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กลุ่่�มงานบริิหารยุุทธศาสตร์์กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
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(The Office of Strategy Management Upper Northern Provincial Cluster 1)

กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน
Upper Northern Provincial Cluster

1

จัังหวััดเชีียงใหม่่
ดอยสุุเทพเป็็นศรีี ประเพณีีเป็็นสง่่า
บุุปผชาติิล้้วนงามตา นามล้ำำ�� ค่่านครพิิ งค์์

จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
หมอกสามฤดูู กองมููเสีียดฟ้้า ป่่าเขีียวขจีี
ผู้้�คนดีี ประเพณีีงาม ลืือนามถิ่่�นบััวตอง

จัังหวััดลำำ�ปาง
ถ่่านหิินลืือชา รถม้้าลืือลั่่�น เครื่่�องปั้้�นลืือนาม
งามพระธาตุุลืือไกล ฝึึกช้้างใช้้ลืือโลก

จัังหวััดลำำ�พููน
พระธาตุุเด่่น พระรอดขลััง ลำำ�ไยดััง กระเทีียมดีี
ประเพณีีงาม จามเทวีี ศรีีหริิภุุญไชย

คำำ�นำำ�
กลุ่่�มงานบริิหารยุุทธศาสตร์์กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์การพัั ฒนาภาคเหนืือ
เป็็ น หน่่ ว ยงานอำำ� นวยการและประสานการปฏิิ บัั ติิ ง านของกลุ่่�มจัั ง หวัั ด ภาคเหนืื อ ตอนบน 1
ประกอบด้้วย 4 จัังหวััด ได้้แก่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ จัังหวััดแม่่ฮ่อ
่ งสอน จัังหวััดลำำ�ปาง และจัังหวััดลำำ�พููน
โดยมีีศููนย์์ปฏิิบััติิการตั้้�งอยู่่� ณ ศาลากลางจัังหวััดเชีียงใหม่่
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ได้้รับ
ั การจััดสรรงบประมาณ จำำ�นวน
� แสนเจ็็ดหมื่่�นเก้้าพัั นห้้าร้้อย
11 โครงการ วงเงิิน 281,179,500 บาท (สองร้้อยแปดสิิบเอ็็ดล้้านหนึ่่ง
บาทถ้้วน) เพื่่� อขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินโครงการตามแผนปฏิิบััติิราชการประจำำ�ปีีของกลุ่่�มจัังหวััดไปสู่่�
เป้้าหมายการพัั ฒนา “พัั ฒนาพื้้� นที่่�บนพื้้� นฐานวััฒนธรรมสร้้างสรรค์์ สู่่�เศรษฐกิิจมููลค่่าสููงอย่่าง
ทั่่� ว ถึึง” โดยรายงานฉบัั บนี้้� ไ ด้้ ปร ะมวลรวบรวมข้้ อ มูู ล ผลการดำำ� เนิิ น การตามแผนปฏิิ บัั ติิ ร าชการ
ประจำำ�ปีงบปร
ี
ะมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
รายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีงบป
ี
ะมาณ พ.ศ. 2564 (Annual Report 2021) กลุ่่�มงาน
บริิหารยุุทธศาสตร์์กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 เล่่มนี้้�จัด
ั ทำำ�ขึ้้�นโดยได้้รัับความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี
ในการให้้ข้อ
้ มููลผลการดำำ�เนิินงาน จากส่่วนราชการ/หน่่วยงานที่่�ร่ว
่ มดำำ�เนิินโครงการ กลุ่่�มงานบริิหาร
ยุุทธศาสตร์์กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 หวัังเป็็นอย่่างยิ่่งว่
่ น
� า่ รายงานเล่่มนี้้�จะเป็็นประโยชน์์แก่่ส่ว
ราชการ/หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพัั ฒนาปรัับปรุง
ุ การดำำ�เนิินงานในปีีต่อ
่ ๆ ไป ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
ประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น

กลุ่่�มงานบริิหารยุุทธศาสตร์์กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1

รายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่่�มงานบริิหารยุุทธศาสตร์์กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์การพัั ฒนาภาคเหนืือ
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สารบัญ
03

คำำ�นำำ�

06

ผู้้�บริิหารกลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1

07

โครงสร้้างบุุคลากรกลุ่่�มงานบริิหารยุุทธศาสตร์์กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1

08

เป้้าหมายและประเด็็นการพัั ฒนากลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1

14

กรอบแนวคิิดการพัั ฒนากลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1

19

ความสอดคล้้องยุุทธศาสตร์์ชาติิ ระยะ 20 ปีี/แผนพัั ฒนาฯ ฉบัับที่่� 12/

22

การประชุุมคณะกรรมการร่่วมภาครััฐและเอกชนเพื่่� อแก้้ไขปััญหาทางเศรษฐกิิจ

23

การประชุุมคณะกรรมการบริิหารงานกลุ่่�มจัังหวััดแบบบููรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน ๑ ประจำำ�ปีงบปร
ี
ะมาณ พ.ศ. 2564

27

การลงพื้้� นที่่�ติิดตามความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงาน
ตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีงบปร
ี
ะมาณ พ.ศ. 2564

33

สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
(เชีียงใหม่่ แม่่ฮ่่องสอน ลำำ�ปาง ลำำ�พููน)
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ผู้้�บริิหาร

กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1

นายเจริิญฤทธิ์์� สงวนสััตย์์

นายสิิธิิชััย จิินดาหลวง

ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเชีียงใหม่่

ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน

(หััวหน้้ากลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1)

นายณรงค์์ศัักดิ์์� โอสถธนากร

นายวรยุุทธ เนาวรััตน์์

ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดลำำ�ปาง

ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดลำำ�พููน

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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โครงสร้้างบุุคลากรกลุ่่�มงานบริิหารยุุทธศาสตร์์
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1

นายเจริิญฤทธิ์์� สงวนสััตย์์
ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเชีียงใหม่่
หััวหน้้ากลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1

นายสำำ�เริิง ไชยเสน
รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเชีียงใหม่่
(เลขานุุการคณะกรรมการบริิหารงาน
กลุ่่�มจัังหวััดแบบบููรณาการ)

ดวงกมล โกศลกาญจน์์
อััจฉรา คำำ�มููล
ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มงาน
นัักวิิเคราะห์์นโยบาย
บริิหารยุุทธศาสตร์์
และแผนชำำ�นาญการ
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือ
ตอนบน 1

รฐณ์์ชนกภ์์ สาธุุเม
นัักวิิเคราะห์์นโยบาย
และแผนชำำ�นาญการ

พลอยไพลิิน ค้้าชััยภููมิิ
ดนััย วรรณตััน
เจ้้าหน้้าที่่�วิิเคราะห์์
เจ้้าหน้้าที่่�วิิเคราะห์์
นโยบายและแผน
ข้้อมููลและสารสนเทศ

