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สวนท่ี 1  
สภาพท่ัวไปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

( เชียงราย  พะเยา  แพร  นาน ) 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 1.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต  
       กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย  พะเยา  แพร และนาน อยูทาง
ตอนบนของประเทศระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 785 กิโลเมตร มีชายแดนดานเหนือติดกับประเทศสหภาพ
เมียนมาร ระยะทาง 130 กิโลเมตร (เปนแนวภูเขา 100 กิโลเมตร และเปนแนวแมนํ้า 30 กิโลเมตร คือ สวนที่
เปนแมนํ้ากกและแมนํ้ารวก) ชายแดนดานตะวันออกติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 437 กิโลเมตร (เปนแนวภูเขา
ยาว 219 กิโลเมตร และแนวแมนํ้าโขงยาว 219 กิโลเมตร) มีพื้นที่รวม 36,323 ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัด
เชียงรายมีพื้นที่มากที่สุด 11,678 ตารางกิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงแผนที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

ตารางที่ 1 แสดงพ้ืนทีข่องกลุมจังหวัดฯ 
จังหวดั พ้ืนที่ (ตารางกโิลเมตร) 

เชียงราย 11,678 
พะเยา 6,355 

แพร 6,538 
นาน 11,472 

กลุมจังหวดัฯ 36,323 

 

 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
       พื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  พื้นที่สวนใหญเปนปาไมและภูเขา มีแมนํ้าสําคัญ ไดแก 
แมนํ้าโขง แมนํ้ายม แมนํ้านาน แมนํ้ากก แมนํ้าอิง เปนตน 
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1.3 ประชากร 
        กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีประชากรรวม 2,620,490 คน แบงเปนชาย 1,292,061 คน 
หญิง 1,328,429 คน โดยจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด 1,198,656 คน  

 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชาชนของกลุมจังหวัดฯ 

จังหวดั 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
เชียงราย 589,759 608,897 1,198,656 
พะเยา 238,346 248,126 486,472 
แพร 223,491 235,259 458,750 
นาน 240,465 236,147 476,612 

กลุมจังหวดัฯ 1,292,061 1,328,429 2,620,490 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, มีนาคม 2555 

 

 
  1.4 การปกครอง 
   การแบงเขตการปกครองของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย 50 อําเภอ     
369 ตําบล 4,128 หมูบาน 

 
ตารางที่ 3 แสดงเขตการปกครองของกลุมจังหวัดฯ 

จังหวดั 
เขตการปกครอง 

อําเภอ ตําบล หมูบาน 
เชียงราย 18 124 1,751 
พะเยา 9 68 779 
แพร 8 78 708 
นาน 15 99 889 

กลุมจังหวดัฯ 50 369 4,128 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, มีนาคม 2555 

 
  1.5 การปกครองสวนทองถ่ิน 
   การปกครองสวนทองถ่ินของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย องคการบรหิาร
สวนจังหวัด 4 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาลตําบล 136 แหง และองคการบรหิาร
สวนตําบล 255 แหง รวมทัง้สิ้น 400 แหง 

 
ตารางที่ 4 แสดงเขตการปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวดั อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาํบล อบต. รวม 
เชียงราย 1 1 - 63 79 144 
พะเยา 1 - 2 33 36 72 
แพร 1 - 1 24 58 84 
นาน 1 - 1 16 82 100 

