โครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

ประกอบดวย

• รายงานฉบับสมบูรณของแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
• รายงานฉบับสมบูรณของการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2554 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
(ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ)

สารบัญ

1. บทสรุปผูบริหาร
2. ขอบเขตการศึกษา
3. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
3.1 สภาพทั่วไปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
3.2 สรุปผลการวิเคราะหศกั ยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
3.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
4. การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแ ผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554 ของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1
4.1 แนวทางการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ
4.2 สรุปโครงการที่สําคัญ (Flagship) เบื้องตนภายใตประเด็นยุทธศาสตร
4.3 ตัวอยางโครงการนํารอง
5. ผลการวิเคราะหแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ของที่ปรึกษากับ แผนพัฒนาฯ
ของกลุมจังหวัดที่นําเสนอตอ ก.บ.ก.
6. ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ
7. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ รวมกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
7.1 เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
7.2 สรุปผลการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการจัดทํารางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
7.3 รายชื่อคณะทํางานยกรางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
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หนา
1
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31
47
93
101

สารบัญแผนภาพ
หนา
แผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 4
แผนภาพที่ 5
แผนภาพที่ 6
แผนภาพที่ 7
แผนภาพที่ 8
แผนภาพที่ 9
แผนภาพที่ 10
แผนภาพที่ 11
แผนภาพที่ 12
แผนภาพที่ 13
แผนภาพที่ 14
แผนภาพที่ 15

สรุปรางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในระดับกระทรวง กลุมจังหวัด และจังหวัด
อยางบูรณาการ
แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และประชากรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ภาพรวมการศึกษาศักยภาพกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
การวิเคราะหดานเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
การวิเคราะหดานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
มโนภาพดานการแขงขันของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
การวิเคราะหดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
สถานการณภาพรวมทางดานสังคมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
สถานการณของปจจัยทางดานสังคมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
สถานการณทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1
สรุปรางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในระดับกระทรวง กลุมจังหวัด และจังหวัด
อยางบูรณาการ
ขั้นตอนการแปลงแผนพัฒนาจากประเด็นยุทธศาสตรไปสูระดับโครงการ
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1. บทสรุปผูบริหาร
เอกสารชุดนี้ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) สวนของแผนพัฒนากลุมจังหวัดหรือจังหวัด 2) สวนของ
การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดหรือจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 โดยมีทั้งหมด
8 เลมประกอบดวย 5 กลุมจังหวัดและ 3 จังหวัด และเลมนี้เปนของกลุมจังหวัดภาคภาคเหนือตอนลาง 1
เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษาและทบทวนแผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล า ง1 สอดคล อ งกั บ
หลักเกณฑการพิจารณาในแผนพัฒนากลุมจังหวัดของ ก.น.จ. ที่เนนการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัดและนําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนและสรางรายไดใหกับกลุมจังหวัดนั้น การทบทวนการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดจําเปน
จะต อ งมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ มี ค วามชั ด เจน และมี ค วามสอดคล อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นา
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด นอกจากนี้ ยังตองเปนสิ่งที่ทุกจังหวัดภายในกลุมสามารถ
ทํารวมกันไดจริงและสงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง
ทั้งนี้ จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานและการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง1
ทางคณะทํางานที่ปรึกษาจึงไดทําการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัด ที่มีอยูเดิมและไดนําเสนอราง
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556) เพื่อแปลงไปสูแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2554 ตอไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
ศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร
1) การพัฒนาการคา การบริการ และเครือขายคมนาคม
2) การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรหลักของกลุมจังหวัดนี้ไดแก การพัฒนาการคา การบริการ และเครือขาย
คมนาคม เนื่องจากมี ความพรอมทั้งการคมนาคมทางบกและขนสงทางอากาศตามแนว East-West
Economic และแนวตั้ง North-South โดยยุทธศาสตรนี้ มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือขาย
คมนาคมขนสงที่มีอยูเดิมควบคูกับการสรางเครือขายความรวมมือระหวางกลุมประเทศแถบอินโดจีน
รวมทั้งพัฒนาระบบรวบรวมและกระจายสินคาเกษตร (Logistic & Warehouse) ตลอดจนพัฒนาการคา
ในแถบชายแดน
ในขณะที่ประเด็นการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมนั้น ถือเปนประเด็น
ยุ ท ธศาสตร เ สริ ม เพื่ อ ให เ กิ ด ความน า สนใจสํ า หรั บ ผู ที่ ม าทํ า การค า หรื อ ใช บ ริ ก ารอั น เป น ผลเกี่ ย ว
เนื่องมาจากยุทธศาสตรหลัก โดยมุงเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศดานแหลงทองเที่ยวเพื่อการบริการ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน พัฒนาระบบที่ชวยใหผูใชบริการสามารถเลือกประเภทการทองไดตาม
ความสนใจ หรือตามระยะเวลาที่มี เปนตน ควบคูไปพรอมการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหเปนที่

รูจักในวงกวาง รวมทั้งสนับสนุนใหเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวที่มีอยูอยางหลากหลายในกลุมจังหวัดเอง
ตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงภูมิภาค และในกลุมประเทศแถบอินโดจีน

1

ประเด็น
ยุทธศาสตรเดิม
(ป 2553 – 2556)

2

3

พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาเพื่อเปนศูนยกลาง พัฒนาการทองเที่ยว
การบริหารจัดการและ บริการสี่แยกอินโดจีน
เชิงนิเวศน
การตลาดสินคาเกษตร แหงเศรษฐกิจและ
ประวัตศิ าสตรและ
การทองเที่ยว
วัฒนธรรม

บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและ
สิ่งแวดลอม

1

ประเด็น
ยุทธศาสตร
ที่ทบทวนใหม

4

5

พัฒนาใหเปน
เมืองนาอยู

2

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม

การพัฒนาการคา การบริการ
และเครือขายคมนาคม

แผนภาพที่ 1: สรุปรางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ระยะ 4 ป 2553 - 2556

กลยุทธ แบงออกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การบริการ และเครือขายคมนาคม มีกลยุทธดังนี้
1) พัฒนาระบบเครือขายคมนาคมขนสง และเครือขายความรวมมือระหวางกลุมประเทศ
แถบอินโดจีน
2) ส ง เสริ ม การคมนาคมและขนส ง ทางอากาศ และรถไฟทางขวางตามแนว East-West
Economic และแนวตั้ง North-South พรอมระบบผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเมือง
เศรษฐกิจชายแดน
3) พัฒนาระบบรวบรวมและกระจายสินคาเกษตร (Logistic & Warehouse) และพัฒนา
เศรษฐกิจการคาและความรวมมือชายแดนอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม มีกลยุทธดังนี้
1) บูรณาการและสรางเครือขายความรวมมือ
2) พัฒนาระบบสารสนเทศ และปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
3) พัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยว สรางมาตรฐาน และกิจกรรมการทองเที่ยว
5

4) สรางและประชาสัมพันธภาพลักษณการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
5) บริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย แปรรูป และสรางมูลคาเพิ่ม

การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูการปฏิบัติ ตองดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของในกลุมจังหวัดอยางบูรณาการ โดยโครงการที่ใหสําคัญตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
กลุ มจั ง หวัด และมี ก ารกํ าหนดขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของแต ล ะโครงการ ซึ่ ง โครงการต า งๆ นั้ น
สามารถแบงความรับผิดชอบออกเปน ระดับกระทรวง/กรม (Function-Based Projects) ระดับกลุม
จังหวัด (Cluster-Based Projects) และระดับจังหวัด(Provincial Projects) ตามแตละกลยุทธใน
แผนพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งคณะทํางานที่ปรึกษาไดนําเสนอตัวอยางโครงการที่สําคัญในแตละกลยุทธ
และจําแนกตามขอบเขตความรับผิดชอบของแตละหนวยงานไวเบื้องตน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในระดับกระทรวง กลุมจังหวัด และจังหวัดอยางบูรณาการ

6

2. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษางานภายใตโครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อเสริมสรางขีดสมรรถนะการบริหารงานจังหวัดและกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการนั้น ไดแก การจัดทําตัวแบบแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความตองการของประชาชนในพื้นที่ พรอมกับตัวอยางของกลุม
จังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินงานเพื่อทบทวนและจัดทําตัวแบบแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประกอบดวย
1.1 การศึกษาทบทวนแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด
เพื่อ หาแนวทางการปรั บ ปรุงและพั ฒ นา พรอ มกั บ กํ า หนดแนวทางการวิ เ คราะห โ ครงการตลอดจน
หลักเกณฑการคัดเลือกโครงการ
• รวบรวมและศึ กษาข อมู ล แผนพั ฒนาและแผนปฏิ บั ติราชการประจํ าป ของจั งหวัด และ
กลุมจังหวัดในปจจุบัน รวมไปถึงผลการศึกษาแผนฯ ที่เกี่ยวข องจากเอกสาร อาทิ แผนพั ฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดป พ.ศ. 2553 – 2556 และแผนปฏิบัติราชการ
ป พ.ศ. 2554 ที่ไดเสนอเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) ขอมูลพื้นฐานและศักยภาพของจังหวัดและกลุมจังหวัด ตลอดจนนโยบายภาครัฐใน
ปจจุบัน เปนตน เพื่อวิเคราะหและสรุปแนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาะกลุมจังหวัด
• ออกแบบแนวทางการการจําแนกประเภทและผูรับผิดชอบโครงการ
• ออกแบบแนวทางการวิเคราะหและเกณฑคัดเลือกโครงการสําคัญแบบบูรณาการ
1.2 การศึกษาโดยการลงไปปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อสอบทานผลการศึกษาทบทวนและพัฒนาเปน
ตนแบบเพื่อเปนกรณีศึกษา โดยมีกําหนดการลงพื้นที่กลุมจังหวัดทั้งสิ้น 2 ครั้ง
การลงพื้นที่ครั้งที่ 1: มีวัตถุประสงคในการลงพื้นที่ดังตอไปนี้
• การจัด Workshop รวมกับกลุมจังหวัดเพื่อสอบทานขอมูล
• การปรับปรุงและจัดทํารางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
• การกําหนดและจัดลําดับประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ
• จัดทํารางแผนพัฒนากลุมจังหวัด ป พ.ศ. 2553-2556 ที่ไดรับการทบทวนใหม
การลงพื้นที่ครั้งที่ 2: มีวัตถุประสงคในการลงพื้นที่ดังตอไปนี้
• การจัด workshop รวมกับกลุมจังหวัดเพื่อจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม
• การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดฉบับสมบูรณ
• การจั ดทํ าตั ว อย างการแปลงแผนพั ฒนากลุ มจั งหวั ดไปสูแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป
พ.ศ. 2554 ของกลุมจังหวัดที่มีการระบุโครงการที่สําคัญอยางนอย 2 โครงการ
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1.3 การประมวลผลการศึกษาที่ไดเผยแพรในรูปของเอกสารและการประชุมชี้แจงผูมีสวนเกี่ยวของ
•

หลังจากเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ทั้ง 2 ครั้งแลว คณะที่ปรึกษาจะไดรวบรวมและประมวลผล
เพื่ อ จั ด ทํ า รายงานฉบั บ สมบู ร ณ พร อ มทั้ ง จั ด การประชุ ม ชี้ แ จงผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง
เพื่ อ ถ า ยทอดข อ มู ล ป ญ หาอุ ป สรรคและข อ เสนอแนะวิ ธี ก ารแก ไ ข เพื่ อ ให ผู มี ส ว น
เกี่ยวของสามารถวิเคราะหและคัดเลือกโครงการสําคัญไดอยางมีระบบหลักเกณฑที่
ถูกต อ ง มี ค วามเข า ใจในการจัดทํา แผนพัฒ นาและแผนปฏิ บัติ ร าชการประจํา ปข อง
จังหวั ด และกลุ มจั งหวั ดแบบบูรณาการที่เพิ่มขึ้น พร อมทั้งสามารถจั ดทําได อยางมี
ประสิทธิภาพรวมไปถึงใหผูมีสวนเกี่ยวของสามารถแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

1. วิเคราะหและทบทวนเชิงเปรียบเทียบ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และขอมูลที่
เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาความสมบูรณ
และความสอดคลองเบื้องตน

• ผลการศึกษาแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ป 2552 ของ กพร. (ศึกษาโดยสถาบันฯ
ศศินทร)
• แผนยุทธศาสตรพัฒนาภาคและกลุม
จังหวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
• แผนพัฒนาฯ 2553 – 2556 และ
แผนปฏิบัติราชการ ป 53 ที่เสนอ ก.น.จ.
• ศักยภาพ โอกาส ปญหาและความ
ตองการของพื้นที่

3.วิเคราะหแนวนโยบายของ ก.น.จ. เพื่อยกรางหลักเกณทการวิเคราะหแผนฯ และโครงการ
• มติที่ประชุม ก.น.จ. ที่เกี่ยวของ
• หลักเกณฑการวิเคราะหคัดเลือกโครงการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ
• ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ

4. ขอความเห็นรางหลักเกณฑการวิเคราะห
แผนฯ ที่ที่ปรึกษาออกแบบจากผูแทน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ หรือ
ผูแทน ก.พ.ร.ทีเกี่ยวของ

5. วิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม

จังหวัด กับแนวนโยบายของ ก.น.จ. และ
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองแผนฯ เพื่อปรับแผนฯ ให
สอดคลองกับแนวนโยบายฯ

7. รางแผนพัฒนากลุมจังหวัด (เฉพาะชุดโครงการสําคัญ และตัวอยางการเสนอ
แนวคิดโครงการยอย (Project
(Project Idea) 2 โครงการ)
โครงการ)

(Strategies
2. จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategies
Map) เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยง
ระหวาง:
ง:
• วิสัยทัศน
• ประเด็นยุทธศาสตร
• เปาประสงคของยุทธศาสตร
• กลยุทธของยุทธศาสตร
• โครงการ

6.รางชุดโครงการของประเด็นยุทธศาสครที่สําคัญ โดยแสดงประเภทโครงการตามกลยุทธ และ
แบงหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามประเภทโครงการและระดับพื้นที่ทรัรี่ บั ผิดชอบ โดยอาศัย
เครื่องมือ :
• การวิเคราะหหวงโซมูลคา (Value chain analysis) หรือ Key Success Factors หรือ
• เครื่องมืออืน่ ๆที่เกี่ยวของ

แผนภาพที่ 3: แนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของกลุมจังหวัด

อย า งไรก็ ดี เ นื่ อ งจากขอบเขตการศึ ก ษาภายใต โ ครงการฯ มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาที่ จํ า กั ด
และยังขาดการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการที่ ก.น.จ. กําหนด นอกจากนั้น
ความคิดเห็นที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงาน เปนเพียง
กลุมตัวอยางของการศึกษาเทานั้น รวมทั้งแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยังไมไดผานการประชุมปรึกษาหารือ
รวมกันกับคณะบุคคล ตามมาตรา 19 ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ดังนั้น ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินโครงการฯ จึงเปนเพียงแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะหของคณะ
ที่ปรึกษาเพื่อเปนตนแบบใหกลุมจังหวัดนําไปปรับใชตอไป
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3. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ในการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 คณะที่ปรึกษาไดใช
แนวทางโดยการศึกษาทบทวนแผนนโยบายในระดับประเทศ ระดับภาคและแผนยุทธศาสตรรายสาขา
การทบทวนขอมูลทุติยภูมิที่แสดงถึงศักยภาพและประเด็นปญหาของกลุมจังหวัด ประกอบกับขอคิดเห็น
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ทั้งสองครั้ง ณ ศาลากลางจังหวัด
พิษณุโลก ทําใหไดแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ตามแบบฟอรมของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ไดออกแบบเพื่อใชสําหรับจัดทําคํารับรองแผนปฏิบัติการกลุม
จังหวัด ฯ ในป พ.ศ. 2554 ดังนี้
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556
3.1. สภาพทั่วไปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
สภาพทางกายภาพ
กลุมจังหวัดตอนเหนือตอนลาง ประกอบดวยจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย ตาก และ
อุตรดิตถ มีพื้นที่ ประมาณ 54,325.604 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,472,778.25 ไร แบงเปน
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดสุโขทัย
จังหวดตาก
จังหวัดอุตรดิตถ
ขอมูล GPP รายจังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
สุโขทัย
ตาก
อุตรดิตถ
รวม

มีพื้นที่ประมาณ
มีพื้นที่ประมาณ
มีพื้นที่ประมาณ
มีพื้นที่ประมาณ
มีพื้นที่ประมาณ

10,815.854
12,668.416
6,596.092
16,406.650
7,838.592

GPP ทั้งหมด
(ลานบาท)
49,189
48,640
20,708
32,066
10,903
161,506

ตารางกิโลเมตร (6,759,909 ไร)
ตารางกิโลเมตร (7,917,760 ไร)
ตารางกิโลเมตร (4,122,557 ไร)
ตารางกิโลเมตร (10,324,156.25 ไร)
ตารางกิโลเมตร (4,899,120 ไร)

จํานวนประชากร
(คน)
841,683
997,531
608,343
532,466
469,253
3,449,276

GPP per Capita
(บาท)
62,510
51,924
35,144
62,981
47,705
260,264

แผนภาพที่ 4 ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และประชากรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ป 2549
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3.2. สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ภาพรวมสถานการณของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 พบวา สถานการณทางดานเศรษฐกิจ
นั้น กลุมจังหวัดมีความโดดเดนในดานการเกษตรกรรม สวนสถานการณทางดานสังคม กลุมจังหวัดมี
ความโดดเดนในดาน การศึกษา ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมสื่อสาร และที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม ตามลําดับ

ภาพรวมการศึกษาศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนล าง 1
(ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ )
ปั จจัยการพัฒนาด าน
ปั จจัยด านเศรษฐกิจ
ด านการเกษตรกรรม
ด านอุตสาหกรรม
ด านบริ การ : ประเภทการค า (Trade)
ด านบริ การ : ที่ ไมใชการค า (Non-Trade)
ด านการทองเที่ ยว
ด านสังคมและสิ่งแวดล อม
ด านสุขภาพ
ด านการศึกษา
ด านชีวิตครอบครัวและชุมชน
ด านการคมนาคมการสือ่ สาร
ด านที่ อยูอ าศัยและสภาพแวดล อม
น อย

ปั จจัยด านเศรษฐกิจ

ประเมิ น

เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม

ท องเที่ยว

บริ การที่ไม ใช การค า
(Non-Trade service)

บริ การทางการค า
(Trade service)

ปั จจัยด านสังคม
สุ ขภาพ

แสดงสถานะ
แสดงค าเฉลี่ย

ที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดล อม

การคมนาคมและ
การสื่อสาร

มาก

การศึ กษา

ชีวิตครอบครั ว
และชุมขน

การประเมินการพัฒนาดานสังคมจะอ างอิงจาก HAI Human Achievement Index ของ UNDP เป็ นตัวอ างอิง

แผนภาพที่ 5 ภาพรวมการศึกษาศักยภาพกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1

3.2.1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
3.2.1.1. ดานเกษตรกรรม
การเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1นั้น เมื่อวิเคราะหในเรื่องสัดสวนของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมทางดานเกษตรกรรมของกลุมจังหวัด และมูลคารวมของผลิตภัณฑมวลรวม พบวา
เกษตรกรรมมีความสําคัญตอกลุมจังหวัด และตอประเทศในระดับปานกลาง โดยภาพรวมพบวา สินคา
เกษตรกรรมหลักที่สําคัญของกลุมมากที่สุด คือ ขาว และออย โดยมีมากที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย นอกจากนี้ยังมีขาวโพดที่มีผลผลิตหลักที่จังหวัดเพชรบูรณ และตาก ถั่วเหลืองที่สุโขทัย ตากและ
อุตรดิตถ สําหรับดานปศุสัตวนั้น มีเพชรบูรณ และอุตรดิตถเปนศูนยกลางปศุสัตว โดยสัตวเศรษฐกิจ
หลัก คือ ไกเนื้อ สําหรับโคเนื้อนั้นพบมากที่ตากและเพชรบูรณ และสุกรพบมากที่สุโขทัย อุตรดิตถ และ
เพชรบูรณ
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มูลค าเกษตรกรรมต อมูลค าเกษตรกรรมทัง้ หมด ปี 2549 (%)

สินค าหลักของด านการเกษตรของภาคเหนือตอนล าง 1 คือ ข าว อ อย
ข าวโพด ซึ่งถือว าการเกษตรมีความสําคัญปานกลาง
ค าเฉลี่ย = 19%

กลุมที่เกษตรกรรมมี
ความสําคัญต อกลุม
และต อประเทศมาก

ภาคเหนือตอนล าง 1
ข าว อ อย ข าวโพด ถั่วเหลือง

= มูลค าของ GPP ด านเกษตรกรรม ปี 2549
ภาคใต ฝั่ งอาวไทย

ภาคใต ชายแดน

ภาคใต ฝั่ งอันดามัน

กลุมที่เกษตรกรรมมี
ความสําคัญต อกลุม
และต อประเทศน อย

ภาคกลางตอนลาง (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง (1)

ภาคเหนือ
1

ตอนล าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ตอนกลาง
ภาคเหนือ ตอนลาง (2)
ภาคกลางตอนกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง (2)
ภาคกลาง
ตอนบน (2)
ภาคกลางตอนลาง (2)
ภาคเหนือ ตอนบน (2)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ตอนบน (1)
ตอนบน (1)
ภาคกลาง ตอนบน (1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (2)

ค าเฉลี่ย = 6%

กลุมที่เกษตรกรรมมี
ความสําคัญต อกลุมและ
ต อประเทศปานกลาง

มูลค าเกษตรกรรมต อมูลค า GPP ของแต ละกลุมจังหวัด ปี 2549 (%)

แผนภาพที่ 6 การวิเคราะหดานเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1

3.2.1.2. ดานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1นั้น เมื่อวิเคราะหในเรื่องสัดสวนของมูลค า
ผลิตภัณฑมวลรวมทางดานอุตสาหกรรม และมูลคารวมของผลิตภัณฑมวลรวม พบวา อุตสาหกรรมมี
ความสําคัญตอกลุมจังหวัดและตอประเทศนอย โดยเมื่อพิจารณาภาพรวมทางดานโครงสรางอุตสาหกรรม
นั้น พบวา ลักษณะโครงสรางของอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดที่มีความแตกตางกัน ซึ่งมีศูนยกลางของ
แรงงานอยูที่จังหวัดตาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุงหม ในขณะที่พิษณุโลกเปนศูนยกลาง
ของอุตสาหกรรมกอสราง และเพชรบูรณเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมเกษตรกรรม

มูลค าอุตสาหกรรมต อมูลค าเกษตรกรรมทัง้ หมด ปี 2549 (%)

สินค าหลักของด านอุตสาหกรรมของภาคเหนือตอนล าง 1 คือ เกษตรแปรรูป
และ สิ่งทอและเครื่องนุงห ม ซึ่งอยูในกลุมที่มีความสําคัญต อประเทศน อย
ค าเฉลี่ย = 31%

ภาคเหนือตอนล าง 1
เกษตรแปรรูป เครื่องจักรกล
การเกษตร พลังงาน (เอทานอล
หรือไบโอดีเซล) สิ่งทอและ
เครื่องนุงห ม วัสดุกอสร าง ไฟฟา
และอิเส็กทรอนิกส อัญมณีและ
เครื่องประดับ ยานยนต และชิน้ ส วน
กลุมที่อุตสาหกรรมมี
ความสําคัญต อกลุม
และต อประเทศน อย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง (2)
ภาคใต ฝั่ งอาวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ ตอนลาง (2)
ตอนบน (1)

ภาคเหนือ ตอนล าง 1

= มูลคาของ GPP ด านอุตสาหกรรม ปี 2549
ภาคกลางตอนกลาง

ภาคกลาง ตอนบน (1)
ภาคตะวันออก

กลุมที่อุตสาหกรรมมี
ความสําคัญต อกลุมและ
ต อประเทศปานกลาง
ภาคกลางตอนลาง (1)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง

ภาคใต ชายแดน

กลุมที่อุตสาหกรรมมี
ความสําคัญต อกลุม
และต อประเทศมาก

ภาคกลางตอนลาง (2)

ค าเฉลี่ย = 6%

ภาคเหนือ ตอนบน (1)

ภาคกลาง ตอนบน (2)

นออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ ตอนบน (2) ภาคตะวั
ตอนบน (2)

มูลค าอุตสาหกรรมต อมูลค า GPP ของแต ละกลุมจังหวัด ปี 2549 (%)

แผนภาพที่ 7 การวิเคราะหดานอตสาหกรรมของกลมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
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ในชวงที่ผานมาการกําหนดนโยบายไมไดมุงเนนไปที่สินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการใด
เพื่ อช ว ยเปน กรณี พิเ ศษและใหเ กิ ด ความตอ เนื่อ ง ซึ่ง ตามแนวทางที่ ส วค.ได เ สนอไวว า ควรมุ ง
สงเสริมและเนนไปที่สินคาที่มีความเปนไทย และเชื่อมตอเขากับโลกาภิวัตนได (Globalness) หรือ
Global Reach-Local Link ซึ่งนาจะเปนสินคาที่มีศักยภาพหรือความสามารถหลัก (Core
Competencies) โดยมีโลจิสติกสเปนแกนหลักของกิจกรรมที่สําคัญ ที่จะผลักดันสินคาบริการเหลานี้
มีความเชื่อมโยงและนําไปสูการคาการลงทุนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น
กิจกรรมภายใน Core Competencies เมื่อพิจารณาแลวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 อาจ
ไมสามารถดําเนินการไดอยางประสบผลสําเร็จ ซึ่งโดยในทางปฏิบัติ สวนใดที่เห็นวาทําแลวไมคุมคา
ก็ควรจะ Outsourcing ซึ่งจะเปน Onshore หรือ Offshore ก็แลวแตความเหมาะสม แตไมสามารถ
หลีกเลี่ยงการยกระดับโครงสรางพื้นฐานของโลจิสติกสได