กุุลริิศา ใจลัังการ์์
เจ้้าหน้้าที่่�
วิิเคราะห์์ข้้อมููล

นายวีีระชััย ประเสริิฐโส
หััวหน้้ากลุ่่�มยุุทธศาสตร์์
การพัั ฒนาภาคเหนืือ

สุุวลีี ทองทััพ
กิิตติ์์�ธนััตถ์์ วิิรุุณรััตนกิิจกุุล
นัักวิิชาการเงิินและ
เจ้้าหน้้าที่่�วิิเคราะห์์
บััญชีีชำำ�นาญการ
นโยบายและแผน

กนกจัันทร์์ ชวานนท์์
เจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารงานทั่่�วไป

ทััศน์์ลัักษณ์์ สิิริิรุุจีีกุุล
เจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารงานทั่่�วไป

สุุภามาศ ใจวงค์์
เจ้้าหน้้าที่่�วิิเคราะห์์
นโยบายและแผน

ภานุุวััฒน์์ คำำ�นิินทะ
เจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารงานทั่่�วไป

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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เป้้าหมายการพัั ฒนา
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1

“พัั ฒนาพื้้� นที่่�บนพื้้� นฐานวััฒนธรรมสร้้างสรรค์์
สู่่�เศรษฐกิิจมููลค่่าสููงอย่่างทั่่�วถึึง”
ตััวชี้้�วััด
1.

ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมกลุ่่�มจัังหวััด
(Gross Provincial Cluster Product:
GPCP) ภาพรวมเพิ่่� มขึ้้�นเป็็น (ร้้อยละ)

2. ค่่าสััมประสิิทธิ์์�จีีนีี (GINI Coefficient)
ลดลง

3. รายได้้ครััวเรืือนเฉลี่่�ย
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
เพิ่่� มขึ้้�นเป็็น (บาท/เดืือน)

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่่าเป้้าหมาย ปีี 2565

5

0.38

23,000
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ประเด็็นการพัั ฒนาของ
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
ประเด็็นการพัั ฒนาที่่� 1
การพัั ฒนาเศรษฐกิิจท่่องเที่่�ยวและการค้้าในพื้้� นที่่�

ประเด็็นการพัั ฒนาที่่� 2
การพัั ฒนาเศรษฐกิิจมูล
ู ค่่าสููงด้้วยการส่่งออกสิินค้้า
และบริิการนอกพื้้� นที่่�

ประเด็็นการพัั ฒนาที่่� 3
การพัั ฒนาเศรษฐกิิจเกษตรสร้้างสรรค์์

ประเด็็นการพัั ฒนาที่่� 4
การพัั ฒนาเศรษฐกิิจสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อลดฝุ่่�นควััน

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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ประเด็็นการพัั ฒนาที่่� 1
การพัั ฒนาเศรษฐกิิจท่่องเที่่�ยวและการค้้าในพื้้� นที่่�
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่� อสร้้างการเชื่่�อมโยงธุุรกิจ
ิ การท่่องเที่่�ยวและบริิการสู่่�ท้้องถิ่่�น
2. เพื่่� อยกระดัับการผลิิตและการสร้้างมููลค่่าแก่่สิินค้้าและบริิการท้้องถิ่�น
่ โดยผสมผสาน
ภููมิปัั
ิ ญญาและเทคโนโลยีีนวััตกรรม
3. เพื่่� อสร้้างมาตรฐานการท่่องเที่่�ยวแบบยั่่�งยืืน
4. เพื่่� อเพิ่่� มมููลค่่าการตลาดที่่�เน้้นการเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวปลายทาง (Destination)

เป้้าหมายและตััวชี้้�วััด
ตััวชี้้�วััด

ค่่าเป้้าหมาย
ปีี 2565

1.

รายได้้จากการท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
เพิ่่� มขึ้้�นเป็็น (ล้้านบาท)

102,000

2.

ค่่าใช้้จ่่ายโดยเฉลี่่�ยของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เข้้ามาเที่่�ยวกลุ่่�ม
จัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 เพิ่่� มขึ้้�นเป็็น (บาท/คน/วััน)

4,000

3.

อััตราเพิ่่� มของรายได้้จากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าหััตถกรรม
เพิ่่� มขึ้้�นจากเดิิม (ร้้อยละ)

40

แนวทางการพัั ฒนา
พัั ฒนาการท่่องเที่่�ยวเชื่่�อมโยง 4 จัังหวััด (จัังหวััดเชีียงใหม่่ จัังหวััดแม่่ฮ่อ
่ งสอน จัังหวััด
ลำำ�ปาง จัังหวััดลำำ�พููน) โดยยกระดัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ การแพทย์์แผนไทย ส่่งเสริิม
อััตลัก
ั ษณ์์วัฒ
ั นธรรมล้้านนาและพัั ฒนาหััตถกรรมท้้องถิ่น
่� ของกลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอน
บน 1 รวมถึึงเพิ่่� มศัักยภาพการท่่องเที่่�ยวเชิิงธรรมชาติิ เพื่่� อรองรัับรูป
ู แบบการท่่องเที่่�ยว
เชิิงอนุุรัักษ์์ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ประเด็็นการพัั ฒนาที่่� 2
การพัั ฒนาเศรษฐกิิจมููลค่่าสููงด้้วยการส่่งออกสิินค้้า
และบริิการนอกพื้้� นที่่�
วััตถุุประสงค์์
เป็็ น ศูู น ย์์ ก ลางทางการค้้ า การลงทุุ น ของภาคเหนืื อ เชื่่� อ มโยงความร่่ ว มมืื อ ทาง
เศรษฐกิิจทั้้�งในและต่่างประเทศ

เป้้าหมายและตััวชี้้�วัด
ั
ค่่าเป้้าหมาย
ปีี 2565

ั
ตััวชี้้�วัด
1.

อััตราการขยายตััวของผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวม
ภาคอุุตสาหกรรมเพิ่่� มขึ้้�นเป็็น (ร้้อยละ)

10

2.

มููลค่่าการส่่งออกรวมกลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
เพิ่่� มขึ้้�นเป็็น (ร้้อยละ)

10

แนวทางการพัั ฒนา
การส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมเกษตรแปรรููปอาหารมููลค่่าสููง (NTFV) อุุตสาหกรรมสุุขภาพ
ความงาม สมุุนไพร และหััตถอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ด้้วยการ
เชื่่�อมโยงอััตลัักษณ์์ล้้านนาผสานเทคโนโลยีีนวััตกรรม (High Touch High Value)
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า เพื่่� อตอบสนองตลาดในกลุ่่�มประเทศเพื่่� อนบ้้านและ AEC บนความ
ร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ เอกชน และสถาบัันการศึึกษา

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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ประเด็็นการพัั ฒนาที่่� 3
การพัั ฒนาเศรษฐกิิจเกษตรสร้้างสรรค์์
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่� อเพิ่่� มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของเกษตรกรและผู้้�ประกอบการ
2. เพื่่� อยกระดัับการผลิิตสิินค้้าเกษตรให้้มีีคุุณภาพได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
3. เพื่่� อสร้้างมููลค่่าเพิ่่� มแก่่ผลิิตผลการเกษตร ผลิิตภัณ
ั ฑ์์การเกษตร

เป้้าหมายและตััวชี้้�วััด
ตััวชี้้�วััด

ค่่าเป้้าหมาย
ปีี 2565

1.

อััตราการขยายตััวของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่่� ม
ขึ้้�นจากเดิิม (ร้้อยละ)

8

2.

ร้้อยละมููลค่่าอุุตสาหกรรมเกษตรแปรรููปกลุ่่�มจัังหวััดภาค
เหนืือตอนบน 1 เพิ่่� มขึ้้�นจากเดิิม (ร้้อยละ)

7

แนวทางการพัั ฒนา
เพื่่� อส่่งเสริิมการเกษตรต้้นทาง และเกษตรแปรรููปในพื้้� นที่่� (NTFV) ของผลผลิิตทาง
การเกษตรที่่�สำำ�คัญ
ั และโดดเด่่นในกลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 โดยการพัั ฒนาวััตถุดิ
ุ บ
ิ
การเกษตรแบบหมุุนเวีียน รวมถึึงการพัั ฒนารููปแบบการผลิิตเพื่่� อยกระดัับมาตรฐาน
ของสิินค้้าเกษตร สร้้างโอกาสในการจำำ�หน่่ายเพื่่� อการเชื่่�อมโยงธุุรกิิจการค้้าทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ประเด็็นการพัั ฒนาที่่� 4
การพัั ฒนาเศรษฐกิิจสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อลดฝุ่่�นควััน
วััตถุุประสงค์์
� หรืืออยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน เกื้้�อหนุุนการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืน
1. สิ่่ง
ุ
าพดีีขึ้้น
ื
� แวดล้้อมมีีคุณภ
2. เพื่่� ออนุุ รัั ก ษ์์ แ ละฟื้้� นฟูู ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ ใ ห้้ มีี สภ าพอุุ ด มสมบูู รณ์์ บ นพื้้� นฐานการ
มีีส่ว
่ นร่่วมของภาคีีเครืือข่่ายและการใช้้ประโยชน์์อย่่างมีีคุณ
ุ ค่่าที่่�ก่อ
่ ให้้เกิิดความยั่่�งยืน
ื

เป้้าหมายและตััวชี้้�วัด
ั
ค่่าเป้้าหมาย
ปีี 2565

ตััวชี้้�วัด
ั
1.

จำำ�นวนวัันที่่�มีีค่่าฝุ่่�นละออง ขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานเพิ่่� มขึ้้�น (ร้้อยละ)

50

2.

พื้้� นที่่�เผาไหม้้ในกลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ลดลง (ร้้อยละ)

30

แนวทางการพัั ฒนา
เพื่่� อส่่งเสริิมการเกษตรและอุุตสาหกรรมที่่�เป็็นมิิตรต่อ
่ สิ่่ง
� แวดล้้อม และยกระดัับการบริิหาร
จััดการวััสดุุทางการเกษตร ด้้วยการนำำ�ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีนวััตกรรมช่่วยเพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพการลดฝุ่่�นควััน (PM 2.5) พร้้อมทั้้�งสร้้างมาตรการปลอดการเผาทั้้�งรููปแบบ
ของการส่่งเสริิมอาชีีพและการบููรณาการอย่่างมีีส่่วนร่่วมในการอนุุรัักษ์์ ฟื้้� นฟูู เพื่่� อเพิ่่� ม
พื้้� นที่่�สีีเขีียวและอากาศบริิสุุทธิ์์�ในพื้้� นที่่�กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 อย่่างยั่่�งยืืน

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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กรอบแนวคิิดการพัั ฒนา
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
แผนพัั ฒนากลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ได้้กำ�ำ หนดกรอบแนวคิิดการ
พัั ฒนาในระยะ 5 ปีี ข้้างหน้้าโดยพิิ จารณาจากทั้้�งนโยบาย/ยุุทธศาสตร์์ระดัับชาติิและรััฐบาล ศัักยภาพ
ของพื้้� นที่่� และปััญหาความต้้องการของประชาชน โดยได้้กำำ�หนดประเด็็นสำำ�คััญที่่�เป็็นธงนำำ� (flagships) ของการพัั ฒนาที่่�กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ให้้ความสำำ�คััญ ได้้แก่่ การท่่องเที่่�ยวเชิิง
วััฒนธรรมและสร้้างสรรค์์ เกษตรมููลค่่าสููง อุุทยานอาหาร ศููนย์์กลางการคมนาคมและโลจิิสติิกส์์
หััตถกรรมสร้้างสรรค์์ บริิการสุุขภาพ และเมืืองสีีเขีียว ขณะที่่�ปััจจัย
ั สนัับสนุน
ุ ให้้การพัั ฒนาดัังกล่่าว
ประสบความสำำ�เร็็จซึ่งต้
่� ้องอาศััยพื้้� นฐานความเข็็มแข็็งจากระดัับจัังหวััด ได้้แก่่ ความแข็็มแข็็งทาง
สัังคม การสร้้างความมั่่�นคง การอนุุรัักษ์์และฟื้้� นฟูู สิ่่�งแวดล้้อม การพัั ฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐาน การ
พัั ฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ และการส่่งเสริิมเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
กรอบแนวคิิดของแผนพัั ฒนากลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ดัังกล่่าว
มีีความสอดคล้้องกัับยุท
ุ ธศาสตร์์ชาติิ แผนพัั ฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ และนโยบายสำำ�คัญ
ั
อื่่�น ๆ ของรััฐบาล ดัังนี้้� ความสอดคล้้องกัับยุท
ุ ธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ได้้แก่่ ยุุทธศาสตร์์ด้า้ นการสร้้าง
ความสามารถในการแข่่งขัน
ั และยุุทธศาสตร์์ด้า้ นการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิตที่่
ิ เ� ป็็นมิิตรกับ
ั
สิ่่�งแวดล้้อม สำำ�หรัับแผนพัั ฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 นั้้�น กรอบแนวคิิดดัังกล่่าว
มีีความสอดคล้้องภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ที่่� 9 การพัั ฒนาภาค เมืือง และพื้้� นที่่�เศรษฐกิิจ และสอดคล้้อง
� �ำ หนดเป้้าหมายที่่�จะ “พัั ฒนาเป็็นฐานเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์
กัับยุุทธศาสตร์์การพัั ฒนาภาคเหนืือซึ่่งกำ
มููลค่่าสููง เชื่่�อมโยงเศรษฐกิิจกับปร
ั
ะเทศในกลุ่่�มอนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง”
เมื่่�อพิิ จารณาถึึงทิิศทางการพัั ฒนาภาคเหนืือ จะเห็็นได้้ว่า่ แนวทางการพัั ฒนาภายใต้้แผนพัั ฒนา
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ล้้วนแล้้วแต่่มีค
ี วามสอดรัับกับ
ั การพัั ฒนาระดัับภาคที่่�กำำ�หนดไว้้ ถืือ
เป็็นการแปลงยุุทธศาสตร์์และถ่่ายทอดเป้้าหมายการพัั ฒนาระดัับภาคลงมาสู่่�การขัับเคลื่่�อนในระดัับ
กลุ่่�มจัังหวััด

