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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน

รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564





กลุ่่�มงานบริิหาริยุ่ทธศาสตร์ิกลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่่�มยุ่ทธศาสตร์ิการิพััฒนาภาคเหนือ

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



จัังหวััดเชีียุงใหม�
ดอยสุุเทพเป็น็ศรีี ป็รีะเพณีีเป็น็สุง่่า
บุุป็ผชาติิล้้วนง่ามติา นามล้ำ�าค่่านค่รีพิง่ค์่

จัังหวััดแม�ฮ่�องสอน
หมอกสุามฤดู กอง่มูเสีุยดฟ้า้ ป็า่เขีียวขีจีี
ผู้ค่นดี ป็รีะเพณีีง่าม ลื้อนามถิิ่�นบัุวติอง่

จัังหวััดลุ่ำาปาง
ถ่ิ่านหินลื้อชา รีถิ่ม้าลื้อลั้�น เค่รืี�อง่ป็้� นลื้อนาม
ง่ามพรีะธาตุิลื้อไกล้ ฝึึกช้าง่ใช้ลื้อโล้ก

จัังหวััดลุ่ำาพูัน
พรีะธาตุิเด่น พรีะรีอดขีลั้ง่ ล้ำาไยดัง่ กรีะเทียมดี
ป็รีะเพณีีง่าม จีามเทวี ศรีีหริีภุุญไชย

กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนืบนื 
Upper Northern Provincial Cluster 1



คำานืำา

กลุ่้มง่านบุริีหารียุทธศาสุติร์ีกลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1

กลุ่้มง่านบุริีหารียุทธศาสุติร์ีกลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 กลุ่้มยุทธศาสุติร์ีการีพัฒนาภุาค่เหนือ  
เป็็นหน่วยง่านอำานวยการีแล้ะป็รีะสุานการีป็ฏิิบัุติิง่านขีอง่กลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1  
ป็รีะกอบุดว้ย 4 จัีง่หวัด ได้แก่ จัีง่หวัดเชยีง่ใหม ่จัีง่หวัดแมฮ่่่อง่สุอน จัีง่หวัดล้ำาป็าง่ แล้ะจีงั่หวัดล้ำาพูน  
โดยมีศูนย์ป็ฏิิบัุติิการีตัิ�ง่อยู่ ณี ศาล้ากล้าง่จัีง่หวัดเชียง่ใหม่

ป็งี่บุป็รีะมาณี พ.ศ. 2564 กลุ่้มจัีง่หวดัภุาค่เหนอืติอนบุน 1 ไดรั้ีบุการีจีดัสุรีรีง่บุป็รีะมาณี จีำานวน 
11 โค่รีง่การี วง่เงิ่น 281,179,500 บุาท (สุอง่ร้ีอยแป็ดสิุบุเอ็ดล้้านหน่�ง่แสุนเจ็ีดหมื�นเก้าพันห้าร้ีอย
บุาทถ้ิ่วน) เพื�อขัีบุเค่ลื้�อนการีดำาเนินโค่รีง่การีติามแผนป็ฏิิบุัติิรีาชการีป็รีะจีำาป็ีขีอง่กลุ่้มจัีง่หวัดไป็สูุ่ 
เป็้าหมายการีพัฒนา “พัฒนาพื�นที�บุนพื�นฐานวัฒนธรีรีมสุร้ีาง่สุรีรีค์่ สูุ่เศรีษฐกิจีมูล้ค่่าสูุง่อย่าง่ 
ทั�วถ่ิ่ง่” โดยรีายง่านฉบัุบุนี�ได้ป็รีะมวล้รีวบุรีวมข้ีอมูล้ผล้การีดำาเนินการีติามแผนป็ฏิิบุัติิรีาชการี 
ป็รีะจีำาป็งี่บุป็รีะมาณี พ.ศ. 2564 ขีอง่กลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1

รีายง่านผล้การีดำาเนินง่านป็รีะจีำาป็งี่บุป็ะมาณี พ.ศ. 2564 (Annual Report 2021) กลุ่้มง่าน
บุริีหารียุทธศาสุติร์ีกลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 เล่้มนี�จัีดทำาข่ี�นโดยได้รัีบุค่วามร่ีวมมือเป็น็อย่าง่ดี
ในการีให้ข้ีอมูล้ผล้การีดำาเนินง่าน จีากสุ่วนรีาชการี/หน่วยง่านที�ร่ีวมดำาเนินโค่รีง่การี กลุ่้มง่านบุริีหารี
ยุทธศาสุติรีก์ลุ่้มจัีง่หวดัภุาค่เหนอืติอนบุน 1 หวงั่เป็น็อย่าง่ยิ�ง่ว่ารีายง่านเล้ม่นี�จีะเป็น็ป็รีะโยชนแ์กสุ่่วน
รีาชการี/หน่วยง่านที�เกี�ยวข้ีอง่ในการีพัฒนาป็รัีบุป็รุีง่การีดำาเนินง่านในปี็ต่ิอๆ ไป็ ให้เกิดป็รีะสิุทธิภุาพ 
ป็รีะสิุทธิผล้มากยิ�ง่ข่ี�น
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รายงานผลการดำำาเนินงานประจำำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
กล่�มงานบริหารย่ทธศาสตร์กล่�มจัำงหวััดำภาคเหนือตอนบน 1
กล่�มย่ทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ



ค่ำานำา 

ผู้บุริีหารีกลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 

โค่รีง่สุร้ีาง่บุุค่ล้ากรีกลุ่้มง่านบุริีหารียุทธศาสุติร์ีกลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 

เป็า้หมายแล้ะป็รีะเด็นการีพัฒนากลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1

กรีอบุแนวคิ่ดการีพัฒนากลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 

ค่วามสุอดค่ล้้อง่ยุทธศาสุติร์ีชาติิ รีะยะ 20 ป็/ีแผนพัฒนาฯ ฉบัุบุที� 12/

การีป็รีะชุมค่ณีะกรีรีมการีร่ีวมภุาค่รัีฐแล้ะเอกชนเพื�อแก้ไขีป็ญ้หาทาง่เศรีษฐกิจี

การีป็รีะชุมค่ณีะกรีรีมการีบุริีหารีง่านกลุ่้มจัีง่หวัดแบุบุบูุรีณีาการี (ก.บุ.ก.) 
กลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน ๑ ป็รีะจีำาป็งี่บุป็รีะมาณี พ.ศ. 2564

การีล้ง่พื�นที�ติิดติามค่วามก้าวหน้าการีดำาเนินง่าน
ติามโค่รีง่การีกลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 ป็รีะจีำาป็งี่บุป็รีะมาณี พ.ศ. 2564 

สุถิ่านที�ท่อง่เที�ยวกลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 
(เชียง่ใหม่ แม่ฮ่่อง่สุอน ล้ำาป็าง่ ล้ำาพูน)
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สารบัญ



นายเจำริญฤทธิ� สงวันสัตย์
ผู้ว่ารีาชการีจัีง่หวัดเชียง่ใหม่

(หัวหน้ากลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1)

นายสิธิชััย จิำนดำาหลวัง
ผู้ว่ารีาชการีจัีง่หวัดแม่ฮ่่อง่สุอน

นายณรงค์ศักดิำ� โอสถธนากร
ผู้ว่ารีาชการีจัีง่หวัดล้ำาป็าง่

นายวัรย่ทธ เนาวัรัตน์
ผู้ว่ารีาชการีจัีง่หวัดล้ำาพูน

ผู้้�บริหาร 
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนืบนื 1
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โครงสร�างบ่คลุ่ากรกลุ่่�มงานืบริหารยุ่ทธศาสตร์
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนืบนื 1

นายเจำริญฤทธิ� สงวันสัตย์
ผู้้�ว่่าราชการจัังหวั่ดเชียงใหม่่ 

หัว่หน้�ากลุ่่่ม่จัังหวั่ดภาคเหนื้อตอน้บน้ 1

ดำวังกมล โกศลกาญจำน์
ผู้้�อำาน้ว่ยการกลุ่่่ม่งาน้
บริหารย่ทธศาสตร์

กลุ่่่ม่จัังหวั่ดภาคเหนื้อ
ตอน้บน้ 1

อัจำฉรา คำามูล
นั้กวิ่เคราะห์น้โยบาย
แลุ่ะแผู้น้ชำาน้าญการ

ดำนัย วัรรณตัน
เจั�าหน้�าที�วิ่เคราะห์ 

ข้�อม้่ลุ่แลุ่ะสารสน้เทศ

ส่วัลี ทองทัพ
นั้กวิ่ชาการเงิน้แลุ่ะ
บัญชีชำาน้าญการ

กนกจัำนทร์ ชัวัานนท์
เจั�าหน้�าที� 

บริหารงาน้ทั�ว่ไป

รฐณ์ชันกภ์ สาธ่เม
นั้กวิ่เคราะห์น้โยบาย 
แลุ่ะแผู้น้ชำาน้าญการ

ทัศน์ลักษณ์ สิริร่จีำก่ล
เจั�าหน้�าที� 

บริหารงาน้ทั�ว่ไป

ส่ภามาศ ใจำวังค์
เจั�าหน้�าที�วิ่เคราะห์
น้โยบายแลุ่ะแผู้น้

ก่ลริศา ใจำลังการ์
เจั�าหน้�าที� 

วิ่เคราะห์ข้�อม้่ลุ่

ภาน่วััฒน์ คำานินทะ
เจั�าหน้�าที� 

บริหารงาน้ทั�ว่ไป

พลอยไพลิน ค้าชััยภูมิ
เจั�าหน้�าที�วิ่เคราะห์
น้โยบายแลุ่ะแผู้น้

กิตติ�ธนัตถ์ วิัร่ณรัตนกิจำก่ล
เจั�าหน้�าที�วิ่เคราะห์
น้โยบายแลุ่ะแผู้น้

นายสำาเริง ไชัยเสน
รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวั่ดเชียงใหม่่

