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คำานำา
	 สำ�นักบริห�รยุทธศ�สตร์กลุ่มจังหวัดภ�คเหนือตอนบน	 1	 เป็นหน่วยง�น

อำ�นวยก�รและประส�น			ก�รปฏิบัตงิ�นของกลุม่จงัหวดัภ�คเหนอืตอนบน	1	ประกอบดว้ย	

4	 จังหวัดได้แก่	 จังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 จังหวัดลำ�ป�ง	 และจังหวัดลำ�พูน

โดยมีศูนย์ปฏิบัติก�รตั้งอยู่	ณ	ศ�ล�กล�งจังหวัดเชียงใหม่

	 ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2566	 กลุ่มจังหวัดภ�คเหนือตอนบน	 1	 ได้รับก�รจัดสรร

งบประม�ณ	จำ�นวน	11	โครงก�ร	วงเงิน	104,549,900	บ�ท	(หนึ่งร้อยสี่พันล้�นห้�แสน

สีห่มืน่เก้�พนัเก้�รอ้ยบ�ทถว้น)	เพือ่ขบัเคลือ่นก�รดำ�เนนิโครงก�รต�มแผนปฏิบติัร�ชก�ร

ประจำ�ปีของกลุ่มจังหวัดไปสู่เป้�หม�ยก�รพัฒน�	“พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรม

สร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง”	 โดยร�ยง�นฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูล

ยทุธศ�สตร	์แนวท�งก�รพฒัน�กลุม่จงัหวัดฯ	และแผนปฏบิตัริ�ชก�รกลุม่จงัหวดัภ�คเหนือ

ตอนบน	1	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2566

	 ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์และก�รพัฒน�กลุ่มจังหวัดภ�คเหนือตอนบน	 1	 ประจำ�

ปีงบประม�ณ	 2566	 ฉบับนี้	 ได้รับคว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีจ�กส่วนร�ชก�รที่ร่วมดำ�เนิน

โครงก�ร	 หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�จะเป็นประโยชน์กับส่วนร�ชก�รและหน่วยง�นในพื้นที่

ในก�รนำ�ไปเป็นกรอบ	 แนวท�งในก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์และแผนปฏิบัติร�ชก�รของ

หน่วยง�น	 สอดคล้อง	 เช่ือมโยงได้อย่�งถูกต้อง	 ตรงประเด็นและส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ย

ก�รพัฒน�ร่วมกันได้อย่�งแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

เชียงใหม่
ลำ�พู

น
ลำ�ป�ง

แม่ฮ่องสอน

คำานาำา
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สารบัญ

สารบัญ

โครงสร้างบุคลากร
สำานักบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

น�ยนิรัตน์ พงษ์สิทธิถ�วร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

1.
น�ยวรญ�ณ บุญณร�ช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(เลขานุการคณะกรรมการบริหารงาน

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ)

2.
น�ยวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด

หัวหน้าสำานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(หัวหน้าสำานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

3.

น�ยธน�กร พรหมดวง
ผู้อำานวยการสำานักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

4.
น�งส�วอัจฉร� คำ�มูล
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำานาญการ

5.
น�งส�วรฐณ์ชนกภ์ ส�ธุเม
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำานาญการ

6.
น�งส�วสุวลี  ทองทัพ
นักวิชาการเงิน
และบัญชีชำานาญการ

7.

น�ยกิตติ์ธนัตถ์  วิรุณรัตนกิจกุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

8.
น�งส�วสุภ�ม�ศ  ใจวงค์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

9.
น�งส�วพริมรต� สวัสดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

10.

น�ยดนัย  วรรณตัน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
และสารสนเทศ

12.
น�งส�วทัศน์ลักษณ์ สิริรุจีกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

13.
น�งส�วอ�รด�  อ�นุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

14.
น�งส�วฤทัยรัตน์ แซ่ลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

15.

น�งส�วกุลริศ� ใจลังก�ร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

11.



เป้าหมายการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

พัฒนาพ้ืนทีบ่นพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

อย่างทั่วถึง

“

“

ร้อยละประช�กรที่อยู่ใต้เส้น
คว�มย�กจน2. 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
(Gross Provincial Cluster Product: GPCP) 
ภาพรวมเพิ่มขึ้นเป็น (ร้อยละ)

1. 1.72

5.5

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เป้าหมายการพั
ฒ

นา
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ประเด็นการพั

ฒ
นา

ประเด็นก�รพัฒน� ที ่1
การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพ้ืนที่

ประเด็นก�รพัฒน� ที ่2
การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้า
และบริการนอกพ้ืนที่

ประเด็นก�รพัฒน� ที ่3
การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์

ประเด็นก�รพัฒน� ที ่4
การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควัน

ประเด็นการพัฒนา
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1



 พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำาปาง 

จังหวัดลำาพูน) โดยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา

และพฒันาหตัถกรรมท้องถิน่ของกลุม่จงัหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 รวมถงึเพิม่ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชิงธรรมชาต ิ

เพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

แนวท�งก�รพัฒน�

ประเด็นการพัฒนาที ่1 
ก�รพัฒน�เศรษฐกิจท่องเที่ยวและก�รค้�ในพ้ืนที่

ประเด็นการพั
ฒ

นา
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ประเด็นปัญหา

มีปริมาณนักท่องเที่ยวยังตำ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น1. 

สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมีการกระจุกตัวในจังหวัดที่
เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองหลักภาคเหนือ3. 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวตำ่า
• ภาคเหนือ เท่ากับ 2,727.72 บาท ต่อคนต่อวัน (2562)

• กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เท่ากับ 2,339 บาท

  ต่อคนต่อวัน (2562) 
   ตำา่กวา่คา่ใชจ้า่ยตอ่หวัของนกัทอ่งเทีย่วระดับประเทศเทา่กับ 3,881.70 บาท 
  ต่อคนต่อวัน (2562)

โครงการ

โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รท่องเที่ยวเชิงธรรมช�ติ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

โครงก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้�งสรรค์
หน่วยงาน : สำานักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

เป้�หม�ยและตัวชี้วัด

68,000
(ล้านบาท)

ค่าเป้าหมาย ป ี2566ร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
เพ่ิมขึ้นเป็น 1.

ตัวชีว้ัด

2,500
(บาท/คน/วัน)

ค่าเป้าหมาย ป ี2566

2.
ตัวชีว้ัด ค่�ใช้จ่�ยโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว

ที่เข้ามาเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 เพ่ิมขึ้นเป็น 

แผนงาน

แผนง�นที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

แผนง�นที่ 1 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์

แผนง�นที่ 2 
การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ
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ประเด็นการพั

ฒ
นา



 การสง่เสรมิอตุสาหกรรมเกษตรแปรรปูอาหารมลูคา่สงู (NTFV) อตุสาหกรรมสุขภาพความงาม สมนุไพร 
และหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาผสานเทคโนโลยี
นวัตกรรม (High Touch High Value) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
และ AEC บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

ประเด็นการพัฒนาที ่2 
ก�รพัฒน�เศรษฐกิจมูลค่�สูงด้วยก�รส่งออกสินค้�
และบริก�รนอกพ้ืนที่

แนวท�งก�รพัฒน�

ประเด็นการพั
ฒ

นา
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ประเด็นการพั

ฒ
นา

รายได้ต่อหัว/ปี ภาคเหนือตอนบน 1 เท่ากับ 135,522 (2562) ล้านบาท
ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเท่ากับ 243,787 (2562) ล้านบาท

อุตสาหกรรมมีบทบาททางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อยและหดตัว
มีสัดส่วนร้อยละ 19 ขยายตัวร้อยละ 1.7 ซึ่งตํ่า

การค้าชายแดนหดตัวและพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษของชายแดน
ยังไม่สําเร็จไม่มีการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ประเด็นปัญหา

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

1. 
2. 
3. 

เป้�หม�ยและตัวชี้วัด

(ร้อยละ) 

2 %
ค่าเป้าหมาย ป ี2566อัตร�ก�รขย�ยตัว

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น1.

ตัวชีว้ัด

(ร้อยละ) 

3 %
ค่าเป้าหมาย ป ี2566

2.
ตัวชีว้ัด อัตร�ก�รเพ่ิมขึ้นของก�รลงทุน

ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
เพ่ิมขึ้น

(ร้อยละ) 

2 %
ค่าเป้าหมาย ป ี2566

3.
ตัวชีว้ัด อัตร�ก�รขย�ยตัวภ�คบริก�ร

เพ่ิมขึ้น

แผนงาน

โครงก�รพัฒน�ศูนย์กล�งอุตส�หกรรมและธุรกิจก�แฟในภูมิภ�ค 
ระยะที่ 2
หน่วยงาน : สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

โครงก�รส่งเสริมและพัฒน�ผู้ประกอบก�ร SMEs 
ต�มโมเดลเศรษฐกิจ BCG
หน่วยงาน : สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำาปาง  

โครงก�รจัดแสดงนวัตกรรมและจำ�หน่�ยสินค้� Lanna Expo 2023
หน่วยงาน : สำานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

โครงก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ธุรกิจใหม่เพ่ือก�รส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่ภ�คเหนือ  
หน่วยงาน : สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ

แผนง�นที่ 1 
พัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ล้านนา 
(Creative Lanna)

แผนง�นที่ 1 
การพัฒนาภาคเหนือตอนบน 1 
เป็นศูนย์กลางด้านการลงทุน 
ด้านดิจิทัล High Tech Park

