
 
(ร่าง) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 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  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่   รองประธานกรรมการ 
   (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 4. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   รองประธานกรรมการ 
   (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   
  5. นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด  รองประธานกรรมการ    
 ภาคเหนือตอนบน 2     
  6. นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร (แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด  รองประธานกรรมการ 
                                                     ภาคเหนือตอนบน 2  
  7. นางพร้อมพร จินดาวงศ์ เนตรหาญ (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  รองประธานกรรมการ    
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 8. นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา     กรรมการ 
 9. นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน    กรรมการ 
 10. นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์ (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงราย   กรรมการ  
 11. นางนันทกานต์ สบานงา (แทน) พาณิชย์จังหวัดแพร่    กรรมการ 
 12. นางวรรณา ผุสดี  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา   กรรมการ 
 13. นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 14. นางเกศกนก เดชมา (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่  กรรมการ 
 15. นางหทัยกาญจน์ อิภิชาติ  (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน  กรรมการ 
 16. นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
 17. นายจรูญ ซื่อสกุลไพศาล อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา   กรรมการ 
 18. นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน    กรรมการ 
 19. นายสมพร ฦาชา (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่   กรรมการ 
  20. ผศ. ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล                 (แทน) ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 21. นายปัญจพล ประสิทธิโศภิณ ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่   กรรมการ 
 22. นายพันธุ์พัฒน์ พิชา (แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน  กรรมการ 
  23. นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
 24. นายวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  กรรมการ 

    /25. นายกฤตานนท์… 
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 25. นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่  กรรมการ  
 26. นายมานพ หาลือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา กรรมการ 
 27. นางเสาวลักษณ์ วิสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กรรมการ 
 28. นายวรพจน์ รอดวิเศษ (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน กรรมการ 

29. นายรชฎ อึ้งอภินันท์  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 30. นายสวัสดิ์ หอมนาน  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       กรรมการ 
 31. นายวัฒนา ผาทอง  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กรรมการ 
 32. นายบรรเจิด ฝาระมี   (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กรรมการ 
  33. นายกฤษณะ พินิจ  หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 34. ว่าที่ ร.ต. สมภพ โชติษฐยางกูร   หัวหน้าส านักงานจังหวัดพะเยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

35. นายชัยพล ภูต้องลม หัวหน้าส านักงานจังหวัดแพร่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
36. นางสาวรรินชญา บุตรแก้ว (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)      
 1. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ      
 2. นายรัชกฤช สถิรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 3. ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย   
 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน   
 5. หัวหน้าส านักงานจังหวัดน่าน 
 6. เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒     
 7. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  
1. นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย 
2. นายวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน  ประธานก่อตั้ง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 
3. นางธันกมน ทรธวพงศ์ ที่ปรึกษาและเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว 
4  นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
5. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
  ส านักงานจังหวัดพะเยา 
6. นายหณุสิทธิ์ เหมืองหม้อ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
7. นางสาวณิชชา ปัญญาบุญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ  

 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
8. นายเวทิต สุนทรญาติ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 

 9. นายเอกภพ ช่างแก้ว รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  
 10. ว่าที่ ร.ต. หญิงจันทร์หอม แสวงผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา  

/12. นายขวัญชัย... 
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 11. นายขวัญชัย ค าชุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดแพร่ 
 12. นางสาวพิราวัลย์ ทองสุข                         นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน 
 13. นางสาวศรัญญา มารุตสุพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  
 14. นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพะเยา 
 15. นางสาวพิชชาพร ศรีตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพะเยา 
 16. นายวิเชียร กาติ๊บ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
    กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพะเยา 
 17. นายพาสิษฐ์ ทาลมดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพะเยา 
 18. นายสิรดนัย ศิริไพฑูรย์  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน  
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดแพร่ 
 19. นายเจตน์สฤษฎิ์ ปัญญาเพชฐ์  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน  
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดแพร่ 
 20. นายณัฐพล จุลสราญพงศ์  เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 21. นายธีราวุธ กาเผือก เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 22. นายกฤต ไปรเวท เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 23. นางสาวจันทร์จิรา จินดาธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 24. นางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 25. นางสาวนทีชา มงคลดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 26. นางสาวสุวิมล สุกุมลจันทร์  เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 27. นายอภิสิทธิ์ รัชชากร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                                ส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2564 ในวันนี้ มีประเด็น 
ที่ส าคัญ ดังนี้  

  1) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาของเอกชน เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 /สภาอุตสาหกรรม 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

  2) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาของเอกชนในประเด็นการจัดท าผั งเมืองในพ้ืนที่ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

  3) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
  4) รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  5)  รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  6) รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
        7) ข้อเสนอแนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
                              เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

  มติที่ประชุม                ทราบ   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   (1) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาของเอกชน เสนอโครงการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
/สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2      

  สืบเนื่องจากคราวประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณา
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเอกชนเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง ดังนี้  

  1.1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 1,200,000 บาท หน่ วยด าเนินการ ส านักงานพาณิชย์ จั งหวัดเชียงราย  
ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดเชียงราย 

ผลการด าเนินงาน เนื่องจากลักษณะกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือตอนบน 2  มีความสอดคล้องกับโครงการซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  (Y2) จึงมอบหมายส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงรายร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงรายในการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
พิจารณาต่อไป 

 
 

/1.2 โครงการ.... 

ประธานฯ 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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1.2. โครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ งบประมาณ 24,000,000 บาท  
หน่วยด าเนินการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 

ผลการด าเนินงาน น าโครงการดังกล่าวใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

1.3. โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 งบประมาณ 15,184,000 บาท หน่วยด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 

ผลการด าเนินงาน มอบหมายให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และ
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยด าเนินการร่วม และเป็นหน่วยงานเสนอโครงการ
เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายของกระทรวง/กรมต้นสังกัด พร้อมทั้งน าโครงการดังกล่าวใช้
เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

1.4. โครงการการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างรับผิดชอบ  
(Quality & Responsible Tourism) งบประมาณ 12,390,000 บาท หน่วยด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 /สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ผลการด าเนินงาน มอบหมายให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 
และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นหน่วย
ด าเนินการร่วม และให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานเสนอ
โครงการ เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายของกระทรวง/กรมต้นสังกัด  และ 
น าโครงการดังกล่าวใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

    จึงเรียนทีป่ระชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

(2) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาของเอกชน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการค้า 
การลงทุน ประเด็น การจัดท าผังเมืองในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

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

 
 
 
 
 

/ด้านการค้า... 
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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                 ด้านการค้า การลงทุน 
               ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
         1. เนื่องจากเริ่มมีการด าเนินการจัดท าผังเมืองในแต่ละพ้ืนที่ตามรอบ

ระยะเวลาการทบทวนผังเมืองภาคเอกชนจึงขอเสนอให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าผังเมือง 
จัดท าผังเมืองโดยมุ่งเน้นให้สามารถใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเอ้ือต่อ
การลงทุนของภาคเอกชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมี
ประเด็นข้อเสนอในการจัดท าผังเมืองของแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 

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

   (1.2) Zone พ้ืนที่สีเขียวในผังเมือง มีลักษณะของการห้ามจัดตั้งโรงงานในพ้ืนที่ 
แต่ทว่าบางโรงงานเป็นโรงงานที่ด าเนินการโดยเทคโนโลยีสะอาดและใช้ผลผลิตทาง
การเกษตรในพ้ืนที่ส าหรับเป็นปัจจัยการผลิตเป็นหลัก จึงท าให้ประชาชน/เกษตรกรในพ้ืนที่
เสียโอกาสที่จะได้จ าหน่ายผลผลิตให้กับผู้ประกอบการที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 