(เลุ่ข้าน่้การคณะกรรม่การบริหารงาน้
กลุ่่่ม่จัังหวั่ดแบบบ้รณาการ)

นายวีัระชััย ประเสริฐโส
หัว่หน้�ากลุ่่่ม่ย่ทธศาสตร์
การพััฒน้าภาคเหนื้อ
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1



“พัฒนาพื�นที�บุนพื�นฐานวัฒนธรีรีมสุร้ีาง่สุรีรีค์่
สูุ่เศรีษฐกิจีมูล้ค่่าสูุง่อย่าง่ทั�วถ่ิ่ง่”

ตัวัช้ี้�วััด ค�าเป้้าหมายุ ปี้ 2565

1. ผลิ้ติภัุณีฑ์์มวล้รีวมกลุ่้มจัีง่หวัด  
(Gross Provincial Cluster Product: 
GPCP) ภุาพรีวมเพิ�มข่ี�นเป็น็ (ร้ีอยล้ะ)

2. ค่่าสัุมป็รีะสิุทธิ�จีีนี (GINI Coefficient) 
ล้ดล้ง่

3. รีายได้ค่รัีวเรืีอนเฉลี้�ย 
กลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1  
เพิ�มข่ี�นเป็น็ (บุาท/เดือน)

5

0.38

23,000

เป้้าหมายุการพััฒนืา
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนืบนื 1 
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ป้ระเด็นืการพััฒนืาท้� 1 
การีพัฒนาเศรีษฐกิจีท่อง่เที�ยวแล้ะการีค้่าในพื�นที�

ป้ระเด็นืการพััฒนืาท้� 2 
การีพัฒนาเศรีษฐกิจีมูล้ค่่าสูุง่ด้วยการีสุ่ง่ออกสิุนค้่า
แล้ะบุริีการีนอกพื�นที�

ป้ระเด็นืการพััฒนืาท้� 3 
การีพัฒนาเศรีษฐกิจีเกษติรีสุร้ีาง่สุรีรีค์่

ป้ระเด็นืการพััฒนืาท้� 4 
การีพัฒนาเศรีษฐกิจีสิุ�ง่แวดล้้อมเพื�อล้ดฝุ่ึนค่วัน

ป้ระเด็นืการพััฒนืาของ
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนืบนื 1 
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ปริะเด็นการิพััฒนาที� 1 
การิพััฒนาเศริษฐกิจัท�องเที�ยุวัแลุ่ะการิค้าในพืั�นที�

วััตถุ่ปริะสงค์

1. เพื�อสุร้ีาง่การีเชื�อมโยง่ธุรีกิจีการีท่อง่เที�ยวแล้ะบุริีการีสูุ่ท้อง่ถิิ่�น
2. เพื�อยกรีะดับุการีผลิ้ติแล้ะการีสุร้ีาง่มูล้ค่่าแก่สิุนค้่าแล้ะบุริีการีท้อง่ถิิ่�น โดยผสุมผสุาน

ภูุมิป็ญ้ญาแล้ะเทค่โนโล้ยีนวัติกรีรีม
3. เพื�อสุร้ีาง่มาติรีฐานการีท่อง่เที�ยวแบุบุยั�ง่ยืน
4. เพื�อเพิ�มมูล้ค่่าการีติล้าดที�เน้นการีเป็น็แหล่้ง่ท่อง่เที�ยวป็ล้ายทาง่ (Destination)

แนวัทางการิพััฒนา

พัฒนาการีทอ่ง่เที�ยวเชื�อมโยง่ 4 จัีง่หวดั (จีงั่หวดัเชยีง่ใหม ่จัีง่หวดัแมฮ่่่อง่สุอน จัีง่หวดั
ล้ำาป็าง่ จัีง่หวัดล้ำาพูน) โดยยกรีะดบัุการีทอ่ง่เที�ยวเชงิ่สุุขีภุาพ การีแพทยแ์ผนไทย สุ่ง่เสุรีมิ
อัติลั้กษณ์ีวัฒนธรีรีมล้้านนาแล้ะพัฒนาหัติถิ่กรีรีมท้อง่ถิิ่�นขีอง่กลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอน
บุน 1 รีวมถ่ิ่ง่เพิ�มศักยภุาพการีท่อง่เที�ยวเชิง่ธรีรีมชาติิ เพื�อรีอง่รัีบุรูีป็แบุบุการีท่อง่เที�ยว
เชิง่อนุรัีกษ์ติล้อดห่วง่โซ่่คุ่ณีค่่า

เปา้หมายุแลุ่ะตัวัชีี�วััด

ตัวัชีี�วััด

1. รีายได้จีากการีท่อง่เที�ยวกลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 
เพิ�มข่ี�นเป็็น (ล้้านบุาท)

2. ค่่าใช้จ่ีายโดยเฉลี้�ยขีอง่นักท่อง่เที�ยวที�เข้ีามาเที�ยวกลุ่้ม
จัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 เพิ�มข่ี�นเป็็น (บุาท/ค่น/วัน)

3. อัติรีาเพิ�มขีอง่รีายได้จีากการีจีำาหน่ายสิุนค้่าหัติถิ่กรีรีม  
เพิ�มข่ี�นจีากเดิม (ร้ีอยล้ะ)

102,000

4,000

40

ค�าเปา้หมายุ 
ป ี2565
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ค�าเปา้หมายุ 
ป ี2565

ปริะเด็นการิพััฒนาที� 2 
การิพััฒนาเศริษฐกิจัมูลุ่ค�าสูงด้วัยุการิส�งออกสินค้า
แลุ่ะบริิการินอกพืั�นที�

วััตถุ่ปริะสงค์

เป็็นศูนย์กล้าง่ทาง่การีค่้า การีล้ง่ทุนขีอง่ภุาค่เหนือ เชื�อมโยง่ค่วามร่ีวมมือทาง่
เศรีษฐกิจีทั�ง่ในแล้ะต่ิาง่ป็รีะเทศ

แนวัทางการิพััฒนา

การีสุ่ง่เสุรีิมอุติสุาหกรีรีมเกษติรีแป็รีรีูป็อาหารีมูล้ค่่าสุูง่ (NTFV) อุติสุาหกรีรีมสุุขีภุาพ
ค่วามง่าม สุมุนไพรี แล้ะหัติถิ่อุติสุาหกรีรีมขีอง่กลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 ด้วยการี 
เชื�อมโยง่อัติลั้กษณ์ีล้้านนาผสุานเทค่โนโล้ยีนวัติกรีรีม (High Touch High Value)  
ติล้อดห่วง่โซ่่คุ่ณีค่่า เพื�อติอบุสุนอง่ติล้าดในกลุ่้มป็รีะเทศเพื�อนบุ้านแล้ะ AEC บุนค่วาม
ร่ีวมมือรีะหว่าง่ภุาค่รัีฐ เอกชน แล้ะสุถิ่าบัุนการีศ่กษา

เปา้หมายุแลุ่ะตัวัชีี�วััด

ตัวัชีี�วััด

1. อัติรีาการีขียายตัิวขีอง่ผลิ้ติภัุณีฑ์์มวล้รีวม 
ภุาค่อุติสุาหกรีรีมเพิ�มข่ี�นเป็็น (ร้ีอยล้ะ)

2. มูล้ค่่าการีสุ่ง่ออกรีวมกลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 
เพิ�มข่ี�นเป็น็ (ร้ีอยล้ะ)

10

10
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ปริะเด็นการิพััฒนาที� 3 
การิพััฒนาเศริษฐกิจัเกษตริสร้ิางสริริค์

วััตถุ่ปริะสงค์

1. เพื�อเพิ�มขีีดค่วามสุามารีถิ่ในการีแข่ีง่ขัีนขีอง่เกษติรีกรีแล้ะผู้ป็รีะกอบุการี
2. เพื�อยกรีะดับุการีผลิ้ติสิุนค้่าเกษติรีให้มีคุ่ณีภุาพได้รัีบุการีรัีบุรีอง่มาติรีฐาน
3. เพื�อสุร้ีาง่มูล้ค่่าเพิ�มแก่ผลิ้ติผล้การีเกษติรี ผลิ้ติภัุณีฑ์์การีเกษติรี 