แผนง�นที่ 1 
พัฒนาสารสกัดมูลค่าสูงสำาหรับ
การผลิตเครื่องสำาอางมูลค่าสูง
และอาหารแห่งอนาคต 
ภายใต้การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคเหนือ



 เพือ่สง่เสรมิการเกษตรตน้ทาง และเกษตรแปรรปูในพืน้ที ่(NTFV) ของผลผลติทางการเกษตรทีส่ำาคญั

และโดดเด่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยการพัฒนาวัตถุดิบการเกษตรแบบหมุนเวียน รวมถึง

การพัฒนารูปแบบการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร สร้างโอกาสในการจำาหน่าย

เพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที ่3 
ก�รพัฒน�เศรษฐกิจเกษตรสร้�งสรรค์

โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รผลิตและยกระดับม�ตรฐ�น
สู่เกษตรสร้�งสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน
หน่วยงาน : สำานักงานเกษตรจังหวัดลำาพูน

โครงก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และสร้�งมูลค่�เพ่ิม
ให้แก่เกษตรสร้�งสรรค์ 
หน่วยงาน : สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

แนวท�งก�รพัฒน�

เป้�หม�ยและตัวชี้วัด

ประเด็นการพั
ฒ

นา
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ประเด็นการพั

ฒ
นา

ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรตำ่า เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ (ปี 2562)
 • ภาคเกษตร เท่ากับ 42,112.56 บาทต่อคน

 • ภาคอุตสาหกรรม เท่ากับ 293,852.56 บาทต่อคน

 • ภาคบริการ เท่ากับ 160,676.88 บาทต่อคน 

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ภาคเกษตร

มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 6.67 และมีความเหลื่อมล้ำาด้านรายได้

โครงการ

แผนงาน

แผนง�นที่ 1  
แผนพัฒนาล้านนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

1. 

2. 
3. 

ประเด็นปัญหา

(ร้อยละ) 

3
ค่าเป้าหมาย ป ี2566อัตร�ก�รขย�ยตัวของผลิตภัณฑ์

มวลรวมภ�คเกษตร
เพ่ิมขึ้นจากเดิม1.

ตัวชีว้ัด



 เพื่อส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับการบริหารจัดการ

วัสดุทางการเกษตร ด้วยการนำาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่นควัน 

(PM 2.5) พรอ้มทัง้สรา้งมาตรการปลอดการเผาทัง้รปูแบบของการสง่เสรมิอาชีพและการบรูณาการอยา่งมีส่วน

รว่มในการอนรุกัษ ์ฟืน้ฟ ูเพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียวและอากาศบรสุิทธ์ิในพืน้ทีก่ลุม่จงัหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 อย่างยัง่ยนื

ประเด็นการพัฒนาที ่4 
ก�รพัฒน�เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควัน

แนวท�งก�รพัฒน�

เป้�หม�ยและตัวชี้วัด

โครงก�รป้องกันปัญห�ฝุ่นควันและไฟป่�กลุ่มจังหวัดภ�คเหนือ
ตอนบน 1
หน่วยงาน : สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม ่

โครงก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ฝุ่นควัน
และไฟป่�ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ภ�คเหนือตอนบน 1 อย่�งยั่งยืน 
หน่วยงาน : สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่3 ลำาปาง

ประเด็นการพั
ฒ

นา
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ประเด็นการพั
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นา

ภาคเหนือยังเผชิญปัญหาหมอกควันเป็นประจำาทุกปีและมีแนวโน้ม
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ในปี 2563 พบจุดความร้อนสะสม (Hotspot) จำานวน 36,639 จุด

(เทียบปีฐาน)

2 วัน
ค่าเป้าหมาย ป ี2566

จำ�นวนวันที่มีค่�ฝุ่นละออง (PM2.5)
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ลดลง1.

ตัวชีว้ัด

5 %
ค่าเป้าหมาย ป ี2566

2.
ตัวชีว้ัด ร้อยละของจำ�นวนพ้ืนที่เผ�ไหม้ 

ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ลดลง

ร้อยละ / ต่อปี

5 %
ค่าเป้าหมาย ป ี2566

3.
ตัวชีว้ัด จำ�นวนจุด Hotspot

ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ลดลง

ประเด็นปัญหา

แผนงาน

แผนง�นที่ 1 
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

แผนง�นที่ 2 
การแก้ไขและป้องกันปัญหา 
PM 2.5

โครงการ



 แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

(พ.ศ. 2566-2570) ได้กำาหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา ในระยะ 

5 ป ีขา้งหนา้โดยพจิารณาจากทัง้นโยบาย/ยทุธศาสตร์ระดบัชาตแิละ

รัฐบาล ศักยภาพของพื้นที่ และปัญหาความต้องการของประชาชน 

โดยไดก้ำาหนดประเดน็สำาคญัทีเ่ปน็ธงนำา (flagships) ของการพฒันา

ทีก่ลุม่จงัหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 ใหค้วามสำาคญั ไดแ้ก ่การทอ่งเทีย่ว

