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ส่วนที่ 3 
ต าแหน่งการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2 

จากจุดแข็งประกอบกับโอกาสที่เกิดขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในด้านที่ตั้ง 
สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (GMS) 
และประชาคมอาเซียน (AC) มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนา
ตะวันออกท่ีสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหัตถกรรม
อุตสาหกรรม/สินค้าชุมชน  เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม้ (ลิ้นจี่ ล้าไย)  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
นอกจากนั้นสามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม GMS และ AC ทั้งทางบก ทางน้้า 
และทางอากาศ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ พร้อมรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ จึงก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 

             1) ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า เนื่องจากกลุ่มจังหวัดฯ มีช่องทางการขนส่งสินค้า  
                         เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ AEC ทั้งทางบกและทางน้้า และด่านการค้าชายแดน 
                 2) เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวอารยธรรม “ล้านนา” เนื่องจากมีวัฒนธรรม  ชนเผ่าที่      
                         โดดเด่น สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และธรรมชาติที่สวยงาม 
    3) สินค้าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมีสินค้าที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้าว ล้าไย ยางพารา  
                         และโคเนื้อ 

 

วิสัยทัศน์(Vision) :                “ประตูการค้าสากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 
                           สินค้าเกษตรปลอดภัย  ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 
พันธกิจ ( Mission) :  

1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ  การคา้การลงทุน  การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล  ใหม้ีการ  
     ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
2.   ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
3.  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก  ด้ารงไว้ 
     ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
4.  อนุรักษ์  พัฒนา  และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ 
     สมบูรณ์ ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
      1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (GMS) และ     
          AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 
      2. เพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 
  3. เพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมน้าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม 
          สู่ตลาดโลก  
   4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่ม 
          มูลค่าการท่องเที่ยวเพี่อเพ่ิมรายได ้
  5. รักษาความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติสร้างภาคีใน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ 
          สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความ 
          ยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ( Strategic Issues) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้้า

โขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   : การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   : ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้้า   
                      โขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา  และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบ้าน 
2) ส่งเสริมการค้า  การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs 
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนย์                  
บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล                    
วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ และจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1) เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
สิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิต  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร  
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และ
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
3) สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพ้ืนที่ และสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจ้าหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและ     
                      สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและชุมชนในการดูแลป้องกัน
ปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่สังคมผู้
อาวุโส ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน 
2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดยปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และ
ส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยว กับประเทศในกลุ่ม GMS 
3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุชนมีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย  
                      การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดท้าฐานข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 
2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ปัญหาการบุกรุกท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้้าและป่าชุมชน การจัดท้า Food Bank การ
จัดท้าฝายต้นน้้าแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพ้ืนที่ป่า
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี GIS ในการจัดท้า
ฐานข้อมูลและน้าไปใช้ 
4) สร้างภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตส้านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ 
ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมช าติ
และสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง 