กลุมจังหวดัฯ 4 1 4 136 255 400 
ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย, สิงหาคม 2555 
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 1.6 การเมือง 
   1.6.1 สมาชิกสภาผูแทนราษฏร (ส.ส.) คณะกรรมการการเลือกต้ังไดแบงเขตการเลอืกต้ัง 
ส.ส.แบบแบงเขตเลอืกต้ัง โดยแตละเขตจะมี ส.ส. ไดเขตละ 1 คน 
   - จังหวัดเชียงราย มี 7 เขตการเลอืกต้ัง มจีํานวน ส.ส. แบบแบงเขต รวมทัง้สิ้น 7 คน 
   - จังหวัดพะเยา มี 3 เขตการเลือกต้ัง มีจํานวน ส.ส. แบบแบงเขต รวมทั้งสิ้น 3 คน 
   - จังหวัดแพร มี 3 เขตการเลือกต้ัง มีจํานวน ส.ส. แบบแบงเขต รวมทั้งสิ้น 3 คน 
   - จังหวัดนาน มี 3 เขตการเลือกต้ัง มจีํานวน ส.ส. แบบแบงเขต รวมทั้งสิ้น 3 คน 
   1.6.2 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 กําหนดที่มาของ 
ส.ว. มาจากทั้งการเลือกต้ังโดยใชจังหวัดเปนเขตเลือกต้ังจํานวน 77 เขต รวม 77 คน และมาจากการสรรหาอีก 
73 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน  
   - จังหวัดเชียงราย  มีจํานวน ส.ว. 1 คน 
   - จังหวัดพะเยา   มีจํานวน ส.ว. 1 คน 
   - จังหวัดแพร   มีจํานวน ส.ว. 1 คน 
   - จังหวัดนาน   มีจํานวน ส.ว. 1 คน 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2555 

 
  1.7 โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
   1. ถนน เสนทางทีส่ําคัญประกอบดวย  
    1.1 ทางหลวงแผนดิน 
    หมายเลข 1  พหลโยธิน (ชวงพะเยา-แมสาย) 
    หมายเลข 11  (ชวงอําเภอเดนชัย) 
    หมายเลข 101  (ชวงอําเภอเดนชัย-นาน) 
    หมายเลข 103 เสนทางรองกวาง-งาว 
    1.2 ทางหลวงอาเซียน (AH)  
    หมายเลข AH 2 เริ่มตนเขาสูประเทศไทยทีอ่ําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
    หมายเลข AH 3 เริม่ตนเขาสูประเทศไทยที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
    หมายเลข AH 13 เริ่มตนเขาสูประเทศไทยที่ดานหวยโกน อาํเภอเฉลมิพระเกียรติ 
      จังหวัดนาน 
    1.3 โครงขายคมนาคมตามกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS)      
กลุมจังหวัดฯ อยูในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor: NSEC) และเสนทาง 
R3A และ R3B เช่ือมโยงกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต) 
 
   2. สะพานขามแมนํ้า ที่สําคัญประกอบดวย 
    2.1 สะพานมิตรภาพขามแมนํ้าโขงแหงที่ 4 เช่ือมอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
กับแขวงบอแกว สปป.ลาว ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จกลางป พ.ศ.2556 
    2.2 สะพานมิตรภาพขามแมนํ้าสาย แหงที่ 1 และ 2 เช่ือมอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงรายกับจังหวัดทาข้ีเหล็ก สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 
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   3. รถไฟ สถานีรถไฟที่สําคัญ ไดแก สถานีรถไฟเดนชัย จังหวัดแพร 
    

4. ทาอากาศยาน 
    กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีทาอากาศยานที่อยูในการดูแลของบริษัท        
ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 แหง คือ ทาอากาศยานนานาชาติแมฟาหลวงเชียงราย         
และมีทาอากาศยานที่อยูในการดูแลของกรมการบินพลเรือน จํานวน 2 แหง คือ ทาอากาศยานแพร และ     
ทาอากาศยานนาน 
    
   5. ทาเรือ 
    กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีทาเรือ 3 แหง ประกอบดวยทาเรือพาณิชยเชียง
แสนแหงที่ 1 และ 2 และทาเรือเชียงของ ซึ่งทั้ง 3 แหง อยูในการดูแลของการทาเรือแหงประเทศไทย 
 
   6. ดานศุลกากร 
    กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีดานศุลกากรอยูทั้งหมด 4 แหง ประกอบดวย  
ดานศุลกากรแมสาย ดานศุลกากรเชียงแสน ดานศุลกากรเชียงของ และดานศุลกากรทุงชาง 
 
 1.8 แหลงทองเท่ียวและเทศกาลประเพณีท่ีสําคัญ 
   1.8.1 แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