  (1.3) ส าหรับโรงงานที่ได้ก่อตั้งก่อนมีการจัดท าผังเมือง ไม่สามารถขยายฐาน
การผลิตในพ้ืนที่ ให้เต็มก าลังการผลิตได้เนื่องจากติดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของผังเมืองที่
ควบคุมไว้อยู่ 

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

  ผลการด าเนินงาน เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้เข้าร่วมประชุมการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมือง
เชียงราย โดยได้น าข้อเสนอของภาคเอกชน และรายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 

 เสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการจัดท าผังเมืองตามข้อเสนอแนะข้างต้น โดยกรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้รับข้อเสนอและจะผลักดันข้อเสนอดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่ต่อไป   

    จึงเรียนทีป่ระชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

    

 

 

/ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข      
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้ งที่  1/2564                    
เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(VCS) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 35 หน้า และได้แจ้งให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ทราบ ตามหนังสือกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ที่ มท 0227.6 (ชร)/522 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 และหนังสือ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ มท 0227.6 (ชร)/ว 242 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยไม่มี
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ ขอแก้ไขรายงานการประชุม ฯ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม   

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม            

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

  4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
 (1) สรุปข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พิจารณาจากข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 210,307 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของประเทศท่ีมีมูลค่า 16,898,086 ล้านบาท ค่าเฉลี่ยต่อหัว 
เท่ากับ 89,304 บาทต่อปี 

จังหวัดเชียงราย มูลค่า 107,265 ล้านบาท 0.63 % ของประเทศ 51 %       
ของกลุ่มจังหวัด ฯ 

จังหวัดพะเยา มูลค่า 36,747 ล้านบาท 0.22 % ของประเทศ 17.5 %        
ของกลุ่มจังหวัด ฯ 

จังหวัดแพร่ มูลค่า 31,665 ล้านบาท 0.19 % ของประเทศ 15.1 %             
ของกลุ่มจังหวัด ฯ  

จังหวัดน่าน มูลค่า 34,630 ล้านบาท 0.20% ของประเทศ 16.5 % ของ 
กลุ่มจังหวัด ฯ 

ส าหรับโครงสร้างเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2562
แบ่งเป็น ภาคบริการ มูลค่า 135,777 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.6 ภาคเกษตร               
มูลค่า 55,733 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.5 และภาคอุตสาหกรรม มูลค่า 18,797 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 8.9 

 
/(2) ภาวะเศรษฐกิจ... 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  

นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์
ส านักงานคลังจังหวัดเชียงราย  
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(2) ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2           
เดือนตุลาคม 2563 แยกรายจังหวัด ดังนี้  

จังหวัดเชียงราย  
เศรษฐกิจจั งหวัดเชียงรายโดยรวมขยายตัว โดยเครื่ องชี้ เศรษฐกิจ  

ด้านการผลิตขยายตัว จากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม ส าหรับด้านการใช้จ่ายขยายตัว 
ทั้งด้านการค้าชายแดน การใช้จ่ายภาครัฐ  การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน  

 จังหวัดพะเยา  
เศรษฐกิจจังหวัดพะเยาโดยรวมขยายตัว จากเครื่องชี้ด้านการผลิตที่ขยายตัว 

จากภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม ด้านการใช้จ่ายขยายตัว จากการค้า
ชายแดน การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ 

จังหวัดแพร่  
เศรษฐกิจจังหวัดแพร่โดยรวมขยายตัว จากเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อน

จากเครื่องชี้ ด้านการผลิตขยายตัว จากภาคบริการ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม และ
ด้านการใช้จ่ายขยายตัว จากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน  

จังหวัดน่าน 
  เศรษฐกิจจังหวัดน่านโดยรวมขยายตัวจากปัจจัย ด้านการผลิตขยายตัว 

ตามเครื่องชี้ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ปัจจัย 
ด้านการใช้จ่ายหดตัวตามเครื่องชี้ดัชนีการค้าชายแดน 

 (3) ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ปี 2564 ณ เดือนมีนาคม 2564  
จังหวัดเชียงราย  
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย คาดว่าจะขยายตัว เป็นผลจากการขยายตัวของ

การค้าชายแดน ภาคบริการ การใช้จ่ายภาครัฐ ภาคเกษตร การบริโภคภาคเอกชน และ
การลงทุนภาคเอกชน (ด้านการผลิต +4.0 %, ด้านการใช้จ่าย +6.2%) 

จังหวัดพะเยา  
เศรษฐกิจจังหวัดพะเยา คาดว่าจะขยายตัว ตามการขยายตัวของด้านการผลิต จาก

ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ด้านการใช้จ่ายขยายตัว จากการบริโภคภาคเอกชน 
การลงทุนภาคเอกชน และมูลค่าการค้าชายแดน (ด้านการผลิต + 1.1 %, ด้านการใช้จ่าย +4.3 %) 

จังหวัดแพร่  
เศรษฐกิจจังหวัดแพร่ คาดว่าจะขยายตัว ปัจจัยหลักเกิดจากมาตรการภาครัฐที่

ส่งเสริมให้การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภาคเอกชนมีการขยายตัว (ด้านการผลิต + 3.4 %, 
ด้านการใช้จ่าย + 2.2 %) 

จังหวัดน่าน 
เศรษฐกิจจังหวัดน่าน คาดว่าจะขยายตัว จากปัจจัยภาคเกษตรกรรม  

ภาคบริการ การบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดนที่ขยายตัว  
เป็นส าคัญ (ด้านการผลิต + 3.8 %, ด้านการใช้จ่าย + 2.6 %) 

 
/จึงเรียน... 
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 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 4.2 รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 สถานการณ์การท่องเที่ ยวกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 2 ในช่ วงปี  

(มกราคม – เมษายน 2564) มีจ านวนนักท่องเที่ยว จ านวน 959,076 คน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ลดลงร้อยละ 23.39 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (Covid – 19) มีการปิดสถานที่ต่าง ๆ รวมถึง
แหล่งท่องเที่ยว การห้ามเดินทางระหว่างจังหวัดที่ไม่จ าเป็น รวมถึงการขอความร่วมมือ 
สถานประกอบการให้พนักงานท างานในที่พักอาศัย (Work From Home) โดยร้อยละ 99.68  
ของจ านวนนักท่องเที่ยว คิดเป็นจ านวน 956,041 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และ 
ร้อยละ 0.32 คิดเป็นจ านวน 3,035 คน  เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งกระจาย 
ของนักท่องเที่ยวไปในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มีดังนี้  

 ๑. จังหวัดเชียงราย จ านวน 478,238 คน คิดเป็นร้อยละ 49.86  
ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 45.43 

 ๒. จังหวัดน่าน จ านวน 178,447 คน คิดเป็นร้อยละ 18.61 ลดลง 
จากปี 2563 ร้อยละ 26.50 

 ๓. จังหวัดแพร่ จ านวน 189,120 คน คิดเป็นร้อยละ 19.72 เพ่ิมจาก 
ปี 2563 ร้อยละ 7.70 

 ๔. จังหวัดพะเยา จ านวน 113,271 คน คิดเป็นร้อยละ 11.81 ลดลง
จากปี 2563 ร้อยละ 29.41 

      สถิติจ านวนนักท่องเที่ยว (มกราคม – เมษายน 2564) หน่วย/คน 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 

2,322,319 1,455,068 959,076 -65.90 

                                         สัดส่วนจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๒ 

 
/จ านวน... 

