
 
(ร่าง) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) 

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

******************************************************** 
ผู้เข้าประชุม (คณะกรรมการฯ)  
  1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   ประธานกรรมการ 
   (แทน) หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
  2. นายชุติเดช มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   รองประธานกรรมการ 
   (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา    
 3. นายวิเชียร อนุสาสนนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร ่   รองประธานกรรมการ 
   (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 4. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   รองประธานกรรมการ 
   (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   
  5. นายสมบัติ ชินสุขเสริม ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รองประธานกรรมการ 
  6. นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด  รองประธานกรรมการ    
 ภาคเหนือตอนบน 2    
  7. นายอภิชา ตระสินธ์ุ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  รองประธานกรรมการ    
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 8. นางณัฐพร มหาไพบูลย์  พาณิชย์จังหวัดเชียงราย    กรรมการ  
 9. นางธิญาดา สนศิริ (แทน) พาณิชย์จังหวัดพะเยา    กรรมการ 
 10. นางสาวนุจรินทร์ นิลมณี (แทน) พาณิชย์จังหวัดแพร่    กรรมการ 
 11. นางบุษรา ใจยศ (แทน) พาณิชย์จังหวัดน่าน   กรรมการ 
 12. นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์หอม แสวงผล (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา  กรรมการ 
 14. นางเกศกนก เดชมา (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่  กรรมการ 
 15. นางสาวภูชิษา ปันแก้ว (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน  กรรมการ 
 16. นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
 17. นายพงษ์เกษม โพธ์ิแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา   กรรมการ 
 18. นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน    กรรมการ 
 19. นายสมพร ฦาชา (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่   กรรมการ 
 20. ดร. อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 21. นายปัญจพล ประสิทธิโศภิณ ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่   กรรมการ 
 22. นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน   กรรมการ 
 23. นายกมลสันต์ ศรีวิราช (แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา   กรรมการ 
  24. นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
 25. นางวิรัลพัชร ศิริสุภเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  กรรมการ 

    /26.นายประดิษฐ์… 
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 26. นายประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่  กรรมการ  
 27. พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน กรรมการ 

28. นางทรงศรี คมข า (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 29. นายจ ารัส เลาสัตย์  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       กรรมการ 
 30. นายวัฒนา ผาทอง  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กรรมการ 
 31. นายบรรเจิด ฝาระมี   (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กรรมการ 
  32. นายกฤษณะ พินิจ  หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 33. ว่าที่ ร.ต. สมภพ โชติษฐยางกูร   หัวหน้าส านักงานจังหวัดพะเยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

34. นายวีรพงศ์ ฤทธ์ิรอด  หัวหน้าส านักงานจังหวัดน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
35. นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์ (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดแพร่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)  
  1. ผศ. ดร. ศรชัย มุ่งไธสง  ผู้ทรงคุณวุฒิ     
 2. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ      
 3. นายรัชกฤช สถิรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ      
 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  
 5. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา  
 6. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่    
 7. เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒     
 8. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  
1. นายวีระชัย ประเสริฐโส  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
2. นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย 
3. นางจันทนา ประสานศิลป์ คลังจังหวัดแพร่ 
4. นายวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน  ประธานก่อตั้ง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 
5. นางพร้อมพร จินดาวงศ์ เนตรหาญ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
6. นายประธาน อินทรียงค์  เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  
7. รศ. ดร. สุภัค มหัทธนพรรค มหาวิทยาลัยพะเยา 
8. นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
9. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
  ส านักงานจังหวัดพะเยา 
10. นายโชคชัย น้อยกล่ิน   หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
11. นายหณุสิทธ์ิ เหมืองหม้อ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
12. นางสาวณิชชา ปัญญาบุญ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ  

 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
/13.นางสาวณัฎฐภรณ์... 
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13. นางสาวณัฎฐภรณ์ ใจยอด  นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย  
14. นางนันทกานต์ สบานงา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน 
15. นายกิตติ ทิศสกุล ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
16. นายเอกภพ ช่างแก้ว รองนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย  
17. นายเดวิด สนิท ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดเชียงราย  
18. นายวชิรวิทย์ ภูเก้าล้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
19.นางสาวศรัญญา มารุตสุพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  
20. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
21. นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพะเยา 
22. นายวิเชียร กาติ๊บ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพะเยา 
23. นายพาสิษฐ์ ทาลมดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพะเยา 
24. นางสาวภูริตา ธีรชนกิตติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  
25. นายสิรดนัย ศิริไพฑูรย์  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
   ส านักงานจังหวัดแพร่ 
26. นายณัฐพล จุลสราญพงศ์  เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
27. นายธีราวุธ กาเผือก เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
28. นายกฤต ไปรเวท เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
29. นางสาวจันทร์จิรา จินดาธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
30. นางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
31. นางสาวนทีชา มงคลดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
32. นางสาวสุวิมล สุกุมลจันทร์  เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
33. นายอภิสิทธ์ิ รัชชากร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 
 
 
 
 
 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม 14.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                                ส าหรับการประชุมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2564 ในวันน้ี มีประเด็น     
ที่ส าคัญ ดังน้ี  

  1) การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-2565)        
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  2) การด าเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาของเอกชน   
  3) การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษล้านนาตะวันออก 
  4) รายงานความคืบหน้าการพัฒนาของเอกชน 
  4) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
  5) รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  6) รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
    7)  รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

    8) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาของเอกชน 
   9) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา 
     ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  

  มติที่ประชุม                ทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   (1) การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-2565) 

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   

(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผน 
กลุ่มจังหวัดที่ ก.บ.ภ. ก าหนดซึ่งได้เสนอต่อทีมบูรณาการกลาง ซึ่งประกอบด้วย ส านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และ
ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว  

ผลการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ.  
ภาคเหนือ) พิจารณาแผน ฯ และกรอบวงเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผลการพิจารณาของ อ.ก.บ.ภ. 
มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 1... 

ประธานฯ 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ ประเด็นการพัฒนา โครงการที่เสนอใช ้
งบประมาณกลุ่มจงัหวัด 

เห็นควรสนับสนุน 
งบประมาณภายในกรอบวงเงิน 

เห็นควรสนับสนุน 
งบประมาณเกินกรอบวงเงิน 

ไม่ควรสนับสนุน 
งบประมาณ 

จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท 
1 พัฒนาสภาพแวดล้อมใน 

การพัฒนาการค้า การลงทุนและ 
โลจิสติกส์เชือ่มโยงกับตา่งประเทศ 

12 255,850,000 7 183,350,000 5 70,000,000  2,500,000 

2 การสรา้งความเข้มแข็งและเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม 
การเกษตนเพือ่เพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภยัที่มีศักยภาพ 

2 56,518,000 1 13,518,000 1 43,000,000   

3 พัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ 
และ MICE เพื่อสร้างรายได้สู่
ชุมชนและเชือ่มโยงหว่งโซ่
มูลค่าเพิ่มการท่องเทีย่วของกลุ่ม
จังหวัดอยา่งยั่งยืน 

8 126,837,660 2 12,000,000 3 79,837,660 3 35,000,000 

4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
สู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขยีว 

- - - - - - - - 

รวม 4 ประเด็นการพัฒนา 22 439,205,660 10 208,868,000 9 192,837,660 3 37,500,000 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานกลุม่จังหวัด

แบบบูรณาการ 
 5,000,000  5,000,000     

รวมทัง้หมด 22 444,205,660 10 213,868,000 9 192,837,660 3 37,500,000 

 ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่ ประเด็นการพัฒนา โครงการที่เสนอใช ้

งบประมาณกลุ่มจงัหวัด 
เห็นควรสนับสนุน 

งบประมาณภายในกรอบวงเงิน 
เห็นควรสนับสนุน 

งบประมาณเกินกรอบวงเงิน 
ไม่ควรสนับสนุน 

งบประมาณ 
จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท จ านวน บาท 

1 พัฒนาสภาพแวดล้อมใน 
การพัฒนาการค้า การลงทุนและ 
โลจิสติกส์เชือ่มโยงกับตา่งประเทศ 

- - - - - - - - 

2 การสรา้งความเข้มแข็งและเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม 
การเกษตนเพือ่เพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภยัที่มีศักยภาพ 

1 131,761,500 
 

1 130,761,500 - - - 1,000,000 

3 พัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ 
และ MICE เพื่อสร้างรายได้สู่
ชุมชนและเชือ่มโยงหว่งโซ่
มูลค่าเพิ่มการท่องเทีย่วของกลุ่ม
จังหวัดอยา่งยั่งยืน 
 

- - - - - - - - 

  /4. ด ารงฐาน... 
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4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
สู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขยีว 

1 240,246,390 1 187,146,390 - - - 53,100,000 

รวม 4 ประเด็นการพัฒนา 2 372,007,890 2 317,907,890 - - - 54,100,000 
รวมทัง้หมด 2 372,007,890 2 317,907,890 - - - 54,100,000 

    จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
    (2) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาของเอกชน   

      การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สืบเนื่องจากคราวประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2563 ได้พิจารณาข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเอกชน 

 

                 ด้านการค้า การลงทุน 
               ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
         1. เน่ืองจากเริ่มมีการด าเนินการจัดท าผังเมืองในแต่ละพื้นที่ตามรอบ

ระยะเวลาการทบทวนผังเมืองภาคเอกชนจึงขอเสนอให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าผังเมือง 
จัดท าผังเมืองโดยมุ่งเน้นให้สามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเอ้ือต่อ
การลงทุนของภาคเอกชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมี
ประเด็นข้อเสนอในการจัดท าผังเมืองของแต่ละพื้นที่ ดังน้ี 