แผนภาพที่ 8 มโนภาพดานการแขงขันของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1

ยุทธศาสตรการพัฒนา Logistic ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ภาครัฐไดเห็นถึงความสําคัญ และประโยชนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส จึงมีแนวคิดที่จะสราง
ระบบโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานสากล (World Class Logistics) เพื่อสนับสนุนการเปนศูนยกลางธุรกิจและ
การคาของภาคอินโดจีน โดยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2549 รัฐบาลจึงไดจัดตั้ง ยุทธศาสตรการพัฒนา
โลจิสติกสของประเทศไทย (2549-2553) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกกิจกรรมทางการคา ซึ่งจะนําไปสูการลดตนทุนโลจิสติกส
(Cost Efficiency) เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความตองการของลูกคา
(Responsiveness) และเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือไดในกระบวนการนําสงสินคาและ
บริการ (Reliability and Security)
2. สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกสและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิต (Business
Logistics
Improvement) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร ใหมีการบริหาร
จัดการระบบโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบไดตลอดหวงโซอุปทาน
2. การเปดเสนทางทางการคาและสรางประสิทธิภาพสูงสุดของเครือขายโลจิสติกส (New Trade Lanes
and logistics Network Optimization) เพื่อใหเกิดระบบเครือขายและระบบการบริหารโลจิสติกส
แบบบูรณการรองรับบทบาทการเปนศูนยกลางโลจิสติกส (Logistics Hub) ของภูมิภาคอินโดจีน ใน
การรวบรวม ขนถาย และกระจายสินคาทั้งในภูมิภาคและระหวางภูมิภาค
3. การพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสใหสามารถแขงขันไดในเวทีการคาระหวางประเทศ (Logistics
Service Internationalization) เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกสไทยให
สามารถแขงขันในระดับสากล และในประเภทที่มีมูลคาเพิ่มสูง
4. การยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation
Enhancement) เพื่อลดตนทุนของผูประกอบการในการทําธุรกรรมเพื่อการนําเขาและสงออก
5. การพัฒนากําลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Capacity Building) เพื่อสรางบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถดานโลจิสติกสทั้งในภาคการผลิต และในอุตสาหกรรมใหบริการโลจิสติกส
เพียงพอกั บความต องการ และสรางระบบขอมูลและกลไกเพื่อการวางแผน และติดตามผลการ
ดําเนินงานของยุทธศาสตร โลจิสติกสในประเทศไทย
สําหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส มีเปาหมายที่จะผสมผสานการขนสงในหลายรูปแบบทั้งทาง
รถยนต รถไฟ เรือ และอากาศ มาเชื่อมโยงกัน โดยกําหนดใหการขนสงทางน้ําและทางรางเปนเสนทาง
ขนสงหลักในการขนสงระยะยาว การขนสงทางถนนเปนการขนสงตอเชื่อมจากตนทางสูเสนทางหลัก กับ
นําสงจากเสนทางหลักสูปลายทาง สวนดานการขนสงทางอากาศจะเปนสวนสนับสนุนสําหรับสินคาที่
ตองการความรวดเร็ว
กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม และไทย (Ayeyawady Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)
กรอบความร ว มมื อในอนุ ภูมิ ภ าคที่จั ด ตั้ง ขึ้น เพื่ อ ใชป ระโยชนจ ากความแข็ ง แกร ง และความ
หลากหลายของทั้ง 5 ประเทศเพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางสมดุล กรอบความรวมมือนี้มีเปาประสงคเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแขงขัน กอใหเกิดการเจริญเติบโตมากขึ้นตามแนวชายแดน สงเสริมการ
เคลื่อนยายภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการผลิตไปยังบริเวณที่มีความไดเปรียบ สรางโอกาสการ
จางงาน ลดความแตกตางของรายได สงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งคั่งรวมกันอยางยั่งยืน
โดยครอบคลุมความรวมมือ 5 สาขา ไดแก การอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน (Trade and
Investment Facilitation) ความรวมมือดานเกษตรและอุตสาหกรรม (Agriculture and Industrial
Cooperation) การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม (Transport Linkages) การทองเที่ยว (Tourism
Cooperation) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)
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สําหรับความรวมมือในดานการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมในภูมิภาคนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาและใชประโยชนจากการเชื่อมโยงการขนสงระหวางประเทศในกลุม ACMECS และอํานวยความ
สะดวกสําหรับการคา การลงทุน เกษตรกรรม การผลิตทางอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว โดยจะ
ดําเนินการสรางถนน และสะพานเชื่อมระหวางประเทศในกลุม ACMECS และเปดเสนทางทางการคา
ใหม ๆ ระหวางประเทศ CLMTV (กัมพูชา ลาว พมา ไทย เวียดนาม) เพื่อเชื่อมเสนทางไปยังจีน และ
อินเดีย
กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (The Greater Mekong Subregion: GMS)
โครงการ GMS เปนความรวมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน
(ยู น นาน) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การขยายตั ว ทางการค า การลงทุ น อุ ต สาหกรรม
การเกษตร และบริการ สนับสนุนการจางงาน และยกระดับความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้น
สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและการศึกษาระหวางกัน ตลอดจนใชทรัพยากรธรรมชาติที่สงเสริมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมขีดความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการคาโลก ซึ่งสาขา
ความรวมมือของ GMS มี 9 สาขา ไดแก คมนาคมขนสง โทรคมนาคม พลังงาน การคา การลงทุน
การเกษตร สิ่งแวดลอม การทองเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ความตองการจากประเทศพมา
นักธุรกิจในประเทศพมานิยมสั่งซื้อเครื่องผสมคอนกรีต-อุปกรณการกอสรางจํานวนมากนําเขา
ประเทศ เพื่อพัฒนาบานเมืองใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส ในบริเวณดานพรมแดนแม
สอด-เมียวดี สะพานมิตรภาพไทย-พมา อ.แมสอด จ.ตาก พอคาและนักธุรกิจชาวพมาที่เดินทางมาจาก
กรุงรางกุง-กรุงเนปดอ-และเมืองหลักสําคัญตางๆ ในพมา เขามาสั่งซื้อเครื่องผสมปูนซีเมนตคอนกรีต
(โมปูน)-อุปกรณและวัสดุการกอสรางจํานวนมากจากฝงไทย เพื่อนําไปกอสรางบานเมืองและการขยาย
เมืองทั้งของภาครัฐ ภาคประชาชน โดยมีการนําขามผานพิธีการทางดานศุลกากรแมสอดในชวงสัปดาห
นี้มีมูลคาจํานวนหลายสิบลานบาท โดยเฉพาะเครื่องโมปูน (เครื่องผสมคอนกรีต โดยพมากําลังมีการ
พัฒนาบานเมืองและระบบโลจิสติกสครั้งใหญ จะเห็นไดวาเศรษฐกิจในพมาดีขึ้น และสวนหนึ่งมาจาก
แรงงานชาวพมาที่เขามาขายแรงงานในไทยเมื่อไดเงินก็จะสงกลับบานใหพอ-แม ญาติพี่นอง และนําไป
ปรับปรุงกอสรางบานของตัวเอง นอกจากนี้ ในสวนของภาครัฐพมาไดมีการกอสรางอาคารสํานักงานใหม
จํานวนมาก รวมทั้งการพัฒนาถนนหนทางในหมูบานและถนนสายหลัก ทําใหมีการสั่งซื้ออุปกรณ-วัสดุ
กอสรางอยางมากมาย
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3.2.1.3. ดานการทองเที่ยว
อุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1นั้น เมื่อวิเคราะหในเรื่องสัดสวนของรายได
ทางดานการทองเที่ยวตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด พบวา การทองเที่ยวมีความสําคัญตอ
กลุมจังหวัดและตอประเทศนอย โดยมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางไปอยูในระดับต่ํา และสรางรายไดจาก
การทองเที่ยวในระดับปานกลาง โดยมีศูนยกลางการทองเที่ยวอยูที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนจังหวัดที่มี
ทาอากาศยานเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย
แหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเนนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและเชิง
นิเวศ มีผลผลิตจากภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณ ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเปนสินคาหลักสําหรับ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงเกษตรได
แตอยางไรก็ดี การที่เสนทางคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานยังไมไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ สงผลใหการสงเสริมการทองเที่ยวไมเปนไปอยางครบวงจร

การท องเที่ยวมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจสําหรั บภาคเหนือตอนล าง 1
ค อนข างน อย
รายได จากการท องเที่ยวต อรายได รวมทัง้ หมด ปี 2549 (%)

= รายได จากการท องเที่ยว ปี 2549

ค าเฉลี่ย = 17%
กลุมที่การท องเที่ยวมี
ความสําคัญต อกลุม
ปานกลาง แต มีความ
สําคัญต อประเทศมาก

กลุมที่การท องเที่ยว
มีความสําคัญต อกลุม และ
ต อประเทศมากเป็ นพิเศษ

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ ตอนบน (1)

ภาคเหนือ ตอนล าง 1

ภาคใต ฝั่ งอันดามัน

กลุมที่การท องเที่ยว
มีความสําคัญต อกลุม
และต อประเทศมาก

ภาคใต ฝั่ งอาวไทย

ภาคใต ชายแดน
ภาคกลางตอนลาง (2)
ภาคกลางตอนลาง (1)
ภาคเหนือ ตอนบน (2)
ภาคกลาง ตอนบน (1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางตอนกลาง
ตอนบน (1)
ภาคเหนือ ตอนลาง (2)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ตอนบน (2) ตอนบน (2)

กลุมที่การท องเที่ยว
มีความสําคัญต อกลุม
และต อประเทศน อย

ค าเฉลี่ย = 5.6%

รายได จากการท องเที่ยวต อมูลค า GPP ของแต ละกลุมจังหวัด ปี 2549 (%)

แผนภาพที่ 9 การวิเคราะหดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1

3.2.2. ปจจัยทางดานสังคม
จากการวิ เ คราะห ส ถานการณ ท างด า นสั ง คมจากดั ช นี ค วามก า วหน า ของคน พบว า
สถานการณภาพรวมทางดานสังคมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 นั้นจัดอยูในเกณฑคอนขางต่ํา
เนื่องจากถูกจัดอยูลําดับสถานการณทางดานสังคมในลําดับที่ 14 จากทั้งหมด 18 กลุมจังหวัด
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สถานการณ ดานสังคมโดยภาพรวม กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนล าง 1
จัดอยูในอันดับที่ 14 จากทัง้ หมด 18 กลุมจังหวัด เนื่องจากมีคาดัชนีดานต าง ๆ
ตํ่ากว าค าเฉลี่ยในทุกด าน
ภาคเหนือ
ตอนบน (2)

ภาคเหนือ
ตอนบน 1

1

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (1)

ภาคเหนือ
ตอนล าง (1)

2
3
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (2)

4
5

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง

ภาคเหนือ
ตอนล าง (2)

6
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล าง (2)

8

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล าง (1)
ภาคกลาง
ตอนกลาง
ภาคตะวันออก

ภาคกลาง
ตอนล าง (1)

ภาคกลาง
ตอนล าง (2)

7

ภาคกลาง
ตอนบน (2)
ภาคกลาง
ตอนบน (1)

ค าเฉลี่ยที่ 3.3

11

ดัชนีรวมทางสังคม 5 ด าน

12
13

สูงสุด (5.8 ถีง 7.0)
สูง (4.6 ถีง 5.8)

ภาคใต
ฝั่ งอ าวไทย
ภาคใต
ฝั่ งอันดามัน

14
15

ปานกลาง (3.4 ถีง 4.6)
ภาคใต
ชายแดน

9
10

16

ตํ่า (2.2 ถึง 3.4)

17

ตํ่าสุด (1.0 ถีง 2.2)

18

หมายเหตุ: ไม รวมกรุ งเทพมหานคร

แผนภาพที่ 10 สถานการณภาพรวมทางดานสังคมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1

ทั้งนี้ โดยเมื่อพิจารณาปจจัยทางดานสังคม ซึ่งประกอบดวย ปจจัยทางดานสุขภาพ ปจจัย
ทางดานการศึกษา ปจจัยที่อยูและสภาพแวดลอม ปจจัยชีวิตครอบครัวและชุมชน และปจจัยการ
คมนาคมและการสื่อสาร พบวา กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1มีความโดดเดนในดานการศึกษา
อย า งเห็ น ได ชัด ซึ่ ง อยูใ นระดับ เกณฑเ ฉลี่ ย ของประเทศ สว นด า นอื่ นๆ จะอยู ใ นเกณฑ ที่ ต่ํ า กว า
คาเฉลี่ยของประเทศ

สรุ ป ผลการศึ ก ษาสถานะด า นสั ง คมในภาพรวม ของกลุ มจั ง หวั ด ภาคเหนื อ
ตอนล าง 1
สุขภาพ

การคมนาคมและการสื่อสาร

ชีวิตครอบครัวและชุมชน

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

การศึกษา

ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม

ทีอ
่ ยู อาศัยและสภาพแวดล อม
่ สาร
การคมนาคมและก ารสือ
ชีวต
ิ ครอบครั วและชุมชน
การศึกษา
สุขภาพ