3,035 

 956,041  
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ นักท่องเที่ยวชาวไทย 

นางสาวขนิษฐา แจ่มนา่น
ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชยีงราย 

(-95.74%) 

(-23.39%) 

นักท่องเที่ยวชาวไทย 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
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จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  
ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ จ านวน 4,535.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
25.64 ซึ่งร้อยละ 99.47 เป็นรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นจ านวน 
4,511.48 ล้านบาท และร้อยละ 0.53 มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คิดเป็น 
จ านวน 23.86 ล้านบาท ซึ่งกระจายของรายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีดังนี้  

1. จังหวัดเชียงราย จ านวน 3,539.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.05
ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 41.75 

2. จังหวัดน่าน จ านวน 364.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.04 ลดลงจาก 
ปี 2563 ร้อยละ 48.13 

3. จังหวัดแพร่ จ านวน 385.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.49 เพ่ิมจากปี 2563 
ร้อยละ 3.17  

4. จังหวัดพะเยา จ านวน 245.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.42 ลดลงจาก 
ปี 2563 ร้อยละ 16.39 

สถิติรายได้จากการท่องเที่ยว (มกราคม – เมษายน 2564)  หน่วย/ล้านบาท 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 

12,315.8 7,445.2 4,535.3 -60.90 
 

สัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

 
 
 
 
 

/กิจกรรม... 
 

 23.86  

 4,511.48  
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นักท่องเท่ียวชาวไทย 

(-26.05) 

(-94.50) 

นักท่องเที่ยวชาวไทย 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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กิจกรรมการด าเนินการกระตุ้นการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 (เดือนเมษายน ไม่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว) 
เชียงราย 
 -วิ่ง ปั่น 2003 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง  
 -งานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 
 -กิจกรรม เทศกาลศิลปะร่วมสมัย “เชียงราย อาร์ตเฟสติวัล 2021” 
พะเยา 
 - กิจกรรม "กาดหล่ายต้าวัฒนธรรมสร้างสรรค์" ครั้งที่ 3  
 - กิจกรรม เวียนเทียนกลางน้ า หนึ่งเดียวในโลก ณ วัดติโลกการาม 
 - รถไฟฟ้า เชื่อมเมืองเชื่อมใจ เชื่อมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ เชื่อมการค้าขาย 
จังหวัดแพร่ 
 - วัดพระธาตุช่อแฮนักท่องเที่ยว ท าบุญวันขึ้นปีใหม่แบบ New Normal เป็นจ านวนมาก 
 - การโปรโมทแคมเปญ “แพร่ เที่ยว แพร่ “ยิ่งรู้จักยิ่งรักแป้ ตอนที่ 53 เที่ยวสุขใจ 
ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 
 - เก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวแพร่ Blogger Challenge สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน
บ้านแม่ปาน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
จังหวัดน่าน 
 - กิจกรรมไหว้พระธาตุเมืองเหนือ..เสริมมงคลชีวิต แอ่วเหนือไหว้พระธาตุ แบบ 
New Normal   
 - งานดอกชมพูภูคาบาน สืบสานชาติพันธุ์  
 - ชมงานศิลป์พ้ืนบ้าน หัตถกรรมพื้นถ่ิน ของกินพื้นเมือง ร่วมฟ้ืนฟูก าแพงเมือง 
 - งานประจ าปีและของดีเมืองน่าน ประจ าปี 2564  

 
การเตรียมพร้อมเปิดประเทศ Moving Forward to Reopen Thailand 
การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว โดยไม่กักตัวในระยะแรก จะเริ่มจากการเปิด

เมือง (พ้ืนที่น าร่อง) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 3 ที่จะเน้นไปยังพ้ืนที่ที่เป็นเกาะ และพ้ืนที่ 
Sealed routes โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่    

1. พ้ืนที่เกาะ (Island Approach) จะน าร่องด้วย ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์  
เริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จากนั้น จะเป็นพื้นที่ Sealed routes เกาะสมุย เกาะเต่า 
เกาะพะงัน ที่จะเริ่มในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

2.พ้ืนที่ Extension คือ เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เล จ.กระบี่ และ เขาหลัก เกาะยาว 
จังหวัดพังงา จะเป็นพื้นที่ Sealed routes ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ในเดือน
สิงหาคม 2564  

 
 
 

/3.พ้ืนที่... 



- 12 - 
 

3. พ้ืนที่ Sealed Approach (Areas & Routes) หรือพ้ืนที่ซึ่งอยู่บนแผ่นดิน 
คือ อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ริม แม่แตง ดอยเต่า จั งหวัดเชียงใหม่  พ้ืนที่  พัทยา  
อ าเภอบางละมุง สัตหีบ (พัทยา) และพ้ืนที่อ าเภอเมือง สนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์  
จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2564 ขณะที่กรุงเทพฯ ชะอ า หัวหิน จะเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงไตรมาส 4 ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคม 2564 

 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

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

จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนแล้วยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ รวมไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมของระดับพ้ืนที่เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ สถานการณ์        
การแพร่ระบาดในปัจจุบันมีข้อมูล ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564)  

(1) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับโลก  
 ระลอกเมษายน ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 22 มิถุนายน 2564  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564) 

  

 ผู้ป่วยยืนยัน (ราย)        หายป่วย (ราย) อยู่ระหว่างรักษา (ราย) เสียชีวิต (ราย) 
 179,543,383         82,634   164,239,478 3,888,524 

 (2) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศไทย 
      ระลอกเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 22 มิถุนายน 2564   
      (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564) 
  

ผู้ป่วยยืนยัน (ราย)  
  (ณ วันที่ 22 มิ.ย. 64) 

ผู้ป่วยยืนยันสะสม (ราย)   หายป่วย (ราย)   เสียชีวิต (ราย)  

      4,059        196,502       2,047          35 

 (3) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับกลุ่มจังหวัด
  จ านวนผู้ป่วย COVID – 19 (ระลอกใหม่) 4 จังหวัด (ภาคเหนือตอนบน 2)  
  ระลอกเมษายน วันที่ 1 เมษายน – 22 มิถุนายน 2564  
  (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564)   

จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่  น่าน   กลุ่มจังหวัด 
จ านวนผู้ป่วย   821  162  96  148      1,227 

 

 

/ระดับของ... 

นายหณุสิทธิ ์เหมืองหม้อ              
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย 
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ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อ  
   ไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 18 มิถุนายน 2564  

โดยจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  
 อยู่ในกลุ่มพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 53 จังหวัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกเมษายน 2564 เขตสุขภาพที่ 1  

- วันที่  29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย  
จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน เป็นพ้ืนที่สีส้ม โดยมีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ แต่ไม่เกิน 50 คน 
จังหวัดพะเยา เป็นพ้ืนที่สีขาว ไม่มีการรายงานเคส  

  - วันที่ 7 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย เป็นพ้ืนที่สีเหลือง  
โดยมี Imported case และแพร่กระจายในครอบครัว จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 
เป็นพ้ืนที่สีเขียว โดยม ีImported case อย่างเดียว 

 - วันที่ 14 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่สีแดง  
โดยมี การระบาดเป็นคลัสเตอร์ เกิน 50 คน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน เป็นพ้ืนที่
สีส้ม โดยมีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ แต่ไม่เกิน 50 คน  

 

 

 

 

/การผ่อนคลาย... 
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การผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ท่ัวราชอาณาจักร 
  โดยจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  
อยู่ในกลุ่มพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 

 

 

 

/การห้ามจัด... 
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การห้ามจัดกิจกรรมที่ม่ีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค 
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชยีงราย พะเยา แพร่ น่าน) อยู่ในพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง  
โดยห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า 200 คน 

 
 จ านวนการได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca ภาพรวม เขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับจัดสรรวัคซีนทั้งหมด 138,860 โดส โดยจังหวัดเชียงราย 
ได้รับจัดสรรทั้งหมด  70,620 โดส จังหวัดพะเยา 24,420 โดส จังหวัดแพร่ 20,760 โดส และ
จังหวัดน่าน 23,060 โดส  

 
 สรุปจ านวนการฉีดวัคซีน COVID 19 เขตสุขภาพที่ 1  
 (สะสม 1 มี.ค. – 20 มิ.ย. พ.ศ. 2564 เวลา 10:00 น.) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีการฉีดสะสม 143,506 คน โดยจังหวัดเชียงราย มีการฉีด
สะสม 75,268 คน จังหวัดพะเยา มีการฉีดสะสม 27,040 คน จังหวัดแพร่ มีการฉีดสะสม 
20,576 คน และจังหวัดน่าน มีการฉีดสะสม 20,622 คน 
 
 สรุปจ านวนการฉีดวัคซีน COVID 19 เขตสุขภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 

 

/นางสาวปัทมาภรณ.์.. 
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/ประเด็นการพัฒนา... 