  (1.1) การแก้ไขผังเมืองรวมควรจะเป็นในลักษณะ Negative List (บัญชีห้าม) 
ซึ่งปัจจุบันการจัดท าผังเมืองมีลักษณะของการจัดท าผังเมืองในรูปแบบของการแนบท้าย
รายการที่ควรให้ด าเนินการ จึงเกิดข้อจ ากัดในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ตายตัวเกินไป 

   (1.2) Zone พื้นที่สีเขียวในผังเมือง มีลักษณะของการห้ามจัดตั้งโรงงานใน
พื้นที่ แต่ทว่าบางโรงงานเป็นโรงงานที่ด าเนินการโดยเทคโนโลยีสะอาดและใช้ผลผลิตทาง
การเกษตร   ในพื้นที่ส าหรับเป็นปัจจัยการผลิตเป็นหลัก จึงท าให้ประชาชน/เกษตรกรใน
พื้นที่เสียโอกาสที่จะได้จ าหน่ายผลผลิตให้กับผู้ประกอบการที่ด าเนินการในพื้นที่ 

  (1.3) ส าหรับโรงงานที่ได้ก่อตั้งก่อนมีการจัดท าผังเมือง ไม่สามารถขยายฐาน
การผลิตในพื้นที่ ให้เต็มก าลังการผลิตได้เน่ืองจากติดกฎ/ระเบียบ/   ข้อบังคับ ของผังเมืองที่
ควบคุมไว้อยู่ 

   
 
 

 
 

/2. ผลักดันให้… 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
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  2. ผลักดันให้ด าเนินการจัดท าผังเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3 อ าเภอ : 
อ าเภอแม่สาย,อ าเภอเชียงของ,อ าเภอเชียงแสน) ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญในการค้าชายแดนและการลงทุนของผู้ประกอบการ โดยเป็นหน้าด่านการค้าการลงทุน
ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้แล้วเสร็จเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้นักลงทุน
ให้เข้ามาลงทุนต่อไป 

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ด าเนินการแจ้งส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการค้า การลงทุนตามมติ 
ที่ประชุม ฯ และรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว 

                                                      ด้านการท่องเที่ยว 
         เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19) ท าให้มีการยกเลิก/คืน ห้องพักและงดการเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นอย่างยิ่ง หน่วยงานภาคเอกชนจึงได้มีข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในด้านการท่องเที่ยวใน 3 ระยะ ดังน้ี  

  1. ระยะสั้น/ระยะเร่งด่วน 
         - การสร้างความเช่ือมั่นของภาครัฐบนสถานการณ์การหวาดวิตกโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประชาสัมพันธ์รับมือกับสถานการณ์ COVID – 19 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ (COVID – 19) ที่เกิดขึ้นท าให้เกิดการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งท าให้เกิดความตื่นตระหนก จึงเสนอให้ด าเนินการช้ีแจงข้อมูล ตอบโต้
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ชัดเจนตามช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะทางออนไลน์ที่ส่ือสารอย่าง
รวดเร็ว อาทิ การสร้างเพจหลักในการส่ือสารข้อมูลให้กับประชาชน เพื่อใช้เป็นพื้นที่อธิบาย
ข้อมูลที่มีความถูกต้อง  

         -  เสนอให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนจัดงาน Big event ในพื้นที่
เพื่อกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด 

         - เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Function) จัดท าโครงการเพื่อเยียวยา
ผู้ประกอบการ 

         - ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP คุณภาพดีกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย 
         - พัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน (มีสุขอนามัย,ปลอดภัย,สะอาด,เข้าถึงง่าย) 
           2. ระยะกลาง  

         - การสร้างกระแสการท่องเที่ยว เน่ืองจากรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นเม็ดเงินที่ 
ค่อนข้างสูง และได้ค่อนข้างเร็วกว่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตร หรืออ่ืน ๆ จึงเสนอให้ด าเนินการ
สร้างอัตลักษณ์และจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวให้กับแต่ละพื้นที่เพื่อ เป็น “Specific Uniqueness 
Destination” และมีจุดขายที่แตกต่างยั่งยืน   
         - การขยายช่องทางการกระจายสินค้า เน่ืองจากสินค้าในพื้นที่บางส่วน  
ยังหา Valuable Demand ไม่พบ จึงไม่สามารถเรียกมูลค่าขึ้นมาได้ จึงเสนอให้ด าเนินการ ดังน้ี  

       /ส่งเสริมการขาย… 
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  - ส่งเสริมการขาย Online โดยการเจรจากับ Online Platform ต่าง ๆ ให้
ร่วมส่งเสริมการตลาดประเภทสินค้าของฝาก ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด  
        - ฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการรายย่อยเรียนรู้และเข้าใจเทคนิค และวิธีการ 
ด าเนินการ online platform 

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ขอความร่วมมือจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่น่าน) ด าเนินการตามแนวทางข้างต้น และรายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว 

    จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

   (3) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษล้านนาตะวันออก 
                ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) ค าส่ังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกขึ้น ตามข้อเสนอเพิ่มเติมคณะ
กรรมการฯ ในส่วนของผู้แทนสถาบันการศึกษาและในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

               กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แต่งตั้งประกาศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกขึ้น เรียบร้อยแล้ว
ตามประกาศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  และจะ
ด าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นที่พิเศษล้านนาตะวันออกต่อไป 

    จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข      
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้ งที่  2/2563                    
เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2563  
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2563  
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ น้ัน  
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวนทั้งส้ิน 24 หน้า และ 
ได้แจ้งให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ ทราบ โดยไม่มีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา 
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ขอแก้ไขรายงานการประชุม ฯ 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม   

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม            

 

/ระเบียบวาระที่ 4... 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 รายงานความคืบหน้าการพัฒนาของเอกชน   

  1. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ..... 
1.1 รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ.... 

              โครงสร้าง 
หมวด 1 บททั่วไป 
หมวด 2 การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด 
หมวด 3 มาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาด 
หมวด 4 ระบบการตรวจคุณภาพอากาศและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ 
หมวด 5 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพอากาศ 
หมวด 6 มลภาวะทางอากาศ 
หมวด 7 เจ้าพนักงานเพื่อความสะอาดอากาศ 
หมวด 8 ค่าปรับและบทก าหนดโทษ 
หมวด 9 บทเฉาะกาล 

   สาระส าคัญหลัก 
   1. กฎหมายว่าด้วย การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด เป็นกฎหมายเพื่อ
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เพื่ออากาศของประเทศด้วยการเปล่ียน Mindset และ
กรอบความคิดในการมองปัญหาใหม่ 
   2. กฎหมายก าหนดให้รัฐจะต้องมีนโยบายการบริหารจัดการอากาศที่ชัดเจน 
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการอย่างชัดเจนตามมาตรฐานกฎหมายสากล 
   3. เป็นกฎหมายฉบับแรกที่สถาปนาสิทธิการเข้าถึงอากาศสะอาดให้กับ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบกับปัญหาฝุ่นควันซึ่งเป็นปัญหาร่วมกัน
ของทุกๆ คน 
   4. จัดองค์ประกอบและออกแบบกลไกในการจัดการเพื่ออากาศสะอาดใหม่ 
โดยมี “คณะกรรมการอากาศสะอาด” ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและพัฒนาระบบการจัดการ
อากาศของประเทศ โดยมีกลไกรับผิดชอบในระดับพื้นที่ของแหล่งมลพิษทางอากาศ 
   5. เป็นกฎหมายที่ระดมผู้เช่ียวชาญทางด้านระบบการจัดการอากาศมาจัดท า
มาตรฐานคุณภาพอากาศที่เป็นเกณฑ์อ้างอิง ระบบการเฝ้าระวัง ระบบการติดตามสถานการณ์ 
ระบบการเตือนภัย และวิธีการแก้ไขหลังวิกฤตการณ์คุณภาพทางอากาศ 
   6. ก าหนดให้มีระบบตรวจคุณภาพอากาศที่ครอบคลุมทั้งประเทศ มีระบบ
ฐานข้อมูล  ฐานข้อมูล GIS เกี่ยวกับคุณภาพทางอากาศครบถ้วนในทุกๆ มิติ เป็นระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบสถานการณ์ของพื้นที่ต่างๆ ได้ในทันทีทุกเวลา 
   7. มีการจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการในการติดตามประเมินผล
คุณภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ด้วยระบบฐานข้อมูลจริงจากระบบการตรวจวัดจากพื้นที่  
เพื่อปรับแผนการจัดการกับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างเหมาะสม 
   8. ก าหนดมาตรการและวิธีการเป็นการเฉพาะในการจัดการกับวิกฤตการณ ์
มลพิษทางอากาศ โดยก าหนดเขตพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศเพื่อเข้าไปด าเนินการแก้ไข 

/1.2 ผลการด าเนินงาน... 

