
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
ครั้งที่ 1/๒๕61  

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม ๒๕60 เวลา 13.30 น.     
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

************************************ 
 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายปวิณ ช านิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ประธานการประชุม 
2. นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
3. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่  (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
4. บ ารุง สังข์ขาว   (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5. นายกฤษณ์ ธนาวณิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
6. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง 
7. นายชูชีพ พงษ์ไชย  หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายอนันต์ จิตจง   (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. นางนิยดา หมื่นอนันต์  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  
10. นางสาวชวนพิศ เมืองวงค์  (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นายวัยวุฒิ ศรีรัตน์  (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง 
12. นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดล าปาง 
13. นายวรานนท์ ทมิฬศักดิ์  (แทน) พาณิชย์จังหวัดล าพูน 
14. นางยอดขวัญ วิภาคกิจ  (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน 
15. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นายนรินทร์ ฟูสุวรรณ  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
17. นางสุพัตรา เหลืองอภิชน  (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  
18. นางสาวพรรณี การะกัน  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
19. นางสาวณิชากานต์ เปุาปุา  นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัดล าปาง 
20. นายชัยรัตน์ ทองใบ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
21. นายอนุสิษฐ์ ใจค า  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
22. นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน 
23. นางสาวจันทร์เพ็ญ อินต๊ะปวง (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
24. นายอธิภูมิ ก าธรวรรินทร์  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
25. นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ  ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
26. มล.นิศามณี ผลธัญญา   ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
27. นายสวัสดิ์ ลาดปะละ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
28. นางทิพยวารี คีรีวรรณ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
29. นายวิโรจน์ เตชะวงศ์  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
30. นางอรพินธ์ อิก าเหนิด  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 

 
 
 

 
 

 



 

  -๒- 
 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
เนื่องจากติดภารกิจ 

1. คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
6. นายยงยุทธ ชอบท าดี  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายเทพินทร์ พงษ์วดี  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
8. นายไพบูลย์ สุขมา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายกฤษณะ พินิจ   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ 

     กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาภาคเหนือ 
2. นางศิริพร รือเรือง   ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายสมคิด ปัญญาดี   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ   ส านักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)  
6. นายสมคิด ปัญญาดี   ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายสงกรานต์ มูลวิจิตร์   ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นางสาวจันทิมา เดชพุทธวัจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

     ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   
10. นางสาวสุวลี ทองทัพ   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

     กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
11. นายสนั่น เผือกพันธุ์   ส านักจัดการปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
12. นายทวีศักดิ์ ขันธราช   ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 
13. นายธนโชค พงษ์ชวลิต   (แทน) ปศุสัตว์เขต 5 
14. นายพิเดช จันทร์ศิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
15. นายสุรพล ปุสุรินทร์ค า   ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
16. ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
17. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
18. ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
19. นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
20. ดร.กรวรรณ สังขกร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
 



 

  -๓- 
 

21. ดร.ชัยอาทิตย์ อ่ินค า   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
22. ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
23. นายไพศาล พันธมิตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
24. นางสาวภัสชา ปินตาโมงค์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
25. นางวิวรรณ ศรีทองค า   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
26. นายอนันต์ เดชพรม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
27. นายไพบูลย์  แสนอินเมือง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
28. นายบรรณสรณ์ มโนรส   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
29. นางสาวปาภีย์ ภุนเหลาศา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
30. นางสาวณัฐกานต์ ยาวิชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
31. นางสาวกนกวรรณ มโนรส   นักวิชาการปุาไม้ 
32. นางสาวศิริวรรณ จุมยา   นักวิชาการเผยแพร่ 
33. นางอินทิรา ดุลยกาญจน์   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
34. นางสาวดากรรน วงศาล   เจ้าพนักงานธุรการ 
35. นายสวัสดิ์ ทากาด    พนักงานปฏิบัติการ 
36. นางปวีณา ศิริตัน    พนักงานวิเคราะห์สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ 
37. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

      กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
38. นางสาวกรชนก อาทรเกตุ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 
39. นายณัฐชา ปัญญาสิทธิ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
40. นางสาวนวภัสร์ กล่ ากองกูล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
41. นางสาวกนกรัตน์ บุญลิขิต   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

     กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
42. นางสาวกฤติยา ยาวิชัย   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

     กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
43. นางสาวกนกวรรณ ปาลี   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
44. นายดนัย วรรณตัน   นักศึกษาฝึกงาน 
45. นายภาณุพงษ์ มูลรังษี   นักศึกษาฝึกงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  -๔- 
 
เริ่มประชุมเวลา     13.3๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)                 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4/๒560 มีวาระส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี                    
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนพัฒนา                  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงสร้างของภาคเหนือมี 17 จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้
แต่งตั้ งนายกฤษณะ พินิจ  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์                      
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาภาคเหนือ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

นายกฤษณะ พินิจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาภาคเหนือ  

แนวทางและกลไกการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ของคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) 
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาภาคเหนือ ซึ่งภาคเหนือนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี                 
เป็นประธาน ส านักงบประมาณกระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา                   
ระบบราชการ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                
เป็นเลขานุการในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ปรับโครงสร้างรองรับนโยบายต่างๆ 
เพ่ือให้ครอบคลุม การประสานแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี  เดินทางมาตรวจราชการและพบปะกับประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 
และร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร                
ในภาคเหนือ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
พิษณุโลก ซึ่งมีข้อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอการพัฒนาของภาคเหนือหลายประเด็น  

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่องที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เสนอให้เป็นข้อเสนอการพัฒนา

ภาคเหนือ มีดังนี ้
1. โครงการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ 2 
2. โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่ – เชียงราย 
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่ง                   

เพ่ือเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
จ านวน 4 เส้นทาง 

 
 
 



 

  -๕- 
 

4. โครงการขยายทางวิ่ง พ้ืนที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง พ้ืนที่ปลอดภัย
ปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานล าปาง 

5. โครงการข้อเสนอด้านนโยบายเชิงกฎหมาย กรณีการขอเพิกถอนเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ปุาดอยเวียงหล้า (บางส่วน) เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
เพ่ือการค้าระหว่างประเทศ ผ่านจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ปุา ดอยเวียงหล้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงการขอให้ส ารวจรายละเอียดภูมิประเทศร่วม 
(Joint Detail Survey) ในบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น (BP.13) อ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน – บ้านน้ ามาง อ าเภอแม่แจ๊ะ รัฐคะยา 

6. โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ 
7. โครงการบูรณะซ่อมแซมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐8 และทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 
8. โครงการยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1035 
9. โครงการบริหารลุ่มน้ าปิงตอนบน โครงการปรับปรุงฝายสบร้อง                      

อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
10. โครงการขับเคลื่อนจังหวัดล าปางในการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง                 

โลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบน (Land Logistics Hub) 
11. โครงการยกระดับพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ มุ่งสู่การ

เป็นฐานการผลิตเกษตรกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าเพ่ิมสูง (Next Northern Thailand 
Food Valley : High Value Agro Industry Base) 

สรุปผลการพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในภาคเหนือ เมื่อวันที่                         
25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ                  
ตอนบน 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

เรื่อง ข้อสั่งการ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ โดยขอให้
พิจารณา  
          (1) เร่งรัดโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่แห่งที่ 2 ตามผลการศึกษาที่ส านักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาไว้  
          (2) ปรับปรุงพัฒนาท่าอากาศยาน การขยายทางวิ่ง
ท่าอากาศยานล าปาง  