 ภาพรวม: กลุมจังหวัดภาคเหนื อตอนล าง 1 มีคาดัชนี
ในทุกๆ ด านตํ่ากว าค าเฉลี่ย
 ด า นสุ ข ภาพ: มี ป ระชากรที่ เ จ็ บ ป วย พิ ก ารหรื อ
เจ็บ ป วยเรื อ้ รั ง ป วยด ว ยโรคเอดส โรคจิต/ประสาท
รวมทั ง้ มี พ ฤติ ก รรมที่เ สี่ ย งต อ สุ ข ภาพ (สู บ บุ ห รี่ /ดื่ ม
สุรา) และจํานวนประชากรต อแพทย สูงกว าค าเฉลี่ย
 โดยพบในจังหวัดตากมากที่สุด
 ด านการศึกษา: จํานวนปี การศึกษาเฉลี่ย อัตราการเข า
เรี ยน คุณภาพการศึกษา (คะแนนเฉลี่ยของนั กเรี ยน)
ตํ่ า กว าค าเฉลี่ ย รวมทั ง้ มี จํ า นวนประชากรที่ ไ ม มี
การศึกษาสูงกว าค าเฉลี่ย
 โดยพบในจังหวัดเพชรบูรณ มากที่สุด
 ด านชีวิตครอบครั วและชุมชน: มีจํานวนผูสูงอายุท่ อี ยู
โดยลํ าพัง เด็ กกํ าพร า เด็กที่ถูก ทอดทิง้ เด็กที่ ได รั บ
ผลกระทบจากโรคเอดส และเด็ก อายุ 15-17 ปี ที่
ทํางานสูงกว าค าเฉลี่ย
 โดยพบในจังหวัดสุโขทัยมากที่สุด
 ด านการคมนาคมและการสื่ อสาร: มีห มูบ านที่ถนน
สายหลั ก ใช การได ค วามยาวของถนน รวมทั ้ง
ค รั ว เ รื อ น ที่ มี โ ท ร ทั ศ น แ ล ะ ป ร ะ ช า ก ร ที่ มี
โทรศัพท มือถือตํ่ากว าค าเฉลี่ย
 โดยพบในจังหวัดตากมากที่สุด
 ด า นที่ อ ยู อาศั ย และสภาพแวดล อม: มี ป ระชากรที่
ประสบภั ย นํ า้ แล ง และ/หรื อ นํ า้ ท วม รวมทั ง้ ได รั บ
ผลกระทบจากมลพิษสูงกว าค าเฉลี่ย
 โดยพบในจังหวัดตากมากที่สุด

แผนภาพที่ 11 สถานการณของปจจัยทางดานสังคมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
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3.2.3. ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สถานการณทางดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
นั้น ไดพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ คือ ที่ดิน น้ํา และสิ่งแวดลอมโดยรวม
3.2.3.1. ที่ดิน พื้นที่ปาไมมีประมาณ 50% ของพื้นที่ทั้งหมด แตอยางไรก็ตามที่ดินยัง
มีความเสื่อมโทรม การชะลางพังทลายของดินสูง ขาดอินทรียวัตถุ ดินกรด และ
การใชประโยชนที่ดินไมถูกตอง
3.2.3.2. น้ํา ปริมาณน้ําฝนของกลุมจังหวัดอยูในเกณฑระดับเฉลี่ยของประเทศ แต
สัดสวนพื้นที่ชลประทานตอพื้นที่ทางการเกษตรอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ย
3.2.3.3. สิ่งแวดลอม เกิดอุทกภัยและดินโคลนถลมในพื้นที่ลาดชัน อีกทั้งมีปญหา
ขยะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะที่ ตาก 1.18 กก./คน/วัน (ป 2549) และมีขอจํากัด
ในการกําจัดขยะอยางเปนระบบและไมเปนที่ยอมรับของชุมชน

สถานะด านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล าง 1 พบว ามีปัญหาพืน้ ที่ปาไม ลดลง ดินเสื่อมโทรม ขยะมูลฝอย โดย
เฉพาะที่จังหวัดตาก
องค ประกอบที่สาํ คัญ
ที่ดิน

นํา้

สิ่ งแวดล อม

• 50% ของพืน้ ที่ทัง้ หมดเป็ นพืน้ ที่ปาไม
• ดินมีกรดมาก ขาดอินทรียวัตถุ
• เป็ นแหล งแร หนิ อ อน เฟลด สปาร ถาน
หิน หินปูน แร สังกะสี หินแกรนิต
•
•
•
•

ลุมนํา้ ที่สาํ คัญ: สาละวิน ปิ ง วัง ยม น าน
เขื่อน: ภูมิพล
ระดับนํา้ ฝนสะสม: 1,000 – 2,000 มม./ปี
สัดส วนพืน้ ที่ชลประทานต อพืน้ ที่ทาง
การเกษตรร อยละ 7

• ภัยธรรมชาติ
• ขยะมูลฝอย

ประเด็นที่สาํ คัญ
• ดินภาคเหนือมีความเสื่อมโทรม การชะล างพังทลายของดินสูง ขาด
อินทรี ยวัตถุ ดินกรด และการใช ประโยชน ท่ ดี ินไม ถูกต อง
• พืน้ ที่ปาไม ของภาคลดลงโดยเฉพาะที่ตาก (ลดลงร อยละ 5.08 จากปี
2543-2547)
• ทรัพยากรแร ธาตุมีปริมาณไม มากนัก ส วนใหญ พบที่ จ.ตาก

• ลุมนํา้ ยม และวังมีศักยภาพในการกักเก็บนํา้ ตํ่า
• ปริมาณนํา้ ฝนของกลุมจังหวัดอยูในเกณฑ ระดับเฉลี่ยของประเทศ
• สัดส วนพืน้ ที่ชลประทานต อพืน้ ที่ทางการเกษตรอยูในระดับตํ่ากว าค าเฉลี่ย

• เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล มในพืน้ ที่ลาดชัน
• ขยะเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะที่ ตาก 1.18 กก./คน/วัน (ปี 2549) และมี
ข อจํากัดในการกําจัดขยะอย างเป็ นระบบและไม เป็ นที่ยอมรับของชุมชน

แผนภาพที่ 12 สถานการณทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1

เมื่อวิเคราะหปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 สามารถสรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อกําหนดทิศทางและ
เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด ไดดังนี้ คือ
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จุดแข็ง (Strengths) ของกลุมจังหวัด มีประเด็นสําคัญดังนี้
เศรษฐกิจ
• ที่ตั้งเปนศูนยกลางโครงขายการคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน
• พื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมและเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่ใหญ รองจากพื้นที่ภาคกลาง
• เปนเขตเศรษฐกิจชายแดน ประตูการคาสูประเทศเพื่อนบาน
• มีผลผลิตจากภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณ
สังคม
• เปนที่ตั้งทางยุทธศาสตรสําคัญดานความมั่นคงของประเทศ
• สังคมมีความสงบ ประชาชนเปนมิตร เปดรับความเปลี่ยนแปลง
• มีทุนทางสังคมและชุมชนที่เขมแข็ง
• มีสถาบันระดับอุดมศึกษากระจายอยูทั่วทุกจังหวัด
สิ่งแวดลอม
• มีความโดดเดนในแหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
จุดออน (Weaknesses) ของกลุมจังหวัด มีประเด็นสําคัญดังนี้
เศรษฐกิจ
• เสนทางคมนาคม โครงสรางพื้นฐานยังไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
• ขาดการดําเนินการดานการตลาด-บริการอยางเปนระบบ
• การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจยังมีนอย
• ขาดการสงเสริมการทองเที่ยวอยางครบวงจร
• ขาดการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
• ขาดอํานาจและงบประมาณในการพัฒนากลุมจังหวัดอยางบูรณาการ
สังคม
• การศึกษาของประชากรในพื้นที่สูงมีระดับต่ํา
• สัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังมีนอย
• ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
• โครงสรางประชากรมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ
สิ่งแวดลอม
• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย
• พื้นที่บางสวนประสบปญหาอุทกภัยและภัยแลงซ้ําซาก
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โอกาส (Opportunities) ของกลุมจังหวัด มีประเด็นสําคัญดังนี้
เศรษฐกิจ
• มีมติครม.รองรับการเปนศูนยกลางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งดานการคมนาคม
การคา การทองเที่ยว (GMS/ACMEC/BIMSTEC)
• เป น ศู น ย ก ลางการคมนาคมของอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขง สามารถขยายฐานการผลิ ต
ดานเกษตร การสงออกและการสงเสริมดานการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน
• ความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองของประเทศเพื่อนบานมีแนวโนมที่ดีขึ้น ที่สงผลตอ
โอกาสทางการคาบริเวณชายแดนของกลุมจังหวัด
• การเปดเสรีทางการคา (FTA) โดยการลดกําแพงภาษีนําเขาและการสรางตลาดใหม
สําหรับการสงออก
• การรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับทวิภาคี ภูมิภาค พหุภาคี มีผลกระทบทางบวกตอการ
ขยายตลาด
• การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต รสนิยม พฤติกรรมของผูบริโภคเปดโอกาสในการพัฒนาสินคา/
บริการ
ภัยคุกคาม (Threats) ของกลุมจังหวัด มีประเด็นสําคัญดังนี้
เศรษฐกิจ
• การผานแดนเขา-ออกประเทศเพื่อนบานยังมีขอจํากัด
สังคม
• ภัยจากการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ
สิ่งแวดลอม
• การบริหารจัดการลุมน้ําปงและลุมน้ํายมตอนบนขาดประสิทธิภาพ
• ความตองการใชน้ําในภาพรวมมีปริมาณมากกวาศักยภาพการกักเก็บน้ําของแหลงน้ํา
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3.3. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
จากการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัด และการระดมความคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทําใหไดขอสรุปวา กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีศักยภาพดานการคาและศูนยกลางการบริการดาน
คมนาคมขนสง แตตองไดรับการสนับสนุนจากสวนกลางเปนหลัก เนื่องดวยกลุมจังหวัดแมจะมีความพรอม
ในองคประกอบดานเศรษฐกิจ อาทิ ที่ตั้งเปนศูนยกลางโครงขายการคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงภูมิภาคและ
ประเทศเพื่อนบาน หรือมีเขตการคาชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานโดยงาย แตยังคงตองการ
การพัฒนาเพื่อใหเกิดความพรอม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งเปนความรับผิดชอบของ
สวนกลางเปนหลัก ดังนั้น ทางคณะทํางานที่ปรึกษา จึงมีความเห็นวา นอกจากการพัฒนาดานเครือขาย
คมนาคม ที่ ให ความสํ าคั ญเปนอั นดั บแรกในการแปลงแผนพัฒนากลุ มจังหวัดไปสู แผนปฏิบั ติราชการ
ในขณะเดียวกัน กลุมจังหวัดจึงควรเสริมการพัฒนาในดานการทองเที่ยวควบคูไปดวย เพื่อตอบสนองตอการ
เปนศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน ดวยบริการดานสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยว ที่สามารถเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวภายในกลุมจังหวัดเอง หรือเชื่อมโยงไปสูภูมิภาคใกลเคียง ตลอดจนประเทศเพื่อนบานได
นอกจากนี้ ประเด็นยุทธศาสตรเดิม มีลักษณะครอบคลุมหลายมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปาหมายในการพัฒนาที่ยังไมชัดเจน จึงจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงใหมใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใหสะทอนถึงแนวทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดอยางแทจริง
โดยทางคณะทํางานที่ปรึกษาไดกําหนดรางแผนพัฒนาฯ ที่ผานการทบทวนอีกครั้งดังตอไปนี้
วิสัยทัศน : ศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตรของกลุม จังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 นั้น มีประเด็นการพัฒนา
ทั้งสิ้น 2 ประเด็น (จากของเดิม 5 ประเด็นในแผนพัฒนาฯ ป 2553-2556 ที่นําเสนอ ก.น.จ.) ไดแก
1

ประเด็น
ยุทธศาสตรเดิม
(ป 2553 – 2556)

2

3

พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาเพื่อเปนศูนยกลาง พัฒนาการทองเที่ยว
การบริหารจัดการและ บริการสี่แยกอินโดจีน
เชิงนิเวศน
แหงเศรษฐกิจและ
การตลาดสินคาเกษตร
ประวัตศิ าสตรและ
การทองเที่ยว
วัฒนธรรม

บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและ
สิ่งแวดลอม

1

ประเด็น
ยุทธศาสตร
ที่ทบทวนใหม

4

2

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม

การพัฒนาการคา การบริการ
และเครือขายคมนาคม

แผนภาพที่ 13 สรุปรางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
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5