 4.3 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าคลี่คลายลงแล้ว จึงขอน าเรียน 
ที่ประชุมทางเอกสารประกอบวาระการประชุมฯ 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 1. ข้อเสนอแนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อใช้
 ในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  

ประเดน็การ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะวิธีการด าเนนิการ หน่วยงาน ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ ฯ 

1. ด้านการค้า  
การลงทุน 

1. การสนับสนุนเงินกู้ให้แก่ SME 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โดยให้สถาบัน
การเงิ นให้ แหล่ งเงิ นกู้ กั บ SME  
ได้โดยง่าย เงื่อนไขน้อย ให้ธนาคาร
แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ประกอบการ SME อย่างจริงจัง และ
ให้ธนาคารพาณิชย์สนับสนุนผู้ที่
ต้องการเงินกู้ อย่างเท่ าเทียมกัน  
ทั้งลูกค้า SME ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ 

หอการค้า 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  

น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

      1.1 สนับสนุนสินเชื่อ เงินกู้ ให้
ผู้ประกอบการ SME เช่น ให้สินเชื่อ
ผู้ประกอบการรายเก่า ตั้งแต่ 1 – 10 
ล้านบาท เพ่ือพยุงธุรกิจจากผลกระทบ
โควิด – 19 ในอัตราดอกเบี้ย 1 – 2 % 
เป้าหมายระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี และ
ช าระคืนตั้ งแต่ปี  2566 เป็นต้นไป 
ร ว ม ทั้ ง ส นั บ ส นุ น สิ น เ ชื่ อ กั บ
ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ 
ในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การสนับสนุนการประกอบธุ รกิจ  

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพะเยา 

น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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/ประเด็นการพัฒนา... 

ประเดน็การ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะวิธีการด าเนนิการ หน่วยงาน ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ ฯ 

เพ่ือการต่อยอดหรือสร้างธุรกิจใหม่ให้
เกิดขึ้น ทดแทนธุรกิจเก่าที่หยุดกิจการ 
และให้ธนาคารพาณิชย์จัดหาบุคคลที่มี
คุณภาพ เพ่ือดูแลสนับสนุนสินเชื่อ 
และแก้ไขปัญหาสินเชื่อให้กับลูกค้า ไม่
ผลักดันลูกค้าให้เกิดหนี้เสีย (NPL) 

 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
เข้าถึงลูกค้าในกลุ่มประเทศ GMS 
โดยสามารถน าเสนอสินค้าได้ง่าย 
และสะดวก โดยการหาตลาดให้
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ก า ร ล ง ทุ น  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทย 
กลุ่ม GMS  

สภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- น าเสนอ กรอ.จังหวัด
พิจารณาผลักดันในพ้ืนที ่
แต่ละจังหวัด 

 3. ก าหนดรูปแบบการเข้า - ออกชายแดน
ระหว่างประเทศ ให้มีความสะดวกและ
เอ้ือต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น เช่น การใช้ 
Border Pass ที่สะดวก และอยู่ในเขตที่
เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ และการ
ก าหนดเวลาผ่านด่าน โดยการขยาย
พ้ืนที่อนุญาตของผู้ถือ Border Pass 
(แรงงาน) ให้สามารถเดินทางให้
ครอบคลุมภายในเขตจังหวัดชายแดน  

สภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

 4. สนับสนุนการยกระดับการพัฒนา
จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก (พะเยา) – 
ด่านสากลปางมอญ (สปป ลาว)  
โ ดย ขอ ใช้ พ้ื นที่  336  ไ ร่ จ า ก 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์ พืช และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารด่าน
ถาวรบ้านฮวก รวมถึงพ้ืนที่ที่จะใช้ 
ในการสนับสนุนการด าเนินงานของ

หอการค้าจังหวัด
พะเยา 

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวดั
พิจารณาผลักดันให้
หน่วยงานตามภารกิจ 
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/ประเด็นการพัฒนา... 

ประเดน็การ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะวิธีการด าเนนิการ หน่วยงาน ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ ฯ 

ระบบด่านศุลกากร และสร้างถนน
เพ่ือการโลจิสติกส์  ขนส่ งสินค้ า  
การเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว 

(function) พิจารณา
สนับสนนุ เช่น การขอใช้
พ้ืนที,่ การสร้างอาคาร
ด่านถาวรบ้านฮวก 

 5. ผลักดันการเชื่อมโยงเส้นทาง 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เพ่ือให้สามารถเดินทางได้สะดวก
รวดเร็วโดยภาคเอกชนเสนอให้มีการ
เ ชื่ อม โ ย ง เ ส้ นทา ง  4  จั งหวั ด  
(ถนนล้านนาตะวันออก) เชียงราย – 
พะเยา - แพร่ -น่าน  

หอการค้า 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

 ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

       5.1 พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง 
โลจิสติกส์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เพ่ือใช้เป็นเส้นทางขนส่ง
สินค้าเชื่อมโยงเส้นทางกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 สู่อินโดจีน 

หอการค้าจังหวัด
พะเยา 

 ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

       5.2 ผลักดันโครงการทางด่วน
ถนนมอเตอร์ เ วย์  เชี ยง ใหม่  – 
เชียงราย (เชียงราย น่าน พะเยา 
เชียงราย) เพ่ือให้การเดินทางมี 
ความสะดวก รวดเร็ ว ยกระดับ 
ความปลอดภัยในการคมนาคม  
กา รขน ส่ ง สิ น ค้ า  ร อ ง รั บ ก า ร
เจริญเติบโตและการขยายตัวของ
ชุมชนในอนาคต 

หอการค้าจังหวัด
พะเยา 

 - น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม  

 

 

       5.3 ผลักดันการสร้ างถนน 
วงแหวนรอบตัวเมืองเชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน เพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 

 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพะเยา 

-ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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/ประเด็นการพัฒนา... 