 
ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปเร่งพิจารณาในรายละเอียด
และจัดล าดับความส าคัญตามความจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป 
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    1.2 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางบก โดยขอให้
พิจารณาเร่งรัดด าเนินการ 
          (1) โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย 

(2) พัฒนาระบบรถไฟฟูารางเบา หรือ light Rail 
Transit System (LRT) โดยรัฐบาลลงทุนเอง หรือร่วม
ทุนกับเอกชน (Public Private Partnership : PPP) 
          (3) ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ (เชียงใหม่-เลี่ยง
เมืองล าพูน) จากทางหลวงหมายเลข 1141 บรรจบกับ
ทางหลวงหมายเลข 106 
          (4) เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง โดยการขยาย
ช่องทางจราจร โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 
เป็น 4 ช่องทางจราจร (กม. 28-507-153+903)   
และส ารวจออกแบบช่วง อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง-
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน เชื่อมตอ่ไปยังอ าเภอแม่สะเรียง-
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  

ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปเร่งพิจารณาในรายละเอียด           
และจัดล าดับความส าคัญตามความจ าเป็นเร่งด่วนตามขั้นตอนต่อไป 
ทั้งนี้ การพิจารณาให้ค านึงถึงความเหมาะสมด้านการลงทุนในรูปแบบ
ร่วมทุนกับเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ที่ประชาชนในพ้ืนที่จะได้รับต่อไป               
ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านการบริหารจัดการน้ า 
    ขอให้พิจารณาสนับสนุนการด าเนินการโครงการพัฒนา
แหล่งน้ า ในลุ่มน้ าหลักของภาคเหนือที่ส าคัญ โดยตอนบน
ของลุ่มน้ า ก่อสร้างแหล่งเก ็บกักน้ า ทบทวนกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนา และความต้องการ
น้ าที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ศึกษาการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า 
เช่น โครงการ กก-อิง-น่าน เป็นต้น 

 
เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณาจัดล าดับความจ าเป็น
เร่งด่วนการด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ าในลุ่มน้ าหลักของ
ภาคเหนือตามที่เสนอ โดยค านึงถึงการอนุรักษ์/ฟ้ืนฟู/เพ่ิมพ้ืนที่ปุา
ต้นน้ า การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก/ ภัยแล้งที่เกิดจากการไม่มี
แหล่งเก็บกักน้ าตามล าน้ าสาขาหลัก โดยเฉพาะลุ่มน้ ายม โดยให้
เร่งด าเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในพ้ืนที่
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในทุกขั้นตอนเพ่ือสร้างการยอมรับและ
สนับสนุนการด าเนินการ และหากเป็นโครงการขนาดใหญ่ให้เสนอ
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) พิจารณา
ตามข้ันตอนโดยด่วนต่อไป 

3. ด้านการเกษตรและแปรรูป 
ขอรับการสนับสนุน “โครงการเกษตรอุตสาหกรรม             
เพ่ือการส่งออกภาคเหนือ” โดยใช้ผักและผลไม้น าร่อง 
ได้แก่ กล้วยหอม สับปะรด กระเจี๊ยบเขียว ขิง มะม่วง ข้าว 
ไผ่ และพืชสมุนไพร ในลักษณะครอบคลุมการผลิตต้นทาง 
กลางทาง ปลายทาง เพ่ือเป็นอาหารอนาคต (Functional 
food/Healthy food) 

 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์  ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกรแห่ งชาติ 
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณา
ในรายละเอียดในการสนับสนุนโครงการฯ โดยให้ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับพ้ืนที่ Zoning by Agri-Map คุณภาพวัตถุดิบและแปรรูป
สินค้าที่ได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาด ความคุ้มค่าในการ
ด าเนินการ และต้องไม่เป็นภาระรัฐในอนาคต รวมทั้งให้กลุ่ม
เกษตรกร องค์กรพัฒนาเอกชนและสถาบันพัฒนาองค์การชุมชนมี
ส่วนร่วมด าเนินการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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ที่ประชุม รับทราบ   
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/๒๕60                    
เมื่ อวั นที่  21 ธั นวาคม 2560 ณ ห้ องประชุ ม  3 ชั้ น  3  อาคารอ านวยการ                                
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน ๑ 
ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม          

                                                

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑                
ครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560   

         

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี                  

ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 

กลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ                  
ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 
โครงการจ านวน  10 โ ครงการ  งบประมาณ 424,048,200 บาท  แบ่ ง เป็ น                         
งบด าเนินงานจ านวน 116,756,600 บาท (คิดเป็นร้อยละ 27.53) งบลงทุนจ านวน 
301,491,600 บาท (คิดเป็นร้อยละ 71.10) และงบรายจ่ายอ่ืนจ านวน 5,800,000 บาท 
(คิดเป็นร้อยละ 1.37) โครงการที่ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณจ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 2. โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าสร้างความชุ่มชื่นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
3. โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร  

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ข้อระเบียบ/แนวทาง 
1) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามมติ

4. ด้านการค้าและการลงทุน 

    4.1 การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการค้า 
การค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทย
กับเมียนมา เร่งรัดด าเนินการเพิกถอนเส้นทาง ในการ
ก่อสร้างถนนเพื่อการคมนาคมและการค้าระหว่างประเทศ
ไปยังจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อยู่ใน
พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาดอยเวียงหล้า และปุาสงวน
แห่งชาติแม่เงา-แม่ส าเพ็ง ระยะทาง 9.7 กม. คิดเป็นพ้ืนที่ 
365 ไร่ เพ่ือยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต 

ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักรับไปประสาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม และหน่วยงาน            
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง รั บ ไป พิ จ า รณา เ ร่ ง รั ดด า เ นิ นการ เ พิกถอนฯ                  
และเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนโดยด่วน และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง 
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คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพ้ืนที่  (ก.บ.ภ.) ครั้ งที่  1/2560              
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ก าหนดว่า การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
ของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ได้แก่              
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรม พ้ืนที่ด าเนินโครงการ                
งบรายจ่าย เปูาหมายโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการเปลี่ยนแปลงโครงการโดย           
น าโครงการอื่น ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดมาด าเนินการแทนโครงการ
เดิมให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) พิจารณา              
ให้ความเห็นชอบแล้วรายงาน อ.ก.บ.ภ. เพ่ือทราบ 

2) ระเบียบที่ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 23 และข้อ 
25 โดยสรุป กรณีส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย             
ต้องไม่ท าให้เปูาหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือแผนงานในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไป ลดลงในสาระส าคัญ โดยหัวหน้า
ส่วนราชการมีอ านาจโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องมีวงเงิน              
ต่อหน่วยต่ ากว่า1 ล้านบาทและต่ ากว่า 10 ล้านบาทตามล าดับ 