 
ตารางที่ 5 แสดงแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

จังหวดั ทางธรรมชาต ิ ทางประวตัิศาสตร/วฒันธรรม นันทนาการ/ทั่วไป 
เชียงราย 1. ดอยตุง 

2. ดอยแมสลอง 
3. ภูชี้ฟา , ภูผาตั้ง , ภูผาหลง 
4. สามเหลี่ยมทองคํา 

1. วัดพระมหาชินธาตุเจา (ดอยตุง) 
2. วัดรองขุน 
3. เมืองโบราณเชียงแสน 

1. พระตําหนักดอยตุงราชนิเวศน 
2. ยานการคาชานแดน (แมสาย) 
3. ไนทบาซาร 

พะเยา 1. อุทยานแหงชาติดอยหลวง 
2. อุทยานแหงชาติภูซาง 
3. อุทยานแหงชาติแมปม 
4. อุทยานแหงชาติดอยภูนาง 
5. กวานพะเยา 

1. วดัศรีโคมคํา 
2. วัดติโลกอาราม 
3. วัดนันตาราม 
4. หอวัฒนธรรมนิทัศน 
5.วัดพระเจานั่งเดิน 
6.วัดพระธาตุสมแวน 

1. อนุสาวรียพอขุนงําเมือง 
2. สถานีประมงน้ําจืดพะเยา 

แพร 1. อุทยานแหงชาติดอยผากลอง 
2. อุทยานแหงชาติแมยม 
3. แพะเมืองผ ี
4. แกงเสือเตน 

1. วัดพระธาตุชอแฮ 
2. วัดพระบาทมิ่งเมือง 

1. บานประทับใจ 
2. คุมวงคบุรี 

นาน 1. อุทยานแหงชาติดอยภูคา 
2. อุทยานแหงชาติศรีนาน 
3. อุทยานแหงชาติแมจริม 
4. อุทยานแหงชาติถ้ําสะเกิน 
5. อุทยานแหงชาตินันทบุรี 
6. อุทยานแหงชาติขุนสถาน 
7. อุทยานแหงชาติขุนนาน 
8. วนอุทยานถ้ําผาตูบ 

1. วัดพระธาตุแชแหง 
2. วัดภูมินทร 
3. บอเกลือโบราณ 

1. อนุสรณียวีรกรรม พ.ต.ท.ทุงชาง 
2. หมูบานไทลื้อหนองบัว 
3. บานปากนาย 

ที่มา: รายงานสถิติการทองเที่ยวภายในประเทศประจําป พ.ศ.2553 (ภาคเหนือ), กระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา 2553 
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   1.8.2 เทศกาลประเพณีท่ีสําคัญ 
 

ตารางที่ 6 แสดงเทศกาลและประเพณีที่สําคัญในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
จังหวดั เทศกาลประเพณ ี
เชียงราย 1. งานพอขุนเม็งราย จัดประมาณปลายเดือนมกราคมถึงตนเดือนกุมภาพันธ เปนงานประจําป ภายในงานจะมีการ      

ออกราน จัดนิทรรศการและมหรสพตางๆ 
2. งานวันลิ้นจี่เชียงรายและสับปะรดนางแล จัดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกป ภายในงานจะมีการประกวด
ขบวนรถและประกวดธิดาลิ้นจ่ี การออกรานจําหนายสินคา 

