Upper
Northern Regional Operation and Cooperation Centre : UNROCC) ไดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ หองประชุมกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และไดเห็นชอบการดําเนินการกิจกรรมเตรียมความพรอมในพืน้ ทีเ่ พือ่ ยกระดับ
จุดผอนปรนเปนจุดผานแดนถาวร (จุดผอนปรน กิ่วผาวอก อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และจุดผอนปรน
บานหวยตนนุน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน)
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กิจกรรมที่ได้ดําเนินงาน

๑
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวของ
กับจุดผอนปรนกิว่ ผาวอก จังหวัดเชียงใหม และจุดผอนปรน
บานหวยตนนุน จังหวัดแมฮอ งสอน ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการจุดผานแดนถาวรที่นาจะนํามาเปนตนแบบ
การดําเนินการ ไดแก ดานแมสอด อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก วันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

๒
จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับจุดผอนปรน
กิว่ ผาวอก จังหวัดเชียงใหม เปนจุดผานแดนถาวร จากผูท เี่ กีย่ วของ
ในจังหวัดเชียงใหม วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ริมดอยรีสอรท
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

๓

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับจุดผอนปรน
บานหวยตนนุน จังหวัดแมฮอ งสอนเปนจุดผานแดนถาวร จากผูท ี่
เกีย่ วของในจังหวัดแมฮอ งสอน วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอง
ประชุม ทีว่ า การอําเภอขุนยวม อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮอ งสอน

๔

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรเพือ่ เตรียมความพรอมของพืน้ ที่
ในการยกระดับ จุดผอนปรนบานหวยตนนุน
เปนจุดผานแดนถาวร วันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๗ ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา แมฮอ งสอน
จังหวัดแมฮองสอน
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๕

จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธพนื้ ที่
ชายแดนจุดผอนปรนกิ่วผาวอก จังหวัด
เชียงใหม เพื่อสรางความสัมพันธและ
ความเขมแข็งตามแนวชายแดน ซึง่ จะสงผล
ตอความรวมมือในการเปดจุดผานแดน
ถาวร วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ จุดผอนปรน
กิว่ ผาวอก อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

๖
จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การยกระดับจุดผอนปรนบานหวยตน
นุน จังหวัดแมฮองสอน เปนจุดผาน
แดนถาวร จากผูที่เกี่ยวของในจังหวัด
แมฮองสอน วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ หองประชุมที่วาการอําเภอขุนยวม
อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน

๗
สัมมนานําเสนอแผนยุทธศาสตร เพื่อ
เตรียมความพรอมของพืน้ ทีใ่ นการยกระดับ
จุดผอนปรนกิว่ ผาวอกจังหวัดเชียงใหมและ
จุดผอนปรนบานหวยตนนุน จังหวัดแมฮอ งสอน
เปนจุดผานแดนถาวร ใหแกหนวยงานที่
เกีย่ วของทัง้ สวนกลาง สวนภูมภิ าค ทองถิน่
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมคุม ภูคาํ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ผลที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ
๑

หนวยงานที่เกี่ยวของกับจุดผอนปรนกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงใหม มีแผนยุทธศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมของพื้นที่
เพื่อยกระดับจุดผอนปรนกิ่วผาวอก อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะสงผลใหการผลักดันจุดผอนปรนกิ่วผาวอก
จังหวัดเชียงใหม เปนจุดผานแดนถาวรอยางมีทิศทางและมีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกัน

๒

ประชาชนในพื้นที่จุดผอนปรนกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงใหม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมยกระดับ
จุดผอนปรนเปนจุดผานแดนถาวร
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การประชุมประจําเดือน OSM
OSM ไดใชเทคโนโลยีระบบวีดทิ ศั นทางไกล (Video Conference) มีการจัดประชุมทุกเดือน เพือ่ ติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานดานตางๆ ไดแก การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร การบริหารงานของสํานักงาน การติดตาม
และประเมินผลโครงการ ตลอดจนผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ DSSS รวมถึงเปนการแลกเปลีย่ นแนวทาง
ในการทํางานรวมกัน นอกจากนี้ OSM ไดมกี ารเชิญหนวยงานเจาภาพโครงการกลุม จังหวัด ทีม่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับ
การดําเนินโครงการกลุม จังหวัด เขารวมประชุมอยางสมํา่ เสมอ เพือ่ รับทราบและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน
โดยในการประชุมแตละครั้ง จะมีผูใหคําปรึกษาในการดําเนินโครงการกลุมจังหวัด เชน หัวหนาผูตรวจสอบ
ภายในจังหวัด และหัวหนางานการเงินและบัญชี สํานักงานจังหวัด เปนตน ทีจ่ ะคอยใหคาํ แนะนําและแนวทาง
ในการแกไขปญหาเสมอ เพื่อใหการทํางานรวมกันระหวาง OSM กับหนวยงานตางๆ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
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µÑÇªÕéÇÑ´µÒÁ¤ÓÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ
¡ÅØ‹Á¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤àË¹×ÍµÍ¹º¹ ñ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõ÷
คํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด ไดแก

๑

ตัวชีว้ ดั รายไดจากการทองเทีย่ ว (นํา้ หนักรอยละ ๗.๕)

๒

ตัวชี้วัดมูลคาผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ
(ลําไย กระเทียม) (นํ้าหนักรอยละ ๗.๕)

¹éÓË¹Ñ¡
(ÃŒÍÂÅÐ)

¼Å¡ÒÃ
´Óà¹Ô¹§Ò¹

¤‹Ò¤Ðá¹¹·Õèä´Œ

รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว

๗.๕

N/A

๑

รอยละมูลคาผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ (ลําไย กระเทียม)

๗.๕

N/A

๑

µÑÇªÕéÇÑ´

ËÁÒÂàËµØ - N/A ËÁÒÂ¶Ö§ µÑÇªÕéÇÑ´·ÕèÂÑ§ÃÍ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
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โครงการที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
Lanna Expo 2014
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กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม
แมฮอ งสอน ลําปาง และลําพูน) ไดรว มจัดงานลานนา
เอ็กซโป ๒๐๑๔ ระหวางวันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน
๒๕๕๗ ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งภายในงานประกอบดวยกิจกรรมการ
แสดงและจําหนายสินคา/บริการ ของกลุม จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ไดแก สินคาหัตถกรรม ธุรกิจ
บริการสุขภาพ ธุรกิจการทองเที่ยว ๗๐๐ คูหา
การจัดนิทรรศการ/การจัดการแสดงสินคา กิจกรรม
การสาธิต การผลิตสินคา การประกวดสินคาเดน
และกิจกรรมสงเสริมการขายตลอดการจัดงาน โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงและขยายชองทาง
การตลาดของผูป ระกอบการสิน คา/บริการของ
กลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กระตุน ใหเกิดการคา
และสรางความเขมแข็ง อยางยั่งยืน เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธสนิ คา/บริการ ใหเปนทีร่ จู กั และสราง
ภาพลักษณที่ดี และขยายฐานเศรษฐกิจของ
กลุม จังหวัด รวมถึงการเพิม่ มูลคาการคาการลงทุน
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งประสบ
ความสําเร็จอยางมาก มียอดผูเขาชมงานตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน ๔๗๙,๐๗๘ คน มียอดขาย
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ๔๗,๔๐๒,๘๑๖ บาท
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กิจกรรมสือมวลชนสัญจร ๒๕๕๗

(Press Tour 2014)

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไดจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ๒๕๕๗ (Press Tour 2014) ขึ้นเพื่อเปนการประชาสัมพันธ
การดําเนินโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และผลจากการดําเนินงานของ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยที่ผานมา ไดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ บานถวาย อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
28
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กิจกรรมดังกลาว ไดนาํ สือ่ มวลชนศึกษาดูงานโครงการกลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ บานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม คือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณเพื่อการทองเที่ยว (บานถวาย)
และโครงการเสริมสรางและปรับแตงอัตลักษณ (Identity) เพื่อสรางเสนหการทองเที่ยว การคา และการลงทุนโดยการมี
สวนรวมของชุมชน โดยนายกสมาคมผูประกอบการธุรกิจสินคาหัตถกรรมบานถวาย เปนวิทยากรในการบรรยาย
ในชวงบาย มีการแถลงขาวผลการดําเนินงานในรอบ ๑ ปทผี่ า นมา และแผนการดําเนินงานในอนาคตของสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยหัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่

โครงการ

๑

เสริมสรางและปรับแตงอัตลักษณ (Identity) เพื่อสรางเสนหการทองเที่ยว การคา และการลงทุน
โดยการมีสวนรวมของชุมชน

๒๔,๖๕๒,๘๐๐

๒

เสริมพื้นฐานทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติเพื่อบรรยากาศความมั่นคง ปลอดภัยดาน
การทองเที่ยว การคาและการลงทุน

๒๗,๓๙๕,๑๐๐

๓

ECO Village

๑๘,๙๙๔,๔๐๐

๔

พัฒนาผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณเพื่อการทองเที่ยว

๒๕,๒๐๐,๐๐๐

๕

ยกระดับการแขงขันสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานและมูลคาเพิ่ม

๒๗,๕๘๔,๕๐๐

๖

จัดงานสงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวกลุมจังหวัดสูระดับสากล

๓๘,๒๐๕,๐๐๐

๗

เปดตลาดสูภูมิภาคอาเซียน

๑๓,๖๔๙,๐๐๐

๘

ระบบโครงสรางเมืองรองรับการพัฒนาอยางยั่งยืน

๕๔,๐๙๙,๒๐๐

๙

Lanna Wellness

๑๙,๒๙๒,๒๐๐

๑๐

พัฒนาความเชือ่ มโยงผูป ระกอบการและนักลงทุนตลอดโซอปุ ทานเพือ่ ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรม
เปาหมาย

๑๔,๙๒๕,๐๐๐

๑๑

หัตถกรรมสรางสรรคสูสากล (Lanna Creative Craft)

๑๕,๘๐๔,๐๐๐

๑๒

คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

๕,๐๐๐,๐๐๐

รวม
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งบประมาณ (บาท)
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๒๘๔,๘๐๑,๒๐๐
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