3) ระเบียบว่าด้วยการบริหารประมาณรายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559              
ข้อ 15 (1) ในกรณีที่หน่วยงานที่มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้กรณีที่หน่วยงานรับงบประมาณ ไม่สามารถ
ด าเนินการ ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายส าหรับโครงการหรือกิจกรรมภายใต้
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านัก
งบประมาณ ทั้งนี้ ให้เสนอ รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอ
ส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบ
แผนฯ คือการเปลี่ยนโครงการที่น าเอาโครงการที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                  
มาด าเนินการใช้เงินเหลือจ่ายโดยต้องน าโครงการเข้าพิจารณาในการประชุม ก.บ.จ./ก.บ.ก.              
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนั้นน าเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ               
โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อเปูาหมายโครงการหรือกิจกรรมฯ เปลี่ยนแปลงไปใน
สาระส าคัญ ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณเพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติงาน                   
และแผนการใช้จ่ายเงิน 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว   
นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ  ส านักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)  

1. กิจกรรม 1 พัฒนาปรับปรุ งทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้  –                    
แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม. 166+000 – กม. 185+000 (เป็นช่วงๆ) ต.ห้วยผา อ.เมือง                  
จ.แม่ฮ่องสอน ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มด าเนินการจากด าเนินการในไตรมาสที่ 1                   
(ต.ค. – ธ.ค. 60) เป็นด าเนินการในไตรมาสที ่2 (ม.ค. – มี.ค. 61)  

2. กิจกรรม 2 พัฒนาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด – 
ห้วยงู  ระหว่าง กม. 156+600 – กม. 167+000 (เป็นช่วงๆ) ต.ปุาโปุง อ.สบเมย                    
จ.แม่ฮ่องสอนขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเริ่มด าเนินการ จากด าเนินการในไตรมาสที่  1               
(ต.ค. – ธ.ค. 60) เป็นด าเนินการในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 61) 
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เนื่องจาก โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยวขณะนี้อยู่ใน
ขั้ น ตอนก า ร จั ดห าผู้ รั บ จ้ า ง  แ ต่ ด้ ว ย ส ภ า พผิ ว ท า งมี ค ว าม เ สี ย ห า ย เ พ่ิ ม ขึ้ น                                
จากที่ได้มีการส ารวจและออกแบบเดิม จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการส ารวจ ออกแบบ                   
และจัดท าราคากลางใหม่ ประกอบกับระยะเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการจัดหาตาม
พระราชบัญญั ติ ก า รจั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง และการบริ ห า ร พัสดุ ภ าครั ฐ  พ . ศ . 2560                            
ท าให้กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างไม่ทันก่อหนี้ผูกพันตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ                  
ใช้จ่ายงบประมาณที่ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ และด าเนินการไม่ทันตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2561 จึงขอขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีขอท าการตกลงกับส านักงบประมาณ ให้เป็นภายในไตรมาสที่ 2  

2. โครงการเพิ่มปริมาณน้ า สร้างความชุ่มชื้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นายสนั่น เผือกพันธุ์ ส านักจัดการป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

กิจกรรมเพ่ิมปริมาณน้ า สร้างความชุ่มชื่นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
งบประมาณ 12,112,800 บาท เป็นการก่อสร้างฝายชะลอแบบกึ่งถาวร จ านวน 136 แห่ง 
งบประมาณ 4,664,800 บาท และก่อสร้างฝายถาวร จ านวน 100 แห่ง งบประมาณ 
7,448,000 บาท ซึ่งส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นหน่วยด าเนินการ 
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินการ จากเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 60) 
เป็นเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 61 ) ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ก าหนดให้มีการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดระบบ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการเพ่ิมปริมาณน้ า                
สร้างความชุ่มชื้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2561 เป็นกิจกรรมส าคัญ                
ในการสร้างฝายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 จ านวน 1 ,500 แห่ง                     
หากด าเนนิการโครงการแล้วเสร็จจะช่วยสร้างชุ่มชื้นแก่พ้ืนที่ปุาและสร้างเสริมระบบนิเวศ
แก่พ้ืนที่ปุาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดได้เป็นอย่างดี ด าเนินการสร้างฝายชะลอแบบกึ่งถาวรและ
ฝายถาวรในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ได้มีการทบทวนและตรวจสอบค่าพิกัดของฝาย
แต่ละแห่ง เนื่องจากพบว่าสภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนินการสร้างฝายแต่ละจุดนั้นมีสภาพ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้เคยมีการส ารวจพิกัดในชั้นค าของบประมาณ ประกอบกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงได้ร้องขอให้มีการจัดท าฝาย
แตกต่างไปจากเดิม ท าให้จุดพิกัดที่จะก่อสร้างฝายไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ที่เป็นจริง 
ในปัจจุบัน เมื่อหน่วยงานได้ทบทวนพิกัดที่ตั้ งฝาย  จึงต้องด าเนินการขออนุญาต                      
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ตามระเบียบที่ก าหนด ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า
จากแผนการด าเนินการที่ก าหนดไว้  

นายทวีศักดิ์ ขันธราช ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
โครงการเพ่ิมปริมาณน้ า สร้างความชุ่มชื้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรม

เพ่ิมปริมาณน้ า สร้างความชุ่ มชื่นกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน  1 งบประมาณ 
28,295,000 บาท ซึ่ งส านั กบริหารพ้ืนที่ อนุ รั กษ์ที่  16 เป็นหน่ วยด า เนิ นการ                          
ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินการจากเริ่มด าเนินการในไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 60)เป็น
เริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 61 ) การด าเนินการสร้างฝายชะลอแบบกึ่งถาวรและ
ฝายถาวรในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ได้มีการทบทวนและตรวจสอบค่าพิกัด              
ของฝายแต่ละแห่ง พบว่าสภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนินการสร้างฝายแต่ละจุดนั้นมีสภาพ
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เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้เคยมีการส ารวจพิกัดในชั้นค าของบประมาณ ความต้องการ              
ของประชาชน เมื่อหน่วยงานได้ทบทวนพิกัดที่ตั้งฝาย จึงต้องด าเนินการขออนุญาต                
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ตามระเบียบที่ก าหนด ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า
จากแผนการด าเนินการที่ก าหนดไว้ การด าเนินการอยู่ในระหว่างขออนุญาตใช้พ้ืนที่จาก            
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช และกรมปุาไม้ คาดว่าการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จะ
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 ทั้งนี้ กิจกรรดังกล่าว ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์             
ที่ 16 ด าเนินการเองโดยให้หน่วยงานภาคสนามด าเนินการจึงไม่มีเงื่อนไขในการก่อหนี้
ผูกพันคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการสิ้นภายใต้ไตรมาสที่ 2 จึงขอขยายเวลาการปฏิบัติงาน
ตามโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ขอท าความตกลงกับ               
ส านักงบประมาณ ให้เป็นภายในไตรมาสที่ 2  