พัฒนาใหเปน
เมืองนาอยู

ประเด็นยุทธศาสตรหลักของกลุมจังหวัดนี้ไดแก การพัฒนาการคา การบริการ และเครือขาย
คมนาคม เนื่องจากมี ความพรอมทั้งการคมนาคมทางบกและขนสงทางอากาศตามแนว East-West
Economic และแนวตั้ง North-South โดยยุทธศาสตรนี้ มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือขาย
คมนาคมขนสงที่มีอยูเดิมควบคูกับการสรางเครือขายความรวมมือระหวางกลุมประเทศแถบอินโดจีน
รวมทั้งพัฒนาระบบรวบรวมและกระจายสินคาเกษตร (Logistic & Warehouse) ตลอดจนพัฒนาการคา
ในแถบชายแดน
ในขณะที่ประเด็นการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมนั้น ถือเปนประเด็น
ยุ ท ธศาสตร เ สริม เพื่ อ ใหเ กิ ด ความน า สนใจสํ า หรับ ผูที่ ม าทํา การค า หรื อ ใช บ ริ ก ารอั น เปน ผลเกี่ ย ว
เนื่ อ งมาจากยุ ท ธศาสตร ห ลั ก โดยมุ ง เน น การพั ฒ นาระบบสารสนเทศด า นแหล ง ท อ งเที่ ย วให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน พัฒนาระบบที่ชวยใหผูใชบริการสามารถเลือกประเภทการทองไดตามความ
สนใจ หรือตามระยะเวลาที่มี เปนตน รวมทั้งการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีความโดเดนใหเชื่อมโยงถึง
กัน ตลอดจนการพัฒนาดานอื่นๆ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยวใน
กลุมประเทศอินโดจีน
สําหรับการพัฒนาดานการเกษตร แตละจังหวัดจะเนนการปฏิบัติงานตามที่กระทรวงไดกําหนดไว
(Function) แตไมมีการบูรณาการรวมกันในกลุมจังหวัด เนื่องจากความแตกตางของผลผลิตทาง
การเกษตรในแต ล ะพื้ น ที่ อย า งไรก็ ดี แนวทางการพั ฒ นาด า นการพั ฒ นาการค า การบริ ก าร และ
เครือขายคมนาคมใหเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรภายในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 จะมุงเนนไปที่
การเปนศูนยกลางการจัดเก็บผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งเปนแหลงกระจายสินคาทั้งภายในและ
ตางประเทศ โดยมีเปาประสงคและกลยุทธที่สําคัญๆ ดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร
(2)

เปาประสงค
(3)

กลยุทธ
(8)

1. การพัฒนาการคา การ 1. เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมในกลุม 1. พัฒนาระบบเครือขายคมนาคมขนสง และ
บริการ และเครือขาย
จังหวัด ภูมิภาค และตางประเทศ
เครือขายความรวมมือระหวางกลุมประเทศ
คมนาคม
เพือ่ สรางเศรษฐกิจใหมเชื่อมโยงกับ
แถบอินโดจีน
เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน
2. สงเสริมการคมนาคมและขนสงทางอากาศ
และรถไฟทางขวางตามแนว East-West
2. เปนศูนยกลางการบริหารจัดการดาน
Economic และแนวตั้ง North-South พรอม
การเกษตร การคาการบริการ และ
ระบบผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติแวดลอม อยาง
เศรษฐกิจชายแดน
เปนระบบ
3. พัฒนาระบบรวบรวมและกระจายสินคาเกษตร
(Logistic & Warehouse) และพัฒนเศรษฐกิจ
การคาและความรวมมือชายแดนอินโดจีน
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ประเด็นยุทธศาสตร
(2)

เปาประสงค
(3)

2. การทองเทีย่ วเชิง
3. พัฒนา อนุรกั ษ และเชื่อมโยงการ
นิเวศน ประวัติศาสตร
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม เพื่อสรางรายไดทั้ง
ดานการทองเที่ยว และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง

กลยุทธ
(8)
4. บูรณการและสรางเครือขายความรวมมือ
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ และปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน
6. พัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยว สราง
มาตรฐาน และกิจกรรมการทองเที่ยว
7. สรางและประชาสัมพันธภาพลักษณการ
ทองเที่ยวกลุมจังหวัด
8. บริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
แปรรูป และสรางมูลคาเพิ่ม

การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูการปฏิบัติ จะตองระบุถึงโครงการตางๆ ที่จําเปนตอง
ดําเนินการของกลุมจังหวัดในแตละปงบประมาณเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนา
ของกลุมจังหวัด ไมวาโครงการนั้นจะดําเนินการโดยกลุมจังหวัด จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือภาคเอกชน
นอกจากนี้ การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสู การปฏิ บัติ จําตองเป นไปอยางบูรณาการ
โดยโครงการที่สําคัญของกลุมจังหวัดจะตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด และมีการ
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแตละโครงการ ซึ่งโครงการตางๆนั้นสามารถแบงความรับผิดชอบ
ออกเปน ระดับกระทรวง/กรม (Function-Based Projects) ระดับกลุมจังหวัด (Cluster-Based Projects)
และระดับจังหวัด(Provincial Projects) ตามแตละกลยุทธในแผนพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งคณะทํางานที่
ปรึกษาไดนําเสนอตัวอยางโครงการที่สําคัญในแตละกลยุทธ และจําแนกตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงานไวเบื้องตน ดังแสดงในแผนภาพที่ 14

แผนภาพที่ 14 ตัวอยางการเชื่อมโยงโครงการในระดับกระทรวง กลุมจังหวัด และจังหวัดอยางบูรณาการ
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4. การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแ ผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 ของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1
5.

4.1 แนวทางการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแ ผนปฏิบัติราชการประจําป

4

การแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 คณะที่ปรึกษาคัดเลือก
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของกลุ ม จั ง หวั ด ได แ ก ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา การค า
การบริการ และเครือขายคมนาคมมาเปนตัวอยาง ซึ่งผลจากวิเคราะหพบวา ถากลุมจังหวัดตองการเปน
ศูนยกลางในการบริการสี่แยกอินโดจีน ยุทธศาสตรดานนี้จะตองไดรับการตอบสนองจากสวนกลาง
โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ กลาวคือ ถึงแมวาที่ตั้งของกลุมจังหวัดจะเปน
จุดตัดระหวางเสนทางในแถบอินโดจีน แตโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ยังไมไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ เชน ถนนสายหลักที่เชื่อมโยงการขนสงทางบกตองสามารถรองรับปริมาณการ
การจราจรได อย างเหมาะสมทั้งในดานความกวางและเสนทางที่ใช ข นสง หรือในทางอากาศ ควรมี
หนวยงานจากสวนกลางมาดําเนินงานรวมกันในสนามบิน เชน กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว เปนตน
เพื่อใหสามารถใชเปนจุดขนสงสินคาทางอากาศไดอยางสมบูรณ ซึ่งขั้นตอนการแปลงแผนพัฒนาจาก
ประเด็นยุทธศาสตรไปสูระดับโครงการ คณะที่ปรึกษาไดดําเนินตามแผนภาพที่ 16

แผนภาพที่ 15 ขั้นตอนการแปลงแผนพัฒนาจากประเด็นยุทธศาสตรไปสูระดับโครงการ
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4.2 สรุปโครงการที่สําคัญ (Flagship) เบื้องตนภายใตประเด็นยุทธศาสตร
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้งในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ทําใหสามารถสรุป
โครงการที่สํ าคัญภายใต แตละกลยุท ธ ของยุทธศาสตรการพัฒนาการค า การบริการ และเครือขาย
คมนาคม ไดดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาการคา บริการ และเครือขายคมนาคม
เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)
1. เชื่อมโยงเสนทาง
คมนาคมในกลุม
จังหวัด ภูมิภาค และ
ตางประเทศ เพื่อสราง
เศรษฐกิจใหม
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ประเทศเพื่อนบาน

2. เปนศูนยกลางการ
บริหารจัดการดาน
การเกษตร การคา
การบริการ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
แวดลอม อยางเปน
ระบบ

กลยุทธและแนวทาง
1.1 พัฒนาระบบ
เครือขายคมนาคมขนสง
และเครือขายความ
รวมมือระหวางกลุม
ประเทศแถบ
อินโดจีน
1.2 สงเสริมการ
คมนาคมและขนสงทาง
อากาศ และรถไฟ
ทางขวางตามแนว EastWest Economic และ
แนวตั้ง North-South
พรอมระบบผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะเมือง
เศรษฐกิจชายแดน
2.1 พัฒนาระบบ
เครือขายคมนาคมขนสง
และเครือขายความ
รวมมือระหวางกลุม
ประเทศแถบอินโดจีน
2.2 พัฒนาระบบรวบรวม
และกระจายสินคาเกษตร
(Logistic & Warehouse)
และพัฒนาเศรษฐกิจ
การคาและความรวมมือ

แผนงาน / โครงการ

ผูรับผิดชอบ

1.1.1 โครงการสงเสริมการคาและ พาณิชยจังหวัด (5 จังหวัด)
สรางพันธมิตรการคาเมืองคูมิตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือลาง
กระทรวงคมนาคม และอปท.
1.1.2 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางสายบานวังทอง ม.4
ต.วังชมพู อ.เมือง - บานซับเปบ อ.
วังโปงเชื่อมตอจังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงคมนาคม และอปท.
1.2.1 โครงการพัฒนาการคา
ชายแดนชองภูดู อําเภอบานโคก
-กอสรางสถานที่ราชการ และ
อาคารคลังเก็บสินคา จ.อุตรดิตถ
เนื่องจากเปนศูนยกลางการคา
ชายแดนของกลุมจังหวัด

2.1.1 โครงการพัฒนาเสนทางเพื่อ
การคา E-W-N-S

กระทรวงคมนาคม และอปท.

2.3.1โครงการพัฒนาการจัดการโซ
อุปทานและLogistic ภายในหนวย
ธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปกลวย
2.3.2 โครงการสงเสริมตลาดสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑชุมชน

พาณิชยจังหวัด / เกษตร
จังหวัด / อุตสาหกรรมจังหวัด
(ทั้ง 5 จังหวัด)
พาณิชยจังหวัด / เกษตร
จังหวัด / อุตสาหกรรมจังหวัด
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เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)

กลยุทธและแนวทาง

แผนงาน / โครงการ

ชายแดนอินโดจีน

ผูรับผิดชอบ
(ทั้ง 5 จังหวัด)
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4.3 ตัวอยางโครงการนํารอง
โครงการ: โครงการสงเสริมการคาและสรางพันธมิตรการคาเมืองคูมิตรกลุมจังหวัดภาคเหนือลาง
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมการคาและสรางพันธมิตรการคาเมืองคูมิตรกลุมจังหวัดภาคเหนือลาง
หลักการและ • ภาครัฐไดเห็นถึงความสําคัญ และประโยชนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส จึงมีแนวคิดที่จะสรางระบบโลจิ
สติกสที่ไดมาตรฐานสากล (World Class Logistics) เพื่อสนับสนุนการเปนศูนยกลางธุรกิจและการคา
เหตุผล
ของภาคอินโด รัฐบาลจึงไดจัดตั้ง ยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพ
การอํานวยความสะดวกกิจกรรมทางการคา ซึ่งจะนําไปสูการลดตนทุนโลจิสติกส (Cost Efficiency) เพิ่ม
ขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความตองการของลูกคา (Responsiveness) และเพิ่มความ
ปลอดภัยและความเชื่อถือไดในกระบวนการนําสงสินคาและบริการ (Reliability and Security)
ในเขตชายแดนทางกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง นิยมสั่งซื้ออุปกรณการกอสรางจํานวนมากนําเขา
ประเทศ เพื่อพัฒนาบานเมืองใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส ในบริเวณดานพรมแดนแม
สอด-เมียวดี สะพานมิตรภาพไทย-พมา อ.แมสอด จ.ตาก โดยมีการนําขามผานพิธีการทางดานศุลกากร
แมสอดในแตละชวงสัปดาหมีมูลคาจํานวนหลายสิบลานบาท โดยเฉพาะเครื่องผสมคอนกรีต โดยพมา
กําลังมีการพัฒนาบานเมืองและระบบโลจิสติกสครั้งใหญ จะเห็นไดวาเศรษฐกิจในพมาดีขึ้น และสวนหนึ่ง
มาจากแรงงานชาวพมาที่เขามาขายแรงงานในไทยเมื่อไดเงินก็จะสงกลับประเทศ นอกจากนี้ ในสวนของ
ภาครัฐพมาไดมีการกอสรางอาคารสํานักงานใหมจํานวนมาก รวมทั้งการพัฒนาถนนหนทางในหมูบาน
และถนนสายหลัก ทําใหมีการสั่งซื้ออุปกรณ-วัสดุกอสรางอยางมากมาย
วัตถุประสงค (1) เพื่อพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตรใหมีประสิทธิภาพคูขนานกับการพัฒนาและการปรับโครงสรางภาค
การผลิต เปนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
(2) เพื่อเพิ่มชองทางการตลาดใหแกเกษตรกรมีทางเลือกในการขายผลผลิตมากขึ้น
(3) เพื่อใหองคกรภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกภาคสวนในพื้นที่ ไดมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาและพัฒนาความเปนอยูของตนเอง
1. ผูประกอบการ และผูประกอบการ SMEs ในกลุมจังหวัดมีแรงจูงใจ และมีความมั่นใจที่จะพัฒนาสินคาและ
ผลผลิต/
ธุรกิจใหมีขีดความสามารถในการคาเพื่อการสงออกมากขึ้น
ผลลัพธ
2. ผูประกอบการสินคาชุมชน (OTOP) และผูประกอบการ SMEs ไดทราบขอมูลที่เปนประโยชนในการ
ประกอบการทําการคาการลงทุนในตางประเทศมากขึ้น
ตัวชี้วัด
จํานวนเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้น 5% จากผลเกี่ยวเนื่องจากการคาชายแดนไมนอย
ความสําเร็จ
กวา 75% ของประชากรในพื้นที่ทั้งหมด
ของโครงการ
โครงการสัมพันธกับทิศทางการพัฒนาในระดับกระทรวงและกรม คือ การสรางเครือขายความรวมมือทั้งใน
ความ
เชื่อมโยงของ ประเทศ และตางประเทศ ในขณะที่ระหวางกลุมจังหวัดเอง ยังมุงพัฒนาระบบเศรษฐกิจการคาและความรวมมือ
ยุทธศาสตร ชายแดนอยางตอเนื่อง
และความ
พรอมของ
โครงการ
การคาจังหวัดทุกจังหวัด และหอการคากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
ผูรับผิดชอบ
•
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โครงการ
ทรัพยากรที่
ตองใช
งบประมาณ