เชงิวัฒนธรรมและสรา้งสรรค ์เกษตรมลูคา่สงู อทุยานอาหาร ศนูย์กลาง

การคมนาคมและโลจิสติกส์ หัตถกรรมสร้างสรรค์ บริการสุขภาพ 

และเมืองสีเขียว ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนให้การพัฒนาดังกล่าว

ประสบความสำาเร็จซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานความเข็มแข็งจากระดับ

จงัหวัด ไดแ้ก ่ความเข็มแขง็ทางสงัคม การสร้างความมัน่คง การอนรุกัษ์

และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กรอบแนวคิด
การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

กรอบแนวคิดการพั
ฒ

นา
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ตำาแหน่งทางยุทธศาสตร์

กรอบแนวคิด
การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 1



ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒาฯ ฉบับที่ 12

 กรอบแนวคดิของแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาค

เหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566-2570) ดังกล่าวมีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาต ิและนโยบายสำาคญัอืน่ๆ ของรฐับาล 

ดังนี้ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 

ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน 

และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวติทีเ่ป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม สำาหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น กรอบแนวคิดดังกล่าว

มีความสอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค 

เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาภาคเหนือซึ่งกำาหนดเป้าหมายที่จะ “พัฒนา

เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ

กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง”

 เมื่อพิจารณาถึงทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาภาย

ใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ล้วนแล้วแต่มีความสอดรับกับการพัฒนา

ระดบัภาคทีก่ำาหนดไว้ ถอืเปน็การแปลงยุทธศาสตรแ์ละถา่ยทอดเปา้หมายการพัฒนาระดบั

ภาคลงมาสู่การขับเคลื่อนในระดับกลุ่มจังหวัด

 สำาหรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ ชุดใหม่ (New engine of growth) ของรัฐบาลด้วยการแปลงความ

ได้เปรียบเชิงเปรียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความ

หลากหลายเชงิวัฒนธรรมใหเ้ป็นความไดเ้ปรยีบเชิงในแขง่ขนั โดยการเตมิเตม็ดว้ยวิทยาการ

ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา 

แล้วตอ่ยอดความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทียบเปน็ 5 กลุม่เทคโนโลยีและอตุสาหกรรมเปา้หมาย 

นั้นจะเห็นได้ว่าจากกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพั
ฒ

าฯ ฉบับที ่ 12

20

21
5 อุตสาหกรรมหลัก



ตำาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

 1. กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture, 

and Bio-tech)

 2. กลุม่สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย ์(Health, 

Wellness and Bio-Med)

 3. กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกล

ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics and 

Mechatronics)

 4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ และบังคับ

อปุกรณต์า่งๆ ปญัญาประดิษฐแ์ละเทคโนโลยสีมองกลฝังตัว (Digital, IoT, 

Artificial Intellegence and Embedded Technology)

 5. กลุ่มอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่า

สูง (Creative, Culture and High Value Services)

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้กำาหนดทิศทางการพัฒนา

สำาคัญที่สนับสนุนและสอดรับกับทิศทาง การพัฒนาของประเทศใน 3 กลุ่ม 

คือกลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ 

และเทคโนโลยทีางการแพทย ์และกลุม่อตุสาหกรรรมสรา้งสรรค ์วฒันธรรม 

และบริการที่มีมูลค่าสูง 

 ขณะเดียวกัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยังได้ยึดปัญหา 

ความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีเ่ปน็วาระสำาคญัของการกำาหนดประเดน็

การพัฒนาเพ่ือใหส้ามารถนำาศกัยภาพของพืน้ทีท่ีม่อียูม่าใช้ใหเ้กิดประโยชน์

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้

2

5 อุตสาหกรรมหลัก
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ความเชื่อมโยงของการจัดทำาแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

แผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ปี 2566

ความเชื ่อมโยงของการจัดทำาแผนพั
ฒ

นา

24

25
แผนปฏิบัติราชการ



หน่วยงาน : สำานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศ�สตร์ : ก�รพัฒน�เศรษฐกิจท่องเที่ยวและก�รค้�ในพ้ืนที่

1

2

3

พัฒน�เส้นท�งท่องเที่ยว
ส�ยประวัติศ�สตร์ล้�นน�

งบประมาณ : 1,180,000 บาท

งบประมาณ : 1,500,800 บาท

โครงการ
ส่งเสริม

การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

งบประมาณ : 
3,682,700 บาท

.................................................