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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Thailand 4.0

ยุุทธศาสตร์์ประเทศ
แผนพัั ฒนาฯ
ฉบัับที่่� 12
POLICY & FUNCTION

Culture & Creative Tourism
Value Added
Agriculture

Food Valley

Northern
Landport

Creative
Craft

Health and
Wellness

Green City

สัังคม

ความมั่่�นคง

สิ่่�งแวดล้้อม

โครงสร้้าง
พื้้� นฐาน

ทรััพยากร
มนุุษย์์

เทคโนโลยีี
นวััตกรรม

AREA

ศัักยภาพพื้้� นที่่�

ปััญหาความต้้องการของประชาชน

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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สำำ�หรัับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่่�งเป็็นการพัั ฒนาเครื่่�องยนต์์เพื่่� อขัับเคลื่่�อนการเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจ ชุุดใหม่่ (New engine of growth) ของรััฐบาลด้้วยการแปลงความได้้เปรีียบเชิิงเปรีียบ
ของประเทศที่่�มีีอยู่่� 2 ด้้าน คืือ ความหลากหลายเชิิงชีีวภาพ และความหลากหลายเชิิงวััฒนธรรม
ให้้เป็็นความได้้เปรีียบเชิิงในแข่่งขัน
ั โดยการเติิมเต็็มด้้วยวิิทยาการ ความคิิดสร้้างสรรค์์ นวััตกรรม
วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและการวิิจััยและพัั ฒนา แล้้วต่่อยอดความได้้เปรีียบเชิิงเปรีียบเทีียบเป็็น 5
กลุ่่�มเทคโนโลยีีและอุุตสาหกรรมเป้้าหมายนั้้�น จะเห็็นได้้ว่่าจากกลุ่่�มเทคโนโลยีีและอุุตสาหกรรมเป้้า
หมาย ทั้้�ง 5 ด้้าน ซึ่่�งประกอบด้้วย
1

กลุ่่�มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีีชีีวภาพ (Food, Agriculture, and Bio-tech)

2

กลุ่่�มสาธารณสุุข สุุขภาพ และเทคโนโลยีีทางการแพทย์์ (Health, Wellness and Bio-Med)

3

กลุ่่�มเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์อััจฉริิยะ หุ่่�นยนต์์ และระบบเครื่่�องกลที่่�ใช้้ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ควบคุุม
(Smart Devices, Robotics and Mechatronics )

4

กลุ่่�มดิิจิต
ิ อล เทคโนโลยีีอิน
ิ เตอร์์เน็็ตที่่เ� ชื่่�อมต่่อและบัังคับอุ
ั ป
ุ กรณ์์ต่า่ ง ๆ ปััญญาประดิิษฐ์์ และ
เทคโนโลยีีสมองกลฝัังตััว (Digital, IoT, Artificial Intellegence and Embedded Technology)

5

กลุ่่�มอุุตสาหกรรรมสร้้างสรรค์์วััฒนธรรม และบริิการที่่�มีีมููลค่่าสููง
(Creative, Culture and High Value Services)

กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ได้้กำำ�หนดทิิศทางการพัั ฒนาสำำ�คััญที่่�สนัับสนุุนและ
สอดรัับกัับทิิศทาง การพัั ฒนาของประเทศใน 3 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีี
ชีีวภาพ กลุ่่�มสาธารณสุุข สุุขภาพ และเทคโนโลยีีทางการแพทย์์ และกลุ่่�มอุุตสาหกรรรม
สร้้างสรรค์์ วััฒนธรรม และบริิการที่่�มีมู
ี ล
ู ค่่าสููง
ขณะเดีียวกััน กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ยัังได้้ยึึดปััญหา ความต้้องการของ
ประชาชนในพื้้� นที่่�เป็็นวาระสำำ�คัญ
ั ของการกำำ�หนดประเด็็นการพัั ฒนาเพื่่� อให้้สามารถนำำ�ศัก
ั ยภาพ
ของพื้้� นที่่�ที่่�มีีอยู่่�มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อการพัั ฒนาคุุณภาพชีีวิิตและยกระดัับความเป็็นอยู่่�
ของประชาชนได้้

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เริ่่ม
� จาก 5 อุุตสาหกรรมหลััก
นำำ�นวััตกรรม และความคิิดสร้้างสรรค์์เข้้ามาใช้้

1

กลุ่่�มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีีชีีวภาพ

2

กลุ่่�มสาธารณสุุข สุุขภาพ
และเทคโนโลยีีทางการแพทย์์

3

กลุ่่�มเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์อัจ
ั ฉริิยะ
หุ่่�นยนต์์ และระบบเครื่่�องกลที่่�ใช้้
ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ควบคุุม

4

กลุ่่�มดิิจิต
ิ อล เทคโนโลยีีอิน
ิ เตอร์์เน็็ตที่่�
เชื่่�อมต่่อและบัังคับอุ
ั ป
ุ กรณ์์ต่า่ ง ๆ ปััญญา
ประดิิษฐ์์ และเทคโนโลยีีสมองกลฝัังตััว

รวมพลัังประชารััฐ

5

กลุ่่�มอุุตสาหกรรรมสร้้างสรรค์์
วััฒนธรรม และบริิการที่่�มีีมูล
ู ค่่าสููง

มหาวิิทยาลััย

ภาคเอกชน

ภาคการเงิิน

โดยมีีภาครััฐคอยสนัับสนุุน
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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ตำำ�แหน่่งทางยุุทธศาสตร์์
POSITIONING
เมืือง
ท่่องเที่่�ยว
สากล

Food
Valley

เชีียงใหม่่

แม่่ฮ่่องสอน

ลำำ�ปาง

ลำำ�พููน

ท่่องเที่่�ยวเชิิงอารยธรรม
และสร้้างสรรค์์

ท่่องเที่่�ยวเชิิงอารยธรรม
และสร้้างสรรค์์

ท่่องเที่่�ยวเชิิงอารยธรรม
และสร้้างสรรค์์

ท่่องเที่่�ยวเชิิงอารยธรรม
และสร้้างสรรค์์

• เกษตรอิินทรีีย์์

• เกษตรอิินทรีีย์์

• เกษตรอิินทรีีย์์

• เกษตรอิินทรีีย์์

• เกษตรปลอดภััย

• เกษตรปลอดภััย

• เกษตรปลอดภััย

• เกษตรปลอดภััย

(พืื ชผัักเมืืองหนาว

(กระเทีียม ถั่่�วเหลืือง งา

(ข้้าว ข้้าวโพดหวาน

(ลำำ�ใย มะม่่วง ข้้าว

ลำำ�ใย มะม่่วง กาแฟ

กาแฟ)