แนวัทางการิพััฒนา

เพื�อสุ่ง่เสุริีมการีเกษติรีต้ินทาง่ แล้ะเกษติรีแป็รีรูีป็ในพื�นที� (NTFV) ขีอง่ผล้ผลิ้ติทาง่ 
การีเกษติรีที�สุำาคั่ญแล้ะโดดเด่นในกลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 โดยการีพัฒนาวัติถุิ่ดิบุ
การีเกษติรีแบุบุหมุนเวียน รีวมถ่ิ่ง่การีพัฒนารีูป็แบุบุการีผล้ิติเพื�อยกรีะดับุมาติรีฐาน 
ขีอง่สิุนค้่าเกษติรี สุร้ีาง่โอกาสุในการีจีำาหน่ายเพื�อการีเชื�อมโยง่ธุรีกิจีการีค้่าทั�ง่ในป็รีะเทศ
แล้ะต่ิาง่ป็รีะเทศ

1. อัติรีาการีขียายตัิวขีอง่ผลิ้ติภัุณีฑ์์มวล้รีวมภุาค่เกษติรีเพิ�ม
ข่ี�นจีากเดิม (ร้ีอยล้ะ)

2. ร้ีอยล้ะมูล้ค่่าอุติสุาหกรีรีมเกษติรีแป็รีรูีป็กลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่
เหนือติอนบุน 1 เพิ�มข่ี�นจีากเดิม (ร้ีอยล้ะ)

8

7

ตัวัชีี�วััด ค�าเปา้หมายุ 
ป ี2565

เปา้หมายุแลุ่ะตัวัชีี�วััด
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ปริะเด็นการิพััฒนาที� 4 
การิพััฒนาเศริษฐกิจัสิ�งแวัดลุ้่อมเพืั�อลุ่ดฝุ่่�นควััน

วััตถุ่ปริะสงค์

1. สิุ�ง่แวดล้้อมมีคุ่ณีภุาพดีข่ี�น หรืีออยู่ในเกณีฑ์์มาติรีฐาน เกื�อหนุนการีพัฒนาอย่าง่ยั�ง่ยืน
2. เพื� ออนุรัีกษ์แล้ะฟ้้� นฟู้ทรัีพยากรีธรีรีมชาติิให้มีสุภุาพอุดมสุมบูุรีณ์ีบุนพื�นฐานการี 

มีสุ่วนร่ีวมขีอง่ภุาคี่เค่รืีอข่ีายแล้ะการีใช้ป็รีะโยชน์อย่าง่มีคุ่ณีค่่าที�ก่อให้เกิดค่วามยั�ง่ยืน

แนวัทางการิพััฒนา

เพื�อสุ่ง่เสุริีมการีเกษติรีแล้ะอุติสุาหกรีรีมที�เป็น็มิติรีต่ิอสิุ�ง่แวดล้้อม แล้ะยกรีะดับุการีบุริีหารี
จัีดการีวัสุดุทาง่การีเกษติรี ด้วยการีนำาค่วามก้าวหน้าทาง่เทค่โนโล้ยีนวัติกรีรีมช่วยเพิ�ม
ป็รีะสิุทธิภุาพการีล้ดฝุ่ึนค่วัน (PM 2.5) พร้ีอมทั�ง่สุร้ีาง่มาติรีการีป็ล้อดการีเผาทั�ง่รูีป็แบุบุ
ขีอง่การีสุ่ง่เสุริีมอาชีพแล้ะการีบูุรีณีาการีอย่าง่มีสุ่วนร่ีวมในการีอนุรัีกษ์ ฟ้้� นฟู้ เพื�อเพิ�ม
พื�นที�สีุเขีียวแล้ะอากาศบุริีสุุทธิ�ในพื�นที�กลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 อย่าง่ยั�ง่ยืน

เปา้หมายุแลุ่ะตัวัชีี�วััด

1. จีำานวนวันที�มีค่่าฝุ่ึนล้ะออง่ ขีนาดไม่เกิน 2.5 ไมค่รีอน (PM2.5) 
อยู่ในเกณีฑ์์มาติรีฐานเพิ�มข่ี�น (ร้ีอยล้ะ)

2. พื�นที�เผาไหม้ในกลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 ล้ดล้ง่ (ร้ีอยล้ะ)

50

30

ค�าเปา้หมายุ 
ป ี2565ตัวัชีี�วััด
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แผนพัฒนากลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ได้กำาหนดกรีอบุแนวคิ่ดการี
พัฒนาในรีะยะ 5 ป็ ีข้ีาง่หน้าโดยพิจีารีณีาจีากทั�ง่นโยบุาย/ยุทธศาสุติร์ีรีะดับุชาติิแล้ะรัีฐบุาล้ ศักยภุาพ
ขีอง่พื�นที� แล้ะป็ญ้หาค่วามต้ิอง่การีขีอง่ป็รีะชาชน โดยได้กำาหนดป็รีะเด็นสุำาคั่ญที�เป็น็ธง่นำา (flag-
ships) ขีอง่การีพัฒนาที�กลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 ให้ค่วามสุำาคั่ญ ได้แก่ การีท่อง่เที�ยวเชิง่
วัฒนธรีรีมแล้ะสุรี้าง่สุรีรีค์่ เกษติรีมูล้ค่่าสูุง่ อุทยานอาหารี ศูนย์กล้าง่การีค่มนาค่มแล้ะโล้จีิสุติิกส์ุ 
หัติถิ่กรีรีมสุร้ีาง่สุรีรีค์่ บุริีการีสุุขีภุาพ แล้ะเมือง่สีุเขีียว ขีณีะที�ป็จ้ีจัียสุนับุสุนุนให้การีพัฒนาดัง่กล่้าว
ป็รีะสุบุค่วามสุำาเร็ีจีซ่่�ง่ต้ิอง่อาศัยพื�นฐานค่วามเข็ีมแข็ีง่จีากรีะดับุจัีง่หวัด ได้แก่ ค่วามแข็ีมแข็ีง่ทาง่
สัุง่ค่ม การีสุร้ีาง่ค่วามมั�นค่ง่ การีอนุรัีกษ์แล้ะฟ้้� นฟู้สิุ�ง่แวดล้้อม การีพัฒนาโค่รีง่สุร้ีาง่พื�นฐาน การี
พัฒนาทรัีพยากรีมนุษย์ แล้ะการีสุ่ง่เสุริีมเทค่โนโล้ยีแล้ะนวัติกรีรีม 

กรีอบุแนวคิ่ดขีอง่แผนพัฒนากลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ดัง่กล่้าว
มีค่วามสุอดค่ล้้อง่กบัุยุทธศาสุติรีช์าติิ แผนพัฒนาเศรีษฐกจิีแล้ะสุงั่ค่มแหง่่ชาติิ แล้ะนโยบุายสุำาคั่ญ
อื�น ๆ  ขีอง่รีฐับุาล้ ดัง่นี� ค่วามสุอดค่ล้้อง่กบัุยุทธศาสุติรีช์าติิ 20 ป็ ีได้แก่ ยุทธศาสุติรีด้์านการีสุรีา้ง่
ค่วามสุามารีถิ่ในการีแขีง่่ขัีน แล้ะยุทธศาสุติร์ีด้านการีสุรีา้ง่การีเติิบุโติบุนค่ณุีภุาพชีวิติที�เป็น็มิติรีกับุ
สิุ�ง่แวดล้้อม สุำาหรัีบุแผนพัฒนาเศรีษฐกิจีแล้ะสัุง่ค่มแห่ง่ชาติิ ฉบัุบุที� 12 นั�น กรีอบุแนวคิ่ดดัง่กล่้าว
มีค่วามสุอดค่ล้้อง่ภุายใต้ิยุทธศาสุติร์ีที� 9 การีพัฒนาภุาค่ เมือง่ แล้ะพื�นที�เศรีษฐกิจี แล้ะสุอดค่ล้้อง่
กับุยุทธศาสุติร์ีการีพัฒนาภุาค่เหนือซ่่�ง่กำาหนดเป็า้หมายที�จีะ “พัฒนาเป็น็ฐานเศรีษฐกิจีสุร้ีาง่สุรีรีค์่
มูล้ค่่าสูุง่ เชื�อมโยง่เศรีษฐกิจีกับุป็รีะเทศในกลุ่้มอนุภูุมิภุาค่ลุ่้มแม่นำ�าโขีง่”

เมื�อพิจีารีณีาถ่ิ่ง่ทิศทาง่การีพัฒนาภุาค่เหนือ จีะเห็นได้ว่าแนวทาง่การีพัฒนาภุายใต้ิแผนพัฒนา
กลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 ล้้วนแล้้วแต่ิมีค่วามสุอดรัีบุกับุการีพัฒนารีะดับุภุาค่ที�กำาหนดไว้ ถืิ่อ
เป็็นการีแป็ล้ง่ยุทธศาสุติร์ีแล้ะถ่ิ่ายทอดเป็้าหมายการีพัฒนารีะดับุภุาค่ล้ง่มาสูุ่การีขัีบุเค่ลื้�อนในรีะดับุ
กลุ่้มจัีง่หวัด

