แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ที่ระดับภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาคเหนือ จานวน ๓,๘๐๓.๐๖ ล้านบาท
ยุทธศาสตร์
ภาคเหนือ
แนวทาง
กลุ่ม
โครงการ
ห่วงโซ่
คุณค่า
Value
Chain
กลุ่ม
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง
รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปญ
ั ญาและนวัตกรรม
เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเทีย่ วและบริการ
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพันธุ์
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนือ
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว

พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
อารยธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์
หน่วยงานที่ กระทรวงกลาโหม
รับผิดชอบ/ ๑. กองทัพอากาศ
โครงการ
- การปรับปรุง
สิ่งอานวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยว
(๑๑.๐๒ ลบ.)
กระทรวงคมนาคม
๑. กรมทางหลวง
- พัฒนาทางหลวง
เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว
(๒๒๓.๐๐ ลบ.)
๒. กรมทางหลวง
ชนบท
- ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติ
พันธุ์ (๒๓๔.๓๘ ลบ.)
กระทรวงวัฒนธรรม
๑. กรมศิลปากร
- พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่ง
เรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
พื้นที่ระดับภาคเหนือ

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

พัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยว

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเทีย่ ว

พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว

ส่งเสริมช่องทาง
การตลาด
และประชาสัมพันธ์

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
มรดกโลก

พัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยว

กระทรวงคมนาคม
๑. กรมทางหลวง
- พัฒนาทางหลวง
เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว
(๑๑๕.๐๐ ลบ.)
๒. กรมทางหลวง
ชนบท
- พัฒนาและปรับปรุง
เส้นทางกลุ่มท่องเที่ยว
มรดกโลก
(๔๓.๐๐ ลบ.)
กระทรวงวัฒนธรรม
๑. กรมศิลปากร
- พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่ง
เรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
พื้นที่ระดับภาคเหนือ
กลุ่มมรดกโลก
(๖๓.๖๒ ลบ.)

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเทีย่ ว

พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว

ส่งเสริมช่องทาง
การตลาด
และประชาสัมพันธ์

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ธรรมชาติ

พัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยว

กระทรวงคมนาคม
๑. กรมทางหลวง
- พัฒนาทางหลวง
เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว
(๙๐.๐๐ ลบ.)
๒. กรมทางหลวง
ชนบท
- พัฒนาและปรับปรุง
เส้นทางกลุ่มท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ
(๗๙.๓๕ ลบ.)
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑. กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ืช
- ท่องเที่ยวตามแหล่ง
ธรรมชาติ (ภาคเหนือ)
(๒๐๑.๑๖ ลบ.)
กระทรวงมหาดไทย
๑. กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
- พัฒนากลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเทีย่ ว
ส่งเสริมช่องทาง
การตลาด
และประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารยธรรมล้านนา
ฯ (๓๕.๐๐ ลบ.)

งบประมาณ
๕๐๓.๔๐ ลบ.
สถานที่
เขต ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน
ดาเนินการ เขต ๑๖ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่

๒๒๑.๖๒ ลบ.
เขต ๑๗ จังหวัดสุโขทัย
เขต ๑๘ จังหวัดกาแพงเพชร

ภาคเหนือ (๑๑๓.๐๐
ลบ.)
รัฐวิสาหกิจ
๑. องค์การสวน
พฤกษศาสตร์
- พัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพสู่ประชาชน
(๑.๗๖ ลบ.)
๔๘๕.๒๘ ลบ.
เขต ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขต ๑๖ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย
เขต ๑๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
เขต ๑๘ จังหวัดอุทัยธานี

-๒ยุทธศาสตร์
ภาคเหนือ
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่าง
ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิ
ปัญญา
และนวัตกรรม
เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเทีย่ วและบริการ
โครงการยกระดับการท่องเทีย่ วคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
และประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

พัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
๑. กรมการพัฒนาชุมชน
- เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและ
บริการ
ภาคเหนือ
(๒๖.๓๖ ลบ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
๑. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- ยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่ม
ของฝาก
ของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ (๘.๐๐
ลบ.)