การสัมมนาเพื่อจัดตั้งกลุมผูคาและผูใหบริการในเขตชายแดน

6,000,000 บาท
ผูที่ไดรับ
ผูไดรับผลประโยชน :
ผลประโยชน เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่และผูประกอบการที่เกี่ยวเนื่องดานการคาและการบริการในเขตชายแดน
จากโครงการ
นี้
โครงการที่ โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการคาและความรวมมือชายแดน (ป 2554)
เกี่ยวของ
ความเสี่ยง ปจจัยภายนอก – สถานการณทางการเมืองของประเทศพมา
เริ่มตนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2555
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ระยะเวลาโครงการ
พัฒนาระบบตลาด
สินคาเกษตร
พัฒนาชองทาง
การตลาด
สรางการมีสวนรวม
ของชุมชน

ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54 ม.ค.-55 ก.พ.-55 มี.ค.-55 เม.ย.-55 พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ส.ค.-55 ก.ย.-55
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5. ผลการวิเคราะหแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ของที่ปรึกษา กับแผนพัฒนาฯ
ของกลุมจังหวัดที่นําเสนอตอ ก.บ.ก.
จากการพิจารณาทบทวนและวิเคราะหแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ที่ทางกลุม
จังหวัดไดนําเสนอตอ ก.บ.ก. เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผานมา โดยพิจารณาถึงองคประกอบในดาน
ตางๆ สามารถสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไดดังตอไปนี้
1)

ความสอดคล อ งระหว า งแผนพั ฒ นากลุม จั ง หวั ด กั บ แผนพั ฒ นาในระดั บ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ
จากการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ที่ทาง
กลุมจังหวัดไดนําเสนอตอ ก.บ.ก.
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมานั้น พบวา ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1 เรื่องการพัฒนาการคา การบริการ และเครือขายคมนาคม และประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2 เรื่องการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมที่
ปรากฏอยูในแผนพัฒนากลุมจังหวัด มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะใน
เรื่องของการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2554 ของสํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ รวมทั้ ง ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของ
แผนพัฒนากลุมจั งหวัดยั งสอดคลองกับ แผนพัฒนากลุ มของ สศช. ที่ สนั บสนุนให กลุม
จังหวัดพัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางการเปนโครงขายคมนาคม และสามารถเชื่อมโยง
การคาการลงทุ นและการทองเที่ย วสูกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา โขง รวมทั้งการ
พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เปนมรดก

2)

ความชัดเจนและความเปนเหตุเปนผลของแผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดที่นําเสนอตอ ก.บ.ก. นั้น ประกอบดวย 2 ประเด็น
ยุทธศาสตรขางตน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติดานเศรษฐกิจและสังคม อยางไรก็ดีแตเดิมประเด็น
ยุทธศาสตรที่ทางกลุมจังหวัดพัฒนาขึ้น มีลักษณะครอบคลุมหลายมิติ รวมทั้งเปาหมายใน
การพัฒนาที่ยังไมชัดเจน จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงใหมใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ที่ปรึกษา
จึงมีความเห็นวา นอกจากการพัฒนาดานเครือขายคมนาคม ที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก
ในการแปลงแผนพัฒนากลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติราชการ ในขณะเดียวกัน กลุมจังหวัดจึง
ควรเสริมการพัฒนาในดานการทองเที่ยวควบคูไปดวย เพื่อตอบสนองตอการเปนศูนยกลางการ
บริการสี่แยกอินโดจีน ดวยบริการดานสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยว ที่สามารถเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวภายในกลุมจังหวัดเอง หรือเชื่อมโยงไปสูภูมิภาคใกลเคียง ตลอดจนประเทศ
เพื่อนบานได
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3) ความสอดคลองระหวางเปาประสงค และตัวชี้วัดในแผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดที่ไดสงมอบตอ ก.บ.ก. นั้นมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ที่ชัดเจนในการพัฒนา และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจน
กลยุทธที่กําหนดขึ้นนั้น มีความสอดคลองและตอบสนองกับเปาประสงคและตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาฯ รวมถึงมีความเปนไปไดในการแปลงไปสูการปฏิบัติที่จะชวยใหบรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดนั้นไดอยางเปนรูปธรรม
4) คุณภาพของโครงการที่นําเสนอในแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ในภาพรวม โครงการที่นําเสนอในแผนพัฒนากลุมจังหวัดนั้นมีความสอดคลอง
กั บ วั ต ถุประสงคแ ละเป าหมายของแผนพัฒ นากลุ มจังหวัด อยางไรก็ ดี ถ ากลุมจั งหวั ด
ตองการเปนศูนยกลางในการบริการสี่แยกอินโดจีน กลุมโครงการตามยุทธศาสตรดานนี้
จะตองไดรับการตอบสนองหรือไดรับความรวมมือจากสวนกลาง โดยเฉพาะกระทรวง
คมนาคมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ กลาวคือ ถึงแมวาที่ตั้งของกลุมจังหวัดจะเปนจุดตัด
ระหวางเสนทางในแถบอินโดจีน แตโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ยังไมไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ เชน ถนนสายหลักที่เชื่อมโยงการขนสงทางบกตองสามารถ
รองรับปริมาณการการจราจรไดอยางเหมาะสมทั้งในดานความกวางและเสนทางที่ใชขนสง
หรือในทางอากาศ ควรมีหนวยงานจากสวนกลางมาดําเนินงานรวมกันในสนามบิน เชน
กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว เปนตน เพื่อใหสามารถใชเปนจุดขนสงสินคาทางอากาศได
อยางสมบูรณ
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6. ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ
ในการดําเนินงานโครงการระยะที่ 2 นี้ ทางคณะที่ปรึกษาสามารถสรุปประเด็นปญหา ขอจํากัด
และขอเสนอแนะไดดังนี้
ประเด็นปญหา/ขอจํากัด

ขอเสนอแนะ

1.

ผูแทนจากหนวยงานที่เขารวมประชุม เปนเพียง ควรปรั บ เปลี่ ย นให ค ณะทํ า งานที่ จ ะเข า ร ว ม
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน ไมทราบขอมูลเชิงลึกของ ประชุมเปนเจาหนาที่ในระดับบริหาร เพื่อใหการ
แนวนโยบายและทิศทางการบริหารงาน
ดํ า เนิ น งานสอดรั บ กั บ ทั้ ง นโยบายของกลุ ม
จังหวัด และทิศทางการดําเนินงานของกระทรวง
ทบวง กรมในแตละภาคสวน

2.

หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ ป ระสานงานในกลุ ม
จังหวัด ขาดการประสานงานกันเองในเรื่องการ
เข า ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารในโครงการนี้ ทํ า ให
ผูเขารวมประชุมไมไดมีการเตรียมตัว/ขอมูลที่ดี
เพียงพอ ในการนําเสนอประเด็นตางๆ

หนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานในระดับกลุม
จังหวัด จะตองมีการเตรียมพรอมมากกวานี้ จึง
จะทํ า ให ก ารประชุ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการ
กําหนดประเด็นยุทธศาตร ตลอดจนขอมูลที่จะ
ใช ป ระกอบการตั ด สิ น ใจในที่ ป ระชุ ม ดี ขึ้ น มาก
กวาเดิม

3.

ขาดการสื่อ สารภายในหน ว ยงานที่ ป ฏิบั ติง าน
ระดั บ กลุ ม จั ง หวั ด เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานใน
โครงการนี้ ทําใหกลุมจังหวัดเกิดความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนวาโครงการนี้มีความซ้ําซอนกับ

ควรพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การสื่ อ สารทั้ ง ภายใน
หนวยงานสวนกลางและกับหนวยงานภายนอก
โดยเฉพาะในระดับกลุมจังหวัด เพื่อสรางความ
เขาใจรวมกันอยางถูกตอง และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
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7. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ รวมกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
สรุปการประชุมเชิงปฏิบตั ิการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ครั้งที่ 1
1. กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ครั้งที่ 1
ระหวางวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารครั้งที่ 1 จัด ณ หอง
ประชุม 772 ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม)
วันที่ 28 กันยายน 2551
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 09.15 น. เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัด
หรือกลุมจังหวัด โดย ผูว าราชการจังหวัด
09.15 น. - 09.30 น. แนะนําโครงการ (วัตถุประสงค ขอบเขต และภาพรวมการทํางาน)
09.30 น. - 10.30 น. นําเสนอผลศึกษาวิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ป 2553-2556
(เบื้องตน)
10.45 น. – 12.00 น. การวิเคราะหจดั ลําดับและคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรทีมีความสําคัญตอ
แผนพัฒนาฯ
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. การวิเคราะหการแปลงแผนพัฒนาจังหวัด หรือกลุมจังหวัดไปสูแผนปฎิบัติการ
ประจําป (ตัวอยางการศึกษา)
วันที่ 29 กันยายน 2551
13.00 น. – 16.00 น. สัมภาษณนายวันชัย จิตตมานนทกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
และนายวิศว วิศวชัยวัฒน
ประธานหอการคาจังหวัดพิษณุโลก
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2. รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุม จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ครั้งที่ 1
จังหวัดพิษณุโลก
1. นายวิรุฬห อัคคะ
2. นายไพโรจน แกวแดง
3. นายวุฒิพงศ กสินัง
4. วาที่รอยตรีภาณุวัฒน ขัดทาน
5. นายเสริมศักดิ์ วงศวเิ ศษ
6. นายวิศว วิศวชัยวัฒน
7. นายวันชัย จิตมานนทกุล
8. นายมะลิ ทองคําปลิว
9. นายปญญา กัลปสุข
10. นางสาวสุพัตรา ไกรตะโม
11. นางสาวกิติยา แกนจันทร
12. นายไชยยงค รุงเรือง
13. นายพษณุ กันแดง
14. นายสุรศักดิ์ พงศเสริมสุข

หัวหนาสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
เกษตรและสหกรณจังหวัด
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ประธานหอการคาจังหวัดพิษณุโลก
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผูแทนภาคประชาสังคม
โครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก
เจาหนาที่หอการคาจังหวัดพิษณุโลก
เจาหนาที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผูแทนภาคประชาชน
ผูแทนภาคประชาชน
เจาหนาที่วิเคราะห สนง.จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดตาก
1. นายนครชัย มั่นเมือง
2. นายเอกราช ทัศสุภาพ
3. นางสาวฐานิตย วงศวเิ ศษ
4. นายประยงค อินชูรัน
5. นางสาวกนกวรรณ บุญสุข
6. นางสาววชิรภรณ เวียงแก
7. นางสาวณัชชา มวงพรม
8. นางสาวปยนุช ศรีนวล
9. นางรัตนาภรณ จีนพา
10. นางสาววิมลมาศ เพ็ญจีน

โครงการชลประทานจังหวัดตาก
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดตาก
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตาก
เจาหนาที่งานยุทธศาสตร
เจาหนาที่งานยุทธศาสตร
เจาหนาที่วิเคราะห สนง.จังหวัดตาก
เจาหนาที่วิเคราะห สนง.จังหวัดตาก
เจาหนาที่วิเคราะหชํานาญการ สนง.จังหวัดตาก
เจาหนาที่วิเคราะห สนง.จังหวัดตาก
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จังหวัดอุตรดิตถ
1. นายเอกราช อานุภาพ
2. นางเพ็ญสุรัตน เพ็ญสุภา
3. นายทวีศักดิ์ ปงพนาวัฒน
4. นางอรพรรณ บุลสถาพร
5. นายพอพันธุ พัฒนาประเสริฐ
6. นายเกียรติศักดิ์ หนูแกว
7. นางชลีพร สิงหลักษณ

หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ
ประธานหอการคาจังหวัดอุตรดิตถ
พาณิชยจังหวัดอุตรดิตถ
พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ
โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ
เกษตรและสหกรณจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย
1. นายประธาน สุรกิจบวร
2. นายสุวัฒน ภูจินดา
3. นายทนงศักดิ์ ตุลยวงศ
4. นางสาวเปยมสุข ปรีดี
5. นายสมศักดิ์ คําทองคง
6. นายสําเริง บุญมี
7. นางสาวเบญจมาศ ศรีแสงทรัพย
8. นางกัญกัวฬาภรณ กลิ่นนิ่มนวล
9. นายสมควร คงพันธ
10. นางหทัยกาญจน แปงแกว

หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย
ผูแทนโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
ผูแทนทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด
ผูแทนภาคประชาสังคม
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่สนง. จังหวัดสุโขทัย
เจาหนาที่สนง. จังหวัดสุโขทัย
เจาหนาที่สนง. จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดเพชรบูรณ
1. นางสาวสมพร โกมินทร
2. นายกฤตินัย นาสมจริง
3. นางศรวดี ทวีทรัพย
4. นายสมพร ภูพัฒนวิบูลย
5. นายทิวา มาลี
6. นายปณวัฒน สอนชาวเรือ

ผูแทนทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด
ปลัดอําเภอ
ผูแทนสํานักงานที่ดินจังหวัด
ผูแทนสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
ผูแทนสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
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3. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ครั้งที่ 1
วาระการนําเสนอที่ 1 : วัตถุประสงคของโครงการฯ และวิธีการดําเนินงาน
วัตถุประสงคของโครงการ วาประกอบไปดวย การศึกษาครั้งนี้ตองการหาตัวแบบของการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด ที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ และความตองการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถนําเปนกรณีตัวอยางได ในประการตอมา
คือ ตองการหาแนวทางในการจําแนกประเภทและผูรับผิดชอบโครงการ รวมทั้งแนวทางและหลักเกณฑ
การคัดเลือกโครงการที่สําคัญ พรอมวิเคราะหประเมินคุณภาพโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด และประการสุกทายเพื่อ
ศึกษาระบบการบริหารแบบบูรณาการของโครงการที่สําคัญของจังหวัดหรือกลุมจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด และความตองการของประชาชนในพื้นที่
วิธีดําเนินการในขั้นตอนแรกจะวิเคราะหและทบทวนเชิงเปรียบเทียบแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด และขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาความสมบรูณและความสอดคลองเบื้องตน ขั้นตอนตอมาจะ
วิเคราะหแนวนโยบายของ กนจ. เพื่อยกรางหลักเกณฑการวิเคราะหแผนฯ และโครงการ ในขั้นตอนที่
สามจะวิเคราะหศักยภาพและความเชื่อมโยงในกิจกรรมที่เพิ่มมูลคาทางดานเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
ขั้นตอนที่สี่ จะวิ เคราะห จัดลําดั บ และคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร ที่สําคัญ และขั้นตอนสุดทาย จะ
ดําเนินการโดยวิเคราะหการแปลงแผนพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติ โดยแสดงประเภทโครงการตามกลยุทธ
และแบงหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามประเภทโครงการและระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เปาหมายในการลงพื้นที่ครั้งแรกตองการรางแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดรวมทั้งจัดทํา
ตัวอยางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัด หรือกลุมจังหวัด เปนแผนปฏิบัติราชการประจําป สวนในครั้งที่สอง
ตองการพั ฒนาแผนพั ฒนาฯ และตัว อย า งการแปลงแผนพั ฒ นาฯ เปน แผนปฏิ บั ติ ฯ ตลอดจนชี้แ จง
หลักเกณฑการคัดเลือกและวิเคราะหโครงการสําคัญ สุดทายคือการแนวทางการบริหารแบบบูรณาการ
ของโครงการ
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วาระการนําเสนอที่ 2 : หลักเกณฑการพิจารณาแผนและโครงการของ ก.น.จ.
ในวาระเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาแผนและโครงการของ ก.น.จ. ประเด็นที่นําเสนอเรื่องแรก
คือ ปญหาสวนใหญที่พบในการจัดทําแผนพัฒนาฯในปที่ผานๆมา ซึ่งพบวาปญหาอันดับแรกไดแก
ประเด็นยุทธศาสตรจํานวนมากเกินไป แตไมเชื่อมโยงกัน อยากทําทุกเรื่อง ซึ่งบางเรื่องไมใชหนาที่
ความรับ ผิดชอบของกลุมจังหวัด อันดั บตอมาคือหนว ยงานแตละจั งหวัดตางคนต างมุงใหโครงการ
ตอบสนองความตองการของหนวยงานตนเอง อันดับที่สามคือกลุมจังหวัดไมคิดรวมกัน แตเกรงใจกัน
เชน ปงบประมาณ 2553 ใหโครงการของจังหวัด A กอน ปหนาเปนของจังหวัด B เปนตน และอันดับ
สุดทายคือขาดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพราะมีเวลาจํากัด ตองเรงรีบ ใหทุกหนวยงานเสนอแผน
มากอน แลวนํามารวมกันตามประเด็นยุทธศาสตร
ซึ่งการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไดมีแนวทางไววา การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรควรกําหนด
จากการวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบัน ศักยภาพ ความตองการ การวิเคราะหสภาวะแวดลอมของกลุม
จังหวัด โดยไมจําเปนตองมีหลายประเด็น เพราะทําใหแผนไมมีจุดเนนที่สําคัญในการขับเคลื่อน
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประการที่ ส องคื อ แผนงานโครงการที่ เ สนอขอ
งบประมาณกลุมจังหวัดควรพิจารณาจากยุทธศาสตรและกลยุทธของกลุมจังหวัด และควรมีการ บูรณา
การระหวางจังหวัดตางๆ ภายในกลุม เพื่อใหไดโครงการที่เชื่อมโยงระหวางจังหวัด ประการที่สามคือ
โครงการกลุ ม จั ง หวั ด ไม ค วรไปรวบรวมโครงการต า งๆของแต ล ะจั ง หวั ด ที่ มี อ ยู แ ล ว ในเรื่ อ ง
เดียวกันมารวมไวเปนโครงการกลุม และประการสุดทายคือ โครงการกลุมจังหวัดควรมีการแสดง
รายละเอียดการดําเนินงานในแตละกิจกรรมใหชัดเจนเพื่อใหทราบวาจะนํางบประมาณไปใชทํา
อะไร ที่สามารถตอบสนองเปาประสงคของโครงการ และประเด็นยุทธศาสตรนั้นไดหรือไม
ในสวนการพิ จารณาโครงการของ ก.น.จ.จะประกอบไดดวยหลักเกณฑดังตอไปนี้ คือ เปน
โครงการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน และสอดคลองกับนโยบายเรงดวนในการ
กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลกอใหเกิดการสรางงาน สรางรายได รวมทั้งเรื่องความจําเปนของโครงการ
โดยพิจารณาวาโครงการที่เสนอนั้นจะชวยพัฒนาหรือแกปญหาที่เกิดขึ้นหรือไม สวนความเหมาะสมและ
เปนไปไดของโครงการ จะพิจารณาความเหมาะสมดานเทคนิค ดานกายภาพ ดานงบประมาณ และ
ระยะเวลาดําเนินงาน โดยไมเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลักในการจัดซื้อครุภัณฑ ศึกษา ฝกอบรม ดู
งาน และการศึกษาวิจัย และสุดทายโครงการที่เสนอนั้นควรเปนโครงการที่สนับสนุน และเชื่อมโยงกัน
เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาหรือใชโอกาสอยางมีประสิทธิภาพ มากกวาโครงการที่ดําเนินการโดยลําพัง
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วาระการนําเสนอที่ 3 : ทบทวนศักยภาพปจจุบันของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
การวิเคราะหศักยภาพกลุมจังหวัด (AS-IS Cluster Analysis) มีแนวทางในการจัดทําตาม
ขั้นตอน คือ จัดกลุมเปาหมายตามศักยภาพ (Mapping Existing Strategy Position) สราง Framework
ของรูปแบบเปาหมายสําหรับกลุมจังหวัด (Develop Provincial Cluster Framework/Cluster Strategy)
ซึ่งผลการทบทวนศักยภาพของกลุมจังหวัดในดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา เมื่อเปรียบเทียบโดยรวม
ทั้งประเทศแลว กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 เปนกลุมที่มีศักยภาพระดับปานกลางทั้งดานเศรษฐกิจ
และสังคม สินคาหลักของดานการเกษตรของภาคเหนือตอนลาง 1 คือ ขาว ออย ขาวโพด ซึ่งถือวา
การเกษตรมีความสําคัญปานกลาง พื้นที่ทางการเกษตรของกลุมเปนแหลงเพาะปลูก ขาว ออย มัน
สําปะหลัง โดยมีมากในพิษณุโลกและเพชรบูรณ สวนแหลงปศุสัตวอยูในเพชรบูรณและอุตรดิตถ สินคา
เกษตรกรรมที่สําคัญของกลุมภาคเหนือตอนลาง 1 เนนขาวและออยเปนหลัก
สินคาหลักของดานอุตสาหกรรมของภาคเหนือตอนลาง 1 คือ เกษตรแปรรูป และ สิ่งทอและ
เครื่องนุงหม ซึ่งอยูในกลุมที่มีความสําคัญตอประเทศนอย ศูนยกลางแรงงานของอุตสาหกรรมในกลุม
ภาคเหนือตอนลาง 1 เนนอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม การเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมกอสราง
ซึ่งมีมากในจังหวัดตากและพิษณุโลก ศูนยกลางของแรงงานอยูที่จังหวัดตาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ และเครื่องนุงหม ในขณะที่พิษณุโลกเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมกอสราง และเพชรบูรณเปน
ศูนยกลางของอุตสาหกรรมเกษตรกรรม จํานวนโรงงานนั้น เนนหนักที่อุตสาหกรรมเกษตรกรรม โดยมี
ศูนยกลางที่เพชรบูรณ เพชรบูรณ จะมีเงินดานการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรสูงที่สุดในกลุมจังหวัด
รองลงมาคืออุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค ในขณะที่ตากเปนศูนยกลางการลงทุนใน
อุตสาหกรรมหนัก ไดแก ไฟฟาและพลังงาน และเหล็ก ซึ่งโดยสรุปแลวอุตสาหกรรมเปาหมายของ
กลุมภาคเหนือตอนลาง 1 เนนอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุงหม การเกษตรแปรรูป เปนหลัก
ในภาพรวมการทองเที่ยวมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจสําหรับภาคเหนือตอนลาง 1 คอนขาง
นอย โดยจุ ดเดนด านธรรมชาติ ประวัติศ าสตร และวัฒนธรรม และทํา เลที่ตั้ งซึ่งเปนศู นยกลางการ
คมนาคมที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน มีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางไปอยูในระดับต่ํา และสรางรายได
จากการทองเที่ยวในระดับปานกลาง โดยมีศูนยกลางการทองเที่ยวอยูที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนจังหวัด
ที่มีทาอากาศยานเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย ทั้งยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และมีผลผลิตจากภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณ ซึ่งมีศักยภาพในการ
พัฒนาเปนสินคาหลักสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงเกษตรได

36

เมื่อวิ เคราะหถีงศักยภาพของกลุมจังหวัด ในเบื้องตนพิจารณาจาก สัดสว นผลิต ภั ณฑ ม วล
รวมกลุมจังหวัด (RGPP) โดยในป 2538 เทากับ 67,600 ลานบาท จนกระทั่งป 2551 เทากับ 89,700
ลานบาท ซึ่งหมายถีงมีการเติบโตเฉลี่ย 1.5 – 2.3% ตอป โดยสัดสวนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดมาจาก GPP
ภาคเกษตรที่เพิ่มสัดสวนจาก 37% เปน 47% เติบโตเฉลี่ย 3.7 – 4.5% ตอป อีกดานหนึ่งก็คือ GPP
ภาคการขนสงเพิ่มสัดสวนจาก 9% เปน 10% เติบโตเฉลี่ย 4.3 – 5.8% ตอป
ผลจากการวิเคราะหดังกลาว ที่ประชุมไดรวมกันมีขอสรุปถึงแนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 วาควรตองใชปจจัยบวกทางดานเศรษฐกิจนําสังคม และสิ่งแวดลอม
เพื่อนําเสนอ/ตอยอด/เชื่อมโยง จุดแข็งในดานงานบริการ และการคา รวมทั้งปดจุดออนทองเที่ยว โดย
เชื่อมโยงกับการเกษตร
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วาระการนําเสนอที่ 4 : รางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ผลสรุปการจัดทํารางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
วิสัยทัศน : ศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน
พันธกิจ : พัฒนาเพื่อเปนศูนยกลางบริการทางการคาและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตร :
1. พัฒนาการคา บริการ และเครือขายคมนาคม
2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประวัตศิ าสตร และวัฒนธรรม
เปาประสงค
1. เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาค และตางประเทศ เพื่อสรางเศรษฐกิจใหม
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน
2. พัฒนา อนุรักษ และเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เพื่อสราง
รายไดทั้งดานการทองเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
3. เปนศูนยกลางการบริหารจัดการดานการเกษตร การคา การบริการ และทรัพยากรธรรมชาติ
แวดลอม อยางเปนระบบ
กลยุทธดานการพัฒนาการคา บริการ และเครือขายคมนาคม
1. พัฒนาระบบเครือขายคมนาคมขนสง และเครือขายความรวมมือระหวางกลุมประเทศแถบอินโดจีน
2. สงเสริมการคมนาคมและขนสงทางอากาศ และรถไฟทางขวางตามแนว East-West Economic
และแนว North-South-East-West พรอมระบบผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเมืองเศรษฐกิจ
ชายแดน
3. พัฒนาระบบรวบรวมและกระจายสินคาเกษตร (Logistic & Warehouse) และพัฒนาเศรษฐกิจ
การคาและความรวมมือชายแดนอินโดจีน
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กลยุทธดานการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประวัตศิ าสตร และวัฒนธรรม
1.
2.
3.
4.
5.