นายสมบัติ ชินสุขเสริม   
ประธานคณะกรรมการหอการค้า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
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        1.2 ผลการด าเนินงานของ หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
กระบวนการผลักดัน  

   - เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 หอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค 
5 ภาค เพื่อร่วมกันวางแผนการขับเคล่ือนประเด็น PM 2.5   
   - เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 หอการค้าไทยหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน  
   - เมื่อวันที่ 29 กันยาน 2562  หอการค้าภาคเหนือ ได้จัดประชุมหอการค้า
ภาคเหนือ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศ
สะอาด พ.ศ...” ณ จังหวัดสุโขทัย 
   - เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เยี่ยมชม KUBOTA Farm นวัตกรรมเกษตร
เพื่ออนาคต ณ จังหวัดชลบุรี  
   - เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เสนอแนวความคิด“ร่างพระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด    พ.ศ...”  ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ณ จังหวัดล าปาง 
   - เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะผู้ริเริ่มเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ...” ต่อประธานรัฐสภา และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2563 ประธานรัฐสภาวินิจฉัย “ร่างพระราชบัญญัติ การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด  
พ.ศ...” ว่า  เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 
   - เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 แถลงข่าวความร่วมมือรับซื้อฟางข้าว  
ใบอ้อยและซังข้าวโพด 
   - เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ยื่นข้อเสนอผลักดัน “ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ...” ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
   - เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ยื่นข้อเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ...” ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
   - เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ประธานรัฐสภาแจ้งว่า “ร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ...”  มีรูปแบบและสาระส าคัญเป็นไปตามรูปแบบ
เสนอกฎหมาย   
   - เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เข้าพบหารือกับอนุกรรมาธิการศึกษา 
เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ าด้านเศรษฐกิจ วุฒิสภา  
(นายค านูญ สิทธิสมาน) 

กระบวนการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ยื่นค าขอเสนอ“ร่างพระราชบัญญัติการบริหาร 

จัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ...” และรายช่ือผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ จ านวน 12,000 รายช่ือ 
ต่อรัฐสภา (นพ.สกุจ อัถโถปกรณ์) ต่อมาวันที่ 25 กันยายน 2563 ประธานรัฐสภาประกาศรายช่ือ
ผู้เข้าช่ือเสนอ“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ...” ที่ถูกต้อง จ านวน 
11,143 รายช่ือ และเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ประธานรัฐสภาแจ้งว่า “ร่างพระราชบัญญัต ิ
                                                                                                     /การบริหารจัดการ... 
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การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ...” เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงิน จึงส่งให้
นายกรัฐมนตรีให้ค ารับรองภายใน 15 วัน  ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ประธานรัฐสภาแจ้ง
ว่า นายกรัฐมนตรีไม่สามารถให้ค ารับรองร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน  

    กระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
 การรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศ

สะอาด พ.ศ...” จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ดังน้ี 
  1) นายกรัฐมนตรีได้ส่ง “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศ

สะอาด พ.ศ...” ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
นายกรัฐมนตรี   

  2) ประธานรัฐสภาจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ  ตามมาตรา 
77 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 (ส าหรับประชาชน) ผ่านเว็บไซต์รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
ซึ่งในขณะน้ีได้ปิดรับฟังความเห็นแล้ว  

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

2. การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วย Happy Model (โมเดล อารมณ์ดี มีความสุข)  
2.1 โครงการการขับเคลื่อนการท่องเที ่ยวภายใต้ Wellness 

Tourism ด้วย Happy Model โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข 
    กิจกรรม 

1) สร้างความเข้าใจ Happy Model  โดยการจัดท า Workshop เพื่อสร้าง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Happy Model  ทุกจังหวัด และสร้างการพัฒนาการท่องเที่ยว
ตามแนวทาง Happy Model  ทั้ง 4 ด้าน กินดี อยู่ดี ออกก าลังดี แบ่งปันส่ิงดีๆ ในทุกจังหวัด 

2) พัฒนาสินค้าและบริการ  โดยสร้างต้นแบบการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อ
ยกระดับสินค้าและบริการจากอัตลักษณ์เดิมให้มีมูลค่าเพิ่มได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรใน Value Chain ท่องเที่ยวและบริการ
ให้มีความพร้อมเพื่อขับเคล่ือน Happy Model   

    งบประมาณ พ.ศ. 2564 : 200 ล้านบาท (มีเอกชนร่วมลงทุน) 
ผู้รับผิดชอบ : กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 

สิ่งส่งมอบ ปี 2564 :  
1) มีรายได้เข้าสู่พื้นที่น าร่องไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท 
2) พัฒนาก าลังคนที่เกี่ยวข้องกับ BCG สาขาก การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย 
3) สินค้าและบริการตามแนวคิด Happy Model เพื่อขับเคล่ือนให้เกิดการ

ปฏิบัติจริงในพื้นที่ 77 จังหวัด  
/4) พัฒนาเรื่องราว... 
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4) พัฒนาเรื่องราวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านให้เป็น Content  
ด้านการตลาดเพื่อน าไปใช้โปรโมต Happy Model ไม่น้อยกว่า 200 เรื่องต่อไป 

2.2 โครงการ Happy Story Campaign เพื่อโปรโมท Wellness  
Tourism   

     ความส าคัญ 
1) การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์คือการด าเนินธุรกิจของโลกในอนาคต ผลิตภัณฑ์และบริการดั้งเดิมจะต้อง
ปรับเปล่ียนเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ 

2) สร้างแบรนด์สินค้าไทยไปสู่ระดับโลกจากอัตลักษณ์ ความหลายหลาย
ทางวัฒนธรรม ประกอบกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญหาท้องถิ่น 

3) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่ือสร้างสรรค์ ข้อมูลเชิงวัฒนธรรมและการออกแบบ 
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถึงการบุรณการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 : 100 ล้านบาท (มีเอกชนร่วมลงทุน) 
         ผู้รับผิดชอบ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สิ่งส่งมอบ ปี 2564 : สร้าง Awareness ให้แก่คนไทยทุกคน (400 ล้าน 

Impression) และ  กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ 100 ล้านคน  เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ า
กว่า 1,000 ล้านบาท และรายงาน Social Media Impact สรุปรายได้จาก Pilot Project 

2.3 ผลการด าเนินการของหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy : 
BCG Model) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดี
บดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุม และผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม   

 ส าหรับสาขาท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มีการน าเสนอโครงการ
ปฏิบัติการเร่งรัด ( Quick Win Project)  โครงการการขับเคล่ือนการท่องเที่ยวภายใต้ Wellness 
Tourism ด้วย Happy Model โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข และโครงการ Happy Story Campaign 
เพื่อโปรโมท Wellness Tourism ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. เห็นชอบให้การบริหารพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว 
(Bio – Circular – Green Economy : BCG Model) เป็นวาระแห่งชาติ ประจ าปี 2564 – 2569  

 
 
 
 
 
 

/2.เห็นชอบให้... 
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2. เห็นชอบให้ด าเนินโครงการปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win Project) โดยให้
ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันขับเคล่ือนโครงการการขับเคล่ือนการท่องเที่ยวภายใต้ Wellness 
Tourism ด้วย Happy Model โมเดลอารมณ์ดีมีความสุข และโครงการ Happy Story Campaign 
เพื่อโปรโมท Wellness Tourism โดยร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  และกระทรวงวัฒนธรรม 

โดยในขั้นตอนต่อไป หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะได้จัดท ารายละเอียด
โครงการดังกล่าวเสนอให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่อไป 

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

  4.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
 (1) สรุปข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พิจารณาจากข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 212,191 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของประเทศที่มีมูลค่า 16,365,574 ล้านบาท ค่าเฉล่ียต่อหัว 
เท่ากับ 89,446 บาทต่อปี 

จังหวัดเชียงราย มูลค่า 110,815 ล้านบาท 0.68% ของประเทศ 52.2%       
ของกลุ่มจังหวัด ฯ 

จังหวัดพะเยา มูลค่า 37,298 ล้านบาท 0.23% ของประเทศ 17.6%        
ของกลุ่มจังหวัด ฯ 

จังหวัดแพร่  มูลค่า 30,403 ล้านบาท 0.19% ของประเทศ 14.3%             
ของกลุ่มจังหวัด ฯ  

จังหวัดน่าน มูลค่า 33,674 ล้านบาท 0.21% ของประเทศ 15.9%          
ของกลุ่มจังหวัด ฯ 

ส าหรับโครงสร้างเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2561
แบ่งเป็น ภาคบริการ มูลค่า 131 ,489 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.0 ภาคเกษตร               
มูลค่า 62,003 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.2 และภาคอุตสาหกรรม มูลค่า 18,700 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 8.8 

(2) ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2           
เดือนตุลาคม 2563 แยกรายจังหวัด ดังนี้  

จังหวัดเชียงราย  
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายโดยรวมหดตัว โดยเครื่องช้ีเศรษฐกิจด้านการ

ผลิตหดตัวต่อเน่ือง ตามการหดตัวของทุกภาคการผลิต ส าหรับด้านการใช้จ่ายขยายตัว  
 
 

/จังหวัดพะเยา... 
 
 

นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์
ส านักงานคลังจังหวัดเชียงราย  
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จังหวัดพะเยา  
เศรษฐกิจจังหวัดพะเยาโดยรวมหดตัว จากเครื่องช้ีด้านการผลิตที่หดตัว 

จากภาคเกษตรกรรม ในขณะที่ด้านการใช้จ่ายขยายตัว จากการค้าชายแดน การบริโภคภาคเอกชน 
การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ 

จังหวัดแพร่  
เศรษฐกิจจังหวัดแพร่โดยรวมหดตัว จากเครื่องช้ี ด้านการผลิตที่หดตัว  

จากภาคบริการ ขณะที่ด้านการใช้จ่ายขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุน
ภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ 

จังหวัดน่าน 
เศรษฐกิจจังหวัดน่านโดยรวมขยายตัว จากปัจจัยด้านการผลิตขยายตัว 

ตามเครื่องช้ีดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ ด้านการใช้จ่ายขยายตัว  
จากการใช้จ่ายภาครัฐ การค้าชายแดน การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน 

 (3) ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564  
รายจังหวัด ไตรมาสที่ 4/2563 ณ เดือนธันวาคม 2563  

จังหวัดเชียงราย  
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว โดยเป็นผลจาก

การขยายตัวของภาคบริการภาคเกษตร การบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และ  
การลงทุนภาคเอกชน เป็นส าคัญ (ปี 2563 -8.6% / ปี 2564 +4.9%) 

จังหวัดพะเยา  
เศรษฐกิจจังหวัดพะเยาในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว โดยด้านการผลิตขยายตัว 

จากภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ด้านการใช้จ่ายขยายตัว จากการใช้จ่ายภาครัฐ 
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน  (ปี 2563 – 3.3 % / ปี 2564 + 2.1 %) 

จังหวัดแพร่  
เศรษฐกิจจังหวัดแพร่ในปี 2564 คาดว่าจะ ขยายตัว โดยได้รับแรงหนุนทั้ง

ด้านการผลิตและการใช้จ่าย (ปี 2563 -2.7 % / ปี 2564 +1.3 %)  
จังหวัดน่าน 
เศรษฐกิจจังหวัดน่านในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว เป็นผลจากทั้งด้าน 

การผลิตและด้านการบริโภคที่คาดว่าจะขยายตัว (ปี 2563 - 3.9 % / ปี 2564 + 2.6 %) 

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

  4.3 รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 (1) จังหวัดเชียงราย 

- อัตราการเข้าพัก :  40 - 45 % 
     

/การสร้างความเช่ือมั่น... 
 

นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน
ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย 
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 - การสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว  : เน่ืองจากสถานการณ์ 
ผู้ติดเช้ือโควิดคงที่เป็น 0 ไม่มีผู้ติดเช้ือเพิ่มเติม ท าให้บรรยากาศด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงรายกระเตื้องขึ้นจากเดือนที่แล้วประกอบกับเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง 

 - กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว :   
   - งาน “Village of illumination” เทศกาลประดับไฟ สุดตระการตา

ใหญ่สุดในอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองเชียงราย ต้อนรับปี 2021 ณ  สิงห์ปาร์ค 
เชียงราย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 

- งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17 วันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 10 
มกราคม 2564 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย 

     - งานมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงรายมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 
2020 (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2020) ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
ถึง 10 มกราคม 2564 ณ สวนไม้งามริมน้ ากก 

 (2) จังหวัดพะเยา 
      - อัตราการเข้าพัก :  30-35 % สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของ

จังหวัดพะเยาเดือนมกราคมลดลงจากปีที่แล้วในเดือนเดียวกันเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19  
และลดลงจากเดือนที่ผ่านมาเน่ืองจากกลับมามีผู้ติดเช้ืออีกครั้งจ านวน 1 คน ในช่วง
ปลายปีท าให้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวกลับมาซบเซาอีกระรอกในช่วงต้นเดือน
ธันวาคม 

- การสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว : รณรงค์ท าความสะอาดเมือง 
พ่นแอลกอฮอล์ สถานการณ์เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 มาจนถึงเข้า
เดือนมกราคม 2564 เน่ืองจากไม่มีผู้ติดเช้ือเพิ่มเติม บวกกับเป็นช่วงฤดูหนาวและเป็นช่วง
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาเพื่อ
สัมผัสอากาศหนาวและท่องเที่ยวบรรยากาศภูเขา โดยเฉพาะภูลังกา 

- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว :   
- ไร่เคียงตะวัน บ้านค่าบน ต าบลป่าซาง อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

ปลูกทานตะวันดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ครอบครัวและชุมชน 
- คาเฟ่เปิดใหม่จ านวนมากเช่น Le'moon cafe เลอมูนคาเฟ่, Mother's 

Heart Cafe&Farm คาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาติ, เธอ ฉัน ฟาร์ม ฝัน Café พะเยา  
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ อ.แม่ใจ คาเฟ่สุดชิว บรรยากาศดี มีที่ถ่ายรูปเยอะ , ไร่ภูกลองฮิลล์
ดอกคัตเตอร์ก าลังบานสะพรั่ง ในช่วงน้ี, แลนด์มาร์คแห่งใหม่สวนขวัญ สวนดอกไม้ ในตัว
เมืองพะเยา เปิดวันแรก 16 ม.ค.2564 

 
 
 
 
 

/(3) จังหวัดแพร่... 
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(3) จังหวัดแพร่  
- อัตราการเข้าพัก :  40 - 45 % อัตราการเข้าพักลดลงจากเดือนเดียวกัน

ในปีที่แล้ว และลดลงจากเดือนที่แล้ว เน่ืองจากสถานการณ์โควิด - 19 
- การสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเที่ยว : ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทาง

มายังจังหวัดแพร่อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากจังหวัดแพร่ไม่มีผู้ติดเช้ือโควิด - 19 ส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน คู่รัก การเดินทางส่วนใหญ่จะนิยมเดินทาง
โดยรถส่วนบุคคลมีทั้งมาแบบไป-กลับ และพักค้าง ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวในวันหยุดยาว 
ส่วนมากนิยมเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและร้านคาเฟ่ต่าง ๆ 

- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว :   
    - วัดพระธาตุช่อแฮนักท่องเที่ยว ร่วมท าบุญวันขึ้นปีใหม่แบบ New Normal 

เป็นจ านวนมาก 
- มีการโปรโมทแคมเปญ “แพร่ เที่ยว แพร่ “ยิ่งรู้จักยิ่งรักแป้ ตอนที่ 53 

เที่ยวสุขใจ ปลอดภัย ใส่ใจ  
(4) จังหวัดน่าน  

- อัตราการเข้าพัก :  10 %  
    - การสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว : จังหวัดน่าน ขอความร่วมมือ  

เรื่อง การรักษาบรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยวและการติดต่อธุรกิจในจังหวัดน่าน ขอความ
ร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สายการบิน และผู้ประกอบการบริการรถเช่าในจังหวัดน่าน 
พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเส่ียงสูงและไม่
สามารถเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านได้ อันเน่ืองมาจากประกาศจังหวัดน่าน ข้างตัน เช่น การยกเลิก 
/ ขอคืนเงิน / ขอเล่ือนค่าเช่าที่พัก หรือการยกเลิก / ขอคืนเงิน /ขอเล่ือนตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือ
การยกเลิกขอคืนเงิน / ขอเล่ือนบริการรถเช่า เป็นต้น 

- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว : งดกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม  
พ.ศ.2564 จนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย 

 (2) สรุปจ านวนผู้มาเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) (ม.ค-ต.ค.2562/2563) 

ตารางแสดงจ านวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด(2562/2563) (คน) 

จังหวัด จ านวนผู้เย่ียมเยือนทั้งหมด (คน) 

2563 (P) 2562 (R) %การเปลี่ยนแปลง 

เชียงราย 2,173,683 3,729,148 -41.71 

พะเยา 411,082 657,377 -37.47 

แพร่ 514,970 865,646 -40.51 

น่าน 645,167 953,895 -32.36 

รวมท้ังหมด 3,744,902 6,206,066 -38.01 
/ตารางแสดงรายได้... 
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        ตารางแสดงรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด 2562 - 2563(ล้านบาท) 

จังหวัด รายได้จากผู้เย่ียมเยือน (ล้านบาท) 

2563 (P) 2562 (R) %การเปลี่ยนแปลง 

เชียงราย 14,950 29,292 -48.96 

พะเยา 7,702 27,157 -71.64 

แพร่ 18,236 68,366 -73.33 

น่าน 5,377 22,073 -75.64 

รวมท้ังหมด 18,324 35,180 -44.17 

 

(3) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 

          3.1 ปัจจัยด้านบวก 
       1. สภาพภูมิประเทศทางธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ อากาศหนาว 

       2. สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ สวยงาม ศิลปวัฒนธรรมอันอ่อนช้อยงดงาม 
           3. กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
           4. การเดินทางที่สะดวกสบาย 
          5.  ความคุ้มค่าของเงิน 

             3.2  ปัจจัยด้านลบ 
           1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ า 
            2. ปัจจัยเงินบาทแข็งตัว 
            3. ปัจจัยหมอกควันไฟป่า 
           4. ปัจจัยการเกิดโรคระบาดโควิด - 19 
            3.3 ข้อเสนอแนะ 

1. นโยบายในการเพิ่ม Demand ของตลาด เช่น เราเที่ยวด้วยกัน  
ก าลังใจและอ่ืนๆที่ต้องท าต่อเน่ืองจนถึงปลายปี 2564 

2. ภาครัฐต้องมีนโยบายจ้างแรงงานภาคการท่องเที่ยวเพื่อบรรเทา
ผู้ประกอบการเพื่อลดการจ้างงาน  มีการลดการจ้างงานประมาณร้อยละ 30 

3. มีแผนงานโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านท่องเที่ยวทุกมิติ  อาทิ  
โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาบุคลากร ด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ ด้านการ
บริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงหรือปัจจัยภายนอกที่
นอกเหนือการควบคุม 

 
/4.ภาครัฐ... 
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นางสาวณิชชา ปัญญาบุญ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

 

4. ภาครัฐต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้มีการจัดประชุมสัมมนา อบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ือง 

5. มีนโยบายสนับสนุนด้านการเงินต่อผู้ประกอบการ เน่ืองจากมี 
รายได้ลดลง 

 

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  4.4 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

      (1) สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

           (1.1) คุณภาพอากาศ PM 2.5 (ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5) ค่าสูงสุดใน
แต่ละจังหวัดของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่เกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) โดยจังหวัดเชียงรายเกินมาตรฐานอยู่
ที่ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, จังหวัดพะเยาเกินมาตรฐานอยู่ที่ 83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร,  จังหวัดแพร่เกินมาตรฐานอยู่ที่ 65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และจังหวัดน่านเกิน
มาตรฐานอยู่ที่ 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 
 
 
 
(ตารางที่ 1.1) ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 (PM 2.5) เปรียบเทียบค่าสูงสุด (มคก./ลบ.ม.) 

4 จังหวัดภาคเหนือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 
 (1.2) จ านวนวันที่ PM 2.5 เกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) โดยจังหวัดเชียงรายเกินมาตรฐานอยู่ที่ 
15 วัน,  จังหวัดพะเยาเกินมาตรฐานอยู่ที่ 27 วัน, จังหวัดแพร่เกินมาตรฐานอยู่ที่ 12 วัน และ
จังหวัดน่านเกินมาตรฐานอยู่ที่ 7 วัน 

 
 
 
 
 

(ตารางที่ 1.2) ฝุ่นละอองขนาดเลก็ไม่เกิน 2.5 (PM 2.5) เปรียบเทยีบจ านวนวันที่เกิน
มาตรฐาน 4 จงัหวัดภาคเหนือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 
/(1.3) เปรียบเทียบจุดความร้อนสะสม... 

จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
ค่าสูงสุด (มคก./ลบ.ม.)  79 83 65 55 

จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
จ านวนวันที่เกิน

มาตรฐาน 
15 17 12 7 



- 19 - 
 

 (1.3) เปรียบเทียบจุดความร้อนสะสมจากดาวเทียมระบบ VIIRS เปรียบเทียบ  
4 จังหวัดภาคเหนือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์   
พ.ศ. 2564) 

จากการเปรียบเทียบจุดความร้อนสะสม จากดาวเทียมระบบ VIIRS  (ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2564) พบว่าพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจุดความร้อน
สะสมลดลงจากปี พ.ศ. 2563 โดยจังหวัดที่มีจุดความร้อนสะสมลดลงมากที่สุดได้แก่จังหวัดน่าน
ลดลง 355.04 (238 จุด) , จังหวัดแพร่ ลดลงร้อยละ 226.05 (380 จุด), จังหวัดพะเยา 
ลดลงร้อยละ 28.09 (566 จุด) และจังหวัดเชียงรายลดลงร้อยละ 12.46 (610 จุด) 

 (1.4) เปรียบเทียบจุดความร้อนสะสมจากดาวเทียมระบบ VIIRS 4 จังหวัด
ภาคเหนือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  ระหว่างปีพ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 
พฤษภาคม) และปีพ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์)  

จากการเปรียบเทียบจุดความร้อนสะสมจากดาวเทียมระบบ VIIRS พบว่า 
ในปีพ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม) พื้นที่จังหวัดเชียงรายมีจุดความร้อน
สะสมเป็นจ านวน 7,391 จุด, จังหวัดพะเยา 3,929 จุด, จังหวัดแพร่ 5,169 จุด และจังหวัดน่าน 
7,523 จุด ส่วนในปีพ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์) พื้นที่จังหวัด
เชียงรายมีจุดความร้อนสะสมเป็นจ านวน 610 จุด, จังหวัดพะเยา 563 จุด, จังหวัดแพร่ 380 จุด 
และจังหวัดน่าน 256 จุด 

(2) สรุปผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

 จังหวัดเชียงราย 
 - ประกาศห้ามเผาในท่ีโล่งทุกชนิด “90 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัด

เชียงราย” ระหว่างวันที ่1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 
 - สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์  

  - ประสานพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ 
  - เข้าพื้นที่ตรวจสอบควบคุมไฟป่าและรายงานสถานการณ์ 
 - ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ ในช่วงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 (ทั้งช่วงก่อนเกิดภัย ขยะเกิดภัย และหลังเกิดภัย) มาตรการภายใต้
แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ได้แก่  

• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
1) จังหวัดเชียงรายได้ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล สถานการณ์ PM 2.5  

ที่เกิดขึ้นในปี 2563 และการด าเนินการที่ผ่านมา เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่
ผ่านมา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการ ดังน้ี 

- จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ปี 2563 – 2564 และแต่งตั้งคณะท างานติดตามสถานการณ์
และขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงราย ปี 2563 - 2564 

 
/จัดท าแผน... 
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- จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง
ในพื้นที่ภาคเหนือปี 2564 จังหวัดเชียงราย  

- จัดท าข้อมูลพื้นที่เส่ียงการเผาระดับต าบลจังหวัดเชียงราย เพื่อประกอบการวาง
แผนการด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า 

 2) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินและจัดท าแผนเผชิญเหตุ/แผนตอบ
โต้สถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 • มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งก าเนิด) 
- ควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ : โดยส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสถานี 

ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงรายในการตรวจจับรถควันด า 
- ควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โล่ง : ทางหลวงฯ/อปท./ปกครอง/เกษตร  
- ควบคุมและลดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมจังหวัดฯ ควบคุมการปล่อยมลพิษ

ที่เกิดจากการเผาไหม้จากโรงงานอุตสาหกรรม 
- ควบคุมและลดมลพิษจากภาคครัวเรือน : พลังงานจังหวัดฯ สนับสนุนการใช้พลังสะอาดใน

ครัวเรือน /พัฒนาและส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มและเตาปิ้งย่างลอดมลพิษ/พัฒนาและส่งเสริมการใช้
เตาเผาอิฐและถ่านปลอดมลพิษ 

• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ 
จังหวัดเชียงรายร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบ การตรวจวิเคราะห์ และนวัตกรรม เพื่อลด
มลพิษทางอากาศเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ รวมถึงเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้  เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พัฒนาการใช้
แอพพลิเคช่ัน “ยักษ์ขาว” ในการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ การท าเครื่องกรองอากาศ DIY 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นต้น 

 จังหวัดพะเยา 
  1. มาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น

ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดพะเยา ในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 
เมษายน 2564 ดังนี้ 

  การควบคุมการเข้าป่า 
   1.1 หน่วยงานสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และ

หน่วยงานกรมป่าไม้ที่รับผิดชอบพื้นที่ ให้ประกาศควบคุมการเข้าป่า โดยให้เข้าป่าได้ตามปกติ  
แต่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเข้าป่าได้  หากเข้าป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามกฎหมาย 

    1.2 การขออนุญาตเข้าป่า ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องเข้าป่าให้ลงทะเบียนเพื่อ
เป็นผู้มีสิทธิเข้าป่า ผ่านที่ท าการปกครองอ าเภอ จากน้ันที่ท าการปกครองอ าเภอส่งรายช่ือให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในพื้นที่ โดยการแจ้งเข้า-ออกพื้นที่ป่าแต่ละครั้ง ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าป่าแล้ว
เท่าน้ัน จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าพื้นที่ป่าได้ โดยต้องลงช่ือแจ้งเข้า-ออกพื้นที่ป่าก่อนเข้าพื้นที่ป่าแต่ละครั้ง
ตามจุด ลงช่ือ ดังน้ี จุดที่หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่จัดตั้งขึ้น /จุดที่รับผิดชอบโดยชุดเฝ้าระวัง
ลาดตระเวนและดับไฟโดยชุมชน จ านวน 464 จุดที่กระจายอยู่ตามเส้นทางเข้า - ออกพื้นที่ป่าทุกอ าเภอ
ทั่วจังหวัด 

/2. มาตรการเมื่อเกิดไฟป่า... 
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2. มาตรการเม่ือเกิดไฟป่า และการบังคับใช้กฎหมาย 
       2.1 เมื่อเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ป่า 

 - ให้ระงับการอนุญาตเข้าพื้นที่ป่าบริเวณน้ันช่ัวคราว  
        - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่แจ้งความด าเนินคดี 
        - เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องรับแจ้งความด าเนินคดี 
         - เจ้าหน้าที่ต ารวจออกไปสืบสวนในชุมชนใกล้เคียงบริเวณที่เกิดเหตุ หรือ

น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องทุกครั้ง โดยให้คนในชุมชนได้เห็นและทราบว่ามีการออกด าเนินการสืบสวนหาตัว
ผู้กระท าผิดในชุมชนทุกครั้ง เมื่อเกิดการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่ต่างๆ  

   2.2 คณะท างานฝ่ายกฎหมายมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการ
เผาในท้องที่จังหวัดพะเยา ห้วง 90 วัน (1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564) 

 จังหวัดแพร่ 
 การด าเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จั งหวัดแพร่  โดยมีกลไก

ความส าเร็จจังหวัดแพร่ไร้หมอกควัน ดังน้ี  
 1. กลไกด้านการบริหารจัดการ 
  ระดับจังหวัด  
  1) ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
  2) บัญชาการเหตุการณ์ Single Command โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
  3) ตั้งศูนย์อ านวยการและส่ังการจังหวัด (War Room)  
  4) ติดตาม ตรวจสอบ รายงานจุดความร้อนและคุณภาพอากาศ ด้วยระบบ Online  
  5) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการท างาน 
  6) มีมาตรการ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 
  7) ออก ค าส่ัง/ประกาศ อย่างทันต่อเหตุการณ์ 
  8) วิเคราะห์ปัญหาทุกวัน ทุกสัปดาห์ 
  9) ใช้โดรน พารามอเตอร์ ลาดตระเวน ดับไฟ 
  10) มีสถานที่รองรับผู้รับผลกระทบในทุกพื้นที่  
       ระดับอ าเภอ 
  1) ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
  2) บัญชาการเหตุการณ์ Single Command โดยนายอ าเภอ 
  3) รายงานจุดความร้อนทุกพื้นที่ ทุกวัน 
  4) รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ทุกวัน 
  5) จัดท าทะเบียนกลุ่มเส่ียง พื้นที่เส่ียง 
  6) รวบรวม วิเคราะห์ แก้ปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่  
        
 
 
 