อบรมบุคล�กรด้�นก�รท่องเที่ยว
เพ่ือพัฒน�ทักษะก�รจัดก�รท่องเที่ยว
ชมวิถีชีวิตในชนบท

ก�รท่องเที่ยววิถีล้�นน�
ด้วยรถไฟส�ยวัฒนธรรม

งบประมาณ : 1,001,900 บาท

1 2 3
• ศึกษา สำารวจ และพัฒนา
 เส้นทางท่องเที่ ยวสาย
 ประวัติ ศาสตร์ ล้ านนา

• จ ัดประช ุมระดมความ
 ค ิ ด เ ห ็ น จ า ก ผ ู ้ ม ี ส ่ ว น
  เกี่ยวข้อง

• จัดทำาสื ่อประชาสัมพันธ์

• จัดกิจกรรม FAM TRIP

จัดกิจกรรมอบรมบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ทักษะการจัดการท่องเที่ยว
ชมวิถีชีวิตในชนบท จำานวน 
4 คร้ัง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 โดย
มีจำานวนผู้เข้าอบรมคร้ังละ
ไม่น้อยกว่า 80 คน และมี
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร อ บ ร ม
ไม่น้อยกว่า 4 วัน

• จัดกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีล้านนา
ดว้ยรถไฟสายวฒันธรรมในพืน้ท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่ ลำาพูน ลำาปาง (ทำาโปรแกรม
ท่องเท่ียววิ ถีล้านนาด้วยรถไฟสาย
วัฒนธรรม จัดกิจกรรม Fam Trip 
เส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดฯ )

ออกแบบและจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ 
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ (จ้างเหมา
ออกแบบและจดัทำา VTR ประชาสมัพนัธ ์
จ้ าง เหมาประชาสัมพันธ์ ผ่านป้าย 
หรือ LED จ้างเหมาประชาสัมพันธ์
  ผ่านสื่อออนไลน์)

• 

• 

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำาพูน จังหวัดลำาปาง

การพั
ฒ

นาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้
นที ่

26

27
การพั

ฒ
นาเศรษฐกิจท่องเที ่ยวและการค้าในพื้

นที ่

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ยุทธศ�สตร์ : ก�รพัฒน�เศรษฐกิจท่องเที่ยวและก�รค้�ในพ้ืนที่

1
ปรับปรุงเส้นท�งเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนก�รท่องเที่ยว
และก�รค้�ในพ้ืนที่

งบประมาณ : 25,000,000 บาท

โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ

งบประมาณ : 
25,000,000 บาท

......................................................

1

ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวและ
การค้าในพื้นที่ในทางหลวงหมายเลข 1337 ตอน หางปอน 
- แมเ่งา ระหวา่ง กม.0+000 - กม.4+450 บา้นหว้ยคลองเซ 
ตำาบลแม่กิ๊ อำาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 
4.450 กิโลเมตร

• 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน



หน่วยงาน : สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศ�สตร์ : ก�รพัฒน�เศรษฐกิจมูลค่�สูงด้วยก�รส่งออกสินค้�
และบริก�รนอกพ้ืนที่

1
พัฒน�และยกระดับผลิตภัณฑ์
ก�แฟคุณภ�พล้�นน� 
(Lanna Premium Coffee 
Development)

งบประมาณ : 3,443,700 บาท

โครงการ
พัฒนาศูนย์กลาง

อุตสาหกรรม
และธุรกิจกาแฟ
ในภูมิภาค ระยะที่ 2
(Lanna Coffee Hub Phase II)

งบประมาณ : 
3,443,700 บาท

......................................................

1
จังหวัดเชียงใหม่

จัดฝึกอบรมเทคนิคการสร้างและพัฒนาแบรนด์ 

อบรมเทคนิคการแปรรูปผลผลิตกาแฟ 

จัดการศึกษาดูงานสถานประกอบการและ
ไร่กาแฟภายในประเทศ ให้กับเกษตรกร 

ให้คำาปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

ดำาเนินการผลิตกาแฟชั้นคุณภาพ

จัดงานแสดงสินค้าเพื่อทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟ ชั้นคุณภาพ

• 
• 
• 

• 
• 
• 

การพั
ฒ
นาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้

นที่ 

28

29
การพั

ฒ
นาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้

นที ่ 

หน่วยงาน :  สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำาปาง

ยุทธศ�สตร์ : ก�รพัฒน�เศรษฐกิจมูลค่�สูงด้วยก�รส่งออกสินค้�
และบริก�รนอกพ้ืนที่

1
ยกระดับขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันของผู้ประกอบก�ร 
SMEs

งบประมาณ : 890,400 บาท

โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา

ผู้ประกอบการ SMEs
ตามโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG
งบประมาณ : 
890,400 บาท

......................................................