ประเดน็การ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะวิธีการด าเนนิการ หน่วยงาน ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ ฯ 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด ให้
หน่วยงานตามภารกิจ 
(function) พิจารณา
สนับสนุน 

 6. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตามตะเข็บชายแดนจั งหวั ดทาง
ภาคเหนือที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศ  
ลาว พม่า และสัมพันธ์ถึงจีนตอนใต้ 
ซึ่ งส่ งผลกระทบทั้ งภาคเศรษฐกิจ 
สาธารณสุข และความมั่นคง โดยหารือ
แนวทางบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
โดยเฉพาะการป้องกันเรื่องโรคระบาด, 
การบริหารจัดการการข้ามแดนของ

แร ง ง าน /นั ก เ รี ยน /นั กศึ กษ า  

เพ่ือควบคุมการค้าแรงงานและการ

ข้ามแดนที่ผิดกฎหมาย และการ เจรจา

แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ

เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนของกระแส

เงินตราระหว่างประเทศ  

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

- น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

 

 7. สนับสนุนการเชื่อมรถไฟความเร็ว
สูงจากเชียงใหม่ - พะเยา เพื่อเชื่อม
กับรถไฟรางคู่สายเด่นชัย - พะเยา - 
เชียงราย  

- หอการค้าจังหวดั
พะเยา 

- สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพะเยา 

น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 
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      7.1 สนับสนุนการเตรี ยมตั ว
รองรับการขนส่งทางรางรถไฟและ 
การพัฒนาการขนส่งสาธารณะ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่นักเดินทางหรือ
นักท่องเที่ยวหรือการขนถ่ายสินค้า
ระหว่างจังหวัด เช่น เตรียม/ ก าหนด 
เส้นทางเดินรถ, ประเภท/ ขนาด, 
การขออนุญาตขนส่ ง  และการ
สั มปทาน  และส ร้ า ง ก า ร รั บ รู้ 
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เ ช่ น  ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า  
โดยให้ภาคประชาชนร่วมรับฟัง 

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวดั 
แพร่ 

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 8. ผลั กดั นการก่ อสร้ างสะพาน
เชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค ทางหลวง
หมายเลข 1026 ตอนผาเวียง - ปากนาย 
เพ่ือบรรจบทางหลวงหมายเลข 1339 
ตอนน้ าปาด - ปากนาย เพ่ือเชื่อมโยง
เศรษฐกิจระหว่างทางหลวงหมายเลข 
1026 – 1339 ให้เกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคภาคเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือ 

หอการค้าจังหวัด
พะเยา 

 ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 9. ส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือ
การค้า การลงทุน การท่องเที่ ยว  
กั บแขวง อุ ดมไชย  แขวงไชยะ  
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมือง
เดียนเบียนฟู สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เพ่ือการเชื่อมโยงความ

หอการค้าจังหวัด
พะเยา 

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- น าเสนอ กรอ. 



- 21 - 
 

/ประเด็นการพัฒนา... 

ประเดน็การ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะวิธีการด าเนนิการ หน่วยงาน ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ ฯ 

ร่วมมือการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้  มีการลงนาม
ความร่วมมือ MOU ทางการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว ระหว่างหอการค้า
จั งหวั ดน่ านและแขวงอุ ดมไชย  
แขวงไชยะ แขวงหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และเมืองเดียนเบียนฟู สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามแล้ว 

ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 10. การพัฒนาขีดความสามารถทาง
ก า รตล าดด้ ว ย ธุ ร กิ จพ าณิ ช ย์
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  (e-Commerce)  
โดยเร่ งส่ ง เสริ ม เกษตรกรกลุ่ ม
เกษตรกร สหกรณ์ และกลุ่มวิสาหกิจ 
และผู้ ประกอบการให้ สามารถ
จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
เพ่ือเพ่ิมช่องทางตลาด สร้างโอกาส 
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน  

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดแพร ่

-ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัดให้
หน่วยงานตามภารกิจ 
(function) พิจารณา
สนับสนนุ 
 

      10.1 จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์  และผู้ ประกอบการที่
เกี่ยวข้อง เ พ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถเข้าใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลการตลาดเชิงพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดแพร ่

-ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัดให้
หน่วยงานตามภารกิจ 
(function) พิจารณา
สนับสนนุ 
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      10.2 สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์
ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์จั งหวัด 
เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ซื้อ และ
ผู้สนับสนุน ใช้ Digital Marketing 
และ E-commerce เป็นกลไกส าคัญ
ในการขั บเคลื่ อนการยกระดั บ
การตลาด สร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจและเครือข่ายทางการค้าสามารถ
เชื่อมโยงตลาดได้อย่างยั่งยืน 

ส านักงานพาณิชย์

จังหวัดแพร่ 

-ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัดให้
หน่วยงานตามภารกิจ 
(function) พิจารณา
สนับสนนุ 

    10.3 สนับสนุนและส่ งเสริ ม
ผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ป ร ะกอบการ ในการ
ปรับเปลี่ยนธุรกิจ รูปแบบเดิมเป็น
รู ปแบบดิ จิ ทั ล  ซึ่ ง เป็ นการเ พ่ิ ม
ช่องทางขายผ่านออนไลน์ที่จะช่วย
รองรับพฤติกรรม Social Distancing 
และช่วยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง
ลูกค้าได้มากข้ึนอย่างไม่จ ากัดในยุค 
New Normal  

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดแพร่ 

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัดให้
หน่วยงานตามภารกิจ 
(function) พิจารณา
สนับสนนุ 

     11. สนับสนุนการยกระดับการ
พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
น่ า น  เ พ่ื อ พั ฒ น า ด่ า น ก า ร ค้ า
ชายแดนห้วยโก๋น – น้ าเงิน รองรับ
การเปิดเสรีการค้าอาเซียน  

จังหวัดน่าน ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

-ผลักดันให้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาภาคเหนือ 

  11.1. จังหวัดน่านได้ประสานไปยัง
กระทรวง เกษตรและสหกรณ์  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  ก ร ะ ท ร ว ง

จังหวัดน่าน  น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แรงงาน  

 

    11.2 จังหวัดน่านจะได้ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก
แผนพัฒนาภาคเหนือเพ่ือก่อสร้าง
อาคารส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโก๋นแห่งใหม่ และ
ประสานขอให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่ น เป็นหน่ วยรับ
งบประมาณ (งบพัฒนาภาคหน่วย
รับประมาณต้องเป็นกรม) 

จังหวัดน่าน น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

 

2. ด้านการ
ท่องเที่ยว 

1 .  พั ฒ น า แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ ก า ร

ท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชน

อย่างยั่งยืน โดยจัดระเบียบและ

โซนนิ่งการเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้

ถูกต้อง เช่น การก าหนดฤดูกาล 

ก า ร เ ข้ า ถึ ง แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  

การรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 

การส่งเสริมให้ชุมชนผลิตสินค้า

ท้ อ ง ถิ่ น เ อ ง  เ พ่ื อ จ า หน่ า ย แ ก่

นักท่องเที่ยว การควบคุมราคา

สินค้า เพ่ือไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค 

สภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 2. สร้างกระแสการท่องเที่ยว รายได้
จากการท่องเที่ ยว โดยการสร้าง 
อัตลั กษณ์  และจุดเด่ นด้ านการ
ท่องเที่ยวให้กับแต่ละพ้ืนที่เพ่ือ เป็น 
“Specific Uniqueness Destination”
และมีจุดขายที่แตกต่างยั่งยืน, จัดท า 

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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Route ท่องเที่ยวตามความสนใจของ
กลุ่ มตลาด, สร้ างการท่ องเที่ ยว
เชื่อมโยง 4 จังหวัด เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของการขนส่งทางราง (รถไฟ) 
และทางน้ า, ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
รักษาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ ยวผ่ านความร่ วมมือของ
Blogger อย่างสม่ าเสมอ และสอดคล้อง
กับปฏิทินการท่องเที่ยวของแต่ละ
จงัหวัด 

 

 3. พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานของ
ผู้ประกอบการ โดยจัดท า Training 
Program ของ 13 สาขาวิชาชีพ ด้าน
การท่องเที่ยว, จัดฝึกอบรมให้กับ 
พนักงาน เจ้าของกิจการ upskill เพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่, ส่งเสริม
ให้สถานประกอบการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุงให้ทันสมัย
และฝึกอบรม พนักงานในสถาน
ประกอบการให้เข้าใจ และปฏิบัติตาม 
รวมทั้งให้ หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กร
เอกชน ร่วมตรวจประเมิน Quality 
Assurance เพ่ือให้ค าแนะน า และ 
สร้างความมั่นใจแกผู่้ประกอบการ 

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

 - ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 4. ผลักดันการแก้ไขปัญหากอบกู้
สภาวะปัญหาของผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว จากผลกระทบของการ
ระบาดของ Covid - 19 โดยจัดสรร
วัคซีนให้กั บผู้ ประกอบการและ
แรงงานภาคท่องเที่ยว เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว และ 
นักลงทุน เป็นต้น  

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 
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/ประเด็นการพัฒนา... 