/ระดับต าบล... 
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 ระดับต าบล 
  1) ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินต าบล 
 2) บัญชาการเหตุการณ์ Single Command  โดยมี อปท. 
 3) รายงานจุดความร้อนทุกพื้นที่ ทุกวัน 
  4) รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ทุกวัน  
  5) จัดท าทะเบียนกลุ่มเส่ียง พื้นที่เส่ียง  
  6) ตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง 
  7) กรณีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ให้ฉีดพ่นน้ าฝอยละอองทันที 
       ระดับหมู่บ้าน 
  คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดชุดราษฎรจิดอาสา ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวัง 

ลาดตระเวน และดับไฟในพื้นที่ 
  2. กลไกด้านทีมประชารัฐ : รัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ประชาชน 
  ระดับจังหวัด 
 1) ป้องกันควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5 จากรถควันด า โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง 
 2) ฉีดพ่นฝอนละอองน้ าในอากาศ 
 3) Car Free Day กรณีวิกฤตหมอกควัน 
 ระดับอ าเภอ : สนับสนุนต าบล หมู่บ้าน ดับไฟ 
  ระดับต าบล : อปท. จัดชุดลาดตระเวน เฝ้าระวัง-ดับไฟ สนับสนุนอุปกรณ์ รถน้ า 
  ระดับหมู่บ้าน : ลาดตระเวน เฝ้าระวัง-ดับไฟ ท าแนวกันไฟ ตั้งจุดสกัด คัดกรอง

คนเข้าป่าดูแล  พื้นที่เส่ียงไม่เผาป่าและที่โล่งในช่วงวิกฤตหมอกควัน 
  ระดับครัวเรือน 
 1) ไม่เผาขยะ ใบไม้ หญ้า ในบ้าน ไร่ สวน ทุ่งนา  
 2) น าเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ไถกลบแทนการเผา 
 3) คัดแยกขยะ ก าจัดอย่างถูกต้อง 
      ภาคเอกชน 
 1) จัดตั้งกองทุน เสบียงอาหาร จัดหา โดรน พารามอเตอร์  
 2) ผู้ประกอบการลดการสร้างฝุ่นละออง 
 3) แจ้งเหตุการณ์เผาในที่โล่ง ช่วยประชาสัมพันธ์ 
 4) หาตลาดรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ 
  3. กลไกด้านการประชาสัมพันธ์ : สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก 
 
        
 
 
 
 

/ระดับจังหวัด... 
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 ระดับจังหวัด 
  1) มอบหมายให้ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่เป็นหน่วยงานหลักในการ

ส่ือสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
 2) หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ เผยแร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างองค์ความรู้ สร้าง

ความเข้าใจ 
 3) มีการรายงานสถานการณ์หมอกควัน ฝุ่นละออง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ประชาชนทราบเป็นประจ าทุกวัน 
   ระดับอ าเภอ 
  1) ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ผู้ดูแล

หอกระจายข่าว เสียงตามสายในหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือทุกช่องทาง เช่น วิทยุ ชุมชน หอ
กระจายข่าว เสียงตามสาย Line , Facebook 

  2) จัดประชุม อบรม ให้กับผู้น าชุมชน กลุ่มเส่ียง จิตอาสา 
   3) เคาะประตูบ้านสร้างความร่วมมือ  
       ระดับต าบล 
 1) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่ือสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ าเสมอ

ผ่านทุกช่องทาง 
  2) จัดประชุม อบรมให้กับผู้น าชุมชน กลุ่มเส่ียง จิตอาสา 
       ระดับหมู่บ้าน 
    ผู้น าชุมชนหรือผู้ประกาศข่าว มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารผ่านส่ือใน

พื้นที่ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย 
  4. กลไกด้านการลดปริมาณเชื้อเพลิง 
        พื้นที่ป่า 
  1) บริหารจัดการเช้ือเพลิง ก่อน-หลัง ช่วงวิกฤตหมอกควัน ตามหลักวิชาการ 
  2) ชิงเก็บ ลดเผา รวบรวมใบไม้ออกจากพื้นที่ป่า น าไปใช้ประโยชน์ 
  3) จัดท าแนวกันไฟ พื้นที่เส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 

พื้นที่การเกษตร / สปก. 
  1) บริหารจัดการเช้ือเพลิง ก่อน-หลัง ช่วงวิกฤตหมอกควัน พื้นที่ราบ เน้นการไถกลบ 
  2) จัดท าธนาคารใบไม้ในทุกหมู่บ้านชุมชน  
       พื้นที่ริมทางหลวง 
  1) บริหารจัดการเช้ือเพลิง ก่อน-หลัง ช่วงวิกฤตหมอกควัน  
  2) ห้ามเผากิ่งไม้ ใบหญ้า สองข้างทาง ช่วงวิกฤตหมอกควัน 
       พื้นที่ชุมชน/เมือง 
  1) ไม่มีการเผาขยะ กิ่งไม้ ใบหญ้า ในพื้นที่ชุมชนและบริเวณบ่อขยะ   
  2) จัดท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพจากใบหญ้า  
  ครัวเรือน 
  ท าการเกษตรปลอดการเผา ไถกลบเช้ือเพลิงชีวมวล ท าปุ๋ย ถ่านอัดแท่ง อาหารสัตว์ 
 

/จังหวัดน่าน... 
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 จังหวัดน่าน 
1. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหา

มลพิษด้านฝุ่นละออง 
    1.1 ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการ

ด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่ผ่านมา 
    1.2 เร่งรัดด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหา

มลพิษด้านฝุ่นละออง โดยเฉพาะการส่ือสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
และการควบคุมฝุ่นละอองจากทุกแหล่งก าเนิด 

    1.3 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดน่าน พ.ศ.2564 

     1.4 จัดตั้งศูนย์อ านวยการและแต่งตั้งคณะท างานศูนย์อ านวยการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน 

     1.5 การประชุมทางไกลร่วมกับ ทส. และ ทภ. 3 (VTC) 
2. การสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้ประชาชน 

     - จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีหลายภาษา หลายช่อง
ทางการส่ือสาร เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     - ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้เข้าถึงระดับหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดทั้งปีในช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเร่งสร้างการรับรู้กระตุ้น
จิตส านึกในการรักและดูแลป่าไม้ลดและงดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตร 

     - ให้เจ้าหน้าที่จิตอาสา และอาสาสมัคร ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน/ผู้น าชุมชน 
เพื่อท าความเข้าใจ รับฟังข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือกับชาวบ้าน 

     - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างการรับรู้และกระตุ้น จิตส านึกใน
โรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชน/หมู่บ้าน 

3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
      - จัดเวทีหารือ/สร้างกลไกเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปฏิบัติและประเมินผล 
      - พัฒนาบุคลากร/วิทยากร ในการให้ความรู้กับชาวบ้านในการจัดการเศษ

วัสดุลดการเผาทั้งในและนอกพื้นที่ป่าและร่วมเป็นเครือข่ายลดและป้องกันการเผาและไฟป่า 
      - สร้างแนวร่วมและขยายผลชุมชน/เครือข่ายหมู่บ้านในการจัดการไฟป่า 

อนุรักษ์ป่า และอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยเฉพาะชุมชนติดป่า 
 4. การส่งเสริมการใช้ข้อมูล ทางวิชาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ไฟป่าและฝุ่นละออง 
     - ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่า และฝุ่นละอองและ

รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สาธารณชนได้ทราบเป็นประจ าทุกวันอย่างต่อเน่ือง 
     - ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักสร้างการมีส่วนร่วม  

และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องทั้งการดูแลตนเองและการลดแหล่งก าเนิดฝุ่นละออง 
 

/5. การบัญชาการ... 
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 5. การบัญชาการและบูรณาการทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องบัญชาการ
เหตุการณ์ในรูปแบบ Single Command ตามกลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 ทั้งระดับชาติระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 

      - จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แจ้งเตือน และ
กระจายข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละออง และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ โดยท างานร่วมกับ
ส่ือมวลชน และภาคีเครือข่าย 

 6. การป้องกัน เฝ้าระวัง และดับไฟ 
     - ด าเนินมาตรการเพิ่มความชุ่มช้ืนให้พื้นที่ป่า โดยการสร้างฝายป่าเปียก การ

พัฒนาแหล่งน้ า และอ่ืน ๆ 
     - บริหารจัดการเช้ือเพลิงจากพื้นที่ป่าเพื่อน ามาใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วม 
     - ปรับเปล่ียนการเกษตรไปสู่เกษตรปลอดการเผา เกษตรอินทรีย์และเกษตรที่

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมตลาดผลผลิตทางการเกษตรปลอดการเผา 
 7. การใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจและการบังคับใช้กฎหมาย 
      - ใช้มาตรการจูงใจ เช่น การให้รางวัลหมู่บ้าน/ชุมชน/พื้นที่ต้นแบบที่

ประสบผลส าเร็จหรือเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง 
  8. การบรรเทาผลกระทบจากหมอกควันและการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

ข้ามแดน 
  9. การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ 
       - จั งหวัด เป็ นหน่วยงานหลักในการบู รณาการแก้ ไขและฟื้ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า/การบุกรุก เช่น การปลูกป่า
ทดแทน 

 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ           
 

  4.5 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจาก                  

จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนแล้วยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ รวมไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมของระดับพ้ืนที่เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ สถานการณ์        
การแพร่ระบาดในปัจจุบันมีข้อมูล ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) 

 
 
 
 

/(1) สถานการณ์ผู้ติดเช้ือ... 
 