1
จังหวัดลำาปาง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ใน    เรื่อง “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” 

หรือการพฒันาเศรษฐกจิชีวภาพ เศรษฐกจิหมนุเวียน และเศรษฐกจิ

สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model)

ให้คำาปรึกษาแนะนำาเชิงลึก ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาตาม

แนวทางเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว 

(Bio-Circular-Green Economy Model)

• 

• 



หน่วยงาน :  สำานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศ�สตร์ : ก�รพัฒน�เศรษฐกิจมูลค่�สูงด้วยก�รส่งออกสินค้�
และบริก�รนอกพ้ืนที่

1
ก�รจัดแสดงนวัตกรรม
และจำ�หน่�ยสินค้� 
Lanna Expo 2023

งบประมาณ : 6,000,000 บาท

โครงการ
การจัดแสดง

นวัตกรรมและ
จำาหน่ายสินค้า 
Lanna Expo 2023

งบประมาณ : 
6,000,000 บาท

......................................................

1
จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมการ Roadshow โดยการนำากลุ่มสินค้าเป้าหมาย 
และผู้ประกอบการตามกลุ่มเป้าหมาย ไป Roadshow ซึ่งคาดการณ์ว่า
จะจัดกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่ก็ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ และจะคัด
ผู้ประกอบการ 40 ราย ไปร่วมงาน

ครั้งที่ 2 เข้าร่วมงาน THAIFEX ที่เมืองทองจะจัดข้ึนในเดือนมิถุนายน
คดัผูป้ระกอบการ 15 รายไปรว่มงาน โดยจะคดัสนิคา้ทีม่ศีกัยภาพในการ
ส่งออก เป็นการกระตุ้นการส่งออก 

• 

• 

ดำาเนินกิจกรรม จำานวน 2 ครั้ง 

การพั
ฒ
นาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้

นที่ 

30

31
การพั

ฒ
นาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้

นที ่ 

หน่วยงาน :  สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศ�สตร์ : ก�รพัฒน�เศรษฐกิจมูลค่�สูงด้วยก�รส่งออกสินค้�
และบริก�รนอกพ้ืนที่

1
สต�ร์ทอัพร้อยล้�น 
(millionaire startup)

งบประมาณ : 3,000,000 บาท

โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาธุรกิจใหม่
เพ่ือการส่งเสริม
เศรษฐกิจในพ้ืนที่

ภาคเหนือ
งบประมาณ : 

3,000,000 บาท

......................................................

1
จังหวัดเชียงใหม่

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่การเป็น Startup และอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรเข้มข้นและเร่งรัดเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบ
การ การดำาเนินกิจกรรมการวิเคราะห์และจัดทำาแผนศึกษาความเป็นไป
ได้ของธุรกิจตามความต้องการของตลาด 

จัดกิจกรรม Tech on Stage เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ นำาเสนอ เพื่อ
นำาเสนอธุรกิจ และแข่งขันกับทีมอื่น ๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัด
เลือกโดยคัดเลือกแผนที่มีศักยภาพและความเป็นได้ในอุตสาหกรรมเป้า
หมาย จำานวน 1 วัน โดยกำาหนดให้วันที่ 1 เป็น Pitching แบบสาธารณะ 
(Publish)

• 

• 



หน่วยงาน : สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศ�สตร์ : ก�รพัฒน�เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควัน

1

2

3

ก�รบริห�รจัดก�รเพ่ือป้องกันฝุ่นควัน
และไฟป่�กลุ่มจังหวัดภ�คเหนือตอนบน 1

ป้องกันและแก้ไขปัญห�หมอกควันไฟป่�
ในพ้ืนที่ป่�ต้นนำ้�ป่�สงวนแห่งช�ติ

จัดทำ�แนวกันไฟในเขตป่�อนุรักษ์พ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภ�คเหนือตอนบน 1

จ้�งเหม�ร�ษฎรช่วยสนับสนุนเจ้�หน้�ที่ ประช�สัมพันธ์ 
และล�ดตระเวนดับไฟป่�ในเขตป่�อนุรักษ์พ้ืนที่
กลุ่มภ�คเหนือตอนบน 1

งบประมาณ : 263,100 บาท

งบประมาณ : 10,794,000 บาท

งบประมาณ :  3,084,000  บาท

งบประมาณ : 3,420,000  บาท

โครงการ
ป้องกันปัญหา

ฝุ่นควันและไฟป่า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1
งบประมาณ : 

17,561,100 บาท

.................................................