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเทีย่ ว
ส่งเสริมช่องทางการตลาด
และประชาสัมพันธ์
สานักนายกรัฐมนตรี
๑. สานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
- ส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์
ภาคเหนือตอนบน (๙.๑๒ ลบ.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับ
อนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมาย
และเมืองชายแดนภาคเหนือ
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยกระดับการให้บริการ
และนวัตกรรม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบขนส่ง

พัฒนาระบบการให้บริการ
และการบริหารการขนส่ง

กระทรวงคมนาคม
๑. กรมการขนส่งทางบก
- จ้างสารวจอสังหาริมทรัพย์และ
จัดกรรมสิทิที
ธ์ ่ดินเพื่อดาเนิน
โครงการสถานีขนส่งสินค้า
ภาคเหนือ
(๑๘.๖๓ ลบ.)
๒. กรมท่าอากาศยาน
- พัฒนาท่าอากาศยานภาคเหนือ
(๒๔.๐๐ ลบ.)
กระทรวงมหาดไทย
๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง
- พัฒนาศักยภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานเมือง
เป้าหมายและเมืองชายแดน
ภาคเหนือ
(๓๕.๗๒ ลบ.)
๒. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบขนส่ง (๔๕.๐๐ ลบ.)
รัฐวิสาหกิจ
๑. การประปาส่วนภูมิภาค
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย
(ภาคเหนือ)
(๒๙.๕๘ ลบ.)

ส่งเสริมการตลาด
ส่งเสริมช่องทางการตลาด
และประชาสัมพันธ์
กระทรวงพาณิชย์
๑. สานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์
- ส่งเสริมและพัฒนาการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน
ภาคเหนือ (๗.๒๒ ลบ.)

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ เขต ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขต ๑๖ จังหวัดน่าน

๓๔.๓๖ ลบ.

๙.๑๒ ลบ.

๑๕๒.๙๔ ลบ.
เขต ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่
เขต ๑๖ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่
เขต ๑๗ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก
เขต ๑๘ จังหวัดนครสวรรค์

๗.๒๒ ลบ.

-๓ยุทธศาสตร์
ภาคเหนือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

แนวทาง

เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

กลุ่ม
โครงการ
ห่วงโซ่
คุณค่า
Value
Chain
กลุ่ม
กิจกรรม

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวติ และแก้ไขปัญหาความยากจน
พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้าและสร้างการเติบโตจากภายใน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ

ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

เพิ่มศักยภาพการผลิต

ยกระดับคุณภาพ
ผลผลิตและการแปรรูป

เพิ่มศักยภาพการผลิต

ยกระดับคุณภาพ
ผลผลิตและการแปรรูป

พัฒนาศักยภาพคน

ยกระดับคุณภาพชีวิต

พัฒนาคุณภาพ
และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

พัฒนาบุคลากร
และปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการเกษตร

พัฒนาคุณภาพ
และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

พัฒนาระบบดูแล
และยกระดับ
การให้บริการ

พัฒนาความรู้
และยกระดับทักษะ
แรงงาน

ยกระดับคุณภาพชีวิต
อย่างต่อเนื่อง

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
๑. กรมพัฒนาที่ดิน
- พัฒนาคุณภาพดิน
ในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ในจังหวัด
ภาคเหนือ
(๒๒.๖๖ ลบ.)