พะเยา 1. งานสักการะบวงสรวงพอขุนงําเมือง จัดขึ้นทุกวันที่ 5 มีนาคมเปนการรําลึกถึงพอขุนงําเมือง กษัตริยที่ครองเมือง
พะเยา ซ่ึงในชวงที่พระองค ครองราชย บานเมืองรมเย็นเปนสุข และไดทรงรวมกับพอขุนรามคําแหง มหาราช และพอขุน
เม็งรายมหาราช สาบานเปนพระสหายตอกันที่เมืองพะเยา งานจัดขึ้นทุกวันที่ 5 มีนาคม ที่บริเวณอนุสาวรียพอขุนงําเมือง
สวนสมเด็จยา 90 โดยมีพิธีบวงสรวงแบบพราหมณ มีขบวนสักการะเทิดพระเกียรติ และการแสดงวัตนธรรมลานนา จัดโดย
จังหวัดพะเยา 
2. งานเทศกาลลิ้นจี่ และของดีเมืองพะเยา จัดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจัดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ที่
ตลาดกลางเพ่ือการเกษตรและสหกรณ อําเภอแมใจ ในงานมีมหรสพ การแสดง การประกวดธิดาชาวสวนลิ้นจ่ี ประกวด
ลิ้นจ่ีพันธุตางๆ นิทรรศการของภาคราชการและเอกชน จัดโดยสหกรณอําเภอแมใจ 
3. งานประเพณีนมัสการพระเจาตนหลวง จัดขึ้น 7 วัน เดือน 7 ขึ้น 15 ค่ํางานนมัสการพระเจาตนหลวง ที่วัดศรีโคมคํา 
เปนงานที่จัดกันมาตั้งแตโบราณ ซ่ึงจะจัดในชวงกอนวันวิสาขบูชา ระยะเวลาจัดงาน 7 วัน โดยยึดการนับปฏิทิน ทาง
ภาคเหนือ ซ่ึงตรงกับเดือน 5 ขึ้น 15 ค่ําของภาคเหนือ (เดือน 7 ขึ้น 15 ค่ํา ไทย) จึงเรียกงานนี้ในทองถิ่นวา "งาน 8 เปง" 
ในงานแบงเปนสองรูปแบบ คือ ในเขตสงฆจะเปนการทําบุญ ฟงเทศน ฟงธรรม การประกวดครัวตาน การ ปฏิบัติธรรม
ในชวง 7 วัน สวนนอกเขตวัดก็จะมีมหรสพ และการจําหนายสินคา 
4. ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ํา วัติโลกอารม กวานพะเยา 
5. งานวัฒนธรรมไทลื้อ อ.เชียงคํา เดือน กุมภาพันธ – มีนาคม ทุกป 

แพร 1. งานประเพณีนมัสการพระธาตุชอแฮ จัดขึ้นระหวางวันขึ้น 11-15 ค่ําเดือน 4 มีการแหผาขึ้นไปหมองคพระธาตุ มีขบวน
แหแบบลานนา โดยผูรวมงานทุกคนจะแตงกายแบบพ้ืนเมืองลานนา มีมหรสพสมโภชทุกคืน รุงเชาวันขึ้น 15 ค่ําจะมีการ
ทําบุญตักบาตร กลางคืนมีการเวียนเทียนรอบองคพระธาตุและวิหาร 
2. งานแอวสงกรานตน้ําใจเมืองแป นุงมอฮอมแตงามตา จัดงานบริเวณศูนยหัตถกรรมเวียงโกศัย ในวันที่ 13-17 เมษายน
ของทุกป ภายในงานจะมีการแตงกายดวยชุดมอฮอมลอมวงกินขันโตก และเลนสงกรานตกัน 
3. งานกิ๋นสลาก คลายประเพณีถวายสลากภัตของภาคกลาง โดยชาวบานจะจัดเคร่ืองไทยทาน เขียนสลากชื่อของตนติดไว
แลวนําไปรวมกันที่หนาพระประธาน พระสงฆจะจับสลากขึ้นมาใหมรรคนายกประกาศ เจาของสลากก็นําเคร่ืองไทยทาน
ของตนไปถวายแดพระสงฆ โดยงานนี้จะจัดขึ้นตามวัดตางๆ ชวงเดือน 10 ของทุกป 