กรอบแนืวัคิดการพััฒนืา
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนืบนื 1 
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ยุ่ทธศาสตร์ป้ระเทศ
แผู้นืพััฒนืาฯ 
ฉบับท้� 12

ศักยภาพพื�นที�

POLICY & FUNCTION

AREA

Culture & Creative Tourism

Thailand 4.0

ปัญหาควัามต้องการของประชัาชัน

Food Valley

Health and 
Wellness

ค่วามมั�นค่ง่

ทรัีพยากรี
มนุษย์

Northern
Landport

Green City

สิุ�ง่แวดล้้อม

เทค่โนโล้ยี
นวัติกรีรีม

Value Added
Agriculture

Creative
Craft

สัุง่ค่ม

โค่รีง่สุร้ีาง่ 
พื�นฐาน
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สุำาหรัีบุนโยบุาย Thailand 4.0 ซ่่�ง่เป็็นการีพัฒนาเค่รืี�อง่ยนต์ิเพื�อขัีบุเค่ลื้�อนการีเติิบุโติทาง่
เศรีษฐกิจี ชุดใหม่ (New engine of growth) ขีอง่รัีฐบุาล้ด้วยการีแป็ล้ง่ค่วามได้เป็รีียบุเชิง่เป็รีียบุ
ขีอง่ป็รีะเทศที�มีอยู่ 2 ด้าน คื่อ ค่วามหล้ากหล้ายเชิง่ชีวภุาพ แล้ะค่วามหล้ากหล้ายเชิง่วัฒนธรีรีม
ให้เป็น็ค่วามได้เป็รีียบุเชิง่ในแข่ีง่ขัีน โดยการีเติิมเต็ิมด้วยวิทยาการี ค่วามคิ่ดสุร้ีาง่สุรีรีค์่ นวัติกรีรีม 
วิทยาศาสุติร์ี เทค่โนโล้ยีแล้ะการีวิจัียแล้ะพัฒนา แล้้วต่ิอยอดค่วามได้เป็รีียบุเชิง่เป็รีียบุเทียบุเป็น็ 5 
กลุ่้มเทค่โนโล้ยีแล้ะอุติสุาหกรีรีมเป็้าหมายนั�น จีะเห็นได้ว่าจีากกลุ่้มเทค่โนโล้ยีแล้ะอุติสุาหกรีรีมเป้็า
หมาย ทั�ง่ 5 ด้าน ซ่่�ง่ป็รีะกอบุด้วย

กลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 ได้กำาหนดทิศทาง่การีพัฒนาสุำาคั่ญที�สุนับุสุนุนแล้ะ 
สุอดรัีบุกับุทิศทาง่ การีพัฒนาขีอง่ป็รีะเทศใน 3 กลุ่้ม คื่อ  กลุ่้มอาหารี เกษติรี เทค่โนโล้ยี
ชีวภุาพ กลุ่้มสุาธารีณีสุุขี สุุขีภุาพ แล้ะเทค่โนโล้ยีทาง่การีแพทย์ แล้ะกลุ่้มอุติสุาหกรีรีรีม
สุร้ีาง่สุรีรีค์่ วัฒนธรีรีม แล้ะบุริีการีที�มีมูล้ค่่าสูุง่ 

ขีณีะเดียวกัน กลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือติอนบุน 1 ยัง่ได้ย่ดป็้ญหา ค่วามต้ิอง่การีขีอง่
ป็รีะชาชนในพื�นที�เป็น็วารีะสุำาคั่ญขีอง่การีกำาหนดป็รีะเด็นการีพัฒนาเพื�อให้สุามารีถิ่นำาศักยภุาพ
ขีอง่พื�นที�ที�มีอยู่มาใช้ให้เกิดป็รีะโยชน์ต่ิอการีพัฒนาคุ่ณีภุาพชีวิติแล้ะยกรีะดับุค่วามเป็็นอยู่
ขีอง่ป็รีะชาชนได้

กลุ่้มอาหารี เกษติรี เทค่โนโล้ยีชีวภุาพ (Food, Agriculture, and Bio-tech)1

กลุ่้มสุาธารีณีสุุขี สุุขีภุาพ แล้ะเทค่โนโล้ยีทาง่การีแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med)2

กลุ่้มเค่รืี�อง่มืออุป็กรีณ์ีอัจีฉริียะ หุ่นยนต์ิ แล้ะรีะบุบุเค่รืี�อง่กล้ที�ใช้รีะบุบุอิเล็้กทรีอนิกส์ุค่วบุคุ่ม 
(Smart Devices, Robotics and Mechatronics )3

กลุ่้มดิจิีติอล้ เทค่โนโล้ยอิีนเติอร์ีเน็ติที�เชื�อมต่ิอแล้ะบัุง่คั่บุอุป็กรีณ์ีต่ิาง่ ๆ ป็ญ้ญาป็รีะดษิฐ์ แล้ะ 
เทค่โนโล้ยีสุมอง่กล้ฝ้ึง่ตัิว (Digital, IoT, Artificial Intellegence and Embedded Technology)4

กลุ่้มอุติสุาหกรีรีรีมสุร้ีาง่สุรีรีค์่วัฒนธรีรีม แล้ะบุริีการีที�มีมูล้ค่่าสูุง่ 
(Creative, Culture and High Value Services)5
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เริ�มจัาก 5 อ่ตสาหกรรมหลัุ่ก
น้ำาน้วั่ตกรรม่ แลุ่ะคว่าม่คิดสร�างสรรค์เข้�าม่าใช�

รวัมพัลัุ่งป้ระชี้ารัฐ

โดยุม้ภาครัฐคอยุสนัืบสน่ืนื
มหาวิทยาลั้ย ภุาค่เอกชน ภุาค่การีเงิ่น

กลุ่้มเค่รืี�อง่มืออุป็กรีณ์ีอัจีฉริียะ  
หุ่นยนต์ิ แล้ะรีะบุบุเค่รืี�อง่กล้ที�ใช้ 
รีะบุบุอิเล็้กทรีอนิกส์ุค่วบุคุ่ม

กลุ่้มดิจิีติอล้ เทค่โนโล้ยอิีนเติอรีเ์นต็ิที� 
เชื�อมต่ิอแล้ะบัุง่คั่บุอุป็กรีณ์ีติา่ง่ ๆ  ป็ญ้ญา 
ป็รีะดิษฐ์ แล้ะเทค่โนโล้ยีสุมอง่กล้ฝ้ึง่ตัิว

กลุ่้มอุติสุาหกรีรีรีมสุร้ีาง่สุรีรีค์่
วัฒนธรีรีม แล้ะบุริีการีที�มีมูล้ค่่าสูุง่

กลุ่้มสุาธารีณีสุุขี สุุขีภุาพ  
แล้ะเทค่โนโล้ยีทาง่การีแพทย์

3 4

5

2กลุ่้มอาหารี เกษติรี เทค่โนโล้ยีชีวภุาพ1
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เมือง 
ท�องเที�ยุวั

สากลุ่
ท่อง่เที�ยวเชิง่อารียธรีรีม

แล้ะสุร้ีาง่สุรีรีค์่
ท่อง่เที�ยวเชิง่อารียธรีรีม

แล้ะสุร้ีาง่สุรีรีค์่
ท่อง่เที�ยวเชิง่อารียธรีรีม

แล้ะสุร้ีาง่สุรีรีค์่
ท่อง่เที�ยวเชิง่อารียธรีรีม

แล้ะสุร้ีาง่สุรีรีค์่

Food 
Valley

• เกษติรีอินทรีีย์
• เกษติรีป็ล้อดภัุย 

(พืชผักเมือง่หนาว  
ล้ำาใย มะม่วง่ กาแฟ้ 
สุมุนไพรี/ไก่ป็รีะดู่หาง่ดำา  
นมพรีีเมียม)

• เกษติรีอินทรีีย์
• เกษติรีป็ล้อดภัุย 

(กรีะเทียม ถัิ่�วเหลื้อง่ ง่า 
กาแฟ้)

• เกษติรีอินทรีีย์
• เกษติรีป็ล้อดภัุย 

(ข้ีาว ข้ีาวโพดหวาน 
สัุป็ป็ะรีด)

• เกษติรีอินทรีีย์
• เกษติรีป็ล้อดภัุย 

(ล้ำาใย มะม่วง่ ข้ีาว 
กรีะเทียม)