โครงการเพ่ิมปริมาณน้ า สร้างความชุ่มชื้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรม
เพ่ิมปริมาณน้ า สร้างความชุ่มชื่นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งส านักจัดการทรัพยากร
ปุาไม้ที ่3 (ล าปาง) เป็นหน่วยด าเนินการ งบประมาณ 23,696,400 บาท ขอเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาด าเนินการจากเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 60) เป็นเริ่มเริ่ม
ด าเนินการในไตรมาส ที่ 2-3 (ม.ค.-เม.ย.61) ได้มีการทบทวนและตรวจสอบค่าพิกัดของฝาย
แต่ละแห่ง พบว่าสภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนินการสร้างฝายแต่ละจุดนั้นมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมที่ ได้ เคยมีการส ารวจพิกัดในชั้นค าของบประมาณประกอบกับความต้องการ                       
ของประชาชนในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงได้ร้องขอให้มีการจัดท าฝายแตกต่างไปจากเดิม                
ท าให้จุดพิกัดที่จะก่อสร้างฝายไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ที่ เป็นจริง  ในปัจจุบัน                        
เมื่อหน่วยงานได้ทบทวนพิกัดที่ตั้งฝาย จึงต้องด าเนินการขออนุญาต กรมปุาไม้ ตามระเบียบ
ที่ก าหนด ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าจากแผนการด าเนินการที่ก าหนดไว้ การด าเนินการอยู่ใน
ระหว่างขออนุญาตใช้พ้ืนที่กรมปุาไม้ คาดว่าการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ จะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 
31 มกราคม 2561 ทั้งนี้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ล าปาง) ด าเนินการวิธี                      
E – Bidding ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน คาดว่าจะด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จทั้งโครงการ
สิ้นไตรมาสที่ 2 จึงขอขยายเวลาการปฏิบัติงานตามโครงการ ในแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ ให้เป็นภายในไตรมาสที่ 2  

3. โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร   

นายกฤษนันท์ ทองทิพย์ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมที่  3  เ พ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตล า ไย                  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพ่ือการส่งออกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
งบประมาณ 300,000 บาท ขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์              
มีการปรับปรุงแบบให้เหมาะสมโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้ท าการวิจัยมาแล้ว และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย              
ได้ท าการปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม และไม่สามารถจัดส่ง 
รายละเอียดครุภัณฑ์ได้ทันในไตรมาสที่ 1 อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถจัดหาครุภัณฑ์
และก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 2 

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน 

ให้น าหลักฐานการประสานงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ใช้ประกอบขอปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 



 

  -๑๑- 
 
ที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ        

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยปรับแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 
162,705,200 บาท 

    

3.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)             
ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ                  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) มีอ านาจ
หน้าที่ก าหนดกรอบนโยบายและวางแผนระบบในการบริหารงานภาค    
ก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา               
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล                     
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และมีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  พ.ศ. 2561-2564                
โดยก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 ให้แผนทัน
สถานการณ์ และใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                 
ของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค 
เพื่อเป็นแผนชี ้น าการพัฒนาในภาพรวมของพ้ืนที่ การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด                
ให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพ้ืนที่การขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนา มุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนา                      
ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การเสนอแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด                 
ให้เสนอในช่วงปีแรกของแผน ส าหรับการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด            
ให้ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีนัยส าคัญที่มีผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายของกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง            
มากขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนทุกปี  

นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด                  
เป็นแผนที่มีการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาหรือความ
ต้องการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพ้ืนที่ และต้องมีขอบเขตการด าเนินการหรือ
ได้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และนโยบาย ก.บ.ภ. ก าหนดให้การจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดต้องด าเนินการการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การประชุม
ประชาคม เวทีระดมความคิดเห็น ก.บ.ภ. ได้ก าหนดกรอบการท างาน (timeline)                
ให้กลุ่มจังหวัดส่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ต่อมาส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว 6878 ลงวันที่               



 

  -๑๒- 
 

20 ธันวาคม 2560 แจ้งให้กลุ่มจังหวัดส่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 

ก.บ.ภ. ได้ก าหนดองค์ประกอบของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย                
2 ส่วนหลัก คือ (1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา และ (2) ประเด็นการพัฒนา 

1. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
- ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม - ความมั่นคง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงส าคัญ พร้อมเหตุผล
ประกอบ และข้อมูลสนับสนุนที่แสดงให้เห็นศักยภาพ/ระดับความรุนแรงของปัญหา 

 - ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ 
 - ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 

2. ประเด็นการพัฒนา 
 - บทวิเคราะห์ (ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ) 
 - เปูาหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 - ประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สอดคล้องกับประเด็นการ

พัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค ศักยภาพ โอกาส ปัญหา             
ความต้องการของพ้ืนที่ และจัดล าดับความส าคัญ มีวัตถุประสงค์และแนวทางที่ขับเคลื่อน
การพัฒนาให้ส าเร็จตามเปูาหมาย มีแผนงานส าคัญที่ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา                    
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี               
(พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562             
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอไรซอนวิลเลจ
แอนด์รีสอร์ทเชียงใหม่ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ประกอบด้วย คณะท างานด้านการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผู้แทนส่วนราชการ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน              
จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน ในการประชุมดังกล่าว นางอัจฉรา สันธนาภรณ์ 
ผู้อ านวยการส่วนงานยุทธศาสตร์พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 ส านักพัฒนาเศรษฐกิจ               
และสังคมภาคเหนือ ได้น าเสนอ (ร่าง) ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 นายฉัตรบูล ตันเรือง นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ ส านักจัดท า
งบประมาณเขตพ้ืนที่ 10 ได้น าเสนอแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562ของกลุ่มจังหวัด และผู้แทนส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้น าเสนอการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               
และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .  2562 ซึ่ ง คณะท า ง านกลุ่ มภ ารกิ จ  (Cluster) ทั้ ง  5 ด้ าน                      
ได้แก่ คณะท างานด้านการค้า การลงทุน และต่างประเทศ คณะท างานด้านการท่องเที่ยว 
คณะท างานด้านเกษตร คณะท างานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้ร่วมกันพิจารณายุทธศาสตร์การของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ



 

  -๑๓- 
 

ตอนบน 1 รวมถึงโครงการต่างๆ ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในกลุ่มจังหวัดในแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้น าร่างแผนพัฒนา    
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เข้ารับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้เข้าประชุมได้น าเสนอปัญหา 
ความต้องการและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เช่น 

- ขอให้กระจายรายได้การท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองในกลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น 
- ขอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางเชื่อมไปยังจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเส้นทางเชื่อมไปยังแม่สอด จังหวัดตาก 
- ขอให้มีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ 2 
- จังหวัดเชียงใหม่ต้องเชื่อมโครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางการค้าการลงทุนการ

ท่องเที่ยวไปยัง 3 จังหวัด (จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง) 
- ควรจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ตลอดปี ไม่ใช้เฉพาะแต่ฤดูกาลท่องเที่ยว 
- ควรเน้นพัฒนาบุคลากรในกลุ่มจังหวัดให้รองรับกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ของกลุ่มจังหวัด 
- การพัฒนากลุ่มจังหวัดควรยึดโยงกับ One Belt One Road โดยเชื่อม

โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางมอเตอร์เวย์ เชียงใหม่ – เชียงราย เพ่ือเชื่อมไปยัง R3A 
ทั้งนี้ ความต้องการและข้อเสนอแนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมทางระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2578)/                 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)/ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ป ี

แผนพัฒนาฯ 
 ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคเหนอื 
ยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบรกิารต่อเนือ่งใหมี้
คุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างย่ังยืน และกระจายประโยชน์
อย่างทั่วถงึ รวมทั้งต่อยอด การผลิตสินค้าและบริการ 
ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง
คุณค่าและความโดดเด่น
ด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบรกิารต่อเนือ่ง 
ให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างย่ังยืน และกระจาย
ประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ              
ที่มีศักยภาพสูงดว้ยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ 
เชื่อมโยง สร้างเครอืข่าย 
การค้า การลงทุน และ
การค้าชายแดนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน  
ทั้งในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงกับ
อนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของ
ภาค 