สััปปะรด)

กระเทีียม)

• พื้้� นที่่�ป่า่ ไม้้

• พื้้� นที่่�ป่า่ ไม้้

• พื้้� นที่่�ป่า่ ไม้้

• พื้้� นที่่�ป่า่ ไม้้

• ลุ่่�มน้ำำ��ปิง
ิ

• ลุ่่�มน้ำำ��สาละวิิน

• ลุ่่�มน้ำำ��วััง

• เขตเมืืองเก่่า/

สมุุนไพร/ไก่่ประดู่่�หางดำำ�
นมพรีีเมีียม)

Green
City

Northen
Lanport

• เขตเมืืองเก่่า/

• สนามบิินนานาชาติิ

ย่่านชุุมชนอนุุรัักษ์์

ย่่านชุุมชนอนุุรัักษ์์
• ด่่านการค้้าชายแดน

• ศููนย์์กลางการค้้า

• โลจิิสติิกส์์ทางบกและ

• นิิคมอุุตสาหรรรม

ทางราง

การลงทุุน
• ศููนย์์กลางการแพทย์์

Health
and
Wellness

• เขตเมืืองเก่่า/

ย่่านชุุมชนอนุุรัักษ์์

• ชุุมชนท่่องเที่่�ยว

ทัันตกรรมของภููมิิภาค

เชิิงสุุขภาพ

• สปาและการนวดสุุขภาพ

• ผลิิตภััณฑ์์สปา

• การพำำ �นัักระยะยาว

• น้ำำ��พุุร้้อน

• เครื่่�องสำำ�อางสมุุนไพร
• น้ำำ��พุุร้้อน

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• ภููมิิปััญญาการแพทย์์
แผนไทย สมุุนไพร
• ชุุมชนท่่องเที่่�ยว
เชิิงสุุขภาพ
• น้ำำ��พุุร้้อน

• ภููมิิปััญญาการแพทย์์
แผนไทย
• ชุุมชนท่่องเที่่�ยว
เชิิงสุุขภาพ
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ความสอดคล้้องยุุทธศาสตร์์ชาติิ ระยะ 20 ปีี/แผนพัั ฒนาฯ ฉบัับที่่� 12/
ยุุทธศาสตร์์การพัั ฒนาภาคเหนืือกัับยุท
ุ ธศาสตร์์
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
ประเด็็นยุุทธศาสตร์์
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือ
ตอนบน 1

ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
ระยะ 20 ปีี

แผนพัั ฒนาฯ
ฉบัับที่่� 12

ยุุทธศาสตร์์การพัั ฒนา
ภาคเหนืือ

การสร้้างความสามารถ
ในการแข่่งขััน

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 9 การพัั ฒนา
ภาคเมืืองและพื่่� นที่่�เศรษฐกิิจ

1. พัั ฒนาการท่่องเที่่�ยวและธุุรกิิจบริิการต่่อเนื่่�องให้้
มีีคุุณภาพ สามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่� มอย่่างยั่่�งยืืน
และกระจายประโยชน์์อย่่างทั่่�วถึึง รวมทั้้�งต่่อย
อดการผลิิตสิน
ิ ค้้าและบริิการที่่�มีศั
ี ก
ั ยภาพสููงด้ว
้ ย
ภููมิิปััญญาและนวััตกรรม

1. สร้้างคุุณค่่าและความโดดเด่่นด้้าน
อุุ ตส าหกรรมการท่่ อ งเที่่� ย วและ
บริิการ

การสร้้างความสามารถ
ในการแข่่งขััน

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 9 การพัั ฒนา
ภาคเมืืองและพื่่� นที่่�เศรษฐกิิจ

1. พัั ฒนาการท่่ อ งเที่่� ย วและธุุ รกิิ จบริิ ก ารต่่ อ เนื่่� อ ง
ให้้มีคุ
ี ณภ
ุ
าพ สามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่� มอย่่างยั่่�งยืน
ื
และกระจายประโยชน์์อย่่างทั่่�วถึึง รวมทั้้�งต่อ
่ ยอด
การผลิิ ตสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารที่่� มีี ศัั ก ยภาพสูู งด้้ ว ย
ภููมิิปััญญาและนวััตกรรม
2. ใช้้โอกาสจากเขตเศรษฐกิิจพิิเศษและการเชื่่�อมโยง
กัับอนุุภูมิ
ู ิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่่� อ
ขยายฐานเศรษฐกิิจของภาค
3. ยกระดัั บ เป็็ น ฐานการผลิิ ต เกษตรอิิ น ทรีี ย์์ แ ละ
เกษตรปลอดภััย เชื่่�อมโยงสู่่�อุุตสาหกรรมเกษตร
แปรรููปที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่� มสููง

2. ยกระดัับ เชื่่�อมโยง สร้้างเครืือข่่าย
การค้้า การลงทุุน และการค้้าชายแดน
เพื่่� อเพิ่่� มศัักยภาพในการแข่่งขัน
ั ทั้้�ง
ในและต่่างประเทศ

การสร้้างความสามารถ
ในการแข่่งขััน

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 9 การพัั ฒนา
ภาคเมืืองและพื่่� นที่่�เศรษฐกิิจ

การสร้้างความสามารถ
ในการแข่่งขััน

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 9 การพัั ฒนา
ภาคเมืืองและพื่่� นที่่�เศรษฐกิิจ

3. พัั ฒนาเกษตรมููลค่่าเพิ่่� มสู่่�ตลาดทั้้�ง
ในและต่่างประเทศ
4. อนุุ รัั ก ษ์์ แ ละฟื้้� นฟูู ป่่ า ต้้ น น้ำำ�� ให้้ คงค วามสมบูู รณ์์
จััดการน้ำำ��อย่่างเหมาะสมและเชื่่�อมโยงพื้้� นที่่�เกษตร
ให้้ทั่่�วถึึง ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหามลพิิ ษหมอก
ควัันอย่่างยั่่�งยืืน

4. อนุุรัักษ์์ฟื้นฟูู
้�
ทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่� ง แวดล้้ อ มอย่่ า งบูู รณ าการ
และมีีส่่วนร่่วมตอบสนองต่่ อการ
พัั ฒนาและใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืน
ื
และเป็็นธรรม

หมายเหตุุ	 ยุุทธศาสตร์์การพัั ฒนาภาคเหนืือ ประกอบด้้วย
1. พัั ฒนาการท่่องเที่่�ยวและธุุรกิิจบริิการต่่อเนื่่�องให้้มีีคุุณภาพ สามารถ

3. ยกระดัับเป็็นฐานการผลิิตเกษตรอิินทรีีย์แ
์ ละเกษตรปลอดภััย เชื่่�อมโยง

สร้้างมููลค่่าเพิ่่� มอย่่างยั่่�งยืืนและกระจายประโยชน์์อย่่างทั่่�วถึึง รวมทั้้�ง