ประเดน็การ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะวิธีการด าเนนิการ หน่วยงาน ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ ฯ 

     4.1 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แต่ละจังหวัด ขอเสนอตัวมีส่วนร่วมใน

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรั สโคโรนา 2019  

(ศบค. จังหวัด) เพ่ือให้บริหารจัดการ

ถึงผลกระทบด้านการท่องเที่ยวได้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

 

 

- น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักในพ้ืนที่
แต่ละจังหวัด 

     4.2 ลดอัตรา หรือเลื่อนระยะเวลา

ในการจัดการจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติ

บุคคลของผู้ประกอบการด้านการ

ท่องเที่ยว เพ่ือลดภาระ และส่งเสริม

สภาพคล่อง 

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

    4.3 สนับสนุนงบประมาณในการ

ฝึกอบรม Upskill หรือ Reskill ส าหรับ

ผู้ประกอบการ ตลอดจนแรงงานในภาค

การท่องเที่ยวโดยสามารถ บริหาร

จัดการในการฝึกอบรม แบบ Online 

ได้เพ่ือลดต้นทุนในการบริหารจัดการ 

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 5. ผลักดันในการจัดท าแผนปฏิบัติ

การในการจัดท าแผนเปิดเมือง 

(SandBox) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๒ 

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

 6. แนวทางการเปิดการท่องเที่ ยว
เนื่ องจากผู้ ประกอบการได้ รั บ
ผลกระทบจากการระบาดของ 
โ รค โควิ ด  – 19  โ ดย เบื้ อ งต้ น 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ควรกระตุ้ นให้ เกิ ดการรั บรู้ การ

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
จังหวัดแพร ่

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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/ประเด็นการพัฒนา... 

ประเดน็การ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะวิธีการด าเนนิการ หน่วยงาน ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ ฯ 

ท่ อง เที่ ย วภาย ในกลุ่ มจั งหวั ด  
โดยใช้การท่องเที่ยวแบบ Bubble 
Travel การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว
ภายในกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่น จากนั้นจึงขยายไปยังจังหวัด
ข้างเคียง ข้ามกลุ่มจังหวัด ข้ามภาค
ต่อไป 

 

 7. การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนื อตอนบน 2 เป็ นการ
ท่องเที่ยวเน้นชุมชน เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม มี
รายได้ ร่ วมกั น เช่ น มั คคุ เทศก์  
โฮมสเตย์  /ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่นั้น 

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
จังหวัดแพร ่

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 8. การเยี ยวยาผู้ ประกอบการ 
การท่องเที่ยว สถาบันการเงินต้องให้
ความชัดเจน เช่น เงินกู้ ที่มีข้อจ ากัด 
คว ร พิ จ า รณาความ เป็ น ไป ได้ 
(ปรับปรุงเงื่อนไขให้เหมาะสม) 

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
จังหวัดแพร ่

น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

 9. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว โดย
ยก ร ะดั บ ผู้ ป ร ะก อบ กา ร ห ลั ง
สถานการณ์โควิด 19 ตามโมเดล  
BCG Economy และ Sustainable 
Development Goals : SGDs รวมทั้ง
ส่ ง เ สริ มหมู่ บ้ าน อุ ตสาหกรรม
สร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ
สร้างแบรนด์ (Story Branding Canvas) 
ส าหรั บผู้ ประกอบการด้ านการ
ท่องเที่ยว 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร ่

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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/ประเด็นการพัฒนา... 

ประเดน็การ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะวิธีการด าเนนิการ หน่วยงาน ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ ฯ 

 10. การท่องเที่ยว และด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ /ครม.เห็นชอบให้เป็นกลุ่ม
จังหวัดสุขภาวะของผู้สู งอายุ ควร
เชื่ อม โยง  /การท่ อง เที่ ย ว เชิ ง
retirement city  

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร ่

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 11. จัดท าโครงการแผนแม่บทการ
พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ  
เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่มูลค่าการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน หลังสถานการณ์ 
โควิด 19 ตามโมเดล BCG Economy 
และ Sustainable Development Goals 
: SGDs 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร ่

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 12. จัดท าโครงการส่งเสริม สร้าง
อาชีพและรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
หลังสถานการณ์โควิด 19 ตามโมเดล  
BCG Economy และ Sustainable 
Development Goals : SGDs 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร ่

 - ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 13. การใช้ประโยชน์จากรถไฟราง
คู่สายเด่นชัย - พะเยา - เชียงราย  
เมื่อสร้างเสร็จ ควรวางแผนจัดทริป 
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 (เด่นชั ย - พะเยา – 
เชี ยงราย) โดยก าหนดจ านวน 
ทริปการท่องเที่ยวต่อวัน (One day 
trip) เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่  

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพะเยา 

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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/ประเด็นการพัฒนา... 

ประเดน็การ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะวิธีการด าเนนิการ หน่วยงาน ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ ฯ 

 14. ภายหลังสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ควรด าเนินมาตรการกระตุ้นภาค 
การท่องเที่ยว ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ 
และภาคประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ
ด้านการท่องเที่ยวและสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เดินทาง
ท่อง เที่ ย ว ใน พ้ืนที่ กลุ่ มจั งหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 2 เช่น การลด
ค่ า ใช้ จ่ าย ในการ เดิ นทางมาสู่ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เช่น 
การจัดโปรโมชันร่วมกับสายการบิน 
โรงแรมและร้านอาหาร เป็นต้น 

- สภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

- ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแพร ่

 

-ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
(พ.ศ. 2566 – 
2570) 

- น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด
เพ่ือให้หน่วยงานตาม
ภารกิจ (function) 
พิจารณาสนับสนุน 

 15. ด้ านการท่องเที่ ยว ควรให้
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องแจ้ งสถาน
ประกอบการ จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง รองรับสถานการณ์โควิด - 19 เช่น 
จัดสถานที่ Bubble Seal เพ่ือจัดการ
ให้มีการผลิตตอ่เนื่อง  

ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวัด
เชียงราย 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 16. Logistic Management เช่น 
บริหารจัดการคนไทยให้สามารถขับ
รถข้ามประเทศได้ โดยเพ่ิมทักษะ 
เช่น ด้านภาษา ใบอนุญาตขับรถ
ระดับนานาชาติ  ในกลุ่ มจั งหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 และอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวัด
เชียงราย 

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570 
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/ประเด็นการพัฒนา... 