นาน 1. งานแขงเรือประเพณีฉลองงาชางดําจังหวัดนาน ประเพณีแขงเรือเปนประเพณีที่สืบทอดกันมานาน นิยมจัดใหมีขึ้นใน
งานประเพณีตานกวยสลาก ตอมาในป พ.ศ. 2479 ไดจัดใหมีการแขงเรือในงานทอดกฐินสามัคคีสืบทอดมาจนถึงงาน
ทอดกฐินพระราชทานในปจจุบัน ซ่ึงจะมีในราวกลางเดือนตุลาคมหรือตนเดือนพฤศจิกายนของทุกป ชวงหลังจากจังหวัดได
รวมงานสมโภชงาชางดําอันเปนสมบัติล้ําคาคูบานคูเมือง ภายในงานมีการประกวดเรือกองเชียร ฯลฯ 
2. งานเทศกาลสมสีทองและงานกาชาดจังหวัดนาน จัดในราวกลางเดือนธันวาคมของทุกป ณ สนามกีฬาจังหวัดนาน ซ่ึง
ในงานก็จะมีกิจกรรมหลายอยาง ไดแก การประกวดขบวนรถสมสีทอง การออกรานนิทรรศการ การจําหนายสินคา
หัตถกรรมจากอําเภอตางๆ และจากเมืองฮอน - หงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การแสดงศิลปะพ้ืนเมือง 
และมหรสพตางๆ 

ที่มา: www.hamanan.com, สืบคนเมื่อสิงหาคม 2555 
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2. สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2553-2556) 
 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาในระยะเวลา 4 ป (พ.ศ. 2553 – 
2556) วา “ประตูการคาสูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา ดิน นํ้า ปาสมบูรณ ประชาชนอยูดีมีสุข” โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมโยงสูสากล โดยมีกลยุทธ คือ 
 1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยสรางความรวมมือและความสัมพันธกับประเทศเพื่อน
บานในกลุมประเทศ GMS และ BIMSTEC มีโครงการสําคัญ เชน โครงการจัดงานแสดงและจําหนายสินคาของ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งจัดตอเน่ืองเปนประจําทุกป โครงการสงเสริมความรวมมือทีมไทยแลนด
ลานนา เพื่อสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธดานการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน เปนตน 
 2. การสงเสริมการคา การลงทุน โดยสงเสริมผูประกอบการ SMEs ใหสามารถแขงขันไดในระดับ
ภูมิภาค มีโครงการที่สําคัญ เชน โครงการสงเสริมความรูผูประกอบการในกลุมจังหวัดเพื่อการคากับประเทศ 
GMS BIMSTEC และประเทศอื่นๆ โครงการพัฒนาสินคาชุมชน (ดานการออกแบบผลิตภัณฑจากผา) เปนตน 
 3. การพัฒนา Logistics รองรับการเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS โดยประสานกับ
ภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรกปกครองสวนทองถ่ิน และสถาบันการศึกษา พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานในการขนสง ทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ การผลิตบุคลากรดาน Logistics ในระดับอุดมศึกษา
และบุคลากรดานการผลิต การพัฒนาระบบฐานขอมูลเช่ือมโยงระหวางกัน และการเตรียมความพรอมรองรับ
การเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS มีโครงการที่สําคัญ เชน การจัดทําเว็บไซดระบบฐานขอมูล
เชิงยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ โครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติกลุมจังหวัด เพื่อรองรับ
การจัดกิจกรรมสําคัญของกลุมประเทศ GMS โครงการจัดทําแผนแมบทกลุมจังหวัดฯ เพื่อรองรับการเช่ือมโยง 
NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS โครงการศึกษาผลกระทบตอสังคมและชุมชนในการพัฒนาความรวมมือ
การคาการลงทุนกับกลุมประเทศ GMS เปนตน 
  ผลการดําเนินงานตามเปาหมายของประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 คือ รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาการคา
ชายแดนของกลุมจังหวัดฯ เพิ่มข้ึน รอยละ 15 ตอป พบวาบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว กลาวคือ มีการ
ขยายตัวของมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัดฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 36.02 และ 64.77 ในปงบประมาณ 2553 
และ 2554 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 7 แสดงมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 
มูลคาการคาชายแดน 14,750.06 24,303.80 na na 
% 36.02 64.77 na na 

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
หมายเหต ุกรมการคาตางประเทศจะใชขอมูลจากดานศุลกากรที่เปนดานถาวรเทานั้น  