4

• จั ด อบ รม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร
ป้องกันและดับไฟป่าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุน
หมู่ บ้าน นำา ร่องตามแผน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลด
การเกิดไฟป่าและฝุ่นควัน
กลุม่จงัหวัดภาคเหนอืตอนบน 
1 จากชุมชนในพื้นที่ สู่การ
ปฏิบัติ (จำานวน 16 หมู่บ้าน)

• แนวกันไฟ จำานวน 2,100 
กิโลเมตร (จังหวัดเชียงใหม่ 
900  กิ โ ล เมตร  , จั งหวั ด
แม่ฮ่องสอน 500 กิโลเมตร,
จังหวัดลำาพูน 200 กิโลเมตร,
จังหวัดลำาปาง 500 กิโลเมตร

• จ้างเหมาราษฎรช่วยสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ และ 
ลาดตระเวนดับไฟป่าในเขต
ป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 จำานวน 
38 หมู่บ้าน 

• จัดทำาแนวกันไฟในเขตป่า
อนุรักษ์พื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภ า ค เ ห นื อ ต อ น บ น  1 
จำานวน 600 กิโลเมตรๆ 
ละ 5,140 บาท

1 2 3 4
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การพั
ฒ
นาเศรษฐกิจสิ่ งแวดล้อมเพื่

อลดฝุ่นควัน

32

33
การพั

ฒ
นาเศรษฐกิจสิ่ งแวดล้อมเพื่

อลดฝุ่นควัน

หน่วยงาน : สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำาปาง
ยุทธศ�สตร์ : ก�รพัฒน�เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควัน

1

2

3

สร้�งฝ�ยถ�วรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รป้องกัน
และแก้ไขปัญห�ฝุ่นควันและไฟป่�ในพ้ืนที่ชุมชนกลุ่ม
จังหวัดภ�คเหนือตอนบน 1 อย่�งยั่งยืน

สร้างฝายกึ่งถาวรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในพ้ืนที่
ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน 

ปลุกป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์ ตามแนวพระราชดำาริ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และไฟป่าในพ้ืนที่
ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน

กิจกรรมหาแหล่งนำ้า โดยการสร้างฝายถาวรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝุ่นควันและไฟป่าในพ้ืนที่โครงการจัดที่ดินทำากิน
ให้ชุมชน ตามแนวทางคณะกรรมการนโยบานที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน

งบประมาณ : 9,000,000 บาท

งบประมาณ : 8,400,000 บาท

งบประมาณ : 9,324,000 บาท

งบประมาณ :  9,000,000 บาท

โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและ
ไฟป่าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
อย่างยั่งยืน
งบประมาณ : 

35,724,000 บาท

.................................................

4

• สร้ า งฝายถาวร เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและ
ไฟป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชนกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  จำ า น ว น 
20 อำาเภอ ๆ ละ 3 หมู่บ้าน
ป่าชุมชน ๆ ละ 2 แห่ง

• สร้างกึ่ งฝายถาวรเ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและ
ไฟป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชนกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อย่างยั่งยืน จำานวน 20 อำาเภอ 
ๆ ละ 3 หมู่บ้านป่าชุมชน ๆ 
ละ 4 แห่ง

• ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4  
อย่าง ตามแนวพระราชดำาริ 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นควันและไฟป่าในพ้ืนที่ป่า
ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 อย่างยั่งยืน จำานวน 
20 อำาเภอ ๆ ละ 3 หมู่บ้านป่า
ชุมชน ๆ ละ 30 ไร่

• จัดหาแหล่งนำ้า โดยการสร้างฝาย
ถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
ควนัและไฟป่าในพืน้ทีโ่ครงการจัด
ที่ดินทำากินให้ชุมชน ตามแนวทาง
คณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่ง
ชาติ (คทช.) กลุ่มจังหวัดภาค
เหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน  ใน
พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำากินให้
ชมุชนตาม แนวทางคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
จำานวน 120 แห่ง

1 2 3 4
จังหวัดลำาปาง จังหวัดลำาปาง จังหวัดลำาปาง จังหวัดลำาปาง
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นาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์

หน่วยงาน :  สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศ�สตร์ : ก�รพัฒน�เศรษฐกิจเกษตรสร้�งสรรค์

1
ยกระดับม�ตรฐ�น
ก�รผลิตก�รแปรรูปนำ้�ผึ้ง
คุณภ�พสูงล้�นน�

งบประมาณ : 304,800 บาท

โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่เกษตร
สร้างสรรค์

งบประมาณ : 
304,800 บาท

......................................................

1
จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ , ลำาพูน และลำาปาง จำานวน 100 ราย 
(โดยการอบรมจะแนะนำาเกษตรกรเก่ียวกับวิธีการเลี้ยงผึ้งให้ได้นำ้าผึ้งที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย สะอาด)

ตรวจรบัรองตามเกณฑม์าตรฐานนำา้ผึง้คณุภาพสงูลา้นนาสำาหรับฟาร์มผึง้ 
ศูนย์รวบรวมนำ้าผึ้ง โรงงานแปรรูปนำ้าผึ้งและสถานที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์
จากผึ้ง

• 

• 

หน่วยงาน :  สำานักงานเกษตรจังหวัดลำาพูน

ยุทธศ�สตร์ : ก�รพัฒน�เศรษฐกิจเกษตรสร้�งสรรค์

1
ยกระดับและพัฒน�คุณภ�พสินค้�
ในระบบก�รเกษตรแปลงใหญ่ 
กลุ่มจังหวัดภ�คเหนือตอนบน 1

งบประมาณ : 3,943,200 บาท

โครงการ
พัฒนาศักยภาพ

การผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสู่เกษตร
สร้างสรรค์และ
เกษตรกรรมยั่งยืน

งบประมาณ : 
3,943,200 บาท

......................................................

