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สวนท่ี 3 
ตําแหนงการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

จากจุดแข็งประกอบกับโอกาสที่เกิดข้ึน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในดานที่ต้ัง 
สามารถเช่ือมโยงการพัฒนาพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS) 
และประชาคมอาเซียน (AC) มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินที่เปนเอกลักษณของกลุมลานนา
ตะวันออกที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาดานการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
หัตถกรรมอุตสาหกรรม/สินคาชุมชน  เปนฐานการผลิตสินคาเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม (ลิ้นจี่ ลําไย)  มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย นอกจากน้ันสามารถที่จะพัฒนาเช่ือมโยงการทองเที่ยวกับประเทศในกลุม GMS และ AC ทั้งทาง
บก ทางนํ้า และทางอากาศ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ พรอมรองรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนา ดังน้ี 

             1) ศูนยกลางการขนสงและกระจายสินคา เน่ืองจากกลุมจังหวัดฯ มีชองทางการขนสงสินคา  
                         เช่ือมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ AEC ทั้งทางบกและทางนํ้า และดานการคาชายแดน 
                 2) เปนศูนยกลางเมืองทองเที่ยวอารยธรรม “ลานนา” เน่ืองจากมีวัฒนธรรม  ชนเผาที่      
                         โดดเดน สรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว และธรรมชาติทีส่วยงาม 
    3) สินคาเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมีสินคาทีส่ําคัญ ไดแก ขาว ลําไย ยางพารา  
                         และโคเน้ือ 

 

วิสัยทัศน(Vision) :  “ประตูการคาสากล  โดดเดนวัฒนธรรมลานนา 
                           สินคาเกษตรปลอดภัย  ประชาชนรวมใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ” 
พันธกิจ ( Mission) :  

1. สงเสริมพฒันาเศรษฐกิจ  การคาการลงทุน  การทองเทีย่ว และโลจสิติกสเช่ือมโยงสูสากล  ใหมีการ  
     ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
2.   สงเสรมิพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา 
3.  พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม อารยธรรมแหงลานนาตะวันออก  ดํารงไว 
     ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เปนเอกลกัษณและเปนอตัลักษณและสุขภาพ 
4.  อนุรักษ  พัฒนา  และสงเสรมิการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ 
     สมบูรณ ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจดัการสิง่แวดลอมที่ดี 

 

เปาประสงคหลัก (Goals) 
      1. เปนศูนยกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS) และ     
          AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน และลดคาใชจายของผูประกอบการ 
      2. เพิ่มรายไดจากการสงออกสินคาไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอื่นๆ เพิ่มข้ึน 
  3. เพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมนําสินคาเกษตร และอุตสาหกรรม 
          สูตลาดโลก  
   4. พัฒนาการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและคุณคาสินคาและบริการเนนฐานเศรษฐกิจที่ย่ังยืนเพิ่ม 
          มูลคาการทองเที่ยวเพี่อเพิ่มรายได 
  5. รักษาความ อุดมสมบูรณของทรัพยากร ธรรมชาติสรางภาคีใน การอนุรักษฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ 
          สิ่งแวดลอมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความ 
          ย่ังยืนและเตรียมพรอมรับอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง และกรอบความรวมมือประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ( Strategic Issues) 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1   : พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกสเช่ือมอนุภูมิภาคลุมนํ้า

โขงและเตรียมพรอมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 2   : การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 3   : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมและ

สุขภาพ เพื่อเปนฐานการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4   : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ การบริหารจัดการสิง่แวดลอมและพลังงานโดย

การมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจสิติกสเช่ือมอนุภูมิภาคลุมนํ้า   
                      โขงและเตรียมพรอมรบัความรวมมือประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการกระตุน การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา และจัดกิจกรรม
สงเสริมการคา การลงทุนกับกลุมจังหวัดอื่นภายในประเทศและเพื่อนบาน 
2) สงเสริมการคา  การลงทุน โดยพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs 
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส รองรับการเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS โดยจัดต้ังศูนย                  
บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันดานโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานขอมูล                    
วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรดาน Logistics ทุกระดับ และจัดการความรวมมือระหวางหนวยงาน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลติภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1) เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเนนความเปนเอกลกัษณเฉพาะ
สิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดตนทุนการผลิตโดยใชหลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิต  
เพื่อเพิ่มมูลคา พัฒนากลุมธุรกิจและผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร  
2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม และมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑและ
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
3) สรางความเขมแข็งตอเกษตรกร องคกรเกษตรและผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และสรางความเขมแข็ง
ของกลุมธุรกิจและผูประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) สงเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินคาเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาด
แกกลุมผูผลิตสินคาเกษตร รวมทั้งสรางชองทางการจัดจําหนายเฉพาะกลุม (Niche Product) 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพฒันาสงัคม การทองเที่ยวเชิงอนุรกัษวัฒนธรรมและ     
                      สุขภาพ เพื่อเปนฐานการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมความพรอมและพัฒนาศักยภาพแกประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและชุมชนในการดูแลปองกัน
ปญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพรอมในการปรับตัวสูสังคมผู
อาวุโส ตลอดจนสงเสริมบทบาทและความสัมพันธที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน 
2) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดยปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวเดิม พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม วิจัยและพัฒนาเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวตอเน่ืองจังหวัดในกลุม และ
สงเสริมความรวมมือในลักษณะโครงขายการทองเที่ยว กับประเทศในกลุม GMS 
3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการทองเที่ยว โดยใหชุชนมีสวนรวม ตลอดจนพัฒนาการ
ประชาสัมพันธและการตลาดการทองเที่ยว 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานโดย  
                      การมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการจัดทําฐานขอมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดับทองถ่ิน เพื่อประโยชนในการศึกษาเรียนรู และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 
2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน โดยการแกปญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกปา ปลูกหญาแฝก เพื่อฟนฟูพื้นที่ตนนํ้าและปาชุมชน การจัดทํา Food Bank 
การจัดทําฝายตนนํ้าแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การปองกันไฟปารวมทั้งการสงเสริมอาชีพในชุมชนใน
พื้นที่ปาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาส และความเปนอยูที่ดีอยางย่ิง 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใชเทคโนโลยี GIS ในการจัดทํา
ฐานขอมูลและนําไปใช 
4) สรางภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริมชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการปลูกจิตสํานึกและสรางเครือขายการมีสวนรวมทุกระดับ 
ตลอดจนการสรางความรู ความเขาใจและบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง 


