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(นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย)
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

หัวหนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

 สาํนกับริหารยทุธศาสตรกลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ หรอื 
OSM ไดขบัเคลือ่นยทุธศาสตรการพฒันากลุมจงัหวดั อยางตอเนือ่งมาเปน

เวลา ๖ ปแลว ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ OSM ไดมกีารบรูณาการ 

กจิกรรมโครงการกลุมจงัหวดัรวมกนัมากขึน้ ซึง่ไดรบัความรวมมอืจาก      

หนวยงานตางๆ เปนอยางดี หนึง่ในนัน้ คอื การจดังานลานนาเอก็ซโป 
(LANNA EXPO 2014) ถอืวาเปนการบูรณาการทีเ่กดิประโยชนและเหน็เปน

รปูธรรมอยางชัดเจน ซึง่ประสบความสาํเรจ็เปนอยางมาก นอกจากน้ี ในปนี้

ยังมีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย มาใชเปนเครือ่งมือใน         

การตดิตามและรายงานผลในการทํางาน ตลอดจนริเร่ิมคดิคน และสราง

นวตักรรมใหมๆ  อยูเสมอ ทามกลางการเปลีย่นแปลงรอบดาน โดยเฉพาะ

อยางยิง่การเตรยีมความพรอมเพือ่รกุสูการเปนประชาคมอาเซยีน หรอื AC 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ OSM จะเปนกลไกทีสํ่าคัญในการชวยขบัเคล่ือนนโยบาย

ตางๆ ในพ้ืนทีใ่หประสบผลสาํเร็จ อนัจะเปนการสงเสริมและสนบัสนนุ         

การพฒันาดานตางๆ ใหมศีกัยภาพทีจ่ะสามารถเชือ่มโยงเครอืขายในระดบั

ภมูภิาคตอไป ในนามของกลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ ผมขอขอบคณุ    

ผูมสีวนเกีย่วของทกุทาน ทีไ่ดชวยสนบัสนนุการทาํงานของ OSM ดวยดตีลอด

มา รายงานผลการดาํเนนิงานเลมนี ้ เปนการประมวลผลงานและกจิกรรมที่

ไดทาํรวมกนัมาตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผมขอเปนกาํลงัใจและ    

ขออวยพรใหการทาํงานจงประสบผลสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงคทีต่ัง้ไวทกุประการ
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คณะผู้จัดทําคณะผู้จัดทํา

นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์นายวิรุฬ  พรรณเทวี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวสุวลี ทองทัพ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ

ศูนย์ K.I.R.Center

นายอลงกต  สุชาติพงศ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 

ศูนย์ K.I.R. Center

นายโกสินทร์ นิยะกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
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CONTENT

ศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(Regional Operation Center : ROC) กลุ่มจังหวัด
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ศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และทรัพยากร ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัด
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วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบมีส่วนร่วม (Cluster)

ความก้าวหน้าในการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ                  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘

บุคลากรสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด    
ภาคเหนือตอนบน ๑

การดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (ก.บ.ก)

การดําเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด    

ภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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นายสุริยะ ประสาทบัณทิตย์     
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายนาวิน สินธุสอาด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการคณะกรรมการบริหารงาน

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

นายวิรุฬ  พรรณเทวี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
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เจาหนาที่โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
(Driving Strategic Supporting System : DSSS) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

บุคลากรสํานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายณัฐพงษ์  รัชตประทาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

นางศันสนีย์ ไชยชนะ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สํานักงานจังหวัดลําปาง

ว่าที่ร้อยตรีพิชญุตย์ ทองไทย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายกฤตธี ศรีวงษ์
เจ้าหน้าที่่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สํานักงานจังหวัดลําพูน

นายวิรุฬ  พรรณเทวี
นายชัยนรงค วงศใหญ นายโกสินทร นิยะกิจนางสาวตฤนภร กันทะโรจน

นางสาวกรชนก  อาทรเกตุ นางสาวสุดา  เตจะสา  นายพิพัฒ  อิสระไพจิตร นายอลงกต  สุชาติพงศนายอลงกต  สุชาติพงศนางสาวสุดา  เตจะสา  นางสาวกรชนก  อาทรเกตุ

นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นางสาวสุวลี ทองทัพ

หัวหนากลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชํานาญการ

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวโสภาพรรณ โมทนา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นายอธิศักดิ์  ใยมะเดื่อนายอธิศักดิ์  ใยมะเดื่อ
เจาหนาที่บันทึกขอมูล

นายณัฐชา  ปญญาสิทธิ์นายณัฐชา  ปญญาสิทธิ์
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เจาหนาที่วิเคราะหขอมูล

นักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ

เจาหนาที่พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ศูนย K.I.R.Center

เจาหนาที่วิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 
ศูนย K.I.R. Center

เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชํานาญการ

นางสาวหทัยณัฐ กล่ํากองกูล

เจาหนาที่ธุรการและประสานงาน

นางสาวกมลมาส  จํารัส 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นางสาวกนกรัตน  บุญลิขิต 
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ศูนยกลางการทองเที่ยว  การคา การลงทุนสูสากล 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๑ สงเสรมิการฟนฟแูละอนรุกัษแบบองครวม เพือ่สรางสรรคบรรยากาศทีส่วยงามมเีสนห

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
    ยกระดับการพฒันาการคาการลงทนุ มุงเนนอุตสาหกรรมการจดัประชุมและนทิรรศการ (MICE) อุตสาหกรรม
บริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการทองเที่ยว และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) Positioning : 

Northern Landport ศูนยกลางเศรษฐกิจการคา

การลงทุนภาคเหนือ

โดดเดนวัฒนธรรมลานนา
สังคมนาอยูทุกถิ่นที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
    สงเสรมิการสรางสรรคสนิคาและบรกิารใหโดดเดนและมคีณุคา มุงเนนผลติภณัฑเพือ่สขุภาพ หตัถกรรม 
สรางสรรค ศลิปวัฒนธรรม การทองเที่ยว Positioning :

๒.๑ Lanna culture and creative tourism 
การทองเที่ยวมนตเสนหสีสันวัฒนธรรมลานนา

๒.๒ Northern Food Valley อุทยานอาหาร
ภาคเหนือ
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ความกาวหนาในการจัดทําแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดและโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นอกจากนี้ ยังไดบทเรียนจากการบูรณาการหนวยงานบางโครงการที่จะตองมีการปรับรูปแบบ การบูรณาการให
เกิดเปนรูปธรรม และใหมีความเปนไปไดทางปฏิบัติ อาจจะตองปรับกิจกรรมใหกระชับ เปนไปตามนโยบายรัฐบาล 
“ทําเร็ว ทําจริง”

แผนพฒันากลุมจงัหวดั มจีดุเนนใหเกดิการพัฒนาทางดานเศรษฐกจิ การคาการลงทนุ และเพิม่ศกัยภาพการแขงขนั
ของพื้นที่ รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนรวมกัน โดยเปนโครงการขนาดใหญที่เกิดจากการบูรณาการระหวาง       
หนวยงานทีเ่กีย่วของ ตัง้แตตนนํา้ กลางนํา้ และปลายน้ํา กลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ ไดเร่ิมตนจัดทาํแผนพัฒนา
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
ศกัยภาพบนฐานเศรษฐกจิเดมิท่ีเปน
จดุเดนของพืน้ที ่ไดแก การทองเทีย่ว 
การเกษตร การคาการลงทนุ (ธรุกจิ
บริการสุขภาพ หัตถอุตสาหกรรม) 
และการสรางพ้ืนฐานทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความ         
อดุมสมบูรณ การแกไขปญหาทีเ่กดิ
ขึ้นรวมกัน เชน ปญหา หมอกควัน 
ทัง้นี ้โครงการสวนใหญเปนโครงการ
ยอย การบรูณาการกจิกรรมระหวาง
หนวยงานทีเ่กีย่วของมไีมมากเทาที่
ควร และบางโครงการมีลักษณะซํ้า
ซอนกบัภารกจิหนวยงานสวนกลาง

๒. ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖         
แผนพัฒนากลุมจงัหวัด มจีดุเนนในการพฒันา 
เพ่ิมศกัยภาพในการแขงขนั โดยการสรางความ
โดดเดนและมูลคาเพิ่มใหแกฐานเศรษฐกิจเดิม 
ไดแกการทองเท่ียว การเกษตร และยกระดับ
การคาการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจใหมที่มี
ศกัยภาพไปสูสากล ไดแก ธรุกจิบรกิารสขุภาพ 
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและแสดงสินคา
นานาชาต ิ(MICE) การพัฒนาบุคลากรในสาขา
ตางๆ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
รวมทัง้การสงเสรมิการฟนฟแูละอนรัุกษประเพณี
วฒันธรรมลานนา และทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอม เพือ่สรางสรรคบรรยากาศทีส่วยงาม
มีเสนห ซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนาดานตางๆ 
ทั้งนี้ โครงการสวนใหญไดมีการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของมากขึ้น และมี
โครงการที่มีลักษณะซํ้าซอนกับภารกิจหนวย
งานสวนกลางนอยลง