บูรณการและสรางเครือขายความรวมมือ
พัฒนาระบบสารสนเทศ และปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
พัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยว สรางมาตรฐาน และกิจกรรมการทองเที่ยว
ประชาสัมพันธภาพลักษณการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
บริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย แปรรูป และสรางมูลคาเพิ่ม
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ประเด็นที่มกี ารพิจารณาเพิ่มเติม
1. การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในดานเกษตร ที่ประชุมพิจารณาแลวใหเปนงานที่ปฏิบัติในระดับ
จั ง หวั ด เนื่ อ งจากการเกษตรในพื้ น ที่ ก ลุ ม จั ง หวั ด นี้ ไม มี ค วามโดดเด น เพี ย งพอที่ จ ะ
กลายเปนจุดแข็ง หรือสรางโอกาสในการจัดทํายุทธศาสตรได รวมทั้งผลิตผลทางการเกษตรที่
เดนๆ ซึ่งไดแก ขาว ออย เปนตน ยังมีการกระจุกตัวเพาะปลูกกันในบางจังหวัดเทานั้น ดวย
เหตุผลดังกลาว จึงทําใหยุทธศาสตรดานการเกษตรโดยตรงไมไดถูกพิจารณา
2. ยุทธศาสตรที่มีสวนเกี่ยวของกับการเกษตรเปนสวนหนึ่งของทั้งยุทธศาสตรดานการคาและการ
บริการ กลาวคือ ตองการเปนแหลงรวบรวมและกระจายสินคาไปสูพื้นที่เปาหมายตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว โดยมุงเนนให
เปนการทองเที่ยวเชิงเกษตร
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7. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ รวมกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
สรุปการประชุมเชิงปฏิบตั ิการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ครั้งที่ 2
1. กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ครั้งที่ 2
ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 จัด ณ หองประชุม 741 ชั้น
4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม) เวลา 8.30 – 16.30 น.
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552
11.30 น. – 12.00 น. เข า พบ และรายงานความคื บ หน า การดํ า เนิ น งาน แก ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
พิ ษ ณุ โ ลกนํ า เสนอผลการทบทวนประเด็ น ยุ ท ธศาสตร และแนวทางในการ
พัฒนาดานตาง ๆ ภายใตการพัฒนายุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1 จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และหารือถึงแนวทาง
ในการพัฒนากลุมจังหวัด ภายใตประเด็น ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ในมุมมอง
ของผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก ฐานะประธานกลุมจังหวัด
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552
8.30–9.00 น.
9.00–9.30 น.
9.30– 10.30 น.
10.45–12.00 น.
12.00–13.00 น.
13.00–14.00 น.
14.00-16.00 น.
16.00-16.30 น.

ลงทะเบียน
เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดหรือกลุมจังหวัด
โดยทานผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก
นําเสนอผลสรุปแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุมจังหวัด จากการรวมวิเคราะหในประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 ที่ผานความเห็นชอบของ ก.บ.ก. และ ก.บ.จ.
นําเสนอผลสรุปตัวอยางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดไปสูแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แนวทางการวิเคราะหคัดเลือก และประเมินคุณภาพโครงการสําคัญพรอมตัวอยาง
โครงการสําคัญ
ระดมความคิด แนวทางการระบบบริหารแบบบูรณการของโครงการสําคัญ
สรุปปดประชุม
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2. รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุม จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ครั้งที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก
1. นายวิรุฬห อัคคะ
2. นายไพโรจน แกวแดง
3. นางละออง ชื่นฉอด
4. นายปริญญา ศรีแกวดี
5. นางจิระภา วสุวัต
6. วาที่รอยตรีภาณุวัฒน ขัดนาด
7. นางวรรษมณฑ แทงทอง
8. นายมนู อนันตชัยศิริ
9. นายวิศว วิศวชัยวัฒน
10.นายวันชัย จิตมานนทกุล
11.นายประพันธ ระลึกมูล
12.นางหทัยกาญจน แปรแกว
13.นางหัสบุดี ปานทอง
14.นางสาวพาเพียร ศรีสวัสดิ์
15.นางสมควร ภาพันธ
16.นางกัลฬาภรณ กลิ่นนิ่มนวล
17.นายสายันต เพิงสงเคราะห
18.นางสาวกฤษณา ดงยนต
19.นางสาวจิรพร สุขโฉม
20.นายธนพล ศรีเสนีย
21.วาที่รอยตรีวิรตั น สุขหอม
22.นางสาวเบญจมาศ ศรีแสงทรัพย
23.นางสาวปยนุช ศรีนวล
24.นางรัตาภรณ จั่นทา
25.นายพัฒนา ลัดมวงษโสภณ
26.นางสาวณิชชา มวงพรม
27.นางสาวกนกวรรณ บุญสุข
28.นางสาววชิราภรณ เวียงแก
29.นายปณวัฒน สอนชาวเรือ
30.นางสาววรรณา ฉิมสนิท
31.นายสุรศักดิ์ ประศาสนสขุ

หัวหนาสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
เกษตรและสหกรณจังหวัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดพิษณุโลก
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ประธานหอการคาจังหวัดพิษณุโลก
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผูแทนภาคประชาสังคม
เจาหนาที่การเงิน จังหวัดพิษณุโลก
นักวิเคราะหบญ
ั ชี จังหวัดพิษณุโลก
เจาหนาที่ประจํากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
เจาหนาที่ประจําสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
เจาหนาที่ประจําสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
เจาหนาที่ประจําสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
เจาหนาที่ประจําสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
เจาหนาที่ประจําสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
เจาหนาที่ประจําสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
เจาหนาที่ประจําสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จังหวัดพิษณุโลก
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จังหวัดพิษณุโลก
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จังหวัดพิษณุโลก
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จังหวัดพิษณุโลก
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จังหวัดพิษณุโลก
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จังหวัดพิษณุโลก
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จังหวัดพิษณุโลก
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จังหวัดพิษณุโลก
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จังหวัดพิษณุโลก
เจาหนาที่ประจําสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
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จังหวัดตาก
1. นายเบญจพล เปรมปรีดา
2. นายอภิชาต สติคา
3. นายอํานาจ กรีกร
4. นายเอกราช ทัศสุภาพ
5. นางสาวฐานิตย วงศวเิ ศษ

หัวหนาสํานักงาน จังหวัดตาก
เกษตรและสหกรณจังหวัด
โครงการชลประทานจังหวัดตาก
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดตาก
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ
1. นายสักวรุณ เตชัรตั นเสน
2. นางเพ็ญสุรัตน เพ็ญสุภา
3. นายชวลิต รังสิตานนท
4. นายพอพันธุ พัฒนาประเสริฐ
5. นายเอกายส อานุภาพภราดร

หัวหนาสํานักงาน จังหวัดอุตรดิตถ
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ
เจาหนาที่ประจําสํานักงาน จังหวัดอุตรดิตถ

จังหวัดสุโขทัย
1. นายประธาน สุรกิจบวร
2. นายพีรยุทธิ์ แสนศรี
3. นายจารึก ปนประภา
4. นางสาวเนียมสุข ปรีดี
5. นางสุวรรณี บุญญาโลภณ
6. นางสาวเยาวเรศ สวางพงษ
7. นางสวรรค สังสัตย
8. นายดํารงวุฒิ วิริยะ
9. นายสันติภาพ ริมประพันธ

หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย
เกษตรและสหกรณจังหวัดสุโขทัย
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดสุโขทัย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดสุโขทัย
วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว
ประธานหอการคาจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ
1. วาที่รอยตรีสรุ ศักดิ์ วงศสาโรจน
2. นายวิศษิ ฎชัย นุใหม
3. นายนิวัต รองสวัสดิ์
4. นายไพฑูรย เชื่อมวิรุณ
5. นายธนิต จิตละมัย
6. นายสนธยา ถุงคํา

หัวหนาสํานักงาน จังหวัดเพชรบูรณ
เกษตรและสหกรณจังหวัด
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเพชรบูรณ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จังหวัดเพชรบูรณ
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3 สรุปประเด็นยุทธศาสตรและโครงการสําคัญ (Flagship Project) และสรุปผลหารือรูปแบบการ
บริหารงานของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด จากการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ครั้งที่ 2
3.1 สรุปโครงการสําคัญ (Flagship)เบื้องตน ภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นการพัฒนาดานการเกษตร
เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)
1. เชื่อมโยงเสนทาง
คมนาคมในกลุม
จังหวัด ภูมิภาค และ
ตางประเทศ เพื่อสราง
เศรษฐกิจใหม
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ประเทศเพื่อนบาน

2. เปนศูนยกลางการ
บริหารจัดการดาน
การเกษตร การคา
การบริการ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กลยุทธและแนวทาง

แผนงาน / โครงการ

1.1 พัฒนาระบบ
เครือขายคมนาคมขนสง
และเครือขายความ
รวมมือระหวางกลุม
ประเทศแถบ
อินโดจีน

1.1.1 โครงการสงเสริมการคาและ
สรางพันธมิตรการคาเมืองคูมิตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือลาง

1.2 สงเสริมการ
คมนาคมและขนสงทาง
อากาศ และรถไฟ
ทางขวางตามแนว EastWest Economic และ
แนวตั้ง North-South
พรอมระบบผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะเมือง
เศรษฐกิจชายแดน
2.1 พัฒนาระบบ
เครือขายคมนาคมขนสง
และเครือขายความ
รวมมือระหวางกลุม
ประเทศแถบอินโดจีน

ผูรับผิดชอบ
พาณิชยจังหวัด (5 จังหวัด)

กระทรวงคมนาคม และอปท.
1.1.2 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางสายบานวังทอง ม.4
ต.วังชมพู อ.เมือง - บานซับเปบ อ.
วังโปงเชื่อมตอจังหวัดพิษณุโลก
1.2.1 โครงการพัฒนาการคา
ชายแดนชองภูดู อําเภอบานโคก
-กอสรางสถานที่ราชการ และ
อาคารคลังเก็บสินคา จ.อุตรดิตถ
เนื่องจากเปนศูนยกลางการคา
ชายแดนของกลุมจังหวัด

กระทรวงคมนาคม และอปท.

2.1.1 โครงการพัฒนาเสนทางเพื่อ
การคา E-W-N-S

กระทรวงคมนาคม และอปท.
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เปาประสงค
(ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร)
2. เปนศูนยกลางการ
บริหารจัดการดาน
การเกษตร การคา
การบริการ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กลยุทธและแนวทาง

แผนงาน / โครงการ

ผูรับผิดชอบ

2.2 พัฒนาระบบรวบรวม
และกระจายสินคาเกษตร
(Logistic & Warehouse)
และพัฒนาเศรษฐกิจ
การคาและความรวมมือ
ชายแดนอินโดจีน

2.3.1โครงการพัฒนาการจัดการโซ
อุปทานและLogistic ภายในหนวย
ธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปกลวย

พาณิชยจังหวัด / เกษตร
จังหวัด / อุตสาหกรรมจังหวัด
(ทั้ง 5 จังหวัด)

2.3.2 โครงการสงเสริมตลาดสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑชุมชน

พาณิชยจังหวัด / เกษตร
จังหวัด / อุตสาหกรรมจังหวัด
(ทั้ง 5 จังหวัด)

3.2 สรุปผลหารือรูปแบบการบริหารงานของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวัด
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1ครั้งที่ 2 ไดมีการหารือถึงรูปแบบ
ของการบริหารงานของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ที่เหมาะสม โดยในที่
ประชุมไดมีขอสรุปดังนี้
โครงสรางการทํางานภายในสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
 มีคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยก.บ.ก.กํากับดูแลแตละประเด็นยุทธศาสตร
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรควรมีเพียงคณะเดียวเทานั้น
 คณะอนุกรรมการฯควรประกอบไปดวยผูแทนจากทั้ง 5 จังหวัดจากหนวยงานกลางที่
เกี่ยวของ ภาคเอกชน ภาคทองถิ่นและประชาชน รวมถึงผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว
 จัดคณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตรเพื่อเชื่อมโยงการทํางานขามสายงาน (Crossfunctional) ซึ่งประกอบดวยคณะทํางานทางดานการพัฒนาการคาการบริการ และ
คณะทํางานทางดานการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
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ภารกิจ
บริหารยุทธศาสตร
งานจัดทํา
แผนยุทธศาสตร

งานผลักดัน
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ

ก.บ.ก.

งานติดตาม
และประเมินผล

คณะทํางานพัฒนาดานการคาและการบริการ

คณะทํางาน

คณะทํางานพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

แผนภาพที่ ก -1 รางภารกิจดานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
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คณะ
อนุกรรมการ