Green
City

• พื�นที�ป็า่ไม้
• ลุ่้มนำ�าป็งิ่
• เขีติเมือง่เก่า/ 

ย่านชุมชนอนุรัีกษ์

• พื�นที�ป็า่ไม้
• ลุ่้มนำ�าสุาล้ะวิน

• พื�นที�ป็า่ไม้
• ลุ่้มนำ�าวัง่
• เขีติเมือง่เก่า/ 

ย่านชุมชนอนุรัีกษ์

• พื�นที�ป็า่ไม้
• เขีติเมือง่เก่า/ 

ย่านชุมชนอนุรัีกษ์

Northen
Lanport

• สุนามบิุนนานาชาติิ
• ศูนย์กล้าง่การีค้่า  

การีล้ง่ทุน

• ด่านการีค้่าชายแดน • โล้จิีสุติิกส์ุทาง่บุกแล้ะ
ทาง่รีาง่

• นิค่มอุติสุาหรีรีรีม

Health
and 

Wellness

• ศูนย์กล้าง่การีแพทย์
ทันติกรีรีมขีอง่ภูุมิภุาค่

• สุป็าแล้ะการีนวดสุุขีภุาพ
• การีพำานักรีะยะยาว
• เค่รืี�อง่สุำาอาง่สุมุนไพรี
• นำ�าพุร้ีอน

• ชุมชนท่อง่เที�ยว 
เชิง่สุุขีภุาพ

• ผลิ้ติภัุณีฑ์์สุป็า
• นำ�าพุร้ีอน

• ภูุมิป็ญ้ญาการีแพทย์
แผนไทย สุมุนไพรี

• ชุมชนท่อง่เที�ยว 
เชิง่สุุขีภุาพ

• นำ�าพุร้ีอน

• ภูุมิป็ญ้ญาการีแพทย์
แผนไทย

• ชุมชนท่อง่เที�ยว 
เชิง่สุุขีภุาพ

เชียง่ใหม่ แม่ฮ่่อง่สุอน ล้ำาป็าง่ ล้ำาพูน

ตำาแหนื�งทางยุ่ทธศาสตร์ 
POSITIONING
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ยุทธศาสุติร์ีชาติิ 
รีะยะ 20 ป็ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบัุบุที� 12

ยุทธศาสุติร์ีการีพัฒนา
ภุาค่เหนือ

ป็รีะเด็นยุทธศาสุติร์ี
กลุ่้มจัีง่หวัดภุาค่เหนือ

ติอนบุน 1

การีสุร้ีาง่ค่วามสุามารีถิ่
ในการีแข่ีง่ขัีน

การีสุร้ีาง่ค่วามสุามารีถิ่
ในการีแข่ีง่ขัีน

การีสุร้ีาง่ค่วามสุามารีถิ่
ในการีแข่ีง่ขัีน

การีสุร้ีาง่ค่วามสุามารีถิ่
ในการีแข่ีง่ขัีน

ยุทธศาสุติร์ีที� 9 การีพัฒนา
ภุาค่เมือง่แล้ะพื�นที�เศรีษฐกิจี

ยุทธศาสุติร์ีที� 9 การีพัฒนา
ภุาค่เมือง่แล้ะพื�นที�เศรีษฐกิจี

ยุทธศาสุติร์ีที� 9 การีพัฒนา
ภุาค่เมือง่แล้ะพื�นที�เศรีษฐกิจี

ยุทธศาสุติร์ีที� 9 การีพัฒนา
ภุาค่เมือง่แล้ะพื�นที�เศรีษฐกิจี

1. พัฒนาการีท่อง่เที�ยวแล้ะธุรีกิจีบุรีิการีติ่อเนื�อง่ให้
มีคุ่ณีภุาพ สุามารีถิ่สุร้ีาง่มูล้ค่่าเพิ�มอย่าง่ยั�ง่ยืน
แล้ะกรีะจีายป็รีะโยชน์อย่าง่ทั�วถ่ิ่ง่ รีวมทั�ง่ต่ิอย
อดการีผลิ้ติสิุนค้่าแล้ะบุรีกิารีที�มีศักยภุาพสุงู่ด้วย
ภูุมิป็ญ้ญาแล้ะนวัติกรีรีม

1. พัฒนาการีท่อง่เที�ยวแล้ะธุรีกิจีบุริีการีต่ิอเนื�อง่ 
ให้มีคุ่ณีภุาพ สุามารีถิ่สุร้ีาง่มูล้ค่่าเพิ�มอย่าง่ยั�ง่ยืน
แล้ะกรีะจีายป็รีะโยชน์อย่าง่ทั�วถ่ิ่ง่ รีวมทั�ง่ติอ่ยอด
การีผลิ้ติสิุนค้่าแล้ะบุริีการีที�มีศักยภุาพสูุง่ด้วย
ภูุมิป็ญ้ญาแล้ะนวัติกรีรีม

2. ใช้โอกาสุจีากเขีติเศรีษฐกิจีพิเศษแล้ะการีเชื�อมโยง่
กับุอนุภูุมิภุาค่ GMS BIMSTEC แล้ะ AEC เพื�อ
ขียายฐานเศรีษฐกิจีขีอง่ภุาค่

3. ยกรีะดับุเป็็นฐานการีผลิ้ติเกษติรีอินทรีีย์แล้ะ
เกษติรีป็ล้อดภัุย เชื�อมโยง่สูุ่อุติสุาหกรีรีมเกษติรี
แป็รีรูีป็ที�สุร้ีาง่มูล้ค่่าเพิ�มสูุง่

3. พัฒนาเกษติรีมูล้ค่่าเพิ�มสูุ่ติล้าดทั�ง่
ในแล้ะต่ิาง่ป็รีะเทศ

4. อนุรัีกษ์ฟ้้� นฟู้ทรัีพยากรีธรีรีมชาติิ
แล้ะสิุ�ง่แวดล้้อมอย่าง่บุูรีณีาการี
แล้ะมีสุ่วนร่ีวมติอบุสุนอง่ต่ิอการี
พัฒนาแล้ะใช้ป็รีะโยชน์อย่าง่ยั�ง่ยืน
แล้ะเป็น็ธรีรีม

4. อนุรัีกษ์แล้ะฟ้้� นฟู้ป่็าติ้นนำ�าให้ค่ง่ค่วามสุมบุูรีณ์ี
จัีดการีนำ�าอย่าง่เหมาะสุมแล้ะเชื�อมโยง่พื�นที�เกษติรี
ให้ทั�วถ่ิ่ง่ ป็้อง่กันแล้ะแก้ไขีป้็ญหามล้พิษหมอก
ค่วันอย่าง่ยั�ง่ยืน

1. พัฒนาการีท่อง่เที�ยวแล้ะธุรีกิจีบุริีการีติ่อเนื�อง่ให้มีคุ่ณีภุาพ สุามารีถิ่
สุร้ีาง่มูล้ค่่าเพิ�มอย่าง่ยั�ง่ยืนแล้ะกรีะจีายป็รีะโยชน์อย่าง่ทั�วถ่ิ่ง่ รีวมทั�ง่ 
ต่ิอยอดการีผลิ้ติสิุนค้่าแล้ะบุริีการีที�มีศักยภุาพสูุง่ด้วยภูุมิป้็ญญาแล้ะ
นวัติกรีรีม

2. ใช้โอกาสุจีากเขีติเศรีษฐกิจีพิเศษแล้ะการีเชื�อมโยง่กับุอนุภูุมิภุาค่ GMS 
BIMSTEC แล้ะ AE เพื�อขียายฐานเศรีษฐกิจีขีอง่ภุาค่

1. สุร้ีาง่คุ่ณีค่่าแล้ะค่วามโดดเด่นด้าน 
อุติสุาหกรีรีมการีท่อง่เที�ยวแล้ะ
บุริีการี

2. ยกรีะดับุ เชื�อมโยง่ สุร้ีาง่เค่รืีอข่ีาย  
การีค้่า การีล้ง่ทนุ แล้ะการีค่า้ชายแดน 
เพื�อเพิ�มศักยภุาพในการีแข่ีง่ขัีนทั�ง่
ในแล้ะต่ิาง่ป็รีะเทศ

3. ยกรีะดับุเป็น็ฐานการีผลิ้ติเกษติรีอินทรีีย์แล้ะเกษติรีป็ล้อดภัุย เชื�อมโยง่ 
สูุ่อุติสุาหกรีรีมเกษติรีแป็รีรูีป็ที�สุร้ีาง่มูล้ค่่าเพิ�มสูุง่

4. พัฒนาคุ่ณีภุาพชีวิติแล้ะแก้ไขีป้็ญหาค่วามยากจีน
5. อนุรัีกษ์แล้ะฟ้้� นฟู้ป็่าต้ินนำ�าให้ค่ง่ค่วามสุมบูุรีณ์ี จัีดรีะบุบุบุริีหารีจัีดการี

นำ�าอย่าง่เหมาะสุมแล้ะเชื�อมโยง่พื�นที�เกษติรีให้ทั�วถ่ิ่ง่ป้็อง่กันแล้ะแก้ไขี
ป้็ญหามล้พิษหมอกค่วันอย่าง่ยั�ง่ยืน

หมายุเหต่ ยุ่ทธศาสตร์ิการิพััฒนาภาคเหนือ ปริะกอบด้วัยุ

ควัามสอดคลุ่�องยุ่ทธศาสตร์ชี้าติ ระยุะ 20 ปี้/แผู้นืพััฒนืาฯ ฉบับท้� 12/
ยุ่ทธศาสตร์การพััฒนืาภาคเหนืือกับยุ่ทธศาสตร์
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนืบนื 1
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เป้้าป้ระสงค์์ ตััวช้ี้�วัด พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2561-2564