ประเดน็การ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะวิธีการด าเนนิการ หน่วยงาน ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ ฯ 

3. ด้าน
การเกษตร 

1. การส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย
แยกประเภทเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์  และก าหนดพ้ืนที่
เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ให้
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนผลผลิต
ต่อปีได้ โดยต้องส่งเสริมอย่างจริงจัง 
และมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

หอการค้า 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 2. สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมมูลค่า
สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร แ ล ะ ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น 
สมุนไพร อาหาร โคเนื้อ ไบโอชีวมวล 
ก่อสร้ าง รวมถึ งสิ่ งทอ ของกลุ่ ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย
ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเกษตรให้เกิดมาตรฐานที่
เ ป็ น ส า ก ล  แ ล ะ ห า ต ล า ด ทั้ ง
ภายในประเทศและนอกประเทศให้แก่
สินค้าดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการรับรู้ว่า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็น
แหล่งผลิตที่มีคุณภาพ เช่น การจัด
กิจกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ 
การอ านวยข้อมูลให้แก่ผู้ผลิตสินค้า 
การสนับสนุนองค์ความรู้  การหา
ตัวอย่างที่สามารถผลิตได้อย่างยั่งยืน 
เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็ง
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามโมเดล BCG Economy โดย
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเพ่ือเพ่ิม

- สภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

- สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร ่

 

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570)  
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ความเข้ มแข็ งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม และสร้างนวัตกรรมทาง
การตลาดเพ่ือน าผลผลิตเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรเข้าสู่ตลาดสากล 
ตามโมเดล BCG Economy 

 3. การขอรับการสนับสนุนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ใน
เชิง (Bio-Circular-Green Economy 
: BCG) ซึ่งเป็น S curve ใหม่ด้าน
อุ ตสาหกรรม พั ฒนาศั กยภาพ
อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน และเพ่ิม GDP 
ให้กับกลุ่มจังหวัด โดยด้านเกษตร
ส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่สมุนไพร อาหาร 
( โ ค เ นื้ อ )  พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น  
(ไบโอชีวมวล)  โรงไฟฟ้าขยะที่น ามา
ช่วยแก้ปัญหามลภาวะให้กับกลุ่ม
จังหวัด 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร ่

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

 4. แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนใน
ภาคการเกษตรและการผลิต เช่น 
อนุญาตให้มีการจัดจ้างแรงงานต่าง
ด้าวที่สะดวก เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ติดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน 

สภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

 5.  การพัฒนาแรงงานใหม่ ที่ มี
ป ระสิ ทธิ ภ าพและพร้ อมที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนการท างานให้เข้าสู่ภาค
การเกษตรมากขึ้น เช่น การหาแหล่ง
เรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและ
ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  

สภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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การสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับกลุ่ม
บุคลากรในภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

 6. ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกและ
แปรรูปไผ่กลุ่มจังหวัด เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจชนิด
ใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 โดยส่งเสริม พัฒนา วิจัย 
แปรรูป และเพ่ิมมูลค่าไผ่ ในตลาดวง
กว้าง ผลักดันความร่วมมือในงานไผ่
โลกร่วมกับสมาคมพัฒนาไผ่ไทย  

หอการค้าจังหวัด
พะเยา 

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 
2570) 

- น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม  

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 7. ส่งเสริมการท ามาตรฐานให้กลุ่ม
แปรรูปสินค้ าเกษตรและอาหาร  
กลุ่มแปรรูปสินค้า OTOP เช่น  อย./ 
GMP เบื้องต้น โดยสนับสนุน 
องค์ ความรู้  การท าห้ องแปรรู ป  
การจั ดอบรม ด้ านการท าฉลาก  
ตราสิ นค้ า การสร้ างสตอรี่ ของ
ผลิตภัณฑ์, พัฒนาการตลาดออนไลน์, 
สร้างแอปพลิเคชัน เพ่ือเพ่ิมช่องทางใน
การจัดจ าหน่าย  

- เ น้ น ผู้ แ ป ร รู ป สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร  
โดยส่งเสริมมาตรฐานและการท า
ตลาดควบคู่ด้วยกัน อาทิเช่น  

หอการค้าจังหวัด
น่าน 

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 
2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 
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 - กลุ่มเริ่มต้น (กลุ่มตั้งไข่) ต้องให้
องค์ความรู้ , มาตรฐาน อย., การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ 
และการสร้างสตอรี่  

- กลุ่มที่มีศักยภาพจะเน้นการท า
ตลาดที่ยั่งยืน ทั้งทางด้านออนไลน์
และ Modern Trade รวมถึงตลาดที่
มีคุณภาพสู ง ตลาดกลุ่มสุขภาพ 
ตลาดกลุ่ มผู้ สู งอายุที่ มี ก าลั งซื้ อ  
หากส่งเสริมผู้แปรรูปสินค้าเกษตรใน
พ้ืนที่ได้ จะท าให้ไม่ต้องแข่งขันราคา
วัตถุดิบ การแปรรูปจะท าให้มูลค่า
สินค้าสูงขึ้น มีการเก็บผลผลิตได้นาน
ขึ้น 

 8. การท าเกษตรประณีต ควรเพ่ิม
แหล่งน้ าในพ้ืนที่  ในกลุ่มจั งหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เนื่องจากขาด
แหล่งน้ า ท าให้ต้องปลูกข้าวโพด หาก
มีแหล่งน้ า เกษตรกรสามารถปลูกพืช
ทางเลือกได้เพ่ิมขึ้น 

หอการค้าจังหวัด
น่าน 

น าเสนอ กรอ.จังหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 9. สนับสนุนการท าเกษตรแบบใหม่ 
Smart Farming โดยสร้างเกษตรกร
รุ่นใหม่ Young Smart Farming  
และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การท าเกษตร เช่น ใช้โดรน (Drone) 
ให้อาหารพืช, ใช้อุปกรณ์วัดความชื้น
ตรวจจับแมลง และสร้างโครงการ 
“ขายก่อนปลูก” โดยการจับคู่ธุรกิจ
ตกลงการขายล่วงหน้า 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพะเยา 

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 
2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 
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 10. สร้างแหล่งกักเก็บน้ าให้เพียงพอ
กับความต้องการ เช่น ขยายล าน้ า
สาขา ล าน้ าหลักของแต่ละจุดระยะ 
100 -200 เมตร, ขุดลอกอ่างหรือ
แหล่งเก็บน้ าไม่ให้ตื้นเขิน, สร้างฝาย
แม้ว ฝายน้ าล้น เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ไม่ให้แห้งขอด ตลอดจนสร้างแหล่ง
เก็บน้ าใต้ดิน 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพะเยา 

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 
2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 11. พัฒนาต้นแบบธุรกิจเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรตามโมเดล BCG 
Economy 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร ่

 

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

 12. ให้ค าปรึกษาเชิงลึกธุรกิจเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรตามโมเดล 
BCG Economy 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร ่

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 
2570) 

 13. สนับสนุนการบริหารจัดการน้ า
ใน พ้ืนที่ โ ดยชุมชน โดยใช้การ
จัดการทรัพยากรน้ า ในการบริหาร
จัดการน้ าอย่างยั่งยืน โดยหลักการ 
DSLM, การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
บริหารจัดการน้ า, การจัดท าสมดุล
น้ าชุมชน การท าแหล่งกักเก็บน้ า 
การจัดการน้ าในพ้ืนที่  วิธีการแก้ไข
ปัญหา และการสร้างฝายชะลอน้ า
ในพ้ืนที่  โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่  เช่นก าหนด

องค์การบริหารสว่น
จังหวัดแพร ่

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 
2570) 

- น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 
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แผนงานกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือ
บรรเทาหรือขจัดปัญหาเรื่องน้ าที่
สนองความต้องการของชุมชน และ
ตัดสินใจการใช้ทรัพยากรน้ าที่มีจ ากัด
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็น
ธรรม เป็นต้น 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 14. จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ าทุก
จังหวัดเพ่ือให้มีฐานข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานในการท าแผนงานโครงการ
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและให้
ความส าคัญต่อการจัดท างบประมาณ 

