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กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ

(The Office of Strategy Management Upper Northern Provincial Cluster 1)

ดอยสุเทพเปนศรี ประเพณีเปนสงา 
บุปผาชาติลวนงามตา นามล้ำคานครพิงค

หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟา ปาเขียวขจี 
ผูคนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

พระธาตุเดน พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี 
ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย

ถานหินลือชา รถมาลือลั่น เครื่องปนลือนาม 
งามพระธาตุลือไกล ฝกชางใชลือโลก



  กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 

เหนือเปนหนวยงานอำนวยการและประสานการปฏิบัติงานของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบ ดวย 4 

จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลำปาง และ จังหวัดลำพูน โดย มีศูนยปฏิบัติการ ตั้งอยู ณ 

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับการจัดสรร งบประมาณ จำนวน 

13 โครงการ วงเงิน 197,394,700 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบเจ็ดลานสามแสนเกาหมื่นสี ่พันเจ็ดรอยบาทถวน) 

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัดไปสูเปาหมาย การพัฒนา “ยกระดับ 

การทองเที่ยว การคา การลงทุน และการเกษตร สูฐานเศรษฐกิจมูลคาสูงเพื่อเชื่อมโยง เศรษฐกิจ กับหวงโซอุปทาน 

ของโลก” โดยรายงานฉบับนี้ไดประมวลรวบรวมขอมูลผลการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Annual Report 2020) 

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เลมนี้จัดทำขึ้นโดยไดรับความรวมมืออยางดีในการ 

ใหข อมูลผลการดำเนินงานจากสวนราชการ/หนวยงานที ่ร วมดำเนินโครงการกลุ มงานบริหารยุทธศาสตร 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หวังเปนอยางยิ ่งวารายงานเลมนี้จะเปนประโยชนแกสวนราชการ/หนวยงานที่ 

เกี่ยวของในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในปตอ ๆ ไปใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

กลุมงานบริหารยุทธศาสตร

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

คำนำ



สารบัญ

เรื่อง                หนา

คำนำ     3

ผูบริหารกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1        5

ผูบริหารกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1     6

ขอมูลพื้นฐานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1       7-12

กรอบแนวคิดการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1      13-16

สรุปขอมูลแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1      17-18

ความสอดคลองยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป/แผนพัฒนาฯ       19
ฉบับที่ 12/ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือกับยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2563     20-21
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

การประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน        22
เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปงบประมาณ 2563         23-24
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

การประชุมติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ        25
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณรายจาย    26
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถานที่ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1        27-30
(เชียงใหม แมฮองสอน ลำปาง ลำพูน)



นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

(หัวหนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

นายสุวพงศ  กิติภัทยพิบูลย
ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน

นายพงศรัตน ภิรมยรัตน
ผูวาราชการจังหวัดลำพูน

 นายณรงคศักดิ์  โอสถธนากร
ผูวาราชการจังหวัดลำปาง

ผูบริหารกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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นายวีระชัย  ประเสริฐโส

หัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน

ผูอำนวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย

หัวหนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ

6

นายวิรุฬ  พรรณเทวี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

นายวิรุฬ  พรรณเทวี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม



“ยกระดับการทองเที่ยว การคา การลงทุน และการเกษตร 

สูฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง 

เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับหวงโซอุปทานของโลก”

1. ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP)    

 ภาพรวมเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 3%

2. ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) 

 ของเศรษฐกิจมูลคาสูงมีสัดสวนไมนอยกวา 5% ของ GPCP ภาพรวม

3. การเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 

 ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ขอมูลพื้นฐานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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วัตถุประสงค

 1. สรางแบรนดดานการทองเที่ยวที่ผสมผสานความสูงเดนของสัมพัสมนุษยและเทคโนโลยี

 2. เพื่อสรางมาตรฐานการทองเที่ยวแบบยั่งยืน

 3. เพื่อเพิ่มมูลคาการตลาดที่เนนการเปนแหลงทองเที่ยวปลายทาง (Destination)

เปาหมายและตัวชี้วัด

 1. รายไดจากการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น (ลานบาท)

 2. จำนวนนักทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น (คน)

แนวทางการพัฒนา

 1. กำหนดทิศทางยุทธศาสตรและขอบเขตและเปาหมายดานการทองเที่ยว

 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการทองเที่ยว

 3. เตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร

 4. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

 5. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวของ

ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการที่เนนความโดดเดนแล
ะเชื่อมโยงหวงโซมูลคาเพิ่มการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
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9

เพิ่มศักยภาพการคา การลงทุน การคาชายแดนและการคาตางประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 

วัตถุประสงค

 1. พัฒนาเมืองในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู Smart City

 2. เปนศูนยกลางทางการคา การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความรวมมือทางเศรษฐกิจ

     ทั้งในและตางประเทศ

เปาหมายและตัวชี้วัด

 1. พื้นที่การพัฒนาแบบ Smart City (แหง)

 2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการคาการลงทุนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

แนวทางการพัฒนา

 1. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)

 2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษยและเครือขาย

 4. พัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย

 5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิต การจัดการและการคา

 6. พัฒนาระบบโลจิสติกส

 7. พัฒนาระบบการตลาดชองทางการตลาดและสงเสริมการคาการลงทุน
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10

วัตถุประสงค

 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตร

 2. เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตผลการเกษตร

เปาหมายและตัวชี้วัด

 รอยละของมูลคาเพิ่มเฉลี่ยที่สูงขึ้นของสินคาเกษตรที่สำคัญของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

แนวทางการพัฒนา

 1. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)

 2. พัฒนาโครงสรางและปจจัยพื้นฐานทางการเกษตร

 3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันการเกษตร

 4. สงเสริมการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดตนทุน

 5. สงเสริมการแปรรูปที่ไดมาตรฐานเพื่อสรางมูลคาเพิ่มโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 6. พัฒนาการขนสงและระบบการบริหารจัดการสินคา

 7. สงเสริมการตลาดและสรางการรับรูสินคาเกษตร

 8. สงเสริมการบริโภค (Smart Consumer)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 

พัฒนาเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป 
ที่มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม

10



ประเด็นการพัฒนาที่ 4 

วัตถุประสงค

 1. เพื่อสรางเครื่องจักรเศรษฐกิจใหมดานชีววิทยาศาสตรสุขภาพ

 2. การเพิ่มมาตรฐานดานสุขภาวะของกลุมผูสูงอายุในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เปาหมายและตัวชี้วัด

 1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภท Wellness  

     ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

 2. จำนวนผูมีอายุยืนไมนอยกวารอยละ 10 ของประชากรในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

 2. สงเสริมพัฒนาความพรอมและศักยภาพคนและองคความรู

 3. สรางความรวมมือทุกภาคสวน

 4. ยกระดับดวยนวัตกรรม องคความรูและมาตรฐาน

 5. เสริมสรางการรับรูและการประชาสัมพันธ

 6. มุงสูศูนยกลางดานสุขภาพอยางยั่งยืน

พัฒนาการบริการดานสุขภาพ (Wellness) แบบองครวม 
มุงเนนการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ
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วัตถุประสงค

 1. สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยูในเกณฑมาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน

 2. เพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีสภาพอุดมสมบูรณบนพื้นฐานการมีสวนรวม  

     ของภาคีเครือขาย และการใชประโยชนอยางมีคุณคาที่กอใหเกิดความยั่งยืน

 3. เพื่อบริหารจัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

 4. เพื่อเตรียมความพรอมในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

        ภูมิอากาศและสาธารณภัย

เปาหมายและตัวชี้วัด

 1. จำนวนวันที่มีคาคุณภาพอากาศ (PM10) เกินเกณฑมาตรฐาน

 2. จำนวนพื้นที่ปาตนน้ำไดรับการฟนฟูไมนอยกวา 10,000 ไร/ป

 3. จำนวนแหลงน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสาขาที่สำคัญของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีคุณภาพ   

       น้ำเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

 4. รอยละของจำนวนหมูบาน/ชุมชน/สถาบันการศึกษา ในพื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการเสริม 

    ศักยภาพและพัฒนากลไกการเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณะภัย

แนวทางการพัฒนา

 1. ปองกันควบคุม แกไขปญหาหมอกควันไฟปาอยางมีสวนรวมและยั่งยืน

 2. ปองกัน รักษา ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการ

 3. บริหารจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ มน้ำสาขาที่สำคัญของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

 4. บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงใหสามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการ    

         เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 

บริหารจัดการ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

12



 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2561-2564 ไดกำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา 

ในระยะ  4 ป ขางหนาโดยพิจารณาจากทั้งนโยบาย/ยุทธศาสตรระดับชาติและรัฐบาลศักยภาพของ 

พื้นที่และปญหาความตองการของประชาชน โดยไดกำหนดประเด็นสำคัญที่เปนธงนำ (flagships) 

ของการพัฒนาที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ใหความสำคัญ ไดแก การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

และสรางสรรค เกษตรมูลคาสูง อุทยานอาหาร ศูนยกลางการคมนาคมและโลจิสติกส หัตถกรรม 

สรางสรรค บริการสุขภาพ และเมืองสีเขียวขณะที่ปจจัยสนับสนุนใหการพัฒนาดังกลาวประสบ 

ความสำเร็จซึ่งตองอาศัยพื้นฐานความเข็มแข็งจากระดับจังหวัด ไดแก ความเข็มแข็งทางสังคม 