 

  -๑๔- 
 

 

ทั้ งนี้  ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน  1                      
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังคงเป็น
ประเด็นเดิม รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด ยังคงเหมือนเดิม ส่วนที่ปรับเปลี่ยนคือโครงการ  

อย่างไรก็ตาม ก.บ.ภ. ได้ปรับองค์ประกอบของการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดใหม่ 
เนื่องจากแนวคิดการจัดท าแผนเปลี่ยนจาก Strategic Plan เป็น Comprehensive Plan 
องค์ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาใหม่ไม่มีวิสัยทัศน์แต่เปลี่ยนเป็นเปูาหมายการพัฒนา 
แต่กลุ่มจังหวัดสามารถน าเสนอวิสัยทัศน์ไว้ในเล่มได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
เป็นสิ่งที่ประชาคมกลุ่มจังหวัดเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งแบบฟอร์มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด                   
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีก าหนดให้กรอกเปูาหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประเด็น
การพัฒนา ดังนั้นจึงเสนอให้ก าหนดเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

 

การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
เกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ 

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ 
จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้
ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการและมีส่วนร่วม
ตอบสนองต่อการพัฒนา
และใช้ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืนและเป็นธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยงสร้างเครือข่าย การค้า 
การลงทุน และการค้าชายแดนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทั้งใน
และต่างประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน 
และการค้าชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์  
เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนา
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล บนพ้ืนฐาน  
ความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน  

ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตรสู่
ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 



 

  -๑๕- 
 

สรุปงบประมาณโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน  1 (พ.ศ.  2561 - 2564)                 
ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

3.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ                 
พ.ศ. 2560 ก าหนดให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีอ านาจ
หน้าที่ ในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด การจัดท าและบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการแบบบูรณการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ก.บ.ภ.มีมติ
เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้กลุ่มจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ                
กลุ่มจังหวัด ทีม่ีลักษณะ ดังนี้ 

1) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
2) มีการเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีของกลุ่มจั งหวัด               

กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณรวม 4 ปี 
กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการ

(Function) 
รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สรา้งคณุค่าและความ
โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ 

16 1,177,651,100 845,000,000  2,022,651,100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง
สร้างเครือข่าย การค้า การลงทนุ และการค้า
ชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งใน
และต่างประเทศ 

25 2,142,476,680  2,142,476,680 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาเกษตร
มูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและตา่งประเทศ 

6 646,284,420   646,284,420 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการและมสี่วนร่วม ตอบสนองต่อการ
พัฒนา 
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

9 683,558,700 17,701,171,440 18,384,730,140 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ   

1 20,000,000  20,000,000 

รวม 57 4,669,970,900 18,546,171,440 23,216,142,340 



 

  -๑๖- 
 

3) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดจะต้องสอดคล้อง                
และเชื่อมโยงกับแผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โครงการที่ด าเนินการ              
โดยกลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดซึ่งจะเสนอเป็นค าขอ
งบประมาณของกลุ่มจังหวัดจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

(1) โครงการจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดและ ก.บ.ก ต้องเสนอโครงการโดยมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ                 
เพ่ือเสนอ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลแต่ละภาคพิจารณา แล้วเสนอ ก.น.จ. พิจารณากลั่นกรอง 
และเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดย ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ.              
จะให้ความส าคัญและพิจารณาเห็นชอบโครงการที่กลุ่มจังหวัดจัดท าเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค 
ศักยภาพและปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นส าคัญ 

(2) แผนงานโครงการต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน หรือสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด 

(3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งทางด้านเทคนิค (วิธีการ
หรือรูปแบบที่ใช้ในการด าเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงาน 
บุคลากร การบริ หารความเสี่ ย ง  และการบริหารจั ดการ )  ด้ านงบประมาณ                         
(ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ) ด้านระยะเวลา                 
ที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้ง การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก              
และเชิงลบในการด าเนินโครงการ ซึ่ง ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ.  จะพิจารณาและ                
ให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการที่มีความพร้อมในการด าเนินโครงการเท่านั้น 

(4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่า ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการที่คาด
ว่าจะได้รับทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อาทิ จ านวนประชากร จ านวนเกษตรกร พ้ืนที่เพาะปลูก รายได้ ฯลฯ โดยเฉพาะในส่วน
ของผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี 

(5) โครงการจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ. 
ก าหนด    โดยกรณีที่เป็นโครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงาน
รวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขป พร้อมด้วยเอกสารยืนยันว่าสามารถด าเนินโครงการ                  
ได้ทันทีหลังผ่านการพิจารณาของ ก.บ.ภ.  

(6) โครงการจะต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณา      
ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้ หากโครงการใดไม่มีรายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย 
โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

(7) โครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องแสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป รวมทั้งต้องมีร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างกลุ่มจังหวัด                
กับหน่วยงานดังกล่าวในการขอตั้งงบประมาณ และการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการต่อไป โดยมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงแนบมาพร้อมกับค าขอโครงการ หากไม่มี
เอกสารบันทึกข้อตกลงแนบมา โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

(8) ก.บ.ก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
มากกว่าหนึ่งปีได้ โดยต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องมากกว่าหนึ่ง
ปีว่าหากไม่ด าเนินการต่อเนื่องจะส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างไร                  
และโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่าหนึ่งปี ต้องมีการเตรียมการ



 

  -๑๗- 
 

ล่วงหน้าก่อนที่จะเสนอค าขอโครงการ เช่น การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  (EIA) 
การศึกษา/ออกแบบส าหรับการจัดท าโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เขียนแบบ
ก่อสร้าง เป็นต้น เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

(9) โครงการที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับ
การอนุมัติ/อนุญาต จากเจ้าของพ้ืนที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ              
เช่น โครงการที่จะต้องเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่อุทยาน ปุาไม้ เป็นต้น รวมถึงโครงการ                
ที่จะต้องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยยื่นเอกสาร/หลักฐานยืนยัน                
การ  ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ และ/หรือเอกสารการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาพร้อมกับค าขอโครงการหากไม่มีเอกสาร/หลักฐานยืนยัน 
โครงการนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา  

(10) โครงการต้องไม่มีลักษณะดังนี้ 
(10.1) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่าย                   

แก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

(10.2) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน และกลุ่มเปูาหมายต้องไม่ใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้าน
ความม่ันคง และวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดโดยขอบเขตของกิจกรรม
จะต้องไม่ซ้ ากับภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง 

(10.3) โครงการจะต้องไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัด          
กลุ่มเป็นโครงการเดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน 

(10.4) โครงการต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็น
กิจกรรมที่มีข้อผูกพันกับต่างประเทศในเรื่องการเจรจาด้านการค้าและการลงทุน การ
ท่องเที่ยว และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดจะต้องมี
แผนด าเนินงาน ที่สะท้อนถึงประโยชน์จากการไปราชการต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
กรณีที่ไม่ได้มีข้อผูกพันกับต่างประเทศ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการ
ด าเนินงาน เช่น การเพ่ิมประเทศคู่ค้า การท าสัญญาเป็นบ้านพ่ีเมืองน้อง เป็นต้น รวมถึง
จะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ภายหลังจากการเดินทางไปต่างประเทศเสนอต่อ 
อ.ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. เพื่อรับทราบ ผลการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อแนวทางการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเป็นประโยชน์กับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