1
จังหวัดลำาพูน

จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ (โดยการ
ถ่ายทอดวิธีการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ทั้ง 35 แปลง จำานวน 2 วัน 
งบประมาณ 1,228,600 บาท)

ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า (โดยการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญใ่หม้คีวามรูเ้รือ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้นการแปรรปูผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะ
สมกับผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 2,037,300 บาท)

สง่เสรมิการตลาดออนไลนผ่์านเครือ่งมอืดจิติอล (โดยการพฒันาเกษตรกรแปลงใหญด่า้นการตลาด
ออนไลน์ งบประมาณ 677,300 บาท)

• 

• 

• 
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สถานที ่ท่องเที ่ยวภาคเหนือตอนบน 1

ดอยหลวงเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยว
ภาคเหนือตอนบน 1

จังหวัด
เชียงใหม่

พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ

สะพานประวัติศาสตร์

ดอยผาหอบ

วัดดอยติ วัดจามเทวี สะพานขาวทาชมภู

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า
ราชานุสรณ์ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

จ่าโบ่ ถ้ำาลอด

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประตูท่าแพ

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

จังหวัด
ลำาปาง

จังหวัด
ลำาพูน



สำานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนา
สำ�นักง�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�จังหวัดเชียงใหม่
0-5311-2325-6

กิจกรรมอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะ
การจัดการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท
สำ�นักง�นก�รท่องเที่ยวและกีฬ�จังหวัดลำ�พูน
053-561430

กิจกรรมการท่องเที่ยววิถีล้านนาด้วยรถไฟสายวัฒนธรรม
สำ�นักง�นท่องเที่ยวและกีฬ�จังหวัดลำ�ป�ง
054-226919	,	054-22425

กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว
และการค้าในพื้นที่
แขวงท�งหลวงแม่ฮ่องสอน
053-684-104

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพล้านนา 
สำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัดเชียงใหม่
053-112316

กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ SMEs
สำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัดลำ�ป�ง
054-217326	,	054-019940

กิจกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำาหน่ายสินค้า 
Lanna Expo 2023
สำ�นักง�นพ�ณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
053-112668

กิจกรรมสตาร์ทอัพร้อยล้าน (millionaire startup)
สำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัดเชียงใหม่
053-112316

กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อป้องกันฝุ่นควันและไฟป่า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
053112725-6

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่
ป่าต้นนำ้าป่าสงวนแห่งชาติ 
สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้	ที่	3	(ลำ�ป�ง)
0-54-223-298

กจิกรรมจา้งเหมาราษฎรชว่ยสนบัสนนุเจา้หนา้ท่ี ประชาสมัพนัธ ์
และลาดตระเวนดับไฟป่าในเขตป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มภาคเหนือ
ตอนบน 1 
สำ�นักบริห�รพื้นที่อนุรักษ์ที่	16	(เชียงใหม่)
053-276100

กิจกรรมจัดทำาแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์พื้นท่ีกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 
สำ�นักบริห�รพื้นที่อนุรักษ์ที่	16	(เชียงใหม่)
053-276100

กิจกรรมสร้างฝายถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในพื้นที่ชุมชนกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน 
สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่	3	ลำ�ป�ง
0-54-223-298

กิจกรรมสร้างฝายกึ่งถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
และแกไ้ขปญัหาฝุน่ควนัและไฟปา่ ในพืน้ทีป่า่ชมุชนกลุม่จังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน  
สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่	3	ลำ�ป�ง
0-54-223-298

กิจกรรมปลุกป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์ ตามแนวพระราชดำาริ 
เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาฝุ่นควัน  และไฟปา่ในพืน้ทีป่่าชมุชน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน 
สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่	3	ลำ�ป�ง
0-54-223-298

กจิกรรมหาแหลง่นำา้ โดยการสรา้งฝายถาวรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา ฝุน่ควนัและไฟปา่ในพืน้ทีโ่ครงการ
จดัท่ีดนิทำากนิใหช้มุชน ตามแนวทางคณะกรรมการนโยบานทีด่นิ
แห่งชาติ (คทช.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน 
สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่	3	ลำ�ป�ง
0-54-223-298

กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตร
แปลงใหญ่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สำ�นักง�นเกษตรจังหวัดลำ�พูน
0-5351-1120	–	15

กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานการผลติ การแปรรูปนำา้ผึง้คณุภาพสงู
ล้านนา 
สำ�นักง�นปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
053-892514

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
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