ตารางที่ 7 แสดงมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคา           
โดยมีกลยุทธ คือ 
 1. การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเนนการสรางมูลคาเพิ่มให
ผลผลิตสนิคาเกษตร การปรับปรุงคุณภาพการผลติตามหลกัการผลติที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพิ่มประสทิธิภาพการ
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ผลิตและลดตนทุนการผลิตสินคาเศรษฐกิจหลัก มีโครงการสําคัญ เชน โครงการยกระดับมาตรฐานยางพารา 
โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางพาราแบบครบวงจร โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวของกลุมจังหวัด
ฯ โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลคา (ขาว/ขาวโพด) เพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกร เปนตน 
 2. การสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร องคกรเกษตรกรและผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยสงเสริม
การรวมกลุมและสรางเครือขาย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการสําคัญ เชน โครงการเครือขาย
เสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกรและองคกรเกษตรกรตามแนวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ (ปดทองหลังพระ) เปนตน 
 3. สงเสริมการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางการตลาดและสรางชองทางการจําหนายสินคาเฉพาะกลุม (Niche Goods) มีโครงการสําคัญ เชน 
โครงการกอสรางตลาดกลางของสหกรณเพื่อบริการแกสมาชิกและเกษตรกรทัว่ไปพรอมเครื่องอบความช้ืนขาว/
ขาวโพด โครงการบริหารจัดการสินคาเกษตร เปนตน 
 ผลการดําเนินการตามเปาหมายของประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 คือ รอยละของแปลง/ฟารมที่ไดใบรบัรอง
มาตรฐาน GAP ของผลผลิตทางการเกษตรสาํคัญตอแปลง/ฟารมที่รบัการตรวจจากระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รอยละ 100 พบวามีผลการดําเนินงาน รอยละ 97.07 และ 99.92 ในปงบประมาณ 2553 และ 2554 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 8 แสดงรอยละของแปลง/ฟารมที่ไดรับมาตรฐาน GAP ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 
รอยละของแปลง/ฟารมที่
ได ใบรับรองมาตรฐาน 
GAP ของผลผลิตทาง
ก า ร เ ก ษ ต ร สํ า คั ญ ต อ
แปลง/ฟ าร มที่ รั บ กา ร
ตรวจจากระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

97.07 99.92 na na 

ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพะเยา  
หมายเหต ุผลผลิตการเกษตรที่สําคัญ ประกอบดวย ขาว ลําไย ลิ้นจ่ี สัตวน้ําจืด และสุกร 

  
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ วัฒนธรรมและสุขภาพ          
โดยมีกลยุทธดังน้ี 
 1. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ โดย
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิม พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม และเช่ือมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวตอเน่ืองในกลุม
จังหวัดฯ รวมถึงพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเฉพาะกลุม มีโครงการสําคัญ เชน โครงการตรูเดอลานนา
ตะวันออก โครงการพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรม (เสนทางวัฒนธรรม) และสงเสรมิครูปญญา 9 สาขา 
โครงการเช่ือมโยงวัฒนธรรมลานนาตะวันออก โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ วัฒนธรรมและ
สุขภาพ 6 เวียง (เวียงลอ เวียงสอง เวียงภูเพียง เวียงวรนคร เวียงเชียงแสน เวียงกาหลง) เปนตน 
 2. พัฒนาเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน GMS โดยสงเสริมความรวมมือ
การทองเที่ยวเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบาน สรางเครือขายและพัฒนาสมรรถนะองคกรการทองเที่ยว มีโครงการ
สําคัญ เชน โครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออกและกลุมประเทศ GMS 
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวลานนาตะวันออกกับกลุมประเทศ GMS เปนตน 
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 3. พัฒนามาตรฐานการบริการและบคุลากรการทองเที่ยวสูสากล รวมถึงพัฒนาการประชาสัมพันธและ
การตลาด มีโครงการสําคัญ เชน โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดฯ โครงการพัฒนา
มาตรฐานการบริการและการตลาดสูสากลแกบุคลากรดานการทองเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัด โครงการประกวดแหลงทองเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพสูสากล โครงการ
ศูนยบริการนักทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ เปนตน 
 ผลการดําเนินการตามเปาหมายของประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 คือ รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจากการ
ทองเที่ยว รอยละ 10 ตอป พบวา รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึนรอยละ 22.90 ในปงบประมาณ 2554 
 