(10.5) โครงการต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงหรือซ่อมแซม
อาคารสถานที่ของส่วนราชการ 

ทั้งนี้ คณะท างานด้านการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                   
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 



 

  -๑๘- 
 

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผลการหารือร่วมกันของฝุายเลาขานุการ ก.บ.ภ. 
เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2560 กรอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-ceiling) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
จ านวน 884,200,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างไรก็ตาม ส านักงานเลขานุการ ก.บ.ภ. ได้ประมาณการกรอบการจัดสรร
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 408.35 ล้านบาท 

 
 
 

 
 
 
 
 

จากกรอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เบื้องต้น (Pre-Celling) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท าโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562   
จ าแนกตามประเภทงบประมาณได้ ดังนี้ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด งบประมาณ (บาท) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 884,200,000 
จังหวัดเชียงใหม่ 781,361,800 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 502,941,000 
จังหวัดล าปาง 515,737,600 
จังหวัดล าพูน 431,283,600 

รวม 3,115,524,000 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  (หน่วย : ล้านบาท) 

งบกลุ่มจังหวัดที่ได้รับ 

การจัดสรร 

งบบริหารจัดการ 

ของกลุ่มจังหวัด 

งบกลุ่มจังหวัด 

รวมงบบริหารจัดการแล้ว 

403.35 5.00 408.35 

ประเภท จ านวน (บาท) ร้อยละ 

งบลงทุน 625,844,300 70.78 

งบด าเนินงาน 235,731,861 26.66 

งบรายจ่ายอ่ืนๆ 22,623,840 2.56 

รวม 884,200,000 100 



 

  -๑๙- 
 

บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ส าหรับแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กลุ่มจังหวัดขอรับการ
สนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
จังหวัดส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด 
เส้นทางการท่องเที่ยว และเส้นทางส าคัญของจังหวัด  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพัฒนา จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ งบด าเนินงาน 
(บาท) 

งบลงทุน 
(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น 
(บาท) 

สัดส่วน 
(%) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

3 165,029,100 73,781,000 91,248,100 - 18.66 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน 
และการค้าชายแดน 

10 431,536,680 84,774,840 343,138,000 -3,623,840 48.81 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูง 

2 104,524,420 37,066,220 53,458,200 14,000,000 11.82 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 178,109,800 40,109,800 138,000,000 - 20.14 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ 

 5,000,000   5,000,000 0.57 

  รวม 20 884,200,000 235,731,860 625,844,300 22,623,840 100 



 

  -๒๐- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะ ๒๐ ปี                    
(พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๕๗๙) 

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ                

กับสถาบันการศึกษาในการจัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation 
Center : ROC) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตกลงร่วมมือในการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) เพ่ือสนับสนุน
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน              
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติหลักการ
โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ซึ่งก าหนดกรอบการด าเนินงานและสนับสนุนงบประมาณในกลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) จังหวัดเชียงใหม่                      
ได้ท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเป็นที่ปรึกษาส าหรับด าเนินโครงการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579)                 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี 
ต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ทั้ง 4 จังหวัด (เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน) และจัดประชุมเพ่ือน าเสนอร่างแผนดังกล่าวต่อผู้แทน     
จากหน่วยงาน องค์กร กลุ่มภาคประกันสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง              
จาก 4 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน) จ านวน 1 ครั้งแล้ว ดังนั้นจึง
น าเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)        
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและพิจารณาให้ความชอบ 

นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประเด็นส าคัญในการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
1. เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขยายตัวช้าช่องว่างการเติบโตกับ

ส่วนกลางห่างกันมากขึ้น 
- โครงสร้างพ้ืนฐานยังมีปัญหารูปแบบขนส่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
- ขาดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
- การลงทุนของเอกชนชะลอตัวมาก 
2.ยังมีความยากจนมากในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดอ่ืนๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่

สูง/ปุาเขา ซึ่งขาดกรรมสิทธิ์ที่ท ากิน/ขาดแล่งน้ า  
3. ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                   

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในอันดับที่ 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในอันดับที่ 76 จังหวัดล าปาง           
อยู่ในอันดับที่ 26 และจังหวัดล าพูนอยู่ในอันดับที่ 42 

4. เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าเฉลี่ยของประเทศ ท าให้ผลิตภาพการผลิต             
ของกลุ่มจังหวัดลดลง รัฐบาลและวัยแรงงานแบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 



 

  -๒๑- 
 

5. เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความจ าเป็นต้องน า เทคโนโลยี                 
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับการท าธุรกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

6.ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปุาไม้ เสื่ อมโทรม ในปัญหาหมอกควันและ                              
ฝุุนละอองขนาดเล็กกระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาก 
แต่ในปี 2560 เบาบางลงโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดเหนือบน 1 ช่วง 20 ปี                
ที่ผ่านมา 

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญในรอบ 20 ปีท่ีผ่านมา 

 
โอกาส ศักยภาพและความท้าทายของกลุ่มจังหวัดเหนือบน 1 อีก 20 ปีข้างหน้า 

ประเด็นที่ 1 เมียนมาร์มีศักยภาพการเติบโตสูงอีก 30 ปีจะโตจากปัจจุบัน 5 เท่า 
หากทีการบริหารจัดการที่ดี ขนาดเศรษฐกิจเมียนมาร์ปี 2030 (2573) จะขยายตัวจาก 
45,000 ล้าน USD ปี 2010 เป็นขนาด 300,000 ล้าน USD เพ่ิมจาก (2553) หรือโต 
กว่า 5 เท่า สร้างงานภาคเกษตร 10 ล้านต าแหน่ง คนจนลดลง 18 ล้านคน เศรษฐกิจโต 
ร้อยละ 8 ต่อปี จากปัจจุบันที่โตร้อยละ 6.3 ต่อปี ท าให้รายต่อหัวเพ่ิมจาก 1,300 USD 
ต่อคน (42,250 บาท) ปี 2553 เป็น 5,1000 ล้าน USD (165,750 บาท) ในปี 2573 
เมียนมาร์จะเติบโตเช่นเวียนนามในปัจจุบัน โดยเศรษฐกิจจะโตประมาณปีละ 10% องค์กร
ระหว่างประเทศประมาณกว่าว่าเมียนมาร์มีความต้องการเงินลงทุนจนถึงปี 2030 (2573) 
650,000 ล้าน USD (21.125 ล้านล้านบาท) เป็นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
320,000 ล้าน USD (10.4 ล้านล้านบาท) 

ประเด็นที่ 2 บทบาทของจีนที่มีติอกลุ่มจังหวัดเหนือบน 1 อีก 20 ปีข้างหน้า 
 - ประเทศจีนยังเติบโตสูง GDP โตเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6.5 ต่อปี เพ่ือให้

รายได้ต่อหัวของ คนจีนเพ่ิมขึ้น 1 เท่าตัวทุก 10 ปี ตามแผนพัฒนาฯ ของจีน ไทยและ
กลุ่มจังหวัดเหนือบน 1 ยังได้ประโยชน์ขากก าลังซื้อของจีนที่อยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับ
เศรษฐกิจสหรัฐ ยูโร และญี่ปุุน นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และเทคโนโลยีด้านการค้า/                  
การช าระเงินจะหลั่งไหลเข้าประเทศไทยและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยเฉพาะ

เชียงใหม่ 
- ถนนวงแหวนรอบ 3 ทางลอดในจุดตัด 
- พืชสวนโลก/โรงแรม/อพาต์เมนท์ 
- ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
- ไนท์ซาฟารี 
- อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ 
- อาคารมหาวิทยาลัยต่างๆ/หน่วยงาน 
- ขยาย/ปรับปรุงถนนเชื่อมจังหวัดใกล้เคียง 

ล าปาง 
- ถนน bypass อ้อมเมือง 
- ย้ายศาลากลาง 
- ขยาย/ปรับปรุงถนนเมือง-แจ้ห่ม-วังเหนือ 
- มหาวิทยาลัย มธ./ราชภัฏ/หน่วยงานราชการ 
 

ล าพูน 
- ถนนตัดใหม ่
- ปรับปรุง/ขยายถนน ดอยหล่อ-ปุาซางเมือง บ้านโอ่ง-ทุ่งหัวช้าง-ลี้ 
- ย้ายศาล/ศาลากลาง 
- อาคารหน่วยราชการ 
- เข้ ามาลงทุนในนิ คมอุตสาหกรรม สร้ างบ้ านรอบๆนิ คม
อุตสาหกรรม/Superstore 

แม่ฮ่องสอน 
- ขยาย/ปรับปรุงถนน/ราดยางลดความลาดชัน อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน-ปาย ,วัดจันทร์–ปาย อ.สบเมย-ท่าสองยาง 
ราดยางถนนให้เดินทางสะดวกขึ้น 
- ก่อสร้างอาคารหน่วยราชการ 
 



 

  -๒๒- 
 

จังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นในช่วง 20 ปีข้างหน้า ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญคือ 1) เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 2) Belt and Road 3) เทคโนโลยี IT ด้านการค้า/การ
ช าระเงิน และ4) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ  Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) ที่ เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ASEAN 10 
ประเทศ กับคู่ภาคี6 ประเทศคือ จีน ญี่ปุุน  เกาหลีใต้  อินเดีย ออสเตรเลียเลีย                       
และนิวซีแลนด์ (ASEAN +6) ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศและ                 
กลุ่มจังหวัดเหนือบน 1 การบริหารจัดการอยู่ภายใต้กรอบนโยบายระดับชาติ 

- รถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-หลวงพระบาง-เวียงจันทร์-หนองคาย-กรุงเทพ
มาเลเซีย-สิงคโปร์ จะเป็นรูปแบบส าคัญการขนส่งที่ส าคัญในการน านักท่องเที่ยว                       
จีนจากกรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางเจา และมณฑลตะวันตกของจีนเข้าไทย ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ-กรุงเทพ รวมทั้งสามารถเดินทางไปมาเลเซียและสิงคโปร์ 

ประเด็นที่  3  กลุ่ มจั งหวัดทั้ ง เหนือบน  1 มีศั กยภาพเป็น  HUB การบิน                   
ของ ASEAN+6 

- โครงสร้างการเดินทางเปลี่ยนแปลงจากเดิม ใช้รถไฟ รถทัวร์ รถตู้ มาเป็น
เดินทางดว้ยสายการบินต้นทุนต่ าและต้นทุนการท่องเที่ยวลดลง 

- ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน 
- อิทธิพลของภาพยนตร์  Lost in Thailand และค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว                

ในภาคเหนือคุ้มค่าเมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ท าให้นักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเข้าสู่
จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง 

- ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ครึ่งกลางของ GMS 
ที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางบินฉันเอเชียเหนือ 

- เปิดเส้นทางบิน เชียงใหม่-สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ท าให้มีนักท่องเที่ยว
สิงคโปร์/มาเลเซีย เพ่ิมข้ึน 

ป ร ะ เ ด็ น ที่  4  มี ศั ก ย ภ า พ  Education Hub ข อ ง ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ  GMS
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น  Hub การศึกษาของ GMS โดยเฉพาะแก่นักศึกษาจีน                  
และเมียนมาร์ 

โอกาสและการวางจุดยุทธศาสตร์ของจังหวัดเหนือบน 1 ในอีก 20 ปีข้างหน้า 

- เมียนมาร์จะเติบ โตจากเงินลงทุนโดยตรง  (Direct Investment)  จาก
ต่างประเทศ เช่นเดียวกับ จีน เวียดนาม 

- ความเจริญของเมียนมาร์จะกระจายสู่หัวเมืองหลักของเมียนมาร์และจังหวัด
แม่ฮ่องสอนจะต้องเชื่อมกับเมียนมาร์ด้านการค้าชายแดน เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการ
เติบโตของเมียนมาร์ในอนาคต เพราะอยู่ใกล้เมือง LoiKew และ Nye Pyi Taw ซึ่งท าให้
การค้าชายแดนทั้งที่อ าเภอขุนยวมและสบเมย เป็นเครื่องจักรในการเติบโต (engine of 
growth) สร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในอนาคตอีกทางหนึ่ง ควบคู่กับนักท่องเที่ยวร่วมกับเมียนมาร์ เพราะกลุ่มจังหวัด                
เหนือบน 1 มีความได้เปรียบเรื่องที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการบินของ ASEAN +3 สะดวก
ส าหรับการเปลี่ยนเที่ยวบินต่อไปเมียนมาร์ และ/หรือเดินทางด้วยรถยนต์ผ่านแม่ฮ่องสอน                   
เข้าเมียนมาร์ 

- เศรษฐกิจเมียนมาร์ที่เร่งตัวกว่าไทยจากเงินทุนต่างประเทศ จะท าให้เงินเฟูอ 
และค่าแรงของเมียนมาร์เพ่ิมขึ้นเร็วกว่าไทย ส่วนต่างระหว่างหักจากระหว่างไทยและเมียนมาร์
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จะแคบลง แรงงานเมียนมาร์จะเข้ามาท างานที่ไทยน้อยลง  แต่ละงานที่กลับบ้าน               
ยังมีคนนิยมสินค้าไทย 

- เร่งด าเนินการสร้างมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย และเพ่ิมส่วนขยายไปถึง
อ าเภอเชียงของ และเจรจากับสปป.ลาวและจีน เพ่ือปรับปรุงถนนR3A (เชียงของ-บ่อเต็น
แขวงหลวงน้ าทา) ให้เดินทางสะดวกเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-บ่อเต็น-หลวงน้ าทา
หลวงพระบาง-เวียงจันทร์-หนองคาย-กรุงเทพ เพ่ือเชื่อมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ/การลงทุน
กับรถไฟความเร็วสูงสายนี้ 

- ถนนมอเตอร์เวย์นี้จะประหยัดเวลาขนส่งสินค้าจากกรุงเทพ -บ่อเต็น-เชียงรุ้ง               
เมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน ท าให้จังหวัดล าปางเป็น Hub การขนส่งทางบก และสามารถ
ขนส่งสินค้าจากเมียวดีสู่จีนยังประหยัดเวลาและต้นทุนรวม ทั้งสะดวกในการขนส่งสินค้า
จากกรุงเทพไปส่งออกท่ีอ าเภอขุนยวม สบเมย ผ่านถนนสายอ าเภอเทิน-อ าเภอลี้ 