การสรางความมั ่นคง การอนุร ักษและฟ นฟูส ิ ่งแวดลอม การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน 

การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย และการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กรอบแนวคิดการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

13
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กรอบแนวคิดของแผนพัฒนากลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

พ.ศ. 2561-2564 ดังกลาวมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

แ ผนพ ัฒนา เ ศ รษฐก ิ จ แล ะส ั ง คมแห  ง ช าต ิ แ ล ะน โ ยบาย 

สำคัญอื่นๆ ของรัฐบาล ดังนี้ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

20 ป   ได แก   ย ุทธศาสตร ด  านการสร างความสามารถใน 

การแข  งข ันและย ุทธศาสตร ด  านการสร  า งการ เต ิบ โตบน 

ค ุณภาพช ีว ิตท ี ่ เป นม ิตรก ับส ิ ่ งแวดล อมสำหร ับแผนพ ัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 12 นั ้น กรอบแนวคิด 

ดังกลาวมีความสอดคลองภายใตยุทธศาสตรที ่ 9 การพัฒนา 

ภาคเม ืองและพ ื ้นท ี ่ เศรษฐก ิจและสอดคล องก ับย ุทธศาสตร  

การพัฒนาภาคเหนือซึ ่งกำหนดเปาหมายที ่จะ “พัฒนาเปน 

ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูงเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศใน

กลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง”

เม ื ่ อพ ิจารณาถ ึงท ิศทางการพ ัฒนาภาคเหน ือจะเห ็นได ว  า 

แนวทางการพัฒนาภายใตแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอน 

บน 1 ลวนแลวแตม ีความสอดรับกับการพัฒนาระดับภาคที ่ 

กำหนดไว ถ ื อ เป นการแปลงย ุทธศาสตร และถ  ายทอดเป  า 

หมายการพัฒนาระดับภาคลงมาสู การขับเคลื ่อนในระดับกลุ ม 

จังหวัด สำหรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ ่งเป นการพัฒนา  

เครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ชุดใหม (New 

engine of growth) ของรัฐบาลดวยการแปลงความไดเปรียบ 

เชิงเปรียบของประเทศที ่ม ีอยู  2 ดาน คือ ความหลากหลาย 

เชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมใหเปนความได 

เปรียบเชิงในแขงขัน โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการความคิด 

สรางสรรคนวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการวิจัย 

และพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน 5  

กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายนั้น จะเห็นไดวาจาก 

กล ุ มเทคโนโลย ีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ทั ้ง 5 ดาน ซึ่ง 

ประกอบดวย
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1. กลุมอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture, and Bio-tech)

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และ เทคโนโลยี ทางการแพทย (Health, Wellness and  Bio-Med)

3. กลุ มเครื ่องมืออุปกรณอัจฉริยะหุ นยนต และระบบเครื ่องกลที ่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม

 (Smart Devices, Robotics and Mechatronics)

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี

 สมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intellegence and  Embedded Technology)

5. กลุมอุตสาหกรรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture and 

กลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดกำหนดทิศทางการพัฒนาสำคัญที ่สนับสนุนและสอดรับกับทิศทาง        

การพัฒนาของประเทศใน 3 กลุม คือ กลุมอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ กลุมสาธารณสุข สุขภาพ                       

และเทคโนโลยีทางการแพทย และกลุมอุตสาหกรรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง ขณะเดียว 

กันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยังไดยึดปญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่เปนวาระสำคัญ 

ของการกำหนดประเด็นการพัฒนาเพื ่อใหสามารถนำศักยภาพของพื ้นที ่ที ่ม ีอยู มาใชใหเกิดประโยชน                       

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเปนอยูของประชาชนได



กลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดกำหนดทิศทางการพัฒนาสำคัญที ่สนับสนุนและสอดรับกับทิศทาง        

การพัฒนาของประเทศใน 3 กลุม คือ กลุมอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ กลุมสาธารณสุข สุขภาพ                       

และเทคโนโลยีทางการแพทย และกลุมอุตสาหกรรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง ขณะเดียว 

กันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยังไดยึดปญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่เปนวาระสำคัญ 

ของการกำหนดประเด็นการพัฒนาเพื ่อใหสามารถนำศักยภาพของพื ้นที ่ที ่ม ีอยู มาใชใหเกิดประโยชน                       

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเปนอยูของประชาชนได

ตำแหนงทางยุทธศาสตร (Positioning)
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สวนที่ 3 สรุปขอมูลแผนพัฒนากลุมจังหวัด
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เปาประสงครวมและตัวชี้วัด