องค์การบริหารสว่น
จังหวัดแพร ่

น าเสนอ กรอ.จังหวัด
พิจารณาผลักในพ้ืนที่
แต่ละจังหวัด 

 15. แก้ปัญหาโดยการปรั บแก้
กฎหมายระเบียบค าสั่งให้สอดคล้อง
กับปัญหาในปัจจุบัน โดยรวบรวม
กฎหมายระเบียบค าสั่ งของแต่ละ
หน่ วยงานให้ทันต่ อสถานการณ์  
ในปัจจุบันโดยตั้งคณะกรรมการใน
การด าเนินงานจากหน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชนและองค์กรภาคประชาชนใน
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสนอต่อ 
สทนช. ในการแก้ไข ด้านนโยบาย 6 
ด้านของการจัดการน้ า ซึ่งกฎหมาย
บางประการเป็นอุปสรรคในการ
บริหารจัดการแหล่งน้ า เช่น กฎหมาย
การขอใช้พ้ืนที่ป่า เป็นต้น 

องค์การบริหารสว่น
จังหวัดแพร ่

- น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม  

- น าเสนอ กรอ. 
จังหวัด พิจารณา
ผลักดันในพ้ืนที่แต่ละ
จังหวัด (ในกรณี
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในพ้ืนที่เพ่ือผลักดัน
เรื่องการบริหารจัดการ
น้ า) 

 

 16. ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม
การเกษตร เนื่ องจากในพ้ืนที่ มี
ผลิตภัณฑ์ เช่น ชา กาแฟ สัปปะรด 

ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวัด
เชียงราย 

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
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/ประเด็นการพัฒนา... 

ประเดน็การ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะวิธีการด าเนนิการ หน่วยงาน ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ ฯ 

ซึ่งมีสถานที่ปลูกอยู่ในเอกสารสิทธิ์
เฉพาะ ถ้าส่งเสริมให้เป็น PGS ไม่
เพียงพอ และ USA เปลี่ยนแปลงการ
รับรองมาตรฐานจาก USDA โดย
กระทรวงเกษตร ของ USA ยกระดับ
เป็น USSDA เป็นมาตรฐานที่โรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจะต้อง
ด าเนินการขออนุญาต หากสามารถ
ก า หน ด โ ค ร งก า ร ที่ จ ะ พั ฒน า
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร หรือยกระดับเกษตรกรให้
มีการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน USSDA 
จะท าให้การตลาดเปิดกว้าง 

ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 
2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 17. การสร้างอาชีพของประชากรใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 ที่ผ่านมา ท าให้
แรงงานไหลเข้ าสู่ พ้ื นที่  ควรให้
หน่วยงานที่พัฒนา ฝึกอบรมอาชีพ 
ยกระดับฝึกทักษะ ในส่วนแปรรูป
การเกษตร มีผสมผสาน หากมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากกรุงเทพและ
ปริมณฑลกลับมา จะมีแรงงานไทยใน
พ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ถ้าสามารถสร้างอาชีพได้
อย่างรวดเร็วเรื่องของการเพ่ิมทักษะ 
(upskill) หรือ Reskill ในภาคการแปร
รูปเกษตรและอุตสาหกรรมจะท าให้
รับแรงงานในพ้ืนที่ได้ 

ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวัด
เชียงราย 

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 
2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 18. การแปรรูปการเกษตร โดยใช้
นวัตกรรม ส่งเสริม  Automatic 
Machine และการพัฒนา Software 

ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวัด
เชียงราย 

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
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/ประเด็นการพัฒนา... 

ประเดน็การ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะวิธีการด าเนนิการ หน่วยงาน ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ ฯ 

ทั้ง Digital Marketing, Digital 
Processing และ Digital 
management เป็นเรื่องการเปลี่ยน
ผ่านของการประกอบอาชีพของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เข้าสู่ 
Trend 5.0 เพ่ือหลุดพ้นสถานการณ์
โควิด - 19  

ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 
2570)  

 

5. ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

1. แก้ไขปัญหาฝุ่นควันแบบยั่งยืน 
โดยแก้ที่สาเหตุ ลดการเผา เช่นการ
ให้ความรู้ ในการก าจัดวัชพืช ออก
กฎหมายห้ามเผา เป็นต้น, เจรจาให้
การสนับสนุนประเทศเพ่ือนบ้าน ใน
การบริ หารจั ดการการปลู กพืช
หมุนเวียน, เฝ้าระวังสภาพอากาศและ
ให้ความรู้เชิงป้องกันสุขภาพให้กับ
ประชาชน และ จัดหาอุปกรณ์ 
ป้องกัน และดับไฟป่าเพ่ือให้มีการดับ
ไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงท ี

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2  

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 –2570) 

 

 2. การสร้างทีมนักวิจัย พัฒนา เพ่ือ
ศึกษา/ส ารวจ/คิดค้นองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการ
เตือนภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ห ม อ ก ค วั น  ต ล อ ด จ น พั ฒ น า
เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
ประโยชน์เฉพาะ เช่น โดรนที่ใช้ใน
การส ารวจพ้ืนที่ที่มีซากพืชทับถม
กลายเป็นเชื้อไฟ โดรนส ารวจพ้ืนที่ไฟ
ป่าเพ่ือท าการดับไฟ เครื่องก าจัดฝุ่น 
และหน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 

- ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 – 
2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 
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/ประเด็นการพัฒนา... 

ประเดน็การ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะวิธีการด าเนนิการ หน่วยงาน ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ ฯ 

 3. การถ่ายทอดความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพหลากหลาย
รูปแบบ ทดแทนการปลูกพืชเชงิเดี่ยว 
เพียงอย่างเดียว 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 

ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
(พ.ศ. 2566 –2570) 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักดันใน
พ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

 4 .  ก า ร ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ล ด ปั ญ ห า 
หมอกควันในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
โดยให้หน่วยงานภาครัฐสร้างความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านหารือ
แนวทางการลดการเกิดหมอกควันไฟ
ป่า 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 

- น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

- น าเสนอ กรอ.จงัหวัด
พิจารณาผลักในพ้ืนที่
แต่ละจังหวัด 

6. ด้านอ่ืน ๆ  1. ผลักดันพ้ืนที่ พิเศษ 4 จังหวัด 
(เชียงราย - พะเยา - แพร่ - น่าน) โดย
แต่งตั้ งชุดท างาน และจัดประชุม
ติดตามการด าเนินงาน เพ่ือผลักดัน
กฎหมายพิเศษมาใช้ในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

หอการค้า 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ขับเคลื่อน
และเสนอต่อ กรอ. 
ส่วนกลางพิจารณา
ต่อไป 

 2. ปรับปรุงแผนแม่บทระยะ 5 ปีและ 
แผนปฏิบัติการในระยะ 1 ปีในการ
ฟ้ืนฟูสภาวะเศรษฐกิจ โดยจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน  เสนอแนวทางด าเนินการ
และงบประมาณในการด าเนินงาน และ 

บูรณาการท างาน Cross function 
ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 
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/ประเด็นการพิจารณา... 

ประเดน็การ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะวิธีการด าเนนิการ หน่วยงาน ข้อเสนอฝ่าย
เลขานุการ ฯ 

 3. การผลักดันและการจัดท าผังเมือง
รวม ในพ้ืนที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน) โดยการจัดท า
บัญชีแนบท้ายโรงงานให้เป็นบัญชี
ห้าม (Negative List), พ้ืนที่ผังสีเขียว
ขอให้โรงงานแปรรูปทางการเกษตร 
หรือใช้วัตถุดิบทางการเกษตร และ
สามารถให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตก่อน
ผังเมืองก าหนด สามารถขยายโรงงาน
ได้เต็มก าลังการผลิตในพ้ืนที่เดิม 

- สภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

- สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 

น าเสนอ กรอ. 
ส่วนกลาง เพ่ือผลักดัน
เชิงนโยบายให้เปน็
รูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