สู่่�อุุตสาหกรรมเกษตรแปรรููปที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่� มสููง

ต่่อยอดการผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�มีีศัักยภาพสููงด้้วยภููมิิปััญญาและ

4. พัั ฒนาคุุณภาพชีีวิิตและแก้้ไขปััญหาความยากจน

นวััตกรรม

5. อนุุรัักษ์์และฟื้้� นฟูู ป่่าต้้นน้ำำ��ให้้คงความสมบููรณ์์ จััดระบบบริิหารจััดการ

2. ใช้้โอกาสจากเขตเศรษฐกิิจพิิเศษและการเชื่่�อมโยงกัับอนุุภูมิ
ู ภ
ิ าค GMS
BIMSTEC และ AE เพื่่� อขยายฐานเศรษฐกิิจของภาค

น้ำำ��อย่่างเหมาะสมและเชื่่�อมโยงพื้้� นที่่�เกษตรให้้ทั่่�วถึึงป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหามลพิิ ษหมอกควัันอย่่างยั่่�งยืืน

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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เป้้าประสงค์์รวมตััวชี้้�วััด
เป้้าประสงค์์

ตััวชี้้�วััด

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561-2564

3.5

4

4.5

5

5

385,905

401,341

419,401

440,371

440,371

60

60

60

60

240

4

4

4

4

12

4

4

4

4

12

3.1 จำำ�นวนวัันที่่�มีีค่่าคุุณภาพ
อากาศเกิินกว่่าเกณฑ์์
มาตรฐานกำำ�หนดลดลง

ร้้อยละ
20

ร้้อยละ
30

ร้้อยละ
40

ร้้อยละ
50

ร้้อยละ
60

3.2 จำำ�นวนพื้้� นที่่�ป่า่ เพิ่่� มขึ้้�น
ตามสััดส่่วนพื้้� นที่่�ป่า่ ของ
จัังหวััด

ร้้อยละ
0.01

ร้้อยละ
0.01

ร้้อยละ
0.01

ร้้อยละ
0.01

ร้้อยละ
0.04

1. การท่่องเที่่�ยว
1.1	อััตราการขยายตััวมููลค่่า
ธุุรกิิจการเกษตร
ผลิิตภััณฑ์์ กลุ่่�มจัังหวััด
การค้้า การลงทุุน
(ร้้อยละ)
มีีการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
1.2	ขนาดเศรษฐกิิจ
กลุ่่�มจัังหวััด (ล้้านบาท)
2. 	อััตลัก
ั ษณ์์วัฒ
ั นธรรมล้้านนา 2.1 	จำำ�นวนที่่�เพิ่่� มขึ้้�นของ
และภููมิิปััญญาท้้องถิ่�น
่
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�
ได้้รัับการส่่งเสริิมเพื่่� อ
ได้้รับ
ั การพัั ฒนาต่่อยอด
เพิ่่� มคุุณค่่าทั้้�งทาง
ด้้วยอััตลัักษณ์์ทาง
เศรษฐกิิจและสัังคม
วััฒนธรรมและภููมิปัั
ิ ญญา
ท้้องถิ่่�น
2.2 	จำำ�นวนแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ทางวััฒนธรรมและ
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นที่่�ได้้
รัับการพัั ฒนาเพิ่่� มขึ้้�น
2.3 	จำำ�นวนย่่านการท่่อง
เที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม/
สร้้างสรรค์์ที่่�ได้้รัับการ
พัั ฒนา

3. ทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อมได้้รัับการ
อนุุรัักษ์์ฟื้นฟูู
้�
อย่่างมีี
ส่่วนร่่วมเอื้้�อต่่อการ
พัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

ค่่ า เป้้ า หมาย

คำำ�นวณจากข้้อมููลปีฐ
ี านในปีี พ.ศ. 2557 ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการพัั ฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
คำำ�นวณจากข้้อมููลปีฐ
ี านในปีี พ.ศ. 2557 ซึ่่�งมีีขนาดเศรษฐกิิจกลุ่่�มจัังหวััดเท่่ากัับ 372,855 ล้้านบาท
คำำ�นวณโดยใช้้ฐานข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ OTOP ที่่�ได้้รับ
ั การยกระดัับสู่่� 5 ดาว ของสำำ�นัักงานพัั ฒนาชุุมชนจัังหวััด
คำำ�นวณโดยใช้้ฐานข้้อมููลบ้้าน OTOP เพื่่� อการท่่องเที่่�ยวของสำำ�นัักงานพัั ฒนาชุุมชนจัังหวััด

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การประชุุมคณะกรรมการร่่วม
ภาครััฐและเอกชน เพื่่� อแก้้ไข
ปััญหาทางเศรษฐกิิจ

การประชุุมคณะกรรมการบริิหารงาน
กลุ่่�มจัังหวััดแบบบููรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การลงพื้้� นที่่�ติิดตามความก้้าวหน้้า
การดำำ�เนิินงานตามโครงการ
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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การประชุุมคณะกรรมการร่่วมภาครััฐและเอกชน
เพื่่� อแก้้ไขปััญหาทางเศรษฐกิิจ
การประชุุมคณะกรรมการร่่วม
ภาครััฐและเอกชนครั้้�งที่่� 4/2563
วัันที่่� 18 ธัันวาคม 2563
ณ ห้้องประชุุมนพบุุรีีศรีีนครพิิ งค์์
อาคารอำำ�นวยการ ศาลากลางจัังหวััด
เชีี ย งใหม่่ อำำ� เภอเมืื อ งเชีี ย งใหม่่
จัังหวััดเชีียงใหม่่
การประชุุมคณะกรรมการร่่วม
ภาครััฐและเอกชนครั้้�งที่่� 1/2564
วัันที่่� 11 สิิงหาคม 2564
ณ ห้้องประชุุมนพบุุรีีศรีีนครพิิ งค์์
อาคารอำำ�นวยการ ศาลากลางจัังหวััด
เชีี ย งใหม่่ อำำ� เภอเมืื อ งเชีี ย งใหม่่
จัังหวััดเชีียงใหม่่
การประชุุมคณะทำำ�งานภาคเอกชน
ใ น ค ณ ะ ก รร ม ก า รร่่ว ม ภ า ค รัั ฐ
และเอกชน เพื่่� อแก้้ ไ ขปััญหาทาง
เศรษฐกิิจ กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือ
ตอนบน 1
วัันที่่� 16 กัันยายน 2564
ณ ห้้ อ งประชุุ ม 1 ชั้้� น 2 อาคาร
อำำ� นวยการ ศาลากลางจัั ง หวัั ด
เชีี ย งใหม่่ อำำ� เภอเมืื อ งเชีี ย งใหม่่
จัังหวััดเชีียงใหม่่