 
 

นายหณุสิทธ์ิ เหมืองหม้อ              
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย 
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ดร.อนุรัตน์ อินทร  
ประธานหอการค้าจังหวัด
เชียงราย 

(1) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับโลก 
  

ผู้ป่วยยืนยัน (ราย) หายป่วย (ราย) อยู่ระหว่างรักษา (ราย) เสียชีวิต (ราย) 
110,022,108 84,837,596 22,756,713 2,428,358 
 ร้อยละ 77.11 % ร้อยละ 20.68 % ร้อยละ 2.21% 

 (2) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับประเทศ 
  

ผู้ป่วยยืนยัน (ราย) หายป่วย (ราย) อยู่ระหว่างรักษา (ราย) เสียชีวิต (ราย) 
24,786 23,563 1,141 82 
 ร้อยละ 95.07 % ร้อยละ 4.60 % ร้อยละ 0.33 % 

 (3) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับกลุ่มจังหวัด 
  3.1 จ านวนผู้ป่วย COVID – 19 ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
            (ยอดสะสม นับถึง 16 กุมภาพันธ์ 2564) 

  

จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่  น่าน กลุ่มจังหวัด 
จ านวนผู้ป่วย     74    4   1    1 80 

3.2 จ านวนผู้ป่วย COVID – 19 (ระลอกใหม่) 4 จังหวัด (ภาคเหนือตอนบน 2) 
ยอดสะสม ระหว่าง วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 

จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่  น่าน กลุ่มจังหวัด 
จ านวนผู้ป่วย     1    1   0    1 3 

 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาของเอกชน 
 1. ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหอการค้ากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 /สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ
ตอนบน 2  งบประมาณ 3,000,000 บาท  

หน่วยด าเนินการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดเชียงราย 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคล่ือนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือตอนบน 2  
ซึ่งการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) 
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อันประกอบด้วย 
               

/จังหวัดเชียงราย... 
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นายวีรชัย ประเสริฐโส 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์     
การพัฒนาภาคเหนือ 

นางณัฐพร มหาไพบูลย์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงราย 

จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โดยประตูการค้าของประเทศไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยด่านชายแดนที่ส าคัญ ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่สาย ด่าน
ศุลกากรเชียงแสน ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น และด่านชายแดนบ้านฮวก โดย
ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดมีการน าเข้าสินค้ามูลค่ากว่า 32,023 ล้านบาท และส่งออกสินค้า
มูลค่ากว่า 42,756 ล้านบาท แต่หากพิจารณาข้อมูลด้านการส่งออกแล้วจะพบว่าสินค้าส่งออก
หลัก เช่น ยานยนต์และช้ินส่วน สินค้าเกษตร ซึ่งสินค้าเหล่าน้ีผลิตจากต่างพื้นที่  แต่ใช้การขนส่ง
และล าเลียงผ่านจังหวัดชายแดนสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดชายแดน และชุมชนแถบชายแดนยังไม่ได้รับประโยชน์จากการค้าชายแดนที่เกิดขึ้น
อย่างที่ควรจะเป็น ดังน้ันเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหรือนักธุรกิจรุ่นใหม่ใช้เป็นฐานข้อมูลเช่ือมโยง
การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านจึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท าฐานข้อมูลการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อยกระดับขีดความสามารถการค้า
ชายแดนและเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออกต่อไป 

  ขอแก้ไขเอกสารโครงการข้อ 8 เน่ืองจากระยะเวลาที่จ ากัดจึงไม่สามารถด าเนินการเสริม
ศักยภาพของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้คณะท างาน
การตลาดจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) เช่ือมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรที่ส าคัญ/ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และขอปรับแก้ไขงบประมาณ
จากงบประมาณ 3,000,000 บาท เป็น 1,200,000 บาท โดยประกอบด้วยกิจกรรม  
(1) กิจกรรมการส ารวจข้อมูลการน าเข้าและส่งออกสินค้าของด่านศุลกากรของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมและระบบ
สารสนเทศการค้าชายแดน/ผ่านแดน (3) กิจกรรมเช่ือมโยงสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

  มีข้อสังเกต ตัวช้ีวัด “มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 3” 
ซึ่งงบประมาณจ านวนน้ี ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าวได้ เห็นควรให้ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดเชียงรายปรับตัวช้ีวัดดังกล่าวให้ชัดเจน 

 ประเด็นการพิจารณา  
 เนื่องจากลักษณะกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคเหนือตอนบน 2  มีความสอดคล้องกับ โครงการซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (Y2) จึงเห็นควรมอบหมายส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดเชียงรายร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงรายในการพิจารณาปรับปรุง
รายละเอียดเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พิจารณาต่อไป 

 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม     เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

/นายเกรียงไกร... 
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นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์  
ประธานสภาอุตสาหกรรม 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

นายฉัตรชัย 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 

นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์  
ประธานสภาอุตสาหกรรม 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

นายวีรชัย ประเสริฐโส 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์     
การพัฒนาภาคเหนือ 

1.2 โครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์  งบประมาณ 24,000,000 บาท 
(ด าเนินการปีงบประมาณ 2565 – 2568 ปีละ 6,000,000 บาท)  
 หน่วยด าเนินการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และพฤติกรรม 
การบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการและ
เกษตรกรด้านการบริหารจัดการผลผลิตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวจนถึงการบรรจุ
หีบห่อ  รวมถึงการสร้างแบรนด์  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตลาด จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าได้เป็นอย่างด ี 

        กิจกรรมในโครงการได้หารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 2 รายละเอียด
ประกอบด้วย การอบรมผู้ประกอบการ การพัฒนาแปรรูป (R&D) นวัตกรรม BCG ผู้ประกอบการ คัดเลือก 
150 ราย ใน 4 จังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย 50 คน พะเยา 30 คน 
แพร่ 40 คน และน่าน 30 คน) โดยผู้ประกอบการ เป็น SME ผู้ผลิต และส่วนใหญ่
อยู่ในภาคการเกษตร ในโครงการจะใช้เรื่องการศึกษาเชิงลึก เพราะเป็นเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูง 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อจูงใจในการน าเสนอออนไลน์ และการไปน าเสนอนิทรรศการขนาดใหญ่
ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/กระทรวงอุตสาหกรรมจัด (Expo) ต่อไป  

 คาดว่างบประมาณปี พ.ศ. 2565 คงไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ซึ่งได้รับแจ้งจาก 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ เสนอแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
พ.ศ. 2566 โดยโครงการไม่ ได้ ใช้งบประมาณปีละ 20 ล้าน แต่ด าเนินการเป็นรายปี  
(ปีละ 6,000,000 บาท) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีงบเหลือจ่าย ฯ ขอให้กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการน้ี เน่ืองจากปัญหาดังกล่าว  
ในระยะเวลา 2 ปีต่อไปอาจจะไม่สามารถด าเนินการได้  

  การด าเนินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแผน ฯ  
และกรอบวงเงินเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้น าโครงการน้ีไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (พ.ศ. 2566 – 2570) ต่อไป ส่วนการจัดท างบประมาณมี
ข้อจ ากัด เป็นส่วนหน่ึงของปัญหาที่ต้องสะท้อนขึ้นไปในเรื่องของห้วงระยะเวลาการจัดท างบประมาณ 
เน่ืองจากงบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดไม่มีงบกลาง ถ้าจ าเป็นเร่งด่วนใช้งบประมาณช่องทางอ่ืน 

  เสนอให้พิจารณาทบทวนกฎระเบียบ - ปฏิทินการจัดท าแผนกลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับความต้องการ/สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนให้
สามารถจัดท าโครงการตามสถานการณ์ในระหว่างปีงบประมาณ เช่น งบกลาง 

 

 

/ประเด็นการพิจารณา... 

นางกฤษนันท์ ทะวิชัย 

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
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ดร.อนุรัตน์ อินทร  
ประธานหอการค้าจังหวัด
เชียงราย 

นายวีรชัย ประเสริฐโส 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์     
การพัฒนาภาคเหนือ 

นายเอกภพ ช่างแก้ว 
รองนายกสมาคมสหพันธ์ 

ท่องเที่ยวภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงราย 

  ประเด็นการพิจารณา  

เห็นควรให้มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม     เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 1.3 โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 งบประมาณ 15,184,000 บาท หน่วยด าเนินการ ส านักงาน 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 
  โครงการกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นการรวบรวม
ข้อมูลจาก คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ของภาคเหนือ โดย 2 ปีที่ผ่าน
มากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับผลกระทบเรื่องการท่องเที่ยว เน่ืองจากการปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ได้
เปล่ียนไป โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนที่ในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูง 
อย่างเช่นการท าโฮมสเตย์, การท าชา, กาแฟ หรือโกโก้ที่จังหวัดน่าน ดังน้ันควรส่งเสริม 
การท่องเที่ยวชุมชน คนในชุมชนได้ท ากันเอง เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นการท่องเที่ยว 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 โครงการด าเนินการภายใต้แนวคิดของ Local Support Local เป็นการพัฒนา 
ทุนชุมชนให้เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์  พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและการตลาด 
การท่องเที่ยว โดยจะค้นหาทุนชุมชน/จุดเด่นของชุมชน เพิ่มจุดต่าง สร้างผลิตภัณฑ์ สร้าง
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งน้ี เพื่อสร้างการรับรู้
ด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้ กระตุ้นการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการตลาดชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สู่ระดับประเทศและสู่ระดับสากล 
ซึ่งการสร้างกิจกรรมท าให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งหลังจากที่โครงการเสร็จส้ิน ชุมชน 
จะสามารถพัฒนาต่อยอดจนเกิดความยั่งยืนในชุมชนต่อไป 

  ให้ข้อสังเกต ดังน้ี 
  1. ลักษณะกิจกรรมคล้ายกับโครงการ OTOP นวัตวิถี ซึ่งซ้ าซ้อนกับการด าเนินงาน
ของกรมพัฒนาชุมชนที่ด าเนินการอยู่แล้วหรือไม่ จึงขอให้ส ารวจพื้นที่ด าเนินการ เพื่อลด
ความซ้ าซ้อนกับการด าเนินงานของกรมพัฒนาชุมชน 
  2. การด าเนินโครงการควรให้เกิดผลในวงกว้างต่อประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
   