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

๓. ในชวงปปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ แผนพัฒนากลุมจังหวัด มีจุดเนนใน
การพฒันาทีช่ดัเจนโดยมกีารกาํหนดตาํแหนงในการพฒันา (Positioning) โดยใหความ
สําคัญกับการนําตัวช้ีวัดกลุมจังหวัด เปนเปาหมายในการกําหนดแนวทางและพัฒนา 
ทั้งนี้ โครงการสวนใหญเปนโครงการขนาดใหญ ที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า  และมีการเสนอแผนงานโครงการที่เปน
ภารกิจของหนวยงานสวนกลาง (Function) และใชงบประมาณคอนขางสูงไปยัง   
หนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหเกดิผลสมัฤทธิใ์นการพฒันากลุมจงัหวดัในภาพรวม ซึง่ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  มีโครงการที่ประสบความสําเร็จในดานการบูรณาการ เชน 
Lanna Expo 2014 ซึง่เปนการสงเสรมิการมสีวนรวมจากทกุภาคสวนภายในกลุมจงัหวดั
ในลักษณะ “รวมคิด รวมทํา รวมประโยชน” โดยเชิญหนวยงานและภาคสวนตางๆ ทั้ง
ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา มารวมจัดกิจกรรมใน
ภายใตงาน “Lanna Expo 2014” เพือ่สงเสริมใหเปนงานใหญประจาํปของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในดานตางๆ และเปนที่รูจักในระดับ
ภูมภิาค นาํไปสูการเช่ือมโยงการคาการลงทุนระหวางกนั เพ่ิมมลูคาการลงทุนและสราง
รายไดใหแกกลุมจังหวัดอยางย่ังยืน ซ่ึงกิจกรรมดังกลาว เปนการบูรณาการกิจกรรม
และงบประมาณระหวางหนวยงาน และมอบหมายใหแตละหนวยงานพิจารณากําหนด
รูปแบบกิจกรรมภายในงาน รวมถึงมีสวนรวมในการจัดสรรพ้ืนที่ จัดแสดงผลงาน 
นทิรรศการ และจาํหนายสนิคา  โดยไมคดิคาใชจาย ทาํใหไดรบัความสนใจและมกีารเขา
มารวมกจิกรรมภายในงานเปนจาํนวนมากกวา ๘๐๐ คหูา ทําใหงาน Lanna Expo 2014 
เปนงานที่ใหญที่สุดในภาคเหนือ
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ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนากลุมจังหวัด

การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ได้มีการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ  ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

2 มีศักยภาพและความพรอมโครงสรางพื้นฐานองคความรูและบุคลากรในการพัฒนาสู
การเปนศนูยกลางดานตางๆ เชน ศนูยกลางการบนิ (Aviation hub) ศนูยกลางการประชมุ
และจัดนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ศูนยกลางธุรกิจบริการสุขภาพ (Medical hub) 
และศูนยกลางการศึกษา (Education hub)

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) รวมท้ังมเีขตพืน้ท่ีชายแดนท่ีมศีกัยภาพ
ในการสงเสรมิการคา การลงทนุในอนาคต อาท ิบานหวยตนนุน (แมฮองสอน) ดานกิว่ผาวอก 
(เชียงใหม)

1

การทองเที่ยวมีความโดดเดนและหลากหลาย สอดคลองกับกระแส           
ความตองการของนักทองเที่ยว เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศน เชิงอนุรักษ 
และเชิงสุขภาพ

3
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เปนแหลงทรพัยากรธรรมชาตแิละปาไมทีอ่ดุมสมบรูณ 
และแหลงตนนํา้ทีสํ่าคัญของประเทศ ไดแก ลุมนํา้ปง 
ลุมนํ้าวัง และลุมนํ้าสาละวิน

4 5

6 7

มทีนุทางสงัคมและวฒันธรรมลานนาทีม่เีอกลกัษณ  เอือ้ตอ
การพัฒนาในมิติตางๆ

กระแสการบริโภคสินคาเกษตรปลอดภัย ไรสารพิษ 
ตลาดมีแนวโนมเติบโตสูง

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

๑

๒

๓

๔

๕

เสริมสรางและปรับแตงอัตลักษณ (Identity) 

เพือ่สรางเสนหการทองเทีย่ว การคา และการลงทนุ

โดยการมีสวนรวมของชุมชน

เสรมิพืน้ฐานทนุทางสังคม และทนุทางธรรมชาติ 

เพื่อบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัยด าน                            

การทองเทีย่ว การคา และการลงทุน

พัฒนาผลิตภัณฑที่ เป นอัตลักษณเพื่อ                      

การทองเที่ยว

พฒันาทศิทางการสรางอตัลกัษณผลติภณัฑและ

การตลาดการทองเที่ยวกลุมจังหวัด

จดังานสงเสรมิการคาการลงทนุและการทองเทีย่ว 

กลุมจังหวัดสูระดับสากล

สํานักงานวัฒนธรรมเชียงใหม

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแมฮองสอน ลําปาง และลําพูน

สาํนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม แมฮองสอน ลาํปาง และลาํพนู