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2562

ค่์าเป้้าหมาย

1. การีท่อง่เที�ยว  
ธุรีกิจีการีเกษติรี  
การีค้่า การีล้ง่ทุน  
มีการีเติิบุโติอย่าง่ต่ิอเนื�อง่

2.  อัติลั้กษณ์ีวัฒนธรีรีมล้้านนา 
แล้ะภูุมิป็ญ้ญาท้อง่ถิิ่�น 
ได้รัีบุการีสุ่ง่เสุริีมเพื�อ 
เพิ�มคุ่ณีค่่าทั�ง่ทาง่ 
เศรีษฐกิจีแล้ะสัุง่ค่ม

3.  ทรัีพยากรีธรีรีมชาติิแล้ะ 
สิุ�ง่แวดล้้อมได้รัีบุการี
อนุรัีกษ์ฟ้้� นฟู้อย่าง่มี 
สุ่วนร่ีวมเอื�อต่ิอการี 
พัฒนาอย่าง่ยั�ง่ยืน

ค่ำานวณีจีากข้ีอมูล้ป็ฐีานในป็ ีพ.ศ. 2557 ขีอง่สุำานักง่านค่ณีะกรีรีมการีพัฒนาการีเศรีษฐกิจีแล้ะสัุง่ค่มแห่ง่ชาติิ
ค่ำานวณีจีากข้ีอมูล้ป็ฐีานในป็ ีพ.ศ. 2557 ซ่่�ง่มีขีนาดเศรีษฐกิจีกลุ่้มจัีง่หวัดเท่ากับุ 372,855 ล้้านบุาท
ค่ำานวณีโดยใช้ฐานข้ีอมูล้ผลิ้ติภัุณีฑ์์ OTOP ที�ได้รัีบุการียกรีะดับุสูุ่ 5 ดาว ขีอง่สุำานักง่านพัฒนาชุมชนจัีง่หวัด
ค่ำานวณีโดยใช้ฐานข้ีอมูล้บุ้าน OTOP เพื�อการีท่อง่เที�ยวขีอง่สุำานักง่านพัฒนาชุมชนจัีง่หวัด

1.1 อัติรีาการีขียายตัิวมูล้ค่่า
ผลิ้ติภัุณีฑ์์ กลุ่้มจัีง่หวัด 
(ร้ีอยล้ะ)

2.1  จีำานวนที�เพิ�มข่ี�นขีอง่
ผลิ้ติภัุณีฑ์์แล้ะบุริีการีที�
ได้รัีบุการีพัฒนาต่ิอยอด 
ด้วยอัติลั้กษณ์ีทาง่ 
วัฒนธรีรีมแล้ะภูุมิป็ญ้ญา 
ท้อง่ถิิ่�น

3.1 จีำานวนวันที�มีค่่าคุ่ณีภุาพ
อากาศเกินกว่าเกณีฑ์์
มาติรีฐานกำาหนดล้ดล้ง่

3.2 จีำานวนพื�นที�ป็า่เพิ�มข่ี�น
ติามสัุดสุ่วนพื�นที�ป็า่ขีอง่
จัีง่หวัด

3.5 4 4.5 5 5

1.2 ขีนาดเศรีษฐกิจี 
กลุ่้มจัีง่หวัด (ล้้านบุาท)

2.2  จีำานวนแหล่้ง่ท่อง่เที�ยว
ทาง่วัฒนธรีรีมแล้ะ
ภูุมิป็ญ้ญาท้อง่ถิิ่�นที�ได้
รัีบุการีพัฒนาเพิ�มข่ี�น

2.3  จีำานวนย่านการีท่อง่
เที�ยวเชิง่วัฒนธรีรีม/
สุร้ีาง่สุรีรีค์่ที�ได้รัีบุการี
พัฒนา

385,905

60

4

4

ร้ีอยล้ะ
20

ร้ีอยล้ะ
0.01

401,341

60

4

4

ร้ีอยล้ะ
30

ร้ีอยล้ะ
0.01

419,401

60

4

4

ร้ีอยล้ะ
40

ร้ีอยล้ะ
0.01

440,371

60

4

4

ร้ีอยล้ะ
50

ร้ีอยล้ะ
0.01

440,371

240

12

12

ร้ีอยล้ะ
60

ร้ีอยล้ะ
0.04

เป้้าป้ระสงค์รวัมตัวัช้ี้�วััด 
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การป้ระช่ี้มคณะกรรมการร�วัม
ภาครัฐแลุ่ะเอกชี้นื เพืั�อแก�ไข
ปั้ญหาทางเศรษฐกิจั 

การป้ระช่ี้มคณะกรรมการบริหารงานื
กลุ่่�มจัังหวััดแบบบ้รณาการ (ก.บ.ก.)  
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนืบนื 1 
ป้ระจัำาปี้งบป้ระมาณ พั.ศ. 2564 

การลุ่งพืั�นืท้�ติดตามควัามก�าวัหนื�า 
การดำาเนิืนืงานืตามโครงการ
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนืบนื 1 
ป้ระจัำาปี้งบป้ระมาณ พั.ศ. 2564 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1



การิปริะช่ีมคณะกริริมการิริ�วัม
ภาครัิฐแลุ่ะเอกชีนครัิ�งที� 4/2563

วันที� 18 ธันวาค่ม 2563 
ณี ห้อง่ป็รีะชุมนพบุุรีีศรีีนค่รีพิง่ค์่  
อาค่ารีอำานวยการี ศาล้ากล้าง่จัีง่หวัด 
เชียง่ใหม่ อำาเภุอเมือง่เชียง่ใหม่ 
จัีง่หวัดเชียง่ใหม่

การิปริะช่ีมคณะกริริมการิริ�วัม
ภาครัิฐแลุ่ะเอกชีนครัิ�งที� 1/2564

วันที� 11 สิุง่หาค่ม 2564 
ณี ห้อง่ป็รีะชุมนพบุุรีีศรีีนค่รีพิง่ค์่  
อาค่ารีอำานวยการี ศาล้ากล้าง่จัีง่หวัด 
เชียง่ใหม่ อำาเภุอเมือง่เชียง่ใหม่ 
จัีง่หวัดเชียง่ใหม่

การิปริะช่ีมคณะทำางานภาคเอกชีน
ในคณะกริริมการิริ� วัมภาคริัฐ
แลุ่ะเอกชีน เพืั� อแก้ไขปัญหาทาง
เศริษฐกิจั กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนือ
ตอนบน 1

วันที� 16 กันยายน 2564 
ณี ห้อง่ป็รีะชุม 1 ชั�น 2 อาค่ารี
อำานวยการี ศาล้ากล้าง่จัีง่หวัด 
เชียง่ใหม่ อำาเภุอเมือง่เชียง่ใหม่ 
จัีง่หวัดเชียง่ใหม่

การป้ระช่ี้มคณะกรรมการร�วัมภาครัฐแลุ่ะเอกชี้นื
เพืั�อแก�ไขปั้ญหาทางเศรษฐกิจั 
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การิปริะช่ีมคณะกริริมการิบริิหาริงานกลุ่่�มจัังหวััด แบบบูริณาการิ 
(ก.บ.ก.) กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนือตอนบน 1 ครัิ�งที� 5/2563 

การป้ระช่ี้มคณะกรรมการบริหารงานืกลุ่่�มจัังหวััดแบบบ้รณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนืบนื 1 
ป้ระจัำาปี้งบป้ระมาณ พั.ศ. 2564 (ต่ลุ่าคม 2563 – กันืยุายุนื 2564)

วันที� 4 ธันวาค่ม 2563 เวล้า 10.00 น. ณี ห้อง่ป็รีะชุม 4 ชั�น 4 
อาค่ารีอำานวยการี ศาล้ากล้าง่จัีง่หวัดเชียง่ใหม่

การิปริะช่ีมคณะกริริมการิบริิหาริงานกลุ่่�มจัังหวััด แบบบูริณาการิ 
(ก.บ.ก.) กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนือตอนบน 1 ครัิ�งที� 1/2564

วันที� 25 กุมภุาพันธ์ 2564 เวล้า 13.30 น. ณี ห้อง่ป็รีะชมุ 1 ชั�น 2  
อาค่ารีอำานวยการี ศาล้ากล้าง่จัีง่หวัดเชียง่ใหม่
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1



การิปริะช่ีมคณะกริริมการิบริิหาริงานกลุ่่�มจัังหวััด แบบบูริณาการิ 
(ก.บ.ก.) กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนือตอนบน 1 ครัิ�งที� 2/2564 

การิปริะช่ีมคณะกริริมการิบริิหาริงานกลุ่่�มจัังหวััด แบบบูริณาการิ 
(ก.บ.ก.) กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนือตอนบน 1 ครัิ�งที� 3/2564  