 
 

/3.โครงการส ารอง... 
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ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
เชียงราย 
 

  3. โครงการส ารองซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  (Y2) ไม่มีโครงการลักษณะน้ี หากด าเนินการจะเป็นโครงการใหม่ ต้องเสนอ
ผ่านคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) 
จึงขอเสนอให้มีการปรับรายละเอียดโครงการโดยเพิ่มส านักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เป็นหน่วยด าเนินการร่วม 

   4. น าเสนอเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
     (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 ลักษณะของโครงการจะคล้ายกับโครงการ OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP 
เพราะฉะน้ันในการจัดท าโครงการ นอกเหนือจากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
บางกิจกรรมให้ส านักงานพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยด าเนินการร่วม เพื่อตรวจสอบว่าซ้ าซ้อนกับ 
OTOP นวัตวิถีหรือไม่ เคยได้รับงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาหรือไม่ ดังน้ันควรเพิ่มเติมข้อมูลความพร้อมของพื้นที่
ด าเนินการและหน่วยด าเนินงาน เพื่อที่จะจัดเตรียมในเรื่องของงบประมาณ  

           ประเด็นการพิจารณา  

1) มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ หารือร่วมกับส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และหอการค้าเชียงรายใน
รายละเอียดกิจกรรม และเพิ่มส านักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เป็นหน่วยด าเนินการร่วม เพื่อส ารวจพื้นที่ และลดความซ้ าซ้อนในการรับงบประมาณและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 2) มอบหมายให้ฝ่ายเลขา ฯ ขอความร่วมมือให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดเชียงรายและส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายเป็นหน่วยงานเสนอโครงการเพื่อ 
ให้การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายของกระทรวง/กรม ต้นสังกัด  
 3) ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม     เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

   
 
 
 
 
 
 

/นายอภิชา… 
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นายวีรชัย ประเสริฐโส 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์     
การพัฒนาภาคเหนือ 

นายอภิชา ตระสินธ์ุ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

นายกฤษณะ พินิจ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด
เชียงราย 

       2. ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

     2.1 โครงการการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างรับผิดชอบ 
(Quality & Responsible Tourism) งบประมาณ 12,390,000 บาท  

  หน่วยด าเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 /สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

      โครงการการพัฒนารู ปแบบการท่ อง เที่ ย วคุณภาพอย่ า งรั บ ผิดชอบ  
(Quality & Responsible Tourism) เกิดขึ้นจากแนวคิดที่การท่องเที่ยวไทย 
อาศัยการท่องเที่ยวแบบ Mass Tourism อาศัย agent tour มีบริษัทน าเที่ยวเป็นหลัก  
ซึ่งไม่มีความยั่งยืน มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหนาแน่นบางฤดูกาล
เท่าน้ัน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจน
สภาพปัญหาหมอกควันไฟป่าในพ้ืนที่ภาคเหนือ ดังนั้นจึงเกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เช่น รูปแบบ
การท่องเที่ยวคุณภาพอย่างรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งเน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ขยายโอกาสตลอดห่วงโซ่อุปทาน แก้ปัญหาการขาดนักท่องเที่ยวช่วง
โลว์ซีซั่น และต้านทานผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงการปรับตัวรับ
ความปกติใหม่ (New normal) 

ให้ข้อสังเกต ดังน้ี 
  1. การด าเนินโครงการควรให้เกิดผลในวงกว้างต่อประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 จึงขอให้ปรับรายละเอียดโครงการ 
  2. เพิ่มส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นหน่วยด าเนินการร่วม  

ให้ข้อสังเกต ดังน้ี 
  1. โครงการน้ีเป็นการริเริ่มของภาคเอกชน ในฐานะผู้ประกอบการ และเห็นสภาพปัญหา
และความต้องการ เป็นข้อเสนอที่ดี แต่วิธีการงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นวิธีการ
งบประมาณที่ค่อนข้างแข็งตัว ที่ผ่านมาท างานล่วงหน้า 2 ปี (ปี 2564 แต่จัดท าแผนปี 2566) 
แต่สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วมาก ระบบแผน/ระบบการจัดท างบประมาณ
แบบเดิมจะไม่ค่อยสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเอกชน ผู้ประกอบการ 
อาจจะตอบสนองไม่ตรงเป้าหมาย ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ  
(อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) มีผู้แทนของภาคเอกชน เช่น กกร. ขอให้ช่วยสะท้อนปัญหาปฏิทินการ
จัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการด าเนินโครงการระหว่างภาคเอกชน ต่อไป 
  
 

/2. โครงการ... 
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 2. โครงการน้ีในระยะเวลาอันใกล้ปีงบประมาณ 2564 ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก 
เพราะงบประมาณปีพ.ศ. 2564 อยู่ในระหว่างด าเนินการ และจากข้อมูลที่มีงบประมาณ 
ที่จัดท าไม่ได้หรือท าไม่ทันต้องโอนกลับ หรือถูกยกเลิกไป หรืออาจจะมีความเป็นไปได้อีก
แนวทางหน่ึงในเรื่องของงบเงินกู้ ฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างรอหลักเกณฑ์/วิธีด าเนินงาน  
 3. ในระยะเวลาอันใกล้อาจเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขอความร่วมมือให้ 
ส านักงานการท่องเที่ ยวและกีฬาจั งหวัดในพื้ นที่ ก ลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายของกระทรวง/กรม เพราะถือว่าเป็นภารกิจโดยตรง
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 4. น าเสนอเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(พ.ศ. 2566 – 2570)     

  ประเด็นการพิจารณา  

  1) เสนอให้ภาคเอกชนในฐานะคณะกรรมการ อ.ก.บ.ภ. ภาคเอกชนสะท้อน
ปัญหาปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ต่อ อ.ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด าเนินโครงการระหว่างภาคเอกชน 

2) มอบหมายให้ฝ่ายเลขาหารือในรายละเอียดของโครงการร่วมกับส านักงาน 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 3) มอบหมายให้ฝ่ายเลขา ฯ ขอความร่วมมือให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายของกระทรวง/กรม 
  4) น าเสนอเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม     เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

     
 
 
 
 
 
 
 

/นางสาวปัทมาภรณ์... 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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    5.2 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

    กระทรวงมหาดไทย แจ้งมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา 
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 16 กรกฎาคม 2557 ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กรอ.
กลุ่มจังหวัด อย่างน้อย 1 – 2 เดือน/ครั้ง และรายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา
กล่ันกรองประเด็นข้อเสนอผ่านคณะท างานร่วม ระหว่างภาครัฐและเอกชนกล่ันกรอง 
ก่อนเสนอคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง ซึ่งก าหนดประชุมทุกสัปดาห์ที่ 3  ของเดือน 

    กระทรวงมหาดไทย แจ้งก าชับให้ทุกจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง และให้รายงานผล 
การประชุมให้กระทรวงมหาดไทยทราบอย่างสม่ าเสมอ 
 ฝ่ายเลขา ฯ ได้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข  
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขึ้น ดังน้ี 

การประชุม กรอ.ฯ ครั้งที.่.. เดือน  สถานที่จัดประชุม 

ครั้งที่ 1/2564 กุมภาพันธ์ 2564 VCS ในพื้นที่จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด 

ครั้งที่ 2/2564 เมษายน 2564 จังหวัดน่าน 

ครั้งที่ 3/2564 มิถุนายน 2564 จังหวัดพะเยา 

ครั้งที่ 4/2564 สิงหาคม 2564 จังหวัดเชียงราย 

      ทั้งน้ีก าหนดการและสถานที่อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยหากจัดประชุมฝ่ายเลขา ฯ จะแจ้ง
ให้คณะกรรมการ ฯ ทราบต่อไป 

 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม        เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 6... 

 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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นางวิรัลพัชร ศิริสุภเศรษฐ์
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพะเยา 

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
เชียงราย 
 

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
เชียงราย 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้เสนอโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูป

มูลค่าสูงของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดพะเยา “พะเยาโมเดล” 
ปัจจุบันโครงการน้ีได้เสนอไปส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบเงินกู้ ฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา  
เป็นโครงการพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงใคร่ขอรับ 
การสนับสนุนจาก กรอ.กลุ่มจังหวัด เป็นหนังสือไปยังส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

มอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ประสานส านักงานจังหวัดพะเยาตรวจสอบรายละเอียด
โครงการทั้งในด้านพื้นที่ด าเนินการ เป้าหมายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 หรือไม่ และประสานฝ่ายเลขา ฯ เพื่อ
ตรวจสอบขั้นตอน รายละเอียดโครงการ เพื่อที่จะพิจารณาในช่องทางด าเนินการ หากอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ฝ่ายเลขา ฯ รับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม  ทราบ 
   

6.2 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
 โดยเฉพาะงบลงทุน ที่จะต้องก่อหน้ีผูกพันและลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือน 

มีนาคม 2564 ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
เร่งรัดการด าเนินการต่อไป เน่ืองจากเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ไตรมาส 2 ต้องเบิกจ่าย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 และจะเกี่ยวเน่ืองกับการเบิกจ่ายภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

 กรณีที่มีเงินเหลือจ่าย จะได้พิจารณาโครงการส ารอง (Y2) ที่ส่วนราชการเสนอขอรับ
งบประมาณ และทางภาคเอกชนได้เสนอที่ประชุมในวันน้ีจะได้พิจารณาต่อเน่ืองกัน ขอให้แต่
ละจังหวัดติดตามผลการเบิกจ่าย/เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นางสาวปัทมาภรณ…์ 