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การประชุุมคณะกรรมการบริิหารงานกลุ่่�มจัังหวััดแบบบููรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุุลาคม 2563 – กัันยายน 2564)

การประชุุมคณะกรรมการบริิหารงานกลุ่่ม
� จัังหวััด แบบบููรณาการ
(ก.บ.ก.) กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ครั้้�งที่่� 5/2563
วัันที่่� 4 ธัันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้้องประชุุม 4 ชั้้�น 4
อาคารอำำ�นวยการ ศาลากลางจัังหวััดเชีียงใหม่่

การประชุุมคณะกรรมการบริิหารงานกลุ่่ม
� จัังหวััด แบบบููรณาการ
(ก.บ.ก.) กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ครั้้�งที่่� 1/2564
วัันที่่� 25 กุุมภาพัั นธ์์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้้องประชุุม 1 ชั้้�น 2
อาคารอำำ�นวยการ ศาลากลางจัังหวััดเชีียงใหม่่

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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การประชุุมคณะกรรมการบริิหารงานกลุ่่ม
� จัังหวััด แบบบููรณาการ
(ก.บ.ก.) กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ครั้้�งที่่� 2/2564
วัันที่่� 29 มีีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้้องประชุุมนพบุุรีี
ศรีีนครพิิ งค์เ์ ชีียงใหม่่ ชั้้�น 3 อาคารอำำ�นวยการศาลากลางจัังหวััด
เชีียงใหม่่ การประชุุมด้้วยระบบประชุุมทางไกลออนไลน์์
(Video Conference)

การประชุุมคณะกรรมการบริิหารงานกลุ่่ม
� จัังหวััด แบบบููรณาการ
(ก.บ.ก.) กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ครั้้�งที่่� 3/2564
วัันที่่� 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้้องประชุุมนพบุุรีี
ศรีีนครพิิ งค์์เชีียงใหม่่ ชั้้�น 3 อาคารอำำ�นวยการ ศาลากลาง
จัังหวััดเชีียงใหม่่ การประชุุมด้้วยระบบประชุุมทางไกลออนไลน์์
(Video Conference)

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การประชุุมคณะกรรมการบริิหารงานกลุ่่ม
� จัังหวััด แบบบููรณาการ
(ก.บ.ก.) กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ครั้้�งที่่� 4/2564
วัันที่่� 18 มิิถุุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้้องศููนย์์ปฏิิบััติิการ
จัังหวััดเชีียงใหม่่ (POC) ชั้้�น 3 อาคารอำำ�นวยการ ศาลากลาง
จัังหวััดเชีียงใหม่่ การประชุุมด้้วยระบบประชุุมทางไกลออนไลน์์
(Video Conference)

การประชุุมคณะกรรมการบริิหารงานกลุ่่ม
� จัังหวััด แบบบููรณาการ
(ก.บ.ก.) กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ครั้้�งที่่� 5/2564
วัันที่่� 10 สิิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศููนย์์ปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารจัังหวััด
เชีียงใหม่่ (POC) ชั้้�น 3 อาคารอำำ�นวยการ ศาลากลางจัังหวััด
เชีียงใหม่่ การประชุุมด้้วยระบบประชุุมทางไกลออนไลน์์
(Video Conference)

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

26

การประชุุมคณะกรรมการบริิหารงานกลุ่่ม
� จัังหวััด แบบบููรณาการ
(ก.บ.ก.) กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ครั้้�งที่่� 6/2564
วัันที่่� 10 กัันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศููนย์์ปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารจัังหวััด
เชีียงใหม่่ (POC) ชั้้�น 3 อาคารอำำ�นวยการ ศาลากลางจัังหวััด
เชีียงใหม่่ โดยเป็็นการประชุุมด้้วยระบบประชุุมทางไกลออนไลน์์
(Video Conference)

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การลงพื้้� นที่่�ติิดตามความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงานตามโครงการ
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การลงพื้้� นที่่�ติิดตามความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงาน ตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2563 วัันที่่� 22 มกราคม 2564
ณ พื้้� นที่่�อำำ�เภอเชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่

โครงการ

ท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิ วิิถีีล้้านนา

กิิจกรรม

ปรัับปรุุงโครงสร้้างพื้้� นฐานและพัั ฒนากิิจกรรมการท่่องเที่่�ยว
สิินค้้าและบริิการการท่่องเที่่�ยวเชิิงธรรมชาติิ

งบประมาณ
หน่่วยงานรัับผิิดชอบ

40,000,000 บาท
แขวงทางหลวงชนบทเชีียงใหม่่

วัันที่่� 22 มกราคม 2564 พื้้� นที่่�อำ�ำ เภอเชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

28

ANNUAL REPORT 2021

การลงพื้้� นที่่�ติิดตามความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงานตามโครงการ
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การลงพื้้� นที่่�ติิดตามความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงาน ตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2564 วัันที่่� 22 มกราคม 2564
ณ พื้้� นที่่�อำำ�เภอเชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่

โครงการ

พัั ฒนาศัักยภาพการท่่องเที่่�ยวเชิิงธรรมชาติิ

กิิจกรรม

ปรัับปรุง
ุ เส้้นทางเพื่่� อเชื่่�อมโยงแหล่่งท่อ
่ งเที่่�ยว อำำ�เภอปาย จัังหวััด
แม่่ฮ่อ
่ งสอน – ห้้วยน้ำำ��ดัง
ั อำำ�เภอแม่่แตง และบ้้านเมืืองคอง อำำ�เภอ
เชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่

งบประมาณ
หน่่วยงานรัับผิิดชอบ

25,000,000 บาท
แขวงทางหลวงชนบทเชีียงใหม่่

วัันที่่� 22 มกราคม 2564 พื้้� นที่่�อำำ�เภอเชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การลงพื้้� นที่่�ติิดตามความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงานตามโครงการ
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การลงพื้้� นที่่� ติิ ด ตามความก้้ า วหน้้ า การดำำ� เนิิ น งานตามโครงการกลุ่่� ม จัั ง หวัั ด
ภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. 2564 วัันที่่� 27 มกราคม 2564
ณ พื้้� นที่่�อำำ�เภอขุุนยวม จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน

โครงการ

ท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิ วิิถีีล้้านนา

กิิจกรรม

ปรัับปรุุงบูรณ
ู
ะทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุุนยวม – ปางอุ๋๋�ง
ระหว่่าง กม.0+000 – กม.14+100 และ กม.16+475 – กม.20+525

งบประมาณ
หน่่วยงานรัับผิิดชอบ

25,000,000 บาท
แขวงทางหลวงแม่่ฮ่่องสอน

วัันที่่� 27 มกราคม 2564 ณ พื้้� นที่่�อำำ�เภอขุุนยวม จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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การประชุุมติิดตามความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงานตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุุมติิดตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้้�งที่่� 1/2564
วัันที่่� 26 มกราคม 2564 ณ ห้้องประชุุม
ขุุนลุุมประพาส ชั้้�น 4 ศาลากลางจัังหวััด
แม่่ฮ่่องสอน

การประชุุมติิดตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้้�งที่่� 2/2564
วัันที่่� 4 สิิงหาคม 2564 ด้้วยระบบประชุุม
ทางไกลออนไลน์์ (Video Conference)
ณ ห้้องประชุุมนพบุุรีศ
ี รีีนครพิิ งค์เ์ ชีียงใหม่่
ชั้้�น 3 อาคารอำำ�นวยการ ศาลากลาจัังหวััด
เชีียงใหม่่
การประชุุมติิดตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้้�งที่่� 2/2564
วัันที่่� 4 สิิงหาคม 2564 ด้้วยระบบประชุุม
ทางไกลออนไลน์์ (Video Conference)
ณ ห้้องประชุุมเวีียงละกอน ชั้้�น 4 ศาลากลาง
จัังหวััดลำำ�ปาง

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การประชุุมติิดตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้้�งที่่� 2/2564
วัันที่่� 4 สิิงหาคม 2564 ด้้วยระบบประชุุม
ทางไกลออนไลน์์ (Video Conference)
ณ ห้้องประชุุมหริิภุญ
ุ ชััย ชั้้�น 2 ศาลากลาง
จัังหวััดลำำ�พููน
การประชุุมติิดตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้้�งที่่� 3/2564
วัันที่่� 16 กัันยายน 2564 ด้้วยระบบประชุุม
ทางไกลออนไลน์์ (Video Conference)
ณ ห้้องประชุุม 1 ชั้้�น 2 ศาลากลางจัังหวััด
เชีียงใหม่่

การประชุุมติิดตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้้�งที่่� 3/2564
วัันที่่� 16 กัันยายน 2564 ด้้วยระบบประชุุม
ทางไกลออนไลน์์ (Video Conference)
ณ ห้้องประชุุม POC ชั้้�น 2 ศาลากลาง
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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การประชุุมติิดตามความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงานตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุุมติิดตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้้�งที่่� 3/2564
วัันที่่� 16 กัันยายน 2564 ด้้วยระบบประชุุม
ทางไกลออนไลน์์ (Video Conference)
ณ ห้้องประชุุมเวีียงละกอน ชั้้�น 4 ศาลา
กลางจัังหวััดลำำ�ปาง
การประชุุมติิดตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนืือตอนบน 1 ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้้�งที่่� 3/2564
วัันที่่� 16 กัันยายน 2564 ด้้วยระบบประชุุม
ทางไกลออนไลน์์ (Video Conference)
ณ ห้้องประชุุม POC ชั้้�น 2 ศาลากลาง
จัังหวััดลำำ�พููน

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สถานที่่�ท่่องเที่่�ยว
ภาคเหนืือตอนบน 1
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จัังหวััดเชีียงใหม่่

วััดพระธาตุุดอยสุุเทพ
ตำำ�บลสุุเทพ
อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดเชีียงใหม่่ 52000

ดอยหลวงเชีียงดาว
ตำำ�บลเชีียงดาว
อำำ�เภอเชีียงดาว
จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50170

หมู่่�บ้้านแม่่กำำ�ปอง
ตำำ�บลห้้วยแก้้ว
อำำ�เภอแม่่ออน
จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50130

ปางอุ๋๋�ง
(โครงการพระราชดำำ�ริิปางตอง2)
บ้้านรวมไทย ตำำ�บลหมอกจำำ�แป่่
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
58000

หมู่่�บ้้านรัักไทย
ตำำ�บลหมอกจำำ�แป่่
อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน 58000

จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน

วััดพระธาตุุดอยกองมูู
ตำำ�บลจองคำำ� อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน 58000

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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จัังหวััดลำำ�ปาง

วััดพระแก้้วดอนเต้้าสุุชาดาราม
ตำำ�บลเวีียงเหนืือ
อำำ�เภอเมืืองลำำ�ปาง
จัังหวััดลำำ�ปาง 52000

วััดเฉลิิมพระเกีียรติิ
พระจอมเกล้้าราชานุุสรณ์์
หมู่่�บ้้านทุ่่�งทอง หมู่่�ที่่� 7
ถนนแจ้้ห่่มเมืืองเหนืือ
ตำำ�บลวิิเชตนคร อำำ�เภอแจ้้ห่่ม
จัังหวััดลำำ�ปาง 52120

อุุทยานแห่่งชาติิ แจ้้ซ้้อน
ตำำ�บลแจ้้ซ้้อน
อำำ�เภอเมืืองปาง
จัังหวััดลำำ�ปาง 52240

จัังหวััดลำำ�พููน

วััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหาร
ตำำ�บลในเมืือง อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดลำำ�พููน 51000

น้ำำ��ตกก้้อหลวง
ตำำ�บลก้้อ อำำ�เภอลี้้�
จัังหวััดลำำ�พููน 51110

ศููนย์์หััตถกรรมและวััฒนธรรม
กะเหรี่่�ยงบ้้านห้้วยต้้ม
หมู่่� 12 บ้้านเด่่นยางมููล
อำำ�เภอลี้้� จัังหวััดลำำ�พููน 51110

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

คณะผู้้�จััดทำำ�
กลุ่่�มงานบริิหารยุุทธศาสตร์์กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์การพัั ฒนาภาคเหนืือ
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์์
ผู้้�อำ�นว
ำ
ยการกลุ่่�มงานบริิหารยุุทธศาสตร์์ กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนบน 1
นางสาวอััจฉรา คำำ�มููล
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนชำำ�นาญการ

นางสาวสุุภามาศ ใจวงค์์
เจ้้าหน้้าที่่�วิิเคราะห์์นโยบายและแผน

นางสาวพลอยไพลิิน ค้้าชััยภููมิิ
เจ้้าหน้้าที่่�วิิเคราะห์์นโยบายและแผน

นายดนััย วรรณตััน
เจ้้าหน้้าที่่�วิิเคราะห์์ข้้อมููลและสารสนเทศ

นางสาวทััศน์์ลัักษณ์์ สิิริิรุุจีกุุ
ี ล
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารงานทั่่�วไป

นายภานุุวััฒน์์ คำำ�นิินทะ
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารงานทั่่�วไป

นางกนกจัันทร์์ ชวานนท์์
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารงานทั่่�วไป

นางสาวกุุลริิศา ใจลัังการ์์
เจ้้าหน้้าที่่�วิิเคราะห์์ข้อ
้ มููล

นายกิิตติ์์�ธนััตถ์์ วิิรุุณรััตนกิิจกุุล
เจ้้าหน้้าที่่�วิิเคราะห์์นโยบายและแผน

นางสาวรฐณ์์ชนกภ์์ สาธุุเม
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนชำำ�นาญการ

นางสาวสุุวลีี ทองทััพ
นัักวิิชาการเงิินและบััญชีีชำ�น
ำ าญการ
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