วันที� 29 มีนาค่ม 2564 เวล้า 10.00 น. ณี ห้อง่ป็รีะชุมนพบุุรีี
ศรีีนค่รีพิง่ค์่เชยีง่ใหม ่ชั�น 3 อาค่ารีอำานวยการีศาล้ากล้าง่จีงั่หวดั
เชียง่ใหม่ การีป็รีะชุมด้วยรีะบุบุป็รีะชุมทาง่ไกล้ออนไล้น์ 
(Video Conference)

วันที� 23 เมษายน 2564 เวล้า 10.00 น. ณี ห้อง่ป็รีะชุมนพบุุรีี 
ศรีีนค่รีพิง่ค์่เชียง่ใหม่ ชั�น 3 อาค่ารีอำานวยการี ศาล้ากล้าง่
จัีง่หวัดเชียง่ใหม่ การีป็รีะชุมด้วยรีะบุบุป็รีะชุมทาง่ไกล้ออนไล้น์ 
(Video Conference)
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การิปริะช่ีมคณะกริริมการิบริิหาริงานกลุ่่�มจัังหวััด แบบบูริณาการิ 
(ก.บ.ก.) กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนือตอนบน 1 ครัิ�งที� 4/2564 

การิปริะช่ีมคณะกริริมการิบริิหาริงานกลุ่่�มจัังหวััด แบบบูริณาการิ 
(ก.บ.ก.) กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนือตอนบน 1 ครัิ�งที� 5/2564 

วันที� 18 มิถุิ่นายน 2564 เวล้า 13.30 น. ณี ห้อง่ศูนย์ป็ฏิิบัุติิการี
จัีง่หวัดเชียง่ใหม่ (POC) ชั�น 3 อาค่ารีอำานวยการี ศาล้ากล้าง่
จัีง่หวัดเชียง่ใหม่ การีป็รีะชุมด้วยรีะบุบุป็รีะชุมทาง่ไกล้ออนไล้น์ 
(Video Conference)

วันที� 10 สิุง่หาค่ม 2564 เวล้า 10.00 น. ณี ศูนย์ป็ฏิิบัุติิการีจัีง่หวัด 
เชียง่ใหม่ (POC) ชั�น 3 อาค่ารีอำานวยการี ศาล้ากล้าง่จัีง่หวัด
เชียง่ใหม่ การีป็รีะชุมด้วยรีะบุบุป็รีะชุมทาง่ไกล้ออนไล้น์ 
(Video Conference)
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การิปริะช่ีมคณะกริริมการิบริิหาริงานกลุ่่�มจัังหวััด แบบบูริณาการิ 
(ก.บ.ก.) กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนือตอนบน 1 ครัิ�งที� 6/2564

วันที� 10 กันยายน 2564 เวล้า 13.30 น. ณี ศูนยป์็ฏิิบัุติิการีจีงั่หวดั 
เชียง่ใหม่ (POC) ชั�น 3 อาค่ารีอำานวยการี ศาล้ากล้าง่จัีง่หวัด
เชียง่ใหม่ โดยเป็น็การีป็รีะชุมด้วยรีะบุบุป็รีะชุมทาง่ไกล้ออนไล้น์ 
(Video Conference)
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การิลุ่งพืั� นที�ติดตามควัามก้าวัหน้าการิดำาเนินงาน ตามโคริงการิกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนือตอนบน 1 ปริะจัำาปงีบปริะมาณ พั.ศ. 2563 วัันที� 22 มกริาคม 2564  
ณ พืั�นที�อำาเภอเชีียุงดาวั จัังหวััดเชีียุงใหม�

การลุ่งพืั�นืท้�ติดตามควัามก�าวัหนื�าการดำาเนิืนืงานืตามโครงการ
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนืบนื 1 ป้ระจัำาปี้งบป้ระมาณ พั.ศ. 2563 

ท่อง่เที�ยวธรีรีมชาติิ วิถีิ่ล้้านนา

ป็รัีบุป็รุีง่โค่รีง่สุร้ีาง่พื�นฐานแล้ะพัฒนากิจีกรีรีมการีท่อง่เที�ยว 

สิุนค้่าแล้ะบุริีการีการีท่อง่เที�ยวเชิง่ธรีรีมชาติิ

40,000,000 บุาท

แขีวง่ทาง่หล้วง่ชนบุทเชียง่ใหม่

วันที� 22 มกรีาค่ม 2564 พื�นที�อำาเภุอเชียง่ดาว จัีง่หวัดเชียง่ใหม่

โค่รีง่การี

กิจีกรีรีม 

ง่บุป็รีะมาณี  

หน่วยง่านรัีบุผิดชอบุ 
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การิลุ่งพืั� นที�ติดตามควัามก้าวัหน้าการิดำาเนินงาน ตามโคริงการิกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนือตอนบน 1 ปริะจัำาปงีบปริะมาณ พั.ศ. 2564 วัันที� 22 มกริาคม 2564  
ณ พืั�นที�อำาเภอเชีียุงดาวั จัังหวััดเชีียุงใหม�

พัฒนาศักยภุาพการีท่อง่เที�ยวเชิง่ธรีรีมชาติิ

ป็รัีบุป็รุีง่เสุน้ทาง่เพื�อเชื�อมโยง่แหล้ง่่ท่อง่เที�ยว อำาเภุอป็าย จัีง่หวดั

แม่ฮ่่อง่สุอน – ห้วยนำ�าดัง่ อำาเภุอแมแ่ติง่ แล้ะบุา้นเมอืง่ค่อง่ อำาเภุอ

เชียง่ดาว จัีง่หวัดเชียง่ใหม่ 

25,000,000 บุาท

แขีวง่ทาง่หล้วง่ชนบุทเชียง่ใหม่

โค่รีง่การี

กิจีกรีรีม 

ง่บุป็รีะมาณี  

หน่วยง่านรัีบุผิดชอบุ 

วันที� 22 มกรีาค่ม 2564 พื�นที�อำาเภุอเชียง่ดาว จัีง่หวัดเชียง่ใหม่

การลุ่งพืั�นืท้�ติดตามควัามก�าวัหนื�าการดำาเนิืนืงานืตามโครงการ
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนืบนื 1 ป้ระจัำาปี้งบป้ระมาณ พั.ศ. 2564 
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การลุ่งพืั�นืท้�ติดตามควัามก�าวัหนื�าการดำาเนิืนืงานืตามโครงการ
กลุ่่�มจัังหวััดภาคเหนืือตอนืบนื 1 ป้ระจัำาปี้งบป้ระมาณ พั.ศ. 2564 

การิลุ่งพืั� นที�ติดตามควัามก้าวัหน้าการิดำาเนินงานตามโคริงการิกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนือตอนบน 1 ปริะจัำาปงีบปริะมาณ พั.ศ. 2564 วัันที� 27 มกริาคม 2564  
ณ พืั�นที�อำาเภอข่นยุวัม จัังหวััดแม�ฮ่�องสอน 

ท่อง่เที�ยวธรีรีมชาติิ วิถีิ่ล้้านนา

ป็รัีบุป็รุีง่บูุรีณีะทาง่หล้วง่หมายเล้ขี 1263 ติอน ขุีนยวม – ป็าง่อุ�ง่ 

รีะหว่าง่ กม.0+000 – กม.14+100 แล้ะ กม.16+475 – กม.20+525 

25,000,000 บุาท

แขีวง่ทาง่หล้วง่แม่ฮ่่อง่สุอน

โค่รีง่การี

กิจีกรีรีม 

ง่บุป็รีะมาณี  

หน่วยง่านรัีบุผิดชอบุ 

วันที� 27 มกรีาค่ม 2564 ณี พื�นที�อำาเภุอขุีนยวม จัีง่หวัดแม่ฮ่่อง่สุอน 
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การิปริะช่ีมติดตามโคริงการิกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนือตอนบน 1 ปริะจัำาปงีบปริะมาณ 
พั.ศ. 2564 ครัิ�งที� 1/2564 
วันที� 26 มกรีาค่ม 2564 ณี ห้อง่ป็รีะชุม
ขุีนลุ้มป็รีะพาสุ ชั�น 4 ศาล้ากล้าง่จัีง่หวัด
แม่ฮ่่อง่สุอน

การิปริะช่ีมติดตามโคริงการิกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนือตอนบน 1 ปริะจัำาปงีบปริะมาณ 
พั.ศ. 2564 ครัิ�งที� 2/2564

วันที� 4 สิุง่หาค่ม 2564 ด้วยรีะบุบุป็รีะชุม
ทาง่ไกล้ออนไล้น ์(Video Conference) 
ณี ห้อง่ป็รีะชุมเวียง่ล้ะกอน ชั�น 4 ศาล้ากล้าง่ 
จัีง่หวัดล้ำาป็าง่

การิปริะช่ีมติดตามโคริงการิกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนือตอนบน 1 ปริะจัำาปงีบปริะมาณ 
พั.ศ. 2564 ครัิ�งที� 2/2564