1คำนวณจากขอมูลปฐานในป พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและแหงสังคมแหงชาติ
2คำนวณตามขอมูลปฐานในป พ.ศ. 2557 ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจกลุมจังหวัดเทากับ 372,855 ลานบาท
3คำนวณโดยใชฐานขอมูลผลิตภัณฑ OTOP ที่ไดรับการยกระดับสู 5 ดาว ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
4คำนวณโดยใชฐานขอมูลบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยวของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
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ความสอดคลองยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป/แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12/ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

หมายเหตุ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ ประกอบดวย

 1. พัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืนและกระจายประโยชนอยางทั่วถึง      

  รวมทั้งตอยอดการผลิตสินคาและบริการที่มีศักยภาพสูงดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม

 2.  ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค

 3.  ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง

 4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน

 5.  อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ำใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอยางเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรใหทั่วถึง 

  ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยางยั่งยืน
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2563 
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

โครงการภายใตพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 129,746,300 บาท ดังนี้

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม แมฮองสอน ลำปาง ลำพูน) ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 197,394,700 บาท ดังนี้

1
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2 โครงการทดแทน จำนวน 4 โครงการ
งบประมาณ 21,863,160 บาท ดังนี้
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การประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน

เพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ประจำปงบประมาณ 2563

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 
ณ หองประชุมนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 
ณ หองประชุมนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  
ณ หองประชุมนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
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การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปงบประมาณ 2562

ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
ณ หองประชุมนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 มกราคม 2563
ณ หองประชุมนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 
ณ หองประชุมนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปงบประมาณ 2563
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ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 11 กันยายน 2563
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปงบประมาณ 2563
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การประชุมติดตามและเรงรัดโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม 
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

การประชุมติดตามความกาวหนาการดำเนินงานตามโครงการ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 23 เมษายน 2563 ณ หองประชุมนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม 
ชั ้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

การประชุมติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1



การลงพื้นที่ติดตามความกาวหนาการดำเนินงาน
ตามโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ

กิจกรรม
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
และพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวสินคา 
และบริการการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ

โครงการพัฒนาศักยภาพ การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ

สถานที่
ดอยหลวงเชียงดาว บานเมืองคอง 
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
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สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์
ตำบลแมแรม อำเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 50180

หมูบานแมกำปอง
ตำบลหวยแกว อำเภอแมออน 
จังหวัดเชียงใหม 50130

ดอยหลวงเชียงดาว
ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม 50170

ดอยอินทนนท 
ตำบลบานหลวง อำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม 50160

สถานที่ทองเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 52000
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บานจาโบ
ตำบลปางมะผา อำเภอปางมะผา 

จังหวัดแมฮองสอน 58150

ปางอุง 
(โครงการพระราชดำริปางตอง2)

บานรวมไทย ตำบลหมอกจำแป 
อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 58000

วัดพระธาตุดอยกองมู
ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง 
จังหวัดแมฮองสอน 58000

หมูบานรักไทย
ตำบลหมอกจำแป อำเภอเมือง 

จังหวัดแมฮองสอน 58000
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สถานที่ทองเที่ยว

จังหวัดแมฮองสอน



สถานที่ทองเที่ยว

จังหวัดลำปาง

อุทยานแหงชาติ แจซอน
ตำบลแจซอน อำเภอเมืองปาน 
จังหวัดลำปาง 52240 

เหมืองแมเมาะ
801 หมู 6 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ 
จังหวัดลำปาง 52220

วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง 52000

วัดเฉลิมพระเกียรติ
พระจอมเกลาราชานุสรณ 
หมูบานทุงทอง หมูที่ 7 ถนนแจหมเมืองเหนือ 
ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจหม จังหวัดลำปาง 
52120
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วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดลำพูน 51000

ทะเลสาบแมปง
ตำบลแมลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

ศูนยหัตถกรรมและวัฒนธรรม
กะเหรี่ยงบานหวยตม

หมู 12 บานเดนยางมูล อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 51110

น้ำตกกอหลวง 
ตำบลกอ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

สถานที่ทองเที่ยว

จังหวัดลำพูน
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นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน

ผูอำนวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

นางสาวอัจฉรา  คำมูล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุวลี  ทองทัพ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะผูจัดทำ

31

นางสาวปรารถนา  เขตบรรพต

เจาหนาที่วิเคราะหขอมูล

นายดนัย  วรรณตัน

เจาหนาที่วิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
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NOTE



NOTE



ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา ตำบลชางเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม  
จังหวัดเชียงใหม 50300
โทรศัพท 0 5311 2982 โทรสาร 0 5311 2981 โทรมหาดไทย 25035
E-mail : osmnorth1@gmail.com
Website : www.osmnorth-n1.moi.go.th

The Office of Strategy Management 
Upper Northern Provincial Cluster 1

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ