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแมฮองสอน ลําปาง และลําพูน

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน

ตํารวจภูธรภาค ๕

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง และลําพูน

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๖ สาขาแมสะเรียง

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลําปาง

สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑

สํานักประชาสัมพันธเขต ๓

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน

สํานักงานจังหวัดลําปาง

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงเชียงใหม

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

๔๘,๔๔๔,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๘,๔๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๕๕,๘๑๑,๖๐๐

ลําดับ โครงการ งบประมาณ         หนวยงานเจาภาพหลัก / หนวยงานเจาภาพรวม
         (บาท)  



Annual Report • 2014• 13Annual Report • 2014•Annual Report • 2014• 13

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

เปดตลาดสูภูมิภาคอาเซียน

ระบบโครงสรางเมืองรองรับการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน

ยกระดบัการแขงขันสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน

และมูลคาเพิ่ม

 ECO Village

คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการ

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม

สํานักประชาสัมพันธเขต ๓ เชียงใหม ,สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศเชียงใหม

สํานักงานจังหวัดลําปาง

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแมฮองสอน

แขวงการทางแมฮองสอน, สํานักงานพาณิชยจังหวัดแมฮองสอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน

สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน ลําปาง  และลําพูน

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ เชียงใหม

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลําพูน (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)

สํานักประชาสัมพันธเขต ๓ เชียงใหม

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน ลําปาง

และลําพูน

สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ ๑๖ เชียงใหม

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๑๘,๒๔๐,๐๐๐

๒๘,๒๓๙,๕๐๐

๓๘,๒๐๐,๐๐๐

๒๘,๖๖๔,๙๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

ลําดับ โครงการ งบประมาณ         หนวยงานเจาภาพหลัก / หนวยงานเจาภาพรวม
         (บาท)  

รวม ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
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การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบมีส่วนร่วม (Cluster)

คณะทาํงานบรหิารงานกลุมจงัหวดัแบบ
บรูณาการ  จาํนวน  ๔  คณะ  โดยมจีงัหวดัตางๆ  
ภายในกลุมจงัหวดั รวมรบัผดิชอบเปนเจาภาพ

คณะอนกุรรมการบริหาร
งานกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ บรูณาการขบัเคลือ่นโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

ติดตามและประเมินผลโครงการ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

อ.ก.บ.ก.

คณะกรรมการบรหิารงานกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการ เปน
ผูกําหนดนโยบาย ทิศทาง
การพฒันากลุมจงัหวดัฯ

ก.บ.ก.

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอน
บน ๑ ไดบริหารงานแบบมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน  
โดยมีกลไกที่รวมกันขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร มีดังนี้

๑

๒

๓

อ.ก.บ.ก.

คณะทํางานบริหารงาน
กลุมจงัหวดัแบบบูรณาการ  
จังหวัดเชียงใหม

คณะทํางานบริหารงาน
กลุมจงัหวดัแบบบรูณาการ  
จังหวัดลําปาง

คณะทํางานบริหารงาน
กลุมจงัหวดัแบบบรูณาการ  
จังหวัดลําพูน

คณะทํางานบริหารงาน
กลุมจังหวดัแบบบรูณาการ  
จังหวัดแมฮองสอน

๑

๑

๒

๓

๒ ๓ ๔

Cluster

ทาํหนาทีจ่ดัทาํแผน  กลัน่กรอง  
ขับเคล่ือน  และประสานงาน  
ตลอดจนตดิตามประเมนิผลการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรกลุมจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ๑

Cluster
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กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

Annual Report • 2014•Annual Report • 2014• 15

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

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)
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การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อติดตามความกาวหนาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗๑

เพื่อใหคําแนะนําและเสนอแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนวิธีแกไขปญหาและอุปสรรคแกหนวยงานเจาภาพ
โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑๒

เพือ่รวบรวมผลการดาํเนนิงาน ปญหาอปุสรรคของการดาํเนนิโครงการและจดัทาํสรปุผลการตดิตามประเมนิผล 
รวมถงึใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการบรหิารงาน  กลุมจงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจงัหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

๓

 คณะอนุกรรมการ อ.ก.บ.ก. ดานติดตามและประเมินผลโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไดจัดประชุม
หนวยงานเจาภาพโครงการกลุมจงัหวดั ฯ เพือ่ตดิตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนประจํา ผานระบบการประชุมวิดิทัศนทางไกล (Video Conferences) รวมกับ ๔ จังหวัด ในกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ โดยมีวัตถุประสงค
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คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไดแกไขปญหาทาง

เศรษฐกิจในพื้นท่ีของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยประชุมปรึกษาหารือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณและปญหา

ทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน ในระดับพื้นที่ ทั้งปญหาดานเศรษฐกิจ 

การคาการลงทุน และการทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 เรื่องสําคัญที่คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
พิจารณา คือ การผลักดันดานการคาชายแดนในเขตกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ใหเปนจุดผานแดนถาวร (จุดผอนปรนกิ่วผาวอก 
อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม จดุผอนปรนบานหวยตนนุน อาํเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮองสอน และจดุผอนปรนหลกัแตง อาํเภอเวยีงแหง 
จังหวัดเชียงใหม) 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การดําเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

คณะกรรมการรวมภาครัฐ
และเอกชน เพื่อแกไขปญหา
ทางเศรษฐกจิ (กรอ.) กลุมจงัหวดั
ภาคเหนอืตอนบน ๑ มกีารประชมุ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ 
ธนัวาคม ๒๕๕๖ ณ หองดอยสเุทพ 
ชัน้ ๑ โรงแรมแคนทารี ฮลิล 
เชียงใหม

เม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ณ หองธาราทพิย ชัน้ ๒ 
โรงแรมอมิพเีรยีลธาราแมฮองสอน 
จังหวัดแมฮองสอน

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ ณ หองคาํชมุพ ูชัน้ ๕ 
โรงแรมลาํพนู วลิ จงัหวดัลาํพนู

เมือ่วนัท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๙.๐๐ น ณ หองประชุม 
M1 อาคารบริหารเหมอืงแมเมาะ
(ตกึขาว)การไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย (กฟฝ.) แมเมาะ 
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

 ๔/๒๕๕๖  ๑/๒๕๕๗  ๒/๒๕๕๗  ๓/๒๕๕๗

Annual Report • 2014• 17



Annual Report • 2014•18 Annual Report • 2014•Annual Report • 2014•18

ศนูยบรหิารจดัการองคความรู เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ทรัพยากรภายใตโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
(K.I.R. Center) มีภารกิจสําคัญในการจัดเก็บ รวบรวมและ
บริหารจัดการทรัพยากรที่เกิดจากการดําเนินโครงการ       
กลุมจงัหวดัฯ ตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิก์ารดาํเนนิโครงการ 
ทั้งในระดับรายโครงการและกลุมโครงการตามยทุธศาสตร
การพฒันากลุมจงัหวดัฯ โดยเปนกลไกสาํคญัในการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร และมีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับ
เจาหนาที่ DSSS เพือ่เปนการประสานการตดิตามการดําเนนิ
โครงการกลุมจงัหวดัฯ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Annual Report • 2014•18

(The Management Center of 
Knowledge Information Technology 
and Resources under the Upper 
Northern Provencial Cluster 1 
Project : K.I.R. Center )

ศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร 
ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑
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ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ทีผ่าน ศนูย K.I.R. ไดพฒันาระบบ

สารบรรณเอกสารโครงการ         

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

(Ultra Smart Document)       

ซึง่เปนระบบทีจ่ะเขามาชวยจดัการ

โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือ

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

หรือที่

ตอนบน ๑ เพ่ือลดและปองกนัปญหาท่ีเกดิข้ึนในการดาํเนนิโครงการกลุมจงัหวดั

ภาคเหนือตอนบน ๑ โดยมีแบบฟอรมตางๆ ที่ใชประกอบการดําเนินโครงการ 

ในรูปแบบออนไลน อาทิ เชน แบบฟอรมการกรอกรายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

โครงการ เพือ่ขออนุมตัดิาํเนินโครงการกลุมจงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ แบบฟอรม

ขอเปลีย่นแปลงงบประมาณ และแบบฟอรมการรายงานผลการดาํเนนิงาน และ

การเบิกจายงบประมาณ (กจ.๐๑ และ กจ.๐๒) อีกทั้งยังเปนเครื่องมืออํานวย

ความสะดวกและเพิม่ประสิทธภิาพในการส่ือสารขอมูลระหวางผูมีสวนเกีย่วของ

กับการดําเนินโครงการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

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

เว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ

เพือการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากร 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จดัการองคความรูเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และทรัพยากร กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๑ เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวย

ใหการติดตามและประเมนิผลการดาํเนนิ

โครงการและการเบิกจายงบประมาณ

ใหเปนไปดวยความสะดวก รวดเรว็และ

มีความทันสมัย ผูท่ีสนใจสามารถ       

เขาชมระบบฐานขอมูลฯ ดังกลาวไดที่
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ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด 
(Regional Operation Center : ROC) 
รวมกบักลุมจงัหวัดภาคเหนอืตอนบน ๑ 
ไดดําเนนิโครงการจดัการความรูเพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพการทองเทีย่วเพือ่รองรบันกัทองเทีย่ว
กลุมตลาดใหมเขตพืน้ทีก่ลุมจงัหวดัภาคเหนอื
ตอนบน ๑

 
ผลท่ีจะไดรับจากโครงการกลุมจงัหวดั

ภาคเหนอืตอนบน ๑ คอื มแีผนยทุธศาสตร
เพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว
กลุมตลาดใหมในเขตพื้นที่กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ และม ีApplication 
การทองเทีย่วเพือ่ใหขอมูลกบันักทองเทีย่ว
กลุมตลาดใหมทีเ่ดนิทางมายงักลุมจงัหวดั 
ภาคเหนือตอนบน ๑

การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 
(Regional Operation Center : ROC)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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(Upper Northern Regional Operation and Cooperation Centre : UNROCC) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การดําเนินงานของศูนย์กลางการปฏิบัติการ
และประสานงานภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

คณะกรรมการบรหิารศนูยกลางการปฏบิตักิารและประสานงานภมูภิาค กลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนบน (Upper 

Northern Regional Operation and Cooperation Centre : UNROCC) ไดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ หองประชุมกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ ศาลากลาง

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และไดเหน็ชอบการดาํเนนิการกจิกรรมเตรยีมความพรอมในพ้ืนทีเ่พ่ือยกระดบั

จดุผอนปรนเปนจดุผานแดนถาวร (จดุผอนปรน กิ่วผาวอก อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และจุดผอนปรน

บานหวยตนนุน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน) 

จุดผอ่นปรนกิ่วผาวอก อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ จุดผอ่นปรนบา้นหว้ยตน้นุน่ อาํเภอขุนยวม จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน
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ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวของ
กับจดุผอนปรนกิว่ผาวอก จงัหวดัเชยีงใหม และจดุผอนปรน 
บานหวยตนนุน จงัหวดัแมฮองสอน ศกึษาดูงานการบรหิาร
จัดการจุดผานแดนถาวรที่นาจะนํามาเปนตนแบบ     
การดําเนินการ ไดแก ดานแมสอด อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก วันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวของ

๑
จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับจุดผอนปรน  

กิว่ผาวอก จงัหวดัเชยีงใหม เปนจดุผานแดนถาวร จากผูทีเ่กีย่วของ
ในจังหวัดเชียงใหม วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ริมดอยรีสอรท 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับจุดผอนปรน    
บานหวยตนนุน จงัหวดัแมฮองสอนเปนจดุผานแดนถาวร จากผูที่
เก่ียวของในจงัหวดัแมฮองสอน วนัที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอง
ประชมุ  ทีว่าการอาํเภอขนุยวม อาํเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮองสอน 

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับจุดผอนปรน  
กิว่ผาวอก จงัหวดัเชยีงใหม เปนจดุผานแดนถาวร จากผูทีเ่กีย่วของ

๒

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับจุดผอนปรน    
บานหวยตนนุน จงัหวดัแมฮองสอนเปนจดุผานแดนถาวร จากผูที่

๓

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
ยทุธศาสตรเพือ่เตรยีมความพรอมของพืน้ท่ี 
ในการยกระดบั จดุผอนปรนบานหวยตนนุน 
เปนจดุผานแดนถาวร วนัที ่๒๑ สงิหาคม 
๒๕๕๗ ณ โรงแรมอิมพีเรยีลธารา แมฮองสอน 
จังหวัดแมฮองสอน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
ยทุธศาสตรเพือ่เตรยีมความพรอมของพืน้ท่ี 

๔

กิจกรรมที่ได้ดําเนินงาน

Annual Report • 2014•22



Annual Report • 2014• 23

หนวยงานที่เกี่ยวของกับจุดผอนปรนกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงใหม มีแผนยุทธศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมของพื้นที่  
เพื่อยกระดับจุดผอนปรนกิ่วผาวอก อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะสงผลใหการผลักดันจุดผอนปรนก่ิวผาวอก 
จังหวัดเชียงใหม เปนจุดผานแดนถาวรอยางมีทิศทางและมีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกัน

ประชาชนในพ้ืนที่จุดผอนปรนก่ิวผาวอก จังหวัดเชียงใหม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมยกระดับ
จุดผอนปรนเปนจุดผานแดนถาวร 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับจุดผอนปรนกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงใหม มีแผนยุทธศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมของพื้นที่  
เพื่อยกระดับจุดผอนปรนกิ่วผาวอก อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะสงผลใหการผลักดันจุดผอนปรนก่ิวผาวอก 

๑

จังหวัดเชียงใหม เปนจุดผานแดนถาวรอยางมีทิศทางและมีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกัน

ประชาชนในพ้ืนที่จุดผอนปรนก่ิวผาวอก จังหวัดเชียงใหม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมยกระดับ
จุดผอนปรนเปนจุดผานแดนถาวร 

๒

จดักจิกรรมสงเสรมิความสมัพนัธพืน้ที่
ชายแดนจุดผอนปรนกิ่วผาวอก จังหวัด
เชียงใหม เพื่อสรางความสัมพันธและ  
ความเขมแขง็ตามแนวชายแดน ซึง่จะสงผล 
ตอความรวมมือในการเปดจุดผานแดน
ถาวร วนัที ่๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๗ ณ จดุผอนปรน 
ก่ิวผาวอก อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชยีงใหม 

จดักจิกรรมสงเสรมิความสมัพนัธพืน้ที่
ชายแดนจุดผอนปรนกิ่วผาวอก จังหวัด

๕

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การยกระดับจุดผอนปรนบานหวยตน

นุน จังหวัดแมฮองสอน เปนจุดผาน

แดนถาวร จากผูที่เกี่ยวของในจังหวัด

แมฮองสอน วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ หองประชุมที่วาการอําเภอขุนยวม 

อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

๖

สัมมนานําเสนอแผนยุทธศาสตร เพื่อ
เตรยีมความพรอมของพืน้ท่ีในการยกระดบั
จดุผอนปรนกิว่ผาวอกจงัหวดัเชยีงใหมและ
จดุผอนปรนบานหวยตนนุน จงัหวดัแมฮองสอน
เปนจุดผานแดนถาวร ใหแกหนวยงานที่
เก่ียวของทัง้สวนกลาง สวนภูมิภาค ทองถิน่ 
วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมคุมภูคาํ 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

สัมมนานําเสนอแผนยุทธศาสตร เพื่อ

๗

ผลที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ
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การประชุมประจําเดือน OSM

 OSM  ไดใชเทคโนโลยรีะบบวดีทิศันทางไกล (Video Conference) มีการจดัประชมุทกุเดือน เพือ่ตดิตาม
ความกาวหนาการดาํเนนิงานดานตางๆ ไดแก การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร  การบรหิารงานของสาํนกังาน การตดิตาม
และประเมนิผลโครงการ ตลอดจนผลการดาํเนนิงานของเจาหนาที ่DSSS รวมถงึเปนการแลกเปลีย่นแนวทาง
ในการทาํงานรวมกนั นอกจากนี ้OSM ไดมกีารเชญิหนวยงานเจาภาพโครงการกลุมจงัหวดั ทีม่ปีญหาเกีย่วกบั
การดาํเนนิโครงการกลุมจงัหวดั เขารวมประชมุอยางสมํา่เสมอ เพือ่รบัทราบและหาแนวทางแกไขปญหารวมกนั 
โดยในการประชุมแตละครั้ง จะมีผูใหคําปรึกษาในการดําเนินโครงการกลุมจังหวัด เชน หัวหนาผูตรวจสอบ
ภายในจงัหวดั และหวัหนางานการเงนิและบญัช ี สาํนักงานจังหวัด เปนตน ทีจ่ะคอยใหคาํแนะนาํและแนวทาง
ในการแกไขปญหาเสมอ เพื่อใหการทํางานรวมกันระหวาง OSM กับหนวยงานตางๆ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
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คํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗                      

๑

๒

ตวัชีว้ดัรายไดจากการทองเทีย่ว (นํา้หนกัรอยละ ๗.๕) 

ตัวชี้วัดมูลคาผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ 
(ลําไย กระเทียม) (นํ้าหนักรอยละ ๗.๕) 

ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด ไดแก

µÑÇªÕéÇÑ´µÒÁ¤Ó ÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ
¡ÅØ‹Á¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤àË¹×ÍµÍ¹º¹ ñ »ÃÐ¨Ó »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõ÷

ËÁÒÂàËµØ - N/A ËÁÒÂ¶Ö§ µÑÇªÕéÇÑ´·ÕèÂÑ§ÃÍ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว

รอยละมูลคาผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ (ลําไย กระเทียม)

