
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
(ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 
ผ่านระบบวีดีทัศนท์างไกล (Video Conference System : VCS) ของกระทรวงมหาดไทย 

ด้วย Application Cisco Webx Online Meeting 
ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 



การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับนโยบาย 
สู่การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่  1 



ชาติ

ภาค

กลุ่มจังหวัด

จังหวัด

อ าเภอ 
ต าบล 

หมู่บ้าน

แผนปฏิรูป (ร่าง) แผนฯ 13 นโยบายรัฐบาล แผนแม่บท 
การพัฒนา

แผนส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ

แนวทางการพัฒนาภาค

แผนพัฒนาภาค 
  โครงการชี้เป้า 

   การพัฒนาโดยจังหวัด      
     โครงการพัฒนาพื้นที่      
       ของส่วนราชการ

 
แผนกลุ่มจังหวัด 

แผนจังหวัด

ความต้องการ 
แผนอ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน

เกินศักยภาพ 

เกินศักยภาพ 

Top-down 

Bottom-up 

One Plan 

3 

การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับนโยบายสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ 



นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มจังหวัด 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

3. แผนแม่บทเกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ 20 ปี 

4. แผนแม่บทพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 

5. แผนแม่บท 
การท่องเที่ยวฉบับที่ 2 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคมขนส่ง 

7. แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 

8. แผนพัฒนาภาค 

ที่มา: สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 



แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 



แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 



เป้าหมายการพัฒนา (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 





 



 





(ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 2 







ประเด็นการพัฒนา  
(2561 - 2565) 

ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 

การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประเด็นการพัฒนา 
 (2566 - 2570) 

ประเด็นส าคัญ 

พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาการค้า การลงทุนและ  

โลจิสติกสเ์ชื่อมโยง 
กับต่างประเทศ 

การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย 

การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การ
เป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ 

และ MICE เพื่อสร้างรายได้สู่
ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่

มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน 

จัดท าโครงสร้างพื้นฐาน ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการค้า  
การลงทุน การท่องเที่ยว เกษตรมูลค่าสูง และเศรษฐกิจชุมชน 

เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เกษตรกร และชุมชน 

เชื่อมโยงเครือข่าย Supply Chain ด้านการค้า การลงทุน การ
ท่องเท่ียว เกษตรมูลค่าสูง และเศรษฐกิจชุมชน 

สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อ
การค้า การลงทุน และเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างย่ังยืน รวมถึง
ส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรให้มีมูลค่าสูง และสนับสนุน

เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

จัดท าโครงสร้างพื้นฐาน ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการท า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การบริการสุขภาพ 

เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เกษตรกร และชุมชนในการ
ท าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เกษตรอัจฉริยะ  

และการบริการสุขภาพ 

เชื่อมโยงเครือข่าย Supply Chain ด้านเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ เกษตรอัจฉริยะ และการบริการทางสุขภาพ 

ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสู่เกษตร
อินทรีย์ และส่งเสริมการดูแลและการ

บริการทางสุขภาพ 

พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ไฟป่า
หมอกควัน น้ าท่วม ดินโคลนถล่ม 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรับมือภัยพิบัติ 

การพัฒนานวัตกรรมลดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาใน
พ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่โล่ง 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาขีดความสามารถในการรับมือ
ภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและ

ภัยที่เกิดจากมนุษย์  





 จ านวนพื้นที่สีเขียว*(ไม่ลดลงจากปทีี่ผ่านมา/ลดลงไม่ตา่งเดิม) (ไม่เกินร้อยละ) 
 มูลค่าของทรัพยากรที่เครือขา่ยน าไปใช้ในการอนุรกัษ์ การเฝ้าระวัง และเตือนภัยและฟ้ืนฟูด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(คดิจากการตคี่าทรัพยากรทีใ่ช้ไปในแตล่ะครั้งของแตล่ะหนว่ย
เทียบกับการตีคา่ของทรัพยากรท่ีเครือขา่ยใช้ไปทัง้หมด) (ร้อยละ) 

 จ านวนนวัตกรรมที่ถกูน ามาใช้จริงเพื่อลดการเผาในที่โล่งของวัสดุ(ที่กอ่ให้เกดิฝุ่นควัน)ในพ้ืนทีก่ลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ชิ้นงาน) 

 สัดส่วนมูลค่าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ต่อผลิตภัณฑ์เกษตรของกลุ่มจังหวัดเหนือบน 2 
 สัดส่วนของมูลค่าการท่องเทีย่วและบริการสขุภาพเม่ือเทียบกับงบประมาณที่ได้รับโดยวัดจากปีที่

ผ่านมา 
 สัดส่วนของมูลค่าที่เกิดจากเครือข่าย Supply Chain ด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตร

อัจฉริยะ และการบริการทางสุขภาพเมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณที่ได้รับโดยวัดจากปีที่ผ่านมา 

 อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการค้า การท่องเท่ียว การเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรเมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณท่ีได้รับ 

 สัดส่วนของมูลค่าท่ีเกิดจากเครือข่าย Supply Chain ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว 
เกษตรมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณท่ีได้รับ 

ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 1 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 2 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 3 



จ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูก
ยกระดับ 

จ านวนของกิจกรรม(event)เกี่ยวกับ
การค้าการลงทุนในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบน 2 

ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุน
การค้า/การลงทุน/การเกษตร/การ
ท่องเที่ยว 

ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐาน(มาตรฐาน
ด้านสุขภาพ)เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

มูลค่าเพ่ิมจากการใช้องค์ความรู้(จาก
การอบรม)ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ 

จ านวนสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น(GI)) 

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากเครือข่ายการค้าและ
การลงทุน 

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนการค้าและการ
ลงทุน 

ร้อยละของการ
ขยายตัวของมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ด้าน
การค้า การ
ท่องเที่ยว 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
เมื่อเทียบกับจ านวน
งบประมาณที่ได้รับ 

ร้อยละของมูลค่าที่
เกิดจากเครือข่าย 
Supply Chain 
ด้านการค้า การ

ลงทุน การท่องเที่ยว 
เกษตรมูลค่าสูงเม่ือ
เทียบกับจ านวน

งบประมาณที่ได้รับ 

กลางทาง/กลางน้ า ต้นทาง/ต้นน้ า ปลายทาง/ปลายน้ า 

ร้อยละของมูลค่าการลงทุนในด้าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(e-commerce) 

จ านวนองค์ความรู้(จากการอบรม)ที่
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

ร้อยละของบุคลากรและชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

โครงการบูรณาการการคา้ การลงทนุและเศรษฐกิจฐานราก 

แผนงาน สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการค้า การลงทุน 

จ านวนของผลิตภัณฑ์และบริการของ
วิสาหกิจชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการค้า การลงทุน และเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งระบบ
อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 



ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการค้า การลงทุน และเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งระบบ
อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

จ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีถูกยกระดับ 

ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการค้า/
การลงทุน/การเกษตร/การท่องเที่ยว 

จ านวนฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนการค้าและการ
ลงทุนอย่างครอบคลุมและทันสมัย 

จ านวนวิธีในการเพิ่มมูลค่าของพื้นที่ทาง
การเกษตร 

ร้อยละของพื้นท่ีท่ีท าการเกษตรปลอดภัย 

จ านวนองค์ความรู้(จากการอบรม)ท่ีถูกน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

จ านวนเครือข่ายเกษตร
อัจฉริยะ 

จ านวนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น(GI) 

กลางทาง/กลางน้ า ต้นทาง/ต้นน้ า ปลายทาง/ปลายน้ า 

จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกน าไปใช้ในการสร้าง
วิสาหกิจชุมชน 

จ านวนของผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะ 

มูลค่าของผลผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

แผนงาน ส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง 

โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค 

ร้อยละของการรวมกลุ่มของ
เกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 

จ านวนคนเข้าร่วมโครงการเกษตรอัจฉริยะ และจ านวน
คนท่ีน าองค์ความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 



ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการค้า การลงทุน และเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งระบบ
อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

แผนงาน เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างยั่งยืน 

โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

จ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีถูก
ยกระดับ 

ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุน
การค้า/การลงทุน/การเกษตร/การ
ท่องเท่ียว 

จ านวนกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ(กีฬา อาหาร ดนตรี 
วัฒนธรรม) 

จ านวนของผลิตภัณฑ์และบริการของ
วิสาหกิจชุมชนท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะ 

จ านวนชุมชนท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ 

จ านวนสื่อท่ีถูกผลิตเพื่อการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว 

จ านวนเครือข่าย Supply 
chain ด้านการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ 

มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
โครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุน
การค้าและการลงทุน 

อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์

ด้านการค้า การ
ท่องเท่ียว การเกษตร

และอุตสาหกรรม
เกษตรเม่ือเทียบกับ

จ านวนงบประมาณที่
ได้รับ 

สัดส่วนของมูลค่าที่เกิด
จากเครือข่าย Supply 
Chain ด้านการค้า การ
ลงทุน การท่องเท่ียว 
เกษตรมูลค่าสูงเมื่อ
เทียบกับจ านวน

งบประมาณที่ได้รับ 

กลางทาง/กลางน้ า ต้นทาง/ต้นน้ า ปลายทาง/ปลายน้ า 

จ านวนแหล่งท่องเท่ียว(ทุกประเภท)ท่ี
ได้รับการพัฒนาพื่อรองรับนักท่องเท่ียว
วิถีใหม ่

จ านวนฐานข้อมูลและความเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ และเส้นทางการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ/วัฒนธรรม 

จ านวนสถานประกอบการด้าน
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือ
ได้รับการยอมรับ 



ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สง่เสริมเกษตรปลอดภยัสูเ่กษตรอินทรีย์ และสง่เสริมการดแูลและการบริการทางสขุภาพ 

แผนงาน 

ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสู่

เกษตรอินทรีย ์ 

โครงการเกษตรปลอดภัยสู่

เกษตรอินทรีย์ 

แผนงาน 

ส่งเสริมการแพทย์และ

สุขภาพครบวงจร  

โครงการการแพทย์และ

สุขภาพครบวงจร 

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนองค์ความรู้(จาก

การอบรม)ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของพ้ืนที่ที่ท า

การเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย ์

ตัวชี้วัดที่ 3 มูลค่าของผลผลิตเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

  

ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนผลิตภัณฑ์หรือ

บริการที่ถูกยกระดับ 

ตัวชี้วัดที่ 1ร้อยละของโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่สนับสนุนการค้า/การ

ลงทุน/การเกษตร/การท่องเที่ยว 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนของผลิตภัณฑ์

และบริการของวิสาหกิจชุมชนที่

มีอัตลักษณ์เฉพาะ 

ตัวชี้วัดที่ 3 มูลค่าการค้าที่เกิดจาก

วิสาหกิจชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนวิธีในการเพิ่ม

มูลค่าของพ้ืนที่ทางการเกษตร 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการรวมกลุ่ม

ของเกษตรปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย์ 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนเครือข่ายเกษตร

อัจฉริยะ 

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนสินค้าเกษตรอัต

ลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน(GI) 

ตัวช้ีวัดที่ 4 จ านวนสถานประกอบการ

ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่ีได้รับการ

รับรองมาตรฐานหรอืได้รับการยอมรบั 

 
 
 

  
 



ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละพฒันาขีดความสามารถในการรับมือภยัพบิตั ิ
ทัง้ที่เกดิจากธรรมชาตแิละภยัที่เกดิจากมนุษย์ 

แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย  

จ านวนเทคโลยีที่น ามาใช้ในการ
เตือนภัยในระดับจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด 

จ านวนองค์ความรู้(จากการ
อบรม)ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่น
ใหม ่

จ านวนเครือข่ายเฝ้าระวัง
และเตือนภัยด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของการใช้เทคโนโลยี
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การรับมือภัยพิบัต ิ

มูลค่าของทรัพยากรที่เครือข่ายน าไปใช้ในการ
เฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม(คิดจาก
การตีค่าทรัพยากรที่ใช้ไปในแต่ละคร้งของแต่
ละหน่วยเทียบกับการตีค่าของทรัพยากรที่
เครือข่ายใช้ไปทั้งหมด) 

จ านวนนวัตกรรมที่ถูกน ามาใช้จริงในลดวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในพื้นที่
เกษตรและพื้นที่โล่ง 

ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาในการรับมือภัยพิบัติ 

กลางทาง/กลางน้ า ต้นทาง/ต้นน้ า ปลายทาง/ปลายน้ า จ านวนพื้นที่สีเขียว(ไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา) 

ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนการค้า/การลงทุน/
การเกษตร/การท่องเที่ยว 

ร้อยละของวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร(ปรับเปลี่ยนวิธีการ) 

มูลค่าเพ่ิมจากการใช้องค์
ความรู้(จากการอบรม)ไปใช้ใน
การประกอบธุรกิจ 