วันที� 4 สิุง่หาค่ม 2564 ด้วยรีะบุบุป็รีะชุม
ทาง่ไกล้ออนไล้น์ (Video Conference) 
ณี ห้อง่ป็รีะชุมนพบุุรีีศรีีนค่รีพิง่ค์่เชียง่ใหม่ 
ชั�น 3 อาค่ารีอำานวยการี ศาล้ากล้าจัีง่หวัด
เชียง่ใหม่

การป้ระช่ี้มติดตามควัามก�าวัหนื�าการดำาเนิืนืงานืตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนืือตอนืบนื 1 ป้ระจัำาปี้งบป้ระมาณ พั.ศ. 2564 
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การิปริะช่ีมติดตามโคริงการิกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนือตอนบน 1 ปริะจัำาปงีบปริะมาณ 
พั.ศ. 2564 ครัิ�งที� 2/2564

วันที� 4 สิุง่หาค่ม 2564 ด้วยรีะบุบุป็รีะชุม
ทาง่ไกล้ออนไล้น ์(Video Conference) 
ณี ห้อง่ป็รีะชมุหรีภุิุญชัย ชั�น 2 ศาล้ากล้าง่ 
จัีง่หวัดล้ำาพูน

การิปริะช่ีมติดตามโคริงการิกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนือตอนบน 1 ปริะจัำาปงีบปริะมาณ 
พั.ศ. 2564 ครัิ�งที� 3/2564

วันที� 16 กันยายน 2564 ด้วยรีะบุบุป็รีะชมุ
ทาง่ไกล้ออนไล้น ์(Video Conference) 
ณี ห้อง่ป็รีะชุม 1 ชั�น 2 ศาล้ากล้าง่จัีง่หวัด
เชียง่ใหม่

การิปริะช่ีมติดตามโคริงการิกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนือตอนบน 1 ปริะจัำาปงีบปริะมาณ 
พั.ศ. 2564 ครัิ�งที� 3/2564

วันที� 16 กันยายน 2564 ด้วยรีะบุบุป็รีะชมุ
ทาง่ไกล้ออนไล้น ์(Video Conference) 
ณี ห้อง่ป็รีะชุม POC ชั�น 2 ศาล้ากล้าง่
จัีง่หวัดแม่ฮ่่อง่สุอน
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การิปริะช่ีมติดตามโคริงการิกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนือตอนบน 1 ปริะจัำาปงีบปริะมาณ 
พั.ศ. 2564 ครัิ�งที� 3/2564

วันที� 16 กันยายน 2564 ด้วยรีะบุบุป็รีะชมุ
ทาง่ไกล้ออนไล้น ์(Video Conference) 
ณี ห้อง่ป็รีะชุมเวียง่ล้ะกอน ชั�น 4 ศาล้า
กล้าง่จัีง่หวัดล้ำาป็าง่

การิปริะช่ีมติดตามโคริงการิกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนือตอนบน 1 ปริะจัำาปงีบปริะมาณ 
พั.ศ. 2564 ครัิ�งที� 3/2564

วันที� 16 กันยายน 2564 ด้วยรีะบุบุป็รีะชุม
ทาง่ไกล้ออนไล้น์ (Video Conference) 
ณี ห้อง่ป็รีะชุม POC ชั�น 2 ศาล้ากล้าง่
จัีง่หวัดล้ำาพูน

การป้ระช่ี้มติดตามควัามก�าวัหนื�าการดำาเนิืนืงานืตามโครงการกลุ่่�มจัังหวััด
ภาคเหนืือตอนืบนื 1 ป้ระจัำาปี้งบป้ระมาณ พั.ศ. 2564 
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สถานืท้�ท�องเท้�ยุวั 
ภาคเหนืือตอนืบนื 1
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วััดำพระธาต่ดำอยส่เทพ
ตำาบลุ่ส่เทพั  
อำาเภอเมื่อง 

จัังหวั่ดเชียงใหม่่ 52000

วััดำพระธาต่ดำอยกองมู
ตำาบลุ่จัองคำา อำาเภอเมื่อง

จัังหวั่ดแม่่ฮ่่องสอน้ 58000

ดำอยหลวังเชีัยงดำาวั
ตำาบลุ่เชียงดาว่ 
อำาเภอเชียงดาว่

จัังหวั่ดเชียงใหม่่ 50170

ปางอ่�ง 
(โครงการพระราชัดำำาริปางตอง2) 
บ�าน้รว่ม่ไทย ตำาบลุ่หม่อกจัำาแป่
อำาเภอเมื่อง จัังหวั่ดแม่่ฮ่่องสอน้  

58000

หมู�บ้านแม�กำาปอง
ตำาบลุ่ห�ว่ยแก�ว่ 
อำาเภอแม่่ออน้

จัังหวั่ดเชียงใหม่่ 50130

หมู�บ้านรักไทย
ตำาบลุ่หม่อกจัำาแป่ 

อำาเภอเมื่อง 
จัังหวั่ดแม่่ฮ่่องสอน้ 58000

จัังหวััดเช้ี้ยุงใหม�

จัังหวััดแม�ฮ่�องสอนื
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วััดำพระแก้วัดำอนเต้าส่ชัาดำาราม
ตำาบลุ่เวี่ยงเหนื้อ 

อำาเภอเมื่องลุ่ำาปาง
จัังหวั่ดลุ่ำาปาง 52000

วััดำพระธาต่หริภ่ญชััยวัรมหาวิัหาร
ตำาบลุ่ใน้เมื่อง อำาเภอเมื่อง

จัังหวั่ดลุ่ำาพ้ัน้ 51000

วััดำเฉลิมพระเกียรติ
พระจำอมเกล้าราชัาน่สรณ์
หม่้่บ�าน้ท่่งทอง หม่้่ที� 7 
ถน้น้แจั�ห่ม่เมื่องเหนื้อ 

ตำาบลุ่วิ่เชตน้คร อำาเภอแจั�ห่ม่ 
จัังหวั่ดลุ่ำาปาง 52120

นำ�าตกก้อหลวัง
ตำาบลุ่ก�อ อำาเภอลีุ่� 

จัังหวั่ดลุ่ำาพ้ัน้ 51110

อ่ทยานแห�งชัาติ แจ้ำซ้้อน
ตำาบลุ่แจั�ซ้�อน้ 

อำาเภอเมื่องปาง
จัังหวั่ดลุ่ำาปาง 52240

ศูนย์หัตถกรรมและวััฒนธรรม
กะเหรี�ยงบ�าน้ห�ว่ยต�ม่
หม่้่ 12 บ�าน้เด่น้ยางม้่ลุ่  

อำาเภอลีุ่� จัังหวั่ดลุ่ำาพ้ัน้ 51110

จัังหวััดลุ่ำาป้าง

จัังหวััดลุ่ำาพ้ันื
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คณะผู้้�จััดทำา
กล่�มงานบริหารย่ทธศาสตร์กล่�มจัำงหวััดำภาคเหนือตอนบน 1 
กล่�มย่ทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ

นางสาวัดำวังกมล โกศลกาญจำน์
ผู้้�อำาน้ว่ยการกลุ่่่ม่งาน้บริหารย่ทธศาสตร์ กลุ่่่ม่จัังหวั่ดภาคเหนื้อตอน้บน้ 1

นางสาวัอัจำฉรา คำามูล
นั้กวิ่เคราะห์น้โยบายแลุ่ะแผู้น้ชำาน้าญการ

นายดำนัย วัรรณตัน
เจั�าหน้�าที�วิ่เคราะห์ข้�อม้่ลุ่แลุ่ะสารสน้เทศ 

นางกนกจัำนทร์ ชัวัานนท์
เจั�าหน้�าที�บริหารงาน้ทั�ว่ไป

นางสาวัรฐณ์ชันกภ์ สาธ่เม
นั้กวิ่เคราะห์น้โยบายแลุ่ะแผู้น้ชำาน้าญการ

นางสาวัส่ภามาศ ใจำวังค์
เจั�าหน้�าที�วิ่เคราะห์น้โยบายแลุ่ะแผู้น้

นางสาวัทัศน์ลักษณ์ สิริร่จีำก่ล
เจั�าหน้�าที�บริหารงาน้ทั�ว่ไป

นางสาวัก่ลริศา ใจำลังการ์
เจั�าหน้�าที�วิ่เคราะห์ข้�อม้่ลุ่

นางสาวัส่วัลี ทองทัพ
นั้กวิ่ชาการเงิน้แลุ่ะบัญชีชำาน้าญการ

นางสาวัพลอยไพลิน ค้าชััยภูมิ
เจั�าหน้�าที�วิ่เคราะห์น้โยบายแลุ่ะแผู้น้

นายภาน่วััฒน์ คำานินทะ
เจั�าหน้�าที�บริหารงาน้ทั�ว่ไป

นายกิตติ�ธนัตถ์ วิัร่ณรัตนกิจำก่ล
เจั�าหน้�าที�วิ่เคราะห์น้โยบายแลุ่ะแผู้น้





กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-112982 โทรสาร 053-112981 

e-mail: osmnorth1@gmail.com

www.osmnorth-n1.moi.go.th
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