ตารางที่ 9 แสดงรายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 
รายไดจากการทองเที่ยว 
(ลานบาท) 

14,417.95 17,718.91 na na 

% na 22.90 na na 
ที่มา : กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
หมายเหต ุขอมูลรายไดจากการทองเที่ยวปงบประมาณ 2552 ไมสมบูรณ จึงไมสามารถนํามาใชในการประเมินผล 

 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี  
มีกลยุทธ ดังน้ี 
 1. พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน โดยจัดทําฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมการใชประโยชนในการศึกษาเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 
มีโครงการสําคัญ เชน โครงการทําฐานขอมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปญญาทอง ถ่ินพื้นที่กลุมปาภูคา-แมยม กลุมปาศรีลานนา-ขุนตาล โครงการนํารองแหลงเรียนรูดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการมีสวนรวม เปนตน 
 2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ โดยแกไขปญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมอาชีพใหชุมชนมีอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการสําคัญ เชน 
โครงการแกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นกลุมปาภูคา-แมยม กลุมปาศรีลานนา-ขุนตาล 
โครงการสงเสริมการอนุรักษระบบนิเวศตนนํ้าโดยชุมชนมีสวนรวม โครงการนํารองปรับเปลี่ยนพืชเกษตรกรรม
เปนไมเศรษฐกิจและไผในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม เปนตน 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชเทคโนโลยี มีโครงการ
สําคัญ เชน โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยระบบเทคโนโลยีและชุมชน     
เปนตน 
 4. สรางภาคีและสงเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปา การบริหารจัดการสาธารณภัยตางๆ ตลอดจนการเตรียมความพรอมในการปองกันและ
แกไขปญหาอุทกภัยและดินโคลนถลม มีโครงการสําคัญ เชน โครงการปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
ในพื้นที่กลุมจังหวัดฯ โครงการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและดินโคลนถลมในพื้นที่เสี่ยงภัยกลุมจังหวัดฯ 
โครงการเสริมสรางภาคีเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในกลุมจังหวัดฯ โครงการ
สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติกลุมจังหวัดฯ เปนตน 
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ผลการดําเนินการตามเปาหมายของประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 คือ ระดับความสําเร็จการดําเนินการตาม
แผนบูรณาการดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันและเตือนภัยจากอุทกภัย สภาวะหมอกควัน และ
ดินโคลนถลม ซึ่งวัดจากระดับช้ันของความสําเรจ็ (Milestones) ประกอบดวย ข้ันตอนที่ 1 สรุปทบทวนผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมา เพื่อรวมกําหนดประเด็นสําคัญในการแกไขปญหา ข้ันตอนที่ 2 จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป กําหนดโครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลลัพธของแตละโครงการ พรอมกําหนดคาเปาหมายใน
ลักษณะที่ดีกวาปที่ผานมา หรือเกิดความสูญเสียนอยกวาในอดีต ข้ันตอนที่ 3 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
ไดแลวเสร็จครบถวน ข้ันตอนที่ 4 มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเปนไปตามเปาหมายทุกตัวช้ีวัด ข้ันตอนที่ 5 
มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดสูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน  พบวามี
ผลการดําเนินงานเทากับ 3.57 และ 3.42 ในปงบประมาณ 2553 และ 2554 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 10 แสดงระดับความสําเร็จการดําเนินการตามแผนบูรณาการดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 
ระดับความสํา เร็ จการ
ดําเนินการตามแผนบูรณา
ก า ร ด า น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการส่ิงแวดลอม เพื่อ
ปองกันและเตือนภัยจาก
อุทกภัย  สภาวะหมอก
ควัน และดินโคลนถลม 

3.57 3.42 na na 

 