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
๑. กรมปศุสัตว์
- เพิ่มศักยภาพภาค
การเกษตรภาคเหนือ
(๖.๘๔ ลบ.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๑. สานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- พัฒนาคุณภาพและ
ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร (๒.๙๕ ลบ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
๑. สานักงานปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม
- ยกระดับคุณภาพ
การผลิตอุตสาหกรรม
อาหารและเกษตรแปร
รูป (๓.๙๖ ลบ.)
๒. กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
- เสริมสร้าง
นวัตกรรมการผลิต

ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการตลาด
ส่งเสริมช่องทาง
การตลาด
และการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า

พัฒนาระบบ
การให้บริการ

พัฒนาบุคลากร
และปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการเกษตร

ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการตลาด
ส่งเสริมช่องทาง
การตลาด
และการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า

กระทรวงศึกษาธิการ
๑. มหาวิทยาลัย
นเรศวร
- การพัฒนาระบบ
ฟื้นฟูสุขภาพและ
ท่องเที่ยวผู้สูงอายุแบบ
ครบวงจรเพื่อคุณภาพ
ชีวิตและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
(๘๐.๐๐ ลบ.)
๒. มหาวิทยาลัยแม่ฟา้
หลวง
- จัดตั้งศูนย์บริการ
สุขภาพแบบครบวงจร
แห่งภาคเหนือและอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่นา้ โขง
(๑๑๒.๖๒ ลบ.)
๓. มหาวิทยาลัยพะเยา
- พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนยากจน
(๙๐.๒๙ ลบ.)
กระทรวงสาธารณสุข
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์
- พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนยากจน
ภาคเหนือ
(๑๔.๖๗ ลบ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
๑. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง
- พัฒนาศูนย์ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(๑๒.๕๕ ลบ.)

หน่วยงานที่ กระทรวงเกษตรและ
รับผิดชอบ/ สหกรณ์
โครงการ ๑. กรมพัฒนาที่ดิน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินเพื่อ
ขับเคลื่อนกลุ่ม
เกษตรกรเข้าสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย์
ในจังหวัดภาคเหนือ
(๔.๐๐ ลบ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
๑. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
- ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ (๔.๐๓ ลบ.)

งบประมาณ
๘.๐๓ ลบ.
สถานที่
เขต ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน
ดาเนินการ เขต ๑๖ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่

อัจฉริยะใน
อุตสาหกรรมอาหาร
(๙.๐๐ ลบ.)
รัฐวิสาหกิจ
๑. สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
- พัฒนาเกษตรกร
ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม : ภาคเหนือ
(๖.๖๙ ลบ.)
๒๒.๖๖ ลบ.
๒๙.๔๕ ลบ.
เขต ๑๗ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
เขต ๑๘ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดพิจติ ร จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดอุทัยธานี

- ภาคเหนือเมืองที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
แบบครบวงจรสู่
คุณภาพชีวิตที่ดี
(๓๔.๒๖ ลบ.)

๓๑๗.๑๒ ลบ.

๒๗.๒๒ ลบ.
ทุกจังหวัด

-๔ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม พัฒนา การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

อนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม พัฒนา การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. กรมชลประทาน
- บริหารจัดการน้าลุ่มนา้ หลักอย่างเป็นระบบ
ภาคเหนือ
(๑,๐๓๓.๐๐ ลบ.)
๒. กรมพัฒนาที่ดิน
- ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตร
ภาคเหนือ ในจังหวัดภาคเหนือ
(๔๔.๔๑ ลบ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. กรมป่าไม้
- ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ
(๕๖๕.๘๒ ลบ.)
๒. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ฟื้นฟู อนุรักษ์ปา่ ต้นน้า (ภาคเหนือ) (๑๘๐.๔๕ ลบ.)
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน (ภาคเหนือ)
(๒๔.๒๖ ลบ.)
- สร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคเหนือ)
(๘.๖๐ ลบ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ดาเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปา่ ไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้า (๑๗
จังหวัด) (๕๙.๔๘ ลบ.)
๑,๙๑๖.๐๔ ลบ.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. กรมป่าไม้
- อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม
ภาคเหนือ
(๖๘.๕๖ ลบ.)

๖๘.๕๖ ลบ.
ทุกจังหวัด