๗.๕

๗.๕

N/A

N/A

๑

๑

¼Å¡ÒÃ
´Ó à¹Ô¹§Ò¹ ¤‹Ò¤Ðá¹¹·Õèä´ŒµÑÇªÕéÇÑ´ ¹éÓ Ë¹Ñ¡

(ÃŒÍÂÅÐ)
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Lanna Expo 2014

โครงการที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม 
แมฮองสอน ลาํปาง และลาํพนู) ไดรวมจดังานลานนา 
เอ็กซโป ๒๐๑๔ ระหวางวันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน 
๒๕๕๗ ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งภายในงานประกอบดวยกิจกรรมการ
แสดงและจาํหนายสนิคา/บรกิาร ของกลุมจงัหวดั 
ภาคเหนอืตอนบน ๑ ไดแก สนิคาหตัถกรรม ธรุกจิ
บริการสุขภาพ ธุรกิจการทองเที่ยว ๗๐๐ คูหา     
การจดันทิรรศการ/การจดัการแสดงสนิคา กจิกรรม
การสาธิต การผลิตสินคา การประกวดสินคาเดน 
และกจิกรรมสงเสรมิการขายตลอดการจดังาน โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงและขยายชองทาง    
การตลาดของผูประกอบการสินคา/บรกิารของ    
กลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ๑ กระตุนใหเกดิการคา
และสรางความเขมแข็ง อยางยั่งยืน เพื่อเผยแพร
ประชาสมัพนัธสนิคา/บรกิาร ใหเปนทีรู่จกัและสราง
ภาพลักษณที่ดี และขยายฐานเศรษฐกิจของ       
กลุมจงัหวดั รวมถงึการเพิม่มลูคาการคาการลงทุน
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งประสบ
ความสําเร็จอยางมาก มียอดผูเขาชมงานตลอด
ระยะเวลาการจดังาน ๔๗๙,๐๗๘ คน มยีอดขาย   
ตลอดระยะเวลาการจดังาน ๔๗,๔๐๒,๘๑๖ บาท
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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 

กิจกรรมสือมวลชนสัญจร ๒๕๕๗
(Press Tour 2014)(Press Tour 2014)
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 กจิกรรมดงักลาว ไดนาํสือ่มวลชนศกึษาดงูานโครงการกลุมจงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ บานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม คือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณเพื่อการทองเที่ยว (บานถวาย) 

และโครงการเสริมสรางและปรับแตงอัตลักษณ (Identity) เพื่อสรางเสนหการทองเที่ยว การคา และการลงทุนโดยการมี     

สวนรวมของชุมชน โดยนายกสมาคมผูประกอบการธุรกิจสินคาหัตถกรรมบานถวาย เปนวิทยากรในการบรรยาย 

 ในชวงบาย มกีารแถลงขาวผลการดําเนนิงานในรอบ ๑ ปทีผ่านมา และแผนการดาํเนนิงานในอนาคตของสาํนกับริหาร

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยหัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่่ โครงการ งบประมาณ (บาท)

รวม ๒๘๔,๘๐๑,๒๐๐

เสริมสรางและปรับแตงอัตลักษณ (Identity) เพื่อสรางเสนหการทองเที่ยว การคา และการลงทุน 
โดยการมีสวนรวมของชุมชน

เสริมพื้นฐานทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติเพื่อบรรยากาศความมั่นคง ปลอดภัยดาน               
การทองเที่ยว การคาและการลงทุน 

ECO Village

พัฒนาผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณเพื่อการทองเที่ยว

ยกระดับการแขงขันสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานและมูลคาเพิ่ม

จัดงานสงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวกลุมจังหวัดสูระดับสากล

เปดตลาดสูภูมิภาคอาเซียน

ระบบโครงสรางเมืองรองรับการพัฒนาอยางยั่งยืน

Lanna Wellness 

พฒันาความเชือ่มโยงผูประกอบการและนกัลงทนุตลอดโซอปุทานเพือ่ขยายการลงทนุในอตุสาหกรรม
เปาหมาย

หัตถกรรมสรางสรรคสูสากล (Lanna  Creative Craft) 

คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๒๔,๖๕๒,๘๐๐

๒๗,๓๙๕,๑๐๐

๑๘,๙๙๔,๔๐๐

๒๕,๒๐๐,๐๐๐

๒๗,๕๘๔,๕๐๐

๓๘,๒๐๕,๐๐๐

๑๓,๖๔๙,๐๐๐

๕๔,๐๙๙,๒๐๐

๑๙,๒๙๒,๒๐๐

๑๔,๙๒๕,๐๐๐

๑๕,๘๐๔,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๒๘๔,๘๐๑,๒๐๐
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