- อีก 20 ปีข้ างหน้าจะมีผู้ เดินทางเข้ ากลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตนบน 1                 
มากโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ โดยช่วง 10 ปี แรกจะขนส่งทางเครื่องบินเป็นส าคัญ             
และรถไฟเร็วสูงในอีก 10 ปีต่อไปเช่นปี 2570 และปี 2575 จะมีผู้โดยสารผ่าน                   
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 16- 20 ล้านคน และ 20-30 ล้านคน คนตามล าดับ (อัตรา
เติบโตต่ าเพียงร้อยละ 50.0- 7.5) ดังนั้นมีความจ าเป็นจะต้องวางต าแหน่งที่ตั้งของเมือง                 
ในระยะยาว ได้แก่ ตัวเมืองเก่า สนามบินแห่งใหม่ และศูนย์ธุรกิจหรือเมืองใหม่ เพ่ือหาจุด 
ที่ตั้งท่ีเหมาะสม 

- ตัวเมืองเก่ามีความจ าเป็นต้องรักษาไว้ โดยใช้กฎระเบียบและความร่วมมือ              
ของประชาชนมาบริหารจัดการ เพราะมีคุณค่าทางศิลปะ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
สามารถยกระดับเป็นมรดกโลกได้ และมีคุณค่าสูงทางการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว
ชาวตะวันตกทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะกลับมาท่องเที่ยวหลังฟ้ืนตัวจากวิกฤต
เศรษฐกิจโลก 

- ศูนย์ธุรกิจและ/หรือเมืองใหม่คนอยู่ในบริเวณที่ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของ เมื อ ง เก่ า  ซึ่ ง เป็ นที่ ร าบกว้ า งอยู่ ร ะหว่ า ง เมื อ ง เก่ ากับสนามบินแห่ ง ใหม่                               
(อ. แม่ออน เชียงใหม่ หรือ อ.บ้านธิ ล าพูน) และใกล้แนวก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 
เชียงใหม่-ล าปาง-เชียงราย ส าหรับจุดที่เหมาะสมของศูนย์ธุรกิจ/เมืองใหม่ควรขึ้นอยู่กับ
ความเห็นของภาคเอกชนและประชาชน โดยภาครัฐควรสนับสนุน การวางแผนเมือง             
และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ เช่น ถนน และสาธารณูปโภคต่างๆ 

- ส าหรับบริเวณรอบๆ สนามบินควรสงวนพ้ืนที่ไว้ เพ่ือการขยายสนามบินใน
อนาคตและกิจกรรมของสนามบิน เช่น เสียงจะไม่รบกวนผู้อยู่อาศัย 

- ใช้ประโยชน์ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ให้เต็ม
ศักยภาพ ใช้โอกาสจากยุทธศาสตร์จีนที่จะเชื่อมเส้นทางอากาศตามโครงการ Belt and 
Road ทางอากาศ รวมทั้งส่งเสริมผลักดันให้สนามบินเชียงใหม่สามารถเชื่อมโยงทางการ
บินกับประเทศต่างๆมากขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับและพัฒนาศักยภาพของสนามบินให้เป็น
Aviation Hub ของ ASEAN +6 และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่อเนื่อง
ข้าวกับการท่องเที่ยวของ CLVM และพัฒนาต่อเชียงใหม่เป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติของ ASEAN +6 

- มหาลัยต่างๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาเป็น Hub การศึกษา
ของเมียนมาร์และจีนอยู่แล้วทางด้านสังคม/วิทยาศาสตร์ และมีโครงการที่จะพัฒนา                 
ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น Hub FinTech/Big data ของประเทศใน CLVM ของจีน
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รวมทั้งจัดตั้งวิชาวิศวกรรมการบิน และการใช้ digital มาประยุกต์กับการท่องเที่ยว 
(Smart Tourism) 

- ใช้เทคโนโลยีด้าน E-commerce ในเชิงรุก โดยการน าสินค้าของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 เช่น ล าไยไปขายในจีนผ่าน E-commerce 

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี(2560-2579) ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 กับ SDGs 

ได้น าเปูาหมายของ SDGs มาท ายุทธศาสตร์ 20 ปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ในรูปแบบประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนงาน/โครงการ โดยพัฒนาใน 3 มิติ              
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายของ SDG เช่น 

- เปูาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบที่ 
- เปูาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหยบรรลุเปูาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่

ดีขึ้นและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
- เปูาหมายที่ 6 ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่าง

ยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน 
- เปูาหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็น              

ไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 
- เปูาหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการ

ปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม 
- เปูาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
- เปูาหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
- เปูาหมายที่ 12 ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตการบริโภคยังยืน 
- เปูาหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยังยืนของระบบ

นิเวศบนบก จัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหยุดยั้ง                 
และฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

- เปูาหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนา      
ที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวม มีประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 

- เปูาหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลัง
แห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งในอีก 20 ปีข้างหน้า 
- เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนมีการพัฒนาที่มั่นคง               

และยังยืน (GDP โตประมาณ 6% ต่อปี) 
- ลดช่องว่างรายได้และสังคมมีความเหลื่อมล้ าน้อยลง 
- เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
- ระบบเศรษฐกิจขยายตัวบนฐานการบริการการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
- เชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับฐานเศรษฐกิจของจีนและ 

สปป.ลาว  
- บรรลุ เปู าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals 

(SDGs)) 
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กรอบความคิด : ท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1เป็น 
“ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงในภาคเหนือของประเทศ ด้วยการใช้ความคิด
สร้างสรรค ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี” 

เพ่ือพัฒนาให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูงในภาคเหนือของประเทศ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี” รวมทั้งลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคเหนือกลับกรุงเทพและมีการ
กระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม โดยด าเนินการดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ (Big Rock) สร้างรากฐานเศรษฐกิจใหม่และ
กระตุ้นการลงทุนต่อเนื่องของภาคเอกชนด้วยโครงการ Big Rock ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 โดยลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 

2. โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์  (Product Champion) เป็นการพัฒนาตาม 
Positioning และยกระดับคุณภาพการเติบโตด้วยการพัฒนาสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพ (Product Champion) 

3. การลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ (Gini) ด้วยการแก้ไขปัญหาความยากจน     
โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์  (Gini coefficient) รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ต่อคนต่อปี                     
รวมทั้งครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มาตรฐานความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จ.ป.ฐ.) ในแต่ละอ าเภอ                
เป็นตัวชี้วัดและจัดท าโครงการเพ่ือช่วยกลุ่มดังกล่าวให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ยกระดับ
ความสามารถและให้อยูอ่ย่างมีศักดิ์ศรี 

 

ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560- 2579) 

 

 
 

วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงในภาคเหนือของประเทศโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

พันธกิจ 1. เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค 
2. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
3. เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน การแข่งขันด้านการเกษตรโดยใช้นวัตกรรม เพ่ือแปรรูปในการ
สร้างราคาเพ่ิม 
4. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างราคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
5. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยังยืน 
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 

เป้าหมาย 1. จ านวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายได้ท่ีเหมาะสม 
2.เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่มในสังคมเพ่ิมขึ้น 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
4.ปุาต้นน้ าเพิ่มข้ึน การกักเก็บน้ าแหล่งน้ าใหม่เพ่ิมข้ึน คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 





 


